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به عدالت آموزشی است
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رئیس کمیسیون عمران مجلس شورای اسالمی با اشاره به اینکه 
مدیریت  کرد:  تاکید  باشد،  هوشمندانه  باید  ها  سیالب  مدیریت 
بحران نقش مهمی در کشور دارد و مدیران و نیروهای سیاسی که 
توسط وزارت کشور در استان ها انتخاب می شوند عالوه بر اینکه 
باید بینش سیاسی داشته باشند، مدیریت بحران را نیز باید از بر 

باشند.  محمدرضا رضایی کوچی در جمع خبرنگاران....

یک عضو کمیسیون آموزش، تحقیقات و فناوری مجلس شورای 
امکانات  کمترین  با  و  شلوغ  های  کالس  کرد:  تاکید  اسالمی 
آموزشی و تفریحی برای دانش آموزان مصیبت هایی است که در 
به  به مدارس دولتی  بنابراین مساله توجه  مدارس دولتی داریم، 
معنی توجه به عدالت آموزشی است. حجت االسالم احمدحسین 

فالحی، با تاکید بر ضرورت توجه به مدارس دولتی و باال ...
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مردم تا ۷۲ساعت آینده
 به آبشار مراجعه نکنند

15 نکته 
درباره 

پسماند صفر

معاون درمان علوم پزشکی یاسوج: 

بیمارستان های استان روزانه 
بیش از ۷0 تن زباله تولید می کنند

کهگیلویه  پزشکی  علوم  دانشگاه  درمان  معاون   
زباله  تن   70 روزانه  اینکه  بیان  با  بویراحمد  و 
می  تولید  استان  های  بیمارستان  در  بیمارستانی 
یا  استان  این  بیمارستان  هفت  همه  گفت:  شود 
یا  هستند  زباله  امحای  تخصصی  دستگاه  دارای 
را  خود  عفونی  زباله های  که  دارند  قراردادهایی 
زباله های  افزود:  آنجا می سوزانند. محمود شهامت، 
بعد  و  شده  بی خطر  کاماًل  کوره ها  این  در  عفونی 
شهرداری  تحویل  زباله  مخصوص  کیسه های  در 
تا همانند زباله های عادی دفن شوند، به  می شوند 
این دلیل که در این شرایط با رعایت استانداردهایی 

که از نظر زیست محیطی برای آنها تعریف...

رئیس جمهور با تاکید بر جلب رضایت عموم 
مردم از سوی مدیران گفت: با گذشت چهل 
دیگر  اسالمی  انقالب  پیروزی  از  سال  سه  و 

فرصت آزمون و خطا نداریم.
آیت اهلل سید ابراهیم رئیسی عصر روز پنج شنبه 
در  و  استان همدان  اداری  در جلسه شورای 
جمع مسئوالن این استان مسئولیت پذیری را 
گفت:  و  دانست  دولتمردان  برای  مهم  امری 
مسئولیت  همدان  استان  شهید  هزار  هشت 
ایجاد  استان  این  مدیران  همه  برای  جدی 
شایسته  که  آنچنان  را  شرایط  که  می کند 

مردم است،  رقم بزنند.
رئیس جمهور با بیان اینکه در نظام اسالمی 
کنند،  عدالت حرکت  مدار  بر  اجزا  باید همه 
عادالنه  باید  مجلس  در  قانون  کرد:  تصریح 
تصویب شود، در قوه مجریه به صورت عادالنه 
امر  باید  قضاوت  و  داوری  در  و  شود  اجرا 

دعاوی مردم عادالنه قضاوت شود.
دکتر رئیسی بر جلب رضایت عموم مردم از 
با گذشت  گفت:  و  کرد  تأکید  مدیران  سوی 
اسالمی  انقالب  پیروزی  از  سال  سه  و  چهل 
دیگر فرصت آزمون و خطا نداریم و مدیران با 
معدل تجربه مدیریتی ۲ تا ۳ دهه می توانند 

کارهای بزرگی را به ثمر برسانند.
و  جهادی  روحیه  به  اشاره  با  جمهور  رئیس 
دوران  شهیدان  و  رزمندگان  خستگی ناپذیر 
دفاع مقدس که با کمبود امکانات و تجهیزات 
مدیران  گفت:  داشتند،  بزرگی  دستاوردهای 
در  و  باشند  می توانیم«  »ما  فرهنگ  پیرو 
میدان عمل برای پیشرفت کشور تالش کنند.

آیت اهلل رئیسی در ادامه بر اقتضائات گام دوم 
انقالب از جمله استقالل، عزت، سبک زندگی 
اجرای  و  فناورانه  توسعه  اسالمی،   – ایرانی 
از  من  خواسته  گفت:  و  کرد  تأکید  عدالت 
مدیران دولت در سطوح مختلف این است که 
در مسیر تحقق این مسایل مهم که دغدغه و 

تاکید رهبر انقالب است، حرکت کنند.
رئیس جمهور با بیان اینکه گزینش، استخدام 

و ارتقای رتبه در سازمان اداری باید...

کهگیلویه  استانداری  عمرانی  امور  هماهنگی  معاون 
های  بارش  نظر  از  که  این  بر  تاکید  با  بویراحمد  و 
مونسمی  استان در وضعیت قرمز قرار داد گفت: مردم 
نکنند.  مراجعه  یاسوج  آبشار  به  آینده  ساعت   7۲ تا 
گردشگری  منطقه  از  بازدید  در  حاجی زاده  کیامرث 
آبشار یاسوج با بیان اینکه این مکان هر چه سریعتر 
گذشته  هفته  یک  از  استان  گفت:  شود،  تخلیه 
هشدارهای الزم را داده و اعضای ستاد بحران پای کار 
بر دو میلیون پیامک و  بالغ  هستند. وی اظهار کرد: 
هشدار سیل برای مردم استان و سایر کسانی که وارد 

استان شدند داده شده...

معاون عمرانی استاندار کهگیلویه و بویراحمد:
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متولیان هشدارها را جدی تر بگیرند؛

بازی با سالمت مردم
 از سوی برخی کسبه ها

فیلم کوتاه تولیدی کهگیلویه و 
بویراحمد در جشنواره کشوری 

صاحب جایزه اول شد 

دیگر فرصت 
خطا و آزمون نداریم 
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مدیر کل هواشناسی کهگیلویه و بویراحمد هشدار داد؛

وضعیت قرمز 
مونسونی در استان 

3

خطیب این هفته نماز جمعه تهران ترویج بی حجابی و شبهه افکنی در 
رابطه با حجاب در یکی دو هفته اخیر را عملی برشمرد که غربی ها به 

آن دامن می زنند و قرارگاه فرهنگی علیه حجاب را فرماندهی می کنند.
 آیت اهلل سیداحمد خاتمی در خطبه های این هفته نماز جمعه تهران 
گفت: نفاد به معنای زوال است و آنچه نزد شماست از بین می رود و 

آنچه نزد خداست می ماند.
وی افزود:  صدسال آینده قطعا هیچ کدام از ماها نیستیم، آنچنان که 
صدسال قبل هم کسانی بودند که االن نیستند.این قانون الهی است، پس 

این یک حیات ماست که از بین می رود.
وی ادامه داد: دیگری سالمتی است که ماندگار نیست.  یک ویروس در 
زاد و ولدش طغیان می کند و سرطان می شود.  ویروس کرونا در این دو 
سال چه بر سر بشر آورده است؛ لذا مساله سالمتی هم ماندگار نیست. 

دیگری مال و ثروت هم است که به همین صورت است.
توانیم  می  “ما  فرهنگ  به  توانیم  می  ما  چطور  کرد:  تصریح  خاتمی 

برسیم؟”  وقتی  که اعتقادمان به ذات ربوبیت الهی باشد.
وی در ادامه خطبه اول نماز جمعه امروز تهران فرا رسیدن ماه محرم را 

تسلیت گفت.
خاتمی در خطبه های دوم  نماز جمعه تهران  گفت: این روزها کشور 
ما حادثه سیل را در فارس و امام زاده داود)ع( تهران دیده و تعدادی از 

عزیزان به رحمت خدا رفتند و تعدادی هم مصدوم شدند.
انقالب و  با رهبر معظم  امامان جمعه کل کشور  به دیدار  اشاره  با  وی 
فرمایشات ایشان در باب حجاب گفت:ترویج بی حجابی و شبهه افکنی 
دامن  ان  به  ها  غربی  اخیر  هفته  دو  یکی  در  که  حجاب  با  رابطه  در 
می زنند،  عقده گشایی از تالش مذبوحانه شان هست. زن ایرانی با چادر 
در همه عرصه ها خوش درخشیده است و آنها  عصبانی شدند و تجلی 
عصبانیت خود را  علیه حجاب نشان داده و  سخن گفته اند  و قرارگاه 
را  آن   دارند  آنها  و  آنجاست  بی حجابی  ترویج  و  حجاب  علیه  فرهنگی 

فرماندهی می کنند،  این فرمایش اول رهبری بود.
وی افزود: در نوبت قبل بیان کردم که حجاب مبنای قرآنی و فقهی دارد 
و علما آن را از ضروریات دین می دانند و به این شبهه اشاره کردم که 
برخی می گویند شما چرا مشکالت اقتصادی را رها کرده اید و به چند 
تار موی زنان می پردازید؟ پاسخ این شبهه را نیز دادم که فریاد ما درباره 
مشکالت اقتصادی اگر بیش از موضوع حجاب نبوده باشد کمتر نبوده 
است.  بخشی از حرف من را تحریف کردند. گفته بودم بسیاری از کسانی 
که »بی حجاب هستند« اما »شل حجابی و کم حجابی« را به حرف من 
»بی حجابی«  درباره  اما من   Tگناه است کردند. کم حجابی هم  اضافه 

حرف زدم.
امام جمعه موقت تهران افزود: من گفتم بسیاری از بی حجاب ها برخاسته 
از همین خانواده هایی هستند که تدین ندارند؛ این حرفی بود که من زدم. 
اصاًل در کالم من اسمی از »دزدها« نبود. بعد از خطبه دیدم که منتشر 
شده فالنی گفته است که اکثر بی حجاب ها از خانواده دزدها هستند. من 
به آن خبرنگاری که این کار را کرده است می گویم امانت داری شما کجا 

رفته است؟ یک ماه تا توانستند فحاشی و هتاکی بی منطق کردند.
وی افزود: من گفتم اکثر آنها یعنی برخی از آنها! چه بسا یک خانمی 
از خانواده متدینی باشد اما از آنها بریده باشد. من گفتم »اکثر«؛ اکثر 
این خطبه ها  تلویزیون  هم  نگفتم؛  اصاًل  من  را  دزد  کلمه  دارد.  مفهوم 
را پخش کرده است و مردم دیده اند و هم مکتوب خطبه ها که از ابتدا 
ما  به همه  از خداوند می خواهم  است.  را می نویسم موجود  آن  انتها  تا 

امانت داری را عنایت کند.
از منکر در جامعه، گفت:  با اشاره به نحوه و دستورالعمل نهی  خاتمی 
نکته دوم درباره نهی از منکر در حوزه های مختلف از جمله اقتصادی، 
این روزها  قرآن، »گفتار« که  اساس کالم  بر  فرهنگی و سیاسی است. 
اول،  باشد؛  ویژگی داشته  باید هفت  نیز می شود،  شامل فضای مجازی 
آنکه نحوه بیان نرم باشد. دوم آنکه بیان پاکیزه و طیب باشد. سوم آن 
است که نحوه بیان به زیبایی باشد و همانگونه که انتظار دارید دیگران 
با شما سخن بگویند با افراد سخن بگویید. چهارم آنکه نهی از منکر باید 
محکم و با منطق قوی بیان شود. پنجم آنکه باید صریح و شفاف در این 
باره حرف زد و نباید قول ما ابهام داشته باشد. ششم آن است که بیان 
باید خردورزانه باشد و نکته هفتم آن است که نحوه بیان باید بزرگوارانه 
به  موارد  این  در  فرمودند  موضوعات  این  در  رهبری  معظم  مقام  باشد. 
دور از احساسات بی مورد و با دالیل روشن باید اهداف غرب را تبیین و 

روشن کرد.
امام جمعه موقت تهران با اشاره به دیدارهای اخیر رهبر انقالب با رؤسای 
جمهور روسیه و ترکیه اظهار کرد: سخنان رهبر حکیم انقالب در این 
دیدارها تجلی عزت، حکمت، مصلحت و بی رودربایستی بود. رهبری به 
پوتین گفتند از اینکه مردم عادی در جنگ کشته می شوند ناخرسندیم 
مقابل  طرف  گرفتید  نمی  بدست  عمل  ابتکار  اگر  اوکراین  درقضیه  و 
باز  اگر راهش  و  ناتو موجودی خطرناک است  و  موجب جنگ می شد 
شود حد و مرزی ندارد. رهبری  به اردوغان نیز گفتند که حفط تمامبت 
کل  ضرر  به  سوریه  شمال  به  نظامی  حمله  و  است  مهم  سوریه  ارضی 

منطقه است و به نفع تروریست خواهد بود.
امام جمعه موقت تهران در ادامه با اشاره به فرارسیدن ماه محرم افزود: 
امام  است.  منکر  از  نهی  و  معروف  به  امر  احیای  دهه  محرم  اول  دهه 
برخواست.  مبارزه  به  بود  یزید  که حکومت  منکر  بدترین  با  حسین)ع( 
عدالت  گسترش  معروف هاست.  برجسته ترین  اسالمی  تقویت  مسئله 
منکری  بی حجابی  معروف هاست.  برترین  از  فرهنگی، سیاسی  قضایی، 

است که باید به سبک قرآنی در این مسئله ورود کرد.
وی در پایان گفت:خطبا در جریان برگزاری مراسم عزاداری سیدالشهدا 
علیه السالم این موضوع را تبیین کنند. دعوای دنیای استکبار و در راس 
آن امریکا بر سر اسالم ناب محمدی صلوات اهلل علیه است. آنها اسالم ناب 
حاکم در ایران را بر نمی تابنند و قصه، قصه دین است. دنیای استکبار 
بداند نخواهد توانست ایران را از اسالم و قرآن و اهل بیت جدا کند ما تا 
بهترین فرصت  امام حسین علیه السالم  ایستاده ایم. مراسم عزاداری  ابد 

برای جهاد تببین و امام حسین علیه السالم تجلی جهاد تببین است.

وزیر میراث فرهنگی، گردشگری و صنایع دستی در دیدار با رایزن های 
فرهنگی ایران گفت: دشمن نمی خواهد گردشگری ما توسعه یابد. 

سنگ اندازی هایی برای توسعه گردشگری می شود.
فرهنگی،  میراث  وزارت  روابط عمومی  از  نقل  به  ایسنا  گزارش  به  
گردشگری و صنایع دستی، سیدعزت اهلل ضرغامی در ششمین روز 
ایران که  از دهمین اجالس رایزن های فرهنگی جمهوری اسالمی 
ارتباطات  و  فرهنگ  سازمان  محل  در  مردادماه  پنجم  چهارشنبه 
اسالمی برگزار شد، گفت: حوزه ماموریت ما در وزارتخانه فانتزی، 
ویترینی و تعارفی نیست. سه حوزه بسیار مهم و جدی فرهنگی، 

سیاسی، اجتماعی و اقتصادی است.
او افزود: تحقیقات نشان می دهد باالی ۹0 درصد گردشگرانی که 
و  غربی  رسانه های  آنچه  به  نسبت  نگاه شان  می شوند،  ایران  وارد 

استکبار جهانی درباره ایران روایت می کنند، دچار تغییر می شود.
 ضرغامی همچنین گفت: اگر رایزنان فرهنگی تالش کنند تا فرصت 
ایران فراهم شود، در واقع به وظایف خود عمل  به  ورود گردشگر 

کرده اند.  
به  اشاره  با  دستی  صنایع  و  گردشگری  فرهنگی،  میراث  وزیر 

محدودیت ها و مزیت های میراث فرهنگی و گردشگری زیادی، اظهار 
از آثار ملی ما قابلیت ثبت جهانی دارد. موقعیت ما  کرد: بسیاری 

ویژه است و روایت این واقعیت، کار فرهنگی ماست.
او همچنین با اشاره به سنگ اندازی ها برای ایجاد موانع در راه توسعه 

گردشگری گفت: دشمن نمی خواهد گردشگری ما توسعه یابد.
بزرگی  نیز ظرفیت های  داد: در حوزه صنایع دستی  ادامه  ضرغامی 
در  را  اول  رتبه  ما  هستیم.  باالیی  توانمندی های  دارای  و  داریم 

توانمندی صنایع دستی داریم.  
او از رایزنان فرهنگی حاضر در این نشست درخواست کرد: درباره 
ایران مطالعه کنید. شما باید بیش از پیش با ظرفیت های ایران در 
سه حوزه ماموریتی این وزارتخانه آشنا شوید.  به ما کمک کنید که 
با همکاری خودتان، تولیدات متناسب با مخاطبان شما تولید کنیم 

تا به معرفی هرچه بهتر ایران کمک شود.  
هرچقدر  که  دارم  را  اطمینان  و  امید  این  کرد:  بیان  ضرغامی   
جلوتر برویم، مشکالت کمتر می شود و ما با کمک شما می توانیم 

عقب ماندگی در حوزه های فرهنگی را به خوبی جبران کنیم.

می خواهیم به یک توافق 
خوب، قوی و پایدار برسیم

رایزنان فرهنگی جمهوری اسالمی ایران در خارج از کشور در آخرین روز 
همایش خود با پذیرش دعوت حسین امیر عبداللهیان وزیر امور خارجه، 
امور خارجه  وزارت  با مدیران  را در جمع مشترک  اختتامیه خود  جلسه 

برگزار کردند.
رئیس  پور  ایمانی  والمسلمین  االسالم  این نشست صمیمی که حجه  در 
تعدادی  و  سازمان  این  معاونان  اسالمی،  ارتباطات  و  فرهنگ  سازمان 
حسین  داشتند،  حضور  خارجه  امور  وزارت  ارشد  مدیران  و  معاونین  از 
امیرعبداللهیان وزیر امور خارجه طی سخنانی تاکید کرد: سیاست، اقتصاد، 
امنیت و فرهنگ حلقه های به پیوسته ای هستند که می توانند اهداف 

نظام را در خارج از کشور محقق سازند.
هرچه  هماهنگی  ضرورت  فرهنگی،  تحول  کشورمان،  خارجه  امور  وزیر 
بیشتر نهادهای جمهوری اسالمی ایران در خارج از کشور در امور فرهنگی 
اهداف  پیشبرد  را سه اصل مهم  مأموریت  و رعایت مقررات کشور محل 

فرهنگی در خارج از کشور دانست.
امیرعبداللهیان در ادامه با اشاره به ظرفیت و توان باالی جامعه ایرانیان 
خارج از کشور، توجه به ایرانیان خارج از کشور، تسهیل هر چه بیشتر امور 
کنسولی، فرهنگی، اجتماعی و گسترش زبان تمدنی فارسی را از کار ویژه 
ارتباطات اسالمی  امور خارجه و سازمان فرهنگ و  های مشترک وزارت 

عنوان کرد.

وزیر امور خارجه تأکید دکتر رئیسی و تمرکز کنونی دولت بر تدوین قانون 
جامع ایرانیان خارج از کشور را یکی از مهمترین اقدامات در این زمینه 

دانست.
بر  گذشته  ماه  ده  در  خارجه  امور  وزارت  ویژه  توجه  امیرعبداللهیان 
دیپلماسی اقتصادی را، یکی دیگر از موضوعات بسیار مهم در دستور کار 

دستگاه سیاست خارجی عنوان کرد.
با تشریح آخرین تحوالت  ادامه   رئیس دستگاه دیپلماسی کشورمان در 
مربوط به گفتگوهای رفع تحریم افزود: ما در دستگاه دیپلماسی مذاکرات 
پایدار  و  قوی  توافق خوب،  به یک  اما می خواهیم  دنبال خواهیم کرد  را 

دست یابیم.
وزیر امور خارجه کشورمان توجه هر چه بیشتر به جایگاه زبان فارسی که 
ایرانیان خارج از کشور سهم ویژه ای دارد را جز  در شکل گیری هویت 
اسالمی  ارتباطات  و  فرهنگ  سازمان  و  خارجه  امور  وزارت  های  اولویت 

دانست.
و مشکالت  فرهنگی مسائل، موضوعات  رایزنان  از  برخی  ادامه جلسه  در 

خود را با وزیر امور خارجه در میان گذاشتند.

حجت االسالم ایمانی پور رئیس سازمان فرهنگ و ارتباطات اسالمی نیز در 
سخنان خود تاکید کرد در یک هفته نشست رایزنان فرهنگی، موضوعات 
دانش بنیان، همگرایی و جذابیت فرهنگی از محورهای برگزاری دهمین 
نشست رایزنان فرهنگی نمایندگیهای جمهوری اسالمی ایران در خارج از 

کشور  بوده است.

خطییب نماز جمعه تهران :
غرب قرارگاه فرهنگی علیه حجاب را فرماندهی می کند

ضرغامی:
گردشگری ایران دشمن خارجی دارد
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۴۳ درصد تست های کرونا 
در کهگیلویه و بویراحمد مثبت شد

به  اشاره  با  یاسوج  پزشکی  علوم  دانشگاه  رئیس 
طی  بویراحمد  و  کهگیلویه  در  شده  انجام  آزمایش های 
از  دریافت شده  از 404نمونه  ۲4 ساعت گذشته، گفت: 
آزمایشگاه های استان شامل تست های پی سی آر ورپید 

تست حدود 4۳ درصد مثبت شدند.
محمد غالم نژادروز پنجشنبه به رسانه ها اظهار داشت: 
۲4 ساعت گذشته درکهگیلویه وبویراحمد فوت ناشی از 

کرونا وجود نداشته است.
و  کهگیلویه  در  بیماری  این  قربانیان  شمار  افزود:  وی 

بویراحمدهمچنان هزار و۱۳۳ نفراست.
در  بیمار   ۶۸ اکنون  هم  کرد:  تصریح  نژاد  غالم 
بیمارستان های استان بستری هستند که ۲۳نفر مبتالی 
قطعی و یک نفر از این بیماران در بخش مراقبت های ویژه 

تحت درمان هستند.
رئیس دانشگاه علوم پزشکی یاسوج اضافه کرد: از مجموع 
بویراحمد ۹۶هزار  و  به کووید ۱۹در کهگیلویه  مبتالیان 

7۲۵ نفر بهبود یافته گزارش شده است.

فیلم کوتاه تولیدی کهگیلویه و بویراحمد در 
جشنواره کشوری صاحب جایزه اول شد 

بویراحمد  و  اسالمی کهگیلویه  ارشاد  و  مدیرکل فرهنگ 
در  استان  این  از  نزدیک«  »دوردست  کوتاه  فیلم  گفت: 
جشنواره کشوری پردیس موفق به کسب جایزه اول شد. 
جشنواره  دوره  نخستین  داشت:  اظهار  درخشان  امین 
بوشهر  استان  جم  شهر  در  پردیس  فرهنگی  و  کشوری 

برگزار شد. 
کوتاه  فیلم  کنندگی  تهیه  و  کارگردانی  افزود:  وی 
حسنی  حسین  عهده  بر  ترتیب  به  نزدیک«  »دوردست 

اژدری و رضا دانش پژوه از کهگیلویه و بویراحمد است. 
بویراحمد  و  اسالمی کهگیلویه  ارشاد  و  مدیرکل فرهنگ 
بیان کرد: این فیلم کوتاه به معضالت زیست محیطی و 

آموزش های مربوط به محیط زیست می پردازد. 
نزدیک«  »دوردست  کوتاه  فیلم  کرد:  عنوان  درخشان 
پردیس  فرهنگی  و  کشوری  جشنواره  رقابتی  بخش  در 

توانست جایزه اول را تصاحب کند. 
وی ابراز داشت: این فیلم کوتاه در مؤسسه نگار فیلم دنا 
وابسته به اداره کل فرهنگ و ارشاد اسالمی کهگیلویه و 

بویراحمد تهیه و تولید شده است.

برای دریافت تسهیالت ۲۰۰ میلیونی مسکن 
روستایی

از شنبه به بنیاد مسکن مراجعه کنید
تسهیالت  دریافت  متقاضیان  گفت:  مسکن  بنیاد  رییس 
 ۸ شنبه  روز  از  روستایی  مسکن  تومانی  میلیون   ۲00
دفاتر  به  بانک  معرفی نامه  دریافت  برای  می توانند  مرداد 

بنیاد مسکن در سراسر کشور مراجعه کنند.
دنبال  به  کرد:  اظهار  ایسنا  با  گفت وگو  در  نیکزاد  اکبر 
بودجه  و  برنامه  به سازمان  دستور مکتوب رییس جمهور 
مبنی بر پرداخت تسهیالت ۲00 میلیون تومانی ساخت 
شنبه  روز  از  پرداخت  فرآیند  آغاز  و  روستایی  مسکن 
دریافت  برای  می توانند  روستاییان   ۱40۱ مردادماه   ۸
معرفی نامه بانک، به دفاتر بنیاد مسکن در سراسر کشور 

مراجعه کنند.
وی افزود: با عنایتی که حجت االسالم والمسلمین رئیسی 
مسکن  تسهیالت  سقف  افزایش  داشتند  رییس جمهور  ـ 
روستایی از ۱00 به ۲00 میلیون تومان شکل اجرایی به 

خود گرفته و از شنبه وارد فرآیند پرداخت می شود.
رییس بنیاد مسکن یادآور شد: پیش از این سازمان برنامه 
طی گزارشی مزایا و مسائل تسهیالت مسکن روستایی را 
تشریح و به رییس جمهور ارایه کرده بود و آقای رئیسی 
هم کارشناسان را مسئول بررسی این گزارش کرد و نهایتا 
مرکزی  بانک  و  برنامه  سازمان  که  رسید  نتیجه  این  به 

نسبت به پرداخت این وام اقدام کنند.
از  که  مالی  سنگین  بار  به  توجه  با  کرد:  اذعان  نیکزاد 
تصمیم  اتخاذ  است،  دولت  دوش  به  یارانه ها  طریق 
اراده  از  نشان  روستایی  مسکن  وام  پرداخت  درخصوص 
زندگی  سطح  ارتقای  آبادانی،  برای  رییس جمهور  عزم  و 
دارد  واحدهای مسکونی روستایی  بازسازی  و  روستاییان 

که از ایشان کمال تشکر را داریم.
میزان  هم چنین  اسالمی  انقالب  مسکن  بنیاد  رییس 
سیل  جریان  در  مسکونی  واحدهای  به  وارده  خسارات 
و گفت: در هر  دانست  بررسی  را در حال  اخیر  روزهای 
هستند.  امدادرسانی  امور  مسئول  فرمانداران  منطقه ای 
بنیاد مسکن هم در کنار فرمانداران در حال تهیه بررسی 
به  توجه  با  است.  مسکونی  واحدهای  به  وارد  خسارات 
خسارات  و  تخریب  از  قطعی  آمار  فعال  بارش ها  ادامه ی 
خسارات  میزان  آینده  روزهای  در  و  نداریم  واحدها  به 

مشخص می شود.

ستاد اجرایی فرمان امام )ره( به کمک 
سیل زدگان کهگیلویه و بویراحمد آمد

مدیرکل ستاد اجرایی فرمان امام )ره( در کهگیلویه و بویراحمد 
این  امدادی  جهادی  قرارگاه  رسانی  خدمات  عملیات  گفت: 
مجموعه در مناطق سیل زده استان آغاز شده است. شایان 
نادری اظهار داشت:پس از بارش های سیل آسای روز گذشته 
تاکنون این قرارگاه قریب به ۲00 قطعه پالستیک جهت عایق 
بندی چادرهای مناطق عشایری کهگیلویه و بویراحمد تهیه و 

درحال توزیع بین عشایر و سایر آسیب دیدگان است.
های  جیره  توزیع  مثل  هایی  اقدام  کرد:همچنین  بیان  وی 
غذایی 7۲ ساعته و سایر اقالم مورد نیاز شرایط اضطراری بین 

آسیب دیدگان از سیل اخیر در استان  خواهد شد.
از  مردمی  و  جهادی  های  گروه  بسیج  با  کرد:  تاکید  نادری 
حال  در  اجرایی  ستاد  احسان  بنیاد  امدادی  قرارگاه  سوی 
تقسیم بندی مناطق آسیب دیده جهت خدمات رسانی سریع 

است.
خسارت به حوزه کشاورزی، زیرساخت های عمرانی و قطع 
راه های ارتباطی مناطق عشایر در شهرستان های بویراحمد، 
دنا، مارگون از پیامدهای بارندگی های روز گذشته تاکنون در 

استان بوده است.

معاون استاندار عنوان کرد

مردم تا ۷۲ساعت آینده
 به آبشار مراجعه نکنند

و  کهگیلویه  استانداری  عمرانی  امور  هماهنگی  معاون 
مونسمی   های  بارش  نظر  از  که  این  بر  تاکید  با  بویراحمد 
تا 7۲ ساعت  مردم  گفت:  داد  قرار  قرمز  وضعیت  در  استان 
آینده به آبشار یاسوج مراجعه نکنند. کیامرث حاجی زاده در 
این  اینکه  بیان  با  یاسوج  آبشار  از منطقه گردشگری  بازدید 
مکان هر چه سریعتر تخلیه شود، گفت: استان از یک هفته 
گذشته هشدارهای الزم را داده و اعضای ستاد بحران پای کار 
بالغ بر دو میلیون پیامک و هشدار  هستند. وی اظهار کرد: 
سیل برای مردم استان و سایر کسانی که وارد استان شدند 
داده شده است. معاون استاندار کهگیلویه و بویراحمد با بیان 
اینکه مردم هشدارهای سیل را جدی بگیرند عنوان کرد: در 
سایر استان ها هشدارها جدی گرفته نشد و شاهد خسارت و 
تلفات انسانی بودیم. حاجی زاده با اشاره به اینکه آبشار یاسوج 
ساعت   7۲ تا  مردم  داد:  ادامه  شود،  تخلیه  سریعتر  چه  هر 
مستقر  امن  مکان های  در  و  نکنند  مراجعه  آبشار  به  آینده 
اما  بوده  بارش ها شدید  بیان  کرد: در گچساران  شوند. وی 

چون پای کار بودیم تلفات نداشتیم.

بیمارستان های استان روزانه 
بیش از ۷0 تن زباله تولید می کنند

 معاون درمان دانشگاه علوم پزشکی کهگیلویه و بویراحمد با 
بیان اینکه روزانه 70 تن زباله بیمارستانی در بیمارستان های 
استان تولید می شود گفت: همه هفت بیمارستان این استان 
یا دارای دستگاه تخصصی امحای زباله هستند یا قراردادهایی 

دارند که زباله های عفونی خود را آنجا می سوزانند.
محمود شهامت، افزود: زباله های عفونی در این کوره ها کاماًل 
تحویل  زباله  مخصوص  کیسه های  در  بعد  و  شده  بی خطر 
شهرداری می شوند تا همانند زباله های عادی دفن شوند، به 
این دلیل که در این شرایط با رعایت استانداردهایی که از نظر 
محیط  برای  تعریف شده خطری  آنها  برای  محیطی  زیست 

پیرامون خود ندارند.
بویراحمد  و  کهگیلویه  پزشکی  علوم  دانشگاه  درمان  معاون 
ضمن تاکید مجدد بر بی خطر بودن زباله های بیمارستانی بعد 
از سوزانده شدن با بیان اینکه هر بیمارستان ما روزانه ده تن 
زباله تولید می کنند، تصریح کرد: بیمارستان های این استان 

روزانه بیش از 70 تن زباله تولید می کنند.
این آمار در حالی است که صدها مطب خصوصی، کلینیک ها، 
آزمایشگاه ها و درمانگاه های خصوصی و دولتی نیز زباله زیادی 
تولید می کنند که عمدتا نظارتی بر آن ها نیست به طوری که 
کارشناس ارشد محیط زیست گچساران در همین زمینه به 
بر زباله های بیمارستانی وجود دارد  تسنیم گفت: نظارت ما 
برخی مطب های  که  است  این  داریم  که  مشکلی  تنها  فقط 
عفونی  زباله های  حمل  بابت  باید  آنکه  دلیل  به  شخصی 
با  را  عفونی  زباله های  کنند،  پرداخت  پول  آنها  سوزاندن  و 

زباله های عادی مخلوط می کنند و این نگران کننده است.
این  کارشناس محیط زیست شهرستان گچساران گفت: در 
امحای  دستگاه  رجایی،   شهید  بیمارستان  فقط  شهرستان 
زباله عفونی را دارد سایر بیمارستان ها در گچساران مجهز به 

این دستگاه نیستند.
رئیس سازمان جهاد کشاورزی کهکیلویه و بویراحمد:

حل مشکل کشاورزان  روستائیان 
خسارت دیده از سیل در اولویت است

در شرایط فعلی و با تشدید بارش ها، رسیدگی و حل مشکالت 
اولویت  در  سیل  از  دیده  خسارت  روستائیان  و  کشاورزان 
جهاد  سازمان  رئیس  است.  کشاورزی  جهاد  همکاران  کاری 
کشاورزی استان کهکیلویه و بویراحمد با اشاره به باران های 
تحت  استان، گفت: همه چیز  مختلف  مناطق  در  آسا  سیل 
کنترل بوده و تاکنون جز در چند منطقه خسارتی نداشته ایم. 
با  و  فعلی  شرایط  در  داشت:  اظهار  معتمدی پور   علی  سید 
و  کشاورزان  مشکالت  حل  و  رسیدگی  بارش ها،  تشدید 
روستائیان خسارت دیده از سیل در اولویت کاری همکاران 
جهاد کشاورزی است. وی با اشاره به اختیارات تام وزیر جهاد 
کشاورزی در امور سیل زدگان احتمالی تصریح کرد: از حدود 
۱0 روز پیش با اطالع از ورود سامانه بارشی مانسونی، به طور 
مرتب هشدارها را به صورت حضوری، پیامکی و اطالع رسانی 
از طریق رسانه ها به جامعه هدف صادر و تمهیدات و اقدامات 
جهاد  وزیر  تام االختیار  نماینده  است.   شده  انجام  الزم 
کشاورزی در کهگیلویه و بویراحمد افزود: با هماهنگی کامل 
با مدیریت بحران استان، همه توان و امکانات جهاد کشاورزی 
آمد  میدان  به  حوادث  وقوع  از  پیشگیری  برای  اول  گام  در 
چنانچه  که  هستند  کامل  آماده باش  در  نیز  عوامل  همه  و 
بیفتد،  اتفاق  عشایر  و  روستاییان  کشاورزان،  برای  حادثه ای 

اقدامات الزم برای کاهش و جبران خسارات انجام شود.

هواشناسی استان کهگیلویه و بویراحمد 
بارشی  سامانه  فعالیت  به  نسبت 
سطح  هشدار  استان  این  در  مونسونی 

قرمز اعالم کرد.
رضا کاکاوند، مدیرکل هواشناسی استان 
خصوص  در  بویراحمد  و  کهگیلویه 
سامانه  این  گفت:  سامانه  این  جزئیات 
بارشی از شب پنجشنبه ششم مرداد ماه 
روز شنبه هشتم مرداد  اواخر  تا  و  آغاز 

ماه ۱40۱ ادامه خواهد داشت.
مناطق  بارشی  سامانه  این  افزود:  وی 
بویراحمد،  جمله  از  استان  مختلف 
گچساران،  کهگیلویه،  چرام،  باشت، 
شمالی،  نوار  و  ارتفاعات  بهمئی،  لنده، 
شمال شرق و شمال غرب این استان را 

فرا خواهد گرفت.
و  روان آب  شدن  جاری  اظهارکرد:  وی 
و  سیالب  وقوع  گسترده،  گرفتگی  آب 
دائمی،  و  فصلی  رودخانه های  طغیان 
مستعد  مناطق  در  منازل  آبگرفتگی 
و  حمل  ناوگان  تردد  در  اختالل 
مسدود  ها،  پل  تخریب  احتمال  نقل، 
و  صاعقه  اثر  در  خسارت  جاده،  شدن 
احتمال خسارت به صنعت کشاورزی از 

مهمترین خطرات این سامانه است.

و  استان کهگیلویه  مدیرکل هواشناسی 
کلیه  باش  آماده  کرد:  تاکید  بویراحمد 
اجرایی همچون  و  امدادی  دستگاههای 
راهداری،  ها،  شهرداری  فرمانداری ها، 
نیرو،  وزارت  دستگاههای  مجموعه 
کشاورزی  جهاد  وزارت  دستگاههای 
احتمالی،  خسارت  با  مقابله  جهت 
دهانه  بازگشایی  ها،  کانال  پاکسازی 
منازل،  راه های  پاکسازی آب  و  ها  پل 
توقف، اسکان و پارک خودرو در حاشیه 
رودخانه ها و مسیل ها، چرا نکردن دامها 
رودخانه  حاشیه  و  مرتفع  مناطق  در 
توقف  ارتفاعات،  به  نکردن  صعود  ها، 
در  احتیاط  کوهنوردی،  فعالیتهای 
استخرهای  ورودی  تنظیم  رانندگی، 
پرورش ماهی و سایر اقدامات پیشگیرانه 

توصیه می شود.
گفتنی است که وضعیت هشدار زرد به 
معنای آگاهی و اقدام در صورت نیاز و 
ای  نقطه  خسارت  یا  خسارت  احتمال 
نارنجی  هشدار  وضعیت  دارد،  وجود 
احتمال خسارت  و  اقدام ضروری  یعنی 
هشدار  وضعیت  و  است  زیاد  گسترده 
اقدام فوری و همه جانبه و  قرمز یعنی 

خسارت گسترده است.

آماده باش ۲۰۰ نیروی راهداری 
کهگیلویه و بویراحمد برای مقابله 

با سیالب احتمالی 
مدیرکل راهداری و حمل و نقل جاده ای 
استان کهگیلویه و بویراحمد نیز از آماده 
استان  این  راهداری  نیروی   ۲00 باش 
برای مقابله با سیالب احتمالی خبر داد.

هشدارهای  به  توجه  با  محمدی  عابد 
و  باران  بارش  بر  مبنی  هواشناسی 
گفت:  استان  در  سیالب  احتمال 
راهداران جهت مقابله با هرگونه حادثه 
رو  پیش  روزهای  در  مترقبه ای  غیر 

آمادگی کامل دارند.
دستگاه   ۱00 از  بیش  کرد:  اظهار  وی 
و  سنگین  نیمه  سبک،  ماشین آالت 
راهدار   ۲4 در  راهدار   ۲00 و  سنگین 
خانه ثابت و سیار و محورهای مواصالتی 

بصورت ۲4 ساعته مستقر هستند.
مدیرکل راهداری و حمل و نقل جاده ای 
استان کهگیلویه و بویراحمد خاطرنشان 
به  شهروندان  می رود  انتظار  کرد: 
توجه  می شود  داده  که  هشدارهایی 
کرده  و در این چند روز از هرگونه سفر 

غیرضروری پرهیز کنند.
توصیه  مسافران  به  کرد:  بیان  محمدی 
می شود حتما قبل از اقدام به سفر حتما 
از طریق سامانه پاسخگویی شبانه روزی 
۱4۱ از آخرین وضعیت ترافیکی و جوی 
توصیه  به  و  نموده  حاصل  اطالع  راه ها 

کارشناسان سامانه ۱4۱ عمل نمایید.

تخلیه محله های در معرض خطر 
کهگیلویه و بویراحمد

نی  بویراحمد  و  کهگیلویه  استاندار   
در  های  محله  تخلیه  دستور  صدور  زبا 
معرض خطر گفت: مناطق و محله هایی 
پایان  تا  است  خطر  در  مردم  جان  که 

سیل تخلیه شوند.
استاندار کهگیلویه و بویراحمد از مناطق 
تذکرات  و  بازدید  استان  مرکز  پرخطر 

الزم را به مردم و مسئوالن داد.
سید علی احمدزاده با حضور در منطقه 
مردم  از  یاسوج  آبشار  گردشگری 
خواست هشدارها را جدی بگیرند و هر 

چه سریعتر آبشار را ترک کنند.
اشاره  با  بویراحمد  و  استاندار کهگیلویه 
به اینکه بارش ها سیل آسا در ارتفاعات 
مناطق  از  یکی  آبشار  افزود:  شده  آغاز 
بحرانی شهر یاسوج است و خطر سیل 
مردمی که به این منطقه می آیند را به 

شدت تهدید می کند.
که  مردمی  به  خطاب  ادامه  در  وی 
سالمتی  برای  گفت:  بودند،  آبشار  در 
را  مکان  این  سریعتر  چه  هر  خودتان 
مستقر  امن  جاهای  در  و  کنید  ترک 

شوید.
استاندار کهگیلویه و بویراحمد همچنین 
در گفت وگوی تلفنی با فرمانده انتظامی 
نیروهای  حضور  خواستار   استان 
در  حضور  از  جلوگیری  جهت  انتظامی 
این  به  ورود  اینکه  و  شد  یاسوج  آبشار 

منطقه ممنوع شود.
محله  از  بازدید  در  همچنین  احمدزاده 
بیان  یاسوج  شرف آباد  در  بختیاری ها 
کرد: محله هایی که جان مردم در خطر 

است تا پایان سیل تخلیه شوند.

درسایه  موارد  برخی  در  مردم  سالمت 
عمومی  بهداشت  امر  متولیان  بی توجهی 
توسط کسبه استان کهگیلویه و بویراحمد 
هفته  دو  در  که  جایی  تا  افتاده  خطر  به 
تعزیرات  توسط  صنفی  واحد   ۱40

حکومتی پلمپ می شود.

تسنیم،  از  نقل  به  مردم  امید  گزارش  به 
یکی از رسالت های مجموعه دانشگاه های 
با  جامعه  سالمت  تامین  پزشکی  علوم 
تامین  و  کسبه  فعالیت  روند  بر  نطارت 
بخش های  در  مردم  سفره  کنندگان 

مختلف است.
در  تسنیم  خبرنگار  بررسی های 
به  می دهد  نشان  مختلف  شهرستان های 
برخی  بهداشت  متولی  توجهی  بی  دلیل 
کبابی ها،  نانوایی ها،  جمله  از  کسبه 
 ... و  قصابی ها  بیرون بر ها،  رستوران ها، 
بی  بهداشت  مسائل  رعایت  به  نسبت 
زنگ  واقع  در  مهم  این  که  بوده  تفاوت 
صدا  به  را  مردم  سالمت  با  بازی  خطر 

درآورده است.
ناگفته نماند که بررسی خبرنگاران تسنیم 
شهرستان های  در  صنفی  واحدهای  از 
مختلف عدم رفع به موقع نواقص بهداشتی 
تجهیزات  از  استفاده  فردی،  بهداشت  در 
بهداشت  نکردن  رعایت  و  کار  نامناسب 
محیط برخی از اصماف ذکر شده را تایید 

می کند.
پزشکی  علوم  دانشگاه  وظایف  از  یکی 
مراکز  و  عمومی  اماکن  بهداشتی  بازدید 
است  غذایی  مواد  فروش  و  توزیع  تهیه، 
که این مهم مورد بی توجهی قرار گرفته 

است.
تخلف بهداشتی کسبه چیست؟

حکومتی  تعزیزات  بازرسان  از  یکی 
گفت:  تسنیم  به  بویراحمد  و  کهگیلویه 
بسیاری  متاسفانه  اصناف  از  بازدید  در 
کبابی ها،  نانوایی ها،  جمله  از  کسبه  از 
 ... و  قصابی ها  بیرون بر ها،  رستوران ها، 
نسبت به رعایت بهداشت فردی و عمومی 
کم کاری می کنند. وی بیان کرد: به طور 
سالمت  کارت  کسبه  از  بسیاری  مثال 
در  فروشی ها  اغذیه  از  برخی  و  ندارند 
رعایت بهداشت خیلی کم کاری می کنند 
تا جایی کباب فروش پیاز خرد شده مانده 
روزهای  در  استفاده  برای  یخچال  در  را 

دیگر نگهداری می کند.
در این زمینه مدیرکل تعزیزات حکومتی 
مهر  هفته ای  دو  اقدامات  تشریح  با  نیز 
زده  تسنیم  داده خبرنگاران  این  بر  تایید 

است.
مرکز  شهرستان  بهداشت  مرکز  معاون 
تسنیم  به  بویراحمد  و  کهگیلویه  استان 
جامع  خدمات  ۱۹مرکز  تعداد  گفت: 
روستایی  و  شهری  حوزه  در  سالمت 

شهرستان بویراحمد وجود دارد که هشت 
حاشیه  و  شهری  حوزه  در  خدمات  مرکز 
شهر از سرابتاوه تا مادوان متشکل از تعداد 
بصورت  تیم  یازده  قالب  در  ۲۲بازرس 
تحت  حوزه های  در  مستمر  و  روزانه 
پوشش شهری و حاشیه و ۹ تیم در حوزه 
روستایی بر کار صنوف مراکز تهیه و توزیع 
اماکن عمومی و تأسیسات  مواد غذایی و 
روستا  محیط  بهسازی  و  آشامیدنی  آب 
نظارت و موارد بهداشتی رو رصد می کنند.

از صنوف  بازدید  افزود:  پور  حسن عسکر 
،رستوران  ،نانوایی  کبابی  شامل  حساس 
و... به صورت ماهیانه و صنوف غیرحساس 
جمله  از  غذایی  مواد  بندی  بسته  شامل 
دو  به صورت   ... و  غذایی  مواد  فروشگاه 
ماهی یکبار توسط بازرسان انجام می شود.

در  تخلف  صورت  در  کرد:  عنوان  وی 
قانون   ۱۳ ماده  طبق  صنوف  از  یک  هر 
خوردنی، آشامیدنی و آرایشی بهداشتی با 

صنوف متخلف برخورد خواهد شد.
از  ابتدا  در  کرد:  خاطرنشان  عسکرپور 
صنف مورد نظر بازدید و در صورت وجود 
و  صادر  4۸ساعته  اخطار  بحرانی  نواقص 
متصدی طرف مدت فوق ضمن غیرفعال 
رفع  به  نسبت  دارد  مهلت  صنف  نمودن 
صورت  در  نماید  اقدام  بهداشتی  نوافص 
بازدید  در  4۸ساعته  مهلت  در  رفع  عدم 
توسط  نظر  مورد  صنف  بازرس  مجدد 

و  پلمب  بهداشت محیط ستاد  کارشناس 
برای مدت حداقل 4۸ساعت الی یک هفته 
دادگاه  به  متخلف  صنف  پرونده  و  پلمب 

معرفی خواهد شد.
بحرانی  غیر  نواقص  برای  افزود:  وی 
به  باتوجه  ۶0روز  تا  صفر  از  اخطاریه 
به  و  بهداشتی  مشکالت  و  نواقصات 
تشخیص بازرس صادر و در مهلت تعیین 
به رفع  شده متصدی فرصت دارد نسبت 
از  پس  نمایند  اقدام  بهداشتی  نواقصات 
مجدد  بازرس  شده  تعیین  مهلت  اتمام 
بازدید انجام و در صورت عدم رفع نقص 
اخطاریه 4۸ساعته صادر و صنف مورد نظر 
تعطیل و پرونده متصدی به دادگاه جهت 
خواهد  داده  ارجاع  قانونی  موارد  برخورد 

شد. 
شهروندان  از  کرد:  خاطرنشان  وی 
رو  غذایی  مواد  می گردد  توصیه  محترم 
پرونده  دارای  و  معتبر  فروشگاه های  از 
بهداشتی و دارای مجوز خرید و در صورت 
سامانه  به  را  مشکالت  نواقص  هرگونه 

۱۹0گزارش کنند.
براتعلی صالحی مدیرکل تعزیرات حکومتی 
کهگیلویه و بویراحمد می گوید: بر اساس 
هفته  دو  در  حکومتی  تعزیرات   ۶ ماده 
شدند.  پلمپ  متخلف  صنفی  واحد   ۱40
کارشناسان  نظارت  تشدید  خواستار  وی 
بهداشت بر بازار شد و افزود: عدم رعایت 
یک  به  صنفی  واحدهای  توسط  بهداشت 

مشکل تبدیل شده است.
نانوایی  یک  اینکه  به  اشاره  با  صالحی 
مخلوط  درست   ۱۸ با  را  درصد   ۱۵ آرد 
فروشگاه ها  از  بسیاری  داد:  ادامه  می کرد، 
اقدام به عرضه مواد تاریخ مصرف گذشته 

می کردند. 

مدیر کل هواشناسی کهگیلویه و بویراحمد هشدار داد؛

وضعیت قرمز مونسونی در استان 

متولیان هشدارها را جدی تر بگیرند؛

بازی با سالمت مردم از سوی برخی کسبه ها

امام  و  بویراحمد  و  نماینده ولی فقیه در کهگیلویه   
سالروز  مردادماه  پنجم  به  اشاره  با  یاسوج  جمعه 
برگزاری نخستین آیین سیاسی، عبادی نماز جمعه 
کشور پس از پیروزی انقالب اسالمی به امامت آیت 
اهلل طالقانی، گفت: پایگاه مهم نماز جمعه عامل تولید 

قدرت و امنیت برای کشور، نظام و انقالب است. 
نماز  های  خطبه  در  حسینی  نصیر  سید  اهلل  آیت   
و  کهگیلویه  مرکز  یاسوج  شهر  هفته  این  جمعه 
مهم  پایگاه  این  از  دشمنان  داشت:  اظهار  بویراحمد 
وحشت دارند و به همین دلیل نیز به دنبال تضعیف 
آن هستند که به لطف الهی هرگز موفق نخواهند شد. 

مستحکم، شکست  دژ  نماز جمعه  پایگاه  افزود:  وی 
ناپذیر و نفوذناپذیر برای نظام، انقالب، کشور و ملت 

ایران است. 
امام  و  بویراحمد  و  کهگیلویه  در  فقیه  ولی  نماینده 
کشور  سراسر  جمعه  ائمه  کرد:  بیان  یاسوج  جمعه 
معظم  رهبر  با  دیداری  مردادماه  پنجم  مناسبت  به 
انقالب داشتند. آیت اهلل حسینی عنوان کرد: معظم 
له در این دیدار مطالب ارزشمندی را در مورد اهمیت 
و جایگاه نماز جمعه و آثار، برکات و پیامدهای مثبت 
بیان  آن  سیاسی  و  اجتماعی  فرهنگی،  مذهبی، 
فرمودند که می تواند راهگشا باشد.   وی با تسلیت 
آغاز ماه محرم، ابراز داشت: مهمترین اهداف و فلسفه 
مبین  دین  نابودی  از  جلوگیری  شامل  عاشورا  قیام 
اسالم، مبارزه با طاغوت، مقابله با بدعت ها و انحراف 
و  معروف  به  امر  دینی  فرایض  احیای  و  دینی  های 

نهی از منکر است. 

امام  و  بویراحمد  و  کهگیلویه  در  فقیه  ولی  نماینده 
عاشورا  تاریخی  و  خونین  قیام  گفت:  یاسوج  جمعه 
برای  اسالم  مبین  دین  دوام  و  بقا  حفظ،  موجب 

همیشه تاریخ شد. 
مذهبی  های  هیأت  داشت:  اظهار  اهلل حسینی  آیت 
و  عزاداری  های  آیین  در  بویراحمد  و  کهگیلویه 
سوگواری دهه نخست ماه محرم امسال به چند نکته 
مهم و اساسی شامل رعایت نظم، انضباط و شیوه نامه 
های بهداشتی، استفاده از اشعار و مطالب پرمحتوا و 

پرهیز از ایجاد مزاحمت برای مردم توجه کنند. 
شهرها،  در  بویراحمد  و  کهگیلویه  مردم  افزود:  وی 
هشدارها  به  استان  این  عشایری  مناطق  و  روستاها 
و تذکرهای ارائه شده از سوی ستاد مدیریت بحران 
و رسانه ها در مورد سیل توجه جدی داشته باشند 
تا میزان حسارت های جانی و مالی ناشی از آن در 

استان کاهش یابد.

پایگاه نماز جمعه 
عامل تولید قدرت برای کشور است 
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متولد فروردین :
 به نظر می رسد که شما نسبت به قبل نافرمان تر شده اید، برای اینکه 
شما نمی توانید به درستی منظور خود را بیان کنید. شما قادر هستید 
بنابراین  ندارند،  ربطی  شما  به  که  کنید  صحبت  مسائلی  مورد  در 
است  ممکن  متأسفانه  کنید.  سانسور  را  آنها  نتوانید  است  ممکن 
دیگران منظور شما را به درستی متوجه نشوند، بنابراین باید روش 

خود را تغییر داده و عقیده های متفاوت را بپذیرید.
متولد اردیبهشت : 

شما می دانید که چیزی در حال تغییر کردن است، اما هنوز نمی 
توانید بگویید که آن چیز چیست. در این میان احساسات شما خیلی 
خشن شده اند؛ امروز شما در موقعیت حساسی هستید، برای اینکه 

نمی دانید که چگونه باید احساسات خود را ابراز کنید. 
متولد خرداد : 

یک روش عملی برای ارتباط برقرار کردن اکنون باعث شده است که 
شما کمی آرام تر حرکت کنید، اما واقعیت زندگی جدای از تفریح 
کردن و سرگرمی است. شما امروز باید رفتاری جدی داشته باشید 
و بسیار مهم است که با هر کسی که به شما نزدیک می شود صادق 

باشید. 
متولد تیر : 

برای هر کاری که امروز انجام می دهید باید یک توجیه داشته باشید 
ولی شاید ذهنتان یاری نکرده و نتوانید خیلی منطقی برخورد کنید. 
گرچه انگیزه ی پسندیده ای دارید اما در عمل آن را نشان نمی دهید. 
شما به راحتی می توانید با دلگرمی کامل کاری را انجام بدهید که بعداً 

ممکن است به خاطر آن پشیمان بشوید.
متولد مرداد : 

شخصی امروز ممکن است که قصد و نیات شما را اشتباه تعبیر کند، 
در حالیکه ثابت شده است که شما نمی توانید با توجه به جلد یک 
کتاب در مورد آن قضاوت کنید. فعالیتهای شما با قلب شما متناقض 
هستند و هر کدام به راهی جدا می روند. اما دیگران را به خاطر اینکه 

از حرفهای شما دچار سوء تفاهم شده اند سرزنش نکنید. 
متولد شهریور : 

انجام دهد  را  دیگری  کار  و سپس  بزند  امروز شاید حرفی  نفر  یک 
را  روز شما  موضوع می تواند  این  که  نباشد(،  یکی  و عملش  )حرف 
قدری آشفته کند. در مورد مسائلی که به دیگران بستگی دارد محتاط 
باشید، برای اینکه یک سوء تفاهم ساده می تواند تبدیل به مشکلی 
بزرگ بشود. دانستن اینکه چه کسی هستید و چه کاری میخواهید 
پایان  از رابطه دوستی ای که به نقطه  برای شما  انجام دهید اکنون 

نزدیک شده مهم تر است.
متولد مهر : 

شما  و  است  شده  قوی  بسیار  شما  در  امروز  کردن  سفر  به  عالقه 
احساس می کنید که فقط باید بلند شده و از خانه خارج شوید. شاید 
شما واقعاً این کار را انجام دهید، اما از نظر جغرافیایی نباید زیاد از 
خانه تان دور شوید. شاید هنوز شما بخواهید که به جایی دور مسافرت 

کنید و از مسئولیتهایتان دور باشید. 
متولد آبان : 

با  رفتارهایتان  در  صبورانه  حد  از  بیش  یا  لوحانه  ساده  کامال  شما 
دیگران عمل می کنید، زیرا این تفکر را دارید که در این صورت آنها 
این تفکر  شما را بیشتر دوست خواهند داشت یا علت های دیگر… 
کامال اشتباه می باشد زیرا دیگران نه تنها از رفتار شما سوء استفاده 
می کنند بلکه در نهایت همان مقداری که تمایل دارید شما را دوست 

نحواهند داشت.
متولد آذر : 

است  ممکن  که  خواهید شد  مواجه  منتظره ای  غیر  اتفاقات  با  شما 
به شما یک شوک بدهند. اما شما باید قابلیت انعطاف پذیری خود 
را افزایش بدهید. فقط کافی است کاوش الزم را در رابطه با مسائل 
مختلف اجرا کنید تا بتوانید با راحتی بیشتری وقایع را پیش بینی 

کنید و با هر پیش آمدی شوک زده نشوید.
متولد دی :

 امروز دیگران به شما توانایی و نیرویی می دهند؛ بدون اینکه حتی 
البته این موضوع به  اند!  خودشان بفهمند چه کمکی به شما کرده 
این معنی نیست که آنها کار خاصی می کنند، فقط این را بدانید که 
وقتی که نیاز به کمک داشتید می توانید به آنها تکیه کنید، به خاطر 
اینکه کامال مشخص است که دوستان تان در موقع لزوم حتما یاری 

تان خواهند کرد. 
متولد بهمن :

 اگرچه برنامه های بلند مدت تان در ماه گذشته متمرکزتر شده بودند، 
این  از دست  کم  کم  می شوید،  نزدیک  هدفتان  به  حالیکه  در  شما 
برنامه ها خالص می شوید. شما حاال در مسیر دیگری قرار گرفته اید، 
پس در مورد حوزه کاری خود بازنگری کنید و در مقصد نهایی خود 
کامال  قبلی  تصمیم  با  جدیدتان  تصمیم  اگر  کنید.  ایجاد  تغییراتی 

متفاوت بود نگران نشوید. 
متولد اسفند : 

شما امروز آماده اید که در رابطه با احساسات خود دستوری صادر 
با وجود  آشکارا!  تا  گیرد  انجام  پنهانی  کار  این  است  بهتر  اما  کنید 
است  بهتر  اما  کنند  درک  را  شما  همه  که  می خواهید  شما  اینکه 
و  نزدیک  دوستان  برای  تنها  را  خود  و خصوصی  اطالعات شخصی 

اعضای خانواده تان فاش کنید.

۳
فال روز 

ریسک  از  یکی  عنوان  به  نمک  زیاد  مصرف 
فاکتورهای اصلی فشار خون باال و بیماری های قلبی 
پیامدهای دیگر  البته  و  عروقی شناخته شده است 
آن از جمله سرطان معده را نیز نباید فراموش کرد.

جهان  در  شایع  سرطان های  از  یکی  معده  سرطان 
است و بر اساس آمارهای موجود ساالنه ۸70 هزار 
در  که  می شود  گزارش  معده  سرطان  جدید  مورد 
شامل  را  سرطان ها  جدید  موارد  درصد   ۱0 حدود 
می شود. میزان کشندگی سرطان معده همچنان باال 
است و بیش از ۶۲۸ هزار مورد و معادل ۱۲ درصد 
کل مرگ و میرها در کشورهای توسعه یافته و در 

حال توسعه جهان است.

چندین علت برای بروز سرطان معده شامل عفونت 
هلیکوباکتر پیلوری، عادات غذایی، مصرف ماهی های 
نمک سود شده، مصرف غذاهای پرنمک، آجیل های 
شور، تنقالت شور )چیپس و انواع فراورده های غالت 
حجیم شده(، شوری جات و ترشی ها، غذاهای نمک 
نیترات  وجود  و  سیگار  الکل،  مصرف  چاقی،  سود، 
فامیلی  سابقه  همچنین  و  مصرفی  غذایی  مواد  در 
که  است  شده  برآورد  انگلیس  در  است.  شده  ذکر 
۲4درصد موارد سرطان معده ) ۳۱درصد در مردان 
و ۱۲درصد در زنان( با مصرف روزانه بیش از شش 

گرم نمک ارتباط دارد.
در  معده  سرطان  بروز  میزان  کلی  طور  به  اگرچه 
سایر  و  چین  غربی،  کشورهای  در  بخصوص  جهان 
کاهش  گذشته  دهه های  در  آسیا  شرق  کشورهای 
یافته است، ولی در سایر کشورها این روند کاهشی 
مشاهده نمی شود؛ بویژه اینکه در این کشورها سن 

بروز سرطان معده کاهش یافته است. کاهش مصرف 
نمک در جامعه به عنوان یک راهکار اصلی با هزینه 
اثربخشی باال برای پیشگیری از اپیدمی بیماری های 
قلبی عروقی در کشورهای صنعتی و در حال توسعه 

شناخته شده است.
و  نمک  زیاد  بین مصرف  ارتباط  متعددی  مطالعات 
عامل  عنوان  به  را  پیلوری  باکتر  هلیکو  عفونت های 
ایجاد صدمه در مخاط معده و سرطان معده را نشان 
بین  ارتباط  آنالیز  متا  یک  در  جمله  از  است.  داده 
هزار   ۲70 در  معده  سرطان  خطر  و  غذایی  عادات 
است.  داده شده  نشان  مطالعه گذشته نگر   7 از  نفر 
این مطالعه نشان داده است که خطر بروز سرطان 
معده با مصرف زیاد نمک ۶۸ درصد افزایش می یابد. 
حتی مصرف نمک در حد متوسط نیز این خطر را 
غذاهای  که  افرادی  در  می دهد.  افزایش  4۱درصد 
و  شده  سود  نمک  ماهی  ترشی ها،  مثل  پرنمک 
گوشت های فرآوری شده مصرف می کنند به ترتیب 

خطر ابتال به سرطان معده ۲7 درصد و ۲4 درصد 
بیشتر است.

بنابر اعالم دفتر بهبود تغذیه جامعه وزارت بهداشت، 
در ایران، سرطان، سومین علت مرگ و میر به شمار 
می رود و سرطان معده سومین سرطان شایع است. 
مصرف نمک ۱0 تا ۱۵ گرم در روز یعنی ۲ تا ۳ برابر 
بهداشت  جهانی  سازمان  توسط  شده  توصیه  مقدار 

است.
سرطان معده تنها یکی از زیان های مصرف زیاد نمک 
است. پوکی استخوان، فشارخون باال و به دنبال آن 
از  عروقی  قلبی  بیماری های  و  کلیوی  نارسایی های 
دیگر مشکالتی است که مصرف زیاد نمک در بروز 
آنها یک عامل خطر مهم به شمار می رود. بنابراین 
با کاهش نمک مصرفی در حین طبخ  غذا، حذف 
تنقالت  مصرف  منع  غذا،  میز  و  سفره  سر  نمکدان 
شور و پرنمک می توان احتمال ابتال به سرطان معده 

را کاهش داد.
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جدول سودوکو
ارقام 1تا 9 را طوری قرار دهيد که 
در هر رديف، ستون و مربع های 
کوچک سه در سه فقط يک بار 
به کار روند.

جدول کلمات متقاطع

وادي کتاب

معرفي کتاب »دقايقي به روايت همسر شهيد«
بايد ببريمش عراق!

  عليرضا محمدي
ش�هيد اس�ماعيل دقايق�ي در مي�ان 
فرماندهان دفاع مقدس موقعيت ويژه اي 
دارد. او مؤس�س و فرمانده تيپ مستقل 
بدر بود که نيروهايش را مجاهدان و اسراي 
تواب عراقي تشكيل مي دادند. از اسماعيل 
دقايقي آن طور در جنگ تحميلي ياد شده 
که تا زمان شهادتش در سال 65 همواره از 
فرماندهان ميداني و تأثيرگذار جنگ بوده 
است. اما حاال که انتش�ارات روايت فتح، 
کتاب خاطرات همسر اين شهيد را منتشر 
کرده، خوب است اس�ماعيل دقايقي را از 
منظر خاطرات همسرش به نظاره بنشينيم. 
ــر« از اولين سري  »دقايقي به روايت همس
كتاب هايي است كه روايت فتح از فرماندهان 
شهيد به چاپ رسانده است. اين كتاب براي 
اولين بار در سال 81 منتشر شد و اكنون به 
ــت. در اين كتاب  چاپ سيزدهم رسيده اس
»معصومه همراهي« نحوه آشنايي تا ازدواج 
ــماعيل دقايقي را  و زندگي مشتركش با اس
بيان مي سازد. در صفحات ابتدايي نيز خانم 
همراهي به بيان مقدماتي از زندگي خودش 

مي پردازد: 
ــن دختر  ــوان آخري ــه عن ــن در خانه ب »م
خانواده، وضع خاصي داشتم. مي گفتند آدم 
ــر به دنيا  خوش يمني بودي كه بعد از تو پس
ــش  ــا خانواده پرجمعيتي بوديم. ش آمده. م

دختر و دو پسر كوچک تر از من.«
ــرش بود و  ــر عمه همس شهيد دقايقي پس

ــنايي اين دو از طريق مناسبات  بنابراين آش
ــر  ــماعيل، پس ــي رقم مي خورد: »اس فاميل
عمه ام، شاد و پرانرژي و شوخ بود. اسماعيل 
ــان بود و برعكس برادر  پسر دوم خانواده ش
بزرگ ترش كه آرام و سر به راه بود، اين يكي 

آتش مي سوزاند.«
شهيد دقايقي و همسرش هر دو در محيط يک 
شهرك نفتي مثل آغاجري زندگي مي كردند 
كه در مقطعي اسماعيل با قبولي در هنرستان 
فني حرفه اي به اهواز مي رود. در آنجا شهيد 
ــاي متعدد مثل  دقايقي با خواندن كتاب ه
مجموعه داستان هاي صمد بهرنگي، داراي 

گرايش هاي سياسي نيز مي شود. 
يک نكته حائز اهميت در كتاب اين است كه 
نويسنده سعي نكرده تنها به زندگي مشترك 
ــرش بپردازد، بلكه از  شهيد دقايقي و همس
ــا دوران كودكي و  منظر خانم همراهي، ما ب
نوجواني شهيد دقايقي و مراحل تأثير گذاري 

كه در زندگي اش طي كرده آشنا مي شويم. 
»اسماعيل ديگر آن بچه سابق نبود. از مبارزه 
ــوان فاميل، ما با  و مكتب حرف مي زد. به عن
هم رابطه اي صميمي داشتيم و طبيعي بود 
ــوم. تعطيالت كه  كه جذب حرف هايش بش
ــت، براي من و  از اهواز به آغاجري برمي گش
همسن و سال هاي فاميل كتاب مي آورد. . . 

در همان هنرستان بود كه با محسن رضايي 
آشنا شد.«

در ادامه ما با مختصري از فعاليت هاي انقالبي 
شهيد دقايقي و همين طور دوران دانشجويي 
ــگاه به دليل فعاليت هاي  و اخراجش از دانش
انقالبي و نيز دستگيري شهيد دقايقي آشنا 
مي شويم، تا آنگاه كه به فصل زندگي مشترك 
دقايقي مي رسيم: »از آن موقعي كه اسماعيل 
ــن حرف را گفت حدود يک  براي اولين بار اي
ــت، تا باالخره راضي  ــال و چند ماه گذش س
شدم. نمي دانم چرا اين قدر طول كشيد. در 
ــد و برايم روايت و حديث  اين مدت او مي آم

مي آورد كه ازدواج فاميلي مشكلي ندارد.«
از ويژگي هاي ديگر كتاب »دقايقي به روايت 
همسرشهيد« اين است كه پس از روايت هاي 
همسر شهيد، نويسنده بخشي از خاطرات را از 
زبان سوم شخص مي آورد تا خواننده از زاويه 
ديگري به مرور خاطرات بپردازد. »از ازدواج 
فاميلي مي ترسيد. از اينكه بچه شان ناقص به 
دنيا بيايد. از بابت خانواده اش هم نگران بود. 
مي دانست براي مادرش هم سخت است كه 

دخترش را به يک چريک بدهد.«
ــهيد دقايقي و  مدت كمي بعد از نامزدي ش
ــد. از  ــرش، انقالب به پيروزي مي رس همس
اين زمان فعاليت هاي شهيد دقايقي وارد فاز 
نظامي مي شود. شهيد دقايقي سپاه آغاجري 
ــا حقوق  ــرش ب ــدازد. او و همس را راه مي ان
پاسداري دقايقي و درآمد حق التدريسي خانم 
همراهي زندگي مي گذرانند تا اينكه جنگ 

آغاز مي شود.  »صبح 31 شهريور سال 59 با 
صداي مهيب و خيلي بلندي از خواب پريدم. 
صداي شروع جنگ. هواپيماهاي عراقي ديوار 

صوتي اهواز را شكسته بودند.«
ــب در  ــي مرت ــهيد دقايق ــان ش ــن زم از اي
ميادين جنگ حضور مي يابد. در اين مسير 
ــز عهده دار  ــي را ني ــئوليت هاي مختلف مس
مي شود. چنانچه در يک مقطع مسئول اجراي 
طرح مالک اشتر مي شود و يک دوره آموزشي 
براي فرماندهان ارشد سپاه برگزار مي كند تا 
ــال 63 تيپ بدر را از مجاهدان و  اينكه در س

سربازان عراقي تشكيل مي دهد. 
ــر مريضي در خانه بود،  »يک روز كه به خاط
ــد. وقتي رفتند.  ــه عيادتش آمدن چند نفر ب
ــيد مي داني اينها كي بودند؟ گفتم نه،  پرس

گفت اينها عراقي بودند. . .«
سرانجام اسماعيل دقايقي در دي ماه 1365 
ــهادت  ــات كربالي5 به ش در جريان عملي
ــييع جنازه اش جماعت  ــد: »در تش مي رس
ــماعيل فقط  زيادي آمده بودند. فهميدم اس
ــه آدم هايي بود كه او  مال من نبوده، مال هم
ــناخته بودند  ــي اش ديده و ش را از اول زندگ
ــه مي گفتند »اين جا  و بعضي از بدري ها ك
ــت بايد  امانتي دفنش كنيم، اين مال ما اس

ببريمش عراق.«

  احمد محمدتبريزي
توجه بيش از ان�دازه به ح�وزه خاطره نگاري 
در چند س�ال اخير س�بب ش�ده ت�ا ادبيات 
داس�تاني دفاع مقدس به محاق ب�رود. امروز 
کوچه پس کوچه ه�اي رمان و ادبي�ات دفاع 
مقدس روزهاي سوت و کوري را تجربه مي کند 
و ادام�ه اين روند آس�يب هاي ج�دي به اين 
حوزه خواهد زد. اکبر صحرايي از نويسندگان 
باسابقه کشور که در پنجمين دوره جايزه ادبي 
جالل آل احمد عنوان برگزيده را کسب کرد 
در گفت و گو ب�ا »جوان« به آسيب شناس�ي 
سياست هاي فرهنگي کشور در حوزه ادبيات 
دفاع مقدس مي پردازد که در ادامه مي خوانيد. 

براي شروع وضعيت امروز ادبيات دفاع 
مقدس را با توجه به انتش�ار کتاب هاي 
مختلف در چند سال اخير چطور ارزيابي 

مي کنيد؟
براي بررسي سير ادبيات دفاع مقدس بايد بگويم 
ــان خيلي زياد به اين حوزه  كه در يک برهه از زم
پرداخته شد. ناشران و نهادهاي فرهنگي كه متولي 
كار بودند توجه زيادي به اين بخش نشان دادند. 
ــنواره هاي زيادي برگزار شد و مشخص بود  جش
توجه زيادي به اين ژانر ادبي مي شود اما متأسفانه 
در چند سال اخير افت محسوسي در حمايت از 
ادبيات دفاع مقدس احساس مي شود و نهادهاي 
مختلفي كه به اين حوزه مي پرداختند و با هزينه 
كردن نويسندگان مختلفي را جذب مي كردند 
فروكش كرده است. اين رويه به ناشر و انتشارات 
ــاراتي هاي  هم برمي گردد. همين طور كه انتش
ــي به اين حوزه  زيادي چه دولتي و چه خصوص
ــاله خيلي كم  ــد. اما در اين چند س مي پرداختن
ــد و از اين موضوع فاصله  به اين حوزه مي پردازن
گرفته اند. سرمايه گذاري ها هم افت محسوسي 
ــمتي مي رود كه يک آب  داشته و به نظرم به س
ــندگان  ــي نهادها و نويس ــراي برخ باريكه اي ب
حرفه اي بماند كه در اين حوزه فعاليت مي كنند. 
االن كساني كه حرفه اي تر هستند در اين حوزه 
ــد و كار مي كنند. تعطيلي انتخاب كتاب  مانده ان
ــنواره هاي ديگر ادبيات دفاع  دفاع مقدس و جش
مقدس نشانه ديگري از اين بي توجهي است. فكر 
مي كنم اين فضا به سمتي رفته كه بايد احساس 
خطر كرد و اگر رويه بخواهد به همين شكل ادامه 
پيدا كند ادبيات پايداري و دفاع مقدس از نفس 

خواهد افتاد. 
البته با وجود احساس خطري که اشاره 
مي کنيد بايد اذعان کرد در چند س�ال 
اخير مخاطبان بيشتر جذب ادبيات دفاع 
مقدس شده اند و کيفيت آثار نوشتاري 
هم باالتر رفته و اين ارتقا يک نقطه مثبت 

به شمار مي رود.
اين ارتقا حس مي شود و طبيعي است وقتي در 
ــود و جشنواره هاي  حوزه اي سرمايه و هزينه ش
زيادي برگزار شود افراد متعددي جذب خواهند 
شد كه در اين ميان نويسنده هاي متوسط نويس 
و حتي كساني كه خيلي در اين حوزه تخصصي 
ندارند هم وارد شوند. مسئله اي كه متأسفانه در 
ــاهد  ــاع مقدس زياد اتفاق افتاده و ش ادبيات دف
ــتاني كتاب هايي در  بوده ايم اين است كه هر اس
سال بيرون مي داد كه كيفيت الزم را نداشت كه 
همين يک آسيب بود. االن سرمايه گذاري كمتري 
ــن را  صورت مي گيرد و همين مي تواند اين حس
داشته باشد كه نويسندگان حرفه اي باقي بمانند 
كه به تبع آن كيفيت آثار باال خواهد رفت. چون در 
اين صورت نويسنده مجبور است كاري بنويسد كه 
ناشر خصوصي را مجاب به چاپ و خواننده را جذب 

كتابش كند. اما در كنار اين حسن اين خطر هم 
احساس مي شود كه نويسندگان جواني كه وارد 
مي شدند و ممكن بود كارهاي خوبي هم بنويسند 
را از دست مي دهيم. البته من فكر مي كنم رشته 
ادبيات دفاع مقدس، باريک و نخ مانند شود ولي 

پاره شدن و بريدنش بعيد است. 
همچنين اين موضوع دست نويسندگاني 
که با امتيازهاي دولتي و حكومتي آثار نه 
چندان قابل قبولي مي نوشتند را کوتاه 

مي کند؟
ــر حرفه اي ها  ــت و در آخ ــت اس اين كاماًل درس
ــاد دارم خيلي افراد  ــودم اعتق خواهند ماند. خ
متوسط نويس وارد اين حوزه شدند، كتاب هايي 
منتشر كردند كه حتي باعث شد كيفيت كار ضربه 
ــي هم قطعاً به ادبيات  بخورد ولي ادامه روند فعل
ــيب مي زند. چون اين حوزه به  دفاع مقدس آس
ــندگي در حوزه  تزريق و حمايت نياز دارد. نويس
ادبيات دفاع مقدس با حوزه هاي ديگر تفاوت دارد. 
نويسنده اي كه تازه مي خواهد كار كند و از جنگ 
ــند نياز به تحقيق و تفحص دارد و وقتي  بنويس
ــت اين قضيه نباشد ممكن است  سرمايه اي پش
كمتر نويسنده اي به اين سمت بيايد. بنابراين من 
مي گويم نه آن سياست هاي حمايتي قبلي درست 
بوده و نه رها كردن فعلي صحيح است. بايد حد 
ميانه اي در نظر گرفته شود. ادبيات دفاع مقدس 
متولي باهوشي كه سرمايه گذاري حرفه اي كند و 
خواهان بازگشت سرمايه باشد مي خواهد. نه اينكه 
چندين نهاد در يک استان ميلياردها سرمايه كنند 
و به خروجي مناسبي دست پيدا نكنند. اين كاري 

كامالً اشتباه است. 
بخش خصوصي تا چه ان�دازه مي تواند 
وارد اين حوزه شود و از کتاب هاي ادبيات 
دفاع مقدس حمايت کند؟ اصالً آيا حاضر 
به سرمايه گذاري در اين بخش هستند؟

ــش خصوصي بخواهد  ــر مي كنم اگر بخ من فك
وارد گود شود مي تواند سرمايه گذاري هاي خوبي 
ــاراتي دولتي مثل  ــش انتش انجام دهد. پنج، ش
علمي، فرهنگي و به نشر، مدام از من كار انقالب و 
دفاع مقدس مي خواستند و من فرصت نمي كردم 
با همه شان كار كنم. بخش خصوصي متأسفانه 
سرمايه گذاري كمتري كرده است. ادبيات دفاع 
مقدس كودك نوپايي است كه تازه راه افتاده و اگر 
به حال خودش رهايش كنيم زمين خواهد خورد. 
نياز است بخش خصوصي تقويت و حمايت شود 
ولي نبايد مثل سابق كه به اسم بخش خصوصي 
كتاب چاپ مي شد و براي برخي دكاني باز شده بود 
شود. در بخش خصوصي بايد فكري در نظرگرفته 
شود چون نياز هست آنها هم به اين سمت بيايند. 
چند سالي است موج انتشار کتاب هاي 
خاطره نگاري س�بب ش�ده کتاب هاي 
داس�تاني و رمان دفاع مقدس مهجور و 
غريب بمانند. به نظرتان ادامه اين روند 
چه آسيب هايي به حوزه ادبيات و رمان 

دفاع مقدس خواهد زد؟
ــوره مهر  ــارات س ــد روز پيش انتش ــاً چن اتفاق
ــتاد و هنگامي كه نگاه  برنامه هايش را برايم فرس
كردم ديدم چقدر كم به حوزه داستان پرداخته اند 
و بيشتر به سمت خاطره نويسي و تاريخ شفاهي 
رفته اند. اين كار را سوره مهر آغاز كرده كه بد هم 
نبوده ولي به نظر مي رسد اين كفه شديد به سمت 
ــفاهي پيش رفته و ادبيات داستاني  خاطرات ش
مهجور مانده است. اين دو كار بايد در عرض هم 
ــتان و رمان را فراموش  پيش برود و ما نبايد داس
كنيم. در چند سال اخير دوستان نويسنده كمتر 
وارد حوزه ادبيات و رمان دفاع مقدس شده اند كه 
مهم ترين دليلش توجه بيش از حد به حوزه تاريخ 

شفاهي بوده است. 
اين بي توجهي چه آسيب هايي به حوزه 

ادبيات داستاني خواهد زد؟
ــازيم ولي  فرض كنيد ما مي خواهيم اورانيوم بس
ــوم را نداريم.  ــتگاه اصلي براي توليد اوراني دس
خاطرات شفاهي تا جايي جوابگو است و آقا هم 
اشاره كردند كه ما در داستان ادبيات دفاع مقدس 
كتابي مثل »جنگ و صلح« نداريم يا كم داريم. 
داستان و رمان در ادبيات ماندگار است و نهايتاً اين 
ضعف روي فيلم ها و ديگر شاخه هاي ادبي تأثير 
خواهد گذاشت. ما نياز داريم به سمت داستان و 
ادبيات برويم. گاهي اوقات نويسندگانمان متهم 
ــوند كه ادبيات ندارند چون فقط به تاريخ  مي ش
شفاهي مي پردازند. نتيجه اين كار باعث مي شود 

نويسندگانمان ورزيده نشوند. 
به نظ�ر مي رس�د خاطره ن�گاري براي 
نويسندگان راحت تر باشد و خوانندگان 
هم ارتباط بهتري با کتاب ها برقرار کنند 
و راحت تر با شخصيت ها همذات پنداري 

کنند؟
در حوزه تاريخ شفاهي خواننده عام داريم كه نكته 
ــت. ما در اين حوزه خواننده حرفه اي  خوبي اس
ــان نداريد.  ــتان و رم نداريم چون مي گويد داس
ادبيات خاص و حرفه اي خواننده خاص خودش 
ــاع مقدس در اينجا خأل دارد.  را دارد و ادبيات دف
ــندگانمان  لذا در مجامع ادبياتي حرفه اي نويس
ــتان  ــد چون كمتر روي رمان و داس كم مي آورن
كار كرده اند. خاطره نويسي و زندگينامه نويسي 
ــان يا حتي يک  ــر از خلق يک رم خيلي راحت ت
داستان كوتاه است. نويسندگان هم از اين موضوع 
استقبال مي كنند و خيلي زودتر كار را هم تحويل 
ــايد يكي دوسال  ــتان ش مي دهند ولي يک داس

طول بكشد و در آخر فرجامش مشخص نباشد. 
ــد مخاطب خاصمان را  در كنار مخاطب عام باي

هم داشته باشيم. 
با توجه به اين موضوع هر چه حوزه رمان 
را از دست بدهيم بحث ترجمه و صدور 
ادبيات دفاع مقدس به کشورهاي ديگر 
را از دست مي دهيم. به نظر مي رسد با از 
دست دادن اين حوزه خاص، سهممان از 

بازار ترجمه را هم از دست بدهيم؟
ــتاني همين هم  نتيجه آن كمبود ادبيات داس
خواهد شد و در ترجمه دچار مشكل خواهيم شد. 
االن در بحث ترجمه هر چه داريم از آثارگذشته 
مثل كتاب »شطرنج با ماشين قيامت« و »سفر 
ــت و غير اينها كتاب  به گراي 270 درجه« اس
شاخص ديگري نداريم. اين نشان مي دهد وقتي 
ادبيات داستاني داريم ترجمه هم جان مي گيرد. 
ــه نخواهيم خوانش جهان  ما چه بخواهيم و چ
ــت. اگر اين روند ادامه  روي ادبيات داستاني اس
ــندگان قدري در  پيدا كند ما نمي توانيم نويس
ــر چه توجه به ادبيات  اين حوزه جذب كنيم. ه
داستاني كمتر شود ما يكسري نويسنده خوب 
ــت مي دهيم و در طوالني مدت چيزي  را از دس
براي ارائه نخواهيم داشت. اين به نگاه متوليان و 
مسئوالن ادبيات كشور مثل ارشاد، حوزه هنري، 
بنياد حفظ آثار و نهادهاي ديگر برمي گردد. اين 
مراكز به پرورش نسلي از نويسندگان خوب قائل 
نيستند. جنگ شد و در دل جنگ ناگهان 50، 
60 نويسنده به وجود آمد اما االن جوانان اگر دو 
كار دفاع مقدسي انجام دهند از اين حوزه جدا 
مي شوند و سر از ادبيات روشنفكري و اجتماعي 
ــي مي خواهد و  در مي آورند. اين آسيب شناس
ــرمايه و كلي نهاد فرهنگي  چرا ما كه پول و س

ــان  ــت. اين نش داريم االن وضعيتمان اين اس
ــي كار ايراد  ــتيم و جاي مي دهد ما منفعل هس
ــود ادبيات دفاع  ــي نش دارد و اگر آسيب شناس
ــيب هاي جدي خواهد ديد. االن  مقدسمان آس
دولت اصالح طلب و اصولگرا مي آيند و مي روند، 
ــود و در  هيچ تفاوتي در اين حوزه ايجاد نمي ش
نهايت هيچ كسي حمايت نمي كند. االن شما يک 
نويسنده متعهد را ببينيد كه دلش از مسئوالن 
ــد. االن ادبيات داستاني ما  فرهنگي خون نباش
ــرگرداني دارد و اگر متولي اي نخواهد  حالت س
نجاتش دهد در آينده دچار مشكل خواهد شد. 
متأسفانه امكانات، پول و سرمايه است ولي برنامه 
ــتراتژي و به قول حضرت آقا كار مهندسي  و اس
شده در اين حوزه وجود ندارد. همتي براي اصالح 
اين وضع وجود ندارد و انگار مسئوالن فرهنگي 

به خواب رفته اند. 
اگ�ر بخش�ي از س�رمايه گذاري که در 
سينماي دفاع مقدس داش�ته ايم را در 
ادبيات دفاع مقدس انجام دهيم و بخشي 
از بودجه را براي ادبيات واريز کنيم نتيجه 

خيلي بهتري خواهيم گرفت؟
بله، شما به يک فيلم يا سريال دفاع مقدسي نگاه 
ــور  ــال ادبيات كش كنيد كه بودجه اش با 10 س
ــت كتابي كه 20  برابري مي كند. بعد جالب اس
سال نوشته شده هنوز تأثيرگذار است ولي آن فيلم 
خاموش مي شود و مي رود. من يک بار در جشنواره 
ادبي ديدم جايزه ها را خيلي دست پايين گرفته اند 
كه همانجا گفتم شما براي حاشيه جشنواره صدها 
ــد ولي براي كمک  ميليون تومان خرج مي كني
ــر خودتان  ــنده و ناش يک ميليوني به يک نويس
ــتيم كجا هزينه  ــا بلد نيس را اذيت مي كنيد. م
ــريال ضعيف را با بودجه  كنيم. مي آييم يک س
ميلياردي مي سازيم بعد براي دادن 5 ميليون به 
يک نويسنده جوان خساست به خرج مي دهيم. 
اين نشان مي دهد يک جاي كار مي لنگد. شما در 
حوزه فرهنگ هر كاري بخواهيد بكنيد به ادبيات 
مربوط است و به نوعي ادبيات مادر فرهنگ است. 
االن ساختار متوليان فرهنگي كشور بيمار است، 
بايد برنامه ريزي شود و اين ساختار تعريف شود. 
بايد از مدارس و دانشگاه ها شروع كنيم. امروز در 
مدارس و دانشگاه ها ضعف داريم و چنين بخشي 
وجود ندارد. االن 100 كتاب ما كتاب سال دفاع 
مقدس شده و 100 نويسنده بوده اند و االن اين 
نويسندگان كجا هستند؟ چه كسي صدايشان زده 

و رويشان سرمايه گذاري كرده است؟ 

آسيب شناسي وضعيت امروز ادبيات دفاع مقدس در گفت و گوي »جوان« با »اکبر صحرايي« 

نويسندگاندفاعمقدسباخاطرهنويسيورزيدهنميشوند
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حل جدول 3137

رییس پلیس آگاهی تهران عنوان کرد

کالهبرداری ۱0 میلیاردی
 به بهانه فروش اقساطی خودرو

رییس پلیس آگاهی تهران با اشاره به دستگیری کالهبرداران 
مهمترین   ... و  سارق  برادر  و  خواهر  خودرو،  اقساطی  فروش 

پرونده های پلیس در مدت اخیر را شرح داد.
سرهنگ علی ولی پور گودرزی با اشاره به مهمترین پرونده های 
پلیس آگاهی در مدت اخیر اظهار کرد: ۲۶ تیر ماه پرونده ای 
پلیس  به  )عج(  قائم   ۱۶4 کالنتری  از  منزل  سرقت  بر  مبنی 
آگاهی ارجاع داده شد که شاکی معتقد بود برای انجام کارهای 
واقع  از منزلش  و کارگر خود  اعضای خانواده  به همراه  اداری 
در بلوار ارتش خارج شده و به سمت شمال کشور رفته است؛ 
اما پس از بازگشت به منزل متوجه بهم خوردگی اموال منزل و 
سرقت گاوصندوق منزل خود، طالجات، مدارک شخصی، وجه 
دستگاه  یک  و همچنین سرقت  قاب ساعت مچی  یک  و  نقد 
اورجینال و گران قیمت  ادکلن  دوربین عکاسی، تعداد زیادی 

و...  توسط سارق یا سارقان شده است.
وی با اشاره به اینکه از آثار به جای مانده از صحنه سرقت نشان 
پلیسی  تحقیقات  در  کرد:  عنوان  بود  سرقت  بودن  داخلی  از 
با  بامداد ۲4 تیر ماه دو مرد جوان  مشخص شد ساعت چهار 
استفاده از ریموت، درب پارکینگ را باز کرده و  پس از ورود و 
گذشت حدود 4۵ دقیقه با در دست داشتن چند عدد چمدان 
و کیف محل را ترک کرده اند. گودرزی تصریح کرد: با اقدامات 
با سارقان  کارگر شاکی  این خصوص مشخص شد  در  پلیسی 
در ارتباط بوده و سرقت با طرح و نقشه از پیش طراحی شده 
پلیس  رئیس  است.  گرفته  صورت  شاکی  منزل  کارگر  توسط 
آگاهی تهران با اشاره به اینکه با هماهنگی های قضایی، کارگر 
آگاهی منتقل شد،  پلیس  یکم  پایگاه  به  و  مال باخته دستگیر 
گفت: متهم در پی جویی های انتظامی به سرقت از منزل شاکی 
با همکاری ۲ همدستش به علت داشتن مشکالت مالی واعتیاد 
به مواد مخدر اعتراف کرد. وی با بیان اینکه کارگر مال باخته 
سارقان  اختیار  در  و  سرقت  مسافرت  در  را  منزل  کلیدهای 
قرار داده بود، ادامه داد: با دستگیری هر دو همدست متهم و 
بررسی های بیشتر از مخفیگاه آنان تعدادی از اموال به سرقت 
رفته کشف و متهمان به فروش تعدادی از این اموال به مالخر 
معینی اعتراف کردند. سرهنگ گودرزی به شناسایی مالخر و 
دستگیری وی در مخفیگاهش اشاره کرد و افزود: کارشناسان 
ارزش ریالی اموال به سرقت رفته را ۳۵ میلیارد ریال بر آورد 
در  مقدماتی  تحقیقات  تکمیل  برای  متهم  سه  هر  اند.  کرده 

اختیار این پایگاه قرار دارند.   
دستگیری برادر و خواهری که ۵۰ میلیارد ریال

 از منازل سرقت کرده بودند
موضوع  با  ای  پرونده  ماه  خرداد  گفت: ۳0  ادامه  در  گودرزی 
دستور  با  و  تشکیل  گاندی   ۱0۳ کالنتری  در  منزل  سرقت 
پایگاه  به  متهمان،  دستگیری  و  شناسایی  بر  مبنی  قضایی 
از  تیمی  و  داده شد  ارجاع  فرماندهی  این  آگاهی  پلیس  سوم 
کارآگاهان زبده این پلیس مسئولیت پرونده را برعهده گرفتند.

وی عنوان کرد: بررسی های کارآگاهان نشان از این داشت که 
مال باخته برای مدت کوتاهی از منزل خارج شده است و زن 
وارد منزل  پنجره ساختمان  از  استفاده  با  موتورسوار  و مردی 
مسکونی شاکی شده اند و تعدادی اموال با ارزش از قبیل طال و 
جواهر به ارزش۲0 میلیارد ریال سرقت کرده و پیش از رسیدن 
اند. رییس پلیس  مال باخته به منزلش از محل متواری شده 
پایگاه سوم  مأموران در  با تالش  پایتخت تصریح کرد:  آگاهی 
پلیس آگاهی، مالک موتورسیکلت که از متهمان سابقه دار بوده 
و به دفعات مختلف تحت تعقیب و کیفر بوده است، شناسایی 
شد. وی افزود: با جمع بندی اطالعات به دست آمده و شناسایی 
مخفیگاه متهم پس از هماهنگی های قضایی این برادر و خواهر 
در محدوده خیابان  در مخفیگاهشان  پلیسی  عملیات  در یک 

“مدنی” دستگیر و به پایگاه سوم پلیس آگاهی منتقل شدند.
مخفیگاه  از  بیشتر  بررسی های  در  اینکه  به  اشاره  با  گودرزی 
متهمان تعدادی اموال مسروقه از قبیل چند تخته فرش و طال 
و جواهر کشف شد، گفت: با شناسایی مالکان این اموال پرده از 
پنج فقره سرقت مشابه برداشته شد و متهمان که چاره ای جز 

اعتراف نداشتند به سرقت های ارتکابی اعتراف کردند.

خبر

جدول 3138

زندگی  سبک  از  نوعی  به  صفر«  »پسماند 
گفته می شود که در آن فرد تصمیم می گیرد 
شبانه روز  طول  در  که  زباله هایی  مسئولیت 
بگیرد  عهده  بر  کامل  به طور  را  می کند  تولید 
همچنین سعی می کند تولید زباله را به نقطه  

صفر نزدیک کند.
صفر  نقطه   به  نمی توانیم  هیچ گاه  انسان ها  ما 
صفر«  »پسماند  کنیم.  پیدا  دست  پسماند  در 
اگر  اما  نوع سبک زندگی است  اسم یک  تنها 
پسماند  در  صفر  نقطه  به  باشد  فراهم  شرایط 
می توانیم نزدیک شویم؛ به شرط آنکه صنایع 
موجب  آنچه  و  شوینده ها  غذایی،  مواد  تولید 
تولید پسماند خانگی می شود، همراهی کنند. 
به جهت زندگی مصرفی دنیای امروز و  اهمیت 
این موضوع به ۱۵ نکته از صحبت های محمد 
محیط  نهاد  مردم  شبکه های  دبیر   - الموتی 
زیست و منابع طبیعی کشور- اشاره می کنیم:

وارد  حال  در  به تازگی  صفر  پسماند  *مفهوم 
شدن به برنامه های آموزشی حوزه های دولتی 
دهیاری ها،  حوزه  در  نمونه  عنوان  به  است. 
یا  زیست  محیط  سازمان  شهرداری ها، 
این  به  آموزشی  برنامه های  در  صداوسیما 

مفهوم اشاره می شود.
کامال  فرآیند  و  فعالیت  یک  صفر  *پسماند 
شخصی و شهروندی است که اصول، قواعد و 

راهکارهایی دارد.
منحصر  نمونه  هیچ  دنیا  در  حاضر  *درحال  
به فردی نداریم که بتوانیم صفر مطلق پسماند 
را از آن برداشت کنیم البته به صورت مقطعی 
اما برای رسیدن به  انجام شده  است  اقداماتی 
تغییر  یا  رفتار شهروندی  پسماند صفر  مرحله 
روستاییان  و  شهروندان  زندگی  سبک  در 
بلکه  باشد  کننده  کمک   نمی تواند  به تنهایی 
برای  داریم  نیاز  فرآیندها  از  مجموعه ای  به 
اینکه به پسماندصفر یا پسماند نزدیک به صفر 

برسیم.
*در صورت رعایت سبک زندگی پسماند صفر 
یا  اقالم  خرید  از  خودداری  جز  نداریم  راهی 
خرید در مدل های مختلفی که پسماند نداشته 
با  نیازمند خرید  نهایت در جایی  در  اما  باشد 

بسته بندی های دارای پسماند خواهیم شد.
*تولید نیز باید به سمتی برود که بسته بندی ها، 
تجدیدپذیر و قابل بازگشت به طبیعت باشند. 
نزدیک  صفر  پسماند  به  مقداری  روش  این  با 

خواهیم شد.
*اگر در سیستم دولتی در حوزه ارائه آموزش ها 
و مشوق ها بیشتر کار کنیم به نتایج بهتری در 
اگر  اما  می رسیم  پسماند  تولید  کاهش  زمینه 

رعایت  جهت  در  به تنهایی  واحدها  از  بعضی 
اصول سبک زندگی پسماند صفر تالش کنند، 
به نتیجه مطلوب نخواهیم رسید بنابراین الزم 
این  در  مصرف کننده  تا  تولیدکننده  از  است 
را  مشوق هایی  باید  دولت  کنند.  تالش  جهت 
به صورت  شهروندی  وقتی  که  بگیرد  نظر  در 
صفر  پسماند  زندگی  الگوی  سبک  شخصی 
دارای  می کند،  پیگیری  را  صفر  به  نزدیک  یا 
انگیزه شود و این انگیزه را نیز ترویج کند. به 
عبارتی با دریافت امتیاز اجتماعی برای داشتن 
زندگی سالم، اعتبار اجتماعی نیز دریافت کند.

زندگی  سبک   برای  زیرساخت  *مهم ترین 
فرهنگی  زیرساخت  وجود  صفر،  پسماند 
فیزیکال  زیرساخت  به  معموال  افراد  است. 
اهمیت  دارای  فرهنگ یابی  اما  می کنند  توجه 
باالتری است. فرهنگ یابی به معنای پیدا کردن 
مجموعه ها و بسته های فرهنگی و هنجاری در 
میان زندگی مردم ایران یا مردمی درنقاطی از 
جهان که توانسته اند در این حوزه موفق باشند 
فرهنگی  چنین  ترویج  و  کردن  پیدا  و  است 
فرهنگی  زیرساخت  از  پس  است.  اول  مرحله 

باید تجهیزات خود را به روز کنیم.
پسماند  به  شدن  نزدیک   راهکار  *مهم ترین 
به  باتوجه  فرهنگی  بسته   به  توجه  صفر 
زیرساخت فرهنگی است. ابتدا باید بتوانیم در 
کنار سایر اقدامات و بخش های تولید، صنعت، 
خدمات و دولت شهروند ایرانی را دارای انگیزه 

کنیم که خود به صورت فردی به سمت سبک 
زندگی پسماند نزدیک به صفر برود.

*اولین مرحله در بحث مدیریت پسماند، تولید 
و  تقاضا  میزان  مصرف،  بین  و  است  پسماند 
رابطه  ایرانی  زندگی  سبک  در  تقاضا  تنوع 

مستقیمی وجود دارد.
* الگوی اقتصادی دنیا مبتنی بر مصرف گرایی 
جدا  جهان  از  قطع  به طور  نیز  ایران  است. 
براساس  پسماند  تولید  جهت  بدین  نیست، 
نوسازی  و  ریختن  دور  بر  مبتنی  الگو  این 
همراه  تلفن های  نمونه  عنوان  به  است.  مداوم 
از گذشت  بعد  به گونه ای طراحی می شوند که 
حدودا سه سال مجبور به تعویض آن هستیم.

غلبه  جامعه  مشکالت  بزرگ ترین  از  *یکی 
اغلب  است.  جامعه  بر  مصرفی  تولیدات 
تولیدات در حوزه مواد مصرفی خانگی، تغذیه 
»بسیار  بسته بندی  و  هستند  مردم  برای   ... و 
تولید  در  رقابت  گویی  دارند.  اغراق آمیزی« 
از  و متنوع تر است.  برق  و  پر زرق  بسته بندی 
موادی در بسته بندی استفاده می کنند که در 
قابل  غیر  مواد  جزو  اما  هستند  جذاب  ظاهر 
تجدید هستند یا فرآیند بازیافت بسیار سختی 
محسوب  بازیافت  غیرقابل  عمال  و  دارند  را 

می شوند.
نیازمند  تولید  حوزه  در  بسته بندی  *مسائل 
و  پسماند  حوزه  کارشناسان  و  است  توجه 
بازیافت باید با کارخانه های تولیدی در ارتباط 

باشند.
*بسته بندی مواد خوراکی مسئله پسماندهای 
به حجم  باتوجه  نمونه  عنوان  به  است.  روزانه 
مواد خوراکی درون بسته های چیپس و پفک 
استفاده  فعلی  بسته بندی  یک سوم  از  می توان 
مواد  از  بیشتر  هوا  برابر  سه  تزریق  با  اما  کرد 
بزرگ تر  برابر  سه  را  بسته بندی  بسته،  داخل 
بیشتر  پسماند  برابر  سه  نهایت  در  و  می کنند 

تولید می شود.
ابتدا باید به منظور مصرف بهینه و کاهش   *
عنوان  به  فرهنگی  بسته   پسماند،  تولید 
عمل  با  کنیم.  ارایه  و  تهیه  اولیه  زیرساخت 
هم  را  مصرف  و  تقاضا  می توان  بسته  این  به 
پایدار  به گونه ای  مدرسه  در  هم  و  خانواده  در 
مشکالت  از  بخشی  طریق  این  از  و  مدیریت 

جامعه در حوزه پسماند را حل کرد.
نمونه های  نمایش  پسماند  تولید  زمینه  *در 
مختلف زندگی مصرف گرایانه در فضای مجازی 
و اینستاگرام رایج شده است. به جای تقلید از 
تولید  به کاهش  مردم  اگر  زندگی،  این سبک 
اعتبار  طریق  این  از  و  شوند  تشویق  پسماند 
سایرین  قطع  به طور  آورند،  به دست  اجتماعی 
اجتماعی  اعتبار  این  دریافت  سمت  به  نیز 
گرایش پیدا می کنند چراکه دریافت این امتیاز 

و اعتبار اجتماعی لذت بخش است.

توصیه ای برای تقویت 
مهارتهای حرکتی و 

اجتماعی کودک
اصلی  سالگی(  پنج  )تا  زندگی  اولیه  سال های 
 ترین دوران رشد در زندگی کودک هستند زیرا 
اتفاق  نخست  سال های  در  مغز  رشد  حداکثر 
دارند  تاکید  متخصصان  رو،  این  از  می افتد، 
شود  فراهم  آنان  برای  انگیزشی  شرایطی  تا 
خود  ژنتیکی  پتانسیل  حداکثر  به  بتوانند  که 
برسند و رشد فیزیکی و عاطفی آنها تحت تاثیر 

قرار گیرد.
 کودک برای انجام وظایف خود به طور مستقل، 
رشد شناختی، گفتاری و حسی، تقویت اعتماد 
عطف  نقاط  به  دستیابی  استقالل،  و  نفس  به 

حرکتی  تاخیرهای  از  جلوگیری  حتی  و  رشد 
اولیه و شرایطی که می تواند رشد فرد را مختل 
کند به مهارت های حرکتی نیاز دارد. والدین 

باید روی مهارت های حرکتی کار کنند.
به گفته کارشناسان، کار با خاک رس محبوب 
ترین، خالقانه ترین، ایمن ترین و لذت بخش 
حسی  و  رشدی  فواید  که  است  بازی  ترین 
متعددی برای کودکان به ارمغان می آورد. در 
حالیکه فرآیند کار با خاک رس و ِگل با رشد 
مهارت های حرکتی، شناختی و مهارت های 
مرتبط  گروهی(  بازی  )در  اجتماعی-عاطفی 
است، مزایای مستقیم ساخت کاردستی با ِگل 
که  کند  می  کمک  نیز  زبانی  های  مهارت  به 

کمتر در مورد آن صحبت شده است.
رس  خاک  با  کار  باورند  این  بر  کارشناسان 

کند.  می  تقویت  بازی  طریق  از  را  ارتباط 
به  کنید،  می  بازی  ِگل  و  خمیر  با  زمانیکه 
خود  های  ایده  تا  کنید  کمک  خود  کودک 
این  با  کند.  بیان  هایش  خالقیت  طریق  از  را 
تا  میشود  فراهم  کودک  برای  شرایطی  کار 
داستان و روایت خود را با دیگران به اشتراک 
با خمیر و صحبت کردن  بازی کردن  بگذارد. 
می  کمک  کودک  به  میسازند  آنچه  مورد  در 
کند تا مهارت های ارتباطی را تمرین و کلمات 
را  خود  لغات  دایره  و  گرفته  کار  به  جدیدی 

گسترش دهد.
به  کارشناسان  تایمز،  هندوستان  گزارش  به 
مهارت های  رشد  برای  میکنند  توصیه  والدین 
آماده  و  کودک  ارتباطی  و  اجتماعی  حرکتی، 
ساختن او برای حضور در مدرسه وقت بگذارند 

فرزند خود  برنامه  در  را  ِگل  و  با خاک  کار  و 
بگنجانند. معلمان نیز باید در کالس درس از 
ها  بچه  به  تا  برده  بهره  ِگل  و  خمیر  با  بازی 
را  الفبا  کمک کنند رنگ ها، اشکال و حروف 

کشف و یادگیری را سرگرم کننده کنند.

15 نکته درباره پسماند صفر

مصرف زیاد نمک؛ عاملی برای 
ابتال به سرطان معده



مدیریت بارش ها در کشور 
ضعیف است

توجه به مدارس دولتی، توجه 
به عدالت آموزشی است

صفحه )4(صفحه )4(

رئیس کمیسیون عمران مجلس شورای اسالمی با اشاره به اینکه 
مدیریت  کرد:  تاکید  باشد،  هوشمندانه  باید  ها  سیالب  مدیریت 
بحران نقش مهمی در کشور دارد و مدیران و نیروهای سیاسی که 
توسط وزارت کشور در استان ها انتخاب می شوند عالوه بر اینکه 
باید بینش سیاسی داشته باشند، مدیریت بحران را نیز باید از بر 

باشند.  محمدرضا رضایی کوچی در جمع خبرنگاران....

یک عضو کمیسیون آموزش، تحقیقات و فناوری مجلس شورای 
امکانات  کمترین  با  و  شلوغ  های  کالس  کرد:  تاکید  اسالمی 
آموزشی و تفریحی برای دانش آموزان مصیبت هایی است که در 
به  به مدارس دولتی  بنابراین مساله توجه  مدارس دولتی داریم، 
معنی توجه به عدالت آموزشی است. حجت االسالم احمدحسین 

فالحی، با تاکید بر ضرورت توجه به مدارس دولتی و باال ...
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مردم تا ۷۲ساعت آینده
 به آبشار مراجعه نکنند

15 نکته 
درباره 

پسماند صفر

معاون درمان علوم پزشکی یاسوج: 

بیمارستان های استان روزانه 
بیش از ۷0 تن زباله تولید می کنند

کهگیلویه  پزشکی  علوم  دانشگاه  درمان  معاون   
زباله  تن   70 روزانه  اینکه  بیان  با  بویراحمد  و 
می  تولید  استان  های  بیمارستان  در  بیمارستانی 
یا  استان  این  بیمارستان  هفت  همه  گفت:  شود 
یا  هستند  زباله  امحای  تخصصی  دستگاه  دارای 
را  خود  عفونی  زباله های  که  دارند  قراردادهایی 
زباله های  افزود:  آنجا می سوزانند. محمود شهامت، 
بعد  و  شده  بی خطر  کاماًل  کوره ها  این  در  عفونی 
شهرداری  تحویل  زباله  مخصوص  کیسه های  در 
تا همانند زباله های عادی دفن شوند، به  می شوند 
این دلیل که در این شرایط با رعایت استانداردهایی 

که از نظر زیست محیطی برای آنها تعریف...

رئیس جمهور با تاکید بر جلب رضایت عموم 
مردم از سوی مدیران گفت: با گذشت چهل 
دیگر  اسالمی  انقالب  پیروزی  از  سال  سه  و 

فرصت آزمون و خطا نداریم.
آیت اهلل سید ابراهیم رئیسی عصر روز پنج شنبه 
در  و  استان همدان  اداری  در جلسه شورای 
جمع مسئوالن این استان مسئولیت پذیری را 
گفت:  و  دانست  دولتمردان  برای  مهم  امری 
مسئولیت  همدان  استان  شهید  هزار  هشت 
ایجاد  استان  این  مدیران  همه  برای  جدی 
شایسته  که  آنچنان  را  شرایط  که  می کند 

مردم است،  رقم بزنند.
رئیس جمهور با بیان اینکه در نظام اسالمی 
کنند،  عدالت حرکت  مدار  بر  اجزا  باید همه 
عادالنه  باید  مجلس  در  قانون  کرد:  تصریح 
تصویب شود، در قوه مجریه به صورت عادالنه 
امر  باید  قضاوت  و  داوری  در  و  شود  اجرا 

دعاوی مردم عادالنه قضاوت شود.
دکتر رئیسی بر جلب رضایت عموم مردم از 
با گذشت  گفت:  و  کرد  تأکید  مدیران  سوی 
اسالمی  انقالب  پیروزی  از  سال  سه  و  چهل 
دیگر فرصت آزمون و خطا نداریم و مدیران با 
معدل تجربه مدیریتی ۲ تا ۳ دهه می توانند 

کارهای بزرگی را به ثمر برسانند.
و  جهادی  روحیه  به  اشاره  با  جمهور  رئیس 
دوران  شهیدان  و  رزمندگان  خستگی ناپذیر 
دفاع مقدس که با کمبود امکانات و تجهیزات 
مدیران  گفت:  داشتند،  بزرگی  دستاوردهای 
در  و  باشند  می توانیم«  »ما  فرهنگ  پیرو 
میدان عمل برای پیشرفت کشور تالش کنند.
آیت اهلل رئیسی در ادامه بر اقتضائات گام دوم 
انقالب از جمله استقالل، عزت، سبک زندگی 
اجرای  و  فناورانه  توسعه  اسالمی،   – ایرانی 
از  من  خواسته  گفت:  و  کرد  تأکید  عدالت 
مدیران دولت در سطوح مختلف این است که 
در مسیر تحقق این مسایل مهم که دغدغه و 

تاکید رهبر انقالب است، حرکت کنند.
رئیس جمهور با بیان اینکه گزینش، استخدام 

و ارتقای رتبه در سازمان اداری باید...

کهگیلویه  استانداری  عمرانی  امور  هماهنگی  معاون 
های  بارش  نظر  از  که  این  بر  تاکید  با  بویراحمد  و 
مونسمی  استان در وضعیت قرمز قرار داد گفت: مردم 
نکنند.  مراجعه  یاسوج  آبشار  به  آینده  ساعت   7۲ تا 
گردشگری  منطقه  از  بازدید  در  حاجی زاده  کیامرث 
آبشار یاسوج با بیان اینکه این مکان هر چه سریعتر 
گذشته  هفته  یک  از  استان  گفت:  شود،  تخلیه 
هشدارهای الزم را داده و اعضای ستاد بحران پای کار 
بر دو میلیون پیامک و  بالغ  هستند. وی اظهار کرد: 
هشدار سیل برای مردم استان و سایر کسانی که وارد 

استان شدند داده شده...

معاون عمرانی استاندار کهگیلویه و بویراحمد:

2

2

2 4

متولیان هشدارها را جدی تر بگیرند؛

بازی با سالمت مردم
 از سوی برخی کسبه ها

فیلم کوتاه تولیدی کهگیلویه و 
بویراحمد در جشنواره کشوری 

صاحب جایزه اول شد 

دیگر فرصت 
خطا و آزمون نداریم 

2

2

مدیر کل هواشناسی کهگیلویه و بویراحمد هشدار داد؛

وضعیت قرمز 
مونسونی در استان 

3

خطیب این هفته نماز جمعه تهران ترویج بی حجابی و شبهه افکنی در 
رابطه با حجاب در یکی دو هفته اخیر را عملی برشمرد که غربی ها به 

آن دامن می زنند و قرارگاه فرهنگی علیه حجاب را فرماندهی می کنند.
 آیت اهلل سیداحمد خاتمی در خطبه های این هفته نماز جمعه تهران 
گفت: نفاد به معنای زوال است و آنچه نزد شماست از بین می رود و 

آنچه نزد خداست می ماند.
وی افزود:  صدسال آینده قطعا هیچ کدام از ماها نیستیم، آنچنان که 
صدسال قبل هم کسانی بودند که االن نیستند.این قانون الهی است، پس 

این یک حیات ماست که از بین می رود.
وی ادامه داد: دیگری سالمتی است که ماندگار نیست.  یک ویروس در 
زاد و ولدش طغیان می کند و سرطان می شود.  ویروس کرونا در این دو 
سال چه بر سر بشر آورده است؛ لذا مساله سالمتی هم ماندگار نیست. 

دیگری مال و ثروت هم است که به همین صورت است.
توانیم  می  “ما  فرهنگ  به  توانیم  می  ما  چطور  کرد:  تصریح  خاتمی 

برسیم؟”  وقتی  که اعتقادمان به ذات ربوبیت الهی باشد.
وی در ادامه خطبه اول نماز جمعه امروز تهران فرا رسیدن ماه محرم را 

تسلیت گفت.
خاتمی در خطبه های دوم  نماز جمعه تهران  گفت: این روزها کشور 
ما حادثه سیل را در فارس و امام زاده داود)ع( تهران دیده و تعدادی از 

عزیزان به رحمت خدا رفتند و تعدادی هم مصدوم شدند.
انقالب و  با رهبر معظم  امامان جمعه کل کشور  به دیدار  اشاره  با  وی 
فرمایشات ایشان در باب حجاب گفت:ترویج بی حجابی و شبهه افکنی 
دامن  ان  به  ها  غربی  اخیر  هفته  دو  یکی  در  که  حجاب  با  رابطه  در 
می زنند،  عقده گشایی از تالش مذبوحانه شان هست. زن ایرانی با چادر 
در همه عرصه ها خوش درخشیده است و آنها  عصبانی شدند و تجلی 
عصبانیت خود را  علیه حجاب نشان داده و  سخن گفته اند  و قرارگاه 
را  آن   دارند  آنها  و  آنجاست  بی حجابی  ترویج  و  حجاب  علیه  فرهنگی 

فرماندهی می کنند،  این فرمایش اول رهبری بود.
وی افزود: در نوبت قبل بیان کردم که حجاب مبنای قرآنی و فقهی دارد 
و علما آن را از ضروریات دین می دانند و به این شبهه اشاره کردم که 
برخی می گویند شما چرا مشکالت اقتصادی را رها کرده اید و به چند 
تار موی زنان می پردازید؟ پاسخ این شبهه را نیز دادم که فریاد ما درباره 
مشکالت اقتصادی اگر بیش از موضوع حجاب نبوده باشد کمتر نبوده 
است.  بخشی از حرف من را تحریف کردند. گفته بودم بسیاری از کسانی 
که »بی حجاب هستند« اما »شل حجابی و کم حجابی« را به حرف من 
»بی حجابی«  درباره  اما من   Tگناه است کردند. کم حجابی هم  اضافه 

حرف زدم.
امام جمعه موقت تهران افزود: من گفتم بسیاری از بی حجاب ها برخاسته 
از همین خانواده هایی هستند که تدین ندارند؛ این حرفی بود که من زدم. 
اصاًل در کالم من اسمی از »دزدها« نبود. بعد از خطبه دیدم که منتشر 
شده فالنی گفته است که اکثر بی حجاب ها از خانواده دزدها هستند. من 
به آن خبرنگاری که این کار را کرده است می گویم امانت داری شما کجا 

رفته است؟ یک ماه تا توانستند فحاشی و هتاکی بی منطق کردند.
وی افزود: من گفتم اکثر آنها یعنی برخی از آنها! چه بسا یک خانمی 
از خانواده متدینی باشد اما از آنها بریده باشد. من گفتم »اکثر«؛ اکثر 
این خطبه ها  تلویزیون  هم  نگفتم؛  اصاًل  من  را  دزد  کلمه  دارد.  مفهوم 
را پخش کرده است و مردم دیده اند و هم مکتوب خطبه ها که از ابتدا 
ما  به همه  از خداوند می خواهم  است.  را می نویسم موجود  آن  انتها  تا 

امانت داری را عنایت کند.
از منکر در جامعه، گفت:  با اشاره به نحوه و دستورالعمل نهی  خاتمی 
نکته دوم درباره نهی از منکر در حوزه های مختلف از جمله اقتصادی، 
این روزها  قرآن، »گفتار« که  اساس کالم  بر  فرهنگی و سیاسی است. 
اول،  باشد؛  ویژگی داشته  باید هفت  نیز می شود،  شامل فضای مجازی 
آنکه نحوه بیان نرم باشد. دوم آنکه بیان پاکیزه و طیب باشد. سوم آن 
است که نحوه بیان به زیبایی باشد و همانگونه که انتظار دارید دیگران 
با شما سخن بگویند با افراد سخن بگویید. چهارم آنکه نهی از منکر باید 
محکم و با منطق قوی بیان شود. پنجم آنکه باید صریح و شفاف در این 
باره حرف زد و نباید قول ما ابهام داشته باشد. ششم آن است که بیان 
باید خردورزانه باشد و نکته هفتم آن است که نحوه بیان باید بزرگوارانه 
به  موارد  این  در  فرمودند  موضوعات  این  در  رهبری  معظم  مقام  باشد. 
دور از احساسات بی مورد و با دالیل روشن باید اهداف غرب را تبیین و 

روشن کرد.
امام جمعه موقت تهران با اشاره به دیدارهای اخیر رهبر انقالب با رؤسای 
جمهور روسیه و ترکیه اظهار کرد: سخنان رهبر حکیم انقالب در این 
دیدارها تجلی عزت، حکمت، مصلحت و بی رودربایستی بود. رهبری به 
پوتین گفتند از اینکه مردم عادی در جنگ کشته می شوند ناخرسندیم 
مقابل  طرف  گرفتید  نمی  بدست  عمل  ابتکار  اگر  اوکراین  درقضیه  و 
باز  اگر راهش  و  ناتو موجودی خطرناک است  و  موجب جنگ می شد 
شود حد و مرزی ندارد. رهبری  به اردوغان نیز گفتند که حفط تمامبت 
کل  ضرر  به  سوریه  شمال  به  نظامی  حمله  و  است  مهم  سوریه  ارضی 

منطقه است و به نفع تروریست خواهد بود.
امام جمعه موقت تهران در ادامه با اشاره به فرارسیدن ماه محرم افزود: 
امام  است.  منکر  از  نهی  و  معروف  به  امر  احیای  دهه  محرم  اول  دهه 
برخواست.  مبارزه  به  بود  یزید  که حکومت  منکر  بدترین  با  حسین)ع( 
عدالت  گسترش  معروف هاست.  برجسته ترین  اسالمی  تقویت  مسئله 
منکری  بی حجابی  معروف هاست.  برترین  از  فرهنگی، سیاسی  قضایی، 

است که باید به سبک قرآنی در این مسئله ورود کرد.
وی در پایان گفت:خطبا در جریان برگزاری مراسم عزاداری سیدالشهدا 
علیه السالم این موضوع را تبیین کنند. دعوای دنیای استکبار و در راس 
آن امریکا بر سر اسالم ناب محمدی صلوات اهلل علیه است. آنها اسالم ناب 
حاکم در ایران را بر نمی تابنند و قصه، قصه دین است. دنیای استکبار 
بداند نخواهد توانست ایران را از اسالم و قرآن و اهل بیت جدا کند ما تا 
بهترین فرصت  امام حسین علیه السالم  ایستاده ایم. مراسم عزاداری  ابد 

برای جهاد تببین و امام حسین علیه السالم تجلی جهاد تببین است.

وزیر میراث فرهنگی، گردشگری و صنایع دستی در دیدار با رایزن های 
فرهنگی ایران گفت: دشمن نمی خواهد گردشگری ما توسعه یابد. 

سنگ اندازی هایی برای توسعه گردشگری می شود.
فرهنگی،  میراث  وزارت  روابط عمومی  از  نقل  به  ایسنا  گزارش  به  
گردشگری و صنایع دستی، سیدعزت اهلل ضرغامی در ششمین روز 
ایران که  از دهمین اجالس رایزن های فرهنگی جمهوری اسالمی 
ارتباطات  و  فرهنگ  سازمان  محل  در  مردادماه  پنجم  چهارشنبه 
اسالمی برگزار شد، گفت: حوزه ماموریت ما در وزارتخانه فانتزی، 
ویترینی و تعارفی نیست. سه حوزه بسیار مهم و جدی فرهنگی، 

سیاسی، اجتماعی و اقتصادی است.
او افزود: تحقیقات نشان می دهد باالی ۹0 درصد گردشگرانی که 
و  غربی  رسانه های  آنچه  به  نسبت  نگاه شان  می شوند،  ایران  وارد 

استکبار جهانی درباره ایران روایت می کنند، دچار تغییر می شود.
 ضرغامی همچنین گفت: اگر رایزنان فرهنگی تالش کنند تا فرصت 
ایران فراهم شود، در واقع به وظایف خود عمل  به  ورود گردشگر 

کرده اند.  
به  اشاره  با  دستی  صنایع  و  گردشگری  فرهنگی،  میراث  وزیر 

محدودیت ها و مزیت های میراث فرهنگی و گردشگری زیادی، اظهار 
از آثار ملی ما قابلیت ثبت جهانی دارد. موقعیت ما  کرد: بسیاری 

ویژه است و روایت این واقعیت، کار فرهنگی ماست.
او همچنین با اشاره به سنگ اندازی ها برای ایجاد موانع در راه توسعه 

گردشگری گفت: دشمن نمی خواهد گردشگری ما توسعه یابد.
بزرگی  نیز ظرفیت های  داد: در حوزه صنایع دستی  ادامه  ضرغامی 
در  را  اول  رتبه  ما  هستیم.  باالیی  توانمندی های  دارای  و  داریم 

توانمندی صنایع دستی داریم.  
او از رایزنان فرهنگی حاضر در این نشست درخواست کرد: درباره 
ایران مطالعه کنید. شما باید بیش از پیش با ظرفیت های ایران در 
سه حوزه ماموریتی این وزارتخانه آشنا شوید.  به ما کمک کنید که 
با همکاری خودتان، تولیدات متناسب با مخاطبان شما تولید کنیم 

تا به معرفی هرچه بهتر ایران کمک شود.  
هرچقدر  که  دارم  را  اطمینان  و  امید  این  کرد:  بیان  ضرغامی   
جلوتر برویم، مشکالت کمتر می شود و ما با کمک شما می توانیم 

عقب ماندگی در حوزه های فرهنگی را به خوبی جبران کنیم.

می خواهیم به یک توافق 
خوب، قوی و پایدار برسیم

رایزنان فرهنگی جمهوری اسالمی ایران در خارج از کشور در آخرین روز 
همایش خود با پذیرش دعوت حسین امیر عبداللهیان وزیر امور خارجه، 
امور خارجه  وزارت  با مدیران  را در جمع مشترک  اختتامیه خود  جلسه 

برگزار کردند.
رئیس  پور  ایمانی  والمسلمین  االسالم  این نشست صمیمی که حجه  در 
تعدادی  و  سازمان  این  معاونان  اسالمی،  ارتباطات  و  فرهنگ  سازمان 
حسین  داشتند،  حضور  خارجه  امور  وزارت  ارشد  مدیران  و  معاونین  از 
امیرعبداللهیان وزیر امور خارجه طی سخنانی تاکید کرد: سیاست، اقتصاد، 
امنیت و فرهنگ حلقه های به پیوسته ای هستند که می توانند اهداف 

نظام را در خارج از کشور محقق سازند.
هرچه  هماهنگی  ضرورت  فرهنگی،  تحول  کشورمان،  خارجه  امور  وزیر 
بیشتر نهادهای جمهوری اسالمی ایران در خارج از کشور در امور فرهنگی 
اهداف  پیشبرد  را سه اصل مهم  مأموریت  و رعایت مقررات کشور محل 

فرهنگی در خارج از کشور دانست.
امیرعبداللهیان در ادامه با اشاره به ظرفیت و توان باالی جامعه ایرانیان 
خارج از کشور، توجه به ایرانیان خارج از کشور، تسهیل هر چه بیشتر امور 
کنسولی، فرهنگی، اجتماعی و گسترش زبان تمدنی فارسی را از کار ویژه 
ارتباطات اسالمی  امور خارجه و سازمان فرهنگ و  های مشترک وزارت 

عنوان کرد.

وزیر امور خارجه تأکید دکتر رئیسی و تمرکز کنونی دولت بر تدوین قانون 
جامع ایرانیان خارج از کشور را یکی از مهمترین اقدامات در این زمینه 

دانست.
بر  گذشته  ماه  ده  در  خارجه  امور  وزارت  ویژه  توجه  امیرعبداللهیان 
دیپلماسی اقتصادی را، یکی دیگر از موضوعات بسیار مهم در دستور کار 

دستگاه سیاست خارجی عنوان کرد.
با تشریح آخرین تحوالت  ادامه   رئیس دستگاه دیپلماسی کشورمان در 
مربوط به گفتگوهای رفع تحریم افزود: ما در دستگاه دیپلماسی مذاکرات 
پایدار  و  قوی  توافق خوب،  به یک  اما می خواهیم  دنبال خواهیم کرد  را 

دست یابیم.
وزیر امور خارجه کشورمان توجه هر چه بیشتر به جایگاه زبان فارسی که 
ایرانیان خارج از کشور سهم ویژه ای دارد را جز  در شکل گیری هویت 
اسالمی  ارتباطات  و  فرهنگ  سازمان  و  خارجه  امور  وزارت  های  اولویت 

دانست.
و مشکالت  فرهنگی مسائل، موضوعات  رایزنان  از  برخی  ادامه جلسه  در 

خود را با وزیر امور خارجه در میان گذاشتند.

حجت االسالم ایمانی پور رئیس سازمان فرهنگ و ارتباطات اسالمی نیز در 
سخنان خود تاکید کرد در یک هفته نشست رایزنان فرهنگی، موضوعات 
دانش بنیان، همگرایی و جذابیت فرهنگی از محورهای برگزاری دهمین 
نشست رایزنان فرهنگی نمایندگیهای جمهوری اسالمی ایران در خارج از 

کشور  بوده است.

خطییب نماز جمعه تهران :
غرب قرارگاه فرهنگی علیه حجاب را فرماندهی می کند

ضرغامی:
گردشگری ایران دشمن خارجی دارد

پیامبر اکرم )ص(
دو انسان که هر دو یكسان عمل کرده اند وارد بهشت می شوند اّما یكی از 

آن دو، دیگرى را برتر از خود می بیند. پس می گوید: پروردگارا! از چه رو او را 
برترى دادى، در حالی که عمل هر دوى ما یكسان بوده است؟ خداوند ـ تبارك 

و تعالی ـ می فرماید: »او از من درخواست کرد و تو درخواست نكردى«. 
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توصیه های تغذیه ای
 برای بیماران کرونای تب دار

یکی از عالئم بیماری کرونا تب است. تب نشان دهنده 
هم  عفونت ها  و  است  بدن  در  عفونت  نوع  یک  وجود 
منجر به افزایش متابولیسم بدن، تجمع مواد سمی در 
از  بدن، اختالل در تعادل آب بدن، اختالل گوارشی، 
بین رفتن پروتئین های نسوج که حاصل آن دفع ازت 

از بدن است، می شود.
عفونی  بیماری های  تغذیه ای  مراقبت  در  بنابراین 
با تامین انرژی، پروتئین،  ویتامین ها و امالح  اولویت 

است.
بهداشت،  تغذیه جامعه وزارت  بهبود  اعالم دفتر  بنابر 
باید توجه کرد که با باال رفتن یک درجه سانتی گراد 
افزایش  بدن  متابولیسم  صد  در   ۱۳ بدن،  حرارت 
می یابد. بنابراین مصرف آب و مایعات و غذا در حجم 

کم و دفعات بیشتر توصیه می شود.
در مرحله حاد بیماری و هنگام تب ممکن است سدیم 
و پتاسیم به مقدار زیادی و به صورت عرق از بدن دفع 
برای جبران  بنابراین مصرف سوپ حاوی نمک  شود. 
از  اعم  میوه  غذائی حاوی  رژیم  است.  سدیم ضروری 
سبزی هایی  پرتقال،  کیوی،  طالبی،  زردآلو،  آلو،  موز، 
مانند اسفناج، جعفری، لوبیا، سبوس گندم، هویج، کدو 
حلوایی، گوجه فرنگی و سیب زمینی، شیر و ماست و 

دوغ برای تامین پتاسیم توصیه می شود.
پروتئین  به  نیاز  میزان  بیمار  فرد  یک  در  همچنین 
افزایش می یابد. بنابراین تامین پروتئین روزانه به ویژه 
گوشت  از  اعم  گوشت ها  انواع  مانند  حیوانی  منابع  از 
قرمز، مرغ، ماهی، طیور، انواع لبنیات پاستوریزه شامل 
توصیه  مرغ  تخم  و  دوغ  و  ماست، کشک  شیر،  پنیر، 

می شود.
سایر  و  سالم  آشامیدنی  آب  نوشیدن  حال  عین  در 
نوشیدنی  بهترین  به عنوان  مانند شیر و دوغ  مایعات 
بعضی  پروتئین،  انرژی،  از  بخشی  تا  می شود  توصیه 
ویتامین ها و مواد معدنی الزم را تامین کند. نوشیدن 
مایعات به اندازه کافی و فراوان کمک به دفع سموم و 

حفظ ایمنی مناسب بدن می کند.
تضعیف  به  منجر  ویتامین  این  کمبود   :A ویتامین 
جذب،  به   A ویتامین  می شود.  بدن  ایمنی  سیستم 
هضم و ذخیره آهن در بدن کمک می کند و کمبود آن 
منجر به کم خونی ناشی از فقر ویتامین A می شود که 
باید از طریق منابع غذایی حاوی آن تامین شود. منابع 
غذایی آن به دو شکل منابع غذایی حیوانی و گیاهی 
بهتری  قابلیت جذب  از  غذایی حیوانی  منابع  و  است 
نسبت به منابع گیاهی برخوردار هستند. منابع حیوانی 
زرده  قلوه،  جگر،  در  عمدتا   A ویتامین  فعال  فرم  به 
دارد.  وجود  کره  و  پرچرب  لبنیات  و  شیر  مرغ،  تخم 
منابع گیاهی به فرم کاروتنوئیدها و به ویژه بتاکاروتن 
است؛ بتاکاروتن هم یک آنتی اکسیدان قوی است که 
از ابتال به  به تقویت سیستم ایمنی بدن و پیشگیری 
انواع بیماری های غیرواگیر کمک می کند و عمدتا در 
میوه های رنگی و سبزی های زرد و سبز نظیر اسفناج، 
کاهو، هویج، کدو حلوایی، زرد آلو، طالبی، موز، انگور، 

خربزه، خرمالو و انواع مرکبات است.
آنتی اکسیدانی،  فعالیت  بر داشتن  E: عالوه  ویتامین 
می کند.  کمک  نیز  بدن  ایمنی  سیستم  عملکرد  به 
این ویتامین در روغن برخی از گیاهان یافت می شود. 
روغن  کانوال،  روغن  فندق،  روغن  گندم،  جوانه  روغن 
روغن  و  انگور  هسته  روغن  بادام،  روغن  گلرنگ، 
به  شمار  ویتامین  این  منابع  اصلی ترین  از  آفتابگردان 
می آیند. انواع آجیل )فندق، بادام، گردو(، اسفناج، کلم 
این  از  مقادیری  دارای  نیز  سیب زمینی  و  سویا  پیچ، 

ویتامین هستند.
ویتامین D: دریافت مناسب از منابع غذایی ماهی های 
چرب، لبنیات و زرده تخم مرغ و قرار گرفتن در مقابل 
ایمنی  افزایش سطح  در  روزانه،  به صورت  آفتاب  نور 

بدن کمک می کند.
آنتی  یک  عنوان  به  اینکه  بر  عالوه   :C ویتامین 
جذب  باعث  ویتامین  این  مصرف  است،  اکسیدان 
بهتر آهن در بدن می شود. نگهداری طوالنی مدت در 
از  باعث  دخانیات  و  نور  هوا،  گرمای  پختن،  یخچال، 
ویتامین  این  منابع  می شوند.  ویتامین  این  رفتن  بین 
مانند  سبز  برگ  های  سبزی  فلفل،  انواع  از  عبارتند 
فروت،  گریپ  فرنگی،  توت  و سبزی خوردن،  اسفناج 
زمینی،  سیب  کلم،  انواع  لیمو،  انبه،  فرنگی،  گوجه 
هندوانه، مرکبات، کیوی و دیگر میوه ها و سبزی ها. اما 
شواهدی مبنی بر مصرف مکمل آن در درمان بیماری 

ویروس کرونا وجود ندارد.

انرژی  به  بدن  نیاز  تب  در   :B گروه  ویتامین های 
ساز  و  سوخت  و  متابولیسم  برای  و  می یابد  افزایش 
باید  افزایش می یابد که   B ویتامین های گروه  به  نیاز 
از منابع غذایی از جمله مصرف کافی سبزی ها به ویژه 
برگ سبز و میوه ها، شیر و لبنیات، گوشت، دل و جگر، 
مغزها  و  حبوبات  سبوس دار،  غالت  مرغ،  تخم  زرده 

تامین شود.

پیشرفت  باعث  ویتامین  این  کمبود   :B۱۲ ویتامین 
به  توصیه  می شود.  ویروسی  عفونت های  سریع 
مانند  آن  غذایی  منابع  طریق  از  ویتامین  این  تامین 
و  ماهی  قرمز،  گوشت  جمله  از  حیوانی  پروتئین های 

ماکیان، تخم مرغ و لبنیات است.

سیستم  تضعیف  و  آسیب  باعث  آهن  کمبود  آهن: 
منابع  و  گیاهی  منابع  در  آهن  می شود.  بدن  ایمنی 
گوشت  شامل  حیوانی  منابع  می شود.  یافت  حیوانی 
منابع  و  است  »هم«  آهن  حاوی  ماهی  و  مرغ  قرمز، 
گیاهی مانند انواع سبزی ها، حبوبات، میوه های تازه 
دارند.  هم«  »غیر  آهن  کامل  غالت  و  شده  و خشک 
اگرچه تخم مرغ نیز منابع حیوانی آهن است، اما آهن 
به همراه  اگر منابع غذایی آهن  آن »غیر هم« است. 
آهن  جذب  شوند،  مصرف   c ویتامین  حاوی  غذاهای 

افزایش می یابد.

روی )Zn(: از نشانه های کمبود روی اختالالت ایمنی 
است و غذاهای غنی از روی شامل گوشت قرمز، مرغ، 

ماهی، غالت کامل، حبوبات و تخم مرغ است.

عضو کمیسیون آموزش مجلس تاکید کرد:

توجه به مدارس دولتی به معنی
 توجه به عدالت آموزشی است

یک عضو کمیسیون آموزش، تحقیقات و فناوری مجلس شورای 
امکانات  کمترین  با  و  شلوغ  های  کالس  کرد:  تاکید  اسالمی 
آموزشی و تفریحی برای دانش آموزان مصیبت هایی است که 
در مدارس دولتی داریم، بنابراین مساله توجه به مدارس دولتی 

به معنی توجه به عدالت آموزشی است.
حجت االسالم احمدحسین فالحی، با تاکید بر ضرورت توجه 
کرد:  بیان  مدارس  این  کیفیت  بردن  باال  و  دولتی  مدارس  به 
در این رابطه مالک را سخن مقام معظم رهبری می دانم که 
فرمودند نباید خانواده ها احساس کنند که اگر فرزندان خود 
را به مدارس دولتی بفرستند از درس عقب می مانند و ضعیف 
مساله  کرد:  تاکید  مجلس  در  همدان  مردم  نماینده  هستند. 
توجه به مدارس دولتی به معنی توجه به عدالت آموزشی است. 
عمده مردم ما قدرت و هزینه اینکه فرزندانشان را به مدارس 
غیر انتفاعی بفرستند ندارند، فلذا باید از همین مدارس دولتی 

استفاده کنند.
مجلس  فناوری  و  تحقیقات  آموزش،  کمیسیون  عضو  این 
باالیی  بسیار  آمار  دولتی  مدارس  در  امروزه  کرد:  خاطرنشان 
داریم که مثال 40 نفر به باال در یک کالس حضور دارند و با 
این شرایط معلم فقط باید دانش آموزان را آرام کند و دیگر از 

تدریس در اینجا بر نمی آید.
فالحی با بیان اینکه کالس های شلوغ، با کیفیت پایین، فشرده 
آموزان  دانش  برای  تفریحی  و  آموزشی  امکانات  با کمترین  و 
مصیبت هایی است که در مدارس دولتی داریم، تصریح کرد: 
هزار   ۲۶0 حدود  که  مواجهیم  معلم  کمبود  با  دیگر  طرف  از 
معلم در کشور کم داریم و از طرفی کیفیت آموزش در کشور 
پایین آمده است. همچنین ۵0 هزار نیروی پشتیبانی کم داریم 
نیروهای  و  فاقد یک سرایدار هستند  ما  مدارس  از  که خیلی 
پشتیبانی کمی دارند و این موارد از جمله مشکالتی است که 
در مدارس دولتی داریم، بنابراین توجه ویژه به این موضوعات 

به رفاه، بهداشت و آبادانی مدرسه کمک می کند.
وی در ادامه تاکید کرد: کار، بحرانی و اضطراری است که همه 

باید اهتمام بورزند که این مشکل حل شود.
این عضو کمیسیون آموزش مجلس در رابطه با چگونگی ورود 
مجلس به این موضوع و نظارت بر این مدارس عنوان کرد: روز 
یکشنبه )۲ مردادماه( در کمیسیون آموزش اختصاصا وزیر را 
در خصوص ساماندهی نیروهای آموزش و پرورش دعوت کردیم 
و تالش می کنیم که کمیت و کیفیت آموزش را باال ببریم و 
از  با امکاناتی که  کمک کنیم که مشکالت آموزش و پرورش 

دستگاه های دیگر برای آن تامین می کنیم، حل شود.

رئیس کمیسیون عمران مجلس تاکید کرد:

مدیریت بارش ها در کشور 
ضعیف است

به  اشاره  با  اسالمی  شورای  مجلس  عمران  کمیسیون  رئیس 
کرد:  تاکید  باشد،  هوشمندانه  باید  ها  سیالب  مدیریت  اینکه 
مدیریت بحران نقش مهمی در کشور دارد و مدیران و نیروهای 
سیاسی که توسط وزارت کشور در استان ها انتخاب می شوند 
عالوه بر اینکه باید بینش سیاسی داشته باشند، مدیریت بحران 
جمع  در  کوچی  رضایی  محمدرضا  باشند.   بر  از  باید  نیز  را 
خبرنگاران ضمن ابراز تأسف از کشته شدن جمعی از هموطنان 
در سیالب های اخیر کشور، بیان کرد: متاسفانه مدیریت بحران، 
کنترل و پیشگیری سیالب در کشور بسیار ضعیف است. بارش 
باران در کشور باعث خیر و برکت و نزوالت آسمانی برای کشور 
تامین آب شرب در  برای  است. در چندماه گذشته  نعمت  ما 
بسیار  ما  که سدهای  نحوی  به  می شد  احساس خطر  کشور 
کم آب شده اند و چاه ها به مشکل برخورده بوده و خیلی از 
دشت های ما به علت کم آبی امکان کشت ندارند و تاالب ها 
خشک و دریاچه ها نیز کم آب شده اند.  وی در ادامه اظهار 
کرد: اکنون که باران به کشور ما روی آورده باید آن را مدیریت 
کنیم و به گونه ای عمل و پیشگیری کنیم که حداکثر منفعت 
مدیریت  را  ها  بارندگی  این  بتوانیم  اگر  برساند.  کشور  به  را 
کنیم هر بارندگی به تنهایی می تواند کمبودهای آبی کشور را 
جبران نماید. در حال حاضر برای جبران بی آبی و تنش آبی 
تومان هزینه و کیلومترها آب  باید هزاران میلیارد  در کشور  
از دریا انتقال و پس از شیرین کردن برای مصارف کشاورزان، 
صنعت گران و مردم انتقال داده شود. در حالی که این بارش ها 
می تواند منابع آبی را تقویت و سفره های زیر زمینی را سیراب 
کند. نماینده مردم جهرم در مجلس شورای اسالمی، تصریح 
به گونه ای مدیریت شود که مانع هدررفت و  باید  تنها  کرد: 
خروج آب از کشور شد. متاسفانه در کشور مدیریت بارش ها 
ضعیف است و در کنترل و پیشگیری سیالب با چالش مواجه 
هستیم و نه تنها در این مهم برنامه ای نداریم بلکه این عدم 
مدیریت ها بعضاً جان و مال هموطنان را نیز به خطر می اندازد. 
مدیریت سیالب باید هوشمندانه صورت گیرد و به لحاظ قانون، 
محافظت از رودخانه ها در خارج شهرها برعهده وزارت نیرو و 
توسط  روستاه ها  در  و  ها  شهرداری  برعهده  شهرها  داخل  در 

دهیاری ها انجام می گیرد.

سالمت

جامعه

کاریکاتور

کاریکاتور/ احتمال آغاز موج جدید کرونا در کشور 

رئیس جمهور در شورای اداری همدان:

دیگر فرصت آزمون و خطا نداریم 

رئیس جمهور با تاکید بر جلب رضایت عموم 
مردم از سوی مدیران گفت: با گذشت چهل 
دیگر  اسالمی  انقالب  پیروزی  از  سال  سه  و 

فرصت آزمون و خطا نداریم.
آیت اهلل سید ابراهیم رئیسی عصر روز پنج شنبه 
و در  استان همدان  اداری  در جلسه شورای 
جمع مسئوالن این استان مسئولیت پذیری را 
گفت:  و  دانست  دولتمردان  برای  مهم  امری 
مسئولیت  همدان  استان  شهید  هزار  هشت 
ایجاد  استان  این  مدیران  همه  برای  جدی 
شایسته  که  آنچنان  را  شرایط  که  می کند 

مردم است،  رقم بزنند.
رئیس جمهور با بیان اینکه در نظام اسالمی 
بر مدار عدالت حرکت کنند،  اجزا  باید همه 
عادالنه  باید  مجلس  در  قانون  کرد:  تصریح 
تصویب شود، در قوه مجریه به صورت عادالنه 
امر  باید  قضاوت  و  داوری  در  و  شود  اجرا 

دعاوی مردم عادالنه قضاوت شود.
دکتر رئیسی بر جلب رضایت عموم مردم از 
با گذشت  و گفت:  تأکید کرد  مدیران  سوی 
اسالمی  انقالب  پیروزی  از  سال  و سه  چهل 

دیگر فرصت آزمون و خطا نداریم و مدیران با 
معدل تجربه مدیریتی ۲ تا ۳ دهه می توانند 

کارهای بزرگی را به ثمر برسانند.
و  جهادی  روحیه  به  اشاره  با  جمهور  رئیس 
دوران  شهیدان  و  رزمندگان  خستگی ناپذیر 
دفاع مقدس که با کمبود امکانات و تجهیزات 
مدیران  گفت:  داشتند،  بزرگی  دستاوردهای 
در  و  باشند  می توانیم«  »ما  فرهنگ  پیرو 
میدان عمل برای پیشرفت کشور تالش کنند.

آیت اهلل رئیسی در ادامه بر اقتضائات گام دوم 
انقالب از جمله استقالل، عزت، سبک زندگی 
اجرای  و  فناورانه  توسعه  اسالمی،   – ایرانی 
از  من  خواسته  گفت:  و  کرد  تأکید  عدالت 
مدیران دولت در سطوح مختلف این است که 
در مسیر تحقق این مسایل مهم که دغدغه و 

تاکید رهبر انقالب است، حرکت کنند.
رئیس جمهور با بیان اینکه گزینش، استخدام 
و ارتقای رتبه در سازمان اداری باید در بستر 
ناسالم  روابط  هرگونه  از  دور  به  و  عدالت 
از  مردم  انتظار  امروز  افزود:  گیرد،  صورت 
مدیران  با  کارآمد  اداری  سازمان  یک  ما 

تحول خواه و انقالبی است و در این زمینه باید 
تحول خواه  و  کارآمد  نیروهای  از  استفاده  به 
توجه شود و نیروهای بی انگیزه که مانع کار 

هستند به حاشیه رانده شوند.
در  عقب ماندگی  سال   ۱7 رئیسی  دکتر 
از  ناشی  را  همدان  استان  آب  مسئله  حل 
بی انگیزگی و نبود اراده جدی برخی مدیران 
گفت:  و  کرد  عنوان  گذشته  دوره های  در 
در  گرفته  صورت  تالش های  با  خوشبختانه 
مدت یکساله به اندازه ۱۵ سال کار شده و در 
این سفر از آقای استاندار و مسئولین مربوطه 
آب  ماه مشکل  خواسته ام که ظرف مدت ۲ 

مردم این استان را سامان دهند.
بازدید از  با اشاره به  رئیس جمهور در ادامه 
پایگاه شهید نوژه و اقدامات بزرگ و ارزشمند 
استان،  نظامی  بخش های  در  گرفته  صورت 
گفت: نیروهای مسلح جمهوری اسالمی ایران 
تحریم و تهدید را به فرصت تبدیل کردند و 
پیشرفت های بزرگی را رقم زدند که این نگاه 

باید به سایر بخش های کشور گسترش یابد.
تحقق  بر  تاکید  با  همچنین  رئیسی  آیت اهلل 

تولید  رونق  به  موظف  اینکه  و  سال  شعار 
از  استاندار  آقای  گفت:  هستیم،  کشور  در 
داد  تولید خبر  به چرخه  واحد  بازگشت ۸0 
که بسیار ارزشمند و شایسته قدردانی است 
نیمه  یا  راکد  تولیدی  واحدهای  بقیه  باید  و 

تعطیل را نیز هر چه سریع تر فعال کنیم.
وجود  برغم  اینکه  بیان  با  جمهور  رئیس 
حوزه  در  بزرگ  زیرساخت های  و  ظرفیت ها 
مردم  دغدغه  نباید  گردشگری  و  کشاورزی 
از  خواسته ام  افزود:  باشد،  بیکاری  مشکل 
اشتغال  این است که موضوع  استان  مدیران 
را بسیار جدی پیگیری کنند و در این مسیر 
وزارتخانه خاص  یا  به یک دستگاه  نگاهشان 

نباشد.
سخنان  از  دیگری  بخش  در  رئیسی  دکتر 
و  کرد  تأکید  اداری  نظام  در  تحول  بر  خود 
کندی  موجب  اداری  نظام  پیچیدگی  گفت: 
فرآیندهای  از  بسیاری  باید  و  می شود  کارها 
کند  تغییر  اداری  بروکراسی های  و  پیچیده 
نگاه  و  نگرش  در  تغییر  آن  پیش نیاز  که 

مسأله محور به مشکالت است.
در  گرفته  صورت  اقدامات  از  جمهور  رئیس 
همدان  استان  مسائل  آسیب شناسی  زمینه 
قدردانی کرد و گفت: امروز نوبت آسیب زدایی 
بر  مبتنی  است  مصمم  دولت  و  است 
مسایل  از  گرفته  صورت  آسیب شناسی های 

استان آسیب زدایی کند.
جدی  نظارت  بر  ادامه  در  رئیسی  آیت اهلل 
تحت  مجموعه  عملکرد  بر  استان  مدیران 
و  تاریخی  هویت  حفظ  خود،  مدیریت 
گردشگری  کردن  فعال  و  همدان  اصیل 
نیروهای تحصیلکرده  از  استفاده  با  دیجیتال 
گفت:  و  کرد  تأکید  استان  دانش آموخته  و 
آزمون  در  معظم شان  خانواده  و  دیروز شهدا 
نوبت  امروز  و  شدند  سربلند  الهی  امتحان  و 
خدمتگزاران مردم است که برای موفقیت در 
و  مردم  به  خدمت  یعنی  خود  بزرگ  آزمون 
رفع دغدغه ها و مشکالت آنها به ویژه در حوزه 

اشتغال و مسکن تالش کنند.

اینکه  بیان  با  اسالمی  رئیس مجلس شورای 
کار  و  کسب  فضای  مجازی  فضای  امروز 
زندگی  می دانیم  کرد:  اضافه  ماست،  جوانان 
مردم در فضای مجازی جریان دارد و تا پای 
جان هم پای اقتصاد دیجیتالی و پلتفرم های 

مجازی می ایستیم.
محمدباقر قالیباف عصر روز، ۶ مرداد ماه، در 
ترور حجت االسالم  بزرگداشت شهید  مراسم 
مشهد  شهر  تاالر  در  که  کامیاب  سیدرضا 
برگزار شد، اظهار کرد: مجلس شورای اسالمی 
در  فعالیت  برای  شرایط  تسهیل  راستای  در 
دانش بنیان  اقتصاد  توسعه  برای  و  فضا  این 
البته  است.  کرده  تصویب  قانون  دیجیتال  و 
ضرورت دارد که بدانیم در صورت بی قانونی 
در این فضا منافقین به اقتصاد و زندگی مردم 
ضربه خواهند زد. شهید فخری زاده از طریق 
همین فضای مجازی و سیستم های ارتباطی 

به شهادت رسید.  
وی با بیان اینکه از دید من حداقل ۲ شهید 
از  بعد  و  قبل  که  هستند  مشهدی  مظلوم 
انقالب نقشی بسیار تاثیرگذار داشتند، گفت: 
متاسفانه بعدها این ۲ شهید فراموش شدند. 
قوچانی  موسوی  شهید  عزیز   ۲ این  از  یکی 

است و دیگری شهید کامیاب.
جبهه  در  قوچانی  موسوی  شهید  افزود:  وی 
به دست  کامیاب  و شهید  رسید  به شهادت 
و  امام  مکتب  با  که  کسانی  و  کینه توزان 
عزت ایران در تقابل بودند، شهید شد. شهید 
کامیاب قبل از انقالب طلبه ای جوان، انقالبی 
و فعال بود. این شهید بزرگوار اهل نهادسازی 
بود؛ یعنی تشکیالت را ایجاد و از آن طریق 
با جوانان ارتباط برقرار می کرد و بستر تمام 

حرکت های بعدی را فراهم  می آورد.
اینکه  بیان  با  اسالمی  رئیس مجلس شورای 
من و شهید سلیمانی هر ۲ تحت تاثیر تربیت 

شهید کامیاب بودیم، عنوان کرد: امروز وقتی 
می کنم،  نگاه  کامیاب  شهید  حرکت های  به 
شهید  و  امام)ره(  مانند  دقیقا  او  می بینم 
منافقین  چهره  شناساندن  در  سعی  بهشتی 

به مردم داشت.
بهشتی،  شهیدان  کرد:  اضافه  قالیباف 
هاشمی نژاد، کامیاب و موسوی قوچانی برای 
والیت  نظریه  بر  مبتنی  نظامی  شکل گیری 
هم  امروز  کردند.  بسیاری  تالش های  فقیه 
در  خورشید  یک  مانند  رهبری  معظم  مقام 
بر  مبتنی  حکمرانی  نظام  این  بردن  پیش 
عنوان  به  را  آن  تا  می درخشد  فقیه  والیت 
یک الگوی موفق جهانی به سر منزل مقصود 

برساند.
وی با بیان اینکه دشمنان انقالب بهتر از ما 
می شناختند،  را  انقالب  اصلی  شخصیت های 
گفت: از تیر سال ۶0 تا شهریور ماه همان سال 
در  انقالب  برجسته  شخصیت   ۱00 از  بیش 
کنار چند هزار تن از مردم به دست منافقین 
باعث  این جنایات  البته  به شهادت رسیدند. 
شد ملت ما محکم تر شوند. این جمله حضرت 
عجیب  مطهری  شهادت شهید  در  امام)ره(   
زندگی  را،  خون ها  »بریزید  فرمود  که  است 
ما  ملت  را،  ما  بکشید  می کند.  پیدا  دوام   ما 
بیدارتر می شود. ما از مرگ نمی ترسیم و شما 

هم از مرگ  ما صرفه ندارید«. 
با  داد:  ادامه  اسالمی  شورای  مجلس  رئیس 
مطالعه این جمالت احساس می کنم امام)ره( 
می دید.  را  منافقین  رسوایی  و  آینده  تمام 
سال ۶0 مشکالت مربوط به جنگ و جنایات 
منافقین در کشور جریان داشت که هر کدام 
باعث  تنهایی  به  می توانست  مسائل  این   از 
سقوط نظام اسالمی شود اما نباید از یاد برد 
که انقالب و دفاع ۲ واژه تاریخی ماندگارند. 
ادامه  همچنان  دفاع  و  انقالب  رو  همین  از 

دارد. آن روز جنگ با منافقین و صدام برای 
صهیونیستی  رژیم  و  بود  واجب  نظام  حفظ 
بسته  نظام کمر  بردن  بین  از  برای  آمریکا  و 
نهایتا چند  ما  نظام   تصور می کردند  و  بودند 
هفته دوام می آورد. حساب و کتاب مادی هم 
به  امروز  اما  می کرد  تایید  را  موضوع  همین 
برکت خون شهدا و اخالص و مجاهدت مردم 
می بینیم که انقالب و نظام ما محکم تر از هر 
بر  گام  خود  دوم  سال   40 در  دیگری  زمان 

می دارد و به پیش می رود.
قالیباف با گرامیداشت سالروز عملیات مرصاد 
انقالب  این  عظمت  ما  دشمنان  کرد:  اظهار 
این  از خود ما درک کردند و دیدند  بهتر  را 
انقالب چه خطر بزرگی برای آن هاست چراکه 
و  فرهنگی  انقالبی  اساس  از  اسالمی  انقالب 
بود  بیت)ع(  اهل  و  قرآن  مکتب  بر  مبتنی 
گرفت.  منطق شکل  و  گفت وگو  مبنای  بر  و 
دست  از  بشریت  نجات  دنبال  انقالب  این 
زمانی که  انقالب  است.  انسان ساخت  مکاتب 
داشت،  دین زدایی  بر  تالش  استکبار  تمام 
داشت  بنا  دشمن  افزود:  وی  آمد.  میدان  به 
نظامی  اقدامات  با  ممکن  زمان  کمترین  در 
در خارج و داخل کار انقالب و نظام را تمام 
کنند اما نتوانست. ملت ما بیش از 40 سال 
ایستاده است. امروز دشمنان وجود این نظام 
دشمنی  از  دست  اما  پذیرفته اند  را  اسالمی 
برنداشته اند. امروز ما با همان دشمنان درگیر 
۲ جنگ شناختی و اقتصادی هستیم. در این 
میان جنگ شناختی در اولویت است. امروز 
انقالب  با  مبارزه  در  تالشند  در  ما  دشمنان 
بین امام و امت فاصله ایجاد کنند و کارآمدی 
دین در اداره جامعه را زیر سوال برند. کسانی 
این  در  نتوانستند  و  پشیمانند  انقالب  از  که 
مسیر استقامت کنند، امروز بدتر از دشمنان 
ما در رابطه با انقالب و نظام سخن می گویند.

خاطرنشان  اسالمی  شورای  مجلس  رئیس 
که  است  این  دنبال  دشمن  امروز  کرد: 
از  عمومی  افکار  در  را  نظام  این  مشروطیت 
کسی  انقالبی  کنونی  شرایط  در  ببرد.  بین 
و  اقتصادی  عرصه جنگ  در  بتواند  که  است 
جنگ شناختی به درستی با انقالب اقتصادی 
و با دفاع از جنگ روایت ها و باورهای انقالب و 
همچنین تکیه بر باورهای الهی و مردم عمل 
داشت  توجه  باید  کرد:  تاکید  قالیاف  کند. 
سنت های الهی و مردم اصل است و بقیه ما 
در ذیل آن  تعریف می شویم. ما باید امروز در 
عرصه انقالب اقتصادی تالش کنیم. در همین 
شرایط فعلی هم می توانیم با استفاده از یک 
برنامه ریزی صحیح کشور را به ثبات اقتصادی 
و  الهی  به سنت های  آنکه  به شرط  برسانیم؛ 

مردم ایمان داشته باشیم.
با اشاره به تاکیدات مقام معظم رهبری  وی 
باید  ما  کرد:  بیان  تبیین  جهاد  خصوص  در 

قصد  دشمن  کنیم.  درک  را  شناختی  جنگ 
بن بست  در  ایران  که  کند  القا  اینطور  دارد 
است، در حالی که در فرهنگ جهاد و شهادت 
بن بست وجود ندارد. امروز جبهه مقاومت هم 
اسالم  مجدد  احیای  و  مسلمین  عزت  باعث 
شده و هم دنبال حفظ امنیت و منافع ملی 

ماست.
به  اشاره  با  اسالمی  شورای  مجلس  رئیس 
را مردم  اینکه در دوران دفاع مقدس جنگ 
اداره کردند و فرمانده جنگ هم مردم بودند، 
اقتصادی  حوزه  در  حاضر  حال  در  گفت: 
اقتصاد  ما  نکرده ایم.  واگذار  مردم  به  را  کار 
خصوصی  و  تعاونی  دولتی،  اقتصاد  به  را 
اقتصاد  آن  کنار  در  اما  کردیم  تقسیم بندی 
خصولتی هم ایجاد شد و در اقتصاد خصوصی 
هم خاصه سازی اتفاق افتاد اما نباید فراموش 
کرد که اقتصاد مردمی همان اقتصاد مقاومتی 
است و این مدل از اقتصاد است که اهمیت 
دارد. در مسیر نهادینه کردن اقتصاد مقاومتی 
که  کارآفرینی  حوزه  در  خالق  افراد  به  باید 
دنبال خدمتند و نه رانت، اجازه دهیم اقتصاد 
در  دولت  فرمود  امام)ره(  کنند.  مدیریت  را 
دهند،  انجام  می توانند  مردم  که  کاری  هر 
دخالت نکند، در حالی که در حال حاضر در 
عرصه مدیریت اقتصاد کشور دقیقا عکس این 

فرمایش امام عمل شده است.
باید  حاکمیت  اینکه  بر  تاکید  با  قالیباف 
باشد،  داشته  تسهیل گری  نقش  اقتصاد  در 
شورای  مجلس  راستا  همین  در  داد:  ادامه 
تسهیل  قانونی  مصوبه  یک  طی  اسالمی 
صدور مجوزهای کسب و کار را تصویب کرد. 
تصویب این قانون یعنی وقت مردم ارزشمند 
را مهار کنیم.  بروکراسی  باید اسب  ما  است. 

تصویب این قانون هم به همین منظور بود.
کرد:  تاکید  اسالمی  شورای  مجلس  رئیس 
شناختی  جنگ  در  و  امروز  کرد  توجه  باید 
به  دفاع  و  انقالب  همان  کنونی  اقتصادی  و 
شکل دیگر در جریان گام دوم انقالب جریان 
دارد. منافقین هنوز هم هستند و فقط صحنه 
روز  آن  است.  مبارزه شان عوض شده  ابزار  و 
اسالمی  جمهوری  بقای  می خواست  دشمن 
به  می خواهد  امروز  و  بیاندازد  خطر  در  را 
آن  بزند.  آسیب  نظام  و مشروعیت  مقبولیت 
و  کند  تمام  را  کار  با جنگ  می خواست  روز 
امروز با تحریم اقتصادی به دنبال رسیدن به 
اهداف شوم خود است. پس بایستیم و بدانیم 
و  ما هم هست  امروز  روز، خدای  آن  خدای 
این مردم هم همان مردمند و مبانی انقالب 
باید  مسئوالن  ما  فقط  پابرجاست.  هنوز  هم 
بدانیم سنت های الهی هنوز هم هست و الزم 
است به مردم اعتماد و طوری عمل کنیم که 
مدیون شهدا و امام شهدا نباشیم و آسایش و 

عزت مردم را فراهم کنیم.

قالیباف:

تا پای جان پای اقتصاد دیجیتال
 و پلتفرم های مجازی می ایستیم


