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رئیس کمیسیون اصل نود مجلس شورای اسالمی با اشاره به ورود 
کمیسیون اصل نود بر قرداداد ویلموتس گفت: پرونده  ویلموتس  و 
عملکرد تاج به  دور از نگاه های سیاسی و با همراهی دستگاه های 
نود  اصل  کمیسیون  در  کشور  فوتبال  دغدغه مندان  و  نظارتی 
در  فر  پژمان  نصراهلل  است.   بررسی  حال  در  و  مفتوح  همچنان 

مطلبی در صفحه توییتر خود نوشت:...

به  امر  اینکه  بیان  با  اسالمی  شورای  مجلس  سابق  نماینده  یک 
معروف و نهی از منکر یعنی نظارت ملی بر مسئوالن، گفت: شکی 
است.  کشور  نیاز  اقتصادی  زمینه  در  معروف  به  امر  که  نیست 
رئیس  اظهارات  درباره  سالک  احمد  المسلمین  و  االسالم  حجت 
از  نهی  و  معروف  به  امر  به  اینکه دولت مصمم  بر  مبنی  جمهور 

منکر در حوزه  مسائل اقتصادی و اجتماعی است،...
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عادی انگاری، پاشنه آشیل کرونا 
در کهگیلویه و بویراحمد است

افزایش خطر بیماری 
های قلبی در سالمندانی 

که چرت می زنند

ورزش و جوانان  به ورزشکاران 
ملی استان بی توجه است 

به  توجهی  بی  از  بویراحمد  و  کهگیلویه  استاندار 
ورزشکاران ملی ابراز نگرانی کرد و گفت: ورزش و 
جوانان به ورزشکاران ملی استان بی توجه است در 
افتخار آفرینان  از  باید مراسمی برگزار و  حالی که 
علی  سید  شود.   تجلیل  استان  بین المللی  و  ملی 
احمدزاده ظهر روز گذشته در نشست شورای ورزش 
اداره  عملکرد  داشت:  اظهار  بویراحمد  و  کهگیلویه 
کل ورزش و جوانان در زمینه توجه به ورزشکاران 
ملی نامطلوب بوده است وی با انتقاد دستگاه های 
اجرایی عضو شورای ورزش، خاطرنشان کرد: عدم 
جلسه  در  شورا  این  عضو  و  مدیران  برخی  حضور 
امروز قابل توجیه نیست و بدون شک اقدام قانونی 

الزم در برخورد با این سهل انگاری...

تاکید  با  اسالمی  شورای  مجلس  رئیس 
حذف  عنوان  هیچ  به  دارو  یارانه  اینکه  بر 
طریق  از  دارو  یارانه  االن  گفت:  نمی شود، 
شرکت های بیمه گذار در اختیار بیماران قرار 
می گیرد؛ به هیچ عنوان ارز دارو حدف نمی 
شود و نه قانونگذار و نه دولت چنین سیاستی 

را ندارند و نخواهند داشت.
سه شنبه  روز  جلسه  در  قالیباف  محمدباقر   
رسیدگی  جریان  در  اسالمی  شورای  مجلس 
به گزارش کمیسیون بهداشت مجلس درباره 
درمان  بهداشت،  وزارت  عملکرد  بررسی 
»طرح  اجرای  نحوه  در  پزشکی  آموزش  و 
از  تعدادی  اظهارات  طرح  از  پس  دارویاری« 
وزیر  و همچنین  بهداشت  کمیسیون  اعضای 
اینکه  بر  تاکید  با  سخنانی  طی  بهداشت 
کشور  در  اساسی  موضوعی  دارو  موضوع 
یارانه  و  دارو  است، گفت: متاسفانه در حوزه 
ها یک غلط مصطلحی مطرح و همه جا گفته 
درحالی  ترجیحی«؛  ارز  »حذف  که  می شود 
که  است  ممکن  حرف  ترین  غلط  این  که 

مطرح می شود.
وی تاکید کرد: در خصوص دارو و یارانه ها به 
هیچ عنوان ارزی که پرداخت می شده، حذف 
نمی شود و در حقیقت اتفاقی که افتاده این 
خود  به  مستقیم  طور  به  ها  یارانه  که  است 
دارو  یارانه  االن  بنابراین  می شود.  داده  افراد 
اختیار  در  گذار  بیمه  شرکت های  طریق  از 
بیماران قرار می گیرد. به هیچ عنوان ارز دارو 
دولت  نه  و  قانونگذار  نه  و  شود  نمی  حدف 

چنین سیاستی را ندارند و نخواهند داشت.
اجرای  ضمانت  اینکه  بیان  با  مجلس  رئیس 
طرح دارویاری منوط به هوشمند سازی است، 
خاطرنشان کرد: اگر هوشمندسازی در اجرای 
طرح دارویاری رخ ندهد مطمئناً در آنجا هم 
فاسد  که  افرادی  و هم  اذیت می شوند  مردم 
می بردند،  منفعت  دارو  ارزهای  در  و  بودند 
منفعت  ریالی  صورت  به  این جا  در  مجدداً 
خواهند برد. قالیباف با تاکید بر لزوم تکمیل 

پرونده الکترونیک سالمت ...

متاسفانه  گفت:  یاسوج  پزشکی  علوم  دانشگاه  رئیس 
علیرغم هشدارهایی که در مدت هفته های اخیر داده 
شد همچنان شاهد عادی انگاری کرونا و سهل انگاری 

در رعایت پروتکل های بهداشتی در استان هستیم.
ستاد  نشست  در  شنبه  سه  روز  نژاد  غالم  محمد 
استان  در  داشت:  اظهار  یاسوج،  در  کرونا  دانشگاهی 
موارد بستری در حال افزایش است و این آغازگاه پیک 
جدید است، مردم باید حتما برای مقابله با این پیک 
موثر،  واکسیناسیون  داد:  ادامه  وی  شوند.  واکسینه 
را در جامعه کمتر کند. رئیس  بیماری  بار  تواند  می 

دانشگاه علوم پزشکی یاسوج عنوان کرد:...

رئیس دانشگاه علوم پزشکی یاسوج هشدار داد؛
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نماینده ولی فقیه در کهگیلویه و بویراحمد:

گرامیداشت باشکوه 
مناسبتهای ملی و انقالبی 

عامل بقای نظام است 

بارش های اخیر بیش از 
هفت میلیون متر مکعب آب 

وارد سد کوثر کرد

یارانه دارو به هیچ وجه 
قطع نمی شود
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تخلیه زباله جلوی تامین اجتماعی همزمان با سیل در یاسوج؛

مدیریت بحران
 به سبک شهرداری

شهردار یاسوج:

 تخلیه زباله جلوی سازمان تامین اجتماعی اعتراضی خودجوش بود
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شناسه آگهی ؛ 1358394      روابط عمومی شرکت گاز استان کهگیلویه و بویراحمد 

 آگهی مناقصه عمومی یک مرحله ای

 شماره 15/ 401

 نام ونشانی دستگاه مناقصه گذار : شرکت گاز استان کهگیلویه و بویراحمد – به آدرس یاسوج ، بلوار 
مطهری، خیابان راهداران، پائین تر از اداره راه و شهرسازی ساختمان شماره دو شرکت گاز، واحد امور 

پیمانها
موضوع مناقصه: احداث سوله نگهداری اجناس واحد کاالی شرکت گاز استان کهگلویه وبویراحمد.

میزان ونوع تضمین شرکت درفرآیند ارجاع کار: 1.381.000.000)یک میلیارد و سیصد وهشتادو 
یک میلیون ریال(که مي بایست مطابق مصوبه شماره 123402/ت50659 ه مورخ 27/ 09/ 1394 هیاًت 
محترم وزیران و ضمائم مربوطه تهیه شود و در صورت نقدي به حساب شماره4101119744111855 

بانک مرکزی واریزگردد.
 زمان و مهلت توزیع اسناد مناقصه از طریق سامانه ستاد )دولت(: 

 15/ 5/ 1401 لغایت24/ 05/ 1401
   www.setadiran.ir محل دریافت اسناد: ازطریق درگاه سامانه ستاد به آدرس 

 مبلغ خرید اسناد: واریز مبلغ 000/ 500 )پانصد هزار(ریال به حساب        4101119744111855 
نزد بانک مرکزی درسامانه ستاد 

 زمان،مهلت و محل تسلیم اسناد و پیشنهاد شرکت درمناقصه: ساعت16مورخه 05/ 06/ 1401 
از طریق سامانه ستاد

 محل وزمان گشایش پیشنهادها:ساختمان شماره 2شرکت گاز استان، دفتر امورپیمانها، راس ساعت 
10 صبح مورخه06/06/ 1401

 مبلغ برآوردشده معامله: 27.619.547.577)بیست و هفت میلیارد و ششصد و نوزده میلیون و پانصد 
و چهل و هفت هزار و پانصد و هفتاد و هفت ریال(

- سایر موارد الزم :
- مدارك ثبتي شرکت حاوي تصاویر برابربا اصل )اساسنامه،آگهي آخرین تغییرات شرکت ، آگهي تاسیس 

شرکت در روزنامه رسمي و ... (
- ارائه مستنداتی دال براجرای کارهای مشابه و سوابق کاری مرتبط.

کارمطابق  انجام  مالی  و  فنی  توانایی  و  مورد(  )حسب  الزم  تخصص  امکانات،  تجهیزات،  بودن  دارا   -
استانداردهای صنعت نفت )شرکت ملی گاز ایران(

- داشتن حداقل رتبه 5 رشته ابنیه از سازمان برنامه ریزی
- گواهینامه صالحیت ایمنی کار از اداره تعاون، کارورفاه اجتماعی 

- تکمیل پرسشنامه های اطالعاتی
- از مناقصه گران جهت حضور درجلسه گشایش پیشنهادها دعوت به عمل مي  آید.

- سایر اطالعات و جزئیات مربوطه در اسناد مناقصه مندرج است.
nigc-kb.ir ضمناً آگهی این مناقصه در پایگاه اینترنتي شرکت گاز استان کهگیلویه و بویر احمد -

 و پایگاه ملي اطالع رساني مناقصات   iets.mporg.ir قابل مشاهده مي باشد. 
تلفكس واحد امورپیمانها :  33336277 - 074                   

   نوبت  دوم
شرکت ملی گاز اریان  شرکت ملی گاز اریان 

اقدام سازمان انرژی اتمی اجرای قانون مصوبه مجلس شورای 
اسالمی است؛ بندی از مصوبه ای که اجرای آن ایران را به لحاظ 
مذاکراتی در موضع قدرت قرار داد و طرف های غربی را وادار به 
بازگشت به میز مذاکره کرد، به همین دلیل اجرای بخش هایی 

از این مصوبه تکمیل پازلی با هدف نهایی رفع تحریم هاست.
بهروز کمالوندی سخنگوی سازمان انرژی اتمی از راه اندازی و 
تزریق گاز به سانتریفیوژهای جدید یا پیشرفته خبر داد. هرچند 
زمینه  در  مجلس  مصوبه  راستای  در  اقدام  این  که  گفت  او 
اقدامات راهبردی برای رفع تحریم ها است اما قرابت زمانی آن 
اعمال  ایران  به تحریم هایی که آمریکا علیه جمهوری اسالمی 

کرده است کمی معنادار به نظر می رسد.
بهروز کمالوندی دوشنبه شب در گفت وگویی تلویزیونی گفت: 
»دستور راه اندازی صدها ماشین جدید سانتریفیوژ عصر امروز 
 IR1 و   IR6 پیشرفته  ماشین  انواع  از  متشکل  که  شد  داده 

است.«
سخنگوی سازمان انرژی اتمی افزود: »این اقدام را در راستای 
از  صیانت  و  تحریم ها  لغو  برای  راهبردی  اقدام  قانون  اجرای 
منافع ایران و رسیدن به حداقل میزان غنی سازی 190 هزار سو 
انجام شده که کف نیاز کشور است. در این رابطه با آژانس بین 

المللی انرژی اتمی اطالع رسانی شده است.« 
کرد  اعالم  آمریکا  خزانه داری  وزارت  گذشته،  روز  همچنین 
ایران در  با  ارتباط  دلیل  به  را  اسامی شرکت های جدیدی  که 
فهرست تحریم قرار داده است و معاون وزیر خزانه داری آمریکا 
بعد از تحریم های یکجانبه این کشور علیه ایران، گفت: آمریکا تا 
زمان بازگشت ایران به برجام، به اعمال تحریم های بیشتر علیه 

فروش نفت خام و محصوالت پتروشیمی ایران ادامه می دهد.
احتمال  خصوص  در  اظهاراتی  و  زنی ها  گمانه  که  حالی  در 
برگزاری دور جدید گفت وگوهای ایران با 4+1 در وین منتشر 
می شود، به نظر می رسد آمریکایی ها با اعمال تحریم های جدید 
به دنبال اهرم سازی و افزایش توان چانی زنی خود هستند، اما 
واکنش و اقدام به موقع سازمان انرژی اتمی ایران، این تالش 

آمریکا را خنثی کرده و آن را به بوم رنگی تبدیل کرد که به 
سمت خودشان برگردد.

طرف غربی همواره ثابت کرده است که در قبال هرگونه انفعال، 
تعهدات  از  فرار  دنبال  به  و  می گیرد  پیش  در  را  زیاده خواهی 
خود است و به همین دلیل تنها راه برای وادار کردن آنها برای 

بازگشت به تعهداتشان، مقابله به مثل و اعمال فشار است.
در اصل این اقدام اخیر که شب گذشته اعالم شد اجرای بندی 
از مصوبه مجلس شورای اسالمی است، مصوبه ای که اجرای آن 
ایران را به لحاظ مذاکراتی در موضع قدرت قرار داد و طرف های 
غربی را وادار به بازگشت به میز مذاکره کرد. به همین دلیل 
نهایی  با هدف  پازلی  تکمیل  این مصوبه  از  اجرای بخش هایی 
رفع تحریم ها است. به نظر می رسد یک هماهنگی مناسب در 
دولت جه در حوره سیاسی و چه در حوزه فنی وجود دارد که 
مذاکراتی  موضع  و  جایگاه  مقوم  اقدامات  و  تصمیمات  برآیند 
کشور است. از طرفی برعکس و در نقطه مقابل، به ویژه آمریکا 
همچنان افتراق و اختالف شدیدی حتی در درون هیات حاکمه 
این کشور وجود دارد که باعث شده است که دولت بایدن نتواند 
بایدن  به توافق بگیرد و کاهش محبوبیت  بازگشت  به  تصمیم 
در نظرسنجی ها مزید بر علت شده است و او را در نقطه ضعف 
لغو  مذاکرات  برای  اروپا  ورود جدی  از طرفی  است.  داده  قرار 
روبرو  جدی  ابهامات  با  آمریکا  جدید  تحریم های  با  تحریم ها، 
اما  میانجیگیری های خود  علیرغم  اروپا  نظر می رسد  به  و  شد 
نتوانسته است آمریکا را برای اجرای تعهدات برجامی اش قانع 

کند.
صورت  در  بداند  باید  غرب  که  است  این  نکته  مهم ترین 
را  آن  هزینه  باید  تعهدات  به  بازگشت  عدم  و  تحریم ها  ادامه 
طرفی  عنوان  به  ایران  اقداماتی  تمام  آنکه  ضمن  بپردازد،  نیز 
را  هسته ای  اقدامات  همه  و  است  برجام  عضو  هنوز  که  است 
اما  انجام می دهد  اتمی  انرژی  بین المللی  آژانس  رسانی  اطالع 
رفتار  قطعنامه 2231  توافق  مفاد  نقض  با  دیگر همواره  طرف 

غیرقانونی انجام می دهد.

 دوران بزن در رو 
تمام شده است

سخنگوی کمیسیون فرهنگی مجلس شورای اسالمی نیز گفت: 
پاسخی  سانتریفیوژ  جدید  ماشین  صدها  اندازی  راه  با  دولت 
دوران  بدانند  تا  داد  آمریکا  تحریم های جدید  به  دندان شکن 

بزن در رو به پایان رسیده است.
احمد راستینه در مورد اقدام دولت درافزایش راه اندازی صدها 
جهادی  و  انقالبی  داشت:اقدام  بیان  سانتریفیوز  جدید  ماشین 
به  حرکت  و  ای  هسته  فناوری  از  حمایت  در  جمهور  رییس 
ایران  سرزمین  تاریخ  در  سو   هزار   190 سازی   غنی  سمت 

اسالمی ماندگار خواهد شد.
عضو کمیسیون فرهنگی مجلس بیان داشت: امروزه  در برجام  
جریان زیاده خواهی دنباله رو آمریکا تالش می کرد تا  ایران 
را قدم به قدم از مواضع به عقب هدایت کند اما در این زمینه 
برای  اراده ای  قبل هیچ  دولت  در  متاسفانه  است،  نبوده  موفق 

دفاع از منافع و امنیت ملی وجود نداشت.
وی تاکید کرد: دولت انقالبی بر اساس مصوبه اقدام راهبردی 
جلو   به  ملت  حقوق  احقاق  برای  قدم  به  قدم  تحریم ها  لغو  و 

حرکت می کند.
نماینده مردم شهرکرد بیان داشت: افزایش غنی سازی به 190 
ایران  امید را در دانشمندان سرزمین  اینکه  بر  هزار سو عالوه 
ایجاد  برای  نوینی  و نخبگان دانشگاهی دو چندان کرد، فصل 
و  صنعتی   کشاورزی،  عرصه های  در  بنیان  دانش  شرکت های 

پزشکی به وجود آورد.
نیاز  مورد  داروی  وقیحانه  امروز دشمن  اینکه  بیان  با  راستینه 
ملت ایران را تحریم کرده است، گفت: حرکت به سمت داروهای 
از  مندی  بهره  عرصه  در  خالق  های  شرکت  ایجاد  نوترکیب، 
فناوری هسته ای و استفاده از ظرفیت دانشگاهها برای حرکت 
به سمت جذب دانشجویان عالقمند فناوری هسته ای، سر آغاز 

بزرگی برای تحوالت آینده کشور است.
همه  امید  تردید  جمهور،بی  رییس  شجاعانه  اقدام  افزود:  وی 
آنهایی که در برجام به دنبال نادیده گرفتن حقوق ملت ایران 
بودند را به یاس تبدیل  کرد و با خنثی سازی تحریم ها ،توسعه 
به  حرکت  و  همسایگان  با  روابط  ،توسعه  المللی  بین  روابط 
سمت ائتالف های جدید در ساختار و نظم جدید بین المللی 

دستاوردهای مثبتی برای کشور بر جای گذاشت.
ارتقا  در  جمهور  رییس  انقالبی  کرد:تصمیم  تصریح  راستینه 
شاخص های فناوری هسته ای گامی بلند برای دفاع از  حقوق 
وثبات  پایداری  به سمت  و حرکت  ها  تحریم  لغو  ایران،  ملت 

امنیت  جمهوری اسالمی ایران است.
عضو کمیسیون فرهنگی مجلس تاکید کرد: به کشورهای طرف 
رهبری  معظم  مقام  صریح  فتوای  اساس  بر  گوییم  می  برجام 
ساخت بمب هسته ای حرام شرعی است و ساخت بمب هیچ 
جایگاهی در استراتژی نظامی و دفاعی کشور ندارد اما بی تردید 
دشمنان  اگر  که  رفت  خواهد  پیش  آنجا  تا  ملت  انقالبی  صبر 
منافع  علیه  بر  خود  تصمیمات  در  محاسباتی  دچار خطای  ما 
ملی بشوند با پاسخ کوبنده و قاطع ملت و دولت ایران مواجهه 

خواهند شد.

چرایی راه اندازی سانتریفیوژهای جدید؛
دوران بزن در رو تمام شده است 
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ورزش و جوانان
 به ورزشکاران ملی استان بی توجه است 

به  توجهی  بی  از  بویراحمد  و  کهگیلویه  استاندار 
ورزشکاران ملی ابراز نگرانی کرد و گفت: ورزش و جوانان 
به ورزشکاران ملی استان بی توجه است در حالی که باید 
بین المللی  و  ملی  آفرینان  افتخار  از  و  برگزار  مراسمی 

استان تجلیل شود.
 سید علی احمدزاده ظهر روز گذشته در نشست شورای 
ورزش کهگیلویه و بویراحمد اظهار داشت: عملکرد اداره 
کل ورزش و جوانان در زمینه توجه به ورزشکاران ملی 

نامطلوب بوده است
ورزش،  شورای  عضو  اجرایی  دستگاه های  انتقاد  با  وی 
این  خاطرنشان کرد: عدم حضور برخی مدیران و عضو 
بدون شک  و  نیست  توجیه  قابل  امروز  در جلسه  شورا 
انجام  انگاری  با این سهل  اقدام قانونی الزم در برخورد 

خواهد شد.
در  مدیران  برخی  حضور  عدم  اینکه  بیان  با  احمدزاده 
این  به  آنان  توجهی  بی  بیانگر  ورزش  شورای  نشست 
اجرایی  افزود: حضور معاونین دستگاه های  مقوله است، 
در نشست این شورا را در هیچ شرایطی قابل قبول نمی 

دانم هرچند برای آنان احترام ویژه ای قائل هستم.
نادیده گرفته شدن ورزش توسط برخی مدیران  از  وی 
اجرایی ابراز گالیه کرد و ادامه داد: بررسی گذشته نشان 
و  توسعه  برای  استان  در  دولتی  مدیران  که  دهد  می 
حوزه ای  هیچ  در  خاصی  گذاری  سرمایه  ورزش  پویایی 
نداشته اند وگرنه با توجه به وجود ورزشکاران پای کار و با 
انگیزه می توانستیم افتخارآفرینی فراوانی در سطح ملی 

و بین المللی داشته باشیم.
استاندار کهگیلویه و بویراحمد با بیان اینکه وقتی مدیران 
ما که خود در این حوزه مسئول هستند با ورزش اینطور 
برخورد می کنند جایگاه ورزش استان مشخص می شود، 
و  می کنند  مراجعه  من  به  ورزشکاران  کرد:  خاطرنشان 
را  و خودشان هزینه ها  نمی شوند  می گویند که حمایت 

پرداخت می  کنند.
احمدزاده یادآور شد: نوجوانان و جوانان هندبال فرازبام 
خائیز دهدشت در کشور قهرمان شده اما مرتب به من 
مراجعه می کنند و از اینکه حمایت نمی شوند گالیه دارند 

که ضعف بزرگی در حوزه ورزش است.
جلسه  این  شد:  یادآور  بویراحمد  و  کهگیلویه  استاندار 
برایم قابل قبول نیست و مجددا باید تکرار شود و همه 
مدیران کل با برنامه  حضور داشته باشند تا ورزش استان 

دچار تغییر و تحول شود.
احمدزاده بیان کرد: تا نگاه مدیران به حوزه ورزش تغییر 
نکند نباید منتظر کارهای بزرگ در سطح استان باشیم، 
بنابراین در جلسات بعدی مدیران کل که تصمیم گیرنده 

هستند به جلسه بیاید.
احمدزاده عدم حضور مدیران در جلسه شورای ورزش 
را بی احترامی به ورزش و جوانان دانست و گفت: رئیس 
دو  که  یاسوج  دانشگاه  رئیس  و  پزشکی  علوم  دانشگاه 
استاد تمام حوزه دانشگاه هستند در جلسه حضور دارند 

اما بقیه مدیران نیستند که تاسف آور است.
وی در ادامه خطاب به مدیرکل ورزش و جوانان با بیان 
گفت:  است،  کم  ورزش  در  برنامه ریزی  و  تحرك  اینکه 
و  چمن  احداث  استان،  مختلف  مناطق  از  بازدید  در 
چنین  دارند  که حق  است  مردم  مطالبه  ورزشی  سالن 
این زمینه کم کاری  باشند چرا که در  مطالبه ای داشته 

صورت گرفته است .
اندازه  به  کرد:  عنوان  بویراحمد  و  کهگیلویه  استاندار 
منطقه   هر  است،  نشده  کار  ورزش  در  مردم  خواسته 
پررنگی  ورزشی  طرح های  می کنم  بازدید  که  استان  از 
نمی بینم اگر هم طرحی وجود دارد نیمه کاره رها شده 

است.
جوانان  حوزه  همچنین  و  ورزش  به  توجه  لزوم  بر  وی 
تاکید کرد و یادآور شد: در اعتبارات استانی و همچنین 
در  اعتبار  برای بخش ورزش  رئیس جمهور  متمم سفر 
جوانان  و  ورزش  مدیرکل  از  که  است  شده  گرفته  نظر 
می خواهم جهادی پای کار باشد. وی همچنین از مدیر 
از  استان  ورزش  سهم  خواست  جوانان  و  ورزش  کل 
استانداری  به  و  پیگیری  وزارتخانه  در  را  ملی  اعتبارات 
ساخت  برای  اقدامات  اینکه  ضمن  دهد،  گزارش 
سالن های ورزشی یا بهبود وضعیت پیست اسکی کاکان 
که قابلیت بین المللی شدن را دارد به استانداری گزارش 
ارائه شود. احمدزاده در بخش سوم سخنان خود گفت: 
ورزش و جوانان به ورزشکاران ملی استان بی توجه است 
در حالی که باید مراسمی برگزار و از افتخار آفرینان ملی 
و بین المللی استان تجلیل شود. وی خاطرنشان کرد: تیم 
فوتبال  تیم  همچنین  و  دهدشت  خائیز  فرازبام  هندبال 
فوالد یاسوج و سایر رشته های ورزشی به وسیله جذب 
اسپانسر و استفاده از ظرفیت صنایع و کارخانه هایی نظیر 

کارخانه فوالد مورد حمایت قرار گیرند.

رئیس دانشگاه علوم پزشكی یاسوج:

عادی انگاری، پاشنه آشیل کرونا 
در کهگیلویه و بویراحمد است

رئیس دانشگاه علوم پزشکی یاسوج گفت: متاسفانه علیرغم 
هشدارهایی که در مدت هفته های اخیر داده شد همچنان 
شاهد عادی انگاری کرونا و سهل انگاری در رعایت پروتکل 

های بهداشتی در استان هستیم.
دانشگاهی  نشست ستاد  در  روز سه شنبه  نژاد  محمد غالم 
در  بستری  موارد  استان  در  داشت:  اظهار  یاسوج،  در  کرونا 
حال افزایش است و این آغازگاه پیک جدید است، مردم باید 

حتما برای مقابله با این پیک واکسینه شوند.
وی ادامه داد: واکسیناسیون موثر، می تواند بار بیماری را در 

جامعه کمتر کند.
متاسفانه  کرد:  عنوان  یاسوج  پزشکی  علوم  دانشگاه  رئیس 
استقبال از تزریق واکسن کم شده در صورتی که کرونا همان 
ناشی  عوارض  واکسن  تزریق  علت  به  است،  بیماری کشنده 
از ابتال کم شده اما هنوز برای افرادی که واکسینه نشده اند 
افزایش شمار  به  ناکرده منجر  باالیی دارد و خدای  خطرات 

قربانیان می شود.
غالم نژاد تاکید کرد: کسانی که این روزها عالئم دارند، عالئم 
باشند و در  باید هفت روز قرنطینه  کرونا است و فرد حتما 

جامعه حضور نیابند.
اشاره  با  همچنین   یاسوج  پزشکی  علوم  دانشگاه  رئیس 
ساعت   24 مدت  در  استان  در  شده  انجام  آزمایش های  به 
گذشته، گفت: از 394 نمونه دریافت شده از آزمایشگاه های 
درصد   59 تست  ورپید  آر  سی  پی  تست های  شامل  استان 

موارد مثبت بودند.
گذشته  ساعت   24 در  خوشبختانه  افزود:  نژاد  غالم  محمد 
فوتی ناشی از کرونا  در استان گزارش نشده و شمار قربانیان 
این بیماری درکهگیلویه وبویراحمد همچنان هزار و 134 نفر 

است.
بیمارستان های  در  بیمار   86 اکنون  هم  کرد:  تاکید  وی 
کهگیلویه و بویراحمد بستری هستند که از این تعداد 36نفر 
در  حالش  خامت  و  دلیل  به  هم  نفر  یک  و  قطعی  مبتالی 

بخش مراقبت های ویژه تحت درمان است.

پنج نفر در منطقه عشایری دنا 
گرفتار در سیالب نجات یافتند

بویراحمد گفت:  و  احمر کهگیلویه  سرپرست جمعیت هالل 
در  عشایری  بچه  پسر  یک  و  زن  چهار  جان  احمر  هالل 
شهرستان دنا که دربین آبگرفتگی ها و سیالب محصور شده 

بودند را نجات داد.
کاظم فالحی دوست روز سه شنبه در این باره افزود: با اعالم 
آب  در  بچه(  پسر  یک  و  زن  )چهار  نفر  پنج  شدن  گرفتار 
گرفتگی ها و سیل منطقه عشایری دیو هاشم روستای کره 
و  امداد  سازمان  همکاری  با  بالفاصله  دنا  شهرستان  سفلی 
نجات جمعیت هالل احمر کشور و جمعیت هالل احمر استان 

فارس یک فروند بالگرد امداد و نجات به استان اعزام شد.
نجات  و  امداد  تیم  یک  شدن  ملحق  با  داشت:  ابراز  وی 
در  دنا  شهرستان  احمر  هالل  جمعیت  سوی  از  کوهستان 
محل حادثه حضور یافته و چهار زن و یک پسر بچه عشایر را 
که دربین آبگرفتگی ها و سیالب محصور شده و راه دسترسی 
را  بود  رفته  بین  از  نیز  منطقه  آن  به  منتهی  های  جاده  و 

نجات دادند.
فالحی دوست ادامه داد: هم اکنون نیز بالگرد امداد و نجات 
مشغول امدادرسانی و ارسال اقالم امدادی به روستاها و مناطق 
عشایری سیل زده در شهرستانهای مارگون و بویراحمد است 
این  به  دسترسی  و  شده  مسدود  ارتباطی  راههای  که  زیرا 

مناطق وجود ندارد.

4 و نیم تن کاالی قاچاق در گچساران 
کشف شد

فرمانده انتظامی گچساران گفت: 4.5تن کاالی قاچاق شامل 
کنستانتره دام و چوب در این شهرستان کشف شد.

با  گو  و  گفت  در  شنبه  سه  روز  خادمیان  ارسالن  سرهنگ 
کیلو گرم کنسانتره  و 500  اطهار داشت:2تن  ایرنا  خبرنگار 
دامی و 2 تن چوب قاچاق از سودجویان در گچساران کشف 

شده است.
امامزاده جعفر)ع(  انتظامی  پاسگاه  مأموران  ابراز داشت:  وی 
ارز  و  کاال  قاچاق  با  مبارزه  طرح  راستای  در  فرماندهی  این 
به 2 دستگاه  زنی در محور های مواصالتی  در حین گشت 
خودروی وانت سایپا مشکوك شدند و آنان را متوقف کردند.

وی افزود: مأموران در بازرسی از خودروی های مذکور 2 تن 
و 500 کیلوگرم کنسانتره دامی و 2 تن چوب را قاچاق کشف 

و ضبط کردند.
فرمانده انتظامی گچساران  خاطرنشان کرد: متهمان دستگیر 
و  معرفی  قضائی  مراجع  به  قانونی  مراحل  سیر  جهت  شده 

خودروها نیز به پارکینگ منتقل شدند.
فرمانده انتظامی گچساران همچنین از کشف 298هزارو400 
نخ سیگار قاچاق به ارزش یک میلیارد و500 میلیون ریال در 

این شهرستان خبرداد. 
 خادمیان اظهار داشت: ماموران پلیسی آگاهی این فرماندهی 
طرح   اجرای  درراستای  قضایی،  مراجع  با  هماهنگی  از  پس 
مبارزه با قاچاق کاال و ارز ، در محور دیلم به گچساران ایست 

و بازرسی دایر کردند.                         
وی افزود: ماموران حین انجام ایست و بازرسی به یک دستگاه 

خودروی پژو405 مشکوك و آن را متوقف کردند. 
خادمیان تصریح کرد: ماموران در بازرسی از خودروی مذکور 
298هزار و400 نخ سیگار قاچاق  کشف و ضبط کردند و2 

نفر را در این راستا دستگیر کردند.  
وی بیان کرد: از ابتدای سال جاری تا پایان خرداد ماه افزون 
بر 80 میلیارد و 140 میلیون و 811 هزار ریال کاالی قاچاق 

در گچساران کشف شد.
خادمیان عنوان کرد: در این مدت 56 دستگاه خودروی حامل 

کاالی قاچاق در گچساران توقیف شده است.
میزان  بیشترین  داشت:  ابراز  گچساران  انتظامی  فرمانده 
لوازم خانگی  شامل  امسال  شده  کشف  قاچاق   کاالهای 

بهداشتی، خوراکی و آرایشی بوده است.

شهرداری یاسوج انبوهی از زباله را جلوی 
 شعبه تامین اجتماعی یاسوج تخلیه کرد.

دوشنبه  روز  بعدازظهر  از  که  حالی  در 
مسئوالن استانی اعم استاندار  و مدیران 
دستگاه های اجرایی در استان کهکیلویه 
و بویراحمد سرگرم مدیریت بحران ناشی 
بودند،  اخیر  های  بارندگی  و  سیل  از 
شهرداری یاسوج اقدام به تخلیه زباله در 
تامین  سازمان  ورودی  بستن  و  خیابان 

اجتماعی در یاسوج کرد.

 کار شهرداری ناپسند است
استان  این  اجتماعی  تامین  مدیرکل 
 ، اداره   این  جلوی  زباله  تخلیه  گفت: 
مسدود  بر  عالوه  و  است  ناپسند  کاری 
رجوع،  ارباب  مرور  و  عبور  راه  کردن 
می اندازد. خطر  به  را  شهروندان   سالمت 

این در حالی است که از بعدازظهر دیروز 
استاندار  همراه با معاونان ایشان و بسیاری 
حال  در  اجرایی  های  دستگاه  مدیران  از 
الزم  های  هماهنگی  و  بحران  مدیریت 
از   جلوگیری  و  مردم  به  منظور کمک  به 
 آسیب های ناشی از سیل و بارندگی بودند.

افزود:  استان  اجتماعی  تامین  مدیرکل    
و  سیل  از  ناشی  آمده  وجود  به  بحران 
مشکالت  که  یاسوج  شهر  در  بارندگی 
کارها  و  کسب  و  مردم  برای  را  زیادی 

مسیوالن  که  کرد  می  ایجاب  شد،  سیب 
کاهش  صرف  را  خود  امکانات  شهرداری 
می  آمد  و  رفت  تسهیل  و  ها  آسیب  این 
می  آنها  مشکالت  بر  اینکه  نه  کردند، 

افزودند.
شهردرای یاسوج 230 میلیارد ریال 

بدهكار است 
چراغ سحر افزود: شهرداری یاسوج حدود 
230 میلیارد ریال بدهکار است و مطالبات 
از  شهرداری  عوارض  بابت  شده  اعالم 
است.  ریال  میلیارد   60 حدود  نیز   ما 
اجتماعی   تامین  مطالبات  داد:  ادامه  وی 
شده  انباشته  های  بدهی  شهرداری  از 
و  تابعه  های  سازمان  و  شهرداری 
سال  چندین  در  شهرداری  پیمانکاران 
است. بوده  پیگیری  حال   در  و   گذشته 

شهردار  با  جلسه  چندین  ما  افزود  وی 
برگزار  شهرداری  نمایندگان  و  یاسوج 
شهرداری  اینکه  به  توجه  با  و  کردیم 
بدهی  پرداخت  بابت  اقدامی  یاسوج 
بازداشت  به  نسبت  نداد،  انجام  خود 
بانک  و  شهر  بانک  نزد  آنها  های  حساب 
که شب  توافقی  با  اما  کردیم،  اقدام  ملی 
گذشته با مدیرکل امور شهری استانداری 
از  اخیر،   بحران  به  توجه  با  و  شد  انجام 
و  عملی  اقدام  و  شد  نظر  صرف  کار  این 
نیاوردیم. عمل  به  زمینه  این  در   موثر 

چراغ سحر با بیان اینکه ما تعامل و حل 
مسایل از طریق برگزاری نشست های فی 
مسئوالن  از  دانیم،  می  موثرتر  را  مابین 
شهرداری خواست با تعامل و ارائه راهکار 

صحیح مشکالت این دو حوزه رفع شود.

شهردار یاسوج:
تخلیه زباله جلوی تامین اجتماعی 

حرکتی خودجوش بود 
ایرنا  خروجی  روی  بر  که  خبری  در  اما 
را   اقدام  این  یاسوج  شهردار  گرفت  قرار 
گفت:  و  کرد  اعالم  خودجوش  اعتراضی 
در اعتراضی خودجوش کارگران شهرداری 
اقدام به انباشت زباله جلو تامین اجتماعی 
کردند و این انباشت زباله هیچ وقت در پی 
کامال  و  نبوده  شهرداری  مدیریت  دستور 

خودجوش بوده است. 
های  بارش  پی  در  افزود:  مقدم  نستهن 
سیل آسا در عصر روز دوشنبه شهر یاسوج 

مملو از باران و آبگرفتگی شد.
و  قبلی  آمادگی  به  توجه  با  گفت:  وی 
برای  الزم  آمادگی  شهرداری  ها  هشدار 
پاکسازی  با  و  داشت  را  بحران  با  مقابله 
اساسی وضعیت را به خوبی مدیریت کرد.

وی ادامه داد: خوشبختانه بدون تلفات با 
اقدام به موقع  مدیریت موثری انجام شد 
مبنی  خبری  تالش  همه  این  از  پس  اما 

بر بسته شدن حساب شهرداری و صدور 
احساسات  تحریک  باعث  نامه  بازداشت 

کارگران شهرداری شد.
مقدم عنوان کرد: در اعتراضی خودجوش 
زباله  انباشت  به  اقدام  کارگران شهرداری 
جلو تامین اجتماعی کردند و این انباشت 
مدیریت  دستور  پی  در  وقت  هیچ  زباله 
بوده  خودجوش  کامال  و  نبوده  شهرداری 

است. 
این  از  اطالع  محض  به  داد:  ادامه  وی 
موضوع از اقدام مذکور جلوگیری و دستور 
در  که  شد  صادر  ها  زباله  برداشتن  برای 
ابتدا این نیروهای پاکبان امتناع کردند اما 
از جلو  زباله ها  این  با سایر ماشین آالت 

تامین اجتماعی برداشته شد.
تامین  کرد:  عنوان  یاسوج  شهردار 
اجتماعی خانه دوم ماست و بستن حساب 
در این موقع و صدور بازداشت نامه باعث 

تحریک پاکبانان شهرداری شد.
وی تاکید کرد: این اقدام تامین اجتماعی 
ای  مدبرانه  کار  فعلی،  سخت  شرایط  در 

نبود.
تاکنون  اجتماعی  تامین  کرد:  بیان  مقدم 
بیش از 10 بار اقدام به برداشت و توقیف 
به  و  است  کرده  شهرداری  های  حساب 
ناحق و به اشتباه از حساب شهرداری کم 

شده است.
که  است  حالی  در  ها  این  افزود:  وی 
اجتماعی  تامین  از  شهرداری  مطالبات 
بیشتر بوده و اقدام امروز باعث شد جای 

شاکی و متشاکی عوض شود.
های  بررسی  داشت:  ابراز  یاسوج  شهردار 
کارشناسی حوزه حسابرسی شهرداری بر 
اساس آرای کمیسیون 77 نشان می دهد 
میزان مطالبات شهرداری بیش از 3 برابر 

تامین اجتماعی است.
مقدم عنوان کرد: مطالبات فی ما بین باید 
میلیاردی   23 بدهی  مبلغ  و  شود  احصا 
غیر  ادعای  شهرداری  از  اجتماعی  تامین 

منطقی است.
وی ادامه داد: احساسات کارگران را درك 
می کنیم و حامی آن ها هستیم اما تذکر 
های الزم در خصوص اقدام امروز به آن ها 
داده شده زیرا که باید از طریق قانون حق 

خود را مطالبه کنند.

سد  نگهداری  و  برداری  بهره  اداره  مدیر 
بارندگی  اثر  بر  گفت:  گچساران  کوثر 
هفت  از  بیش  گذشته  روز  چند  تابستانه 
میلیون و 500 هزار متر مکعب آب وارد 

مخزن سد کوثر در گچساران شده است.
اکبر خدری افزود: 82 درصد از گنجایش 
هم  کوثر  سد  مکعبی  متر  مخزن547 

اکنون پر است.
اکنون حجم آب  اینکه  هم  بیان  با   وی 
موجود در مخزن سد کوثر 452 میلیون 
متر مکعب است ابراز کرد:  در مدت مشابه 
این سد  از 88 درصد  بیش  سال گذشته 
بوده  پر  مکعب  متر  میلیون   484 معادل 

است. 
از  بیش  اکنون  هم  داشت:  اظهار  خدری 
94 میلیون متر مکعب از حجم مخزن سد 

کوثر گچساران خالی است.
سیل  های  بارندگی  در  کرد:  تصریح  وی 
میلیمتر   14 گذشته   روز  چند  آسا 
بارندگی در ایستگاه هواشناسی سد کوثر 

به ثبت رسیده است.

سد  نگهداری  و  برداری  بهره  اداره  مدیر 
 20 رهاسازی  گفت:  گچساران  کوثر 
میلیون متر مکعب آب از سد کوثر برای 
خوزستان  با دبی 30 متر مکعب بر ثانیه 
قبل از بارندگی های چند روز گذشته در 
حال انجام بود که با شروع بارندگی های 
آشامیدنی  آب  تامین همزمان  برای  اخیر 
خوزستان و مهار سیالب  این میزان دبی 

به پنج متر مکعب بر ثانیه تبدیل شد.
وی ابراز کرد: در بارندگی های سیل آسا 
تابستانه گچساران با توجه به هشدارهای 
گونه  هیچ  کوثر   سد  باالدست  در  الزم 
مناطق  این  کشاورزان  برای  مشکلی 
های  زمین  از  تعدادی  و  نیامده  بوجود 

کشاورزی در حوزه پایین دستی این سد 
به دلیل فعال شدن چند دره فصلی  دچار 
آبگرفتگی و خسارت شدند که هیچ گونه 

ارتباطی با سد کوثر ندارد.
در سال  آب  ورودی  میزان  خدری گفت: 
به سد کوثر 295.77 میلیون  آبی جاری 
مدت  در  که  حالی  در  بوده  مکعب  متر 
متر  336.6میلیون  گذشته  سال  مشابه 

مکعب بوده است.
میلیون  از 283   بیش  اظهار داشت:  وی 
برای  آبی جاری  در سال  آب  متر مکعب 

مصارف مختلف رهاسازی شده است.
این  میزان آب 138  از  ادامه داد:  خدری 
میلیون متر مکعب برای مصرف آشامیدنی 

مهر  ابتدای  از  کشور  جنوبی  استان های 
سال گذشته تاکنون رهاسازی شده است.

نگهداری  و  برداری  بهره  اداره  مدیر 
در  همچنین  گفت:  گچساران  کوثر  سد 
آب  مکعب  متر  میلیون  مدت48  این 
آب  مکعب  متر  2.91میلیون  کشاورزی، 
صنعت و 73.39 میلیون متر مکعب برای 
سایر مصرف )زیست محیطی( در این سد 

رهاسازی شده است.
خدری با اشاره به اینکه نرمال تراز مخزن 
بتنی این سد از سطح دریا 625متر است 
گفت: هم اکنون تراز این سد بیش از 618 

متر است.
مکعب  متر  20میلیون  کرد:  تصریح  وی 
آب در سال آبی جاری از سد کوثر تبخیر 
سال  مشابه  مدت  در  میزان  این  که  شد 

قبل 23.6 میلیون متر مکعب بوده است.
خدری  گفت: هم اکنون دبی خروجی کل 
سد کوثر 14.23متر مکعب بر ثانیه و دبی 
ورودی 11.14  متر مکعب بر ثانیه است.

نهاد  با  بویراحمد  و  کهگیلویه  استانداری 
همکاری  نامه  تفاهم  جمهوری  ریاست 
امضاء کرد سرپرست امور بانوان و خانواده 
از  بویراحمد  و  کهگیلویه  استانداری 
اجرای پروژه توانمندسازی اقتصادی زنان 
سرپرست خانوار با همکاری معاونت امور 

زنان نهاد ریاست جمهوری خبر  داد.
گذشته  روز  ظهر  مدبرنژاد  سادات  عاطفه 
در جمع خبرنگاران اظهار داشت: بر اساس 
معاونت  مشترك  همکاری  نامه  تفاهم 

خانواده  و  زنان  امور  در  جمهور  رئیس 
بویراحمد،  و  کهگیلویه  استانداری  و  
توانمندسازی  پروژه  اجرای  موضوع  با 
اقتصادی زنان سرپرست خانوار و حمایت 
بانوان  امور  دفتر  کارآفرین،  زنان  از 
زنان  انتخاب  و  بررسی  مجوز  استانداری 
کارآفرین به تعداد 42 نفر در مرحله اول 
الحسنه   قرض  تسهیالت  اعطای  را جهت 
سازمان  به  شهرستانی  سهمیه  براساس 
بهزیستی و کمیته امداد امام خمینی )ره( 

ابالغ کرد. سرپرست امور بانوان و خانواده 
استانداری کهگیلویه و بویراحمد افزود: بر 
به  گرفته  صورت  برنامه ریزی های  اساس 
شرایط  و  شهرستان ها  جمعیت  تناسب 
انتخاب  شهرستان  کارآفرینان  اقتصادی، 
امور  دفتر  به  دستگاه  دو  این  توسط  و 
بانوان و خانواده معرفی شوند.  وی اظهار 
حمایت  نامه،  تفاهم  این  مطابق  داشت: 
کار  دستور  در  خانوار  سرپرست  زنان  از 
توجه  با  همچنین  و  دارد  قرار  دفتر  این 
به انعقاد تفاهم نامه با صندوق کارآفرینی 
امید و با حمایت و همراهی معاون محترم 
مقرر  راستا،  همین  در  استاندار  اقتصادی 
شده است که پس از تهیه و تنظیم لیست 

زنان کارآفرین و کارجویان مرتبط با آنها 
به  تسهیالت  پرداخت  جهت  لیست  این 

صندوق کارآفرینی امید ارسال می شود.
استانی  هم  متقاضیان  افزود:  مدبرنژاد 
بهزیستی  به سازمان  با مراجعه  می توانند 
خمینی)ره(  امام  حضرت  امداد  کمیته  و 
مدارك مورد نیاز را ارائه و در صورت دارا 

بودن شرایط، در لیست قرار گیرند.
باید  کارآفرین  شد:  متذکر  پایان  در  وی 
خانوار  سرپرست  نمایانگر  که  اسنادی 
همراه  به  را  است  کار  جویای  زنان  بودن 
مدارك مهارتی و مجوز کسب و کار خود 
به سازمان بهزیستی و یا کمیته امداد امام 

خمینی )ره( ارائه دهند.

شهردار یاسوج می گوید تخلیه زباله جلوی سازمان تامین اجتماعی اعتراضی خودجوش بود؛

مدیریت بحران به سبک شهرداری

بارش های اخیر بیش از هفت میلیون متر 
مکعب آب وارد سد کوثر کرد

 استانداری کهگیلویه و بویراحمد با نهاد
 ریاست جمهوری تفاهم نامه همکاری امضاء کرد

امام  و  بویراحمد  و  کهگیلویه  در  فقیه  ولی  نماینده 
سالروز  مردادماه   12 به  اشاره  با  یاسوج  جمعه 
گفت:  اسالمی،  تبلیغات  هماهنگی  شورای  تأسیس 
و  انقالبی  و  ملی  های  مناسبت  باشکوه  گرامیداشت 
ایران در آنها  حضور گسترده قشرهای مختلف ملت 

عامل بقا، حیات و حفظ نظام است. 
آیت اهلل سید نصیر حسینی روز سه شنبه در نشست 
هماهنگی  شورای  تأسیس  سالروز  گرامیداشت 
یاسوج  در  بویراحمد  و  کهگیلویه  اسالمی  تبلیغات 
اظهار داشت: وظیفه و رسالت شورای هماهنگی برای 
طول  در  انقالبی  و  ملی  های  مناسبت  گرامیداشت 

سال سنگین است.  

مکتب  از  برگرفته  ایران  اسالمی  انقالب  افزود:  وی 
عاشورا بوده و برای حفظ ارزش های دینی و براندازی 

رژیم منحوس پهلوی به پیروزی رسید. 
امام  و  بویراحمد  و  کهگیلویه  در  فقیه  ولی  نماینده 
جمعه یاسوج بیان کرد: استکبار جهانی برای تضعیف 
بر  عالوه  ایران  ملت  انقالبی  روحیه  و  انقالب  نظام، 
عیار  تمام  جنگ  یک  هنگفت  های  هزینه  صرف 
فرهنگی، رسانه ای و تبلیغاتی را نیز به راه انداخته که 
به لطف الهی تمامی این دسیسه ها بی اثر خواهند 

ماند.   
ملی  های  مناسبت  کرد:  عنوان  حسینی  اهلل  آیت 
قشرهای  پرشور  حضور  با  و  همواره  باید  انقالبی  و 
دشمنان  تا  شوند  داشته  گرامی  ایران  ملت  مختلف 
وارد  اسالمی  ایران  به  ای  ضربه  کوچکترین  نتوانند 

کنند. 
وی ابراز داشت: ملت ایران به برکت پیروزی انقالب 

اسالمی عزتمند و مقتدر شده به طوری که در چهار 
استکبار  پیکر  بر  مهلکی  های  ضربه  نیز  اخیر  دهه 

جهانی وارد کرده است. 
آیت اهلل حسینی گفت: امروزه ایران اسالمی با وجود 
در  توانسته  متعدد دشمنان  های  تحریم  و  تهدیدها 
دنیا نفوذ کرده و در معادالت جهانی تأثیرگذار باشد. 
وی اظهار داشت: حفاظت و صیانت از نظام و انقالب 
مایه شرافت هر چه بیشتر کشور و ملت ایران است. 

رییس شورای هماهنگی تبلیغات اسالمی کهگیلویه 
و بویراحمد نیز گفت: شورای هماهنگی کشور در 12 
مردادماه 1359 به فرمان امام خمینی تأسیس و راه 

اندازی شد. 
داشت:  اظهار  خاضع  جواد  سید  االسالم  حجت 
شورای  اندازی  راه  و  تأسیس  اهداف  مهمترین 
بزرگداشت شعائر  اسالمی شامل  تبلیغات  هماهنگی 
اسالمی، تکریم ایام اهلل ها و نکوداشت مناسبت های 

ملی و مذهبی در طول سال است. 
وی افزود: مأموریت و رسالت اصلی شورای هماهنگی 
تبلیغات اسالمی سیاستگذاری، برنامه ریزی، نظارت 
و راهبری برای گرامیداشت هر چه مطلوبتر مناسبت 

های ملی و انقالبی در طول سال است. 
رییس شورای هماهنگی تبلیغات اسالمی کهگیلویه 
انقالبی  و  بیان کرد: مناسبت های ملی  بویراحمد  و 
که در طول سال از سوی شورای هماهنگی در این 
فروردین   12 شامل  شوند  می  داشته  گرامی  استان 
ارتحال  سالروز  خرداد   14 اسالمی،  جمهوری  روز 
تیر  تا 12   6 قیام خونین 15 خرداد،  امام خمینی، 
هفته بازخوانی و افشای حقوق بشر آمریکایی، هشتم 
شهریور سالروز شهادت رجایی و باهنر، یوم اهلل 13 
آبان، روز جهانی قدس، حماسه 9 دی و ایام اهلل دهه 

فجر است. 

 گرامیداشت باشکوه مناسبتهای ملی 
و انقالبی عامل بقای نظام است 
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متولد فروردین : 
ممکن است شما مطمئن نباشید که آیا عوض کردن شغلتان واقعاً 
ایده خوبی است یا نه. این پروژه می تواند به یک نوع شناخت و یا 
حتی به ارتقاء درجه منجر شود، اما ممکن است شما متوجه تالشی 
که برای سر موعد انجام دادن آن الزم است نشوید. حتی اگر همه 
چیز امیدوار کننده به نظر می رسد، بیشتر از آن چیزی که برایتان 

مفید است کار نکنید.
متولد اردیبهشت :

 اگرچه شما هنوز برای افرادی که دوستشان دارید ارزش قائل هستید 
ولی االن وقت این است که به نیازهای خودتان هم توجه کنید. ونوس 
در هفتمین خانه شما که مروبط به ارتباطات است قرار گرفته و شما 
را تشویق می کند که به نیازهای افرادی که با شما صمیمی هستند 
توجه کنید. اما ژوپیتر در امتداد ونوس زیبا در اولین خانه شما که 
مربوط به نیازهای شخصی تان است قرار دارد و به شما کمک می کند 
داشتن  دوست  ببینید.  را  هستند  مفید  خودتان  برای  که  چیزهایی 

خودتان از دوست داشتن دیگران مهم تر است.
متولد خرداد :

اما  دارید،  آمادگی  بودن  وشاد  کردن  تفریح  برای  تقریباً  امرو   شما 
اشتیاق شما برای تفریح می تواند منجر به شیطنت و آزار و اذیت 
یک  از  شما  که  شود  می  باعث  شما  فریبنده  و  راحت  روش  شود. 
مالقات کوچک بی اهمیت به مهمانی های آخر هفته کشیده شود. 
اگرچه مهمانی رفتن لذت بخش است اما به شما توصیه نمی شود 
که این کار را بکنید. به جلوحرکت کرده و همیشه خودتان باشبد، 
اما یک سیر محدویتهای قرار دادی برای خود در نظر گرفته و از آنها 

پا را فراتر نگذارید.
متولد تیر : 

امروز به نظر می رسد که فرد دیگری هم به اندازه شما از نظر احساسی 
متهم شده است و می تواند کاماًل ناراحت باشد. فقط یک چیز باعث 
می شود که شما احساسات شدید پیدا کنید اینکه بهش عادت کنید. 
آشفته شدن به خاطر مسائل غیر قابل حل دیگران برای شما زیاد 

اتفاق می افتد. 
متولد مرداد :

 به فکر دیگران بودن فقط یک کار انسان دوستانه نیست، این عمل 
این  می دهد.  تشکیل  را  شما  زندگی  مسیر  فلسفی  زیربنای  خوب 
می شناسید  که  افرادی  با  فقط  که شما  نیست  این  معنی  به  سخن 
بامحبت رفتار می کنید، برای اینکه به نظر می رسد سرشت واالی شما 
نتواند بین یک فرد غریبه و یک دوست تفاوت قائل شود. از نظر دید 

معنوی همه اشخاص با هم برابرند.
متولد شهریور : 

شما به دوستی احتیاج دارید که با او صحبت کنید و کمی آرام بگیرید، 
زیرا دچار تشویش های بسیاری هستید. در زندگی تان حساسیت های 
زیادی را به خرج می دهید و این حساسیت ها باعث می شوند که شما 

گاهی صورت اخمویی را داشته باشید.
متولد مهر : شاید امروز از ضمیر ناخودآگاه خود پیام هایی را دریافت 
می دهند.  معنی ای  چه  نمی دانید  که  هستند  آنقدراحمقانه  کنید. 
مشخص  شما  برای  کمتر  می کنید  تحلیل  را  آنها  بیشتر  هرچه 
می شوند. گرچه دارید سعی می کنید چیزی که نمی فهمید را تعبیر 
کنید، اما کمتر به هدف می رسید. به جای خرده گرفتن بگذارید کار 

خود را بکند.
به شما  را  امروز خیلی نظرش  یا شریک  : یک دوست  متولد آبان 
تحمیل می کند. سلیقه های شما می توانند کاماًل اصالح شوند و وقتی 
دیگران خیلی پرخاشجو می شوند شما خوشتان نمی آید. شما بدون 
اینکه بخواهید دلخوری یا عصبانیتتان را نشان بدهید، تمایل دارید 

که این موضوع را راحت بپذیرید. 
متولد آذر : شما می توانید بازگشت ماه به نشانه تان را حس کنید، 
چراکه احساسات تان شدیدتر و نوسان های رفتاری تان نسبت به قبل 
بیشتر شده است. اما وقتی که پلوتو در سومین خانه تان یعنی خانه 
ارتباطات با خورشید تعامل برقرار می کند، قدرت و توانایی هایتان نیز 

بیشتر می شود. 
اید،  بسیار محدود کرده  را  فعالیت هایتان  و  : شما خود  متولد دی 
احساس  دلیل  همین  ندارید.به  رابطه  دوستان تان  با  سابق  مانند 
و  نگرانی  احساس دل  اطرافیان تان  یا  تنهایی می کنید.برای خانواده 
هر  زیرا  بگذارید  کنار  را  نگرانی  است  بهتر  اما  دارید  مشغولی  دل 
تنهایی  به  باید  هر شخص  و  است  زندگی خودش  مسئول  شخصی 

زندگی خود را بسازد.
متولد بهمن : شما اکنون فردی بسیار اجتماعی هستید و زمانی که 
با دوستانتان کاری را انجام می دهید که کاری بسیار خوش و سطحی 
است بسیار شاد خواهید شد. اما مهم نیست که شما در حال حاضر 
چه کاری انجام می دهید، موضوع مشکل سازی وجود دارد و شما را 

به زحمت خواهد انداخت. 
توقعات  و  انتفاد می کنید  از دیگران  به شدت  شما   : متولد اسفند 
بیش از حدی را از اطرافیانتان دارید. شما به خاطر این افکاری که 
دارید به سادگی نمی توانید تصمیمی را بگیرید.به جای این که با افکار 
منفی و امواجی منفی که از خود ساطع می کنید و به تمام اعضای 
را  اندیشی  مثبت  است  بهتر  می کند  برخورد  اطرافیانتان  و  خانواده 
کمتر  نیز  را  عزیزانتان  نیز  و  خودتان  تنها  نه  تا  کنید  ان  جایگزین 

اذیت کنید.

3
فال روز 

توضیحاتی  بحران کشور  رئیس سازمان مدیریت 
را درباره نحوه جبران خسارات ناشی از سیل ارائه 

کرد.
محمد حسن نامی، درباره جبران خسارات ناشی 
و  قوانین  برابر  اظهارکرد:  به سیل زدگان  از سیل 
توجه  با  سیل  از  ناشی  خسارات  جبران  مقررات 
به نوع کاربری، میزان خسارات وارده و ... از محل 
بودجه سازمان مدیریت بحران کشور و همچنین 

صندوق های بیمه ای و ... پرداخت می شود.
نگرانی  نباید  زدگان  سیل  اینکه  بیان  با  با  وی 
بابت جبران خسارات داشته باشند، درباره جبران 

طورکلی  به  گفت:  مسکونی  واحدهای  خسارات 
در  درگیری  میزان  اساس  بر  خسارات  جبران 
سیل، سطح درگیری، نوع تخریب و آسیب انجام 
می شود و بر این اساس وام هایی به شکل بالعوض، 
به  بهره و همچنین برخی تسهیالت  وام های کم 

سیل زدگان داده می شود. 
از  بودجه ای  اولیه،  مرحله  در  اینکه  بیان  با  نامی 
خسارات  برخی  اولیه  جبران  برای  دولت  سوی 
به  توجه  با  اظهارکرد:  می شود،  داده  اختصاص 
جمهوری،  محترم  ریاست  دستورات  و  تاکیدات 
رسیدگی فوری به سیل زدگان در دستورکار قرار 

دارد. 
بر  تاکید  با  رئیس سازمان مدیریت بحران کشور 
اینکه بررسی خسارات ناشی از سیل نیازمند انجام 
اقدامات کارشناسی است، گفت: این موضوع باید 
از  حقی  نکرده  خدای  تا  شود  انجام  باال  دقت  با 

کسی ضایع نشود. پس از انجام بررسی ها و ارزیابی 
سازمان  سوی  از  پیشنهاداتی  ارقام  خسارات 
با  نیز  ادامه  در  می شود.  ارائه  محترم  دولت  به 
واحدهای خسارت  برای  پرونده  تشکیل  به  توجه 
دیده اعم از واحدهای نیازمند بازسازی و تعمیر، 
مبالغی تحت عنوان وام بالعوض و همچنین وام 
کم بهره به واحدها ارائه خواهد شد. عالوه بر آن 
یکسری تسهیالت نیز برای ساخت یا تعمیر منازل 

مسکونی ارائه می شود.
 نامی همچنین به سفری که روز یکشنبه به همراه 
داشت،  کرمان  زده  سیل  مناطق  به  کشور  وزیر 
اشاره کرد و  به ایسنا گفت: در شهر کرمان 19 
شهرستان تحت تاثیر سیل قرار گرفت و خساراتی 
وارد شد. مستحضر هستید  باغ های پسته  به  نیز 
که پسته یکی از اقالم صادراتی و جزو سرمایه های 
کشورمان محسوب می شود. ددر همین راستا نیز  

بنا شد که برای جبران خسارات وارد شده به این 
باغ ها و جمع آوری گل و الی از باغ ها تسهیالتی 

ارائه شود.
برای جمع  اولیه  برآوردهای  داد: طبق  ادامه  وی 
هکتار  هر  ازای  به  باغ ها  از  الی  و  گل  آوری 
که  است  الزم  هزینه  تومان  میلیون   30 تا   25
خوشبختانه وزیرکشور در این خصوص دستورات 
سرعت  به  اقدام  این  باید  کردند.  صادر  را  خوبی 
و پیش از آنکه گل و الی به ریشه این درختان 

خسارت بزند، انجام شود.
داد:  ادامه  کشور  بحران  مدیریت  سازمان  رئیس 
این استان و  نیز در  از خانه ها  همچنین تعدادی 
درپی سیل دچار آسیب دیدگی شده بود که بنا 
شد نسبت به جبران خسارات آنها نیز مانند دیگر 
توضیح  که  آنچه  برابر  و  کشور  زده  سیل  نقاط 

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

جدول کلمات متقاطع

گفت وگو

روايت »جوان« از خوش ذوقي دو خواهر در طراحي تمثال شهداي مدافع حرم 
تصوير شهدايي را طراحي مي کنيم 

که از همه غريب ترند

 زينب منتظر
کمي از خودتان بگوييد. از چه زماني 
کار نقاش�ي ش�هداي مداف�ع حرم را 

شروع کرديد؟
من 22 سال سن دارم و اهل یکي از روستاهاي 
بابلسر هستم. در حال حاضر در رشته مهندسي 
نرم افزار مشغول به تحصیلم و هم در دانشگاه 
و هم در محله مان بسیجي هس��تم. از همان 
دوران کودکي خیلي نقاشي را دوست داشتم. 
هیچ دوره آموزشي نرفتم و نقاشي را فقط براي 
آرامشي که به من مي دهد دوست دارم. دو سالي 
مي شود که کار نقاشي براي شهداي مدافع حرم 

را شروع کرده ام. 
چرا شهداي مدافع حرم؟

آرامشي که در به تصویر کشیدن تمثال شهدا 
به دست مي آورم با هیچ کار و هنر دیگري قابل 

مقایسه نیست. 
اولين ش�هيدي ک�ه تصوي�رش را با 

هنرت�ان خلق کرديد تمث�ال کدام 
شهيد بود؟

ش��هید س��ید جالل حبیب اهلل پ��ور اولین 
شهیدي بود که نقاشي شان را کشیدم و بعد 
هم شهدایي چون س��ید مصطفي موسوي 
از شهداي فاطمیون، ش��هیدان سید ضیاء 
حس��یني، محمد امین کریمی��ان، عدیل 
حسیني از شهداي زینبیون، شهید مطهر 
حسین، شهید محمد حس��ین محسني و 

شهید مکیان. 
شهدا را چطور انتخاب مي کنيد؟

بیشتر خواهرکوچکم فاطمه شهدا را انتخاب 
مي کند و پیشنهاد مي دهد. ان شاءاهلل بعد از 
امتحاناتم باز هم قرار است که ادامه بدهم از 

االن هم خواهرم اسم ش��هدا را برایم لیست و 
آماده کرده است. 

بعد از کشيدن نقاشي، آنها را به دست 
خانواده هايشان مي رسانيد؟

البته اگر به خانواده ها دسترسي داشته باشیم و 
امکانش وجود داشته باشد بله قطعاً. تا به حال 
چند مورد از این نقاشي ها را خواهرم فاطمه به 
دست خانواده هایشان رسانده است. خانواده ها 
با الطافشان ما را خوشحال کرده اند. حس خیلي 
خوبي همراه دارد. در پایان هم باید بگویم که 
من دوس��ت دارم ادامه دهنده راه شهدا باشم. 

چراکه شهدا پیرو مي خواهند. 
 فاطمه منتظر

در همكالمي با خواهرتان متوجه شديم 
که ايده اين کار هنري از شماست؟

بله؛ آغاز این کار به ارادت من به شهید مصطفي 
موس��وي برمي گردد. آش��نایي با این شهید و 
شهداي عملیات بصرالحریر و بعد هم شناخت 
خانواده شهید س��ید جالل حبیب اهلل پور که 
براي یادواره شهداي مدرس��ه مان دعوتشان 
کرده بودیم. اتفاقات خوبي هم در مدرسه افتاد. 
مثاًل خانمي از بچه هاي مدرسه چند روز بعد 
از یادواره پیش من آم��د و از من درباره کلیپ 
شهدا و نقاشي آنها پرس��ید. انگار مراسم تأثیر 
خودش را روي ایشان گذاشته بود. این یادواره 

باعث آشنایي بچه ها با ش��هدا و نگاه بیشتر به 
مسائل دیني شد. 

از برخورد با خانواده ش�هداي مدافع 
حرم چه احساسي داشتيد؟

در واقع این نقاشي ها بهانه اي شد تا اولین بار 
از نزدیک با خانواده ش��هدا رو به رو ش��وم. آن 
هم ش��هداي مدافع حرم که تمام دنیایم شده 
بودند. آنها برایم دعا مي کردند. حال و روز من 

بي نظیرشده بود. 
چطور شهدا را انتخاب مي کنيد؟

سید جالل حبیب اهلل پور را براي برنامه یادواره 
مدرس��ه انتخاب کرده بودیم. ش��هید س��ید 
مصطفي از ش��هداي فاطمیون بود که خیلي 
گمنام بود براي اینکه کمي ش��ناخته بش��ود 
تمثالش را کشیدیم. شهید مصطفي موسوي از 
شهداي ایراني بود که با توجه به شناخت قبلي 
از مادر و پدرشان، تصویر ایشان را براي طراحي 
انتخاب کردیم. نام شهید سید ضیا حسیني را 

هم در کانال شهید سید مصطفي دیدم. شهید 
19 ساله از ش��هداي بصرالحریر که فوق العاده 

غریب هستند و نامي از آنها دیده نمي شود. 
سال 1395بود که با ش��هداي زینبیون آشنا 
ش��دم. خیلي پیگیري کردم. آنه��ا هم خیلي 
غریبند آنقدر که عکس��ي در فضاي مجازي و 
اینترنت ندارند و اگر هم باش��د کیفیت خوبي 
ندارد. در نهایت عکس شهید عدیل حسیني 
را پیدا کردیم و خواهرم نقاش��ي ایشان را هم 
کشید. انتخاب شهید محمد حسین محسني 
هم براي این ب��ود که یک��ي از همرزمان خبر 
شهادت او را داد اما خبري از پیکر نبود. کمي 
بعد پیکر برگشت. شهید مادر نداشت و پدرشان 
هم همان زمان در س��وریه در جبهه مقاومت 
اسالمي مدافع حرم بودند. راستش غربت این 
شهدا باعث شد براي طراحي انتخاب بشوند. 
قرار بر این شد تصویر شهدایي را طراحي کنیم 
که از همه غریب تر است. البته این کار با زخم 
زبان و طعنه هایي همراه بوده است، اما مي دانم 

قطعاً تاثیر خودش را روي نسل جوان دارد. 
روزنام��ه »ج��وان« در نظ��ر دارد ای��ن دو 
خواهرخوش ذوق را با خانواده شهداي مدافع 
حرم ارتباط بدهد تا ان شاءاهلل  بتوانند در آینده 
نمایشگاهي براي نشان دادن تمثال شهداي 

غریب مدافع حرم برگزار کنند.

  صغري خيل فرهنگ
ميان تمامي حرف و حديث هاي�ي که برخ�ي از چرايي لزوم حض�ور مدافعان حرم در 
جبهه مقاومت اس�المي ب�ر زبان ج�اري مي کنند، دو جوان نس�ل س�ومي انقالب که 
نه روزهاي انق�الب را ديده اند و ن�ه زمان جن�گ تحميلي را درك کرده اند عزمش�ان 
را جزم کرده اند تا ش�هداي مدافع حرم را به همس�ن و س�االن خودش�ان با همان راه 
و روش هاي مرس�وم و معمول خودش�ان بشناس�انند. آش�نايي ما با زين�ب و فاطمه 
منتظ�ر اي�ن دو خواه�ر خ�وش ذوق از نقاش�ي ش�هيد مدافع ح�رم محمد حس�ين 
محس�ني ش�روع ش�د. زينب منتظر نقاش چهره هاي آسماني ش�هدا است، خودش 
مي گويد حرف زي�ادي براي گفت�ن ندارد ام�ا با اصرار م�ا لب به صحبت مي گش�ايد. 

 احمد محمدتبريزي
ش�عر دفاع مقدس از زمان جن�گ تا امروز 
دوره هاي مختلفي را تجربه کرده است. در 
هر دوره زماني به فراخور ش�رايط سياسي 
و اجتماع�ي نگاه و محتواي�ي متفاوت پيدا 
کرده اس�ت. ورود شاعران نس�ل جديد به 
ش�عر دفاع مقدس نگاهي ت�ازه و نو به اين 
حوزه آفري�ده ک�ه در کنار نگاه حماس�ي 
ش�اعران قدي�م فضاي�ي جالب توج�ه را 
رقم زده اس�ت. حميدرضا شكارس�ري از 
ش�اعران دف�اع مق�دس در گفت وگ�و ب�ا 
»جوان« وضعيت امروز ش�عر دفاع مقدس 
را بررسي مي کند و از وضعيتي که اين حوزه 
از ديرباز تا کنون پيموده س�خن مي گويد. 

اگر بخواهي�م ي�ک ارزياب�ي کلي از 
وضعيت ام�روز ش�عر دف�اع مقدس 
داشته باشيم، چه جايگاهي براي اين 

حوزه قائل هستيد؟
ش��عر دفاع مقدس یک روند کاماًل طبیعي در 
روزگار م��ا دارد. یعني به لح��اظ کمي داراي 
یک افت بسیار چشمگیر اس��ت. چون از یک 
حادثه عیني داراي ماهیت سیاسي، اجتماعي 
و ایدئولوژیک دهه ها گذش��ته و طبیعي است 
به لحاظ کمي سرایش شعر در این زمینه کم 
ش��ود. اما به لحاظ کیفي شعر دفاع مقدس در 
روزگاري به سر مي برد که اگر نگوییم بهترین، 
الاقل مي توانیم بگوییم شعرهاي بسیار خوبي 
در سال هاي پس از جنگ سروده است. اگرچه 
تعدادش کم است اما احتمال آفرینش شعرهاي 

موفق در این زمینه بیشتر است. 
جنگ در روزگار خودش زبان را عصبي و شاعر 
را سیاسي و اجتماعي مي کند و جذابیت هاي 
فرم��ي و س��اختاري را عق��ب مي زن��د چون 
مي خواهد وجهي حماسي و محرک از خودش 
نشان دهد. از اینها گذشته یکسري مالحظات 
سیاس��ي، اجتماعي، امنیت��ي و ایدئولوژیک 
وجود دارد که باعث مي شود شاعر در سال هاي 
دفاع مقدس خیل��ي واقع گرایان��ه به موضوع 
جنگ نزدیک نشود و بیش��تر آرمانگرایانه به 
موضوع جنگ نگاه  کند. اما وقتي جنگ به پایان 
مي رس��د این مالحظات کمرنگ تر مي شود. 
آن وجه حماس��ِي روزآمد و روزمره شعر، وجه 
انس��اني پیدا مي کند. یعن��ي آن لحظات ناب 
انس��اني که در هنگامه جنگ مطرح بوده ولي 
در س��ر و صداي جنگ فرصتي براي ظهور و 
بروز پیدا نکرده حاال با خوابیدن س��ر و صداها 
فرصتي براي دیده ش��دن پیدا  کرده اس��ت. 
ش��عر از حالت سیاس��ي به حالتي رمانتیک و 
انسان گرایانه تبدیل مي شود. این گونه بیاني 
نه اینک��ه در زمان جنگ وجود نداش��ته بلکه 
وجه غالب نبوده اس��ت. وقتي سال ها از پایان 
جنگ فاصله مي گیریم این گونه بیاني فرصت 
ظهور و بروز بیش��تري پیدا مي کند. از طرفي 
در س��ال هاي دفاع مقدس، جنگ را مي توان 
مثل ی��ک تابلوي خیل��ي عظیم و ب��زرگ در 
نظر گرفت که شما به این تابلو چسبیده اید و 
چیزي از این تابلو نمي بینید. اما هر چقدر که 
از جنگ مي گذرد از این تابلو فاصله مي گیرید 
و دقیق تر نگاهش مي کنید و به زوایاي پنهاني 
مي رسید که زمان جنگ به چشمتان نمي آمد. 
اسطوره ها و اس��وه هایي که چون در کنارمان 
زندگي مي کردند به چشممان نمي آمدند ولي 
االن آنها را مي بینیم. آن مالحظات وقتي کنار 
مي رود شما جزئیات بیشتري از تابلو مي بینید 
و واقع گرایانه ت��ر و انس��ان گرایانه تر جنگ را 

مي بینید. این فرصتي اس��ت که ش��اعران در 
روزگار ما دارند و خوشبختانه به تعداد خیلي 
کم هنوز کساني که دغدغه جنگ دارند با این 
رویکردها به جنگ نزدیک مي شوند. رویکرد 
حماس��ي جنگ امروز دیگ��ر کارکرد خاصي 

ندارد. 
درس�ت اس�ت از دوران دفاع مقدس 
فاصله گرفته ايم ولي شعر دفاع مقدس 
به بيان ديگري راهش را ادامه مي دهد 
و از ش�هداي مدافع ح�رم، پايداري و 
مقاومت شعر مي گويد. شاعران امروز 
تا چه اندازه نسبت به اين مضامين تازه 

آشنايي دارند؟
انقالب بیشتر از اینکه یک مفهوم سیاسي باشد 
یک مفهوم فرهنگي بود و به همین خاطر جنگ 
هم بیش��تر از اینکه صرفاً ی��ک پدیده مخرب 
سیاسي اجتماعي باشد، یک پدیده ایدئولوژیک 
و فرهنگي به ش��مار مي رود. بنابراین با پایان 
جنگ شعر دفاع مقدس تمام نمي شود چون 
دفاع از مرزهاي عقیده همچنان س��رجایش 
هس��ت. اگر مس��ئله صرفاً دفاع از آب و خاک 
بود دیگر تهدیدي وجود نداشت و شعر باید به 
پایان مي رسید. ولي مي بینیم شعر دفاع مقدس 
همچنان که رمان و داس��تان این حوزه ادامه 
دارد وجود دارد چون ب��اور و عقیده هنوز زیر 
هجوم است و این ادبیات و شعر در نویسندگان 
و شاعران میراث دارد. به تعبیري شعر مقاومت 
از جمله شعر مربوط به مدافعان حرم به نوعي 
میراث دار ش��عر دفاع مقدس است و به لحاظ 
موضوع��ي و محتوایي این مقاوم��ت در ادامه 
دفاع مقدس اتفاق مي افتد. سمت دیگر میراث 
ادبي آن شعر دفاع مقدس است. شاعران امروز 
از تجربه هایي که س��ه دهه سرایش شعر دفاع 
مقدس به دس��ت آورده اند از همان تجربیات 
در سرایش ش��عر براي مدافعان حرم و جبهه 
مقاومت استفاده مي کنند. این باعث مي شود از 
بیان خامي که در سال هاي اولیه جنگ داشتیم 
مبرا ش��ویم و بیانمان پیراسته تر و به فرم هاي 
پیچیده شعرمان نزدیک تر ش��ویم. به همین 
خاطر از تجربه ش��عر دفاع مقدس و ش��اعران 
دفاع مقدس استفاده مي کنیم. شعر مقاومت 
نه به لحاظ موضوع و مفهوم سیاسي، اجتماعي 
و ایدئولوژیک میرا ث دار دفاع مقدس است بلکه 
شعر مقاومت هم از تجربیات شعر دفاع مقدس 

بیشتر ین و بهترین استفاده را مي برد. 
شاعران توانسته اند به اين فضا نزديک 

شوند؟
بله، در واق��ع اگرچه هن��وز در دل این جنگ 
هس��تیم و از آن فاصله نگرفته ایم ت��ا بتوانیم 
دقیق کنج ها و زوایای��ش را ببینیم اما در عین 
حال انجام وظیفه ادب��ي در رابطه با مقاومت 
شده است. یک نهضت جمع آوري شعر مقاومت 
مورد نیاز اس��ت. ش��عرهایي که نه فقط انجام 
وظیفه سیاسي، ایدئولوژیک باشد بلکه انجام 
وظیفه ادبي هم باشد. یعني شاعر مقاومت به 
لحاظ فرمي و ساختاري هم حرف هاي جدیدي 
براي گفتن داش��ته باش��د. این کارها را جمع 
کنیم تا بتوانیم مجموعه هاي آبرومندي از آثار 

ارائه شده فراهیم کنیم. 
ش�عر دف�اع مق�دس گاه�ي حالتي 
اعتراضي ب�ه ش�رايط اجتماعي پيدا 
مي کند. آيا اين دس�ته از اشعار را هم 
مي توانيم در زمره ش�عر دفاع مقدس 

به حساب بياوريم؟
اگر این کار را نکنیم اشتباه کرده ایم. شعر دفاع 
مقدس وقتي از سنگرها فاصله گرفته و رزمنده 

به پش��ت جبهه آمده و خاطراتش را با خود به 
همراه دارد ممکن است وجهي دیگر پیدا کند. 
وجهي که باعث مي شود آن نگاه نوستالژي و 
انسان گرا از صحنه هاي جنگ بیشتر به چشم 
بیاید. دیگر اینکه آن رزمنده زندگي امروزش که 
از جنگ و تبعاتش متأثر است را دارد و اگر بنا 
نباشد نسبت به کمرنگ شدن ارزش ها اعتراض 
کند دیگر چه مي خواهد بگوید. از مشخصات 
شعر دفاع مقدس مگر آرمان گرایي اش نبوده 
حاال اگر بگوییم نمي تواند شعار دهد و چندان 
ش��عارها را به رخ بکش��د اما مي تواند در قالب 
شعر، اعتراضاتي شاعرانه به وضعیت نامطلوبي 
که مي بیند داشته باشد. ش��اعر دفاع مقدس 
مثل یک آنتن حس��اس ناظر وضعیت روزگار 
خودش است و طبیعي است این وجه اعتراضي 

در شعرش ظهور پیدا کند. 
ظهور ش�اعران جوان را  با انديش�ه  و 
جهان بيني متفاوت نس�بت به نس�ل 
گذش�ته ک�ه در فض�اي مج�ازي هم 

فعاليت دارند چطور مي بينيد؟
حضور این ش��اعران ج��وان در ش��بکه هاي 
مجازي نه تنها بد نیس��ت بلکه خیلي خوب و 
مفید اس��ت. ادبیات همواره به نگاه هاي تازه، 
بداعت و تازگي نیاز دارد و این ش��اعران جوان 
مي توانند این تازگي را به ش��عر دفاع مقدس 
تزریق کنند. درست اس��ت که تجربه عیني از 
جنگ هشت ساله نداشتند اما سینه به سینه 
به آنها خبر رسیده است. چرا ما هنوز از عاشورا 
ش��عر مي گوییم، مگر آن روزه��ا را دیده ایم؟ 
بلکه س��ینه به س��ینه این روایت به ما رسیده 

است. دفاع مقدس هم با فاصله اي کمتر چنین 
حالتي دارد. این ش��اعران جوان هم مي توانند 
در داشتن نگاه تازه به این حادثه شریک شوند. 
بعد از جنگ تجربه اوضاع منطقه را داریم که 
تجربه اي زنده است و خوش��بختانه از طریق 
فضاي مجازي دیگر چی��زي پنهان نمي ماند. 
در سال هاي گذشته براي نوشتن صحنه، شاید 
حضور عیني الزم بود یا شاید نقل قول مستقیم 
از شاهدان صحنه الزم بود ولي امروزه شاعر از 
طریق فض��اي مجازي از تم��ام حوادث مطلع 
مي شود. به همین خاطر جوانان ما با بهره مندي 
از فضاي مجازي این امکان را به ش��عر جنگ 
مي دهند که نگاه هاي تازه و پرانرژي ش��ان را 

تزریق و فرم هاي تازه را تجربه کنند. 
اگ�ر بخواهيم ش�عر دفاع مق�دس را 
با ادبي�ات اين ح�وزه مقايس�ه کنيم 
فك�ر نمي کنيد ش�عر عقب تر حرکت 

مي کند؟
بي تردید همین گونه است. این کاماًل طبیعي 
است و نباید انتظار داشته باشید شعر روایتگر 
صرف ماجرا باشد. شعر اش��اره گر است ولي 
ادبیات داس��تاني اشاره گر نیس��ت و گوینده 
اس��ت. مي گویند ادبی��ات داس��تاني محل 
تفصیل و ش��عر محل اجمال است. طبیعي 
اس��ت جنگ یک حادثه دراماتیک است که 
خصلت روایي دارد و با ادبیات داستاني چفت 
و بست بیشتري دارد. یک سرنوشت محتوم 
اس��ت که براي پرداختن جنگ یک ساختار 
دراماتیک مناس��ب تر اس��ت و طبعاً ادبیات 
داستاني مناسب تر است. باید از هر ژانر ادبي 
همان انتظاري را داش��ته باش��ید که برایش 
درست شده اس��ت. ش��عر براي روایتگري و 
قصه پردازي نیس��ت و جزء نگ��ري و فضاي 

استداللي در قالب داستاني وجود دارد. 
ورود جريان روشنفكري به شعر دفاع 
مقدس مي تواند يک فرصت باش�د يا 

تهديد؟
کاماًل یک فرصت و مورد خوب است. ما داریم به 
روزگاري مي رسیم که باید جنبه هاي انساني و 
لحظات ناب جنگ را نشان دهیم. ممکن است 
این لحظات روشن نباش��د و لحظه هاي تلخ و 

سیاهي را در برگیرد. اینها باید مطرح شود. ما به 
زماني رسیده ایم که شعر جنگ مي تواند مطرح 
شود و به تجربه شاعران دفاع مقدسمان کمک 
کند. منتها نکته  مهمي که وجود دارد این است 
که شعر این بزرگواران شعر دفاع مقدس نیست 
بلکه شعر جنگ و ضدجنگ است. یا تحریک به 
جنگ مي کند، یا حماسي است یا از سیاهي ها 
و تاریکي ه��اي جنگ مي گوی��د و ضدجنگ 
مي ش��ود. اما ش��عر دفاع مقدس هیچ کدام از 
این دو حالت نیس��ت. ش��عر دفاع مقدس بر 
جنبه هاي قدس��ي جنگ، بر دف��اع از مرزها و 
باورهاي دفاع مقدس تأکید مي کند و با جریان 
روش��نفکري تفاوت دارد. ش��عرهایي که این 
بزرگواران مي گویند شعر جنگ است هرچند 
تجربه ها یشان به لحاظ بیاني و فرمي مي تواند 
براي شاعران دفاع مقدس کارآمد باشد. به ویژه 
که االن دیگر مالحظات قب��ل را نداریم که از 
جنگ بد نگوییم. اگر کنار شعر دفاع مقدس، 
شعر جنگ حضور داشته باشد، نفس بکشد و با 
هم تعامل هم داشته باشند به رشد و پیشرفت 

شعر دفاع مقدس کمک مي کند. 
آيا ش�عر ديروز و ام�روز دفاع مقدس 

قابليت جهاني شدن دارد؟
خیر، مگر ادبیات ما جهاني است که شعرمان 
جهاني باشد. ما یک نهضت تجربه و یک حرکت 
منس��جم براي ترجم��ه نداریم. مگ��ر ادبیات 
ما جهاني ش��ده که ادبیات دف��اع مقدس که 
زیرمجموعه اش محس��وب مي ش��ود بخواهد 
جهاني ش��ود؟ در ش��رایط فعلي ای��ن انتظار 
بیهوده اي است. از سوي دیگر شعر دفاع مقدس 
آرمان گرا، محتواگرا و ایدئولوژیک است و چه 
انتظاري دارید مخاطب آنسوي مرزها که با این 
فرهنگ آشنایي ندارد در فرصت کوتاه شعر با 
ارزش ها، باورها و آرمان ها همزبان شود. فرصتي 
براي این کار وجود ندارد مگر در مجموعه هاي 
طوالني که آن هم نهضت ترجمه مي خواهد تا 
تعداد قابل توجهي از شعرهاي دفاع مقدس در 
سال هاي جنگ تا امروز را ترجمه کند و در یک 
بسته کامل به مخاطب آنسوي مرزها ارائه دهد 
که باز نسبت به انتقال این فرهنگ در ژانري به 

نام شعر تردید دارم. 

نگاهي به وضعيت امروز شعر دفاع مقدس در گفت وگوي »جوان« با حميدرضا شكارسري

شعر دفاع مقدس بر جنبه هاي قدسي جنگ تأكيد دارد
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88498481ارتباط با ما

ش�عر دفاع مقدس ي�ک رون�د کاماًل 
طبيع�ي در روزگار م�ا دارد.  به لحاظ 
کيفي شعر دفاع مقدس در روزگاري به 
سر مي برد که اگر نگوييم بهترين، الاقل 
مي توانيم بگوييم شعرهاي بسيار خوبي 
در سال هاي پس از جنگ سروده است
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سردار رحیمی: 

11 دالل ارزی و 14 بدهکار بانکی
 دستگیر شدند

رییس پلیس پایتخت گفت: در مرحله اخیر طرح پلیس امنیت 
اقتصادی، 11 نفر از دالالن ارزی را شناسایی و دستگیر کردیم 
که از این افراد یک میلیارد تومان ارز خارجی کشف شده است.

پلیس  طرح  حاشیه  در  شنبه  سه  روز  رحیمی  حسین  سردار 
امنیت اقتصادی به خبرنگاران گفت: در ارتباط با سوء استفاده 
کنندگان از ارزهای مسافرتی نیز هفت نفر شناسایی و دستگیر 
شدند؛ همچنین 14 نفر از بدهکاران بانکی هم دستگیر شدند.

تشکیل شده  پرونده  اظهارداشت: 148  پایتخت  پلیس  رئیس 
و 171 متهم در ارتباط با جرایم توزیع و حمل و نقل کاالی 
قاچاق شناسایی و دستگیر شدند. وی افزود: در این مرحله از 
طرح، 2میلیون و 225 هزار اقالم کاالی قاچاق کشف و 6 هزار 

و 648 هزار لیتر فرآورده های قاچاقی نیز توقیف شد.
رییس پلیس تهران بزرگ همچنین از شناسایی و توقیف 41 
خودروی شوتی خبر داد و گفت: 37 نفر در رابطه با فرار مالیاتی 
شناسایی و دستگیر شدند که رقم فرار مالیاتی این افراد 900 
باند   76 انهدام  و  شناسایی  از  وی  است.  بوده  تومان  میلیارد 
سرقت از منزل، زورگیر و موبایل قاپ خبر داد و گفت: 352 نفر 
از سارقین شهر تهران دستگیر شدند که 235 نفر از افرادی که 
در این مرحله از طرح کاشف دستگیر شدند سابقه دار هستند.

رییس پلیس پایتخت اظهارداشت: 76 باند سارق منزل، زورگیر 
فقره   700 همچنین  شدند  منهدم  و  شناسایی  قاپ  موبایل  و 
شیوه ها  سارقان  اینکه  بیان  با  وی  شد.  مختلف کشف  سرقت 
که  لحظه ای  از  گفت:  می کنند،  روز  به  را  خود  شگردهای  و 
سرقت رخ می دهد تا لحظه ای که فرایند پی جویی جرم انجام 
دنبال کشف آن جرم است همچنین مردم  به  پلیس  می شود 
توجه داشته باشند سارقین شیوه های خود را به روز می کنند و 

مردم باید هوشیار باشند تا فریب آنها را نخورند.

کالهبردار 5میلیاردی فروش موبایل و 
لوازم جانبی در دام پلیس فتا

رئیس پلیس فضای تولید و تبادل اطالعات پایتخت از شناسایی 
لوازم جانبی  و  موبایل  فروش  ایجاد سایت  عامل  و دستگیری 

تلفن همراه با جعل »ای نماد« )Enamad( خبر داد.
این  بیان  با  شنبه  سه  روز  گودرزی  معظمی  داود  سرهنگ 
مطلب، اظهارداشت: تعدادی از شهروندان به پلیس فتا تهران 
از سایت  از خرید در یکی  بزرگ مراجعه و مدعی شدند پس 
های فروش موبایل و لوازم جانبی تلفن همراه مورد کالهبرداری 
قرار گرفته اند. این مقام انتظامی گفت: مالباختگان این پرونده 
اعالم کردند که قصد خرید لوازم جانبی تلفن همراه در فضای 
مجازی را داشتند که با یک سایت فروش آنالین این کاالها با 
قیمت های ارزان دارای نماد اعتماد الکترونیک مواجه شدند و 
پس از انجام فرآیند خرید و واریز وجه کاالیی دریافت نکردند.  
وی افزود: پس از اخذ اظهارات شکات رسیدگی به موضوع در 
بزرگ  تهران  فتا  پلیس  کارشناسان  و  گرفت  قرار  کار  دستور 
تحقیقات پرونده را آغاز کردند و در اقدامات اولیه متوجه شدند 
کالهبردار با ایجاد یک سایت خرید آنالین و جعل نماد اعتماد 
الکترونیک اقدام به جلب اعتماد شهروندان و کالهبرداری از آنها 
می کند. سرهنگ گودرزی بیان داشت: افسران سایبری پلیس 
فتا پایتخت با بکارگیری اقدامات فنی و تحقیقات گسترده در 
شدند  سایت  این  گرداننده  شناسایی  به  موفق  مجازی  فضای 
تشریفات  و  هویتی مجرم  اطالعات  آوردن  به دست  از  و پس 
قضایی متهم را در یکی از مناطق جنوبی تهران بزرگ دستگیر 
و به پلیس فتا منتقل کردند. وی خاطرنشان کرد : متهم پس 
از حضور در پلیس فتا ضمن پذیرش جرم خود به کالهبرداری 
پنج  حدود  ریالی  ارزش  به  شهروندان  از  نفر   21 از  بیش  از 
میلیارد ریال اعتراف کرد. این مقام انتظامی با اشاره به اینکه 
مشخصات فروشگاه های معتبر در سایت Enamad.ir قابل 
مشاهده است، اظهارداشت: شهروندان حتما از سایت هایی که 
دارای نماد اعتماد الکترونیکی هستند خریدهای اینترنتی خود 
را انجام دهند و از واریز هرگونه وجه تحت عنوان بیعانه و ... 
قبل از تحویل و تایید صحت و سقم کاال جدا خودداری کنند.

خبر
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و  زدن  دهد چرت  می  نشان  تحقیقات جدید 
همچنین خواب زیاد یا کم یا داشتن الگوهای 
ابتال  خطر  رسد  می  نظر  به  نامناسب،  خواب 
به بیماری های قلبی عروقی را در افراد مسن 

افزایش می دهد.
اهمیت  از  حاکی  شواهد  به  مطالعه  این   
قلب  انجمن  می افزاید.  سالمتی  برای  خواب 
لیست  به  را  خواب  زمان  مدت  اخیراً  آمریکا 
زندگی  و سبک  عوامل سالمت  مورد  در  خود 
است.  اضافه کرده  عروق  و  قلب  برای سالمت 
طور  به  باید  بزرگساالن  می گوید  انجمن  این 

متوسط 7 تا 9 ساعت در شب بخوابند.
تحقیقات  مرکز  از  ارشد  محقق  زو«،  »ویلی 
مؤسسه  نوروبیولوژی  بخش  در  پیری 
خوب  »خواب  گفت:  سوئد،  در  کارولینسکا 
برای حفظ سالمت قلبی عروقی در میانساالن 
و افراد مسن تر ضروری است. ما مردم را تشویق 
از  و  بخوابند  ساعت   9 تا   7 بین  که  می کنیم 

چرت زدن مکرر یا زیاد خودداری کنند.«
تحقیقات قبلی نشان داده است که بدخوابی و 
کم خوابی ممکن است افراد را در معرض خطر 
شرایط  و  بیماری ها  از  وسیعی  طیف  بیشتر 
مزمن قرار دهد که بر سالمت قلب و مغز تأثیر 
می گذارند. این شرایط شامل بیماری های قلبی 
و  باال  خون  فشار  دیابت،  عقل،  زوال  عروقی، 

چاقی است.
مطالعات قبلی مدت زمان خواب نشان می دهد 
که خواب زیاد یا خیلی کم هر دو ممکن است 
را  عروقی  قلبی  بیماری های  به  ابتالء  خطر 

افزایش دهند. اما اینکه چرت زدن خوب است 
یا بد مشخص نبوده است.

خواب  الگوهای  محققان  جدید،  مطالعه  در 
12,268 بزرگسال را در دفتر ثبت دوقلوهای 
سوئد تجزیه و تحلیل کردند. شرکت کنندگان 
در شروع مطالعه به طور متوسط 70 سال سن 
داشتند و سابقه حوادث قلبی عروقی جدی ای 

نداشتند.
برای جمع آوری داده ها در مورد مدت خواب 
طول  در  آلودگی  خواب  روزانه؛  چرت  شبانه؛ 
یا  دار  زنده  را شب  خود  آنها  که  میزانی  روز؛ 
اختالالت  عالئم  و  می دانستند؛  سحرخیز 
خواب، مانند خروپف و بی خوابی، از پرسشنامه 
استفاده شد. شرکت کنندگان تا 18 سال تحت 
دچار  آنها  آیا  که  کنند  بررسی  تا  بودند  نظر 
مشکالت قلبی عروقی از جمله بیماری قلبی و 

سکته شده اند یا خیر.
تا   7 بین  شب  هر  کردند  گزارش  که  افرادی 
ابتالء  احتمال  کمترین  می خوابند،  ساعت   9
که  داشتند  را  عروقی  قلبی  بیماری های  به 
قبلی مطابقت دارد. در  با تحقیقات  یافته  این 
مقایسه با آن گروه، کسانی که کمتر از هفت 
ساعت خواب شبانه را گزارش داده بودند، 14 
درصد بیشتر در معرض ابتالء به بیماری قلبی 
عروقی بودند و کسانی که بیش از 10 ساعت 
می خوابیدند، 10 درصد بیشتر در معرض ابتالء 

به بیماری قلبی عروقی بودند.
در مقایسه با افرادی که می گفتند هرگز چرت 
بیماری های  به  ابتالء  احتمال  ندارند،  روزانه 

قلبی عروقی در افرادی که تا 30 دقیقه چرت 
می زدند، 11 درصد بیشتر بود. اگر چرت زدن 
بیش از 30 دقیقه طول بکشد، این خطر 23 

درصد افزایش می یابد.
خواب  الگوهای  که  افرادی  کلی،  طور  به 
جمله  از  خواب  مشکالت  سایر  یا  نامناسب 
یا کم،  زیاد  بی خوابی، خروپف شدید، خواب 
خواب آلودگی مکرر در طول روز و شب زنده 
داربودن را گزارش کردند 22 درصد بیشتر در 
معرض خطر بودند. شرکت کنندگانی که کمتر 

از 7 ساعت در شب می خوابیدند و بیش از 30 
خطر  باالترین  می زدند،  چرت  روز  در  دقیقه 
را داشتند؛  قلبی عروقی  بیماری های  به  ابتالء 
47 درصد بیشتر از کسانی که خواب بهینه و 

بدون چرت زدن داشتند.
اگر خواب در طول شب کم  زو گفت: »حتی 
روز  طول  در  حد  از  بیش  زدن  چرت  شود، 
توصیه نمی شود. اگر افراد دائماً در خواب کافی 
مشکل دارند، باید با یک متخصص مراقبت های 
بهداشتی مشورت کنند تا علت آن را دریابند.«

نتیجه انتخابات انجمن صنفی کارفرمایی 
شرکتهای ارائه دهنده خدمات پشتیبانی شهرستانهای بویراحمد و دنا 

به استناد ماده 131 قانون کار جمهوری اسالمی ایران و آیین نامه  چگونگی تشکیل، حدود وظایف و اختیارات و 
نحوه عملکرد انجمن های صنفی و کانون های مربوط مصوب آبان ماه سال یکهزار و سیصد و هشتاد و نه هیات 

محترم وزیران و به موجب صورتجلسه های مورخ 15/ 04/ 1401 مجمع عمومی  و 28/ 04/ 1401 هیات مدیره 
و سایر مدارك تسلیمی از سوی انجمن مذکور اسامی و سمت هر یک از اعضای اصلی و علی البدل هیات مدیره و 

بازرسان انجمن صنفی کارفرمایی شرکت های ارائه دهنده خدمات پشتیبانی شهرستان های بویراحمد و دنا
 از تاریخ 15/ 04/ 1401 به مدت 4 سال از تاریخ یاد شده انتخاب شده اند به شرح ذیل می باشد.

1- زینب ظفری                                       رئیس هیات مدیره 
2- بهرام عبدالهی مطلق                      نایب رئیس هیات مدیره 

3-  مذکور سادات فرجی                   خزانه دار هیات مدیره 
4- راضیه عبدالی کوشک                   دبیر هیات مدیره 

5- هجیر شفیعی                                  عضو علی البدل اول هیات مدیره 
6- احمد رضا انصاریان                     عضو علی البدل دوم هیات مدیره 

7- حمد اهلل برازش                          بازرس اصلی هیات مدیره 
ضمنا برابر اساسنامه انجمن فوق الذکر کلیه اسناد و  اوراق مالی و تعهد آور با امضای رئیس هیات مدیره

 به اتفاق خزانه دار و ممهور به مهر انجمن معتبر خواهد بود.
حمید رضا واعظی زاده 

مدیر کل تعاون، کار و رفاه اجتماعی استان کهگیلویه و بویراحمد

افزایش خطر بیماری های قلبی در سالمندانی که چرت می زنند

نحوه جبران خسارات سیل 
چگونه است؟
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نتایج یک مطالعه بزرگ نشان می دهد؛
ورزش بیشتر

 موجب افزایش طول عمر می شود
افراد  که  دهد  می  نشان  بزرگ  جدید  مطالعه  یک 
کاناپه  روی  از  شدن  بلند  با  تنها  توانند  می  میانسال 

و پیاده روی روزانه به سال های عمر خود بیافزایند.
 محققان بیش از 100 هزار آمریکایی را برای چندین 
دهه تحت نظر داشتند و دریافتند افرادی که به اندازه 
توصیه متخصصان سالمت ورزش می کنند، بیشتر عمر 
می کنند. طبق این توصیه ها، بزرگساالن باید از طریق 
تا  به مدت 150  پیاده روی سریع،  مانند  فعالیت هایی 
300 دقیقه در هفته به ورزش متوسط بپردازند. گزینه 
دیگر این است که هر هفته به مدت 75 تا 150 دقیقه 
دوچرخه  یا  دویدن  مانند  آورتر  عرق  فعالیت های  به 
که  میانسالی  افراد  مطالعه،  این  در  بپردازند.  سواری 
به این اهداف دست یافتند، حدود 20 درصد کمتر در 

معرض خطر مرگ در 30 سال آینده بودند.
از  مطالعه  این  ارشد  محقق  لی«،  هون  »دونگ 
افرادی  افراد، به ویژه  دانشگاه هاروارد، گفت: »بیشتر 
انجام  با  می توانند  نیستند،  فعال  کافی  اندازه  به  که 
مزایای سالمتی  از  فعلی  توصیه شده  ورزشی  سطوح 
چشمگیری برخوردار شوند.« محققان مشاهده کردند 
افرادی که مقادیر توصیه شده ورزش را انجام دادند، در 
مقایسه با همساالن خود که کم تحرك بودند، حدود 
ناشی  مرگ  معرض خطر  در  کمتر  درصد   31 تا   25
از  ناشی  مرگ  بودند. خطر  یا سکته  قلبی  بیماری  از 
علل غیر قلبی عروقی نیز بین 15 تا 20 درصد کاهش 
یافت. برای ورزشکارانی که دو تا چهار برابر بیشتر از 
مقادیر توصیه شده ورزش می کردند، فواید طول عمر 
کمی بیشتر بود. در میان افرادی که به مدت 150 تا 
300 دقیقه در هفته به شدت ورزش می کردند، خطر 
مرگ به هر دلیلی در مقایسه با افراد کم تحرك، حدود 
22 درصد کمتر بود. افرادی که 300 تا 600 دقیقه در 
هفته ورزش می کردند، خطر مرگ به هر دلیلی تا 31 

درصد کاهش یافت.
محققان پرتغالی می گویند؛
زندگی نزدیکی طبیعت 

موجب تقویت سالمت ریه کودکان می شود
مطالعات نشان می دهد قرارگیری کودکان در معرض 
طبیعت موجب تقویت ریه های کوچک شان می شود.

فضای  معرض  در  کودکان  گرفتن  قرار  که  محققانی   
سبز را مورد مطالعه قرار دادند، دریافتند کسانی که در 
10 سال اول زندگی در نزدیکی خانه های خود پوشش 
نزدیکی  در  که  افرادی  به  نسبت  داشتند،  گیاهی 
ریه  عملکرد  آزمایش  در  نمی کردند،  زندگی  طبیعت 
آلمیدا«،  کی روش  »دیوگو  داشتند.  بهتری  عملکرد 
پرتغال،  پورتو  دانشگاه  از  تحقیق  تیم  سرپرست 
می گوید: »تحقیقات ما نشان می دهد که هرچه محیط 

پیرامونی زندگی سرسبزتر باشد بهتر است.«
این مطالعه، محققان عملکرد ریه تقریباً 3300  برای 
کودك پرتغالی را با استفاده از دستگاهی اندازه گیری 
کردند که حداکثر مقدار هوایی را که یک فرد می تواند 
پس از گرفتن عمیق ترین نفس ممکن بازدم کند، اندازه 
گیری کرد. این آزمایش می تواند نشان دهد که ریه ها 
چقدر خوب کار می کنند و به تشخیص بیماری هایی 
مانند آسم کمک می کند. محققان همچنین از داده ها 
پوشش  میزان  سنجش  برای  ماهواره ای  نقشه های  و 
گیاهی نزدیک به خانه های کودکان استفاده کردند به 
عنوان مثال، فاصله تا نزدیک ترین پارك، باغ یا فضای 
سبز عمومی. آنها این داده ها را از زمان تولد و همچنین 
زمانی که بچه ها 4، 7 و 10 ساله بودند بررسی کردند.

اطرافشان  محیط  که  کودکانی  داد  نشان  مطالعه  این 
بین زمان تولد تا 10 سالگی شأن به دلیل نقل مکان یا 
تغییراتی در محله هایشان، سرسبزتر شده بود، عملکرد 
»ما  افزود:  ادامه  در  کی روش  داشتند.  بهتری  ریه ای 
بررسی  را  هوا  آلودگی  و  بدنی  فعالیت  مانند  عواملی 
اما ارتباط بین عملکرد ریه و نزدیک تر شدن  کردیم، 
در  را  موارد  این  اینکه  از  پس  حتی  سبز،  فضای  به 
نظر گرفتیم، باقی ماند. همچنین ممکن است نزدیک 
شدن به طبیعت استرس را کاهش دهد، که می تواند 
سالمت جسمی را بهبود بخشد، یا ممکن است تأثیر 
تیم  باشد.«  داشته  کودکان  میکروبیوم  بر  مثبتی 
تحقیق همچنین زندگی در کنار فضایی که به عنوان 
یا  رودخانه ها  مانند  می شود،  شناخته  آبی”  “فضای 
دریاها را مطالعه کردند. آنها هیچ ارتباطی با سالمت 
ریه کودکان پیدا نکردند. کی روش گفت: »نقل مکان 
برای  راهبردها  از  یکی  است  مناطق سبزتر ممکن  به 

بهبود عملکرد ریه کودکان باشد.«
ادعای جدید محققان؛

 D مکمل های ویتامین
در کمک به استخوان ها بی فایده هستند

سالمندانی  می دهد  نشان  بزرگ  جدید  مطالعه  یک 
سالمت  بهبود  برای  را   D ویتامین  مکمل های  که 
استخوان های خود و جلوگیری از شکستگی ها مصرف 

می کنند، فقط وقت و پول خود را تلف می کنند.
از  تحقیق  تیم  سرپرست  لباف«،  »مریل  دکتر   
می گوید:  بوستون،  در  بریگهام  و  زنان  بیمارستان 
کاهش  باعث   D ویتامین  مکمل  که  دریافتیم  »ما 

شکستگی در شرکت کنندگان نمی شود.«
در این مطالعه، بیش از 25000 سالمند به طور تصادفی 
و  کردند  مصرف  دارونما  یا   D ویتامین  واحد   2000
نظر  تحت  سال  پنج  مدت  به  متوسط  طور  به  سپس 
قرار گرفتند. میانگین سنی شرکت کنندگان 67 سال 
بود. در طول دوره مطالعه، نزدیک به 2000 شکستگی 
استخوان در بین بیش از 1500 شرکت کننده رخ داد. 
با این حال، به نظر می رسد مصرف ویتامین D هیچ 
تأثیری بر اینکه چه کسی دچار شکستگی شده و چه 
کسی نشده، نداشته است. لباف گفت: »تصور می شد 
ویتامین D به بهبود سالمت استخوان کمک می کند 
زیرا برای جذب کلسیم بدن شما ضروری است.« وی 
در ادامه افزود: »از نظر مکانیکی، ویتامین D ممکن 
است از سالمت استخوان حمایت کند و معدنی شدن 
استخوان را بهبود بخشد، زیرا جذب کلسیم را افزایش 
ذخیره  استخوان  در  کلسیم  درصد   99 و  می دهد 

می شود.«

رئیس کمیسیون اصل نود:

پرونده  ویلموتس  و تاج 
 در کمیسیون اصل نود مفتوح است

رئیس کمیسیون اصل نود مجلس شورای اسالمی با اشاره به 
پرونده  گفت:  ویلموتس  قرداداد  بر  نود  اصل  کمیسیون  ورود 
 ویلموتس  و عملکرد تاج به  دور از نگاه های سیاسی و با همراهی 
دستگاه های نظارتی و دغدغه مندان فوتبال کشور در کمیسیون 
اصل نود همچنان مفتوح و در حال بررسی است.  نصراهلل پژمان 
فر در مطلبی در صفحه توییتر خود نوشت: »کمیسیون اصل نود  
ابتدای  از  به دلیل جایگاه نظارتی بر طرز کار قوای سه گانه، 
شروع حواشی قرارداد  ویلموتس  به این موضوع ورود پیدا کرد. 
فراوان، که متاسفانه  تعهدات  و  قابل توجه  با رقمی  قراردادی 
فدراسیون  وقت  مدیریت  به  آن  اشکاالت  از  مهمی  بخش 
به   آقای  تاج   عملکرد  و  پرونده  ویلموتس   برمی گشت.  فوتبال 
و  نظارتی  دستگاه های  همراهی  با  و  سیاسی  نگاه های  از  دور 
همچنان  نود  اصل  کمیسیون  در  کشور  فوتبال  دغدغه مندان 
مفتوح و در حال بررسی است. در به کارگیری افراد در مشاغل 
حساس که تعهدات آنان می تواند هزینه های سنگینی بر کشور 
تحمیل کند، عدم سابقه محکومیت قطعی و پرونده مفتوح در 
دستگاه  قضایی ، باید لحاظ گردد. خوشبختانه نیروهای جوان، 
باانگیزه و مدبری در ورزش به ویژه فوتبال رویش داشته ایم که 
کسب  در  فدراسیون  فوتبال   سابق  مدیران  از  بیش  می توانند 
دستاوردهای آسیایی و جهانی و رفع نگرانی های به حق مردم 
نقش آفرینی کنند.« چند روز پیش حکم نهایی پرونده مارك 
از سوی دادگاه داوری ورزش )CAS( اعالم شد و  ویلموتس 
و  میلیون  به سه  اولیه،  رای  نصف شدن  با  فوتبال  فدراسیون 
325 هزار یورو محکوم شد. به این مبلغ به ازای هر سال تاخیر 
پنج درصد سود اضافه خواهد شد. همچنین اخیرا مهدی تاج، 
رییس سابق فدراسیون فوتبال برای حضور در انتخابات ریاست 
که  موضوعی  شد.  نامزد  شهریور،  هشتم  در  فدراسیون  این 

ابهامات و سواالت بسیاری را به وجود آورده است.

امر به معروف در زمینه اقتصادی
 نیاز کشور است

یک نماینده سابق مجلس شورای اسالمی با بیان اینکه امر به 
بر مسئوالن، گفت:  نظارت ملی  از منکر یعنی  نهی  معروف و 
شکی نیست که امر به معروف در زمینه اقتصادی نیاز کشور 
است. حجت االسالم و المسلمین احمد سالک درباره اظهارات 
رئیس جمهور مبنی بر اینکه دولت مصمم به امر به معروف و 
نهی از منکر در حوزه  مسائل اقتصادی و اجتماعی است، اظهار 
کرد: امر به معروف و نهی از منکر یعنی نظارت ملی بر مسئوالن 
تا  آنها در مسیر تصمیم سازی و اجرا از خط مستقیم والیت 
دور نشوند. در واقع نظارت ملی حق آحاد ملت است که بخشی 
از این نظارت در زمینه سیاسی و فرهنگی و بخشی هم مربوط 
به مسال اقتصادی و اجتماعی است. در قرآن و روایات هم امر 

به معروف و نهی از منکر محدود به حوزه خاصی نشده است.
وی ادامه داد: در مسائل اقتصادی اگر جامعه و دستگاه های 
مسئول به این نتیجه رسیدند که در یک بخش، فسادی وجود 
دارد باید با تذکر به کمک دولت بیایند تا دولت از طریق قانونی 
اقدام کند. امر به معروف هم وظیفه آحاد جامعه است و هم 
وظیفه دستگاه هایی که طبق قانون در این زمینه مسئولیت 
و  معروف  به  امر  که  است  این  هم  جمهور  رئیس  نظر  دارند. 
نهی از منکر از طریق مبانی قانونی انجام شود. سالک با اشاره 
شاید  کرد:  بیان  اقتصادی،  زمینه  در  معروف  به  امر  فواید  به 
برخی افراد در مسیر اجرای تصمیمات اقتصادی به مسیر اصلی 
با امر به معروف می توان آنها را به  توجه نداشته باشند ولی 
مسیر اصلی بازگرداند. شکی نیست که امر به معروف در زمینه 

اقتصادی نیاز کشور است.

ساماندهی فضای مجازی
 مطالبه رهبری است

شورای  مجلس  تحقیقات  و  آموزش  کمیسیون  عضو  یک 
حقوق  از  صیانت  طرح  می رود  انتظار  کرد:  تأکید  اسالمی 
بازگشته  مشترك  کمیسیون  به  مجازی  فضای  در  کاربران 
حجت  شود.  خارج  تعلیق  حالت  از  کمیسیون  این  فعالیت  و 
االسالم احمدحسین فالحی در تذکری شفاهی در جلسه علنی 
از بحث طرح حمایت  ماه  بیان کرد:  پنج  روز گذشته مجلس 
کمیسیون  و  می گذرد  مجازی  فضای  در  کاربران  حقوق  از 
تا تشکیل شود بدون  بود  از مجلس رأی گرفته  مشترکی که 
آنکه رأی مجلس پس گرفته شود عمال معلق شده است و این 
انتظار می رود  نوعی خالف قانون و بی توجهی به قانون است. 
هیأت رئیسه قانون را رعایت کرده و اجازه دهد این طرح در 
کمیسیون مشترك بررسی شود. وی در ادامه اظهار کرد:  مقام 
معظم رهبری بارها بر ضرورت ساماندهی فضای مجازی تأکید 
داشتند. بر هیچ کس پوشیده نیست که امروز فضای مجازی 
و  است  امنیت جامعه شده  و  اقتصاد  فرهنگ،  عام  قتل  محل 
است.  رهبری  معظم  مقام  و  همه  مطالبه  فضا  این  ساماندهی 
کمیسیون  اعضای  از  برخی  و  شده  تشکیل  جلسه ای  اخیرا 
مشترك در آن حضور داشتند. اگر قرار است مشورتی در این 
زمینه صورت گیرد همه اعضای کمیسیون مشترك باید مورد 

توجه قرار گیرند. 

سالمت

جامعه

کاریکاتور

کاریکاتور/ از تاج تا تاراج !!! 

رئیس مجلس تاکید کرد؛

یارانه دارو به هیچ عنوان حذف نمی شود
تاکید  با  اسالمی  شورای  مجلس  رئیس 
حذف  عنوان  هیچ  به  دارو  یارانه  اینکه  بر 
طریق  از  دارو  یارانه  االن  گفت:  نمی شود، 
شرکت های بیمه گذار در اختیار بیماران قرار 
می گیرد؛ به هیچ عنوان ارز دارو حدف نمی 
شود و نه قانونگذار و نه دولت چنین سیاستی 

را ندارند و نخواهند داشت.
سه شنبه  روز  جلسه  در  قالیباف  محمدباقر   
رسیدگی  جریان  در  اسالمی  شورای  مجلس 
به گزارش کمیسیون بهداشت مجلس درباره 
درمان  بهداشت،  وزارت  عملکرد  بررسی 
»طرح  اجرای  نحوه  در  پزشکی  آموزش  و 
از  تعدادی  اظهارات  از طرح  دارویاری« پس 
وزیر  بهداشت و همچنین  اعضای کمیسیون 
اینکه  بر  تاکید  با  سخنانی  طی  بهداشت 
موضوع دارو موضوعی اساسی در کشور است، 
ها  یارانه  و  دارو  حوزه  در  متاسفانه  گفت: 
گفته  جا  همه  و  مطرح  مصطلحی  غلط  یک 
درحالی  ترجیحی«؛  ارز  »حذف  که  می شود 
که  است  ممکن  حرف  ترین  غلط  این  که 

مطرح می شود.
وی تاکید کرد: در خصوص دارو و یارانه ها به 
هیچ عنوان ارزی که پرداخت می شده، حذف 
نمی شود و در حقیقت اتفاقی که افتاده این 
خود  به  مستقیم  طور  به  ها  یارانه  که  است 
دارو  یارانه  االن  بنابراین  می شود.  داده  افراد 
اختیار  در  گذار  بیمه  شرکت های  طریق  از 
بیماران قرار می گیرد. به هیچ عنوان ارز دارو 
دولت  نه  و  قانونگذار  نه  و  شود  نمی  حدف 

چنین سیاستی را ندارند و نخواهند داشت.
اجرای  ضمانت  اینکه  بیان  با  مجلس  رئیس 
سازی  هوشمند  به  منوط  دارویاری  طرح 
است، خاطرنشان کرد: اگر هوشمندسازی در 
در  مطمئناً  ندهد  رخ  دارویاری  طرح  اجرای 
افرادی  هم  و  می شوند  اذیت  مردم  هم  آنجا 
منفعت  دارو  ارزهای  در  و  بودند  فاسد  که 
ریالی  به صورت  این جا  در  مجدداً  می بردند، 

منفعت خواهند برد.

پرونده  تکمیل  لزوم  بر  تاکید  با  قالیباف 
اهمیت  گفت:  ایرانیان  سالمت  الکترونیک 
اندازه  به  ایران  سالمت  الکترونیک  پرونده 
در  ما  و  است  مهم  دارویاری  طرح  اجرای 

مجلس پیگیر این موضوع خواهیم بود.
وی با اشاره به شرایط اجرای طرح دارویاری 
اظهار کرد: اگر کسی در کشور تحت پوشش 
طرح  از  استفاده  امکان  نگیرد  قرار  ها  بیمه 
دارویاری را ندارد، بنابراین نباید هیچ ایرانی 
وجود داشته باشد که تحت پوشش بیمه های 
پایه نباشد. در این زمینه از وزارت بهداشت 
و دولت تشکر می کنم که از پنج میلیون و 
سیصد هزار نفری که تحت پوشش بیمه قرار 
نداشتند حدود پنج میلیون و نود و دو هزار 
نفر تا پایان خرداد ماه به صورت غیرحضوری 
بااین وجود  قرار گرفتند.  بیمه  تحت پوشش 
پیش بینی می شود که به جز این افراد حدود 
تحت  همچنان  دیگر  نفر  میلیون   6  -  5
پوشش بیمه نباشند که باید برای این موضوع 

نیز واژه اندیشی کنیم چراکه این افراد نیز به 
هر حال باید تحت پوشش بیمه قرار بگیرند 
مواجه  دارو  قیمت  افرایش  مشکل  با  وگرنه 

خواهند شد.
رئیس مجلس با بیان اینکه تجربه اجرای طرح 
تحول سالمت تابلویی تمام مقابل چشمان ما 
است، تاکید کرد: از وزارت بهداشت به دلیل 
نقاط قوت طرح تحول سالمت تشکر می کنیم 
اما این طرح نقاط ضعف بسیاری نیز داشت 
دارویاری  طرح  در  ها  آن ضعف  چنانچه  که 
المال  بیت  از  اضافه  های  هزینه  شود  تکرار 

می شود.
زمان  مدت  به  اشاره  با  همچنین  قالیباف 
انتقال پول از بیمه ها به داروخانه ها در طرح 
 5 حداقل  امروز  کرد:  خاطرنشان  دارویاری 
ها  بیمه  از  پول  تا  کشد  می  طول  ماه   6  -
برنامه  سازمان  شود؛  منتقل  ها  داروخانه  به 
که   کنند  توجه  بهداشت  وزارت  و  بودجه  و 
دارو صرف هزینه  بیمه  به  مربوط  پول  نباید 

های دیگری که در قانون نیز پیش بینی شده 
به  مربوط  پول  باید  تعبیری  به  شود،  است 
دارو پول رنگی باشد یعنی پولی که بصورت 
داده  بودجه  و  برنامه  سازمان  توسط  ماهانه 
می شود، به صورت برخط به داروخانه ها برود 
پول  پرداخت  تاخیر  در  امروز  که  مشکلی  تا 

داروخانه ها وجود دارد، ایجاد نشود.
در  شفافیت  وجود  لزوم  بر  تاکید  با  وی 
اولیه مورد  و مواد  واردات دارو  ارز  تخصیص 
کشور  در  دارو  کننده  تولید  شرکتهای  نیاز 
مواد  برخی  و  اصلی  داروهایی  روزانه  گفت: 
ارزی  صورت  به  را  نیاز  مورد  اصلی  اولیه 
اختیار  در  و  کنیم  می  وارد  و  خریداری 
این  در  گذاریم؛  می  تولیدی  شرکت های 
موضوع نظارت دقیق بر تخصیص ارز و تولید 
دارو از موضوعات بسیار مهم و جدی است که 
هم وزارتخانه و هم بانک مرکزی باید به آن 
توجه کنند تا مردم دیگر در حوزه سالمت در 

تامین دارو دچار مشکل نباشند.

تاکید  با  جمهور  رئیس  مجلس  امور  معاون 
و  قانون  اجرای  شفافیت،   از  دولت  اینکه  بر 
نظارت های منصفانه  دستگاههای نظارتی از 
می  استقبال  اسالمی  شورای  مجلس  جمله 
کند، اظهارداشت: دولت متقابال از نمایندگان 
در  شفافیت  با  دارد  توقع  و  انتظار  مجلس 
مسیر تعامل و همگرایی روزافزون گام بردارند 
سیاسی  تلقی  استیضاح  و  سوال  طرح  در  و 

کاری نشود.
 سید محمد حسینی در پانزدهمین نشست 
معاونان پارلمانی وزارت خانه ها و سازمان ها 
معاونت  هماهنگی  و  برنامه ریزی  با  که 
با  مشترك  طور  به  جمهور  رئیس  پارلمانی 
شورای  مجلس  نود  اصل  کمیسیون  اعضای 
تسلیت  با  سخنانی  در  شد،  برگزار  اسالمی 
ایام سوگواری سرور و ساالر شهیدان با تاکید 
بر ضرورت هماهنگی های الزم برای تقویت 
مقننه  و  مجریه  قوه  تعامالت  پیش  از  بیش 
و  کار  اقدام،  دولت  سیزدهم،   دولت  گفت: 
برطرف  و  کشور  مشکالت  رفع  برای  تالش 

کردن دغدغه های مردم است.
ها  نامه  به  اشاره  با  رئیس جمهور  معاون 
خاطرنشان   90 اصل  کمیسیون  نظرات  و 
که  دارد  وجود  ابهام  موارد  برخی  کرد:در 

گاهی  شود،  می  برطرف  توضیحات  ارائه  با 
اشکال واقعی مطرح است که دستگاه مربوطه 
باید اشکال را برطرف و گزارش اقدام را ارائه 
دهد. حالت سوم زمانی است که فرد یا افرادی 
تخلف از قانون کرده یا سوء استفاده نموده اند 
که در این صورت طبق ضوابط و بدون توجیه 
کردن و مالحظه کاری با متخلف باید برخورد 
شود و ما این اقدام را برای صیانت از حیثیت 
اجرایی الزم و ضروری  اعتبار دستگاه های  و 

می دانیم.
به  پاسخ  و  انتقاد  از  اینکه دولت  بیان  با  وی 
اجرای  پی  در  و  کند  می  استقبال  ابهامات 
مصداق   به  دولت  اظهارکرد:  است،   قانون 
محاسبه  از  است  پاك  حساب  که  را  »آن 
و  نظارت  شفافیت،  طرفدار  است«،  باك  چه 
اجرای قانون است و رئیس جمهور نسبت به 
پاسخگو بودن مسئولین حساس بوده و بر آن 

تاکید دارند.
و  وظایف  به  اشاره  با  جمهور  رئیس  معاون 
مسئولیت های معاونان پارلمانی دستگاه های 
مدیر  است  ممکن  کرد:  خاطرنشان  اجرای 
نامه ای  آئین  یا  دستورالعمل  به  کارمندی  یا 
صورت  این  در  باشد  نداشته  کامل  آشنایی 
مسئوالن حقوقی و پارلمانی مسئولیت دارند،  

اطالع رسانی الزم را انجام دهند و در حوزه 
تا  کنند  عمل  دقیق  و  موقع  به  پاسخگویی 
با مطرح شدن در سطح   برخی موارد جزیی 

جامعه ، سبب یاس و ناامیدی نشود.
بیان  با  جمهور  رئیس  مجلس  امور  معاون 
کوتاهی  خود  وظایف  انجام  در  دولت  اینکه 
ها،  بخش  برخی  در  و  نمی کند  کاری  کم  و 
انجام شده که قابل مقایسه  اقدامات فراوانی 
با قبل نیست،  گفت: با توجه به این موضوع 
عملکرد  دارد،  انتظار  متقابال  نیز  دولت 
تراز تحقق توصیه  نمایندگان محترم هم در 
باشد  رهبری  معظم  مقام  و  راحل  امام  های 
یا  و  کاستی ها  برخی  بزرگنمایی  با  بعضا  و 
طرح بعضی اشکاالت غیر واقعی،  باعث ایجاد 
نگرانی و دغدغه خاطر در افکارعمومی نشوند.

نمایندگان  از  توقع  این  کرد:  تاکید  حسینی 
وجود دارد که در  نظارت بر اساس واقعیت ها 
فردی  منافع  و  شود  عمل  ملی  مصالح  و 
تعامل  با  المقدور  و حتی  نشود  داده  ترجیح 
مردم  و  شود  برطرف  ابهامات،  گو  و  گفت  و 
شاهد همگرایی و به تعبیر مقام معظم رهبری 
همدلی و هم افزایی روزافزون دولت و مجلس 
باشند تا به آینده بهتر و رفع مشکالت امیدوار 
باشند. معاون رئیس جمهور خاطرنشان کرد: 
دولت مردمی مصمم است مشکالت مردم را 
اگر  و  کند  برطرف  وفقه  بی  تالش  و  کار  با 
حادثه غیرمترقبه ای مانند سیل پیش می آید 
بالفاصله با حضور میدانی به مدیریت اوضاع و 
رفع آسیب ها و خسارات می پردازد، بی تردید 
در آغاز چنین بحران هایی زمان مناسبی برای 
و  حوادث  این  وقوع  علل  کردن  برجسته 
نیست،  صحنه  در  فعاالن  تخریب  و  تضعیف 

تا  کنند  همکاری  و  همراهی  باید  همه  بلکه 
تلفات کاهش یابد، و به آسیب دیدگان کمک 
شود  البته پس از فروکش کردن حادثه باید 
یابی مسئله و کاستی ها پرداخت و  به ریشه 
با تعلل و اهمال برخورد کرد و البته در همه 
امکانات  که  کشورهایی  در  حتی  دنیا  جای 
پیشرفته هم دارند در حادثه ای ممکن است 
بدهند،  دست  از  را  خود  جان  زیادی  افراد 
بهرحال در جامعه اسالمی صیانت از جان و 
و  است  مسئوالن  نخست  اولویت  مردم  مال 

جلوگیری از تکرار این حوادث مهم است.
رئیس  پژمانفر  والمسلیمن  االسالم  حجت 
این  در  نیز  مجلس  نود  اصل  کمیسیون 
معاونت  و  دولت  اهتمام  از  تقدیر  با  نشست 
تعامل  تقویت  برای  جمهور  رئیس  پارلمانی 
به  توجه  با  گفت:  مجلس  با  هماهنگی  و 
همگرایی موجود بین دو قوه ، انتظار می رود 
دستگاه ها و وزارتخانه ها به مکاتبات مجلس 

در زمان مقرر پاسخ دهند.
و  مکاتبات  میزان  از  گزارشی  همچنین  وی 
بر  و  کرد  ارائه  اجرایی  های  دستگاه  پاسخ 
هماهنگی بیشتر همه وزارتخانه ها و دستگاه 
های دولتی با کمیسیون اصل نود تاکید کرد.

در این دیدار همچنین روسای کمیته های 5 
گانه، کمیسیون اصل نود در سخنانی دیدگاه 
برای  را  خود  پیشنهادهای  و  انتظارات  ها، 

تقویت تعامل و اجرای قانون بیان کردند.
پارلمانی  معاونان  نیز  نشست  ادامه  در 
از  برخی  طرح  با  نهادها  و  ها  وزارتخانه 
مشکالت، پیشنهادات و راهکارهای خود را در 
مابین  فی  تعامالت  ارتقای  و  بهبود  خصوص 

مطرح کردند.

سخنگوی دولت:
 آیت اهلل رئیسی 

به نیویورک می رود
رئیس  حضور  به  اشاره  با  دولت  سخنگوی 
مجمع  ساالنه  اجالس  در  کشورمان  جمهور 
عمومی سازمان ملل در مهر ماه، اعالم کرد: 
آیت  حضور  برای  مقدماتی  برنامه ریزی های 

اهلل رئیسی در سازمان ملل انجام شده است.
هفتگی  نشست  در  جهرمی«  بهادری  »علی 
میدانی  حضور  درباره  خبرنگاران  با  خود 
در  زدگان  سیل  به  رسیدگی  در  مسئوالن 
اعتقاد  دولت  گفت:  اخیر،  های  جریان سیل 
صحنه  در  دولتمردان  مسئوالنه  حضور  دارد 
برای مدیران  و وظیفه  تکلیف  مشکالت یک 
تماشاگر  هرگز  دولت  این  و  است  اجرایی 
مشکالت مردم نیست و اعتقاد دارد برای حل 
مسائل باید در میدان عمل باشد.   سخنگوی 
چرا  اینکه  درباره  سوالی  به  پاسخ  در  دولت 
با وجود هشدارهای جدی درباره وقوع سیل 
نگرفته،  قرار  توجه  مورد  پیشگیرانه  اقدامات 
و  بود  تمام هشدارها داده شده  تصریح کرد: 

گرفته  صورت  نیز  پیشگیرانه  اقدامات  حتی 
راه  به  سیل  و  بوده  باال  ها  بارش  حجم  اما 
اقدامات پیشگیرانه در  به  افتاده است؛ توجه 
همگانی  مشارکت  نیازمند  حوادث  گونه  این 
است. وی با بیان اینکه باید هشدارها نسبت 
به رخدادهایی چون سیل و زلزله را جدی تر 
گرفت، متذکر شد: حضور مسئوالن در صحنه 
و تالش برای مدیریت بحران و رسیدگی به 
سیل زدگان به موقع بوده که وجه تمایز این 
شاید  و  است  گذشته  های  دولت  با  دولت 
نگاه  اقدام دولت مورد پسند کسانی که  این 
اما  نباشد  دارند  برای حل مشکالت  متفاوت 
با  جهرمی  بهادری  دارد.  تأکید  آن  بر  دولت 
جانباختگان  خانواده های  به  تسلیت  عرض 
حوادث سیل اخیر، از مقام معظم رهبری به 
خاطر صدور پیام در خصوص حضور به موقع 
مدیران اجرایی در صحنه مدیریت این بحران 
قدردانی کرد و آن را مایه دلگرمی مسئوالن 

دولت در خدمتگزاری به مردم دانست.
ایرنا  خبرنگار  به  پاسخ  در  دولت  سخنگوی 
درباره پیگیری حقآبه ایران در قالب معاهدات 
نیرو گفت:  و  وزیران خارجه  از سوی  قانونی 

به  و  است  پیگیری  دست  در  موضوع  این 
کند  افغانستان سفر می  به  نیرو  وزیر  زودی 
و یکی از محورهای اصلی این سفر پیگیری 

تحقق حقآبه ایران از رود هیرمند است.
برای  دولت  اقدامات  درباره  دولت  سخنگوی 
دولت  گفت:  ها  قیمت  کنترل  و  نظارت 
مدیریت بازار و کنترل نرخ تورم را با جدیت 
دنبال می کند و شیب تورم هم در پی اصالح 

نظام اقتصادی سیر نزولی یافته است.
افزایش  هیچ  دولت  افزود:  جهرمی  بهادری 
نمی  موجه  و  روشن  دالیل  بدون  را  قیمتی 
اصلی  اقالم  برخی  در  معتقدیم  بلکه  پذیرد؛ 
که  بگیرد  صورت  هم  قیمت  کاهش  باید 
هم  قیمتی  افزایش  هیچ  و  شده  ابالغ  این 
خصوص  در  وی  نیست.  کار  دستور  در 
وزیر  تعیین  و  مجلس  به  کار  وزرای  معرفی 
تفکیک  با  وزارتخانه  ایجاد  از  پس  بازرگانی 
وزیر  گفت:  صمت،  وزارت  از  بازرگانی  حوزه 
قانونی خود معرفی  پیشنهادی کار در موعد 
بازرگانی  وزیر  معرفی  برای  اما  شد  خواهد 
است.  نشده  تشکیل  ای  وزارتخانه  هنوز 
تأمین  دستورالعمل  درباره  دولت  سخنگوی 

پرورش  و  آموزش  نیاز  مورد  انسانی  نیروی 
ارتباطی  دولت،  کارمندان  ساماندهی  گفت: 
پرورش  و  آموزش  انسانی  نیروی  تأمین  به 
سازمان  دولتی  کارمندان  در خصوص  ندارد. 
دارد  دست  در  را  طرحی  استخدامی  اداری 
ارکان   در  را  جایابی  بهترین   کارمندان  که 
ادامه  بهادری جهرمی  باشند.  مختلف داشته 
و  آموزش  از مسائل جدی  معلم  داد: کمبود 
پرورش است و باید به گونه ای سعی شود که 
ای  حرفه  خردمندانه،  مسیرهای  از  معلمان 
ارتقای  تا  شوند  جذب  و  گزینش  عادالنه  و 
بیان  با  وی  شود.  تضمین  آموزشی  نظام 
اینکه دولت در تأمین نیرو در نظام تعلیم و 
تربیت بر اساس نقشه راه مقام معظم رهبری 
عمل می کند، ادامه داد: انتظار این است که 
مجلس هم مسیر تعیین شده از سوی رهبری 
با  نیروهای  تا شاهد ورود  بگیرد  را در پیش 
کیفیت به آموزش و پرورش باشیم و اگر در 
میان  کارمندان دولت کسی شرایط معلمی را 
داشته باشد، محروم از این  مسیر نخواهند بود 
اما این  کار نیازمند الیحه و انجام کارشناسی 

های الزم است.

معاون پارلمانی رئیس جمهور:
دولت از شفافیت، اجرای قانون و نظارت های 

منصفانه استقبال می کند


