
خیمه شب بازی کاخ سفید و صهیونیسم 
در منطقه ما را مصمم تر می کند

 تحریم های سنگین، راه پیشرفت 
ما را پرسرعت تر کرده است
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ملت  مسلم  حقوق  از  هرگز  که  کرد  اعالم  خارجه  امور  وزیر   
کاخ  خیمه شب بازی  بی تردید  و  آمد  نخواهیم  کوتاه  ایران  بزرگ 
را مصمم تر می سازد.  حسین  ما  منطقه،  در  و صهیونیسم  سفید 
امیرعبداللهیان در حساب کاربری خود در توییتر نوشت: جمهوری 
اقتصادی  پایدار  با قدرت و منطق در مسیر توسعه  ایران  اسالمی 

و تالش عزتمند برای لغو تحریم ها به مسیر خود ادامه می دهد...

رئیس سازمان انرژی اتمی گفت: پژوهشگران و دانشمندان جوان 
گسترش  جهان  در  درون زا  صورت  به  را  علوم  توانسته اند  ایرانی 
در  ایران  اسالمی  جمهوری  اعتبار  موجب  امر  این  که  دهند 
اسالمی در نشست  است.  محمد  حوزه های مختلف علمی شده 
سازمان  و  دانشگاه  مسلمان  اساتید  بین المللی  مجمع  مشترک 

انرژی اتمی که با حضور اساتید و نخبگان دانشگاه های ...
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قاطعانه و بدون اغماض 
برخورد می کنیم 

راز »جعبه سیاه« 
زندگیتان را 

فاش نکنید

نامزدهای احتمالی از انتخاباتی 
کردن زودهنگام فضای جامعه 

بپرهیزند
 رئیس دفتر نظارت و بازرسی انتخبابات کهگیلویه 
و بویراحمد به کسانی که یک و نیم سال پیش از 
انتخابات فضای جامعه را انتخاباتی می کنند هشدار 
داد و از آنان خواست به قانون التزام داشته باشند.

 سید مهدی جوکار در سخنرانی پیش از خطبه های 
فرا  تبریک  با  یاسوج  هفته  این  این  جمعه  نماز 
در  گفت:  نگهبان  شورای  تاسیس  سالروز  رسیدن 
حاکمیتی  و  مقدس  نهاد  تاسیس  سالروز  آستانه 
شورای نگهبان با ابالغ امام راحل هستیم، این نهاد 
به عنوان رکن حاکمیتی سه وظیفه مهم پاسداری 
از قانون اساسی ، اسالمیت نظام و نظارت را بخوبی 

انجام می دهد...

رئیس جمهور انتظار مردم از دولت سیزدهم را 
تحول آفرینی و ارتقای مستمر کارآمدی نظام 
اداری کشور دانست و با بیان اینکه “در نظام 
جمهوری اسالمی ایران، مردم متدین، امیدوار 
قدرت  مولفه   مهمترین  صحنه  در  حاضر  و 
هستند”، گفت: افراد ناکارآمد نباید در مصادر 

تصمیم گیری و حساس به کار گرفته شوند.
 سیدابراهیم رئیسی عصر پنجشنبه )۲۳ تیر( 
در ادامه برنامه های سفر به استان کرمانشاه، 
در جلسه شورای اداری استان، ضمن تبریک 
فرارسیدن عید سعید غدیر و دهه والیت، در 
تبیین معنا و فلسفه والیت به کالم نبی مکرم 
و  سیره  اساس  بر  گفت:  و  کرد  اشاره  اسالم 
به  والیت  )ص(  اکرم  پیامبر  نورانی  کالم 
و سخن  داشتن  ولی  فرمان  به  معنای گوش 

او را اجرا کردن است.
از  یکی  را  والیت  نعمت  ادامه  در  رئیسی 
بزرگترین نعمت های اعطا شده به ملت ایران 
برابر چنین  افزود: مسئولیت ما در  دانست و 
و  دغدغه ها  به  کردن  توجه  بزرگی  نعمت 
انقالب است که همانا  فرامین رهبری معظم 
از  گره گشایی  برای  تالش  و  خدا  به  توجه 
زندگی مردم محسوب می شود. امروز وظیفه 
ما و شما این است که در میدان اقتصادی که 
تامین کننده عزت و استقالل کشور است کار 

جهادی و عملیاتی انجام دهیم.
مسائل  به  خود  صحبت های  ادامه  در  وی 
و گفت: وضعیت  کرد  اشاره  کرمانشاه  استان 
این استان حتماً با شرایط اول انقالب متفاوت 
است اما همچنان با وضع مطلوب فاصله دارد 
مطلوب  وضعیت  به  استان  این  رساندن  و 
اقدامات جهادی  و  نگاه تحول گرایانه  نیازمند 
زیبنده  بیکاری  نظیر  مشکالتی  وجود  است. 
استان کرمانشاه نیست. رفع این مشکالت نه 
با سخنرانی و بخشنامه که با حرکت جهادی 

در عمل و اجرا میسر خواهد شد.
ظرفیت های  با  گفت:  ادامه  در  رئیس جمهور 
موجود هیچ مشکلی در این کشور غیر قابل 

رفع نیست اما باید مسائل را با تدبیر...

از وقوع جرم دادگستری کهگیلویه  معاون پیشگیری 
و بویراحمد با تاکید بر اینکه هیچ مالکی حق فشار بر 
مستاجر را ندارد، گفت: با بنگاه های متخلف برخورد 
می کنیم. سید عیسی حسنی اظهار داشت: قاطعانه از 
مصوبه سران قوا در مورد تمدید خودکار قراردادها و 
قولنامه های رهن و اجاره حمایت می کنیم و چنانچه 
از سوی  یا تهدید مستاجران  بر فشار  گزارشی مبنی 
مالکان دریافت شود بدون اغماض برخورد خواهد شد.

درصدی  افزایش ۲0  برای  قوا  سه  سران  مصوبه  وی 
اجاره ها در استان کهگیلویه و بویراحمد را الزم االجرا 

دانست و افزود: مشاورین امالکی که به این ....

هشدار دستگاه قضا به مالکان و بنگاههای متخلف؛
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با معرفی برگزیدگان،

ششمین جشنواره ملی فرهنگ 
عشایر ایران زمین در یاسوج

 پایان یافت

سد آبریز کجاست
 و چرا باید ساخته شود؟

افراد ناکارآمد در مراکز 
حساس  بکار گرفته نشوند
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در یاسوج:

29 آرایشگاه زنانه 
متخلف پلمپ شد
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هفته گذشته تعداد کارت زردهایی که مجلس یازدهم در عمر کمتر از یک 
سال دولت سیزدهم به وزرای دولت نشان داده به دو رسید. اتفاقی که شاید 
کم کم باید آن را جدی گرفت، چرا که وضعیت هنوز به گونه ای است که 
شاید بتوان با تعامل بیشتر، جلوی تنش های جدیدتر را گرفت، خصوصا آنکه 

هر دو قوه از یک خاستگاه فکری برخوردارند.
ابراهیم رئیسی  از همان ظهر ۲۹ خرداد ۱400 که ریاست آیت اهلل سید 
بر دولت سیزدهم مسجل شد و محمدباقر قالیباف به عنوان رئیس مجلس 
یازدهم برای تبریک با حضور در دفتر رییس جمهور منتخب به دیدار او 
رفت، دور جدیدی از  روابط مجلس و دولت جدید که هر دو برآمده از یک 

جریان سیاسی هستند، آغاز شد.
در همان روز قالیباف پس از دیدار خود با رئیس جمهور منتخب در جمع 
خبرنگاران اظهار کرد: امیدوارم بتوانیم با تشکیل دولت جدید، ضمن حفظ 
با تالش  با رعایت قوانین، در اوج همدلی و همکاری  اصل استقالل قوا و 
این همتی که داشتند، پاسخ مثبتی  با  برای حل مشکالت مردم  جهادی 

دهیم.

رای اعتماد قاطع
با معرفی وزرای پیشنهادی رئیس قوه  از آن و در ۲۳ مرداد ۱400  پس 
مجریه به نمایندگان قوه مقننه، ماراتن بررسی صالحیت ها تعامل و رایزنی 
 ،۱400 شهریور  سوم  در  و  شد  شروع  اعتماد  رای  کسب   برای  دولتی ها 
نمایندگان مجلس یازدهم به ۱۸ نفر از ۱۹ وزیر پیشنهادی دولت سیزدهم 
رای اعتماد دادند و این رای اعتماد نشان داد که قرار است روابط گرمی 

میان دولت و مجلس انقالبی برقرار شود.
در همان روز و پس از پایان رای اعتماد به وزرا، رئیس جمهور از نمایندگان 

مجلس تشکر کرد و در نامه ای به رئیس مجلس و نمایندگان نوشت:
»جناب آقای دکتر قالیباف ریاست محترم، اعضای محترم هیات رییسه و 

نمایندگان شریف مجلس شورای اسالمی
از حسن اعتماد شما به وزرای پیشنهادی اینجانب، صمیمانه سپاسگزارم. 
تالش های مجدانه شما برای بررسی دقیق صالحیت اعضای دولت، تحسین 
مردمی”،  “دولت  به  اسالمی  شورای  مجلس  قوی”  “رای  و  است  برانگیز 
“ایران  ساختن  برای  قوه  دو  همدالنه  همکاری های  سرآغاز  ان شاءاهلل 
قوی”خواهد بود. سربلندی ایران عزیز و توفیق همه خدمتگزاران این مرز و 

بوم را از پیشگاه خداوند متعال خواستارم.«
در ۲۶ آبان ۱400 هم رئیس دولت سیزدهم، یوسف نوری را به عنوان وزیر 
پیشنهادی آموزش و پرورش به مجلس معرفی کرد و نمایندگان در جلسه 

۷ آذر ۱400 به نوری رای اعتماد دادند تا کابینه سیزدهم کامل شود.

برگزاری جلسات دولت و مجلس
پس از روی کار آمدن دولت سیزدهم هم سید ابراهیم رئیسی تالش کرد در 
جلسات مختلفی با نمایندگان مجلس دیدار و گفت وگو کند و میزان تعامل 
مجلس و دولت را باالتر ببرد. به طور مثال رئیس دولت سیزدهم، ۶ آبان 
نمایندگان استان های  با  نمایندگان استان تهران، ۲ دی ۱400  با   ۱400
نمایندگان  با   ۱400 بهمن   ۷ فارس،  و  بوشهر  بویراحمد،  و  کهگیلویه 
استان های خوزستان، چهارمحال و بختیاری و لرستان و ۱4 بهمن ۱400 با 
نمایندگان استان های ایالم، کرمانشاه، کردستان و همدان دیدار و گفت گو 
کرد و کلیدواژه او در تمامی این دیدارها تاکید بر “رابطه گسترده و عمیق 
با مجلس” و “جلوگیری از ایجاد مسائل حاشیه ای در روابط میان دولت و 

مجلس” بود.
رئیس جمهور همچنین در این دیدارها از نمایندگان خواست که عالوه بر 
حفظ جایگاه نظارتی خود، برای بهبود اوضاع کشور، از همکاری با دولت 

دریغ نکنند.
بزنگاه بعدی، در زمان تقدیم و بررسی الیحه بودجه ۱40۱ بود که پیش از 
آن در ۱0 آذر ۱400، نشست مشترک دولت و مجلس برگزار شد. رئیس 
بر  شد،  برگزار  مجلس  روز  مناسبت  به  که  این جلسه  در  دولت سیزدهم 
تعیین اولویت ها برای رفع مشکالت جامعه تاکید کرد و گفت: دولت خود 
نمایندگان  به ویژه  و  از دیدگاه نخبگان، صاحب نظران  را موظف می داند 

مجلس و کمیسیون های تخصصی برای حل مسائل کشور استفاده کند.

از کارت زرد به وزیر تا منتفی شدن استیضاح
اما ماه عسل دولت سیزدهم و مجلس یازدهم از اردیبهشت ۱40۱ رو به 
پایان رفت و با شروع موج افزایش قیمت ها به دنبال اصالح نظام یارانه ها 
در جلسه  دستور خود  از  پیش  نطق  در  قالیباف  محمدباقر  دولت،  توسط 
علنی ۱۸ اردیبهشت ۱40۱ گفت: »ما با هرگونه اقدام درباره ارز ترجیحی 
قبل از اجرا شدن کاالبرگ الکترونیکی مخالفیم و باید کاالبرگ الکترونیکی 
اجرایی شود و این نظر دولت و رئیس جمهور است و قیمت هم همان قیمت 

های شهریور ۱400 باشد و این موضع دولت و مجلس است.«
بیشتر  نگرانی  باعث  که  اصلی  »مساله  کرد:  خاطرنشان  ادامه  در  قالیباف 
مردم شده این است که گرانی اخیر شروع گرانی های کاالهای اساسی باشد 
که معیشت مردم به آن گره خورده است. ریشه این نگرانی های مردم به 
به کاالهای اساسی  ارز ترجیحی مربوط  اگر قرار است  این برمی گردد که 
هدفمند شود، گرانی های شدیدی در دیگر کاالها که مرتبط با آن هستند 
ایجاد خواهد شد و دولت در موضوع ماکارونی و آرد صنعتی به گونه ای عمل 

کرد که باعث نگرانی بیشتر مردم شد.«
جمهور  رئیس  با  که  جلساتی  »با  شد:  یادآور  همچنین  مقننه  قوه  رئیس 
داشتم و بحث هایی که دیروز در شورای هماهنگی اقتصادی صورت گرفت 
چارچوب  در  پرداختی  گونه  هر  که  است  گرفته  تصمیم  دولت  مجموعه 
کاالبرگ الکترونیکی کاالهای اساسی باشد و قانون مجلس را مبنا قرار دهند 
و با جدیت پیش ببرند. لذا مطمئن هستم که دولت با جدیت این بحث را 
پیگیری خواهد کرد و حتما شخص رئیس جمهور در اسرع وقت در این باره 

با شما مردم صحبت خواهد کرد و ان شاءاهلل نگرانی پیش نخواهد آمد و اگر 
نگرانی به وجود آمده است مطمئنا برطرف خواهد شد.«

البته رئیس قوه مجریه هم در جلسه ۲۱ اردیبهشت هیات دولت به صورت 
غیرمستقیم پاسخ قالیباف را داد و “طرح توزیع عادالنه یارانه ها را مبتنی 
که  دانست  کشور  امروز  ضرورت  و  مجلس  مصوب  قانون  و  سیاست ها  بر 
ساعت ها مورد بحث و بررسی کارشناسی قرار گرفته است” و گفت: دیگر 
قوا و دستگاه ها، رسانه ها، صاحبان تریبون های عمومی و آحاد ملت را به 

همراهی و یاری دولت در اجرای این کار مهم دعوت می کنم.

۲ کارت زرد در ۲ ماه
در ۲4 خرداد ۱40۱ اما پارلمان نخستین اخطار مهم خود را به دولت داد 
فاطمی امین  رضا  سید  پاسخ های  از  اسالمی  شورای  مجلس  نمایندگان  و 
وزیر صنعت، معدن و تجارت به سوال نماینده بجنورد قانع نشدند و به این 
ترتیب دولت سیزدهم نخستین کارت زرد را از مجلس یازدهم دریافت کرد.

در این جلسه نمایندگان از پاسخ وزیر صمت درباره علت ضعف عملکرد این 
وزارتخانه در کنترل قیمت کاالها و عدم توانایی در پشتیبانی از صاحبان 
صنایع و بهره برداران معدن به سوال محمد وحیدی نماینده بجنورد قانع 

از پاسخ وزیر صمت، وحیدی به عنوان نماینده طراحان سوال اعالم نشدند. پس 
از طرح موضوع مربوطه در  به پنج ماه  با توجه به گذشت قریب  کرد که 
کمیسیون و به وزیر در خصوص رفع این مشکالت، همچنان مشکالت باقی 
مانده است و به همین دلیل نیز از پاسخ های وزیر قانع نشده است؛ بر این 
اساس قضاوت درباره پاسخ های وزیر صمت را بر عهده نمایندگان گذاشت.

از  نفر   ۹۱ مجلس،  جلسه  در  حاضر  نماینده   ۲4۶ مجموع  از  آن  از  پس 
قانع نشدند  پاسخ ها  این  از  نفر  قانع شدند و ۱4۱  فاطمی امین  پاسخ های 
یازدهم  از مجلس  را  ترتیب دولت سیزدهم نخستین کارت زرد  این  به  و 

دریافت کرد.
بر استیضاح وزیر صمت موضوع دیگری  از طرفی اصرار برخی نمایندگان 
بود که میان مجلس و دولت به وجود آمد. در حالی که روز ۶ تیر ۱40۱ 
کمیسیون  عضو  سیاهکلی  لطف اهلل  مشخصا  و  استیضاح کننده  متقاضیان 
نصاب  حد  صمت  وزیر  استیضاح  که  کرد  تاکید  مجلس  معادن  صنایع  و 
الزم را دارد و باید هیات رئیسه مجلس تقاضای استیضاح را اعالم وصول 
کند، محمدباقر قالیباف رئیس مجلس در جلسه علنی ۷ تیر ۱40۱ با ارائه 
توضیحاتی استیضاح سیدرضا فاطمی امین وزیر صنعت، معدن و تجارت را 
اعالم وصول نکرد. رئیس قوه مقننه از متقاضیان استیضاح کننده خواست 

که فرصتی دو ماهه به فاطمی امین بدهند.
رئیس  با  که  »با صحبتی  کرد:  عنوان  خود  اقدام  این  توضیح  در  قالیباف 
آنها  داشتم  تجارت  و  معدن  صنعت،  وزیر  و  ایشان  اول  معاون  و  جمهور 
آخرین  در  دارد.  وزارتخانه وجود  این  در  پذیرفته اند که مشکل ساختاری 
صحبتی که با رئیس جمهور داشتم به این جمع بندی رسیدیم که نیازمند 
تجدیدنظر در ساختار این وزارتخانه بوده و باید این وزارتخانه به دو وزارت 
تبدیل شده و دو وزیر به مجلس شورای اسالمی معرفی شوند و قرار شد 

دولت به سرعت این موضوع را در قالب یک الیحه به مجلس ارائه کند.«
از  که  سیاهکلی  آقای  با  نیز  »بنده  کرد:  بیان  همچنین  مجلس  رئیس 
کردم  دیگر صحبت  نفر   ۱۶ با  و  بود  استیضاح  متقاضی  نمایندگان  اولین 
را  ساختاری  مشکالت  دولت  این که  به  توجه  با  که  داشتم  درخواست  و 
بیاورد  اسالمی  به مجلس شورای  فوریت الیحه  قید  به  بناست  و  پذیرفته 
تا  داده شود  فرصت  دولت  به  ماه  دو  و  نشود  اعالم وصول  فعال  استیضاح 

اصالح ساختاری صورت گیرد.«
بررسی صالحیت  قوه مجریه ۳0 مرداد ۱400 در جلسه  از طرفی رئیس 

به  اشاره  با  اسالمی  در مجلس شورای  دولت سیزدهم  پیشنهادی  وزیران 
اینکه “آقای فاطمی امین را از آستان قدس رضوی می شناسم”، گفته بود: 
از  اقتصادی آستان بودند. وضعیت حسابرسی خیلی  ایشان مسئول بخش 
ایشان  که  روزی  اما  بود  مردود  بعضا  و  قدس مشروط  آستان  شرکت های 
آمدند دو کار اساسی کردند یکی اینکه جز دو شرکت که مشکل اساسی 
از  بقیه شرکت ها  داشت و راهکار بسیار اساسی می طلبد که مشروط شد 

یک مقبولیتی برخوردار شد.
رئیس جمهور در آن جلسه خاطرنشان کرده بود: آن روز که می خواستم 
ویترین  پشت  را  شرکت ها  تمام  شفافیت  با  ایشان  بیایم،  قدس  آستان  از 
گذاشت و گفت همه اقتصادیون و نخبگان باید ببینند ما چه کردیم و چه 
می کنیم و این کار مهمی بود و شفافیت در بخش اقتصادی برقرار شد. در 
سایر حوزه هایی هم که بودند چه وزارت کشور و چه وزارت صنعت و معدن 
و تجارت عملکرد موفقی داشتند بنا بر بررسی متخصصین فن و تجربه ای 
که در خوِد این وزارتخانه داشتند، علم و دانش در کنار تخصص قرار گرفته 

تا بتوانند گام هایی را بردارند که شاهد تحول در این وزارتخانه باشیم.
اما نقطه تالقی دیگر دولت و مجلس، هفته گذشته رقم خورد و نمایندگان 
مجلس از پاسخ های سید جواد ساداتی نژاد وزیر جهاد کشاورزی به پرسشی 
درباره تخلفات مدیرعامل سازمان مرکزی تعاونی روستایی ایران قانع نشدند 

و دومین کارت زرد خود را هم به یکی دیگر از اعضای کابینه دادند.
نمایندگان مجلس شورای اسالمی در جلسه علنی ۲۱ تیر ۱40۱ در جریان 
رسیدگی به پرسش محمد صفایی نماینده مردم گناباد و تعداد دیگری از 
نمایندگان از وزیر جهاد کشاورزی درباره علت تخلفات گسترده مدیر عامل 
جواد  سید  پاسخ  استماع  از  پس  ایران  روستایی  تعاونی  مرکزی  سازمان 
ساداتی نژاد وزیر جهاد کشاورزی به این پرسش و عدم اقناع طراح پرسش، 
در یک رای گیری اعالم کردند که از پاسخ ساداتی نژاد قانع نشدند و به این 

ترتیب به وزیر جهاد کشاورزی کارت زرد دادند.
در این جلسه از مجموع ۲۲۶ رای ماخوذه، ۷۹ نماینده از پاسخ های وزیر 
جهاد کشاورزی قانع شدند و ۱۲۱ نفر اعالم کردند که از این پاسخ ها قانع 

نشدند. ۷ نفر هم رای ممتنع دادند.
این در حالی است که رئیس دولت سیزدهم ۳0 مرداد ۱400 در جلسه 
شورای  مجلس  در  سیزدهم  دولت  پیشنهادی  وزیران  صالحیت  بررسی 
جهاد  وزارت  برای  پیشنهادی  گزینه  عنوان  به  ساداتی نژاد  درباره  اسالمی 
کشاورزی گفته بود: آقای ساداتی نژاد نسبت به این حوزه، کاماًل تسلط و 
ورود دارد و گروه های مختلفی که پیشنهاد کردند، ایشان جزو پیشنهادات 
اکثر گروه ها برای وزارت جهاد کشاورزی بود. البته خیلی از دوستان بودند، 
ولی نام آقای ساداتی نژاد جزو مواردی بود که از سوی گروه های مختلفی 
که با هم ارتباط نداشتند، تکرار شده بود. اسم ها برای من می آمد، ایشان 
جزو اسامی بود که می تواند با یک رویکرد جهادی و با برخورداری از دانش 
و تخصص و تجربه ای که دارد، ان شاءاهلل مسائل وزارت جهاد کشاورزی را 

دنبال کند.
به  یازدهم  نمایندگان مجلس  به دومین کارت زرد  با توجه  و  به هر حال 
بر  آنها  اکثریت  نه  و  نمایندگان  برخی  اصرار   و  سیزدهم  کابینه  وزرای 
استیضاح وزیر صمت، به نظر می رسد شاید باید مثل ماه های ابتدایی دولت، 
باید جلسات بیشتری میان دولتمردان و وکالی مجلس برای تعامل قوی 

تر برگزار شود.
جلساتی که حتی می تواند خارج از جلسه سران سه قوه میان روسای قوه 
مجریه و مقننه برگزار  و آنها را بیش از پیش کنار هم قرار دهد تا دوشادوش 
هم قوی تر از گذشته حرکت کرده و  کشور و مردم را به سمت عبور از این 

شرایط و رسیدن به ساحل  آرامش رهنون سازند.

کارت زردهایی که نباید بیشتر شود
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منطقه حفاظت شده خاییز کهگیلویه 
دچار آتش سوزی شد

اداره محیط زیست کهگیلویه گفت: منطقه حفاظت  رئیس 
شده خاییز این شهرستان دچار آتش سوزی شده و با تالش 
نیروهای مردمی در حال اطفای حریق است. روح اهلل عزیزی 
اظهار داشت: این آتش سوزی  که از عصر امروز از منطقه 
آب گاون روستای صنوگان از دیروز ظهر اغاز و در حال پیش 
روی است. وی بیان کرد: با تالش نیروهای مردمی و طبیعت 
شده  مهار  سوزی  اتش  این  از  درصد   ۶0 تاکنون  دوستان 
است. عزیزی اظهارکرد: با توجه به شیب زیاد و کوهستانی 

بودن منطقه اطفای حریق به سختی انجام می گیرد.
زیاد  پوشش  به  توجه  با  سوزی  آتش  این  کرد:  اضافه  وی 
علف هم مرتعی و هم جنگلی بوده و هنوز علت ان مشخص 
مردمی  نیروهای  است  نیاز  افزود:  عزیزی  است.  نشده 
الزم  همکاری  دوستان  دیگر طبیعت  با  همکاری  به  نسبت 
در اطفای حریق این اتش سوزی را داشته باشند.  پوشش 
بنه،  غالب(  )گونه  بلوط  گیاهی منطقه حفاظت شده خائیز 
کلخنگ، بادام وحشی، ارژن، خوشک، گون، گیاهان دارویی 
جانوری  گونه های  است.  گندمیان  خانواده  از  گونه هایی  و 
منطقه هم شامل کل و بز، گرگ، کفتار، شغال، روباه، تشی، 
و  بحری  تیهو،  کبک،  جمله  از  پرندگانی  و  پلنگ  کاراکال، 

دلیجه است. 
منطقه حفاظت شده خائیز دارای طبیعت گرمسیری بوده و 
از مهم ترین زیستگاه های حیات وحش کهگیلویه و بویراحمد 
محسوب می شود. طی سرشماری ۲مرحله ای در سال جاری 
خاییز  شده  حفاظت  منطقه  در  بزکوهی  گونه  ولد  و  زاد 

افزایش چشمگیری یافته است.

۳۵ میلیارد ریال برای مرمت بازارچه بافت 
تاریخی دهدشت اختصاص یافت

 مدیر بافت تاریخی دهدشت گفت :۳۵ میلیارد ریال اعتبار 
سال  در  شهر  این  تاریخی  بافت  بازارچه  مرمت  ادامه  برای 
بافت  بازار  افزود:  اباب  اسفندیار  یافت.  اختصاص  جاری 
تاریخی شهر دهدشت  به طول  ۹00 متر در حال بازسازی 
امسال  تاریخی  بازارچه  این  احیای  و  مرمت  برای  که  است 
شده  داده  اختصاص  اعتبار  تومان  هزار   ۵00 و  ملیارد  سه 
است. وی ادامه داد : در این مرحله  ۹ حجره از بازار تاریخی 
بازسازی می شود. بالد شاپور دهدشت مرمت، ساماندهی و 

بازارچه  اول  مرحله  گرفته  صورت  ریزی  برنامه  براساس 
برداری  بهره  به  امسال  ماه  شهریور  دهدشت  تاریخی  بافت 
می رسد. اباب گفت : در سال گذشته ۱0 میلیارد ریال برای 
تاریخی  بافت  بازار اختصاص داده شد.  مدیر  این  بازسازی 
شهر دهدشت اضافه کرد: در مراحل اول و دوم بازسازی بازار 
تاریخی دهدشت تاکنون ۲۵ حجره احیا و مرمت شده و بر 
اساس برنامه ریزی های اجام شده مرحله اول بازار تاریخی 
اندازی این ۲۵ حجره   با تکمیل و راه  بافت قدیم دهدشت 

شهریورماه امسال به بهره برداری می رسد. 

ماجرای قتل تبعه افغانستانی 
و دستگیری قاتل در بویراحمد

بویراحمد  و  کهگیلویه  استان  انتظامی  آگاهی  پلیس  رئیس 
از وقوع قتل یک تبعه افغانستانی و دستگیری قاتل وی در 
شهرستان بویراحمد خبر داد. سرهنگ”سعید بالش زر” در 
تشریح جزئیات این خبر گفت: درپی دریافت خبری مبنی 
بر وقوع یک فقره قتل در بخش سپیدار از توابع شهرستان 
بویراحمد بالفاصله اکیپی از کارآگاهان اداره مبارزه با جرائم 
و  قتل  ویژه  بازپرس  همراه  به  هویت  تشخیص  و  جنایی 
پزشکی قانونی به محل وقوع حادثه اعزام شدند. وی افزود: 
در بررسی مأموران مشخص شد که شخصی از اتباع خارجی 
حدود ۱۸ ساله تبعه افغانستان در بخش سپیدار مرکزی به 
شغل کارگری مشغول بوده و روز وقوع حادثه درحالی که با 
یکی از هم وطنان افغانستانی خود در منزل اجاره ای حضور 
داشته به قتل رسیده و قاتل که حدود ۳0 ساله بوده پس 
از ارتکاب قتل متواری شده که موضوع ضمن هماهنگی با 
مرجع قضائی به صورت ویژه در دستور کار کارآگاهان پلیس 
ماموران  کرد:  تصریح  زر  بالش  گرفت.  قرار  استان  آگاهی 
پلیس آگاهی با تالش شبانه روزی و انجام اقدامات پلیسی 
گسترده قاتل را که پس از ارتکاب قتل به یکی از روستاهای 
اطراف منطقه چیتاب از توابع شهرستان بویراحمد متواری 
شده و با هویت جعلی دیگر به شغل چوپانی مشغول بود را 

شناسایی و در یک عملیات ضربتی دستگیر کردند.
عنوان  بویراحمد  و  کهگیلویه  استان  آگاهی  پلیس  رئیس   
کرد: قاتل در بازجویی های اولیه ضمن اعتراف به قتل بیان 
داشت که جهت کارگری به منطقه سپیدار بویراحمد عزیمت 
و در آنجا با چند نفر از هم وطنان خودم آشنا و در یک منزل 
اینکه  از  روز حادثه پس  داشتیم که  باهم حضور  ای  اجاره 
و  رسانده  قتل  به  را  مقتول  شدم  تنها  منزل  در  مقتول  با 
انگیزه خود از قتل را اختالفات شخصی عنوان کرد. سرهنگ 
تشکیل  از  پس  متهم  اینکه  به  اشاره  با  پایان  در  بالش زر 
معرفی  قضائی  مرجع  به  قانونی  مراحل  سیر  جهت  پرونده 
فقره  در مجموع ۹  متاسفانه  بیان کرد: درسال جاری  شد، 
قتل در سطح استان بوقوع پیوسته که از این تعداد سه فقره 
اش از اتباع افغانستانی بوده که توسط هم وطنان افغانستانی 
اثر  بر  از ۸0 درصد قتل ها  اند و بیش  به قتل رسیده  خود 

درگیری های فردی و جمعی به وقوع پیوسته است.

هشدار دستگاه قضا به مالکان بی انصاف و بنگاه های 
متخلف در استان؛

 بدون اغماض برخورد می کنیم
و  کهگیلویه  دادگستری  جرم  وقوع  از  پیشگیری  معاون 
بویراحمد با تاکید بر اینکه هیچ مالکی حق فشار بر مستاجر 

را ندارد، گفت: با بنگاه های متخلف برخورد می کنیم.
سید عیسی حسنی اظهار داشت: قاطعانه از مصوبه سران قوا 
در مورد تمدید خودکار قراردادها و قولنامه های رهن و اجاره 
حمایت می کنیم و چنانچه گزارشی مبنی بر فشار یا تهدید 
مستاجران از سوی مالکان دریافت شود بدون اغماض برخورد 

خواهد شد.
وی مصوبه سران سه قوا برای افزایش ۲0 درصدی اجاره ها 
در استان کهگیلویه و بویراحمد را الزم االجرا دانست و افزود: 
مشاورین امالکی که به این قانون بی توجهی کنند، شناسایی 

و برخورد الزم با آنها صورت خواهد گرفت.
و  کهگیلویه  دادگستری  جرم  وقوع  از  پیشگیری  معاون 
بویراحمد بیان کرد: همه قراردادهای سال قبل با ۲0 درصد 
همان  و  می شوند  تمدید  خودکار  صورت  به  اجاره  افزایش 

قولنامه های قبلی معتبر هستند.
را  استثنا  موارد  به صراحت  قانون  این  اینکه  بیان  با  حسنی 
مشخص کرده است، گفت: چنانچه مالکی به هر دلیلی به این 
موضوعات اعتراضی دارد باید به شورای حل اختالف مراجعه 

و آنجا شکایت خود را با دالیل قانونی ارائه کند.
وی ادامه داد: هیچ مالک و موجری حق ندارد به طور مستقیم 
و  بحث  وارد  مستاجر  با  و  کند  مراجعه  ملک خود  محل  به 
جدل شود بلکه چنانچه یکی از شرایط تخلیه ملک خود را 

دارند باید حتما از شورای حل اختالف حکم تخلیه بگیرند.
موظف  اختالف  حل  شورای  شعب  کرد:  خاطرنشان  حسنی 
شدند که ظرف یک ماه به شکایات رسیدگی و حکم صادر 
کنند. این مقام ارشد قضایی کهگیلویه و بویراحمد در پایان از 
حمایت از این دستگاه از برنامه حمایتی دولت از مستاجران 
اولویت های  از  یکی  مسکن  بازار  مدیریت  گفت:  و  داد  خبر 
اصلی دولت بوده و براساس قانون قوه قضاییه در این زمینه 
بکار  دولت  سیاست های  اجرای  راستای  در  خود  توان  تمام 
گرفته و بدون اغماض و با اقتدار کامل با متخلفین برخورد 

می کند.

مدارس کهگیلویه و بویراحمد به سیستم 
گرمایشی و سرمایشی مجهز می شوند

و  کهگیلویه  مدارس  تجهیز  و  توسعه  نوسازی،  مدیرکل 
امسال و آغاز  تا مهرماه  این استان  :مدارس  بویراحمد گفت 
سال تحصیلی جدید به سیستم  سرمایشی و بهداشتی مجهز 

می شوند.
سید رضا حسینی نیک افزود: ۵00 میلیارد ریال برای تجهیز 
مدارس کهگیلویه و بویراحمد اختصاص داده شده که از امروز 
آغاز  سرمایشی  و  گرمایشی  سیستم  به  مدارس  تجهیز  کار 

می شود و تا زمان بازگشایی مدارس ادامه دارد.
ادامه داد: در این طرح ۲۷0 کالس درس در قالب ۶۸  وی 
سیستم های  به  قدیمی  درس  کالس   400 و  نوساز  مدرسه 

سرمایشی و بهداشتی تجهیز می شود.
حسینی نیک گفت:  ۲00 دستگاه کولر گازی و ۵0 دستگاه 

کولر آبی خریداری شده و به مدارس استان ارسال می شود.
همه  شده  انجام  ریزی های  برنامه  براساس  کرد:  اضافه  وی 
مدارس و خوابگاه های شبانه روزی اعم از نوساز و قدیمی تا 

مهرماه امسال به تجهیز می شود.
بیش از ۱۷۱ هزار دانش آموز پسر و دختر در مقاطع ابتدایی 
و متوسطه اول و دوم در کهگیلویه و بویراحمد تحصیل می 

کنند. 
 بر اساس آخرین آمارها، سرانه فضای آموزشی در کهگیلویه 
و بویراحمد ۸.۲ متر مربع است با این وجود مشکالت دیگری 
در زمینه فضای آموزشی مدارس وجود دارد.مدارس فرسوده 
باید  که  هستند  مدرسه   ۶00 به  قریب  استان  در  ناایمن  و 
هم  استان  در  ناایمن  و  استیجاری  مدارس  شوند.  بازسازی 
 ۱40 استان  در  اخیر  سال   ۱0 مدت  هستند.در  مورد   ۱۲۷
و  آموزش  مدیرکل  گفته  به  است.  شده  ساخته  آموزشگاه 
فاقد سرویس  ، 4۵0 مدرسه  بویراحمد  و  پرورش کهگیلویه 
بهداشتی مناسب، ۳0۵ مدرسه کانکسی و ۲۱۶ مدرسه دو 

نوبتی  و چرخشی در استان وجود دارد.

با معرفی برگزیدگان،

ششمین جشنواره ملی فرهنگ عشایر 
ایران زمین در یاسوج پایان یافت

ششمین جشنواره ملی فرهنگ عشایر ایران زمین »کوچ« در 
یاسوج، مرکز استان کهگیلویه و بویراحمد پایان یافت.

دستی  صنایع  فرهنگی،  میراث  مدیرکل  پور،  طالبی  سعید 
این  حاشیه  در  بویراحمد  و  کهگیلویه  استان  گردشگری  و 
جشنواره گفت: این جشنواره از ۱۹ تا ۲۳ تیرماه در دو بخش 
معرفی آداب و سنت های عشایری و نمایشگاه صنایع دستی 

عشایر در پارک والیت شهر یاسوج برگزار شد.
این جشنواره  از  استقبال خوب مردم  به  با توجه  افزود:  وی 
قطعا این جشنواره ها ادامه خواهد داشت. در این جشنواره 
برگزار  بوده  عشایر  فرهنگ  معرفی  که  مختلفی  های  برنامه 
تواند  می  های  چنین جشنواره  کرد:  اظهار  پور  طالبی  شد. 
کند  معرفی  پیش  از  بیش  را  بویراحمد  و  کهگیلویه  استان 
و عشایری  و جذب گردشگر در زمینه گردشگری روستایی 
صنایع  فرهنگی،  میراث  مدیرکل  باشند.  داشته  استان  این 
دستی و گردشگری استان کهگیلویه و بویراحمد بیان کرد: 
حدود ۱۵ استان در بخش آیین های نمایشی عشایری در این 
جشنواره حضور یافتند و در بخش صنایع دستی و تولیدات 
و  برپا  مختلف  استانهای  از  ۱00غرفه  از  بیش  نیز  عشایری 
های  بخش  در  اختتامیه  مراسم  در  برگزیدگان  بود.  فعال 
مختلف جشنواره معرفی و تجلیل شدند . بنابر این گزارش در 
بخش، هنرهای نمایشی و نیایشی هیئت داوران، جایزه خود 
به همراه تندیس، دیپلم افتخار و جایزه نقدی را به گروه های 
کرمانشاه، تربت جام از خراسان رضوی و گروه ایالم اهدا کرد 
. در بخش سرپناه های عشایری و مسکونی حاضر ، هیئت 
داوران، لوح تقدیر و جایزه خود را به سرپناه از گروه عشایری 
بهمئی به سرپرستی سرکار خانم جنتی و آقای امیری اهداء 
شد. همچنین در این بخش به دلیل رعایت کامل همه جوانب 

در پوشش محلی از گروه عشایری بهمئی تقدیر شد .

 دادستان عمومی و انقالب یاسوج گفت: 
۲۹ آرایشگاه زنانه متخلف توسط معاونت 
نظارت بر فضای مجازی و جرائم سازمان 
و  شناسایی  استان  مرکز  دادستانی  یافته 
در قالب یک پرونده جامع با لحاظ اولویت 
دستورات قضایی جهت توقف فعالیت این 
بر  نظارت  پلیس  تالش  با  و  صادر  مراکز 
پلمب  مراکز  این  تمامی  عمومی،  اماکن 

شده اند.
 سید علی ملک حسینی دادستان عمومی 
و انقالب مرکز استان در خصوص وضعیت 
زنانه  آرایشگاههای  فعالیت  نابسامان 
فضای  در  اندکی  گذر  با  داشت:  اظهار 
اقدامات  شاهد  متأسفانه  استان،  مجازی 
از سوی  ویژه  به  مجرمانه  و  متعارف  غیر 
برخی صنوف و به تبع ترویج بی بندوباری 

فضا  این  در  که  هستیم،  هنجارشکنی  و 
سالن های آرایش در صدر قرار دارند.

فعالیت  بازتاب  به  عنایت  افزود:با  وی 
زنانه در فضای مجازی، که  آرایشگاه های 
توجه بسیاری را نیز به خود جلب نموده 
و متأسفانه اقدام به انتشار تصاویر و فیلم 
اذن  بدون  انتشار  بعضاً  و  مبتذل  های 

تصویر شخصی مشتریان می نمایند.
به همین جهت  داد:  ادامه  ملک حسینی 
دادستانی مرکز استان ورود جدی به این 
موضوع نموده است، تا شاید با نشان دادن 
نگاهی  نیز  دستگاه    سایر  موضوع  اهمیت 

عمیق تر به موضوع بنگرند.
تاکید  یاسوج  انقالب  و  عمومی  دادستان 
به  مردمی  گزارشات  وصول  پی  در  کرد: 
سامانه ارتباط مستقیم با دادستان )“سامد 

ک.ب”( مبنی بر گالیه بر اقدامات ناهنجار 
نظارت  معاونت  تالش  با  و  صنوف  برخی 
یافته  سازمان  جرائم  و  مجازی  فضای  بر 
متخلفین  این  استان،  مرکز  دادستانی 

شناسایی شدند.
این موضوع  ابراز داشت: در خصوص  وی 
قرمزی  کنیم که خطوط  بیان  است  الزم 
که امروز آرایشگران زن در فضای مجازی 
از  نه  و  قانون  نظر  از  نه  ترسیم می کنند، 
نظر عرفی و شرعی، قابل توجیه نیست و 
همین موضوع سبب شده، تا با واکنش های 
استان  از سوی مردم و نخبگان  متعددی 

مواجه شود.
آرایشی  به شباهت صنوف  ملک حسینی 
کاربران  برداشت  اشتباه  و  آموزشی  و 
آنان  شناخت  عدم  در  مجازی  فضای 

اشاره و تصریح کرد: نکته ظریف و پنهانی 
است،  مانده  مغفول  تخلفات  این  در  که 
در  فعال  افراد  از  برخی  فعالیت  شباهت 
صنف آرایشگاه های زنانه با آموزشگاه های 
آن  تشخیص  که  است  زیبایی  و  مراقبت 
برای یک کاربر فضای مجازی دشوار است، 
اما در واقع هر کدام از این فعالیت ها نهاد 
و متولی خاص خود را دارد و ضمن اینکه 
بر خالف  گروه  دو  هر  تبلیغ  نحوه  اساسا 

قانون و ضوابط می باشد
وی از پلمپ صنوف متخلف که در فضای 
مجازی فعالیت داشتند خبر داد و گفت: 
تاکنون قریب به ۲۹ آرایشگاه زنانه متخلف 
توسط معاونت نظارت بر فضای مجازی و 
جرائم سازمان یافته دادستانی مرکز استان 
با  شناسایی و در قالب یک پرونده جامع 
جهت  قضایی  دستورات  اولویت  لحاظ 
توقف فعالیت این مراکز صادر، و با تالش 
تمامی  عمومی،  اماکن  بر  نظارت  پلیس 
متصدیان  و  اند  شده  پلمب  مراکز  این 
متهم  عنوان  به  آرایشگاهها  این  متخلف 
خواهد  ادامه  رسیدگی  فرآیند  و  احضار 
یاسوج  انقالب  و  عمومی  دادستان  یافت. 
قانون شکنان در  از  تصریح کرد: بسیاری 
از  که  نمایند  می  تخلف  به  مبادرت  خفا 
چشم پلیس و دستگاه قضایی مخفی می 
ماند، اما مردم می توانند از طریق ارتباط 
هنجار  هرگونه  ک.ب(  )سامد  سامانه  با 

شکنی را گزارش نمایند.
کهگیلویه  استان  شهروندان  افزود:  وی 
خط  طریق  از  توانند  می  بویراحمد  و 
احمد  وبویر  کهگیلویه  سامد  ارتباطی 
)ارتباط مستقیم با دادستان مرکز استان( 
و  گزارشات  شماره0۹۱۷۲۱0۹۷۷۳  با 
مطالب خود را جهت بررسی از طریق پیام 
رسان های مطرح، بصورت محرمانه ارسال 

نمایند.

رودخانه  باالدست  در  آبریز  سد  احداث 
مردم  اصلی  های  دغدغه  از  یک  مارون 
وبویراحمد  کهگیلویه  استان  مسئوالن  و 
است که با شروع دولت سیزدهم گام های 
مثبتی برای اجرای این طرح توسعه محور 

برداشته شد.
مارون از رودخانه های جنوب غربی ایران 
و  کهگیلویه  استان  مهم  های  ظرفیت  از 
بویراحمد و بخصوص شهرستان کهگیلویه 
که سالهای زیادی است آب این رودخانه 
را  پایین دست  استانهای  رونق کشاورزی 

شتاب بخشیده است.
از  عبور  با  دائمی  و  پرآب  رودخانه  این 
کهگیلویه  استان  در  زاگرس  کوه  رشته 
اتصال  با  دست  پایین  در  بویراحمد  و 
موگرمون  و  چاروسا  دائمی  رودخانه  دو 
را طی  مارون  بزرگ  سد  لنده  شهرستان 
در  مهم  سدهای  از  یکی  به  سالها  این 

جنوب کشور تبدیل کرده است.
رودخانه مارون به همراه دو رودخانه دیگر 
شهرستان کهگیلویه ولنده  بیشترین آب 

را از استان خارج می کند.

دیم زارهای تشنه 
در کنار مارون همیشه خروشان

میلیارد  یک  ساالنه  ظرفیت  با  مارون 
پهناور  های  دشت  اطراف  در  مکعب  متر 
برای  مهمی  منبع  کهگیلویه،  شهرستان 
شود  می  محسوب  خطه  این  کشاورزان 
چاه  آب  محسوس  کاهش  به  توجه  با  و 
های کشاورزی روز به روز نیاز به این گنج 

بیشتر احساس می شود.
از  مارون  رودخانه  باکیفیت  و  زالل  آب 
زمین  هکتار  هزار   ۱۵0 از  بیش  کنار  
می  لنده  و  کهگیلویه  شهرستان  زراعی 
کارشناسان  نظریه  به  توجه  با  و  گذرد 
انتقال تنها بخش از این آب به زمین های 
کشاورزی سبب توسعه کشاورزی و برون 
رفت از محرومیت را برای همیشه در پی 

خواهد داشت.

های  شهرستان  مردم  دغدغه  تنها 
سالها  این  طی  چرام  و  لنده  کهگیلویه، 
از مسئوالن و بخصوص دولت سیزدهم با 
توجه به وجود دشت های وسیع و اراضی 
مستعد کشاورزی و ظرفیت های بالقوه در 
بخش های مختلف صنعتی و گردشگری 
رودخانه  باالدست  در  آبریز  سد  احداث 

مارون است.
توجه به این دغدغه در دولت انقالبی رنگ 
واقعیت به خود گرفته و طی بازدید مکرر 
آن  اجرایی  روند  در  شتاب  بر  مسئوالن 

تاکید شده است.
شهرستانها  این  ساکنان  اغلب  شغل 
کشاورزی آن هم بصورت سنتی و فصلی 
است. آبیاری زمین های کشاورزی عالوه 
بر افزایش درآمد پایدار به شکوفایی بخش 
کشاورزی این مناطق نیز کمک می کند.

کشاورزی  به  تنها  نه  سد  این  آب  از   
شهرستان کهگیلویه اختصاص داده نشده 
است بلکه مخزن این سد بخشی از زمین 
های باالدست این سد را در کهگیلویه نیز 

بلعیده است.
 احداث سد آبریز در کهگیلویه به عنوان 
یک ذخیره گاه، جریان پایدار و اطمینان 
کرد  خواهد  عمل  مارون  سد  برای  پذیر 
آب  مشکل  از  بخشی  آن،  بر  عالوه  و 
شهرستان های کهگیلویه، چرام و لنده را 
برطرف می کند و کارشناسان می گویند 
که هیچ گونه تغییراتی را در دبی )کاهش 
دبی( ورودی به سد مارون در پی نخواهد 

داشت.
در نظام تخصیص آب کشور، که به صورت 
رسمی توسط کمیته تخصیص آب وزارت 
نیرو و بر اساس اسناد باالدستی و قانون 
توزیع عادالنه آب در واقع تدوین و تنظیم 
شده بخشی از آورد رودخانه مارون سهم 
به  است.  بویراحمد  و  کهگیلویه  استان 
صورت کامل تدوین شده و با عدد و رقم 
در  یعنی  کامال مشخص  زمانی  بازه  در  و 
مارون  رودخانه  از  برداشت  سهم  ماه  هر 

بویراحمد  توسط استان های کهگیلویه و 
و خوزستان بر اساس یک برنامه تقدیم و 
تایید شده و به استان ها ابالغ شده است.

سد آبریز مطالبه عمومی همه مردم 
استان است

استاندار کهگیلویه و بویراحمد با تاکید بر 
کهگیلویه  شهرستان  در  آبریز  سد  اینکه 
ساخته می شود گفت: برای صدور مجوز 
تامین  مجوز  اجازه  واقع  در  و   ۲۳ ماده 
اعتبار و ساخت این پروژه حیاتی  تالش 
های زیادی از سوی نمایندگان و مسئوالن 

صورت گرفت که قابل تقدیر است.
سید علی احمدزاده با اشاره به بیان چالش 
سوی  از  طرح  این  محیطی  زیست  های 
در  گفت:  کشور  زیست  محیط  مسئوالن 
طی این مدت و حمایت همه جانبه دولت 
و سخنان بجا، به وقت و مدبرانه نماینده 
ولی فقیه در استان و امام جمعه یاسوج و 
نماز  خطبه های  در  جمعه  ائمه   حمایت 
دیگر  همینطور  و  اخیر  هفته های  جمعه 
ادوار  نمایندگان  استانی و حتی  دلسوزان 
گذشته مجلس و انجام دیدارهای  پی در 
محیط  رئیس  و  نیرو  وزیر   با  بویژه  پی 
زیست و مدیرعامل آب کشور و معاونین 
عمومی  مطالبه  و  کشور  وزارت  و  آنان 
مردم استان و اصحاب رسانه و یک وحدت 

عمومی درون استانی نتیجه داد.
شد  باعث  تالشها  این  باالخره  گفت  وی 
در  متعدد  جلسات  از  پس  سد  احداث  
نهایت در یک جلسه طوالنی و چالشی با 
دفاع منطقی و همه جانبه تیم استانی به 

تصویب برسد.
حق آبه استان  از رودخانه مارون با 

احداث سد آبریز محقق می شود
مدیرعامل شرکت آب منطقه ای کهگیلویه 
و بویراحمد گفت: در این سهم که حوضه 
از 400  را لحاظ کرده بیش  آبریز مارون 
استان  سهم  واقع  در  مکعب  متر  میلیون 

کهگیلویه و بویراحمد است.

آرش مصلح افزود: در این میان بخشی از 
از طریق مهار آب یعنی  را  این تخصیص 
احداث یک سد در بدنه و پیکره رودخانه 
بویراحمد  و  کهگیلویه  استان  در  مارون 

تاکید کرده اند.
شناسی  زمین  مطالعات  داد:  ادامه  وی 
ژئوتکنیک،  و  هواشناسی  و  هیدرولوژی 
پدافند غیرعامل، زیست محیطی و باستان 
بر  سد  یک  یابی  مکان  برای  که  شناسی 
روی رودخانه مارون در استان انجام شده 
مطالعه  های گذشته  در طول سال  است 
آبریز  محدوده  در  خاستگاهی  به  و  شد 

رسید.
ای  منطقه  آب  شرکت  مدیرعامل 
قرار  کرد:  عنوان  بویراحمد  و  کهگیلویه 
است بخشی از سهم کهگیلویه و بویراحمد 
از  مکعب  متر  میلیون  تا ۱۸0  بین ۱۳۵ 
سهم بیش از 400 میلیون در یک سدی 
یعنی سیالب  مهار شود  آبریز  نام سد  به 
های زمستانه اش مهار شود و به مصرف 
صنعت، شرب و کشاورزی محیط زیست و 

تولید انرژی برق آبی برسد.
مصلح ابراز داشت: این سد کامال در واقع 
و  است  سازگار  کشور  باالدستی  اسناد  با 
و  کرده  اخذ  که  زیست محیطی  با مجوز 
با مجوز تخصیصی که ۶ سال پیش اخذ 
کرده و مجوز باستان شناسی و با مطالعات 
فنی که حدود ۱0 سال است که در حال 
انجام است. وی تاکید کرد: سد آبریز صرفا 
سیالب های زمستانه را مهار می کند و در 
خود نگه می دارد و در فصلی که در واقع 
بارش وجود ندارد آن ذخیره ای که مهار 
شرب،  واقع  در  هدفش  مصرف  به  کرده 

صنعت و کشاورزی می رساند.
مدیرعامل شرکت آب منطقه ای کهگیلویه 
 ۲ حدود  آورد  آن  از  افزود:  بویراحمد  و 
فقط  این سد  مارون  مکعبی  متر  میلیارد 
۱۳۵ تا ۱۸0 میلیون آن را مهار می کند و 
نگه می دارد و آن هم از سیالب هایی که 
فصل زمستان روی می دهد و بالاستفاده 
به پایین دست می رود. وی گفت: این سد 
دست  پایین  در  را  منفی  آثار  گونه  هیچ 
نخواهد داشت چون بخشی از مصارف این 

سد به محیط زیست برمی گردد.

در یاسوج:

29 آرایشگاه زنانه متخلف پلمپ شد

سد آبریز کجاست و چرا باید ساخته شود؟

کهگیلویه  انتخبابات  بازرسی  و  نظارت  دفتر  رئیس   
از  پیش  سال  نیم  و  یک  که  کسانی  به  بویراحمد  و 
انتخابات فضای جامعه را انتخاباتی می کنند هشدار 

داد و از آنان خواست به قانون التزام داشته باشند.
 سید مهدی جوکار در سخنرانی پیش از خطبه های 
نماز جمعه این این هفته یاسوج با تبریک فرا رسیدن 
آستانه  در  گفت:  نگهبان  شورای  تاسیس  سالروز 
شورای  حاکمیتی  و  مقدس  نهاد  تاسیس  سالروز 
نگهبان با ابالغ امام راحل هستیم، این نهاد به عنوان 
قانون  از  پاسداری  مهم  وظیفه  سه  حاکمیتی  رکن 
اساسی ، اسالمیت نظام و نظارت را بخوبی انجام می 

دهد .

وی به کارکرد مهم شورای نگهبان در زمینه نظارت 
بر انتخابات است اشاره کرد و گفت: شورای نگهبان 
که  دارد  اساسی  کارکرد  دو  نظارت  از  بعد  این  در 
و  انتخابات   به  ورود  داوطلبان  صالحیت  بررسی 
همچنین نظارت بر حسن اجرای قانون توسط ناظران 

در این راستاست.
تاکنون نظارت  تاکید کرد چون شورای نگهبان  وی 
قرار  بدخواهان  هجمه  مورد  داشته   موثری  و  عام 
گرفته است چرا که شورای نگهبان تکلیف محور بوده 
خود  از  تاکنون  ترس  از   ناشی  اندیشی  مصلحت  و 

بروز نداده است.
چارچوب  در  نگهبان  شورای  کرد:  اظهار  جوکار 
مقام  فرمایشات  و  قانون  به  همواره  نظارتی  وظایف 
معظم رهبری نگاه می کند ،سه شاخصه مهم در تایید 
و رد صالحیت نامزدها وجود دارد که اعتقاد و التزام 
عملی به اسالم ، قانون و همچنین اصل والیت فقیه 

نهادهای  از  استعالم  با  است سه شاخصه مهمی که 
نظارتی و امنیتی احصا می شود.

جوکار گفت: این دفتر بر اساس وظیفه ، در انتخابات 
تکلیف محور عمل می کند و شخصیت هایی که می 
نمایندگان  از  اعم  نامزد شوند   انتخابات  خواهند در 
چارچوب های  است  الزم  سیاسی  های  شخصیت  و 
قانونی را رعایت کرده و التزام عملی به اسالم و والیت  

فقیه داشته باشند.
جوکار گفت: اینکه بعضی ها فکر کنند چون یک بار 
عبور  هم  باز  کرده اند  عبور  نگهبان  شورای  فیلتر  از 
می کنند اشتباه است نظارت شورای نگهبان همواره 
مستمر و مستدل خواهد بود. رئیس دفتر بازرسی و 
بویراحمد  انتخابات در استان کهگیلویه و  بر  نظارت 
نام  به  افراد  رد صالحیت  و  تایید  در  این که  بیان  با 
اشخاص و جناح های سیاسی نگاه نخواهیم کرد گفت: 
شخصیت هایی که می خواهند حافظ قانون باشند باید 

بیش از دیگران به قانون احترام بگذارند.
وی در ادامه با هشدار به کسانی که یک و نیم سال 
فضای  کردن  انتخاباتی  حال  در  انتخابات  از  پیش 
جامعه هستند و در محافل شرکت می کنند ،گفت: 
در  و  باشند  داشته  التزام  قانون  به  باید  افراد  این 
هشداری که اخیراً به شخصیت های سیاسی داده ایم 
کنید  انتخاباتی  را  جامعه  امروز  از  اگر  که  ایم  گفته 
نظارت  بعد  از  و  داشت  خواهیم  جدی  ورود  حتماً 
و  ادوار  نماینده   ، کنونی  نماینده  میان  تفاوتی  هیچ 

شخصیت ها وجود ندارد.
جوکار در ادامه با هشدار به برخی افراد که قانون را 
رهبری  کالم  کردن  اثر  بی  گفت:  نمی کنند  رعایت 
فقیه  به والیت  التزام  نمایندگان عدم  توسط  انقالب 
آنها  از  اگر جریان های سیاسی  نکنند  فکر  لذا  است 
اجتماعی  گروه های  اقبال  مورد  یا  و  کرده  حمایت 

هستند مصونیت دارند.

نامزدهای احتمالی از انتخاباتی کردن 
زودهنگام فضای جامعه بپرهیزند
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ماه فروردین
روابطتان به خوبي و آرامي پیش مي رود. بدون شک مي توانید 

یک نفس راحت بکشید.
ماه اردیبهشت

طرفداران  کاری  لحاظ  شماست.از  انتظار  در  خوبی  لحظات 
زیادی دارید و از بودن در کنار دوستان و کودکان و مشتاقان 
ورزش لذت می برید.اکنون زمانی است که موانع را از سر راه 

بر می دارید و به دنبال اهدافتان می روید.
ماه خرداد

راحت تر مي توانید منظورتان را بیان کنید و نشان دهید که 
تیز مي  از نظر ذهني  واقعاً چه احساسي دارید و همین طور 
تواند منظورتان را بگویید. از بیان کردن ایده هایتان درمحل 
مي  استقبال  آنها  از  دیگران  باشید  مطمئن  زیرا  نترسید  کار 
کنند. اگر به سفر مي روید بسیار مفید و لذت بخش خواهد 

بود.
ماه تیر

دارد  سعی  آشنایان  از  یکی  اما  شوید  نمی  عصبانی  معموالً 
عصبانی تان کند. نمیتوانید در محل کار با آنها بحث کنید اما 
کار آنها را فراموش نمی کنید. علت رفتارشان را توضیح می 

دهند، متعجب می شوید.
ماه مرداد

امروز ماه کامل است و آرزوهاي دوردست و شغل شما را مورد 
نظر قرار مي دهد. ممکن است مجبور شوید بپذیرید که برخي 
از برنامه هاي شما هرگز به ظهور درنیامده اند و باید روش خود 
را کمي بهبود ببخشید. هم چنین این گونه به نظر مي رسد که 
باید به خانواده تان تسلي و آرامش دهید. چرا که آنها از این 
که به اندازه کافي شما را نمي بینند، شکایت دارند. بله، جناب 

شیر! تصدیق کنید، آنها مطلب را درست تشخیص داده اند!
ماه شهریور

می توانید تصمیمات مهمی برای خانه و زندگی بگیرید.درحال 
حاضر اراده قوی دارید.اگر تصمیم دارید خانه را عوض کنید از 

فردی که به اعتماد دارید کمک بگیرید.
ماه مهر

کاری  هیچ  هستید  مایل  که  دارد  وجود  هایی  زمان  چه  اگر 
انجام نداده و تصمیم جدی اتخاذ نکنید،اکنون بسیار متفاوتید 
و احساس می کنید که بسیار جدی و مصمم هستید.یک چیز 
دیگر این که وقتی نسبت به چیزی ذهنیتی می سازید،به هیچ 
وقت نمی خواهید آن را تغییر دهید.این عالی است در صورتی 
که همه با فکر شما موافق باشند ولی در غیر این صورت اگر 
و  سازید،احساسات  همراه  خود  فکر  با  را  دیگران  بخواهید 

تفکرات بدی را راجع به خود برخواهید انگیخت.
 ماه آبان

است  پایان الزم  در  بنابراین  دلداری می دهید  به همه  امروز 
کسی این تنش و استرس شما را کم کند.بهتر است قبل از این 
که به خاطر چیزی خودتان را ناراحت کنید کمی در موردش 

فکر کنید.
 ماه آذر

گرچه فکر مي کنید که از دیگران بهتر مي فهمید، ولي امروز 
از تحمیل عقایدتان به دیگران دوري کنید چون آنها به آساني 
تسلیم نمي شوند و ممکن است به شما اتهام دگم بودن بزنند 

که براي بار اولشان نخواهد بود. 
ماه دی

امروز بین مسئولیت هاي شخصي شما و آرزوهاي شغلي تان 
درگیري و تضاد وجود دارد. شاید الزم باشد یک گام به عقب 
کنید  مي  احساس  اگر  کنید.  بررسي  را  موقعیت  و  برگردید 
زندگي تان تعادلش را از دست داده است اکنون زمان آن است 

که تعادل را برقرار کنید. 
ماه بهمن

امروز باید تالش کنید تا همه چیز متناسب باشند و در چیزی 
افراط نشود.شخصی سعی دارد احساستتان را جریحه دار کند 
یا عصبانیتان کند تا دعوا را بیندازد.اگر برای لحظه ای از آن 
شرایط و اوضاع کناره بگیرید و آرام شوید متوجه می شوید که 

آرام کردن عصبانیت بسیار مفید می باشد.
ماه اسفند

چیزی را که به نظر می رسید از دست شما رفته است دوباره 
به نظر می رسد که به چنگ آورید.ولی این بار باید با مهارت 

باشید. و ورق هایتان را خیلی نزدیک به  صورتتان کنید.

۳
فال روز 

 مدیرکل دارو و مواد تحت کنترل سازمان غذا و 
دارو با بیان اینکه امکان ثبت واکسن های تاریخ 
مصرف گذشته وجود ندارد، افزود:  واکسن های 
موجود و مورد استفاده در کشور، تاریخ انقضای 
معلوم و تایید شده سازمان غذا و دارو را دارند 
مجوز  و  دقیق  های  آزمایش  انجام  از  پس  و 

مصرف، در کشور قابل استفاده است.
انقضای  تاریخ  اینکه  بیان  با  اینانلو   حمیدرضا 
سازمان  سوی  از  وارداتی  و  داخلی  واکسن 
کننده،  تولید  مستندات  اساس  بر  دارو  و  غذا 
 UID کد  همراه  به  لیبل  روی  در  و  تعیین 

در سامانه مرکزی تیتک ثبت می شود، گفت: 
حتی اگر یک روز از مجوز سازمان غذا و دارو 
بگذرد، امکان ثبت در سیستم الکترونیک وجود 
منقضی  تاریخ  خطای  پیام  و  داشت  نخواهد 

بودن فرآورده صادر می شود.
وی اظهار داشت: دارو و واکسن فراورده هایی 
باید  آنها  انقضای  تاریخ  به  نسبت  که  هستند 
تاریخ  اگر  زیرا  داشت  و حساسیت  دقت  کامال 
دارو و واکسن، منقضی شود به هیچ وجه نباید 
استفاده شود و بحث بی ضرر یا بی خطر بودن 

آن، بی معنی است. 
نشدن  کامل  و  بودن  جدید  به  اشاره  با  اینانلو 
مطالعات پایداری واکسن های کووید۱۹ گفت: 
زمان  مدت  با  ابتدا  در  کووید۱۹  های  واکسن 
کوتاه پایداری مثاًل ۶ ماه توزیع می شدند که 

به مرور و با تکمیل تر شدن مطالعات پایداری 
کارشناسی  بررسی  و  مستندات  ارائه  با  و 
وضعیت  این  البته  یافت.  افزایش  زمان  این 
نظیر  قدیمی  پلتفرم  با  های  واکسن  برای 
یا  اسپایکوژن  های  نوترکیب)واکسن  پروتئین 
غیرفعال  ویروس  فرم  یا  و  پاستوکووک پالس( 
شده) واکسن کوویران برکت( قابل پیش بینی 
قبلی،  مشابه  محصوالت  پایداری  زیرا  بود،  تر 

اثبات شده است. 
مدیر کل امور دارو و مواد تحت کنترل سازمان 
غذا و دارو با بیان اینکه مالک ارائه مدت زمان 
پایداری واکسن ها، مستندات ارائه شده است، 
ادامه داد: واکسن پاستوکووک، فرم کانژوگه یک 
پروتئین)توکسوئید کزاز( و یک دامین پروتئین 
دقیقاً  محصول  که  بود  نوترکیب(  ژن  )آنتی 

پس  که  نداشت  وجود  آن  برای  قبلی  مشابه 
تاریخ  جاری،  سال  در  تکمیلی  مستندات  ارائه 
انقضای یک ساله برای این محصول از نظر اداره 
کل دارو مورد تأیید است همچنین در صورت 
تعهد بر تکمیل مستندات و مطالعه پایداری تا 
پایان ۲ سال، تاریخ روی بسته بندی درج و به 

مرور مطالعات تکمیلی دریافت می شود.
و  موجود  های  واکسن  کرد:  خاطرنشان  اینانلو 
معلوم  انقضای  تاریخ  کشور،  در  استفاده  مورد 
و تایید شده سازمان غذا و دارو را دارند و بعد 
مصرف،  مجوز  و  دقیق  های  آزمایش  انجام  از 
تاریخ  بنابراین  است؛  استفاده  قابل  کشور  در 
بررسی  از  پس  کووید۱۹  های  واکسن  مصرف 
آزمایش های دقیق،  و  تولید کننده  مستندات 

توسط سازمان غذا و دارو تعیین می شود.

جدول

وادي کتاب

 مروري بر زندگي پرفراز و نشيب شهيد »يداهلل ندرلو«
 با نگاهي به کتاب »جرعه آخر«

 از استحاله در زندان تا شهادت در خيبر
  احمد محمدتبريزي

يداهلل ندرلو از رزمندگان زنجاني اس��ت كه 
سال 62 در عمليات خيبر به شهادت رسيد. 
فرماندهان و همرزمان ش��هيد از زندگي پر 
فراز و نش��يب او خاطرات زيادي دارند. به او 
لقب »ورام اولدريم« داده بودند و يار و شفيق 
بسياري از بچه هاي جنگ شده بود. يك رفيق 
بامرام و با منشي لوطي وار كه افراد بسياري را 
گرد خود جمع مي كرد و مي توانست ساعت ها 
برايشان خاطره بگويد و صحبت كند. به همت 
اداره كل حفظ آثار و نش��ر ارزش هاي دفاع 
مقدس استان زنجان كتاب »جرعه آخر« با 
محوريت زندگي شهيد ندرلو به قلم مسعود 
بابازاده به چاپ رسيده است كه زمينه آشنايي 
با اين شهيد بزرگوار را فراهم مي كند. در ادامه 
نگاهي به كتاب و زندگي شهيد ندرلو داريم. 

نويس��نده براي ن��گارش كتاب ب��ا 40 نفر 
مصاحبه كرده تا مطلب و نكته اي از زندگي 
يداهلل ندرلو از قلم نيفتد. متولد 1335 است 
و در 18 سالگي در كارخانه لنت ترمز مشغول 
به كار مي شود. جواني پر شر و شور كه معتقد 
است مرامش با همه گنده الت هاي شهر فرق 
مي كند. دوستانش او را يدي صدا مي كنند و 
با شروع راهپيمايي هاي مردمي عليه حكومت 
پهلوي، او ه��م همپاي م��ردم فعاليت هاي 
انقالبي اش را شروع مي كند. مادرش همواره 

به يدي مي گفت مدافع حق و مظلوم باش��د 
و او اين ح��رف را آويزه گوش ك��رده بود. در 
يكي از روزه��ا براي نجات ج��ان دختري با 
مأموره��ا درگير مي ش��ود و از هم��ان زمان 
روحي��ه عدالت خواهي در وج��ودش بيدار 

مي شود و زبانه مي كشد. 
ي��داهلل در دوران زندگ��ي اش ب��ه زندان هم 
مي افتد ولي تغييري ناگهان مس��ير زندگي 
او را عوض مي كند؛ ي��دي تصميم مي گيرد 
راهي جبهه ش��ود و اين تصمي��ش تعجب 
كساني كه او را مي شناس��ند را برمي انگيزد. 
شهيد ندرلو با تغيير و اس��تحاله در رونش از 
زندان راه��ي جبهه مي ش��ود: »يدي خيلي 
اهل عب��ادت و نماز و اين جور چيزا ش��ده... 
نجم الدين گف��ت: حتي تبليغ نم��از و روزه 
مي كنه و راه توبه رو به آدماي خالف ياد ميده. 
خانواده اش مي گن واسه اون دشمني شده. 
توي خونه اش مواد گذاشته بودن تا آبروش 
رو ببرن و انتق��ام بگيرن. البته خطاهايي هم 

داشته«. )ص185(
حضور يداهلل در جبهه مثل توپ صدا مي كند. 
جواِن كله شق ديروز به مبارز و رزمنده شجاع 
امروز تبديل شده اس��ت. در جبهه سيگار را 
ترك مي كند و قرآن خواندن را ياد مي گيرد. 
لشكر علي بن ابي طالب با وجود يداهلل حال و 

هواي ديگري گرفته بود. روز هفت اس��فند 
1362 نيروه��اي گ��ردان ولي عصر)عج( به 
س��مت جزاير مجنون حركت كردند: »پس 
از شركت نيروهاي گردان ولي عصر)عج( در 
عمليات خيب��ر و تلفاتي كه ب��ه نيروها وارد 
شد تمام تالش رزمنده هاي زنجاني اين بود 
تا بلكه بتوانند پيكر شهدا را به عقب منتقل 

كنند«. )ص236(
يداهلل يكي از نيروهايي است كه براي آوردن 
پيكر شهدا داوطلب مي شود. به دليل حجم 
وسيع آتش دشمن در منطقه عملياتي كسي 
نمي توانست سرش را باال بياورد. نه مهمات 
مي آمد و نه غذا. يداهلل و تعدادي از رزمنده ها 
آنقدر با اسلحه آر.پي.جي به طرف نيروهاي 
دشمن ش��ليك كرده بودند كه از گوششان 

خون مي آمد. 
بعثي ها براي پس گرفتن جزيره مجنون پاتك 
سنگيني را شروع مي كنند. يك خمپاره 60 
منفجر مي شود، گرد و خاك فضا را مي پوشاند 
و پس از مدتي كوتاه، پيكر يداهلل غرق در خون 
مي شود. خون از صورت و شكم يداهلل بيرون 
مي زند؛ زمين س��رخ مي ش��ود و چهره اش 
زرد. همه رزمندگان از زخمي ش��دن يدي 
باخبر مي شوند و به نوبت خودشان را باالي 
سر او مي رسانند. از دس��ت هيچ كس كاري 
برنمي آيد. شهيد ندرلو به كما مي رود و پس از 

دقايقي كوتاه به شهادت مي رسد. 
كتاب »جرعه آخر« اطالعات خوب و مفيدي 
را جهت معرفي زندگي و روحيات شهيد ندرلو 
مي دهد ولي قلم نويسنده گيرايي و جذابيت 
الزم را ندارد. جمالت خيلي س��اده و به دور 
از زيبايي شناس��ي هاي ادبي نوش��ته شده و 
متن به لحاظ فرم ادبي و نگارش��ي ضعيف و 

سهل است. 
همچنين حجم باالي ديالوگ ها از جذابيت 
متن كم مي كند؛ ديالوگ هايي كه تأثيرگذار 
نوش��ته نش��ده و احساس��ي را در مخاطب 
برنمي انگي��زد. همچنين اس��تفاده بيش از 
اندازه از واژه ه��اي آذري و ش��عر و ترانه  در 
البه الي متن چشم خواننده را خسته و او را از 
داستان اصلي دور مي كند. با اينكه شخصيت 
اصلي كتاب، زندگي پر فراز و نشيبي داشته 
منتها شخصيت پردازي درستي شكل نگرفته 
و خواننده درگير شهيد يداهلل نمي شود. كتاب 
اطالعات زياد و غيرمفيد دارد كه مي ش��د از 
آنها صرف نظر كرد. در هر صورت تالش براي 
نگارش كتابي درباره يكي از شهيدان خاص 
دفاع مقدس كه چنين سرگذشت جالبي را 
از سر گذرانده كاري قابل تقدير است. به ويژه 
وقتي كه بدانيم نويسنده زحمات زيادي براي 

نوشتن كتاب متحمل شده است. 

آش�نايي تان با خانواده جهانبين از کجا 
رقم خورد؟

من س��ال 44 بعد از ازدواج با مرحوم همسرم وارد 
خانواده جهانبين ها ش��دم. موقعي ك��ه ما ازدواج 
كرديم، پدر آقامجيد چند سال قبلش فوت كرده 
بود. ايشان ارتشي بودند و به علت بيماري سرطان 
مرحوم مي شوند. همسرم عليرضا جهانبين فرزند 
ارشد خانواده بود، متولد س��ال 1313، او هم مثل 
پدرش ارتشي بود و در دوره اول چتربازي شركت 
كرد و بعدها مربي چتربازي شد. بعد از ايشان پرويز 
و خواهر ديگرشان مهرانگيز به دنيا مي آيند. حسين 
فرزند چهارم خانواده بود كه او ه��م چترباز بود و 
چون در محل كارش در ارتش مرحوم شد، از او به 
عنوان شهيد ياد مي شود. بعد اعظم جهانبين به دنيا 
مي آيد و آخرين بچه اين خانواده هم شهيد مجيد 

جهانبين بود كه متولد سال 33 است. 
ما براي اينكه با شما ارتباط بگيريم تنها 
يك آدرس داش�تيم و آن هم نام شهيد 
جهانبين روي تابلوي يك خيابان فرعي 
در محله خواجه نظام بود، شهيد جهانبين 
زاده همين محله اس�ت؟ چرا اين قدر در 

گمنامي و مظلوميت به سر مي برد؟
ايشان و خانواده شان ابتدا در محله چهار راه قصر 
و خيابان معلم زندگ��ي مي كردند. همان جا من با 
همسرم آشنا شدم و با هم ازدواج كرديم. چند سال 
بعد به محله خواجه نظ��ام آمديم و تا همين چند 
سال پيش آنجا سكونت داشتيم. در واقع آقامجيد 
بزرگ شده خيابان خواجه نظام است. اما با وجود 
فوت پدر و م��ادر و دو ب��رادرش و همين طور نقل 
مكان يكي ديگر از برادران ش��ان به مشهد االن در 
تهران كمتر كسي است كه بتواند اطالعاتي از شهيد 
جهانبين داشته باشد. واقعاً هم در اين 36 سالي كه 
از شهادتش مي گذرد، هيچ كدام از رسانه ها يادي 

از ايشان نكرده اند. 
گويا شما از کودکي سرپرستي شهيد را 

برعهده داشتيد؟
نمي ش��ود گفت سرپرس��تي او را برعهده داشتم. 
مادرش��وهرم مرحومه زهرا نانكلي چون س��ن و 
سالي از ايشان گذش��ته بود، در فقدان همسرش 
نمي توانست به تنهايي از پس تربيت آقامجيد برآيد. 
مجيد پسر خيلي خوبي بود اما شيطنت داشت و 
مادرش او را به ما سپرد تا مراقب درس و تحصيلش 
باشيم. بنابراين از هفت، هشت سالگي من و مرحوم 
همس��رم از آقامجيد مراقبت مي كرديم. حتي در 
مقطعي كه همس��رم به دليل ش��غل نظامي اش 
مأموريت گرفت ش��يراز برود، آقامجي��د را همراه 

خودمان يك سال به شيراز برديم. 
پس به نوعي حكم مادرش را داشتيد؟

من خودم سن و سال كمي داشتم كه عروس اين 
خانواده شدم. شايد هشت يا 9 س��ال از آقامجيد 
بزرگ تر بودم. ما يك رابطه خواهر، برادري داشتيم 
تا مادر و فرزندي. ولي همان طور كه ش��ما گفتيد 
چون از كودكي  تر و خشكش كردم، خيلي دوستش 
داش��تم. مجيد هم واقعاً انس��ان قدرشناسي بود. 

بزرگتر كه شد، هواي من را داشت و سعي مي كرد 
كارهايي كه در حقش كرده بودم را جبران كند. 

شهيد جهانبين چطور اخالقي داشت، من 
از همرزمانش شنيدم که مرام و مسلكي 

لوطي داشت؟
آقامجيد يك بچه سر به زير و مهربان بود. آزارش به 
هيچ كس نمي رسيد اما خب روحيات خاصي هم 
داشت. از همان بچگي طوري راه مي رفت كه انگار 
هندوانه زير بغل دارد. يا لحن حرف هايش بامزه بود. 
مثاًل يكي از برادره��اي من خلبان هلي كوپتر بود. 
آقا مجيد گاهي به شوخي مي گفت: چيه اين قدر 
پز داداشت رو مي دي؟! خب گاري هوايي مي رونه 
ديگه... يك چنين اصطالحاتي داش��ت. اما من به 
ياد ندارم كه بخواهد براي كس��ي گردنكشي كند. 
برعكس خيلي هم سر به زير و مردم دار بود. مي توانم 
بگويم يك جوان مؤمن و مذهبي هم بود. نمازهاي 
بااخالصي مي خواند كه نظيرش را نديده ام. خصوصاً 
در قنوت هاي��ش معنويتي موج مي زد ك��ه آدم را 

مجذوب مي كرد. 
به نظر ش�ما چه چيزي باعث ش�ده بود 
يك جوان جنوب ش�هري با خصوصيت 
لوطي مآبان�ه چنين اعتق�ادات مذهبي 

داشته باشد؟
آقامجيد در يك خانواده اصيل و مذهبي متولد شده 
بود. همين االن اگر ش��ما به محله قديمي شان در 
چهارراه قصر برويد و همسايه هاي قديمي را پيدا 
كنيد، همه شان از تعبد مرحوم محمد جان جهانبين 
پدر شوهرم حرف مي زنند. خيلي از در و همسايه 
مي گفتند كه ايشان بدون وضو حتي به آسمان نگاه 
نمي كرد. يا خيلي هاي شان صداي ناله ها و تضرع 
حاج محمد را در نماز شب هايي كه روي پشت بام 
مي خواند، ش��نيده اند. نتيجه اين تعبدها مي شود 
جواني مثل آقامجيد كه هنوز زمزمه قنوت هايش 

در گوشم طنين انداز است. 
همسر خود شما هم جانباز دفاع مقدس 

بود؟
بله مرح��وم عليرضا جهانبين چترب��از دوره اولي 
ارتش بود. ايشان هم يك فرد مذهبي و بسيار مؤمن 
بود كه در دوران طاغوت ب��ه جهت رفتارهايي كه 
از فرماندهانش مي بيند، خود را از ارتش بازخريد 
مي كند اما بعد از پيروزي انقالب و بنا به اعتقادي 
كه به نهضت اسالمي حضرت امام داشت، دوباره به 
ارتش بازمي گردد و به عنوان مربي چتربازي و همين 
طور يك نيروي رزمي خدمت مي كند. همس��رم 
چون تخصص هاي مختلفي داش��ت، گاهي براي 
آموزش پاس��دارهاي جوان به سپاه مأمور مي شد. 
ايشان در مقاطع مختلفي از دفاع مقدس در جبهه 
حضور داشت و چند بار هم مجروح شد اما هيچ وقت 
دنبال درصد جانبازي و اين طور مسائل نرفت. بعد از 
جنگ به خاطر عوارض شيميايي كليه هايش از كار 
افتاد. هر كسي هم مي گفت برو دنبال جانبازي ات، 
در پاسخ مي گفت من با خدا معامله كرده ام و قرار 
نيست سهم خواهي كنم. آقاعليرضا حدود 12 سال 
در بستر بيماري بود. كار به جايي رسيد كه يكي از 

كليه هايش را سوراخ كردند و از طريق يك شلنگ 
و كيسه بيرون روي داشت. اين شلنگ هر سه ماه 
يك بار براثر رسوب گرفتگي از كار مي افتاد و مجبور 
مي ش��ديم دوباره آقاعليرضا را به تي��غ جراحان 
بس��پاريم. بعد س��ه ماه ديگر مي گذشت و همين 
قضيه تكرار مي شد. نهايتاً سال 86 همسرم سكته 
مغزي كرد و درگذشت. بعد از فوت شان من پيگير 
مسئله جانبازي اش شدم و 25 درصد جانبازي اش 
محرز شد. مس��ئوالن بنياد به ما گفتند چرا با اين 
وضعيتي كه همسرتان داش��ت، در زمان حياتش 

اقدام نكرديد. 
ش�هيد جهانبين قبل از اينكه وارد سپاه 

شود، چه شغلي داشت؟
ايشان لوله كشي مي كرد و در كارهاي فني وارد بود. 
چون دست خير داشت به ديگران كمك مي كرد 
و خصوصاً اگر وس��يله اي براي همسايه ها تعمير 
مي كرد، پولي دريافت نمي كرد. آقامجيد روحيات 
خاصي داش��ت. مثاًل روي تش��ك نمي خوابيد و 
مي گفت ما از خاكيم و آخرش به خاك برمي گرديم. 
ساده زيست و ساده پوش بود. بعد از انقالب ايشان 
مدتي كميته اي ش��د و بعد هم به عضويت س��پاه 
درآمد. از آن زمان به بعد دائم در كردس��تان بود و 
بعد از شروع جنگ هم به جبهه سرپل ذهاب رفت. 
حضور در محيط جبهه خيلي در روحيه ش��هيد 

تأثيرگذار بود. يك جورهايي خاكي تر ش��ده بود. 
حتي يكي از خواهرهاي شان در آخرين ديداري كه 
با شهيد داشتيم مي گفت انگار همان داداش مجيد 

خودمان نيست. خيلي تغيير كرده بود. 
گويا شهيد جهانبين عضو گروه دستمال 

سرخ ها هم بود؟
من زياد از بحث رزمندگي آقا مجيد خبر نداشتم. 
خودش هم زياد بروز نمي داد كه چه كار مي كند. 
همين قدر مي دانم كه از قبِل ش��روع جنگ بارها 
به كردستان اعزام شد و همرزم شهيد وصالي بود. 
بعد از شروع جنگ هم كه با گروه شهيد وصالي به 
سرپل ذهاب مي رود و در تنگه حاجيان به شهادت 

مي رسد. 
چه خاط�ره اي از آقامجي�د در ذهن تان 

ماندگار شده است؟
يادم است بار آخري كه مي خواست برود، در هال 
خانه خوابيده بود. گفتم س��ردت مي ش��ود لحاف 
بدهم. طبق عادتي كه داشت نه آورد و گفت همين 
طور راحتم. در واقع مي خواس��ت خ��ودش را به 
سختي عادت بدهد. بعد از من خواست وقتي كه 
برادرش آقا عليرضا س��ركار مي رود، بيدارش كنم. 
مي خواست قبل از اعزام آخرين خداحافظي هايش 
را بكند. صبح رفتم بيدارش كنم و هرچه صدا زدم 
بلند نشد. با پا ضربه اي به پهلويش زدم و به شوخي 

گفتم مجيد مگر نمي خواس��تي با داداش عليرضا 
خداحافظي كني؟ گفت مگه س��رما گذاشت يك 
لحظه بخوابم! به هر ترتيب بلند شد و رفت دم در و 
قبل از اينكه برادرش با ماشين به اداره برود، سرش 
را از پنجره داخل كرد و گفت: داداش اگه همديگر 
را نديديم حالل كن. همسرم وقتي اين حرف مجيد 
را شنيد منقلب شد و از ماشين پياده شد. با مجيد 
خداحافظي گرمي كرد و گفت ان شاءاهلل مي روي و 
به سالمت برمي گردي. اما مجيد رفت و هرگز روي 

پاهايش بازنگشت. 
شهيد جهانبين در چه تاريخي به شهادت 

رسيد؟ 
ايش��ان روز 28 دي م��اه 1359 در منطقه تنگه 
حاجيان گيالنغرب به ش��هادت رسيد. تا آن زمان 
خيلي از دوستانش شهيد شده بودند و او هم آرزو 

داشت به قافله همرزمانش بپيوندد. 
از نحوه شهادتش اطالع داريد؟

همرزمان��ش مي گفتند ش��هيد جهانبين يك 
رزمنده واقعاً نترس و شجاع بود. در روز شهادتش 
هم براي ديده باني به خط مقدم مي رود و در همان 
حين گلوله خمپاره اي نزديكش منفجر مي شود. 
ايش��ان به اتفاق يكي ديگر از همرزمانش به نام 
عباس مقدم به شهادت مي رسد. همسرم بعدها 
تعريف مي كرد كه وقتي در س��ردخانه خواستم 
مجيد را بغل كنم، از پشت دستم به دل و جگرش 
خورد. گويا شدت انفجار خمپاره باعث شده بود 
پشت آقا مجيد متالشي شود و از پوست و گوشت 

چيزي نماند. 
واکنش شما به خبر ش�هادت ايشان چه 

بود؟ 
زمان ش��هادت آقامجيد، من بچه كوچك داشتم. 
يكجورهايي فكر مي كردم يك��ي از بچه هايم را از 
دست داده ام. احساسي كه در لحظه شنيدن خبر 
ش��هادتش داش��تم اين طور بود كه انگار درياي 
پرتالطمي يكدفعه خاموش شد. آقامجيد مثل دريا، 
پرجنب و جوش و خروشان بود. دريايي كه در روز 
28 دي ماه 59 در كربالي تنگه حاجيان، به آرامش 
رسيد. پيكر او دو روز بعد به تهران منتقل شد و در 
حلقه همرزمان و دوستانش تشييع و در قطعه 24 

بهشت زهرا به خاك سپرده شد. 

اولين گفت وگوي رسانه اي با يكي از اقوام شهيد مجيد جهانبين پس از گذشت 36 سال از شهادتش

درياي خروشاني كه به يكباره خاموش شد
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88498481ارتباط با ما

  عليرضا محمدي
مجيد جهانبين همان ش�هيدي اس�ت که تا مدت ها تصور مي کردم هيچ نش�اني از او وجود 
ندارد، جز خاطرات پراکنده اي که در ذهن همرزمانش باقي مانده است. عاقبت يكي از همين 
همرزمان گفت نام »مجيد جهانبين« را روي تابلوي خياباني در شرق تهران ديده است. به اين 
خيابان رفتم و از در و همسايه ها س�راغ خانواده جهانبين  را گرفتم. مي گفتند مدت هاست از 
اين محله رفته اند. نهايتاً يك نفر از اهالي خب�ر داد که باعروس خانواده جهانبين ارتباط دارد 
و حلقه اتصال ما با خانواده شهيد شد. روز بعد با زهرا فرغار همسر برادر شهيد تماس گرفتم. 
در فقدان پدر، مادر و برادر مجيد جهانبين، با عروس خانواده شان به گفت وگو پرداختم که از 
کودکي سرپرستي او را برعهده گرفته بود. داش مجيد از آن لوطي هاي بامرام و بامعرفت بود که 
هم خودش و هم برادرانش همگي در مسير پاسداري از انقالب اسالمي مرارت ها کشيده بودند. 

کت�اب »جرع�ه آخ�ر« اطالعات 
خ�وب و مفيدي را جه�ت معرفي 
زندگ�ي و روحيات ش�هيد ندرلو 
مي ده�د ول�ي قل�م نويس�نده 
گيرايي و جذابي�ت الزم را ندارد. 
جمالت خيلي س�اده و ب�ه دور از 
زيبايي شناس�ي هاي ادبي نوشته 
ش�ده و متن به لحاظ ف�رم ادبي و 
نگارش�ي ضعيف و س�هل اس�ت
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حل جدول 3128

جانشین رئیس پلیس پایتخت خبرداد:
بازداشت فروشنده 

یک واحد مسکن مهر به ۱۳ نفر
از دستگیری کالهبرداری  جانشین رئیس پلیس تهران بزرگ 
متواری  و  فروخته  نفر   ۱۳ به  را  مهر  مسکن  واحد  یک  که 
وقوع  درپی  گفت:   هداوند  حمید  سردار  داد.   خبر  بود،  شده 
مسکن  خرید  عنوان  با  شهروندان  از  متعدد  کالهبرداری های 
مهر در منطقه پردیس، رسیدگی به موضوع در دستور کار ویژه 
کارآگاهان اداره چهاردهم پلیس آگاهی پایتخت قرار گرفت و 
در جریان آن مشخص شد که  متهم با جعل عنوان پیمانکار 
مسکن مهر یک واحد مسکونی را به  ۱۳ نفر فروخته و پس از 
دریافت پول از شکات متواری شده است. جانشین رئیس پلیس 
پایتخت با بیان اینکه کارآگاهان پلیس آگاهی با انجام تحقیقات 
شناسایی  مورد  تهران  شرق  در  را  متهم  مخفیگاه  پلیسی 
قراردادند، گفـت: در ادامه هماهنگی های الزم برای دستگیری 
در جریان یک  ماموران  و  انجام شده  قضایی  مقام  با  فرد  این 
انتظامی منتقل  به مقر  را دستگیر و  این فرد  عملیات پلیسی 
کردند.  هداوند با اشاره به انجام بازجویی از متهم دستگیر شده 
بازجویی  تحت  انتطامی  مقر  به  انتقال  از  پس  فرد  این  گفت: 
قرار گرفت و گرچه در ابتدا سعی داشت خود را بی گناه معرفی 
کند، اما سرانجام با مشاهده ادله و شواهد موجود به جرم خود 
اقرار کرد و گفت که از طریق جعل عنوان پیمانکار مسکن مهر، 
اقدام به کالهبرداری از شهروندان کرده و بیش از ۱00 میلیارد 
از  است. وی همچنین  کرده  مالباختگان کالهبرداری  از  ریال 
کشف انبار احتکار چهار تن برنج  در محله ابوذر نیز خبر داد و 
گفت:  در راستای مبارزه با قاچاق و احتکار کاال و ارزاق عمومی 
اینکه خبری در مورد  به محض  و دالل،  افراد سودجو  توسط 
موضوع  شد،  داده  اطالع  پلیس  به  انبار  یک  در  برنج  احتکار 
قرار  امنیت عمومی  پلیس  مأموران  ویژه در دستور  به صورت 
صحت  اینکه  بیان  با  پایتخت   پلیس  رئیس  جانشین  گرفت. 
گزارش دریافتی از سوی ماموران مورد تایید قرار گرفته و در 
همین راستا هماهنگی با مقام قضایی برای انجام عملیات انجام 
شد، گفت: ماموران پلیس امنیت عمومی با حضور در یک انبار 
بزرگ کاال در محله ابوذر اقدام به بازرسی از این محل کرده و 
در جریان آن چهار تن برنج و ۶00 جفت کفش چرم  تبریزرا  
کردند.  و ضبط  بود کشف  احتکار شده  انبار  مالک  توسط  که 
ارزش کاالهای کشف  انتظامی تهران بزرگ،  جانشین فرمانده 
شده را  ۵0 میلیارد ریال اعالم کرد و گفت: در این خصوص نیز 
نیز یک نفر دستگیر شد که به جرم خود اعتراف کرد. هداوند با 
بیان اینکه برای متهمان هر دو موضوع پرونده هایی جداگانه از 
سوی پلیس آگاهی و پلیس امنیت عمومی تشکیل شده است، 
و  متشکله  پرونده  همراه  به  نیز  شده  دستگیر  متهمان  گفت: 
برای ادامه روند رسیدگی به جرم روانه دادسرا شدند. تحقیقات 

تکمیلی پلیس نیز در این خصوص درحال انجام است.

برداشت غیرمجاز ۳۷ میلیارد
 از حساب ۴۷۱ نفر

پرونده   4۷۱ کشف  از  بزرگ  تهران  فتای  پلیس  رئیس 
باختگان  مال  به  ریال  میلیارد   ۳۷ استرداد  و  کالهبرداری 
گفت:   دراین باره  گودرزی  معظمی  داود  سرهنگ  داد.  خبر 
مراجعه  فتا  پلیس  به  شهروندان  از  نفر   4۷۱ جاری  هفته  در 
را  بانک خود  عابر  کارت  اطالعات  اینکه  بدون  کردند  اعالم  و 
حسابشان  از  مبالغی  باشند،  داده  قرار  دیگری  فرد  اختیار  در 
افراد منتقل شده است. در همین  به حساب سایر  و  برداشت 
راستا نیز تیمی از کارآگاهان پلیس فتا رسیدگی به موضوع را 
در دستور کار خود قرار داده و متوجه شدند که این سرقت ها 
به روش کپی اطالعات کارت بانکی انجام شده است.وی ادامه 
داد:  تحقیقات ماموران در این زمینه ادامه داشت که در رصد و 
پاالیش اطالعاتی مشخص شد مبالغ به چند حساب مشخص 
واریز شده است که بالفاصله هماهنگی با بانک های مذکور انجام 
با مسدودسازی سریع  فتا موفق شدند  پلیس  ماموران  و  شده 
ریال  میلیارد   ۳۷ سرقتی  مبالغ  ردیابی  و  مقصد  حساب های 
آنان  به حساب  مالباخته  از حساب 4۷۱  برداشت شده  وجوه 

بازگردانند. 

خبر

جدول 3129

اهمیت  بر  تاکید  با  روان درمانگر  یک 
در  آنچه  به  نسبت  زوجین  رازداری 
گفت:  می دهد،  رخ  مشترک  زندگی 
حتی  حق ندارد  شوهری  و  زن  هیچ 
موافقت  و  رضایت  بدون  جمله  یک 
آمده  پیش  مسائل  درباره  همسرش 
یا  و  خانواده  با  مشترک  زندگی  در 
دوستان خود صحبت کند چراکه راز 
نباید  را  زناشویی  زندگی  جعبه سیاه 

نزد دیگران فاش کرد.
پیش  مسائل  احمدپور،  مژگان  دکتر 
مثابه  به  را  زندگی مشترک  در  آمده 
یک راز دانست و با بیان اینکه رازهای 
زندگی زناشویی را نباید برای والدین، 
کرد،  فاش  دوستان  و  برادر  و  خواهر 
اظهار کرد: راز همسر شما، راز زندگی 
شما  والدین  به  و  است  مشترک 
ارتباطی ندارد. صحبت کردن در باره 
مسائل پیش آمده در زندگی مشترک 
بهتر  هم  درصد   ۱0 حتی  را  رابطه 
وضعیت  درصد   ۱00 بلکه  نمی کند، 

بدتر می شود.
اینکه  بر  تاکید  با  روانشناس  این 
“درد  دل کردن” درباره مسائل پیش 
دیگران،  با  مشترک  زندگی  در  آمده 
حل  زوجین  رابطه  از  مشکلی  هیچ 
زندگی  در  داد:  توضیح  نمی کند، 
کردن  دل  درد   به  احتیاج  مشترک 
دریافت  با  داریم  نیاز  بلکه  نداریم 
مساله  و  مشکل  تخصصی  مشاوره 

پیش آمده را درمان کنیم.
است  معتقد  دانشگاه  مدرس  این 
یک  خرابی  هنگام  به  که  همانطور 

خودرو، به مکانیک متخصص مراجعه 
پیش  مسائل  درمان  برای  می کنیم، 
به  باید  نیز  آمده در زندگی مشترک 
و  امر که همان مشاوران  متخصصان 

روانشناسان هستند مراجعه کرد.
روانشناسان  احمدپور،  گفته  به 
الزم  “علم”  داشتن  با  مشاوران  و 
در  آمده  پیش  مسائل  می توانند 
درمان  ریشه ای  را  مشترک  زندگی 
را  زوجین  گیری  سوء  بدون  و  کرده 

راهنمایی کنند.
فردی   مشاور  اینکه  بیان  با  وی 
علمی  به  توجه  با  و  است  بی طرف 
آنها  و  راهنمایی  را  زوجین  دارد  که 
مسائل  رفع  برای  تکنیک هایی  با  را 
ادامه  می کند،  آشنا  مشترک  زندگی 
داد: ممکن است در مواقعی خانواده ها 
با  مسائل  شنیدن  از  پس  دوستان  و 
جانب  و  گیرانه  سوء  ورزی،  سیاست 
دارانه ما را راهنمایی کنند. در ایران 
افراد عادت دارند تمام مسائل زندگی 
میان  در  خانواده ها  با  را  مشترک 
بگذارند و این در حالی است که نباید 
بیش از اندازه خانواده ها را در مسائل 
است  ممکن  کرد.  درگیر  عاطفی 
این  و  خانواده ها  داوری های  پیش 
رابطه  درمانی ها”  “عمه  اصطالح  به 

زوجین را به چالش بکشد.
این روان درمانگر زندگی را به جاده ای 
باید  دو طرفه تشبیه کرد که در آن 
نظر  در  دو  هر  شوهر  و  زن  نیازهای 
گرفته شده و رازهای زندگی مشترک 

فاش نشود.

به  خطاب  دانشگاه  مدرس  این 
مسائل  دارند  عادت  که  زوجینی 
را  مشترک  زندگی  در  آمده  پیش 
دوستان  و  برادر  و  خواهر  والدین،  با 
خود مطرح کنند، هشدار داد: با این 
نشینی  شب  حرف های  سوژه  کار 
درصد  یک  حتی  می شوید،  فامیل 
زندگی  در  آمده  پیش  مشکالت  از 
مشترک برایتان حل نمی شود و فقط 
انگشت نمای اقوام می شوید. در این 
و  دلخور شده  از شما  همسر  شرایط 
اینگونه تمام پل ها برای ترمیم زندگی 

مشترک را نیز خراب می کنید.
احمدپور در پایان سخنان خود خاطر 
نشان کرد: نباید فراموش کرد که باید 
در هر زمینه ای به کارشناس مراجعه 
کنیم. درد دل کردن چاره راه نیست. 
اقوام، دوستان و آشنایان مهارت حل 
برای  الزم  آگاهی  و  علم  و  مساله 
با گرفتن  ندارند.  را  حل مشکالت ما 
روانشناسان  از  تخصصی  مشاوره 
پیدا  را  درست  حل  راه  مشاوران  و 

می کنیم.

از دعواهای زن و شوهری 
در حضور دیگران 

“رونمایی” نکنید
اینکه  بر  تاکید  با  روان درمانگر  یک 
در  را  خود  خانواده های  نباید  زوجین 
جریان دعواهایشان با همسر قرار دهند، 
گفت: در حضور اقوام، دوستان و والدین 
همسر  با  دعواهایتان  و  دلخوری ها  از 
که  مواقعی  در  حتی  و  نکنید  رونمایی 
او بحث  با  از همسرتان دلخور هستید و 
کرده اید، در حضور دیگران با احترام با او 

برخورد کنید.
پیش  بعضا  کرد:  اظهار  طلوعی،  شبنم 
مهمانی  به  رفتن  از  قبل  زوجین  می آید 
خانه شان  به  مهمان  آمدن  از  پیش  یا  و 
پیش  دلخوری  و  کرده  بحث  همسر  با 
در  می شود.  دعوا  بروز  باعث  که  آمده 
این شرایط نباید از بحث و اختالف خود 
اقوام  و  والدین  حضور  در  و  مهمانی  در 

در  باید  بلکه  کنند،  رونمایی  دوستان  و 
حفظ  را  همسر  احترام  دیگران  حضور 

کنند.
زوجین  اینکه  بیان  با  روانشناس  این 
احترام  کمال  در  دیگران  در حضور  باید 
دلخوری  اگر  و  کنند  برخورد  همسر  با 
یا  و  مهمان ها  رفتن  از  پس  دارند  او  از 
دو  خلوت  و  منزل  در  مهمانی،  اتمام 
به کمک مهارت حل مساله،  نفره خود  
ادامه  کنند،  حل  را  آمده  پیش  اختالف 
موضوع  حتی  و  دعوا  از  رونمایی  داد: 
والدین  و  دوستان  اقوام،  در حضور  دعوا 
منجر به خدشه دار شدن احترام دیگران 
آنها  ذهنی  تصویر  تغییر  و  همسر  به 
که  طوری  به  می شود،  همسر  به  نسبت 
بعضا این بحث و اختالف بین زوجین در 
منزل حل می شود و حتی پس از مدتی 
از  دعوا  و  اختالف  کامل موضوع  به طور 
اطرافیان  اما  می رود  زوجین  ذهن  و  یاد 
نگه  خاطر  در  را  موضوع  این  مدت ها  تا 

می دارند.

عاقل  و شوهر  از زن  توقع  به گفته وی، 
این است که به هیچ وجه بحث و دعوا و 
حتی موضوع بحث زن و شوهری خود را 
به والدین و خانواده هایشان انتقال ندهند.

طلوعی معتقد است که بی ارزش کردن 
و  سرزنش  و  تهدید  کردن،  قهر  همسر، 
تحقیر کردن همسر، برانگیختن احساس 
همسر،  به  بی توجهی  همسر،  در  گناه 
همسر  با  کردن  مثل  به  مقابله  و  تالفی 
که  ست  ا  ناکی  خطر  کارهای  جمله  از 
با  نزاع  و  دعوا  شدن  دار  ادامه  به  منجر 

همسر می شود.
به  خطاب  همچنین  روان درمانگر  این 
با  وقتی  که  کرد  تاکید  جوان  زوجین 
همسر خود به مشکل بر می خورید مهم 
ترین اقدام این است که خانواده ها را در 

جریان این اختالف قرار ندهید.
وی افزود: به هنگام بروز اختالف و دعوا 
با همسر به هیچ وجه با او قهر نکنید، اگر 
این  جریان  در  را  خانواده ها  کردید  قهر 
موضوع قرار ندهید و منزل خود را ترک 

نکنید. 
روانشناس، سکوت کردن در حضور  این 
اقوام و دوستان به هنگام بروز اختالف و 
بحث با همسر را “مهارت سکوت کردن” 
داد:  توضیح  حال  عین  در  و  کرد  تعبیر 
در  همسر  از  دلخوری  هنگام  به  سکوت 
با  تا  است  مهارت  یک  دیگران  حضور 
و  زن  میان  بحث  از  دیگران  این سکوت 
شوهر آگاه نشوند اما در عین حال همین 
سکوت در منزل و خلوت دو نفره زوجین 
پس از بروز اختالف و دعوا، منجر به حل 
نشدن مساله می شود و سم مهلک زندگی 

زناشویی است.
تاکید  خود  سخنان  پایان  در  طلوعی 
اوج  در  که  هنگامی  به  سکوت  کرد: 
برای  خوبی  جایگزین  هستید  عصبانیت 
بروز رفتارهای خشمگینانه و پرخاشگرانه 
است اما اگر این سکوت ادامه داشته باشد 
تبدیل به سم مهلکی شده که مرگ رابطه 

زناشویی را در پیش خواهد داشت.

راز »جعبه سیاه« زندگیتان را فاش نکنید

امکان ثبت واکسن های تاریخ 
مصرف گذشته وجود ندارد



خیمه شب بازی کاخ سفید و صهیونیسم 
در منطقه ما را مصمم تر می کند

 تحریم های سنگین، راه پیشرفت 
ما را پرسرعت تر کرده است

صفحه )4(صفحه )4(

ملت  مسلم  حقوق  از  هرگز  که  کرد  اعالم  خارجه  امور  وزیر   
کاخ  خیمه شب بازی  بی تردید  و  آمد  نخواهیم  کوتاه  ایران  بزرگ 
را مصمم تر می سازد.  حسین  ما  منطقه،  در  و صهیونیسم  سفید 
امیرعبداللهیان در حساب کاربری خود در توییتر نوشت: جمهوری 
اقتصادی  پایدار  با قدرت و منطق در مسیر توسعه  ایران  اسالمی 

و تالش عزتمند برای لغو تحریم ها به مسیر خود ادامه می دهد...

رئیس سازمان انرژی اتمی گفت: پژوهشگران و دانشمندان جوان 
گسترش  جهان  در  درون زا  صورت  به  را  علوم  توانسته اند  ایرانی 
در  ایران  اسالمی  جمهوری  اعتبار  موجب  امر  این  که  دهند 
اسالمی در نشست  است.  محمد  حوزه های مختلف علمی شده 
سازمان  و  دانشگاه  مسلمان  اساتید  بین المللی  مجمع  مشترک 

انرژی اتمی که با حضور اساتید و نخبگان دانشگاه های ...

سال شانزدهم * شماره 3129 * 4 صفحه *1000 تومانشنبه 25  تیر 1401 * 16  جوالی 2022 * 16  ذی الحجه 1443

قاطعانه و بدون اغماض 
برخورد می کنیم 

راز »جعبه سیاه« 
زندگیتان را 

فاش نکنید

نامزدهای احتمالی از انتخاباتی 
کردن زودهنگام فضای جامعه 

بپرهیزند
 رئیس دفتر نظارت و بازرسی انتخبابات کهگیلویه 
و بویراحمد به کسانی که یک و نیم سال پیش از 
انتخابات فضای جامعه را انتخاباتی می کنند هشدار 
داد و از آنان خواست به قانون التزام داشته باشند.

 سید مهدی جوکار در سخنرانی پیش از خطبه های 
فرا  تبریک  با  یاسوج  هفته  این  این  جمعه  نماز 
در  گفت:  نگهبان  شورای  تاسیس  سالروز  رسیدن 
حاکمیتی  و  مقدس  نهاد  تاسیس  سالروز  آستانه 
شورای نگهبان با ابالغ امام راحل هستیم، این نهاد 
به عنوان رکن حاکمیتی سه وظیفه مهم پاسداری 
از قانون اساسی ، اسالمیت نظام و نظارت را بخوبی 

انجام می دهد...

رئیس جمهور انتظار مردم از دولت سیزدهم را 
تحول آفرینی و ارتقای مستمر کارآمدی نظام 
اداری کشور دانست و با بیان اینکه “در نظام 
جمهوری اسالمی ایران، مردم متدین، امیدوار 
قدرت  مولفه   مهمترین  صحنه  در  حاضر  و 
هستند”، گفت: افراد ناکارآمد نباید در مصادر 

تصمیم گیری و حساس به کار گرفته شوند.
 سیدابراهیم رئیسی عصر پنجشنبه )۲۳ تیر( 
در ادامه برنامه های سفر به استان کرمانشاه، 
در جلسه شورای اداری استان، ضمن تبریک 
فرارسیدن عید سعید غدیر و دهه والیت، در 
تبیین معنا و فلسفه والیت به کالم نبی مکرم 
و  سیره  اساس  بر  گفت:  و  کرد  اشاره  اسالم 
به  والیت  )ص(  اکرم  پیامبر  نورانی  کالم 
و سخن  داشتن  ولی  فرمان  به  معنای گوش 

او را اجرا کردن است.
از  یکی  را  والیت  نعمت  ادامه  در  رئیسی 
بزرگترین نعمت های اعطا شده به ملت ایران 
برابر چنین  افزود: مسئولیت ما در  دانست و 
و  دغدغه ها  به  کردن  توجه  بزرگی  نعمت 
انقالب است که همانا  فرامین رهبری معظم 
از  گره گشایی  برای  تالش  و  خدا  به  توجه 
زندگی مردم محسوب می شود. امروز وظیفه 
ما و شما این است که در میدان اقتصادی که 
تامین کننده عزت و استقالل کشور است کار 

جهادی و عملیاتی انجام دهیم.
مسائل  به  خود  صحبت های  ادامه  در  وی 
و گفت: وضعیت  کرد  اشاره  کرمانشاه  استان 
این استان حتماً با شرایط اول انقالب متفاوت 
است اما همچنان با وضع مطلوب فاصله دارد 
مطلوب  وضعیت  به  استان  این  رساندن  و 
اقدامات جهادی  و  نگاه تحول گرایانه  نیازمند 
زیبنده  بیکاری  نظیر  مشکالتی  وجود  است. 
استان کرمانشاه نیست. رفع این مشکالت نه 
با سخنرانی و بخشنامه که با حرکت جهادی 

در عمل و اجرا میسر خواهد شد.
ظرفیت های  با  گفت:  ادامه  در  رئیس جمهور 
موجود هیچ مشکلی در این کشور غیر قابل 

رفع نیست اما باید مسائل را با تدبیر...

از وقوع جرم دادگستری کهگیلویه  معاون پیشگیری 
و بویراحمد با تاکید بر اینکه هیچ مالکی حق فشار بر 
مستاجر را ندارد، گفت: با بنگاه های متخلف برخورد 
می کنیم. سید عیسی حسنی اظهار داشت: قاطعانه از 
مصوبه سران قوا در مورد تمدید خودکار قراردادها و 
قولنامه های رهن و اجاره حمایت می کنیم و چنانچه 
از سوی  یا تهدید مستاجران  بر فشار  گزارشی مبنی 
مالکان دریافت شود بدون اغماض برخورد خواهد شد.
درصدی  افزایش ۲0  برای  قوا  سه  سران  مصوبه  وی 
اجاره ها در استان کهگیلویه و بویراحمد را الزم االجرا 

دانست و افزود: مشاورین امالکی که به این ....

هشدار دستگاه قضا به مالکان و بنگاههای متخلف؛
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با معرفی برگزیدگان،

ششمین جشنواره ملی فرهنگ 
عشایر ایران زمین در یاسوج

 پایان یافت

سد آبریز کجاست
 و چرا باید ساخته شود؟

افراد ناکارآمد در مراکز 
حساس  بکار گرفته نشوند
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در یاسوج:

29 آرایشگاه زنانه 
متخلف پلمپ شد

3

هفته گذشته تعداد کارت زردهایی که مجلس یازدهم در عمر کمتر از یک 
سال دولت سیزدهم به وزرای دولت نشان داده به دو رسید. اتفاقی که شاید 
کم کم باید آن را جدی گرفت، چرا که وضعیت هنوز به گونه ای است که 
شاید بتوان با تعامل بیشتر، جلوی تنش های جدیدتر را گرفت، خصوصا آنکه 

هر دو قوه از یک خاستگاه فکری برخوردارند.
ابراهیم رئیسی  از همان ظهر ۲۹ خرداد ۱400 که ریاست آیت اهلل سید 
بر دولت سیزدهم مسجل شد و محمدباقر قالیباف به عنوان رئیس مجلس 
یازدهم برای تبریک با حضور در دفتر رییس جمهور منتخب به دیدار او 
رفت، دور جدیدی از  روابط مجلس و دولت جدید که هر دو برآمده از یک 

جریان سیاسی هستند، آغاز شد.
در همان روز قالیباف پس از دیدار خود با رئیس جمهور منتخب در جمع 
خبرنگاران اظهار کرد: امیدوارم بتوانیم با تشکیل دولت جدید، ضمن حفظ 
با تالش  با رعایت قوانین، در اوج همدلی و همکاری  اصل استقالل قوا و 
این همتی که داشتند، پاسخ مثبتی  با  برای حل مشکالت مردم  جهادی 

دهیم.

رای اعتماد قاطع
با معرفی وزرای پیشنهادی رئیس قوه  از آن و در ۲۳ مرداد ۱400  پس 
مجریه به نمایندگان قوه مقننه، ماراتن بررسی صالحیت ها تعامل و رایزنی 
 ،۱400 شهریور  سوم  در  و  شد  شروع  اعتماد  رای  کسب   برای  دولتی ها 
نمایندگان مجلس یازدهم به ۱۸ نفر از ۱۹ وزیر پیشنهادی دولت سیزدهم 
رای اعتماد دادند و این رای اعتماد نشان داد که قرار است روابط گرمی 

میان دولت و مجلس انقالبی برقرار شود.
در همان روز و پس از پایان رای اعتماد به وزرا، رئیس جمهور از نمایندگان 

مجلس تشکر کرد و در نامه ای به رئیس مجلس و نمایندگان نوشت:
»جناب آقای دکتر قالیباف ریاست محترم، اعضای محترم هیات رییسه و 

نمایندگان شریف مجلس شورای اسالمی
از حسن اعتماد شما به وزرای پیشنهادی اینجانب، صمیمانه سپاسگزارم. 
تالش های مجدانه شما برای بررسی دقیق صالحیت اعضای دولت، تحسین 
مردمی”،  “دولت  به  اسالمی  شورای  مجلس  قوی”  “رای  و  است  برانگیز 
“ایران  ساختن  برای  قوه  دو  همدالنه  همکاری های  سرآغاز  ان شاءاهلل 
قوی”خواهد بود. سربلندی ایران عزیز و توفیق همه خدمتگزاران این مرز و 

بوم را از پیشگاه خداوند متعال خواستارم.«
در ۲۶ آبان ۱400 هم رئیس دولت سیزدهم، یوسف نوری را به عنوان وزیر 
پیشنهادی آموزش و پرورش به مجلس معرفی کرد و نمایندگان در جلسه 

۷ آذر ۱400 به نوری رای اعتماد دادند تا کابینه سیزدهم کامل شود.

برگزاری جلسات دولت و مجلس
پس از روی کار آمدن دولت سیزدهم هم سید ابراهیم رئیسی تالش کرد در 
جلسات مختلفی با نمایندگان مجلس دیدار و گفت وگو کند و میزان تعامل 
مجلس و دولت را باالتر ببرد. به طور مثال رئیس دولت سیزدهم، ۶ آبان 
نمایندگان استان های  با  نمایندگان استان تهران، ۲ دی ۱400  با   ۱400
نمایندگان  با   ۱400 بهمن   ۷ فارس،  و  بوشهر  بویراحمد،  و  کهگیلویه 
استان های خوزستان، چهارمحال و بختیاری و لرستان و ۱4 بهمن ۱400 با 
نمایندگان استان های ایالم، کرمانشاه، کردستان و همدان دیدار و گفت گو 
کرد و کلیدواژه او در تمامی این دیدارها تاکید بر “رابطه گسترده و عمیق 
با مجلس” و “جلوگیری از ایجاد مسائل حاشیه ای در روابط میان دولت و 

مجلس” بود.
رئیس جمهور همچنین در این دیدارها از نمایندگان خواست که عالوه بر 
حفظ جایگاه نظارتی خود، برای بهبود اوضاع کشور، از همکاری با دولت 

دریغ نکنند.
بزنگاه بعدی، در زمان تقدیم و بررسی الیحه بودجه ۱40۱ بود که پیش از 
آن در ۱0 آذر ۱400، نشست مشترک دولت و مجلس برگزار شد. رئیس 
بر  شد،  برگزار  مجلس  روز  مناسبت  به  که  این جلسه  در  دولت سیزدهم 
تعیین اولویت ها برای رفع مشکالت جامعه تاکید کرد و گفت: دولت خود 
نمایندگان  به ویژه  و  از دیدگاه نخبگان، صاحب نظران  را موظف می داند 

مجلس و کمیسیون های تخصصی برای حل مسائل کشور استفاده کند.

از کارت زرد به وزیر تا منتفی شدن استیضاح
اما ماه عسل دولت سیزدهم و مجلس یازدهم از اردیبهشت ۱40۱ رو به 
پایان رفت و با شروع موج افزایش قیمت ها به دنبال اصالح نظام یارانه ها 
در جلسه  دستور خود  از  پیش  نطق  در  قالیباف  محمدباقر  دولت،  توسط 
علنی ۱۸ اردیبهشت ۱40۱ گفت: »ما با هرگونه اقدام درباره ارز ترجیحی 
قبل از اجرا شدن کاالبرگ الکترونیکی مخالفیم و باید کاالبرگ الکترونیکی 
اجرایی شود و این نظر دولت و رئیس جمهور است و قیمت هم همان قیمت 

های شهریور ۱400 باشد و این موضع دولت و مجلس است.«
بیشتر  نگرانی  باعث  که  اصلی  »مساله  کرد:  خاطرنشان  ادامه  در  قالیباف 
مردم شده این است که گرانی اخیر شروع گرانی های کاالهای اساسی باشد 
که معیشت مردم به آن گره خورده است. ریشه این نگرانی های مردم به 
به کاالهای اساسی  ارز ترجیحی مربوط  اگر قرار است  این برمی گردد که 
هدفمند شود، گرانی های شدیدی در دیگر کاالها که مرتبط با آن هستند 
ایجاد خواهد شد و دولت در موضوع ماکارونی و آرد صنعتی به گونه ای عمل 

کرد که باعث نگرانی بیشتر مردم شد.«
جمهور  رئیس  با  که  جلساتی  »با  شد:  یادآور  همچنین  مقننه  قوه  رئیس 
داشتم و بحث هایی که دیروز در شورای هماهنگی اقتصادی صورت گرفت 
چارچوب  در  پرداختی  گونه  هر  که  است  گرفته  تصمیم  دولت  مجموعه 
کاالبرگ الکترونیکی کاالهای اساسی باشد و قانون مجلس را مبنا قرار دهند 
و با جدیت پیش ببرند. لذا مطمئن هستم که دولت با جدیت این بحث را 
پیگیری خواهد کرد و حتما شخص رئیس جمهور در اسرع وقت در این باره 

با شما مردم صحبت خواهد کرد و ان شاءاهلل نگرانی پیش نخواهد آمد و اگر 
نگرانی به وجود آمده است مطمئنا برطرف خواهد شد.«

البته رئیس قوه مجریه هم در جلسه ۲۱ اردیبهشت هیات دولت به صورت 
غیرمستقیم پاسخ قالیباف را داد و “طرح توزیع عادالنه یارانه ها را مبتنی 
که  دانست  کشور  امروز  ضرورت  و  مجلس  مصوب  قانون  و  سیاست ها  بر 
ساعت ها مورد بحث و بررسی کارشناسی قرار گرفته است” و گفت: دیگر 
قوا و دستگاه ها، رسانه ها، صاحبان تریبون های عمومی و آحاد ملت را به 

همراهی و یاری دولت در اجرای این کار مهم دعوت می کنم.

۲ کارت زرد در ۲ ماه
در ۲4 خرداد ۱40۱ اما پارلمان نخستین اخطار مهم خود را به دولت داد 
فاطمی امین  رضا  سید  پاسخ های  از  اسالمی  شورای  مجلس  نمایندگان  و 
وزیر صنعت، معدن و تجارت به سوال نماینده بجنورد قانع نشدند و به این 
ترتیب دولت سیزدهم نخستین کارت زرد را از مجلس یازدهم دریافت کرد.
در این جلسه نمایندگان از پاسخ وزیر صمت درباره علت ضعف عملکرد این 
وزارتخانه در کنترل قیمت کاالها و عدم توانایی در پشتیبانی از صاحبان 
صنایع و بهره برداران معدن به سوال محمد وحیدی نماینده بجنورد قانع 

از پاسخ وزیر صمت، وحیدی به عنوان نماینده طراحان سوال اعالم نشدند. پس 
از طرح موضوع مربوطه در  به پنج ماه  با توجه به گذشت قریب  کرد که 
کمیسیون و به وزیر در خصوص رفع این مشکالت، همچنان مشکالت باقی 
مانده است و به همین دلیل نیز از پاسخ های وزیر قانع نشده است؛ بر این 
اساس قضاوت درباره پاسخ های وزیر صمت را بر عهده نمایندگان گذاشت.

از  نفر   ۹۱ مجلس،  جلسه  در  حاضر  نماینده   ۲4۶ مجموع  از  آن  از  پس 
قانع نشدند  پاسخ ها  این  از  نفر  قانع شدند و ۱4۱  فاطمی امین  پاسخ های 
یازدهم  از مجلس  را  ترتیب دولت سیزدهم نخستین کارت زرد  این  به  و 

دریافت کرد.
بر استیضاح وزیر صمت موضوع دیگری  از طرفی اصرار برخی نمایندگان 
بود که میان مجلس و دولت به وجود آمد. در حالی که روز ۶ تیر ۱40۱ 
کمیسیون  عضو  سیاهکلی  لطف اهلل  مشخصا  و  استیضاح کننده  متقاضیان 
نصاب  حد  صمت  وزیر  استیضاح  که  کرد  تاکید  مجلس  معادن  صنایع  و 
الزم را دارد و باید هیات رئیسه مجلس تقاضای استیضاح را اعالم وصول 
کند، محمدباقر قالیباف رئیس مجلس در جلسه علنی ۷ تیر ۱40۱ با ارائه 
توضیحاتی استیضاح سیدرضا فاطمی امین وزیر صنعت، معدن و تجارت را 
اعالم وصول نکرد. رئیس قوه مقننه از متقاضیان استیضاح کننده خواست 

که فرصتی دو ماهه به فاطمی امین بدهند.
رئیس  با  که  »با صحبتی  کرد:  عنوان  خود  اقدام  این  توضیح  در  قالیباف 
آنها  داشتم  تجارت  و  معدن  صنعت،  وزیر  و  ایشان  اول  معاون  و  جمهور 
آخرین  در  دارد.  وزارتخانه وجود  این  در  پذیرفته اند که مشکل ساختاری 
صحبتی که با رئیس جمهور داشتم به این جمع بندی رسیدیم که نیازمند 
تجدیدنظر در ساختار این وزارتخانه بوده و باید این وزارتخانه به دو وزارت 
تبدیل شده و دو وزیر به مجلس شورای اسالمی معرفی شوند و قرار شد 

دولت به سرعت این موضوع را در قالب یک الیحه به مجلس ارائه کند.«
از  که  سیاهکلی  آقای  با  نیز  »بنده  کرد:  بیان  همچنین  مجلس  رئیس 
کردم  دیگر صحبت  نفر   ۱۶ با  و  بود  استیضاح  متقاضی  نمایندگان  اولین 
را  ساختاری  مشکالت  دولت  این که  به  توجه  با  که  داشتم  درخواست  و 
بیاورد  اسالمی  به مجلس شورای  فوریت الیحه  قید  به  بناست  و  پذیرفته 
تا  داده شود  فرصت  دولت  به  ماه  دو  و  نشود  اعالم وصول  فعال  استیضاح 

اصالح ساختاری صورت گیرد.«
بررسی صالحیت  قوه مجریه ۳0 مرداد ۱400 در جلسه  از طرفی رئیس 

به  اشاره  با  اسالمی  در مجلس شورای  دولت سیزدهم  پیشنهادی  وزیران 
اینکه “آقای فاطمی امین را از آستان قدس رضوی می شناسم”، گفته بود: 
از  اقتصادی آستان بودند. وضعیت حسابرسی خیلی  ایشان مسئول بخش 
ایشان  که  روزی  اما  بود  مردود  بعضا  و  قدس مشروط  آستان  شرکت های 
آمدند دو کار اساسی کردند یکی اینکه جز دو شرکت که مشکل اساسی 
از  بقیه شرکت ها  داشت و راهکار بسیار اساسی می طلبد که مشروط شد 

یک مقبولیتی برخوردار شد.
رئیس جمهور در آن جلسه خاطرنشان کرده بود: آن روز که می خواستم 
ویترین  پشت  را  شرکت ها  تمام  شفافیت  با  ایشان  بیایم،  قدس  آستان  از 
گذاشت و گفت همه اقتصادیون و نخبگان باید ببینند ما چه کردیم و چه 
می کنیم و این کار مهمی بود و شفافیت در بخش اقتصادی برقرار شد. در 
سایر حوزه هایی هم که بودند چه وزارت کشور و چه وزارت صنعت و معدن 
و تجارت عملکرد موفقی داشتند بنا بر بررسی متخصصین فن و تجربه ای 
که در خوِد این وزارتخانه داشتند، علم و دانش در کنار تخصص قرار گرفته 

تا بتوانند گام هایی را بردارند که شاهد تحول در این وزارتخانه باشیم.
اما نقطه تالقی دیگر دولت و مجلس، هفته گذشته رقم خورد و نمایندگان 
مجلس از پاسخ های سید جواد ساداتی نژاد وزیر جهاد کشاورزی به پرسشی 
درباره تخلفات مدیرعامل سازمان مرکزی تعاونی روستایی ایران قانع نشدند 

و دومین کارت زرد خود را هم به یکی دیگر از اعضای کابینه دادند.
نمایندگان مجلس شورای اسالمی در جلسه علنی ۲۱ تیر ۱40۱ در جریان 
رسیدگی به پرسش محمد صفایی نماینده مردم گناباد و تعداد دیگری از 
نمایندگان از وزیر جهاد کشاورزی درباره علت تخلفات گسترده مدیر عامل 
جواد  سید  پاسخ  استماع  از  پس  ایران  روستایی  تعاونی  مرکزی  سازمان 
ساداتی نژاد وزیر جهاد کشاورزی به این پرسش و عدم اقناع طراح پرسش، 
در یک رای گیری اعالم کردند که از پاسخ ساداتی نژاد قانع نشدند و به این 

ترتیب به وزیر جهاد کشاورزی کارت زرد دادند.
در این جلسه از مجموع ۲۲۶ رای ماخوذه، ۷۹ نماینده از پاسخ های وزیر 
جهاد کشاورزی قانع شدند و ۱۲۱ نفر اعالم کردند که از این پاسخ ها قانع 

نشدند. ۷ نفر هم رای ممتنع دادند.
این در حالی است که رئیس دولت سیزدهم ۳0 مرداد ۱400 در جلسه 
شورای  مجلس  در  سیزدهم  دولت  پیشنهادی  وزیران  صالحیت  بررسی 
جهاد  وزارت  برای  پیشنهادی  گزینه  عنوان  به  ساداتی نژاد  درباره  اسالمی 
کشاورزی گفته بود: آقای ساداتی نژاد نسبت به این حوزه، کاماًل تسلط و 
ورود دارد و گروه های مختلفی که پیشنهاد کردند، ایشان جزو پیشنهادات 
اکثر گروه ها برای وزارت جهاد کشاورزی بود. البته خیلی از دوستان بودند، 
ولی نام آقای ساداتی نژاد جزو مواردی بود که از سوی گروه های مختلفی 
که با هم ارتباط نداشتند، تکرار شده بود. اسم ها برای من می آمد، ایشان 
جزو اسامی بود که می تواند با یک رویکرد جهادی و با برخورداری از دانش 
و تخصص و تجربه ای که دارد، ان شاءاهلل مسائل وزارت جهاد کشاورزی را 

دنبال کند.
به  یازدهم  نمایندگان مجلس  به دومین کارت زرد  با توجه  و  به هر حال 
بر  آنها  اکثریت  نه  و  نمایندگان  برخی  اصرار   و  سیزدهم  کابینه  وزرای 
استیضاح وزیر صمت، به نظر می رسد شاید باید مثل ماه های ابتدایی دولت، 
باید جلسات بیشتری میان دولتمردان و وکالی مجلس برای تعامل قوی 

تر برگزار شود.
جلساتی که حتی می تواند خارج از جلسه سران سه قوه میان روسای قوه 
مجریه و مقننه برگزار  و آنها را بیش از پیش کنار هم قرار دهد تا دوشادوش 
هم قوی تر از گذشته حرکت کرده و  کشور و مردم را به سمت عبور از این 

شرایط و رسیدن به ساحل  آرامش رهنون سازند.

کارت زردهایی که نباید بیشتر شود

امام صادق علیه السالم
چون روز رستاخیز شود، خداوند عّز و جّل مردم را در دشتی 

فراخ گرد می آورد و ترازوها گذاشته می شود و خون شهیدان با 
مرّکب عالمان سنجیده می شود، اما کّفه مرّکب عالمان بر خون 

شهیدان سنگینی می کند. 
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مطالعات نشان می دهد؛

تزریق واکسن کووید 
خطر سکته مغزی را کاهش می دهد

بیماری های  می دهد  نشان  جدید  تحقیقات 
در  را  مغزی  سکته  خطر  می توانند  آنفلوانزا  شبه 
ممکن  زدن  واکسن  اما  دهند،  افزایش  بزرگساالن 
است این احتمال را، به ویژه در افراد زیر 4۵ سال 

کاهش دهد.
 این مطالعه نشان داد که بیماری های شبه آنفلوانزا 
احتمال سکته مغزی را در ماه بعد از عفونت افزایش 
می دهند و باالترین خطر در میان افراد ۱۸ تا 44 

ساله واکسینه نشده است.
مغزی  سکته  علل  که  می دهد  نشان  تحقیقات 
مسن تر  افراد  به  نسبت  جوان تر  بزرگساالن  در 
گسترده تر است و ممکن است به راهکارهای دیگری 

برای پیشگیری نیاز باشد.
مطالعه جدید رابطه بین سکته مغزی، بیماری های 
شبه آنفلوانزا و اینکه آیا واکسن ها ممکن است در 
قرار  بررسی  را مورد  باشند  پیشگیری نقش داشته 
پیشگیری  و  کنترل  مرکز  گفته های  اساس  بر  داد. 
به صورت تب  آنفلوانزا  بیماری های شبه  بیماری،  از 
۳۷.۷ درجه سانتیگراد یا باالتر، سرفه و / یا گلودرد 

تعریف می شوند.
از  مطالعه  این  ارشد  نویسنده  بوهم«،  »آملیا 
بزرگساالن  »برای  نیویورک، گفت:  دانشگاه کلمبیا 
جوان تر، ما باید عوامل خطر سکته مغزی را خارج 
طور  به  عفونت ها  کنیم.  بررسی  معمولی  عوامل  از 
کلی می توانند خطر سکته مغزی را افزایش دهند و 
بیماری های شبه آنفلوانزا نیز از این قاعده مستثنی 
راه های  از  یکی  که  ایم  داده  نشان  ما  نیستند. 

پیشگیری از سکته، استفاده از واکسن ها است.«
 ۶۵ تا   ۱۸ بزرگسال   ۳۳۱,۸۲۸ داده های  محققان 
ساله را که بین سال های ۲00۸ تا ۲0۱4 به دلیل 
بودند،  شده  بستری  بیمارستان  در  مغزی  سکته 
تجزیه و تحلیل کردند. آنها با یک گروه کنترل از 
افرادی که به دلیل آسیب سر یا مچ پا بستری شده 

بودند مقایسه شدند.
محققان از سوابق پزشکی استفاده کردند تا مشخص 
کنند که آیا بیماران دقیقاً قبل یا در زمان بستری، 
بیماری مشابه آنفلوانزا داشته اند و اینکه آیا آنها هر 
یا  کرده اند  دریافت  قبل  سال  در  را  واکسنی  نوع 
خیر. اگرچه اطالعاتی در مورد واکسن هایی که افراد 
نشان  شواهد  نبود،  دسترس  در  کرده اند  دریافت 
واکسن  بزرگساالن  در  واکسن ها  اکثر  که  می دهد 

آنفلوانزا بوده که ساالنه تزریق می شود.
که  افرادی  در  مغزی  سکته  احتمال  کلی،  طور  به 
در ماه قبل از بستری شدن در بیمارستان مبتال به 
آنفلوانزا بودند، نسبت به افراد بدون چنین بیماری، 
۳۸ درصد بیشتر بود. اما این احتمال در افرادی که 
در سال قبل از پذیرش واکسینه شده بودند بسیار 
بودند،  نشده  واکسینه  که  افرادی  برای  بود.  کمتر 
احتمال سکته مغزی 4۶ درصد بیشتر بود، در حالی 
با  درصد   ۱۱ بودند،  شده  واکسینه  که  آنهایی  که 

احتمال سکته مغزی مواجه بودند.
بوهم گفت: »هر چه یک فرد بیماری شبه آنفلوانزا 
به زمان بستری شدن در  را در زمان نزدیک تری 
بیمارستان تجربه کند، احتمال سکته مغزی بیشتر 
می شود، که نشان می دهد بیماری های شبه آنفلوانزا 
عمل  مغزی  سکته  برای  محرک  یک  عنوان  به 

می کنند تا یک خطر طوالنی مدت.«
خطر سکته مغزی برای افراد واکسینه نشده مبتال 
به بیماری های شبه آنفلوانزا در میان گروه زیر 4۵ 
معرض  در  بیشتر  درصد   ۷۳ آنها  بود.  باالتر  سال 
سکته مغزی بودند در مقایسه با 4۱ درصد افزایش 
در همان  واکسینه شده  گروه  برای  احتمال سکته 

رده سنی.
واکسن  دریافت  که  می دهد  نشان  قبلی  تحقیقات 
از  بیشتر  دفع  به  می تواند  سال  هر  در  آنفلوانزا 
»خطر  گفت:  بوهم  کند.  کمک  آنفلوانزا  ویروس 
سکته مغزی در افرادی که هر سال واکسینه شده 
اند نسبت به افرادی که اولین واکسن آنفلوانزا را در 
سال جاری دریافت کرده اند به مراتب کمتر است.«

یافته های پژوهشی نشان می دهد؛

نمک طول عمر را کوتاه می کند
افرادی  دهد  می  نشان  بزرگ  جدید  مطالعه  یک 
که در وعده های غذایی خود زیاد نمک می ریزند 
که  افرادی  به  نسبت  تری  کوتاه  عمر  است  ممکن 

به ندرت دست به نمکدان می زنند داشته باشند.
بزرگسال  هزار   ۵00 از  بیش  روی  که  مطالعه  این 
بریتانیایی انجام شد، نشان داد کسانی که همیشه 
روی غذای خود نمک می پاشند، ۲۸ درصد بیشتر 
از افرادی که به ندرت به وعده های غذایی خود نمک 

اضافه می کنند، در معرض مرگ زودرس هستند.
به طور متوسط، مصرف کنندگان نمک زیاد حدود 
سالگی   ۵0 سن  در  عمرشان  میانگین  از  سال  دو 
از  ارشد  محقق  چی«،  »لو  دکتر  می یابد.  کاهش 
یک  »این  گفت:  نیواورلئان،  در  توالن  دانشگاه 
اصالح  را  آن  می توانند  افراد  که  است  ساده  رفتار 
کنند.« غذاهای فرآوری شده و غذاهای آماده اغلب 
سرشار از سدیم هستند و بهتر است محدود شوند. 
کارشناسان بهداشت مدت هاست که توصیه می کنند 
حد  تا  که  کنید  محدود  غذایی  رژیم  در  را  سدیم 
زیادی برای کمک به کنترل سطح فشار خون مؤثر 
بزرگسالی   ۵0۱,۳۷۹ اساس  بر  یافته ها  این  است. 
است که در مطالعه بانک زیستی انگلستان شرکت 
کرده بودند. زمانی که آنها بین سال های ۲00۶ تا 
۲0۱0 بکارگرفته شدند، به پرسشنامه هایی در مورد 
رژیم غذایی و عادات سبک زندگی خود پاسخ دادند.

اسالمی:

 تحریم های سنگین، راه پیشرفت ما را 
پرسرعت تر کرده است

دانشمندان  و  پژوهشگران  گفت:  اتمی  انرژی  سازمان  رئیس 
جهان  در  درون زا  صورت  به  را  علوم  توانسته اند  ایرانی  جوان 
اسالمی  جمهوری  اعتبار  موجب  امر  این  که  دهند  گسترش 

ایران در حوزه های مختلف علمی شده است.
 محمد اسالمی در نشست مشترک مجمع بین المللی اساتید 
مسلمان دانشگاه و سازمان انرژی اتمی که با حضور اساتید و 
نخبگان دانشگاه های عراق در سالن همایش های این سازمان 
و  اسالمی  انقالب  در  که  هدفی  مهمترین  گفت:  شد،  برگزار 
سیادت  به  رسیدن  می شود،  دنبال  ایران  اسالمی  جمهوری 

علمی است.
کنیم  یادآوری  خودمان  به  باید  روز  هر  ما  کرد:  تاکید  وی 
قرون  پیشگام حرکت موثر علمی در  ایرانیان و مسلمانان  که 

گذشته بودند.
اعمال  با  سلطه  نظام  و  استکبار  افزود:  رئیس جمهور  معاون 
سلطه پذیر،  حاکمان  کردن  حاکم  تفرقه اندازی،  و  سیاست 
شکوفایی کشورها را مهار کردند و این موضوع را کنترل کردند 
بوده  که  مسیری  همان  در  کشورها  پیشرفت  ندادند  اجازه  و 

توسعه یابد و خودباختگی را به جای خودباوری القا کردند.
وی تصریح کرد: مقاومت و ایستادگی، توکل بر خدا، امیدواری 
مستمر به نصرت الهی و تالش در همه زمینه ها موجب شده تا 
جمهوری اسالمی ایران بتواند علوم را به صورت درون زا توسط 
دانشمندان جوان کشور گسترش دهد و این امر موجب اعتبار 

ایران در جهان شده است.
در  درست  حرکت  و  انتخاب  کرد:  عنوان  ادامه  در  اسالمی 
راستای فرامین الهی و تالش گسترده ای که مردم انجام دادند 
و  کرد  باطل  را  ایران  اسالمی  جمهوری  علیه  توطئه ها  همه 
نشده  محقق  می دهند  نسبت  ما  به  که  را  اتهاماتی  هیچ گونه 
است و تا امروز هرگز نتوانستند نتیجه بگیرند و نمونه بارز آن 
ما  است که  این حوزه  در  آن  و دستاوردهای  انرژی هسته ای 
دانشمندان در حوزه های  این حوزه شاهد شکوفایی  امروز در 

مختلف انرژی هسته ای هستیم.
و  بهانه ها  و  تفاوت ها  و  توطئه ها  تمامی  کرد:  خاطرنشان  وی 
تحریم های سنگینی را که علیه ایران انجام دادند هیچ فایده ای 
طی  سال ها  این  در  پرسرعت تر  را  پیشرفت  راه  ما  و  نداشته 

کرده ایم.
رئیس سازمان انرژی اتمی همچنین گفت: دشمنان می خواهند 
جمهوری  و  نباشد  برخوردار  پیشرفته  فناوری  از  ما  کشور 

اسالمی ایران از دستورات آن ها تبعیت نمی کند.
بنا بر گزارش خبرگزاری صداوسیما، نخستین نشست مشترک 
بین المللی  مجمع  و  ایران  اتمی  انرژی  سازمان  میان  علمی 
معاون  اسالمی  محمد  حضور  با  دانشگاه ها  مسلمان  اساتید 
ایران، سید پژمان  اتمی  انرژی  رئیس جمهور و رئیس سازمان 
کاربرد  توسعه  شرکت  مدیرعامل  و  سازمان  معاون  شیرمردی 
پرتوها، جمعی از اساتید و نخبگان دانشگاه های عراق و تعدادی 
این  خوارزمی  سالن  در  کشور  هسته ای  صنعت  مدیران  از 

سازمان برگزار شد.

امیرعبداللهیان:

خیمه شب بازی کاخ سفید و صهیونیسم 
در منطقه ما را مصمم تر می کند

ملت  مسلم  از حقوق  هرگز  که  کرد  اعالم  خارجه  امور  وزیر   
بزرگ ایران کوتاه نخواهیم آمد و بی تردید خیمه شب بازی کاخ 

سفید و صهیونیسم در منطقه، ما را مصمم تر می سازد.
توییتر  در  خود  کاربری  حساب  در  امیرعبداللهیان  حسین   
مسیر  در  منطق  و  قدرت  با  ایران  اسالمی  جمهوری  نوشت: 
توسعه پایدار اقتصادی و تالش عزتمند برای لغو تحریم ها به 

مسیر خود ادامه می دهد.
وی تأکید کرد: هرگز از حقوق مسلم ملت بزرگ ایران کوتاه 
به  کرد: دستیابی  امور خارجه خاطرنشان  وزیر  آمد.  نخواهیم 
توافق خوب، قوی و پایدار هدف ماست، بی تردید خیمه شب بازی 

کاخ سفید و صهیونیسم در منطقه، ما را مصمم تر می سازد.
یائیر الپید، نخست وزیر  و  آمریکا  بایدن رئیس جمهوری  جو 
خصوص  در  را  مشترکی  بیانیه  صهیونیستی،  رژیم  موقت 
آن  از  بخشی  که  کردند  امضا  راهبردی”  “مشارکت  وضعیت 
شامل تعهد رسمی آمریکا و این رژیم درباره ادعای ضد ایرانی 
همیشگی جلوگیری از دستیابی تهران به سالح هسته ای است.

در این بیانیه مشترک که روز پنجشنبه در وبسایت کاخ سفید 
امنیتی دیرینه  منتشر شده، آمده است که در راستای روابط 
این  امنیت  میان آمریکا و اسرائیل و تعهد قاطع واشنگتن به 
تعهد  بر  واشنگتن  آن،  نظامی  برتری  حفظ  ویژه  به  و  رژیم 
ثابت خود به حفظ و تقویت توانایی تل آویو برای بازدارندگی  
دشمنانش و  دفاع از خود در برابر هرگونه تهدید یا ترکیبی 
از تهدیدات، تاکید می کند. این بیانیه ضد ایرانی می افزاید: 
آمریکا تاکید می کند که یکی از اجزای این تعهد جلوگیری از 
دستیابی ایران به سالح هسته ای برای همیشه است و آمریکا 
آماده است تا از تمام عناصر قدرت ملی خود برای اطمینان از 

این امر استفاده کند.

سالمت

جامعه

کاریکاتور

کاریکاتور/ جوانی جمعیت ایران در سرازیری پیری! 

رئیس  جمهور تاکید کرد :

افراد ناکارآمد به کار گرفته نشوند
از دولت سیزدهم  انتظار مردم  رئیس جمهور 
کارآمدی  مستمر  ارتقای  و  تحول آفرینی  را 
نظام اداری کشور دانست و با بیان اینکه “در 
متدین،  مردم  ایران،  اسالمی  نظام جمهوری 
مولفه   مهمترین  صحنه  در  حاضر  و  امیدوار 
قدرت هستند”، گفت: افراد ناکارآمد نباید در 
مصادر تصمیم گیری و حساس به کار گرفته 

شوند.
 سیدابراهیم رئیسی عصر پنجشنبه )۲۳ تیر( 
در ادامه برنامه های سفر به استان کرمانشاه، 
در جلسه شورای اداری استان، ضمن تبریک 
فرارسیدن عید سعید غدیر و دهه والیت، در 
تبیین معنا و فلسفه والیت به کالم نبی مکرم 
و  سیره  اساس  بر  گفت:  و  کرد  اشاره  اسالم 
به  والیت  )ص(  اکرم  پیامبر  نورانی  کالم 
فرمان ولی داشتن و سخن  به  معنای گوش 

او را اجرا کردن است.
از  یکی  را  والیت  نعمت  ادامه  در  رئیسی 
بزرگترین نعمت های اعطا شده به ملت ایران 
دانست و افزود: مسئولیت ما در برابر چنین 
و  دغدغه ها  به  کردن  توجه  بزرگی  نعمت 
فرامین رهبری معظم انقالب است که همانا 
از  گره گشایی  برای  تالش  و  خدا  به  توجه 
زندگی مردم محسوب می شود. امروز وظیفه 
ما و شما این است که در میدان اقتصادی که 
تامین کننده عزت و استقالل کشور است کار 

جهادی و عملیاتی انجام دهیم.
مسائل  به  خود  صحبت های  ادامه  در  وی 
اشاره کرد و گفت: وضعیت  استان کرمانشاه 
این استان حتماً با شرایط اول انقالب متفاوت 
است اما همچنان با وضع مطلوب فاصله دارد 
مطلوب  وضعیت  به  استان  این  رساندن  و 
نیازمند نگاه تحول گرایانه و اقدامات جهادی 
زیبنده  بیکاری  نظیر  مشکالتی  وجود  است. 
استان کرمانشاه نیست. رفع این مشکالت نه 
با سخنرانی و بخشنامه که با حرکت جهادی 

در عمل و اجرا میسر خواهد شد.
ظرفیت های  با  گفت:  ادامه  در  رئیس جمهور 
موجود هیچ مشکلی در این کشور غیر قابل 
رفع نیست اما باید مسائل را با تدبیر و رویکرد 

علمی تا حصول نتیجه دنبال کرد.
دانشگاه ها  نقش  اهمیت  بر  تاکید  با  رئیسی 
در حل علمی مسائل کشور گفت: وقتی میان 
مسائل  شود،  ایجاد  پیوند  توانایی  و  دانایی 
و  معدن  و  صنعت  تا  گرفته  بازار  از  کشور 
دنبال  علم پایه  حوزه ها  سایر  و  کشاورزی 

خواهد شد.
وی با بیان اینکه امروز اراده دولت به حداقل 
برای  افزود:  است،  مردم  مشکالت  رساندن 
تخصیص  و  ظرفیت ها  وجود  مشکالت  حل 
اعتبارات اهمیت دارد، اما مهمتر از آنها نقش 
مدیران در انجام طرح ها و پیگیری کارهاست.

از  را  مدیران  تحول گرایانه  نگاه  رئیسی 

مشکالت  حل  مسیر  در  جدی  ضرورت های 
امروز  گفت:  و  کرد  عنوان  کرمانشاه  استان 
وظیفه من و شما این است که در این میدان 
با تمام توان و ظرفیت، امور و مطالبات مردم 

را تا زمان حصول نتیجه دنبال کنیم.
با توصیه به مدیران استان کرمانشاه  رئیسی 
در  شهدا  روش  و  سیره  از  بهره مندی  برای 
برای حل  گفت:  مردم،  مشکالت  رفع  جهت 
و  جهادی  نگاه  مدیران  است  الزم  مشکالت 
داشته  می توانیم«  »ما  فرهنگ  با  منطبق 
باشند، اگر نه با موانع بروکراتیک موجود که 
کشور از آن رنج می برد، کارها پیش نمی رود.

یک  ایجاد  دانستن  ضروری  با  رئیس جمهور 
استان  در  بیکاری  مشکل  رفع  برای  قرارگاه 
کرمانشاه، اظهار کرد: همه دستگاه ها در ایجاد 
وظیفه دارند و هیچ دستگاهی نباید خود را از 

این مسئولیت مستثنی بداند.
بر  خود،  سخنان  از  دیگری  بخش  در  وی 
رهبر  سفر  مصوبات  اجرایی سازی  و  پیگیری 

معظم انقالب به استان کرمانشاه تاکید کرد.
دولت  سفر  مصوبات  به  همچنین  رئیسی 
تصریح  و  اشاره  کرمانشاه  استان  به  مردمی 
کرمانشاه،  راه آهن  پروژه  اجرای  کرد: 
طرح  اجرای  و  مرزی  گمرکات  فعال سازی 
ملی مسکن از مصوباتی است که باید سریعا 

پیگیری و اجرایی شود.
رئیس جمهور در ادامه با اشاره به تاکید قانون 
بر فروش اموال مازاد دستگاه ها گفت: فروش 
اموال مازاد دستگاه ها هم تکلیف قانونی است 
و هم یکی از منالع بودجه ای کشور به شمار 

می رود و باید انجام شود.
فوری  پیگیری  بر  تاکید  با  همچنین  رئیسی 
در  آزاد  منطقه  تشکیل  مصوبه  اجرای 

قصرشیرین از سوی مسئوالن مربوطه افزود: 
در  حداکثر  جمهوری  ریاست  اجرایی  معاون 
تصویب  برای  الزم  اقدامات  روز   ۱۵ مدت 
آیین نامه تاسیس این منطقه آزاد را در دولت 
انجام دهد. استاندار و مسئوالن مربوطه دیگر 
دنبال  سرعت  به  را  مصوبه  این  اجرای  نیز 
مصوبات  که  باشند  شاهد  مردم  تا  کنند 

سفرهای استانی دنبال می شود.
وی در ادامه از وزیر میراث فرهنگی خواست 
تزاحم هایی  تکلیف سریع تر  تعیین  به  نسبت 
که از ناحیه میراث فرهنگی برای مردم پیش 
آمده اقدام کند و اظهار کرد: اگر جایی واقعا 
رعایت  با  باید  است،   فرهنگی  میراث  جزو 
پرداخت  مردم  حقوق  و  شده  تملک  قانون 
فرهنگی  میراث  جزو  جایی  هم  اگر  و  شود 

نیست، نباید مانع کار و زندگی مردم شد.
اجرایی  دستگاه های  مدیران  از  رئیسی 
خواست که با مدیریت جهادی پیگیر اجرای 
تصریح  و  باشند  استانی  سفرهای  مصوبات 
باعث  استانی  اجرای مصوبات سفرهای  کرد: 
امیدواری مردم می شود و اگر در اجرای این 
مصوبات تعلل شود، مردم ناامید خواهند شد.

رئیس جمهور با بیان اینکه امروز امیدآفرینی 
ایران  اسالمی  جمهوری  اولویت  مهم ترین 
از  دشمن  امروز  کرد:  خاطرنشان  است، 
راه های مختلف به دنبال مایوس کردن ملت 
است و در مقابل ما تالش داریم با ساختن و 

آبادانی مردم را به نظام امیدوار نگاه داریم.
نیروهای  بر  عالوه  امروز  اینکه  بیان  با  وی 
مسلح مقتدر، تولیدکنندگان و فناوران کشور 
عقبه راهبردی اقتدار جمهوری اسالمی ایران 
اقتدار  از پیشرفت و  هستند،  گفت: دشمنان 
ایران ناراحت هستند و نمی خواهند قدرتمند 

باشیم. این میدان، عرصه نبرد اراده هاست و 
و  کار  با  باید  که  ایستاده ایم  سنگری  در  ما 

تالش مضاعف با دشمن مبارزه کنیم.
رئیس جمهور انتظار مردم از دولت مردمی را 
ارتقای  و  کارها  سریع  اجرای  تحول آفرینی، 
دانست  کشور  اداری  نظام  کارآمدی  مستمر 
و افزود: کارآمدی نظام اداری و مهم تر از آن 
صحنه،  در  حاضر  و  امیدوار  متدین،  مردم 
جمهوری  اقتدار  و  قدرت  مولفه  مهمترین 

اسالمی ایران است.
امیدوارتر  مردم  چه  هر  کرد:   اظهار  رئیسی 
شوند و اعتماد آنان به نظام افزایش یابد و هر 
اداری کشور کارآمدتر شود، کشور  نظام  چه 
با شتاب بیشتری به سمت تعالی و پیشرفت 

حرکت خواهد کرد.
را  کارآمد  انسانی  نیروی  نقش  رئیس جمهور 
در غلبه بر مشکالت و فرایند توسعه کشور، 
حائز اهمیت خواند و تصریح کرد: بارها تاکید 
انقالبی  نیروهای  از  مسئوالن  که  کرده ام 
کارآمدی  نیرویی  اگر  و  بگیرند  بهره  کارآمد 
نداشته و روحیه تحول خواهی ندارد، نباید در 

مصدر امور قرار گیرد.
ارتقای  کرد:  خاطرنشان  پایان  در  رئیسی 
به  مردم  امید  و  اعتماد  افزایش  و  کارآمدی 
نباید در  نظام مهمترین ماموریت ما است و 
این زمینه با کسی رودربایستی داشته باشیم. 
اگر کسی در مسیر اجرای کارها مانع تراشی 
کرده و تاخیر ایجاد می کند، اگر دل کار کردن 
نیست،  خطرپذیر  خدمت  مسیر  در  و  ندارد 
شود.  گذاشته  کنار  باید  رودربایستی  بدون 
تصمیم گیری  مصادر  در  نباید  ناکارآمد  افراد 

و حساس به کار گرفته شوند.

خطیب موقت تهران گفت: غدیر نشانه ای از 
اسالمی  جامعه  راه  نقشه  و  اسالم  جامعیت 
اسالمی  جامعه  برای  را  نگری  آینده  و  است 
رو  این  از  که  است  داده  قرار  کار  در دستور 

اهمیت غدیر از جهت والیت است.
 حجت االسالم کاظم صدیقی در نماز عبادی 
تبریک  با  تهران،  هفته  این  جمعه  سیاسی 
دهه والیت و عید غدیر، تقوا را پشتوانه دنیا 
و آخرت دانست و گفت: هر فردی حریم خدا 
را نگه  دارد، خداوند بن بست را از پیش پای 

او برمی دارد.
خطیب موقت تهران گفت: خدا در هیچ کجا 
به اندازه غدیر اهمیت به خرج نداده است و 
از این رو پیامبر را در حجه الوداع مأمور کرد، 
افتاده بودند را برگرداند و  حاجیانی که جلو 
حاجیانی که نرسیده بودند، برسند تا ایشان 
در جمع همه حاجیان که سفیران کشورهای 
را  )ع(  امیرالمومنین  والیت  بودند،  اسالمی 

تبلیغ کنند.  
وی با استناد به سه اصل در این مأموریت که 
موضوع سیاسی و زمامداری است، ادامه داد: 
تبلیغ  اگر  این مسأله مهم است که  به قدری 
نمی شد  و دین کامل  نمی شد، رسالت  انجام 
دین  تبیین  در  والیت  نقش  موضوع  این  و 
را نشان می دهد و در غیر اینصورت تحریف 
برای  الگویی  دیگر  و  بود  محتمل  دین  در 

حکمرانی اسالمی پیدا نمی شد.
صدیقی حضرت علی )ع( را مکتب، فرهنگ، 
جریان زندگی، مدل حکمرانی، قبله و کالس 
الگوی  و  عالم  موحدان  برای  همیشگی 
و  کرد  توصیف  معرفت  و  عدالت  حکومت 
گفت: ویژگی های حضرت علی )ع( که قران 
کریم از آن نقل می کند این است که رهبری 

حکومت اسالمی باید عالم باشد.
خطیب موقت تهران افزود: امیرالمومنین در 

آیه مباهله نفس نفیس پیامبر است و خداوند 
به جز نبوت هرچه به پیامبر آخرالزمان داده 
به امام علی )ع( هم داده است چراکه ایشان 

جانشین پیامبر است.
وی خاطرنشان کرد: غدیر نشانه ای از جامعیت 
اسالم و نقشه راه جامعه اسالمی است و آینده 
نگری را برای جامعه اسالمی در دستور کار 
قرار داده است بنابراین اهمیت غدیر از جهت 

والیت است.
یا  »لبیک  را  امسال  شعارغدیر  صدیقی 
رسول اهلل« عنوان کرد و گفت: شعار محوری 
دهه امامت و والیت این است که به منظور 
خدا  ندای  به  که  خدا  پیامبر  ندای  به  پاسخ 
لبیک گفت و امامت امام علی را تبلیغ کرد 
و از همه  خواست تا رهبری امیرالمومنین را 
بودن سیاست  این همان واحد  تبلیغ کند و 
و دیانت است، ما هم والیت حضرت علی را 

تبلیغ کنیم.
خطیب موقت تهران افزود: شعارهای اجرایی 
نیز هر خانه یک غذا و هر خانه یک  امسال 
به  غدیر  روز  در  نفر  اطعام یک  است؛  اطعام 
از  است.  صدیقین  و  انبیا  همه  اطعام  منزله 
و  عزا  ماه  را  صفر  و  محرم  ما  دیگر  سوی 
ذیحجه را ماه شادی می دانیم و همانطور که 
عزادارای عبادت است، این شادی هم عبادت 

است.  
وی تأکید کرد: تا زمان ظهور امام عصر )عج(، 
از  نَمی  و  استقالل، عزت  فقیه حافظ  والیت 

والیت حضرت علی)ع( است.

**خواست اکثریت مردم ایران 
حفظ حجاب در همه ادوار است

با  دوم  خطبه  در  تهران  موقت  جمعه  امام 
گفت:  احزاب،  و  نور  سوره های  به  استناد 
سوره ها  این  در  مسلمان  بانوان  تکلیف 

مشخص شده است. مسلمانی نیست که منکر 
حجاب برای زنان باشد و این ضروریات دین 

و متن قرآن است.  
حجاب  به  مکلف  بانوان  همه  افزود:  وی 
ما  ذات  خوش  خواهران  گروهی  هستند، 
هستند که برخی از اینها شاید در روز قیامت 
و  نذر  برای  خواهران  این  بیفتند،  جلو  ما  از 
نیاز و زیارت ائمه بسیار باصفا حضور دارند و 
در کمک های مومنانه عقب نمی افتند و در 
دفاع مقدس و اکنون هم بیش از ۷0 درصد 
اعتقاد دارند بدحجابی شان کار قشنگی  آنان 
قرار  بدی  محیط های  در  چون  اما  نیست 
گرفته اند این پوشش تحمیلی است اما با این 
حال خواست قاطبه مردم ایران حفظ حجاب 

اسالمی در همه ادوار و اعصار است.
صدیقی حجاب را برای بانوان، کرامت، شرافت 
به  اعتماد  با  بانوان  گفت:  و  دانست  ارزش  و 
قرآن و عملکرد بانوانی که الگوی مسلمان ها 
حضرت  فاطمه)س(،  حضرت  مانند  هستند، 
کبری)س(،  خدیجه  حضرت  و  زینب)س( 
حجاب را افتخار و ارزش می دانند از این رو 
تبلیغ  روحانیت  لباس  مانند  بانوان  حجاب 

دین است.

** انقالب اسالمی به زنان اعتبار داده 
است

حجاب  اینکه  بیان  با  تهران  موقت  خطیب 
انقالب اسالمی به  انزوا نیست و خدمتی که 
نگرفته  صورت  تاریخ  طول  در  داشته  بانوان 
زالل  کنار خون های  در  داشت:  اظهار  است، 
شهدا، رویشی برای رشد بانوان به وجود آمد 
فراوانی  مجتهده  بانوان  امروز  که  طوری  به 
دانشگاه ها  در  بانوان  که  مقاله هایی  و  داریم 
می نویسند سبب شده در رشته های تخصصی 

از مردان هم جلوتر باشند.  
که مجلس شورای  روزی  از  کرد:  اضافه  وی 
جامعه  از  نمایندگان  شد  تأسیس  اسالمی، 
زنان کم نبودند و نیستند و این ظلم است که 
بگویند انقالب در حق بانوان ظلم کرده است، 

درحالی که انقالب زنان را احیا کرده و به آنان 
اعتبار داده است.

**فضای مجازی مدیریت شود
صدیقی با اشاره به اظهارات برخی که درمورد 
هستند  ما  از  عضوی  اینها  می گویند  حجاب 
حجاب  گفت:  داریم،  چه کار  حجابشان  به  و 
قانون و شرع است و خالف شرع عمل کردن 
و راضی به معصیت خدا شدن، خالف انصاف 

و دیانت است.
خطیب موقت تهران با بیان اینکه هر تخلفی 
بی حجابی  و  و کشف حجاب  دارد  مجازاتی 
کرد:  تصریح  است،  قانونی  تخلفات  جزو 
امضای  با  ما  پارلمان  مصرح  قانون  حجاب 
متمدن  نیز  ما  ملت  و  است  نگهبان  شورای 
برهنگی  مسأله  رو  این  از  هستند  قانونگرا  و 
و  حجاب  و  بوده  تاریخ  از  قبل  به  مربوط 

پوشش، تمدن و ارزش است.
وی از مسئوالن شورای عالی مجازی خواست 
تا فضای مجازی را مدیریت کنند و گفت: این 
رها  را  دخترانمان  طرفی  از  که  دارد  تناقض 
به  مجازی  فضای  طریق  از  دشمن  تا  کنیم 
خانه ما هجوم بیاورد و از طرف دیگر بگوییم 
خواستار  ما  رو  این  از  نکنید،  را  کار  این 
اعمال مدیریت حکیمانه نسبت به شبکه های 

مجازی هستیم.
سه  به  اشاره  با  تهران  موقت  جمعه  امام 
گفت:  انگلیس  طرف  از  رضاخان  مأموریت 
یکی  که  برد  هجمه  پایگاه  سه  به  رضاخان 
پایگاه فرهنگی روحانیت و علما بود و امروز 
را  عمامه ها  آنها  می روند؛  را  راه  همان  نیز 
برداشتند درحالی عمامه مظهر معارف دین، 
اخالق پیامبر و تعبد به دین بوده است. پایگاه 
روضه  منابر  بردند،  آن هجمه  به  که  دیگری 
بود که رضاخان روضه خوانی ها را تعطیل کرد 
و اقدام سوم آنها برای اینکه نظام خانواده را 
این  لذا  بود  حجاب  برداشتن  بریزند،  برهم 
مواضع که گاهی حجاب و بانوان با حجاب را 

تحقیر می کنند، اصال درست نیست.

صدیقی: 
غدیر نشانه ای از جامعیت اسالم است


