
 تالش دولت ایجاد زیرساخت 
و رونق کسب و کار مردم است

ترمیم حقوق کارکنان دولت در صورت 
تامین اعتبار از شهریور اجرایی می شود

صفحه )4(صفحه )4(

اتمی گفت: وظیفه  انرژی   معاون رییس جمهور و رییس سازمان 
و  ها  زیرساخت  کردن  فراهم  برای  تالش  و  گری  تسهیل  دولت 
رونق کسب و کار مردم است. محمد اسالمی همزمان با ششمین 
روز از هفته دولت با سفر به لرستان و  در آیین افتتاح تصفیه خانه 
فاضالب شهرستان ازنا در استان لرستان گفت: در راستای فراهم 

ساختن زیرساخت ها باید توجه داشت کارهایی در  زنجیره...

معاون رییس جمهور و رییس سازمان اداری و استخدامی کشور با 
اشاره پیگیری موضوع نبود توازن در پرداخت ها گفت: درباره عدم 
توازن در پرداخت حقوق ها با همه مالحظاتی که در بودجه کشور 
داریم به هیات دولت پیشنهادی برای ترمیم حقوق کارکنان دولت 
دادیم که اگر تامین اعتبار شود این مهم از شهریور اجرایی می 

شود. میثم لطیفی روز دوشنبه در شورای اداری استان ...
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بعد مردمی فعالیت های فرهنگی 
هنری در استان تقویت می شود 

عملکرد یکساله وزارت فرهنگ و ارشاد اسالمی

 در یک نگاه:

ارائه 120 برنامه 
تحولی اقدامی

نماینده کهگیلویه، بهمئی، چرام و لنده:

وزارت صمت برای حل مشکل 
معدن  بوکسیت چرام پای کار بیایند

بهمئی،  کهگیلویه،  شهرستان های  مردم  نماینده 
چرام و لنده در مجلس شورای اسالمی گفت: وزارت 
صمت و ایمیدرو برای حل مشکل معدن بوکسیت 
محمد  سید  حجت االسالم  بیایند.  کار  پای  چرام 
مردم  از  برخی  درخواست  به  واکنش  در  موحد 
شهرستان چرام نسبت به جلوگیری از برداشت از 
این  انتقال مواد خام  معادن بوکسیت شهرستان و 
معادن به شهر جاجرم در حاشیه افتتاح هنرستان 
اساسی  مشکالت  از  افزود:  چرام  اکابری  شهید 
بوکسیت  معدن  و  فسفات  معدن  چرام  شهرستان 
این  از  بوکسیت  معدنی  مواد  اظهارکرد:  است. وی 

شهرستان به سمت شهر ماهشهر بارگیری ...

میان  در  کرد:  تاکید  سیزدهم  دولت  رئیس 
به  رویکرد  و  اصل  یک  ما  برای  بودن  مردم 
حساب می آید. اینکه ما باید از نزدیک مردم را 
ببینیم و مسئله و مشکل آنان را بیابیم و برای 

حل مسئله و مشکل  تالش کنیم.
 سیدابراهیم رئیسی در ابتدای نشست خبری 
خود با نمایندگان رسانه های داخلی و خارجی 
اینکه خدا را شاکرم که یک سال به  با بیان 
عنوان مسئول، خدمتگزار مردم بودیم، اظهار 
کرد: من از مردم صبورمان که دولت را کمک 
کردند و با ما همراه شدند و از همه دستگاه ها 
زمینه  این  در  که  رسانه  اصحاب  ویژه  به  و 
حتی  افزود:  وی  می کنم.  تشکر  بودند  فعال 
از کسانی که انتقاد داشتند و از در اصالح و 
دلسوزی نکاتی را به دولتمردان گوشزد کردند 
تغییر  یادآور شد:  هم تشکر می کنم. رییسی 
رویکردهایی را در این مدت داشتیم و در یک 
سال گذشته مواردی را در این زمینه داشتیم 
که اولین مورد آن ایجاد دولتی مردم و توجه 
میان  در  حضور  و  آنان  خواست  و  مردم  به 
بودن  مردم  میان  در   : افزود  وی  بود.  مردم 
برای ما یک اصل است. رییس جمهوری ادامه 
شهرها  در  کشور  مردم  میان  در  حضور  داد: 
بوده  دیدگاه  همین  راستای  در  روستاها  و 
و  حوزه ها  کارگری،  مجامع  در  حضور  است. 
دانشگاه ها در همین راستا بوده است. کسانی 
که مالمت می کردند ثمر این حضور در بین 
مردم چیست و نگران آن بودند، تجربه میان 
رئیس  نچشیده اند.  را  آن  لذت  و  بودن  مردم 
مردم  میان  در  کرد:  تاکید  سیزدهم  دولت 
بودن برای ما یک اصل و رویکرد به حساب 
می آید. اینکه ما باید از نزدیک مردم را ببینیم 
و مسئله و مشکل آنان را بیابیم و برای حل 
تاکید  با  وی  کنیم.  تالش  مشکل   و  مسئله 
اظهار  ما عدالت محور است،  اینکه رویکرد  بر 
کرد: بودجه ما براساس عدالت تنظیم شد و به 
آمایش سرزمینی هم توجه داشت. در جذب 
نیروی انسانی، پرداخت ها و به کارگیری افراد 
داشته  عدالت  پیوست  باید  که  شده  تاکید 

باشد. مسئله عدالت باید به تمامی...

مدیرکل فرهنگ و ارشاد اسالمی کهگیلویه و بویراحمد 
گفت: شعار دولت مردمی بودن است و اساسا این شعار 
مبنای فرهنگی دارد زیرا که فرهنگ به معنای مردم 
است و تجلی مولفه های فرهنگی همیشه در ظهور و 
بروز مردم خود را نشان می دهد بنابراین در تالشیم 
بعد مردمی فعالیت های فرهنگی و هنری در استان 
تقویت شود.  امین درخشان اظهار داشت: هفته دولت 
گرامیداشت یاد و خاطره شهیدان رجایی و باهنر بوده 
که به عنوان دو معلم و سیاستمدار فرهنگی همیشه 
)گذشته و آینده( بهترین الگو برای مدیرانی هستند 

که می خواهند خدمتگزار مردم باشند...

مدیر کل فرهنگ و ارشاد اسالمی استان عنوان کرد:
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رئیس دانشگاه علوم پزشکی یاسوج خبر داد؛

شمار قربانیان کرونا 
در کهگیلویه و بویراحمد

 افزایش یافت

مدیرعامل شرکت گاز استان خبر داد؛

بهره مندی 1۶۵0 خانوار 
روستایی استان از نعمت گاز 

طی هفته دولت

در میان مردم بودن 
یک اصل است 
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وزیر کشور در یاسوج عنوان کرد؛

فعال بنای تغییر 
استانداران را نداریم 
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آگهي اصالحیه و تمدید مناقصه عمومي 

پیرو آگهی مناقصه عمومی  پروژه تکمیل مجتمع اداری باشت )ساختمان فرمانداری( )دو مرحله ای( 
مورخ 2/ 6/ 1401 و 5/ 6/ 1401 مندرج در روزنامه امید مردم ، بدینوسیله به اطالع میرساند مناقصه به 

شرح ذیل اصالح می گردد . الزم است مناقصه گران جهت دریافت اصالحات به سامانه ستاد مراجعه نمایند 
 در ضمن به همین علت مهلت ارسال پاکات و پیشنهادات این مناقصه

 تا تاریخ 22/ 6/ 1401 تمدید می گردد و پاکات مناقصه در روز 23/ 6/ 1401 بازگشایی میشود.
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برای  ویژه   شعبه ای  تهران  دادستان  گفت:  قضاییه  قوه  رئیس 
رسیدگی به موضوع گزارش واصل شده تحقیق و تفحص از فوالد 

مبارکه اختصاص دهد.
 ۷ )دوشنبه  روز  اژه ای،  محسنی  والمسلمین  حجت االسالم 
قضاییه،  قوه  عالی  شورای  نشست  در  سخنانی  طی  شهریور( 
ضمن تسلیت مجدد رحلت عالم وارسته آیت اهلل ناصری به محضر 
مقام معظم رهبری، علمای اعالم، حوزه های علمیه، مردم شریف 
استان اصفهان و منطقه دولت آباد این استان و آشنایان و خانواده 
آن عالم ربانی، یاد و خاطره شهیدان باهنر و رجایی و شهیدان 

قوه قضاییه آیت اهلل قدوسی و الجوردی را گرامی داشت.  
قدردانی  و  دولت  هفته  مجدد  گرامیداشت  با  ادامه  در  وی 
محترم  جمهور  رییس  روزی  شبانه  های  تالش  و  مجاهدت  از 
بخش های  در  قضایی  مسئوالن  همه  به  دولت،  هیات  اعضای  و 
مختلف تکلیف کرد تا همچون یک سال گذشته در راستای رفع 
مسائل و مشکالت کشور در بخش ها و حوزه های گوناگون از جمله 
اشتغال«، »انسداد بسترهای  »رفع موانع کسب و کار«، »ایجاد 
فسادزا«، »رفع معضالت حوزه صادرات و واردات«، »جلوگیری از 
تصرفات منابع طبیعی و تغییرکاربری های غیرمجاز« و »کنترل 

بازار« به دولت، کمک و یاری رسانند.
هشتم  بودن  پیش  در  به  اشاره  با  ادامه  در  قضاییه  قوه  رئیس 
شهریور، روز مبارزه با تروریسم، اظهار کرد: ایران قربانی تروریسم 
است؛ شاید هیچ نظام و کشوری به اندازه جمهوری اسالمی ایران 
از ناحیه تروریسم متحمل خسارت نشده است و شخصیت های 
ما توسط جریان های  نظام  و  زیادی در کشور  برجسته   و  ممتاز 
وابسته به استکبار و نفاق ترور شده اند؛ البته خون این شهیدان 
واالمقام، امروز درخت جمهوری اسالمی ایران را تنومند و بارور 
کرده است؛ به گونه ای که این نظام دیگر با هیچ اقدام ایذایی از 

ناحیه دشمن، متزلزل نمی شود.     
افشای هر چه  تبیین و  بر اهمیت  ادامه  رئیس دستگاه قضا در 
بیشتر چهره جنایتکاران و تروریست ها و حامیان آنها تاکید کرد 
و گفت: صاحبان قلم و سخن و تریبون در کشور ما و هنرمندان 
و تاریخ نویسان ما باید بیش از آنچه تاکنون انجام شده در افشای 
جهانی  استکبار  به  وابسته  تروریست های  و  جنایتکاران  چهره 
هم  باز  امروز  کنند؛  کوشش  و  تالش  آنها،  مستکبر  حامیان  و 
ما و در کشورهای اسالمی،  شاهدیم که در کشورهای همسایه 
و  لجستیکی  حمایت های  با  تکفیری  و  تروریستی  گروه های 
تسلیحاتی استکبار جهانی، به کشتار مردم در اجتماعات مختلف 

مبادرت می ورزند.
تروریستی  گروه  ایجاد  در  آمریکا  رژیم  نقش  یادآوری  با  وی 
داعش، بیان داشت: امروز سرکردگان گروهک هایی که در اوایل 
انقالب و در مقاطع بعدی، مردم ما را ترور می کردند، در دامن چه 
کسانی هستند؟ کدام کشورها از این تروریست ها و جنایتکاران 
پیش  از  بیش  باید  که  است  مواردی  این ها  می کنند؟  حمایت 
مورد تبیین و تشریح قرار گیرد و ستاد حقوق بشر ما با کمک 
وزارت امور خارجه و سایر دستگاه های ذیربط نباید اجازه دهند 

جنایت های آن گروه ها به فراموشی سپرده شود.
با  رئیس قوه قضاییه تصریح کرد: ضرورت دارد قضایای مرتبط 
اقدامات جنایتکارانه گروهک های تروریستی علیه مردم ما، بیش 
این  در  کوتاهی  که  تببین شود؛ چرا  نسل جوان  برای  پیش  از 
امر سبب می شود بنگاه های تبلیغاتی نظام سلطه جای »جالد« 
و »شهید« را عوض کنند و کسانی را که دستانشان تا مرفق به 

خون بی گناهان و مردم آلوده است را در مقام طلبکار بنشانند.
محسنی اژه ای در ادامه نشست امروز شورای عالی قوه قضاییه با 
اشاره به واصل شدن گزارش تحقیق و تفحص مجلس پیرامون 

فوالد مبارکه به دستگاه قضایی، مجدداً خطاب به دادستان تهران 
موضوع  این  به  رسیدگی  برای  را  ویژه ای  شعبه  که  کرد  تاکید 
اختصاص دهد و همه جوانب قضیه مذکور با نهایت دقت، مورد 

بررسی قرار گیرد تا به آنچه حق  و انصاف است، عمل شود.
این گزارشاتی که  از  پیرامون خیلی  راستا گفت:  وی در همین 
و  تحقیق  اعضای  خود  که  مواردی  در  بخصوص  می شود  واصل 
تفحص تصریح دارند هنوز جمعبندی نهایی را انجام نداده و هنوز 
همه دفاعیات را استماع نکرده اند، بعضاً اخبار و مسائل خامی در 
سطح جامعه منتشر می گردد که خود متولیان تحقیق و تفحص، 
این اخبار را قبول ندارند؛ کمااینکه در مورد اخیر مرتبط با فوالد 
ارائه کردند؛  را  توضیحاتی  نمایندگان مجلس  برخی  نیز  مبارکه 
لذا ضرورت دارد گزارش تحقیق و تفحص اخیر مجلس هر چه 
سریع تر و در نهایت دقت و انصاف و رعایت ضوابط قانونی مورد 
و  حق  با  مطابق  که  مقدار  آن  و  گیرد  قرار  بررسی  و  پیگیری 
حقیقت است به صورت مستدل و متقن به مردم اعالم شود و آن 
مقداری دیگر نیز که برخالف واقع است و ذهنیت هایی را ایجاد 

کرده، برای مردم تبیین شود.  
رئیس قوه قضاییه در ادامه جلسه امروز با قدردانی از دادستان 
کل کشور به سبب تشکیل جلسه »بررسی راهکارهای برخورد با 
مجرمان جرائم خشن و سارقان مسلح« با حضور مسئوالن فراجا 
و متولیان سایر بخش های ذی صالح، بر ضرورت شکل عملیاتی به 
خود گرفتن این قبیل جلسات تاکید کرد و اظهار داشت: در حال 
حاضر اولویت اصلی، شناسایی و دستگیری سریع سارقان خشن 
است؛ این افراد باید بدانند که جامعه ما جای ایجاد ناامنی نیست؛ 
و  شناسایی  برای  انتظامی  نیروی  و  ضابطین  اساس،  همین  بر 
دستگیری هر چه سریعتر مرتکبان جرائم خشن، تیم های ویژه  
تشکیل دهند؛ آنها می توانند در صورت لزوم از دستگاه امنیتی 

نیز در راستای شناسایی این افراد استفاده کنند.  
رئیس قوه قضاییه خطاب به مسئوالن ذیربط قضایی نیز تاکید 
کرد: مطابق با ضوابط قانونی، هر چه سریع تر به پرونده های جرائم 
و سرقت های خشن رسیدگی کنید و برای سارقان خشن، وفق 
عبرتی  تا  درنظربگیرید  بازدارنده  مجازات های  قانونی،  مقررات 

برای دیگران برای عدم تکرار این قبیل مسائل باشد.
وی همچنین تاکید کرد: دادگاه های برخی از این افراد شرور و 
باسابقه باید به نحوی برگزار شود که مردم مطلع شوند و از این 

طریق بازدارندگی بیشتری در جامعه ایجاد شود.
در بخش دوم جلسه امروز شورای عالی قوه قضاییه، حجت االسالم 
والمسلمین عبداللهی رئیس مرکز حفاظت و اطالعات قوه قضاییه 
از دستگیری سرکرده یک باند جعل و کالهبرداری که با جعل 
افراد  از  کالهبرداری  به  اقدام  جعلی  مکاتبات  تنظیم  و  احکام 
مختلف می کردند خبر داد و گفت: روند شناسایی سایر اعضای 
این باند که ۳۶۰ پرونده شکایت از آنها وجود دارد نیز در حال 

انجام است.
حجت االسالم والمسلمین رحیمی معاون قضایی قوه قضاییه نیز 
 ۶۷۹ از  دم  اولیاء  کردن  صرف نظر  به  اشاره  با  جلسه  ادامه  در 
مورد قصاص نفس طی سال گذشته در نتیجه حصول سازش در 
نتیجه تالش های خیرین و دستگاه قضایی، اظهار کرد: طی 4 
ماهه نخست سال جاری نیز از ۲4۵ مورد اجرای حکم قصاص 

صرف نظر شده است.
سالح  بودن  دسترس  در  سوء  تبعات  و  عواقب  به  اشاره  با  وی 
سرد در سطح جامعه گفت: در نتیجه یکی از آسیب شناسی های 
معاونت قضایی قوه قضاییه در میان ۲۳۰ پرونده موضوع قصاص 
نفس سال ۱4۰۱، مشخص شد که آلت قتاله در ۱۰۱ مورد از این 
پرونده ها سالح سرد بوده است؛ نکته حائز اهمیت در این میان 

آن بود که در تعداد قابل توجهی از این پرونده ها، قاتل و مقتول 
همدیگر را نمی شناختند و اختالفات قبلی و سابق نیز در میان 
آنها وجود نداشت و تنها یک مشاجره آنی منجر به قتل شده بود.

معاون قضایی قوه قضاییه با بیان اینکه در زمینه خلع سالح های 
سرد از جامعه، علی رغم برخی نواقص قانونی، شاهد وجود قوانین 
آنها  و مقررات خوب و مناسبی هستیم که متاسفانه در اجرای 
اسالمی  مجازات  قانون  کرد:  تصریح  است،  گرفته  غفلت صورت 
و  بوکس  پنجه  و  قداره  شمشیر،  قمه،  حمل  ُجرم  خصوص  در 
همچنین ممنوعیت واردات، تولید و عرضه این سالح های سرد 
فروش  که  هستیم  شاهد  وجود  این  با  اما  دارد  الزم  صراحت 
این ادوات از سوی برخی مغازه ها هستیم؛ طبق قانون مجازات 
اسالمی، مغازه ای که سالح سرد می فروشد، عالوه بر پروانه کسب 
باید دارای مجوز قانونی از سوی نیروی انتظامی برای فروش این 
ادوات باشد که هم اکنون این موضوع به درستی اجرا نمی گردد.

از  جلسه  این  در  نیز  تهران  انقالب  و  عمومی  دادستان  صالحی 
قانونی  و  قاطعانه  سریع،  مقابله  برای  ویژه  قرارگاه  یک  تشکیل 
با سارقان مسلح، زورگیرها و افراد شروری که امنیت جامعه را 
این قرارگاه به صورت  سلب می کنند خبر داد و گفت: جلسات 
آنکه  است؛ ضمن  برگزاری  در حال  تهران  دادسرای  در  مستمر 
امر  این  به  نیز  را  مسلحانه  سرقت های  ویژه  دادسرای  شعبه   ۲

اختصاص داده ایم.
از  پس  و  شبانه روزی  زحمات  و  تالش  با  گفت:  همچنین  وی 
پیگیری های به عمل آمده، قرار مجرمیت و کیفرخواست سارق 
مسلح بزرگراه نیایش با اتهام »محاربه« صادر و این پرونده امروز 

به دادگاه ارسال شد.
کاظمی فرد رئیس مرکز آمار و فناوری اطالعات قوه قضاییه نیز 
اجرای  راستای تحقق شعار سال،  اظهار کرد: در  این جلسه  در 
به  رسیدگی  فرآیند  در  تسریع  و  تسهیل  و  قضایی  تحول  سند 
قضاییه  قوه  از هفته  متن«  به  گفتار  »تبدیل  نرم افزار  پرونده ها، 
سال جاری در اختیار کلیه دادگستری های و بخش های ستادی 

دستگاه قضا قرار گرفت.
»جلوگیری  و  قضایی«  مکاتبات  و  اوراق  تایپ  در  »تسریع  وی 
از خروج اوراق پرونده ها از مراجع و محاکم قضایی« را از جمله 
مزایای به کارگیری نرم افزار تبدیل گفتار به متن در واحدهای 
قضایی دانست و گفت: فناوری به کار رفته در این نرم افزار که 
کامال  تولید شده،  دانش بنیان کشور  از شرکت های  یکی  توسط 

بومی است.
جهانگیر معاون اجتماعی و پیشگیری از وقوع جرم قوه قضاییه 
رئیس  پیش  هفته  دو  دستور  به  اشاره  با  جلسه  این  در  نیز 
با  مرتبط  پرونده های  از  یکی  آسیب شناسی  جهت  قضاییه  قوه 

کالهبرداری شبکه ای، به ارائه گزارشی در این زمینه پرداخت.

برنامه دولت برای افتتاح ۱۷۰۰ پروژه
 برای ۴۳ هزار نفر شغل ایجاد می شود

انرژی مجلس در مورد عملکرد یکساله  عضو کمیسیون 
افتتاح ۱۷۰۰  پروژه  قرار است که  بیان داشت:   دولت 
معادل ۹۰ هزار میلیارد تومان کلید خورده و 4۳ هزار نفر 

اشتغال زایی در کشور ایجاد شود.
در  یکساله دولت  مورد عملکرد  در  زاده  حسین حسین 
حوزه توسعه صادرات گفت: دولت سیزدهم تقویت تعامل 
دستور  در  را  اقتصادی  مشکالت  حل  و  همسایگان  با 
کار خود قرار داده است و در این زمینه موفق بوده و با 
اقدامات انجام شده طی یک ساله گذشته قرار است که 
افتتاح ۱۷۰۰  پروژه معادل ۹۰ هزار میلیارد تومان کلید 
بخورد با اتمام این پروژه ها، 4۳ هزار نفر اشتغال در کشور 
ایجاد می شود. نماینده مردم الرستان با اشاره به تالش 
دولت سیزدهم برای حل مشکالت اقتصادی کشور بیان 
اعضای  میان  در  که  می دهد  نشان  ارقام  و  آمار  داشت: 
هماهنگی  و  هم افزایی  با  تا  دارد  وجود  همتی  کابینه 
کشور  اقتصادی  مشکالت  قضاییه  قوه  و  مجلس  دولت، 
اینکه  با بیان  انرژی مجلس  حل شود.  عضو کمیسیون 
داده  انجام  قبولی  قابل  اقدامات  انرژی  حوزه  در  دولت 
است به امضای قرارداد گازی ایران و ترکمنستان اشاره 

با ترکمنستان  اینکه  قراردادهای گازی  با  کرد و گفت: 
داشتیم اما در مورد اجرای این قراردادها با چالش مواجه 
بودیم در این دولت، روابط با کشورهای همسایه تبدیل 
به دوستی شده است و ترکمنستان مایل است که گاز 
به  ایران  طریق  از  سواپ  صورت  به  را  خود  صادراتی 
کشور  برای   موضوع  بفروشد،این   آذربایجان  جمهوری 
دارای اهمیت است و می توان از این طریق کمبود گاز 

استان های شمالی را تامین کرد.
در  سیزدهم  دولت  اقدامات  کرد:  تصریح  زاده  حسین   
توسعه  فنی،  خدمات  صدور  انرژی،  دیپلماسی  حوزه 
سرزمینی،  فرا  پاالیشگاه های  ایجاد  گاز،  و  نفت  میادین 
شده  انجام  های  نامه  تفاهم  و  پاالیشگاه ها  پترو  ایجاد 
رشد  حوزه  این  در  نیست  قبل  دولت  با  مقایسه  قابل 
توسعه  به فرصت  اشاره  با  است. وی  چشمگیری داشته 
روابط  کرد:  تصریح  ایران  همسایه  کشور   ۱۵ با  تعامل 
بسیار خوبی در حوزه انرژی، نفت و گاز، پتروشیمی، آب 
و برق و با کشورهای همسایه داریم و باید با این تعامالت 
تقویت  آسیا  هم  و شرق  آمریکایی التین  با کشورهای 
طی  داشت:  بیان  مجلس  انرژی  کمیسیون  عضو  شود. 
با روسیه در حوزه  قراردادهای خوبی  یک سال گذشته 
های مختلف انرژی،انتقال دانش تکنولوژی و استفاده از 

ابزارهای نوین  انجام دادیم که این قابل تحسین است.
اعالم وصول مطالبات کشورمان گفت:  به  اشاره  با   وی 

ایران  وصول  از  مطالبات   در مدت یک سال بسیاری 
شده و بدهی دولت هم بدون خلق پول پرداخت گردیده 
 4۲ به   ۱4۰۰ شهریور  درصد   ۶۰ حدود  از  تورم  است، 
و  نفت  بیشتر  فروش  با  مهم  است،این  رسیده  درصد 
خوبی  بسیار  ثمرات  و  شد  حاصل  مطالبات   وصول 
برای جمهوری اسالمی داشته است. حسین زاده اضافه 
کرد:این پیشرفت مدیون تالش ها و همراهی های دولت 
و وزارت امور خارجه و تالش های پرسنل خدوم نفت در 
مناطق عملیاتی و وزارت نفت هستیم، وزیر نفت فردی 
دلسوز، پیگیر  و متخصص است و  مدیریت وی به بهبود 
حوزه انرژی کمک  کرده است. وی با اشاره به دیپلماسی 
ایران  اقتصادی  دیپلماسی  داشت:  بیان  دولت  اقتصادی 
شود  می  تعریف  انرژی  دیپلماسی  در  همسایگان  با 
جمهوری  ترکمنستان،  کشورهای  با  ایران  که  روابطی  
آذربایجان، ترکیه و عراق دارد بیشتر حول  محور انرژی 
می چرخد، دولت بایست مذاکرات و تعامالت و روابط را 
با این کشورها بیشتر کند و توسعه دهد.  نماینده مردم 
الرستان اضافه کرد: دولت باید مبادالت خود را در بحث 
کشاورزی، صنعت، مالی، بیمه و کشتیرانی با همسایگان 
کشورها  این  در  را  اقتصادی  های  رایزن  و  کند  تقویت 
منصوب کند تا بتواند مبادالت اقتصادی را توسعه دهد، 
انجام  اقدامات خوبی  این زمینه  البته وزرات خارجه در 

داده است.

رییس قوه قضاییه دستور داد؛

رسیدگی به گزارش واصل شده تحقیق و تفحص
 از فوالد مبارکه به قوه قضاییه



مفقودی 
 برگ سبز کامیونت ون

 z24NIB سیستم زامیاد تیپ 
مدل 1397  رنگ آبی نوع سوخت بنزین و گاز

 Z24765154Z به شماره موتور 
شاسی     شماره  و    767402 اتاق  شماره  و 

NAZPL140BJ050ساخت ایران
منصورآباد  منصوری  مهدی  آقای  به  متعلق   

فرزند کشواد متولد 12/ 5/ 58 
به شماره شناسنامه 7703 

و شماره ملی 4230148542 
مفقود گردیده  و از درجه اعتبار ساقط است.

w w w . o m i d k b . i r سه شنبه  8  شهریور 1401  2   صفر 1444  سال شانزدهم  شماره 3159

ن  
ستا

ر ا
ی د

یر
س

خبر

رویداد

2

بالد شاپور از ظرفیت های بزرگ
 میراث فرهنگی در کشور است

 مدیرکل دفتر امور پایگاه های میراث ملی و جهانی وزارت 
گفت:  کشور  صنایع دستی  و  گردشگری  میراث فرهنگی، 
بزرگ  ظرفیت های  از  یکی  تاریخی  شهر  این  »بالدشاپور« 
حوزه میراث فرهنگی در کشور است. رضا سامه روز دوشنبه 
در این باره اظهار داشت: اقدامات مرمتی خوبی برای احیای 
گرفته  دهدشت صورت  شهر  تاریخی  بافت  تاریخی  بناهای 
ظرفیت های  از  یکی  تاریخی  شهر  این  افزود:  وی  است. 
دفتر  مدیرکل  است.  کشور  در  میراث فرهنگی  حوزه  بزرگ 
امور پایگاه های میراث ملی و جهانی وزارت میراث فرهنگی، 
این  از  هدف  کرد:  بیان  کشور  صنایع دستی  و  گردشگری 
چالش های  مورد  در  گفت وگو  و  ظرفیت ها  احصای  بازدید، 
در  پیش رو  موانع  رفع  راستای  در  زیرساختی  و  حفاظتی 
امور حفاظتی و زیرساختی مجموعه بود. سامه تصریح کرد: 
در شهرستان  شاپور  بالد  بیشتر  توسعه  اهمیت  به  توجه  با 
موجبات  بیش ازپیش،  هم افزایی  با  امیدواریم  کهگیلویه 
فراهم  تاریخی  شهر  این  موجود  ظرفیت های  شدن  بالفعل 
از  با 4۵ هکتار وسعت یکی  بافت قدیمی بالد شاپور  شود. 
بزرگترین بافت های تاریخی کشور به شمار می آمد اما این 
بافت به دالیل توسعه شهرنشینی تخریب شد و هم اینک ۳۷ 
هکتار از این شهر قدیمی باقی مانده است. براساس شواهد 
تاریخی موقعیت جغرافیایی این شهر به عنوان یکی از مراکز 
سکونت صفویان و تجارت با بنادر جنوبی ، نقش مهمی در 
اقتصاد و تجارت زمان خود داشته است. وجود بیش از دو 
هزار خانه، مسجد، حمام، کاروانسرا و بازار بزرگ در این بافت 
قدیمی نشان از قدمت باالی آن است که روز به روز درحال 
نابودی و تخریب است. در ضلع غربی بافت تاریخی دهدشت 
از عصر طالیی صفویه وجود دارد،  مانده  به جا  کاروانسرایی 
حجره ها  جلوی  در  ایوان   ۳۰ و  حجره   ۳۷ دارای  بنا  این 
بزرگ  ایوان  چهار  شده اند.  بنا  حیاط  دور  تا  دور  که  بوده 
در چهار گوشه آن به شکل متقارن وجود دارد که هر ایوان 
به سه یا چهار حجره راه دارد و این کاروانسرا محل بیتوته 
بازرگانان آن روزگار بوده است. بالد شاپور ، میراثی تاریخی 
در دل شهر دهدشت مرکز شهرستان کهگیلویه از ظرفیت 
های گردشگری مهم شهرستان است که تاکنون اقدام قابل 
توجهی برای معرفی و جذب گردشگر در این بافت صورت 

نگرفته است.

معاون بنیاد مسکن خبر داد
وام مسکن روستایی

 امروز یا فردا می رسد
وام  بنیاد مسکن گفت:  روستایی  و مسکن  بازسازی  معاون 
تصویب  به  روستایی  مسکن  ساخت  تومانی  میلیون   ۲۰۰
از  فردا  یا  امروز  احتماال  می شود،  پرداخت  قطعا  و  رسیده 
سوی بانک مرکزی به بانک های عامل در سراسر کشور ابالغ 
خواهد شد. مجید جودی روز دوشنبه اظهار کرد: تسهیالت 
۲۰۰ میلیون تومانی ساخت مسکن روستایی مصوبه دولت 
است که الحمداهلل چهارشنبه به تصویب رسید و سریعا هم 
ابالغ می شود. فعال در انتظار ابالغ این مصوبه از سوی بانک 
مرکزی به بانک های عامل هستیم. وی افزود: روند تسهیالت 
به این صورت است که پس از تصویب دولت به بانک مرکزی 
ابالغ  عامل  بانک های  به  هم  مرکزی  بانک  می شود.  اعالم 
به  تسهیالت  این  فردا  یا  امروز  زیاد  احتمال  به  می کند. 
بانک های عامل ابالغ و فرآیند پرداخت در سراسر کشور آغاز 
مرکزی  بانک  با  مسکن  بنیاد  کرد:  تصریح  می شود. جودی 
آمادگی  محض  به  و  داده  صورت  را  الزم  هماهنگی های 

سیستم بانکی، بنیاد متقاضیان را به بانک معرفی می کند.
بر  آبان ماه ۱4۰۰ مبنی  به دنبال مصوبه  بنابراین گزارش، 
افزایش وام ساخت مسکن روستایی از ۱۰۰ به ۲۰۰ میلیون 
شهریورماه   ۲ چهارشنبه  روز  درصد،   ۵ سود  نرخ  با  تومان 
موافقت  از  برنامه  سازمان  رئیس  و  دولت  ۱4۰۱ سخنگوی 
و تصویب این تسهیالت در هیات دولت خبر دادند و اعالم 
شهریورماه  پنجم  شنبه  روز  از  وام  این  پرداخت  که  کردند 
بخشنامه  مرکزی،  بانک  هنوز  حال  این  با  می شود.  شروع 

پرداخت این وام را به بانک های عامل ابالغ نکرده است.

بانک توسعه تعاون استان
 ۱۶۰۰ فرصت شغلی ایجاد کرد

مدیر شعب بانک توسعه تعاون کهگیلویه و بویراحمد گفت: 
در راستای اشتغال پایدار این بانک از شهریور سال گذشته 
تاکنون موفق به ایجاد هزار و ۶۰۰ فرصت جدید شغلی در 
دوشنبه  روز  باشی  میراب  مهدی  سید  است.  شده  استان 
بمناسبت هفته دولت و هفته تعاون با اعالم این مطلب به 
رسانه ها افزود: میزان اشتغال ایجاد شده در حوزه مشاغل 
کمیته  حمایتی  نهادهای  به  تسهیالت  پرداخت  و  خانگی  
امداد، بهزیستی و بنیاد شهید محقق شده است. وی اضافه 
از ۶۳۵  بیش  تاکنون   از شهریور ۱4۰۰  بانک   این   : کرد 
مشاغل  از  مختلف  های  حوزه  در  تسهیالت   ریال  میلیارد 
خانگی گرفته تا گردشگری و ازدواج و فرزند آوری پرداخت 
۲۵4میلیارد  پرداخت  باشی   میراب  گفته  به  است.  داشته 
خانگی  مشاغل  تسهیالت  فقره  و۷۸  یکهزار  قالب  در  ریال 
افراد  به  ،  ۱۶۶میلیارد ریال در قالب ۲۸4 فقره تسهیالت 
تحت پوشش نهادهای حمایتی و ۷۱ میلیارد ریال در حوزه 

گردشگری از جمله این پرداخت ها بوده است.

نماینده کهگیلویه، بهمئی، چرام و لنده:

وزارت صمت برای حل مشکل معدن  
بوکسیت چرام پای کار بیایند

نماینده مردم شهرستان های کهگیلویه، بهمئی، چرام و لنده 
در مجلس شورای اسالمی گفت: وزارت صمت و ایمیدرو برای 

حل مشکل معدن بوکسیت چرام پای کار بیایند.
درخواست  به  واکنش  در  موحد  محمد  سید  حجت االسالم 
برخی از مردم شهرستان چرام نسبت به جلوگیری از برداشت 
از معادن بوکسیت شهرستان و انتقال مواد خام این معادن به 
شهر جاجرم در حاشیه افتتاح هنرستان شهید اکابری چرام 
و  اساسی شهرستان چرام معدن فسفات  از مشکالت  افزود: 

معدن بوکسیت است.
به  شهرستان  این  از  بوکسیت  معدنی  مواد  اظهارکرد:  وی 
سمت شهر ماهشهر بارگیری و بوسیله قطار به به شهر جاجرم 

انتقال می یابد.
نماینده مردم شهرستان های کهگیلویه، بهمئی، چرام و لنده 
اینکه  وجود  با  کرد:  خاطرنشان  اسالمی  شورای  مجلس  در 
جلسات مختلفی در این خصوص گرفته شده اما تاکنون در 

این زمینه اقدامی نشده است.
موحد تصریح کرد: باید وزارت صمت از جمله شرکت ایمیدرو 

در این رابطه پای کار بیاید.
وی ادامه داد: این مردم جز بیکاری هیچ مشکلی ندارند که 
اگر قرار است مواد معدنی بوکسی از این شهرستان بارگیری 
اندیشیده  تدابیری  که  است  الزم  برود،  جاجرم  شهر  به  و 
گیرد  صورت  آن  فرآوری  کار  شهرستان  همین  در  تا  شود 
و در صورت رفع این مشکل در درآمد و اشتغال مردم نقش 

بسزایی می تواند ایفا کند.
وی ادامه داد: تقاضای مردم شهرستان چرام که فرزندانشان 
بیکار و خودشان گرفتارند اما مواد معدنی بوکسیت را جلوی 
چشمانشان بار می کنند و می برند این است که این مشکل 

هر چه سریعتر رفع شود.
 نماینده مردم شهرستان های کهگیلویه، بهمئی، چرام و لنده 
در مجلس شورای اسالمی بیان کرد: همچنین یکی دیگر از 
مشکالت شهر چرام آب است که نیاز است این مشکل بررسی 

و جهت رفع آن اقدامات الزم صورت گیرد.

رئیس دانشگاه علوم پزشکی یاسوج خبر داد

شمار قربانیان کرونا 
در کهگیلویه و بویراحمد افزایش یافت

 ۲4 طی  اینکه  بیان  با  یاسوج  پزشکی  علوم  دانشگاه  رئیس 
از  ناشی  فوت  بویراحمد یک  و  در کهگیلویه  ساعت گذشته 
کرونا گزارش شده است، گفت: شمار قربانیان این بیماری در 

کهگیلویه و بویراحمد به یک هزار و ۱4۱ نفر رسید.
محمد غالم نژاد افزود: هم اکنون ۷۵ بیمار در بیمارستان های 
استان بستری هستند که ۲۸ نفر مبتالی قطعی و ۱۱ نفر از 
این بیماران در بخش مراقبت های ویژه تحت درمان هستند.

وی اظهار کرد: از مجموع مبتالیان به کووید ۱۹در کهگیلویه 
و بویراحمد ۹۸ هزار ۲۰۱ نفر بهبود یافته گزارش شده است.

رئیس دانشگاه علوم پزشکی یاسوج با اشاره به آزمایش های 
از  انجام شده دراستان طی ۲4 ساعت گذشته تصریح کرد: 
شامل  که  استان  آزمایشگاه های  از  شده  دریافت  نمونه   ۶۱
درصد   ۲4 حدود  است  تست  ورپید  آر  سی  پی  تست های 

موارد مثبت بودند.
غالم نژاد بیان کرد: آمار مبتالیان به بیماری روزانه در حال 
به  عالئم  گونه  هر  داشتن  صورت  در  مردم  است.  افزایش 
پزشک مراجعه و مراقبت های الزم جهت پیشگیری از انتقال 

بیماری به خانواده و دیگران را داشته باشند.

مدیرعامل شرکت گاز استان خبر داد

بهره مندی ۱۶۵۰ خانوار روستایی استان 
از نعمت گاز طی هفته دولت

مدیرعامل شرکت گاز استان کهگیلویه و بویراحمد از افتتاح 
دو طرح  گازرسانی در ۳۶ روستای استان، خبرداد و گفت: با 
افتتاح این طرح ها حدود ۱۶۵۰ خانوار از نعمت گاز برخوردار 
دولت،  هفته  برنامه های  در خصوص  بهادر  ریحان  می شوند. 
افزود: غبار روبی گلزار شهدای یاسوج، حضور در برنامه سامد 
و پاسخگویی به درخواست های مردم و میز خدمت دولت در 
مصلی های نماز جمعه استان از جمله برنامه های انجام گرفته 
در ابتدای هفته دولت بودند. وی با اشاره به افتتاح دو پروژه 
گازرسانی طی هفته دولت، تصریح کرد: با افتتاح این طرح ها 
که شامل ۱۰ روستا در شهرستان دنا »منطقه شبلیز« و ۲۶ 
روستا در شهرستان بویراحمد »بخش لوداب« هستند، حدود 
مدیرعامل  می شوند.  برخوردار  گاز  نعمت  از  خانوار   ۱۶۵۰
شرکت گاز استان کهگیلویه و بویراحمد، همچنین گاز رسانی 
به ۸ طرح صنعتی مصوب شورای اقتصاد با اعتباری بالغ بر 
4۸ میلیارد ریال و کلنگ زنی ۲۷ طرح صنعتی غیرمصوب با 
اعتباری بالغ بر ۸۷ میلیارد ریال را از دیگر برنامه های هفته 
گاز  پایدار  توسعه  با  امیدواریم  کرد:  اظهار  و  دانست  دولت 

جهت صنایع، به اشتغالی پایدار برای هم استانی ها برسیم.
تا  امیدواریم  شده  انجام  برنامه ریزی  طبق  کرد:  بیان  بهادر 
پایان سال ۱4۰۲ پروژه گازرسانی به ۲۸ روستای زیالیی که 
با اعتباری بالغ بر ۱۷۰ میلیارد تومان در حال اجراست، به 

پایان برسد.

تمامی  استانداران  گفت:  کشور  وزیر 
خودشان  سرجای  ُمحکم  فعال  استان ها 
بوده و مشغول انجام خدمات شبانه روزی 
فعال  را  هیچ کدام  تغییر  بنای  و  هستند 
نداریم. احمد وحیدی در جمع خبرنگاران 
اقتصادی  طرح های  وضعیت  خصوص  در 
طور  به  اقتصادی  اصالحات  افزود:  کشور 
جدی در دستور کار دولت سیزدهم است 
انجام داده و برخی  هم  که بخش هایی را 
به  اشاره  با  وی  دارد.  قرار  کار  در دستور 
اینکه دولت با قدرت برخی از گردنه های 
اظهارکرد:  است،  گذاشته  سر  پشت  را 
پیش  در  درخشانی  و  خوب  آینده  کشور 
برنامه  خصوص  در  کشور  وزیر  دارد. 
بویراحمد  و  کهگیلویه  استان  در  تحولی 
خاطرنشان کرد: این استان مردم عزیزی 
دارد و استاندار جهادی و پای کار به همراه 
نمایندگان و مدیران مشغول کار و خدمت 

برای مردم هستند.
گذشته  سال  سفر  کرد:  تصریح  وحیدی 
تزریق  استان  به  جدیدی  انرژی  دولت 
کرد، ضمن اینکه یک هزار میلیارد تومان 
استان  به  جمهور  رئیس  سفر  محل  از 
تخصیص یافت که زمینه ساز یک حرکت 

بویراحمد  و  کهگیلویه  در  جدیدی  و  نو 
استانداران  تغییر  با  رابطه  در  وی  است. 
ادامه داد: استانداران محکم سر جای خود 
هستند و مشغول خدمات شبانه روزی به 
در  همچنین  کشور  وزیر  هستند.  مردم 
فرمانداری های  از  برخی  اینکه  خصوص 
اداره می شوند،  با حکم سرپرستی  استان 
نیست  مهم  سرپرستی  حکم  کرد:  عنوان 
به عنوان مسئول  باید  این است که  مهم 
کرده  خدمت  مردم  به  اسالمی  جمهوری 
وحیدی  کنند.  عمل  خود  وظایف  به  و 
به  نظامی  افراد  از  استفاده  خصوص  در 
عنوان استاندار، بیان کرد: از هر کسی که 
شایستگی بیشتری دارد استفاده می کنیم 
مدنظر  شایستگی  جز  موضوعی  هیچ  و 

نیست.
بهره برداری از پتروشیمی گچساران 
رشد اقتصادی کهگیلویه و بویراحمد 

را شتاب می دهد
از  بازدید  در  همچنین  کشور  وزیر 
اینکه  به  اشاره  با  گچساران   پتروشیمی 
گچساران   پتروشیمی  صنعت  اولیه  آورده 
ساالنه ۸۰ میلیون دالر برای استان است 
نقش  طرح  این  از  برداری  بهره  گفت: 

مهمی در بهبود رشد اقتصادی کهگیلویه 
و بویراحمد ایجاد می کند.

بازدید  در  دوشنبه  روز  وحیدی  احمد 
اینکه  بیان  با  گچساران   پتروشیمی  از 
گچساران  پتروشیمی  مجتمع  محصول 
تن  هزار   ۸4 نیز  و  اتیلن  تن  یک میلیون 
+C۳)برش پروپان و سنگین تر( در سال 
اتیلن  امسال  اواخر  در  گفت:  بود  خواهد 
تولید  گچساران  پتروشیمی  در  اولیه 
پتروشیمی  کرد:  تاکید  وی  شد.  خواهد 
اتیلن  تولید  مجموعه  دهمین  گچساران 
کشور و زمینه ساز ورود صنایع جدیدی در 
حوزه نفت و گاز به کهگیلویه و بویراحمد 

خواهد بود.
پتروشیمی  اینکه  به  اشاره  با  کشور  وزیر 
نقش  اشتغالزایی شهرستان گچساران  در 
بهره برداری  با  اظهار داشت:  دارد   مهمی 
از پتروشیمی گچساران ۵۰۰ نفر به طور 

مستقیم مشغول بکار خواهند شد.
پتروشیمی  مجتمع  داشت:  ابراز  وحیدی 
این شهرستان بیش از ۹۱ درصد پیشرفت 
فیزیکی دارد و امید است در اواخر امسال 
سیزدهم  دولت  و  امر  متولیان  تالش  با 
از  اتیلن  آزمایشی  و  اولیه  تولید  شاهد 

پتروشیمی گچساران باشیم.
پتروشیمی   : کرد  امیدواری  ابراز  وی 
فاز   وارد   ۱4۰۲ سال  در  گچساران 
اتیلن و  تولیدات جدید صنعتی در حوزه 

نفت و گاز شود.
عملیات قطعه دوم بزرگراه 

بابا میدان_گچساران_بهبهان
 با حضور وزیر کشور آغاز شد

همزمان با هفته دولت با حضور وزیر کشور  
بابا  بزرگراه  دوم  قطعه  ساخت  عملیات 
شهرستان  در  میدان_گچساران_بهبهان 

باشت روز دوشنبه آغاز شد.
این  در  بویراحمد  و  کهگیلویه  استاندار 
بزرگراه گچساران  دوم  قطعه  گفت:  آیین 
- بابامیدان بطول بیش از ۱۲کیلومتر در 
و  استان  این  توابع  از  باشت  شهرستان 

استان فارس آغاز شده است. 
سید علی احمد زاده افزود: ۶ کیلومتر از 
توابع  از  باشت  در شهرستان  بزرگراه  این 
استان کهگیلویه و بویراحمد  از بوستان تا 

پل بریم و شاللدان اجرا خواهد شد. 
طرح  این  اولیه  قرارداد  به  اشاره  با  وی   
ریال  میلیارد  هزار  سه  داشت:  اظهار 
بابامیدان  بزرگراه  دوم  باند  برای  اعتبار 
-گچساران اختصاص یافت که هم اکنون 
این طرح ملی آغاز شده  عملیات اجرایی 
است. وی بیان کرد: اعتبار این طرح ملی 
هزار  هفت  مرز  تا  قیر  و  تعدیل  با  همراه 
با  زاده  احمد  ریال خواهد رسید.  میلیارد 
ملی  این طرح  داد  قرار  مدت  اینکه  بیان 
هزار   ۸۵۰ داشت:  ابراز  است  ماهه   ۳۶
متر مکعب خاکبرداری، ۲۲۵ هزار و ۷۳ 
متر مکعب خاکریزی، ۷۱هزار و ۵4 متر 
متر   ۵۰۰ و  ۳۰هزار  و  اساس  زیر  مکعب 
خواهد  اجرا  طرح  این  در  اساس  مکعب 
شد. وی عنوان کرد: میزان آسفالت  برای 
اجرای طرح قطعه دوم بزرگراه گچساران 
تن   ۲۰۰ ۵۸هزارو  از  بیش  بابامیدان   -
این  در  کرد:  تصریح  زاده  احمد  است. 
طرح ملی یکهزار ۹۶۳ تن آرماتور بندی، 
و یک  برگردان  دور  پل، سه  سه دستگاه 

دستگاه زیر گذر اجرا خواهد شد.

و  کهگیلویه  طبیعی  منابع  مدیرکل 
سیزدهم  مردمی  دولت  گفت:  بویراحمد 
به منابع طبیعی نگاه حفاظتی و حمایتی 
دارد و با توجه به سفرهای مدیران کشوری 
های  تخصیص  و  استان  به  حوزه  این  در 
نمایان  به خوبی  اهمیت موضوع  اعتباری 
است و در حوزه آب، خاک و آبخیزداری 

گام های موثری برداشته است.
رییس  داشت:  اظهار  بخت  جاوید  سعید 
آبخیزداری  و  مراتع  جنگل ها،  سازمان 
به  خود  استانی  سفر  اولین  در  کشور 
نگاه  و  کرد  سفر  بویراحمد  و  کهگیلویه 
استان  طبیعی  منابع  حوزه  به  ای  ویژه 

داشته است.
منابع  های  فعالیت  گستره  افزود:  وی 
استان  تبع آن در  به  و  طبیعی در کشور 
بسیار است و فعالیت های متعددی را بر 

عهده دارند.
و  کهگیلویه  طبیعی  منابع  مدیرکل 
بویراحمد تصریح کرد: افزون بر ۸۶ درصد 
استانی  در  و  بوده  طبیعی  منابع  استان 
ایم که زیبایی ها  چهار فصل قرار گرفته 
منابع  و  جنگل  مرهون  هایش  ظرفیت  و 

طبیعی است.
وی ادامه داد: استان کهگیلویه و بویراحمد 
که  دارد  هکتار جنگل  هزار  بر ۸۷4  بالغ 
می  تشکیل  را  استان  وسعت  درصد   ۵۶

دهد.
جاوید بخت تصریح کرد: استان کهگیلویه 
و بویراحمد ۱۶ درصد جنگل های زاگرس 
در  را  زاگرس  آبی  منابع  درصد   ۲۳ و 

اختیار دارد.
و  کهگیلویه  طبیعی  منابع  مدیرکل 

درصد   ۲۳ وجود  علت  گفت:  بویراحمد 
جنگل  استان  در  زاگرس  آبی  منابع 
عملیات  نوعی  به  ها  آن  حفظ  که  بوده 

آبخیزداری محسوب می شود.
در  آبخیزداری  عملیات  داشت:  ابراز  وی 
و  است  شده  دیده  ویژه  سیزدهم  دولت 
برنامه ها و کارهای زیادی برای توسعه آن 

انجام گرفته و یا در حال انجام است.
منابع  نیروهای  کرد:  عنوان  بخت  جاوید 
تالش  در  سال  فصول  تمامی  در  طبیعی 
در فصل  ای که  گونه  به  تکاپو هستند  و 
ها،  سوزی  آتش  از  جلوگیری  تابستان 
پاییز مقابله با تخریب ها و تصرف ها، بهار 
بونه کنی گیاهان و دیگر موارد را بر عهده 

دارند.
دولت نگاه ویژه ای به 
جنگل های زاگرس دارد

ای  ویژه  نگاه  راستای  در  سیزدهم  دولت 
که برای صیانت از منابع جنگلی زاگرس 
به  دارد طرح توسعه جنگل های زاگرس 
تعریف  نشین  زاگرس  استانداران  ریاست 
کرده  و منابع اعتباری در این زمینه دیده 

شده است.
از  صیانت  بمنظور  بخت  جاوید  گفته  به 
و  کهگیلویه  حوزه  در  بلوط  های  جنگل 
توجه  با  بلوط  تحقیقات  مرکز  بویراحمد 
این   بلوط در  باالی جنگل های  به سرانه 

استان اجرایی می شود.
وی گفت : تاکنون ۳۵ میلیارد تومان برای 
و  کهگیلویه  های  جنگل  آفات  با  مبارزه 
است هر  امید  بویراحمد مصوب شده که 

چه زودتر تخصیص یابند.
تومان  میلیارد   ۶ داد:  ادامه  بخت  جاوید 

برای مبارزه با آفت بلوط در استان از سال 
 ۱4 و  است  شده  هزینه  تاکنون   ۱4۰۰
عرصه  پاشی  محلول  هکتار   ۹۰۰ و  هزار 

های جنگلی انجام گرفته است.
امسال هم ۶۰۰ هکتار محلول پاشی شد 
که در مجموع ۱۵ هزار و ۵۰۰ هکتار در 
نواحی مختلف محلول پاشی انجام گرفته 

است.
اوادامه داد: ۳۵۰ هزار هکتار پایش جنگل 
هزار  که ۲۲۰  گرفته  استان صورت  های 
هکتار ان در منطقه گرمسیری بوده است .

2.5 میلیون متر مکعب حجم عملیات 
آبخیزداری استان است

و  کهگیلویه  طبیعی  منابع  مدیرکل 
متر  میلیون   ۲.۵ کرد:  تاکید  بویراحمد 
های  سازه  عملیات  مجموع حجم  مکعب 
سنگ  گابیون،  شامل  استان  آبخیزداری 

سیمان و موارد دیگر است.
وی افزود: در یک سال اخیر افزون بر 4۸ 
هزار متر مکعب در سطح ۱۶ هزار و 4۰۰ 
آبخیزداری در عرصه های  فعالیت  هکتار 

مختلف استان انجام شده است.
عملیات  کرد:  تصریح  بخت  جاوید 
که  دارد  بسیار  های  مزیت  آبخیزداری 
شامل کنترل فرسایش، حفظ آب و خاک، 
معیشت  بهبود  سدها،  مفید  عمر  افزایش 

مردم و غیره می شود.
وی ادامه داد: در سیالب اخیر در استان 
متر  میلیون  سه  آبخیزداری  سازه   ۲۵
را  مستقیم  صورت  به  سیالب  مکعب 
خسارات  از  بخشی  جلو  و  کردند  کنترل 

احتمالی را گرفت.

میزان آتش سوزی ها در کهگیلویه و 
بویراحمد کاهش یافت

و  کهگیلویه  طبیعی  منابع  مدیرکل 
نیروهای  و  منابع  گرچه  گفت:  بویراحمد 
اما  بوده  محدود  کل  اداره  این  انسانی 
اتش  مهار  خصوص  در  خوبی  اقدامات 

سوزی ها امسال صورت گرفته است.
عرصه  از  هکتار   ۱۱۶ تاکنون  افزود:  وی 
گرفته  صورت  سوزی  آتش  طبیعی  های 
گذشته  سال  مشابه  مدت  به  نسبت  که 
کاهش  بوده  هکتار   ۳۰۰ و  هزار  یک  که 

چشمگیری داشته است.
به  نسبت  داشت:  ابراز  بخت  جاوید 
تعداد  منطقه  شرایط  و  استان  توپوگرافی 
های  عرصه  در  طبیعی  منابع  نیروهای 
در  حال  این  با  هستند  محدود  جنگلی 
و  مردم  مشارکت  با  ها  سوزی  آتش  مهر 

مسئوالن موفق عمل کرده ایم.

37 هزار کیلوگرم زغال در کهگیلویه 
و بویراحمد کشف شد

و  کهگیلویه  طبیعی  منابع  مدیرکل 
بویراحمد عنوان کرد: حمل زغال به عنوان 
یک کاالی قاچاق جرم محسوب می شود 
و در سال گذشته ۳۷ هزار کیلوگرم زغال 
در کهگیلویه و بویراحمد کشف شده است.

وی تاکید کرد: کشف این میزان زغال در 
اقدامات  باید  و  دارد  نگرانی  جای  استان 
فرهنگ  جمله  از  بیشتری  ای  مقابله 
جاوید  گیرد.  صورت  جامعه  در  سازی 
در  زغال  میزان  این  کرد:  بیان  بخت 
گشت های مختلف در عرصه های منابع 
طبیعی استان به وسیله قرق بانان کشف 
و ضبط شده است. مدیرکل منابع طبیعی 
سال  در  گفت:  بویراحمد  و  کهگیلویه 
گذشته ۱۶۰ هکتار و امسال ۷۲ هکتار از 
اراضی ملی از دست سودجویان آزاد و رفع 

تصرف شده است.

وزیر کشور در یاسوج عنوان کرد؛

فعال بنای تغییر استانداران را نداریم 

مدیر کل منابع طبیعی کهگیلویه وبویراحمد عنوان کرد؛

دولت به منابع طبیعی استان  نگاه حفاظتی و حمایتی دارد

و  کهگیلویه  اسالمی  ارشاد  و  فرهنگ  مدیرکل 
و  است  بودن  مردمی  دولت  شعار  گفت:  بویراحمد 
اساسا این شعار مبنای فرهنگی دارد زیرا که فرهنگ 
فرهنگی  های  مولفه  تجلی  و  است  مردم  معنای  به 
همیشه در ظهور و بروز مردم خود را نشان می دهد 
بنابراین در تالشیم بعد مردمی فعالیت های فرهنگی 

و هنری در استان تقویت شود.
 امین درخشان اظهار داشت: هفته دولت گرامیداشت 
به  که  بوده  باهنر  و  رجایی  شهیدان  خاطره  و  یاد 
همیشه  فرهنگی  سیاستمدار  و  معلم  دو  عنوان 
)گذشته و آینده( بهترین الگو برای مدیرانی هستند 

که می خواهند خدمتگزار مردم باشند.

و  کهگیلویه  اسالمی  ارشاد  و  فرهنگ  مدیرکل 
بویراحمد تصریح کرد: پایه اصلی مساله فرهنگ خود 
دولت  شعار  بنیان  جهت  همین  به  و  هستند  مردم 
فرهنگی است و امیدواریم همه ما در همین مسیر و 

توجه به مردم و بعد مردمی تالش کنیم.
درخشان ابراز داشت: وزارت فرهنگ و ارشاد اسالمی 
فرهنگ  عرصه  در  دولت  مرجع  دستگاه  عنوان  به 

رسالت ها و ماموریت های گسترده ای دارد.
وی ادامه داد: بیش از ۱۰۰ ماموریت وزارت فرهنگ 
با  رسانه  و  هنر  فرهنگ،  عرصه  در  اسالمی  ارشاد  و 

زیرشاخه ها و مجموعه هایش دارد.
دینی،  های  فعالیت  حوزه  از  کرد:  تاکید  درخشان 
کانون های فرهنگی و هنری مساجد تا فعالیت های 
قرآنی، حوزه سینمایی، شعر، موسیقی، نمایش و تئاتر 

و دیگر موارد را انجام می دهد.
در  اسالمی  ارشاد  و  فرهنگ  وزارت  کرد:  بیان  وی 

دولت جدید بر چهار محور حرکت می کند که شامل 
و  تولید  آموزش،  هنری،  و  فرهنگی  های  زیرساخت 
اسالمی  ارشاد  و  فرهنگ  مدیرکل  هستند.  مخاطب 
کهگیلویه و بویراحمد ابراز داشت: وضعیت زیرساخت 
های فرهنگی و هنری در استان متوسط به باالست 
اما کافی نیست و تالش هایی در دست انجام است 
اعتبارات  امسال  گفت:  درخشان  شوند.  تقویت  تا 
خوبی به پروژه های فرهنگ و هنر از محل اعتبارات 
در  داد:  ادامه  وی  یافت.  اختصاص  دارایی  و  تملک 
حوزه آموزش وزیر فرهنگ و ارشاد اسالمی برگرفته 
از شعار دولت طرح آموزش مناطق محروم را در ۶ 

استان به عنوان پایلوت اجرا کرد.
گسترش طرح های آموزشی در مناطق کم برخوردار

و  کهگیلویه  اسالمی  ارشاد  و  فرهنگ  مدیرکل 
بویراحمد افزود: کهگیلویه و بویراحمد یکی از استان 
های معین برگزاری طرح آموزش مناطق محروم بود 

شهرستان  و  باشت  بهمئی،  لنده،  در  طرح  این  که 
هنری  و  فرهنگی  مختلف  های  رشته  در  بویراحمد 
اجرا شد. درخشان ابراز داشت: استقبال خوبی از این 
شرکت  دوره  در  ای  هزینه  هیچ  بدون  و  شد  طرح 
تاکید  وی  گیرند.  می  هم  دوره  پایان  گواهینامه  و 
گرفته  قرار  غفلت  مورد  گذشته  در  آموزش  کرد: 
و  کهگیلویه  اسالمی  ارشاد  و  فرهنگ  مدیرکل  بود. 
بویراحمد عنوان کرد: بحث تولید سومین محور است 
در حوزه نمایش ۳۰ اثر تولیدی داشته ایم که بخش 
قابل توجهی از آن ها در حوزه آسیب های اجتماعی 
و پیشگیری از مصرف مواد مخدر بوده اند ودر حوزه 

تولید کارهای خوبی در استان انجام گرفته است.
بوده و  ادامه داد: چهارمین حوزه مخاطب  درخشان 
شود  می  هنر  و  فرهنگ  عرصه  در  که  تالشی  تمام 
به مخاطب  نگاه  باید ختم شود و  به مخاطب  نهایتا 

نسبت به گذشته تفاوت بیشتری داشته است.

بعد مردمی فعالیت های فرهنگی و 
هنری در  استان تقویت می شود
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متولد فروردین :
 شاید امروز دیگران منظور شما را بد برداشت کنند، اما شانس دوباره 
بود.  خواهد  شما  با  نیز  دیگر  هفته  دو  تا  و  کرده  رو  شما  سوی  به 
خوشبختانه امروز راحت تر می توانید منظور خود را بیان کنید اما اگر 

کسی تالش شما را به هم زد، غافلگیر نشوید.
متولد اردیبهشت : 

خوشحال و شاد باشید زیرا کدورت هایی که بین شما و فرد محبوب 
تان به وجود آمده بود از بین می رود، تا شما بتوانید باز روابط تان را 
در  شد  آغاز  دوباره  تان  روابط  هنگامی که  بدهید.  ادامه  سابق  مثل 
رابطه با مسائلی که بر سر آنها بحث و مشکل داشتید دیگر سخنی 

بر زبان نرانید.
متولد خرداد : 

ممکن است امروز بیشتر از همیشه از نظر احساسی کنجکاو باشید اما 
اگر بخواهید بدون فکر کردن به عاقبت کاری آن را انجام دهید نتیجه 
مطلوبی در پی نخواهد داشت. معموال شما اول کار هیجان دارید و از 
این تجربه سر مست و شادمان هستید. اما بعدا مجبورید که دوباره 

برگردید و خوب فکر کنید.
متولد تیر :

 شما مدتی است در فضاهای احساسی زیبا سیر می کنید! و حاال با 
می تواند  “احساسات”  خانه  یعنی  تان  خانه  به هشتمین  بهرام  ورود 
به  را  کنید  ایجاد  باید  رشدتان  برای  که  و حدودی  ایجاد حد  لزوم 
یادتان بیاورد. خوشبختانه شما به سادگی از دیدگاه های خود دست 
نمی کشید؛ چراکه قدرت تجزیه و تحلیل گرایانه شما خیلی قدرتمند 

است.
متولد مرداد :

اغلب  این  و  کنید  مواظبت  از خودتان  که  قادر هستید  کاماًل   شما 
روش شما می باشد. اکنون با وجود این شما به دانستن نیازهای هر 
فرد دیگری عالقه مند هستید. اما جستجو کردن ناراحتی های خودتان 
بدتر است چناچه شما می توانید هر نگرش منفی ای را تأیید کنید. 

دوست بهتری برای دیگران بودن شما را خوشحال تر می سازد.
متولد شهریور :

 شما به خط افق بی کران و نامحدود نگاه می کنید و مطمئن هستید 
که این خط تا جاهای خیلی دور امتداد دارد. اما این حقه نور است! 
شما توانایی مدیریت کردن و کنترل کردن عشق و عالقه وافرتان به 

سفر را دارید. ولی همیشه راضی بودن و موافق بودن خوب نیست! 
متولد مهر : 

امروز اگر شریک کاریتان و یا رئیستان به تمام درخواست های شما 
جواب منفی بدهد اصاًل برایتان خوشایند نیست. اولین اقدام شما این 
است که برای رسیدن به خواسته هایتان بدون در نظر گرفتن اینکه 

آنها چقدر برای شما ارزش دارند، برایشان بجنگید.
متولد آبان : 

خوشحال و شاد باشید زیرا کدورت هایی که بین شما و فرد محبوب 
تان به وجود آمده بود از بین می رود، تا شما بتوانید باز روابط تان را 
در  شد  آغاز  دوباره  تان  روابط  هنگامی که  بدهید.  ادامه  سابق  مثل 
رابطه با مسائلی که بر سر آنها بحث و مشکل داشتید دیگر سخنی 
بر زبان نرانید. زیرا شما دیگر به پاسخ این جواب ها احتیاجی ندارید 
شما تنها فرد محبوب تان را می خواستید که باز او با عنایت خداوند 

به سوی شما بازگشته است. 
متولد آذر :

و احساس  برای رفع کردن یک سوءتفاهم تالش کرده  امروز   شما 
مسئولیت می کنید، اما به طریقی قصد و نیت شما می تواند اشتباه 
می  واضح صحبت  خیلی  که  کنید  فکر  شما  اگر  حتی  شود.  تعبیر 
کنید، دیگران ممکن است که گفته های شما را اشتباه تفسیر کنند. 
شد.  خواهید  گرفتار  بیشتر  بدهید،  توضیح  بیشتر  که  هم  هرچقدر 
سعی نکنید که به سختی فعالیتهایتان را توجیه کنید. اکنون ساکت 

بودن و کمتر حرف زدن مؤثر است.
متولد دی : 

مدتی است که انرژی تان جریان دارد و حاال شما می خواهید تغییری 
ایجاد کنید. آگاه بودن به محدودیتهایتان کمکتان می کند، اما شما 
باید برای عقب نشینی کردن و کوتاه آمدن برنامه ریزی کنید. تنها 
بودن در میان برنامه های خیلی شلوغ تان از آنچه تصور می کنید بدتر 
است. حتی اگر فکر می کنید زمان برای تمام کارهایتان ندارید، شما 

باید بتوانید با برنامه ریزی اندکی از پس کارهایتان بربیایید.
متولد بهمن :

 امروز قادرید که بسیار جدی و عمیق فکر کنید، گرچه که ممکن 
به  معطوف  را  ذهنتان  که  این  از  شوید.  هایی  نگرانی  درگیر  است 
گذشته ها کنید، مطالب بسیاری می آموزید، خصوصاً مواردی که به 
تازگی اتفاق افتاده است. این کار به شما نشان می دهد که در حال 

حاضر چگونه باید رفتار کنید.
متولد اسفند :

این حال  با  نیست،  اندیشیدن طریقه شما  از  قبل     صحبت کردن 
رازی  و  اوج هستید  در  فکری  نظر  از  است. شما  دیگری  روز  امروز 
در سینه دارید که باعث شده احساس ناخشنودی کنید. نگران این 
نباشید که ممکن است امروز کسی را برنجانید؛ در این صورت تنها 
خودتان را اذیت کرده و تمرکز را از کارتان می گیرید. اگر قلب تان 
در جای درستی از زندگی تان قرار دارد،  پس حرفهای تحمیلی اصال 

برای تان مهم نخواهد بود.

۳
فال روز 

گرایش و عالقه وافر مردم به مصرف غذاهای آماده، 
باعث  و همین موضوع  بیشتر می شود  روز  به  روز 
شده تا موارد ابتال به بیماری های گوارشی و سرطان 

ها نیز افزایش یابد.
در دو دهه گذشته و به خصوص در چند سال اخیر، 
تا چشم کار می کند، مغازه ها و رستوران های فست 
قرار  هم  کنار  در  طور  همین  که  می بینیم  را  فود 
رستوران های   ،۷۰ دهه  از  قبل  تا  شاید  اند.  گرفته 
ایرانی یا به قول خودمان، چلوکبابی ها بودند که در 
کوچه و خیابان های شهرها حکمرانی می کردند. اما، 
حاال این رستوران ها جای خود را به اغذیه فروشی ها 
به  حتی  شرایطی  چنین  اند.  داده  فودی  فست  و 

سال  چند  تا  اگر  و  کرده  رخنه  نیز  روستاها  درون 
حاال  اما  نبود،  روستاها  در  رستوران  از  خبری  قبل 
را  فروشی  اغذیه  یا همان  فودی  حداقل یک فست 
در این مناطق می بینیم. در واقع، استقبال و گرایش 
این  رونق  اصلی  دلیل  خوری،  فود  فست  به  مردم 
نوع کسب و کارها در کشور شده است. فست فودی 
ها در ایران روز به روز اوضاع بهتری پیدا می کنند 
و مردم نیز از این نوع غذاها استقبال خوبی دارند. 
شاید همه بر این عقیده باشند که حتی در بدترین 
شرایط اقتصادی نیز مردم، میل به خوردن این نوع 
غذاها وجود دارد و شاید علت آن، تفاوت قیمت با 
غذاهای ایرانی است. زیرا، شما می توانید با ۲۰ هزار 
تومان هم یک ساندویچ فالل یا حتی همبرگر، تهیه 

کنید و برای چند ساعتی، سیر شوید.
اما، اینکه کیفیت این نوع غذاها تا چند اندازه قابل 
توجه  آن  به  کمتر  که  است  نکته ای  باشد،  اعتماد 

می کنیم. زیرا، قیمت را در نظر گرفته ایم.

ناگفته نماند که این قبیل مغازه ها، اغلب در مناطق 
با شرایط  مرکزی و پایین شهر دیده می شود. زیرا، 

اقتصادی مردم این مناطق، همخوانی دارد.
و  روغن  زیادی  مقدار  از  غذاها  این  تهیه  برای 
چربی،  شده،  سرخ  گوشت  شکر،  چرب،  سس های 
این  مصرف  می شود.  استفاده  و…،  پنیر  نمک، 
مشکالتی  است  ممکن  طوالنی مدت  در  غذاها 
به  بدن  ایمنی  سیستم  و  گوارش  دستگاه  برای  را 
وجود آورد و سالمت فرد را به خطر اندازد. مهم ترین 
سالمتی  روی  بر  آن  منفی  اثرات  غذاها،  این  عیب 
معده  زخم  که  افرادی  به  تغذیه  متخصصان  است. 
نخورند،  پرادویه  غذاهای  می کنند  توصیه  دارند 
هستند.  ادویه  از  سرشار  فودها  فست  درصورتی که 
مصرف  زیاد  فود  فست  که  کسانی  خاطر  همین  به 
نفخ،  مانند  بیماری هایی  معرض  در  بیشتر  می کنند 
سوءهاضمه، رفالکس و از همه مهم تر سرطان معده 

و روده بزرگ قرار می گیرند.

که  می برند  کار  به  فراوانی  نمک  فودها  فست  در 
افراد  برای  را  فشارخون  مشکالت  می تواند  هم  این 
به وجود آورد و با باال رفتن فشارخون، خطر سکته 
مغزی را در آنها زیاد می کند. فست فودها برخالف 
ظاهر زیبایی که دارند، ارزش غذایی پایینی دارند و 
ویتامین و امالح مورد نیاز بدن را تأمین نمی کنند 
و همچنین مصرف مداوم آنها باعث بروز اختالالت 
بلوغ  به ویژه در سنین  رشد در کودکان و نوجوانان 
می شود. برای تهیه غذای فست فودی از روغن های 
خیلی داغ و فراوان استفاده می کنند و مصرف مداوم 
این غذاها باعث می شود میزان کلسترول بد یا همان 

چربی خون را به شدت زیاد کند.
پزشکان معتقدند کسانی که از غذاهای فست فودی 
زیاد استفاده می کنند بیشتر در معرض بیماری کبد 
این  حد  بیش از  مصرف  همچنین  هستند.  چرب 
غذاها باعث چاقی افراد و ابتال به بیماری های قلبی 

و دیابت می 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

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 3158

توصیه و هشدارهای پلیس به زائران 
اربعین حسینی 

پلیس  طرح های  فراجا  حسینی  اربعین  قرارگاه  فرمانده 
برای راهپیمایی اربعین را شرح داد.

اربعین  قرارگاه  خبری  نشست  در  شرفی  محمد  سردار 
فراجا که پیش از ظهر روز گذشته در مقر مرکزی فراجا 
تالش  دلسوزانه  زمینه  این  در  همه  گفت:  شد،  برگزار 
می کنند و همدلی و هم افزایی در این زمینه اتفاق افتاده 

است . 
وی ادامه داد: انتظامی کل جمهوری اسالمی ایران یکی 
همین  در  است  اربعین  راهپیمایی  اصلی  پایه های  از 
شده  تشکیل  اربعین  عنوان  به  قرارگاهی  نیز  راستا 
روسای  آن ها  روسای  و  دارد  تخصصی  کمیته   ۱۵ که 
پلیس های تخصصی هستند. ما االن پنج قرارگاه فرعی 
بر  آن ها  ریاست  که  داریم  نیز  نظر  مورد  استان های  در 
عهده فرماندهی انتظامی استان هاست. اصلی ترین رسالت 
فرماندهی انتظامی امنیت زائران است. بر اساس برآوردها 
نیازمند  و  دارند  را  مرز  از  عبور  قصد  زائر  میلیون  پنج 
امنیت هستند. ایجاد ریل امنیت بهترین کار برای قطار 
که  است  همین  ما  وظایف  از  یکی  است.  راهپیمایی 
بحث اشراف اطالعاتی درون سازمانی و برون سازمانی را 
می طلبد. همچنین پیشگیری از سرقت خودروهای پارک 

شده بر عهده فراجاست.
توصیه ها و هشدارهای پلیس به زائران

موارد  و  است  خاصی  سفر  سفر  این  کرد:  تاکید  شرفی 
مواجه  کرونا  ویروس  با  االن  ما  است.  مطرح  گوناگونی 
توصیه  را  بهداشتی  شیوه نامه های  رعایت  و  هستیم 
عتبات،  در  نیاز  مورد  شناسایی  مدرک  تنها  می کنیم. 
سفر  این  به  کسی  هر  است .  گذرنامه  و  گذر  برگه های 
همچنین  کند.  نام  ثبت  سماح  سامانه  در  باید  می رود 
دینار  معاوضه  به  نیاز  که  افرادی  که  می کنیم  توصیه 
دهند.  انجام  را  کار  این  معتبری  محل  از  دارند  دالر  یا 
در  استفاده  قابلیت  تنها  همراه  تلفن  گوشی های  برخی 
کشور عراق را دارد و ما نسبت به این موضوع نیز هشدار 

می دهیم.
داروهای کدئین  داد:  همچنین همراه  داشتن  ادامه  وی 
دار و روانگردان در عراق جزو مصادیق جرم است مگر 
ما در مرز و طرف عراقی در  باشد.  اینکه نسخه داشته 
عراق این موضوع را کنترل خواهیم کرد. البته ما تفاهم 
نگه  را  دلیلی  هر  به  را  زائری  عراقی ها  اگر  که  کردیم 

داشتند به خود ما تحویل دهند.
فرمانده قرارگاه اربعین حسینی فراجا توصیه کرد: ما به 
مردم توصیه می کنیم در طول سفر هیچ بسته ای را به 
امانت نگیرند چرا که مسئولیت آور است. امسال به سبب 
مراقب سالمندان  مردم حتما  که  توصیه می کنیم  گرما 
البته  باشند.  ندارند  را  مسیر  طی  توان  که  بیمارانی  و 
سایه بان ها و مه پاش ها پیش بینی شده اند و مردم نگران 
اسباب  نیز  این ها مردم  نباشند. علی رغم همه  مسیرها 

سفر را فراهم کنند.
مراسم  برای  شده  فراهم  امکانات  و  بستر  درباره  شرفی 
در  آشپزخانه  باب   ۱۷ گفت:  نیز  فراجا  توسط  اربعین 
پایانه های مرزی ، ۳۰۰ دستگاه کولر و پنج هزار دستگاه 
خودرو آماده شده است . یک بیمارستان صحرایی در مرز 
مهران آماده شده که با ۱۲۰ نفر از پرسنل فعالیت خواهد 
کرد و هم به مردم خدمات می دهد و هم به نیروها. ۹4 
از پزشک، پرستار و راننده نیز در  تیم امدادی متشکل 
مرزها مستقر شده اند. هشت سازه امدادی نیز وجود دارد 

و ما آمادگی حل مسئله گرمازدگی را نیز داریم.

خبر

جدول 3159

از  مردمی  دولت  ارشاد  و  فرهنگ  وزارت 
تاکید  با  کرد  تالش  کار  به  آغاز  ابتدای 
دغدغه های  رفع  و  فرهنگی  برعدالت 
بر  را  هدف  وهنر،  فرهنگ  اصحاب 
و  هنری  و  فرهنگی  امور  در  تسهیل گری 
و  جامع  نگاه  با  بخش ها  تمام  از  حمایت 
عام به این حوزه قرار داده و بر گسترش و 
رونق اقتصاد فرهنگ هنر و توسعه صنایع 
خالق فرهنگی، هدف را بر خروج فرهنگ 
و هنر از مظلومیت تا رفع دغدغه های این 
حوزه نهاد بنابراین طی کمتر از یکسال با 
عزمی جهادی تالش کرد عالوه بر تحقق 
وعده هایش، رونق اقتصاد فرهنگ و هنر و 
کوتاه  های  وعده  و  خالق  صنایع  توسعه 
اقدامی  تحولی  برنامه   ۱۲۰ ارائه  با  مدت 

خود را در همه حوزه ها محقق سازد.
 از آغاز به کار دولت مردمی برای ساختن 
فرهنگ  که  می دانند  همه  قوی؛  ایران 
است،  جامعه  زیرساخت  و  تمدن  اساس 
پس ارزیابی دولت سیزدهم در این عرصه، 
اهمیت  بی نقص،  راهبرد  به  رسیدن  برای 

داشت.
وزیر فرهنگ و ارشاد اسالمی در این مدت 
تمام تالش خود را به کار بست تا  همزمان 
با سویه های جدید شیوع کرونا و حواشی 
های آن، با انجام بیش از ۵۰ سفر استانی 
با تاکید بر برقراری عدالت فرهنگی یکی از 
وزیران پرکار دولت سیزدهم به شمار برود 
که عملکرد قابل توجهی را رقم زده است.

اینکه  است  اهمیت  حائز  امروز  آنچه 
عملکرد  بر  ناظر  همیشه  عمومی  افکار 
به  نیز  وزارتخانه  این  هستند.  مسئوالن 
های  وعده  مطابق  حاکمیتی  نهاد  عنوان 
داده شده گزارشی از این اقدامات در مدت 
بصورت فشرده  را  زمان کمتراز یک سال 
دراختیار مخاطبان و مردم قرار می دهند 
با  تا ضمن عمل به وعده های داده شده 
را در  کارنامه خود  ارائه گزارشی مبسوط 
این مدت در معرض دید و قضاوت  آحاد 

مردم قرار دهند.
واقعی  مفهوم  از  بخشی  شدن  نهادینه 
ها  برنامه  اجرای  با  فرهنگی  عدالت  بسط 
برخی  در  هنری  و  فرهنگی  اقدامات  و 
توسعه  اسالمی،  ایران  پهناور  نقاط 
معافیت  هنری،  و  فرهنگی  دیپلماسی 
حوزه  به  ویژه  اهتمام  هنرمندان،  مالیاتی 
چهره  به  چهره  هنری،  و  فرهنگی  های 
ارائه  رسانه،  و  هنر  فرهنگ،  اهالی  با 
تسهیالت و بسته های حمایتی به اصحاب 
به  ویژه  اهتمام  رسانه،  و  هنر  فرهنگ، 
برگزاری  خارجی(،  و  زیارت)داخلی  حوزه 
موفق جشنواره های فجر،کمک به توسعه 
جمله  از  مجازی  فضای  در  هنر  فرهنگ، 
برنامه هایی بودند که طی یکسال گذشته 
حوزه  در  سیزدهم  دولت  عمل  و  مدنظر 

وزارت ارشاد قرار گرفت.
احیای شأن سیاستگذاری وزارت فرهنگ و 

ارشاد اسالمی در دولت سیزدهم مهمترین 
دستور کار این وزارتخانه بود که با اقداماتی 
همچون تدوین و ابالغ سند تحول وزارت 
حوزه های  به  اسالمی  ارشاد  و  فرهنگ 
تابعه، تشکیل شورای اجرایی سازی سند 
کارگروه  تشکیل  مردمی،  دولت  تحول 
هنر،  فعال سازی شورای  دولت،  فرهنگی 
دو  تخصیص  سینما،  شورایعالی  تشکیل 
به  اجرایی  دستگاههای  بودجه  از  درصد 
فعالیتهای فرهنگی در بودجه سال ۱4۰۱ 
و بازنگری در وظایف و اولویت های شورای 

فرهنگ عمومی صورت گرفت. 
با تشکیل قرارگاه رسانه ای  این وزارتخانه 
طرح مردمی سازی و توزیع عادالنه یارانه ها 
در اقناع افکار عمومی از وضعیت موجود و 
ضرورت بازنگری و اصالح شیوه تخصیص 

یارانه ها نقشی اساسی ایفا کرد. 
حل مشکل کمبود کاغذ نشر و مطبوعات با 
سیاستهای حمایتی و اقدامات نظارتی در 
حوزه مطبوعات، اصالح مقررات سینمایی 
سینما  اکران  راهبردی  شورای  تشکیل  و 
همراه با اصالح ساختار مدیریت فرهنگی 
شاخص  اقدامات  دیگر  از  نیز  سینما 
قرارگاه  راه اندازی  است.  وزارتخانه  این 
هنر،  و  فرهنگ  حوزه  از  محرومیت زدایی 
و  فرهنگی  امکانات  به  عمومی  دسترسی 
هنر  رایگان  آموزش  از  بهره مندی  امکان 
نظام  بازطراحی  موضوع  کرد.  ایجاد  را 
رسانه ای و تقویت توان روایتگری با هدف 
آرایش  تغییر  و  رسانه ای  مرجعیت سازی 
از  آفندی  به  پدافندی  از  رسانه ای  نظام 
وزارتخانه  این  مهم  رویکردهای  دیگر 
محسوب می شود که اقدامات مناسبی در 

این باره انجام پذیرفت.
تقویت زیرساخت های فرهنگی در سراسر 
اینترنت  هزینه  شدن  بها  نیم  کشور، 
اطالعات،تقویت  به  آزاد  دسترسی  سامانه 
و پشتیبانی فضای مردمی سازی فرهنگ 
روابط  توسعه  استحکام  بر  تاکید  هنر،  و 
ساماندهی  مقصد،  کشورهای  با  فرهنگی 
روند  سرگیری  از  هنر،  و  فرهنگ  اقتصاد 
تمام  نیمه  های  طرح  تجهیز  و  ساخت 
فرهنگی و هنری، توجه و تاکید و تالش 
برای رونق و تقویت اقتصاد هنر از جمله 
ابتدای  از  بود که  و وعده هایی  برنامه ها 
ارشاد  و  فرهنگ  وزیر  مسئولیت  آغاز 
اسالمی برآنها تاکید کرده و تا حد زیادی 
و  فرهنگ  وزارت  در  یکسال گذشته  طی 

ارشاداسالمی محقق شدند.
نشر  صنعت  در  خودکفایی  برای  تالش   
کاال  این  صادرات  هدف  با  کاغذ  تولید  و 
دوره  دو  برگزاری   ،۱4۰۱ سال  پایان  تا 
و سومین  و سی  کتاب  مجازی  نمایشگاه 
کتاب  المللی  بین  حضوری  نمایشگاه 
 ، کتاب  ارزان  تولید  برای  تالش  تهران، 
تاکید بر نهضت کتابخوانی به عنوان یکی 
فرهنگ،  وزارت  اصلی  سرفصل های  از 

توجه  و  وهنر  فرهنگ  اقتصاد  تقویت 
این  ارتقاء  برای  مردمی  دولت  جدی 
حوزه، برگزاری جشنواره های فجر شامل 
تجسمی،  موسیقی،  شعر،  تئاتر،  فیلم، 
فجر،  های  جشنواره  کیفی  و  کمی  رشد 
جمله  از  جدید  های  بخش  شدن  افزوده 
راه  سلیمانی،  قاسم  حاج  شهید  سردار 
بخش  شدن  افزوده  سیار،  سینما  اندازی 
به  انقالبی  آهنگ های  و  سرود  ویژه 
مهمترین  زدایی  فجر،تمرکز  موسیقی 
ضرورت  پیگیری  فرهنگ،  وزارت  راهبرد 
مختلف  طرح های  برای  فرهنگی  پیوست 
کشور،تقویت همکاری های دوجانبه وزارت 
فرهنگ و ارشاد اسالمی با مراکز حوزوی 
تفاهمنامه  امضای  تفاهمنامه؛  قاب  در 
نهادها  با  مختلف  درموضوعات  وزارتخانه 
قرارگاه  اندازی  راه  گوناگون،  ومراکز 
هنر  و  فرهنگ  عرصه  از  محرومیت زدایی 
برای بهره مندی عادالنه مردم از امکانات 
این  از جمله  کشور  در  هنری  و  فرهنگی 

اقدامات به حساب می آید.
مبارزه  و  فرهنگی  عدالت  شدن  نهادینه 
انعقاد   ، کشور  سراسر  در  عدالتی  بی  با 
تفاهم نامه با وزارت راه و شهرسازی برای 
در اختیار قرار دادن مسکن به خبرنگاران 
میزان  افزایش  برای  تالش  و  کشور 
،تحقق  رسانه  اهالی  نفع  به  تسهیالت 
بخشی از اهداف فرهنگی کشور با ۲۶ هزار 
تالش  مساجد،  هنری  و  فرهنگی  کانون 
هزار   ۵۰۰ تشکیل  برای  فرهنگ  وزارت 
جلسه خانگی قرآن، ارائه بیش از ۵ هزار 
بیمه  حمایتی،  تسهیالت  ریال  میلیارد 
هنرمندان، تقویت اقتصاد فرهنگ و هنر، 
معافیت مالیاتی هنرمندان و افزایش حدود 
۹۰هزار نفری اعضاء صندوق اعتباری هنرو 
تحقق  هنرکارت،  هزار   ۷۵ از  صدوربیش 
با  هنر  و  فرهنگ  اصحاب  واکسیناسیون 
گذشته  هنراز  اعتباری  صندوق  پیگیری 
تاکنون، امهال بازپرداخت اقساط و تمدید 
مهلت ثبت  نام دریافت تسهیالت کرونایی 

از جمله دیگر اقدامات است.
پیگیری صندوق  و  مساعدت  با  همچنین 
آن  فعالیت  جدید  دوره  در  هنر  اعتباری 
با حضور سید مجیدپوراحمدی مدیرعامل 
آن شاهد معرفی 4 هزار و ۶۰۰ هنرمند، 

نویسنده و روزنامه نگار به سازمان تأمین 
اجتماعی و پرداخت بیش از ۶۰ درصد حق 
میلیارد   ۱۳۵ )معادل  اعضا  ساالنه  بیمه 
ثبت  با  همراه   )۱4۰۰ سال  در  تومان 
هنر  فرهنگ،  اصحاب  تکمیلی  بیمه  نام 
همراه  آینده  و  جاری  های  سال  رسانه  و 
تکمیلی  درمان  بیمه  یارانه  پرداخت  با 
ناشی از افزایش تعرفه حق بیمه )مجموع 
پرداختی حق بیمه در سال جاری بالـغ بـر 
۷۸ میلیـارد تومان است.(،ارائه تسهیالت 
با  نامه  تفاهم  ضروری،  و  الحسنه  قرض 
شمیم  طرح  یادمان،  عامل،طرح  بانک 
کارآفرینی  های  هسته  ایجاد  جوانه،  و 
سه  ارائه  اشتغالزایی،  تسهیالت  ارائه  و 
 ۳۵۰ مبلغ  به  بالعوض  حمایتی  بسته 
میلیون تومان، تسهیالت ضروری درمان و 
معیشت، واریز ۳ مرحله بالعوض، پرداخت 
هنرمندان  خانواده  به  تومان  میلیون   ۵
فقید، پرداخت کمک مستمری فوق العاده 
یارانه  نفر،   ۶۰۰ و  هزار   ۲ از  بیش  برای 
بیمه درمان به میزان ۶۰ درصد و تقویت 
تحقق  وحوزه صنایع خالق،  هنر  صندوق 
بیمه بیکاری هنرمندان بودیم که از دیگر 
اقدامات مهم حوزه وزارتی وزیر فرهنگ و 

ارشاد اسالمی محسوب می شود.
عضو کابینه دولت مردمی یکی از سرفصل 
فرهنگ  وزارت  دوره  این  برنامه  های 
بی  با  جدی  مبارزه  را  اسالمی  ارشاد  و 
به  توجه  همچنین  و  تبعیض  و  عدالتی 
گرفتن  قرار  سرلوحه  و  محروم  مناطق 
این  های  فعالیت  در  فرهنگی  عدالت 

وزارتخانه قرار داد.
برای  جهادی  فعالیت  با  وعده  تحقق 
رونق اقتصاد فرهنگ ،رشد کمی و کیفی 
جشنواره های فجر، ارائه تسهیالت و بسته 
و  هنر  فرهنگ،  اصحاب  به  حمایتی  های 
رسانه، استحکام توسعه روابط فرهنگی و 
هنری با کشورهای مقصد، سرعت گرفتن 
روند ساخت و تجهیز طرح های نیمه تمام 
هزینه  شدن  بها  ونیم  هنری  و  فرهنگی 
اینترنت سامانه دسترسی آزاد به اطالعات 
در  دولت  این  دستاوردهای  دیگر  از  نیز 
کمتر از یک سال فعالت آن به شمار می 

رود.

عملکرد یکساله وزارت فرهنگ و ارشاد اسالمی یک نگاه:

ارائه 120 برنامه تحولی اقدامی

فست فود با طعم سرطان/ غذاهای 
شکم پر کن اما خطرناک!



 تالش دولت ایجاد زیرساخت 
و رونق کسب و کار مردم است

ترمیم حقوق کارکنان دولت در صورت 
تامین اعتبار از شهریور اجرایی می شود

صفحه )4(صفحه )4(

اتمی گفت: وظیفه  انرژی   معاون رییس جمهور و رییس سازمان 
و  ها  زیرساخت  کردن  فراهم  برای  تالش  و  گری  تسهیل  دولت 
رونق کسب و کار مردم است. محمد اسالمی همزمان با ششمین 
روز از هفته دولت با سفر به لرستان و  در آیین افتتاح تصفیه خانه 
فاضالب شهرستان ازنا در استان لرستان گفت: در راستای فراهم 

ساختن زیرساخت ها باید توجه داشت کارهایی در  زنجیره...

معاون رییس جمهور و رییس سازمان اداری و استخدامی کشور با 
اشاره پیگیری موضوع نبود توازن در پرداخت ها گفت: درباره عدم 
توازن در پرداخت حقوق ها با همه مالحظاتی که در بودجه کشور 
داریم به هیات دولت پیشنهادی برای ترمیم حقوق کارکنان دولت 
دادیم که اگر تامین اعتبار شود این مهم از شهریور اجرایی می 

شود. میثم لطیفی روز دوشنبه در شورای اداری استان ...

سال شانزدهم * شماره 3159 * 4 صفحه *1000 تومانسه شنبه 8  شهریور 1401 * 30  آگوست 2022 * 2  صفر 1444

بعد مردمی فعالیت های فرهنگی 
هنری در استان تقویت می شود 

عملکرد یکساله وزارت فرهنگ و ارشاد اسالمی

 در یک نگاه:

ارائه 120 برنامه 
تحولی اقدامی

نماینده کهگیلویه، بهمئی، چرام و لنده:

وزارت صمت برای حل مشکل 
معدن  بوکسیت چرام پای کار بیایند

بهمئی،  کهگیلویه،  شهرستان های  مردم  نماینده 
چرام و لنده در مجلس شورای اسالمی گفت: وزارت 
صمت و ایمیدرو برای حل مشکل معدن بوکسیت 
محمد  سید  حجت االسالم  بیایند.  کار  پای  چرام 
مردم  از  برخی  درخواست  به  واکنش  در  موحد 
شهرستان چرام نسبت به جلوگیری از برداشت از 
این  انتقال مواد خام  معادن بوکسیت شهرستان و 
معادن به شهر جاجرم در حاشیه افتتاح هنرستان 
اساسی  مشکالت  از  افزود:  چرام  اکابری  شهید 
بوکسیت  معدن  و  فسفات  معدن  چرام  شهرستان 
این  از  بوکسیت  معدنی  مواد  اظهارکرد:  است. وی 

شهرستان به سمت شهر ماهشهر بارگیری ...

میان  در  کرد:  تاکید  سیزدهم  دولت  رئیس 
به  رویکرد  و  اصل  یک  ما  برای  بودن  مردم 
حساب می آید. اینکه ما باید از نزدیک مردم را 
ببینیم و مسئله و مشکل آنان را بیابیم و برای 

حل مسئله و مشکل  تالش کنیم.
 سیدابراهیم رئیسی در ابتدای نشست خبری 
خود با نمایندگان رسانه های داخلی و خارجی 
اینکه خدا را شاکرم که یک سال به  با بیان 
عنوان مسئول، خدمتگزار مردم بودیم، اظهار 
کرد: من از مردم صبورمان که دولت را کمک 
کردند و با ما همراه شدند و از همه دستگاه ها 
زمینه  این  در  که  رسانه  اصحاب  ویژه  به  و 
حتی  افزود:  وی  می کنم.  تشکر  بودند  فعال 
از کسانی که انتقاد داشتند و از در اصالح و 
دلسوزی نکاتی را به دولتمردان گوشزد کردند 
تغییر  یادآور شد:  هم تشکر می کنم. رییسی 
رویکردهایی را در این مدت داشتیم و در یک 
سال گذشته مواردی را در این زمینه داشتیم 
که اولین مورد آن ایجاد دولتی مردم و توجه 
میان  در  حضور  و  آنان  خواست  و  مردم  به 
بودن  مردم  میان  در   : افزود  وی  بود.  مردم 
برای ما یک اصل است. رییس جمهوری ادامه 
شهرها  در  کشور  مردم  میان  در  حضور  داد: 
بوده  دیدگاه  همین  راستای  در  روستاها  و 
و  حوزه ها  کارگری،  مجامع  در  حضور  است. 
دانشگاه ها در همین راستا بوده است. کسانی 
که مالمت می کردند ثمر این حضور در بین 
مردم چیست و نگران آن بودند، تجربه میان 
رئیس  نچشیده اند.  را  آن  لذت  و  بودن  مردم 
مردم  میان  در  کرد:  تاکید  سیزدهم  دولت 
بودن برای ما یک اصل و رویکرد به حساب 
می آید. اینکه ما باید از نزدیک مردم را ببینیم 
و مسئله و مشکل آنان را بیابیم و برای حل 
تاکید  با  وی  کنیم.  تالش  مشکل   و  مسئله 
اظهار  ما عدالت محور است،  اینکه رویکرد  بر 
کرد: بودجه ما براساس عدالت تنظیم شد و به 
آمایش سرزمینی هم توجه داشت. در جذب 
نیروی انسانی، پرداخت ها و به کارگیری افراد 
داشته  عدالت  پیوست  باید  که  شده  تاکید 

باشد. مسئله عدالت باید به تمامی...

مدیرکل فرهنگ و ارشاد اسالمی کهگیلویه و بویراحمد 
گفت: شعار دولت مردمی بودن است و اساسا این شعار 
مبنای فرهنگی دارد زیرا که فرهنگ به معنای مردم 
است و تجلی مولفه های فرهنگی همیشه در ظهور و 
بروز مردم خود را نشان می دهد بنابراین در تالشیم 
بعد مردمی فعالیت های فرهنگی و هنری در استان 
تقویت شود.  امین درخشان اظهار داشت: هفته دولت 
گرامیداشت یاد و خاطره شهیدان رجایی و باهنر بوده 
که به عنوان دو معلم و سیاستمدار فرهنگی همیشه 
)گذشته و آینده( بهترین الگو برای مدیرانی هستند 

که می خواهند خدمتگزار مردم باشند...

مدیر کل فرهنگ و ارشاد اسالمی استان عنوان کرد:

2

2

2 4

رئیس دانشگاه علوم پزشکی یاسوج خبر داد؛

شمار قربانیان کرونا 
در کهگیلویه و بویراحمد

 افزایش یافت

مدیرعامل شرکت گاز استان خبر داد؛

بهره مندی 1۶۵0 خانوار 
روستایی استان از نعمت گاز 

طی هفته دولت

در میان مردم بودن 
یک اصل است 

2

2

وزیر کشور در یاسوج عنوان کرد؛

فعال بنای تغییر 
استانداران را نداریم 

3

شناسه آگهی ؛  1372246  اداره کل راه و شهرسازی استان کهگیلویه و بویراحمد - اداره پیمان و رسیدگی 

آگهي اصالحیه و تمدید مناقصه عمومي 

پیرو آگهی مناقصه عمومی  پروژه تکمیل مجتمع اداری باشت )ساختمان فرمانداری( )دو مرحله ای( 
مورخ 2/ 6/ 1401 و 5/ 6/ 1401 مندرج در روزنامه امید مردم ، بدینوسیله به اطالع میرساند مناقصه به 

شرح ذیل اصالح می گردد . الزم است مناقصه گران جهت دریافت اصالحات به سامانه ستاد مراجعه نمایند 
 در ضمن به همین علت مهلت ارسال پاکات و پیشنهادات این مناقصه

 تا تاریخ 22/ 6/ 1401 تمدید می گردد و پاکات مناقصه در روز 23/ 6/ 1401 بازگشایی میشود.

موضوع ردیف
مناقصه

کمیت و 
کیفیت

محل 
اجرا

مبلغ برآورد 
اولیه برمبناي 
فهرست بها ی 

1401 )ریال(

مبلغ تضمین
 شرکت 

در مناقصه 
)ریال(

حداقل 
صالحیت 
پیمانکاری 
مورد نیاز

تکمیل 2
مجتمع اداری 

باشت
 )ساختمان 
فرمانداری( 

)دو مرحله ای(

عملیات اجرایی 
مطابق برآورد 
و نقشه های 

اجرایی

4 ابنیه + 98/632/947/3245/000/000/000باشت
5تاسیسات

   نوبت  اول: 08/ 06/ 1401
نوبت اول  نوبت  اول: 09/ 06/ 1401

برای  ویژه   شعبه ای  تهران  دادستان  گفت:  قضاییه  قوه  رئیس 
رسیدگی به موضوع گزارش واصل شده تحقیق و تفحص از فوالد 

مبارکه اختصاص دهد.
 ۷ )دوشنبه  روز  اژه ای،  محسنی  والمسلمین  حجت االسالم 
قضاییه،  قوه  عالی  شورای  نشست  در  سخنانی  طی  شهریور( 
ضمن تسلیت مجدد رحلت عالم وارسته آیت اهلل ناصری به محضر 
مقام معظم رهبری، علمای اعالم، حوزه های علمیه، مردم شریف 
استان اصفهان و منطقه دولت آباد این استان و آشنایان و خانواده 
آن عالم ربانی، یاد و خاطره شهیدان باهنر و رجایی و شهیدان 

قوه قضاییه آیت اهلل قدوسی و الجوردی را گرامی داشت.  
قدردانی  و  دولت  هفته  مجدد  گرامیداشت  با  ادامه  در  وی 
محترم  جمهور  رییس  روزی  شبانه  های  تالش  و  مجاهدت  از 
بخش های  در  قضایی  مسئوالن  همه  به  دولت،  هیات  اعضای  و 
مختلف تکلیف کرد تا همچون یک سال گذشته در راستای رفع 
مسائل و مشکالت کشور در بخش ها و حوزه های گوناگون از جمله 
اشتغال«، »انسداد بسترهای  »رفع موانع کسب و کار«، »ایجاد 
فسادزا«، »رفع معضالت حوزه صادرات و واردات«، »جلوگیری از 
تصرفات منابع طبیعی و تغییرکاربری های غیرمجاز« و »کنترل 

بازار« به دولت، کمک و یاری رسانند.
هشتم  بودن  پیش  در  به  اشاره  با  ادامه  در  قضاییه  قوه  رئیس 
شهریور، روز مبارزه با تروریسم، اظهار کرد: ایران قربانی تروریسم 
است؛ شاید هیچ نظام و کشوری به اندازه جمهوری اسالمی ایران 
از ناحیه تروریسم متحمل خسارت نشده است و شخصیت های 
ما توسط جریان های  نظام  و  زیادی در کشور  برجسته   و  ممتاز 
وابسته به استکبار و نفاق ترور شده اند؛ البته خون این شهیدان 
واالمقام، امروز درخت جمهوری اسالمی ایران را تنومند و بارور 
کرده است؛ به گونه ای که این نظام دیگر با هیچ اقدام ایذایی از 

ناحیه دشمن، متزلزل نمی شود.     
افشای هر چه  تبیین و  بر اهمیت  ادامه  رئیس دستگاه قضا در 
بیشتر چهره جنایتکاران و تروریست ها و حامیان آنها تاکید کرد 
و گفت: صاحبان قلم و سخن و تریبون در کشور ما و هنرمندان 
و تاریخ نویسان ما باید بیش از آنچه تاکنون انجام شده در افشای 
جهانی  استکبار  به  وابسته  تروریست های  و  جنایتکاران  چهره 
هم  باز  امروز  کنند؛  کوشش  و  تالش  آنها،  مستکبر  حامیان  و 
ما و در کشورهای اسالمی،  شاهدیم که در کشورهای همسایه 
و  لجستیکی  حمایت های  با  تکفیری  و  تروریستی  گروه های 
تسلیحاتی استکبار جهانی، به کشتار مردم در اجتماعات مختلف 

مبادرت می ورزند.
تروریستی  گروه  ایجاد  در  آمریکا  رژیم  نقش  یادآوری  با  وی 
داعش، بیان داشت: امروز سرکردگان گروهک هایی که در اوایل 
انقالب و در مقاطع بعدی، مردم ما را ترور می کردند، در دامن چه 
کسانی هستند؟ کدام کشورها از این تروریست ها و جنایتکاران 
پیش  از  بیش  باید  که  است  مواردی  این ها  می کنند؟  حمایت 
مورد تبیین و تشریح قرار گیرد و ستاد حقوق بشر ما با کمک 
وزارت امور خارجه و سایر دستگاه های ذیربط نباید اجازه دهند 

جنایت های آن گروه ها به فراموشی سپرده شود.
با  رئیس قوه قضاییه تصریح کرد: ضرورت دارد قضایای مرتبط 
اقدامات جنایتکارانه گروهک های تروریستی علیه مردم ما، بیش 
این  در  کوتاهی  که  تببین شود؛ چرا  نسل جوان  برای  پیش  از 
امر سبب می شود بنگاه های تبلیغاتی نظام سلطه جای »جالد« 
و »شهید« را عوض کنند و کسانی را که دستانشان تا مرفق به 

خون بی گناهان و مردم آلوده است را در مقام طلبکار بنشانند.
محسنی اژه ای در ادامه نشست امروز شورای عالی قوه قضاییه با 
اشاره به واصل شدن گزارش تحقیق و تفحص مجلس پیرامون 

فوالد مبارکه به دستگاه قضایی، مجدداً خطاب به دادستان تهران 
موضوع  این  به  رسیدگی  برای  را  ویژه ای  شعبه  که  کرد  تاکید 
اختصاص دهد و همه جوانب قضیه مذکور با نهایت دقت، مورد 

بررسی قرار گیرد تا به آنچه حق  و انصاف است، عمل شود.
این گزارشاتی که  از  پیرامون خیلی  راستا گفت:  وی در همین 
و  تحقیق  اعضای  خود  که  مواردی  در  بخصوص  می شود  واصل 
تفحص تصریح دارند هنوز جمعبندی نهایی را انجام نداده و هنوز 
همه دفاعیات را استماع نکرده اند، بعضاً اخبار و مسائل خامی در 
سطح جامعه منتشر می گردد که خود متولیان تحقیق و تفحص، 
این اخبار را قبول ندارند؛ کمااینکه در مورد اخیر مرتبط با فوالد 
ارائه کردند؛  را  توضیحاتی  نمایندگان مجلس  برخی  نیز  مبارکه 
لذا ضرورت دارد گزارش تحقیق و تفحص اخیر مجلس هر چه 
سریع تر و در نهایت دقت و انصاف و رعایت ضوابط قانونی مورد 
و  حق  با  مطابق  که  مقدار  آن  و  گیرد  قرار  بررسی  و  پیگیری 
حقیقت است به صورت مستدل و متقن به مردم اعالم شود و آن 
مقداری دیگر نیز که برخالف واقع است و ذهنیت هایی را ایجاد 

کرده، برای مردم تبیین شود.  
رئیس قوه قضاییه در ادامه جلسه امروز با قدردانی از دادستان 
کل کشور به سبب تشکیل جلسه »بررسی راهکارهای برخورد با 
مجرمان جرائم خشن و سارقان مسلح« با حضور مسئوالن فراجا 
و متولیان سایر بخش های ذی صالح، بر ضرورت شکل عملیاتی به 
خود گرفتن این قبیل جلسات تاکید کرد و اظهار داشت: در حال 
حاضر اولویت اصلی، شناسایی و دستگیری سریع سارقان خشن 
است؛ این افراد باید بدانند که جامعه ما جای ایجاد ناامنی نیست؛ 
و  شناسایی  برای  انتظامی  نیروی  و  ضابطین  اساس،  همین  بر 
دستگیری هر چه سریعتر مرتکبان جرائم خشن، تیم های ویژه  
تشکیل دهند؛ آنها می توانند در صورت لزوم از دستگاه امنیتی 

نیز در راستای شناسایی این افراد استفاده کنند.  
رئیس قوه قضاییه خطاب به مسئوالن ذیربط قضایی نیز تاکید 
کرد: مطابق با ضوابط قانونی، هر چه سریع تر به پرونده های جرائم 
و سرقت های خشن رسیدگی کنید و برای سارقان خشن، وفق 
عبرتی  تا  درنظربگیرید  بازدارنده  مجازات های  قانونی،  مقررات 

برای دیگران برای عدم تکرار این قبیل مسائل باشد.
وی همچنین تاکید کرد: دادگاه های برخی از این افراد شرور و 
باسابقه باید به نحوی برگزار شود که مردم مطلع شوند و از این 

طریق بازدارندگی بیشتری در جامعه ایجاد شود.
در بخش دوم جلسه امروز شورای عالی قوه قضاییه، حجت االسالم 
والمسلمین عبداللهی رئیس مرکز حفاظت و اطالعات قوه قضاییه 
از دستگیری سرکرده یک باند جعل و کالهبرداری که با جعل 
افراد  از  کالهبرداری  به  اقدام  جعلی  مکاتبات  تنظیم  و  احکام 
مختلف می کردند خبر داد و گفت: روند شناسایی سایر اعضای 
این باند که ۳۶۰ پرونده شکایت از آنها وجود دارد نیز در حال 

انجام است.
حجت االسالم والمسلمین رحیمی معاون قضایی قوه قضاییه نیز 
 ۶۷۹ از  دم  اولیاء  کردن  صرف نظر  به  اشاره  با  جلسه  ادامه  در 
مورد قصاص نفس طی سال گذشته در نتیجه حصول سازش در 
نتیجه تالش های خیرین و دستگاه قضایی، اظهار کرد: طی 4 
ماهه نخست سال جاری نیز از ۲4۵ مورد اجرای حکم قصاص 

صرف نظر شده است.
سالح  بودن  دسترس  در  سوء  تبعات  و  عواقب  به  اشاره  با  وی 
سرد در سطح جامعه گفت: در نتیجه یکی از آسیب شناسی های 
معاونت قضایی قوه قضاییه در میان ۲۳۰ پرونده موضوع قصاص 
نفس سال ۱4۰۱، مشخص شد که آلت قتاله در ۱۰۱ مورد از این 
پرونده ها سالح سرد بوده است؛ نکته حائز اهمیت در این میان 

آن بود که در تعداد قابل توجهی از این پرونده ها، قاتل و مقتول 
همدیگر را نمی شناختند و اختالفات قبلی و سابق نیز در میان 
آنها وجود نداشت و تنها یک مشاجره آنی منجر به قتل شده بود.

معاون قضایی قوه قضاییه با بیان اینکه در زمینه خلع سالح های 
سرد از جامعه، علی رغم برخی نواقص قانونی، شاهد وجود قوانین 
آنها  و مقررات خوب و مناسبی هستیم که متاسفانه در اجرای 
اسالمی  مجازات  قانون  کرد:  تصریح  است،  گرفته  غفلت صورت 
و  بوکس  پنجه  و  قداره  شمشیر،  قمه،  حمل  ُجرم  خصوص  در 
همچنین ممنوعیت واردات، تولید و عرضه این سالح های سرد 
فروش  که  هستیم  شاهد  وجود  این  با  اما  دارد  الزم  صراحت 
این ادوات از سوی برخی مغازه ها هستیم؛ طبق قانون مجازات 
اسالمی، مغازه ای که سالح سرد می فروشد، عالوه بر پروانه کسب 
باید دارای مجوز قانونی از سوی نیروی انتظامی برای فروش این 
ادوات باشد که هم اکنون این موضوع به درستی اجرا نمی گردد.

از  جلسه  این  در  نیز  تهران  انقالب  و  عمومی  دادستان  صالحی 
قانونی  و  قاطعانه  سریع،  مقابله  برای  ویژه  قرارگاه  یک  تشکیل 
با سارقان مسلح، زورگیرها و افراد شروری که امنیت جامعه را 
این قرارگاه به صورت  سلب می کنند خبر داد و گفت: جلسات 
آنکه  است؛ ضمن  برگزاری  در حال  تهران  دادسرای  در  مستمر 
امر  این  به  نیز  را  مسلحانه  سرقت های  ویژه  دادسرای  شعبه   ۲

اختصاص داده ایم.
از  پس  و  شبانه روزی  زحمات  و  تالش  با  گفت:  همچنین  وی 
پیگیری های به عمل آمده، قرار مجرمیت و کیفرخواست سارق 
مسلح بزرگراه نیایش با اتهام »محاربه« صادر و این پرونده امروز 

به دادگاه ارسال شد.
کاظمی فرد رئیس مرکز آمار و فناوری اطالعات قوه قضاییه نیز 
اجرای  راستای تحقق شعار سال،  اظهار کرد: در  این جلسه  در 
به  رسیدگی  فرآیند  در  تسریع  و  تسهیل  و  قضایی  تحول  سند 
قضاییه  قوه  از هفته  متن«  به  گفتار  »تبدیل  نرم افزار  پرونده ها، 
سال جاری در اختیار کلیه دادگستری های و بخش های ستادی 

دستگاه قضا قرار گرفت.
»جلوگیری  و  قضایی«  مکاتبات  و  اوراق  تایپ  در  »تسریع  وی 
از خروج اوراق پرونده ها از مراجع و محاکم قضایی« را از جمله 
مزایای به کارگیری نرم افزار تبدیل گفتار به متن در واحدهای 
قضایی دانست و گفت: فناوری به کار رفته در این نرم افزار که 
کامال  تولید شده،  دانش بنیان کشور  از شرکت های  یکی  توسط 

بومی است.
جهانگیر معاون اجتماعی و پیشگیری از وقوع جرم قوه قضاییه 
رئیس  پیش  هفته  دو  دستور  به  اشاره  با  جلسه  این  در  نیز 
با  مرتبط  پرونده های  از  یکی  آسیب شناسی  جهت  قضاییه  قوه 

کالهبرداری شبکه ای، به ارائه گزارشی در این زمینه پرداخت.

رییس قوه قضاییه دستور داد؛

رسیدگی به گزارش واصل شده تحقیق و تفحص
 از فوالد مبارکه به قوه قضاییه
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خواسته هایش در رستاخیز، پنهان شود و اگر زمامدار، هدیه بپذیرد، خیانتكار باشد
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محققان کره جنوبی می گویند؛
پیاده روی کوتاه در افراد ۸۵ سال

 به باال و افزایش طول عمر
دقیقه  نشان می دهد که ۱۰  یک مطالعه جدید 
افراد ۸۰ سال به  پیاده روی روزانه می تواند عمر 

باال را افزایش دهد.
دکتر »مو نیون جین« از دانشگاه اینجی در سئول 
کره جنوبی، می گوید: »بزرگساالن با افزایش سن 
کمتر به توصیه های فعالیت بدنی عمل می کنند. 
ما نشان می دهد که حداقل یک ساعت  مطالعه 
پیاده روی در هفته برای افراد ۸۵ سال و باالتر 

مفید است.«
اگرچه افراد با افزایش سن غیرفعال تر می شوند، 
اما محققان می گویند همه بزرگساالن باید حداقل 
۱۵۰ دقیقه در هفته فعالیت با شدت متوسط یا 

۷۵ دقیقه در هفته فعالیت شدید داشته باشند.
ارتباط  به  تحقیق  تیم  جدید،  مطالعه  این  برای 
علل  از  ناشی  مرگ  خطرات  و  رفتن  راه  بین 
مختلف در بین بیش از ۷۰۰۰ کره ای ۸۵ ساله و 

باالتر پرداختند.
غیرفعال،  افراد  با  مقایسه  در  داد  نشان  یافته ها 
افرادی که حداقل یک ساعت در هفته پیاده روی 
می کردند، 4۰ درصد کمتر در معرض خطر مرگ 
و ۳۹ درصد کمتر در معرض خطر مرگ ناشی از 

مشکالت قلبی در طول دوره مطالعه بودند.
و ۲۰۱4،  بین سال های ۲۰۰۹  شرکت کنندگان 
اوقات  در  بدنی  فعالیت  درباره  را  پرسشنامه ای 
با  پیاده روی  برای  که  زمانی  جمله  از  فراغت، 
سرعت آهسته سپری می کردند، فعالیت با شدت 
روی  پیاده  و  سواری  دوچرخه  مانند  متوسط 
سریع؛ و فعالیت های شدید مانند دویدن تکمیل 

کردند.
اساس  بر  را  کنندگان  شرکت  تحقیقاتی  تیم 
می رفتند  راه  کم  سرعت  با  هفته  هر  که  زمانی 
گروه بندی کردند. حدود ۵۷.۵ درصد پیاده روی 
آهسته انجام نمی دادند. ۸.۵ درصد کمتر از یک 
دو  تا  یک  درصد   ۱۲ کردند.  روی  پیاده  ساعت 
ساعت پیاده روی کردند. نزدیک به ۹ درصد دو 
تا سه ساعت پیاده روی کردند. و کمی بیش از 
۱۳ درصد بیش از سه ساعت در هفته پیاده روی 

می کردند.
از شرکت کنندگان  در مجموع، حدود ۸ درصد 
شدت  با  بدنی  فعالیت  از  شده  توصیه  سطوح 

متوسط تا شدید را انجام دادند.
به گفته محققان، از حدود ۳۰۰۰ شرکت کننده 
که هر هفته با سرعت آهسته راه می رفتند، یک 
متوسط  شدت  با  بدنی  فعالیت  که  گفتند  سوم 
یا شدید نیز انجام می دادند. جین گفت: »پیاده 
روی با احتمال کمتر مرگ در افراد مسن مرتبط 
بود، صرف نظر از اینکه آنها فعالیت بدنی با شدت 
متوسط تا شدید انجام می دادند یا نه.« پیام این 
پیاده  به  زندگی  طول  در  که  است  این  مطالعه 

روی ادامه دهید.

محققان می گویند؛
ورزش احتمال مرگ زودهنگام 

سالمندان را کاهش می دهد
نتایج یک مطالعه جدید نشان داد افراد مسن تری 
ریسک  می دهند،  انجام  راکتی  ورزش های  که 
مرگ شان در طی ۱۲ سال پیگیری ۱۶ درصد 
درصد   ۱۵ تا  را  خطر  دویدن  داشت.  کاهش 
آهسته  روزانه،  روی  پیاده  دهد.  می  کاهش 
دویدن، شنا کردن و بازی تنیس از جمله مواردی 
است که محققان ورزش مورد بررسی قرار داده 
اند، اما به گفته آنها، هر فعالیت بدنی متوسطی 
که به صورت هفتگی انجام شود این تأثیر را دارد. 
»النور واتس«، محقق ارشد، می گوید: »هیچ وقت 
تحرک  کم  اگر  بنابراین  نیست.  دیر  برای شروع 
هستید و سن تان باالتر است، همچنان می توانید 
با افزایش فعالیت بدنی فواید قابل توجهی دریافت 
باعث  مختلف  از طرق  او گفت: »ورزش  کنید.« 
چربی  کاهش  باعث  می شود.  عمر  طول  افزایش 
بدن، کاهش فشار خون و کاهش التهاب در بدن 
وجود  نیز  دیگری  فواید  است  ممکن  و  می شود. 
داشته باشد که تحقیقات آتی نشان خواهد داد.«

واتس افزود: »یک فعالیت تفریحی را که دوست 
دارید پیدا کنید. لزومی ندارد که سطح فعالیت 
تان شدید باشد. حتی ۲۰ دقیقه پیاده روی در 
تیم  مطالعه،  این  برای  است.«  مؤثر  واقعاً  روز 
 ۲۷۳۰۰۰ حدود  مورد  در  را  اطالعاتی  تحقیق 
مرد و زن بین ۵۹ تا ۸۲ سال که بخشی از یک 
بررسی  بودند  سالمتی  و  غذایی  رژیم  مطالعه 
می دویدند،  که  افرادی  داد  نشان  داده ها  کردند. 
ورزش های  می کردند،  شنا  می زدند،  دوچرخه 
هوازی دیگری انجام می دادند، ورزش های راکتی، 
در  می کردند،  پیاده روی  یا  می دادند  انجام  گلف 
 ۱۳ نمی کردند،  ورزش  که  افرادی  با  مقایسه 
درصد کمتر در معرض خطر مرگ در طول دوره 
ورزش  به  توجه  با  خطر  کاهش  بودند.  مطالعه 
در  مرگ  خطر  با  نیز  ورزش  نوع  است.  متفاوت 
نشان  داده ها  بود.  مرتبط  بیماری های خاص  اثر 
راکتی خطر مرگ  انجام ورزش های  می دهد که 
کاهش  درصد   ۲۷ تا  را  قلبی  بیماری  از  ناشی 
می دهد و دویدن خطر مرگ ناشی از سرطان را 

تا ۱۹ درصد کاهش می دهد.

معاون رییس جمهور:

ترمیم حقوق کارکنان دولت در صورت 
تامین اعتبار از شهریور اجرایی می شود

استخدامی  و  اداری  سازمان  رییس  و  جمهور  رییس  معاون 
کشور با اشاره پیگیری موضوع نبود توازن در پرداخت ها گفت: 
درباره عدم توازن در پرداخت حقوق ها با همه مالحظاتی که 
در بودجه کشور داریم به هیات دولت پیشنهادی برای ترمیم 
حقوق کارکنان دولت دادیم که اگر تامین اعتبار شود این مهم 

از شهریور اجرایی می شود.
میثم لطیفی روز دوشنبه در شورای اداری استان کرمان با اشاره 
به اینکه الگوی ما در این توازن حقوقی نظام امتیازی خواهد 
بود افزود: تمامی تالش ما این است که عدالت در پرداخت را در 
حقوق کارکنان دولت محقق کنیم اما نباید خودمان را با بخش 
خصوصی مقایسه کنیم در همین راستا رییس جمهور بارها بر 

موضوع عدالت در پرداخت کارکنان تاکید کرده اند.
اینکه  به  اشاره  با  کشور  استخدامی  و  اداری  سازمان  رییس 
رییس جمهور درصدد است خدمات از مرکز به سمت پیرامون 
اجرایی  هدایت شود تصریح کرد: در سال جدید دستگاه های 

فصل جدیدی از خدمات را آغاز کرده اند.
وی همچنین در ادامه سخنان خود با اشاره به خطبه ۱۷۵ نهج 
البالغه و اشاره ای که در این خطبه دارد گفت: برای مدیران و 
مسئوالن جمهوری اسالمی که وامدار خون شهدا هستند نیاز 
است به صورت عمیق پای درس امام علی )ع( بنشینند زیرا این 
انقالب هر چه دارد به برکت خون مطهر شهداست و ما باید در 
گام دوم انقالب به الگوی ایرانی - اسالمی مبتنی بر آموزه های 

اهل بیت )ع( دست یابیم.

معاون رییس جمهور:

 تالش دولت ایجاد زیرساخت 
و رونق کسب و کار مردم است

 معاون رییس جمهور و رییس سازمان انرژی اتمی گفت: وظیفه 
دولت تسهیل گری و تالش برای فراهم کردن زیرساخت ها و 

رونق کسب و کار مردم است.
محمد اسالمی همزمان با ششمین روز از هفته دولت با سفر به 
لرستان و  در آیین افتتاح تصفیه خانه فاضالب شهرستان ازنا 
در استان لرستان گفت: در راستای فراهم ساختن زیرساخت 
ای  گونه  به  ارزش  زنجیره  در   کارهایی  داشت  توجه  باید  ها 
و هم سالمت  نبیند  آسیب  زیست  که هم محیط  انجام شود 

جامعه پایدار بماند.
وی افزود: همچنین با تداوم فعالیت بتوان زنجیره ارزش را برای 
اشتغال آفرینی دانش بنیان توسعه داد، یکی از پیشنهادهادی 
قدرت  برای  ظرفیت  زیرساخت  که  است  این  بنیانی  دانش 
محصول ایجاد شود که در این مسیر می توان از هر ظرفیتی 
اعم از گیاهان دارویی و یا فرآوری آن امورات را به سمت ارزش 

افزوده باالیی پیش ببرد.
ضمن  اتمی  انرژی  سازمان  رییس  و  جمهور  رییس  معاون 
گرامیداشت یاد شهدای هفته دولت گفت: آنها الگوهای خدمت 
خود  عمل  با  و  شعار  از  دور  به  که  بودند  مردم  به  منت  بی 
خدامحوری و مردم داری محقق می کردند، باید بیش از پیش 

از این الگوها در مدیریت بهره گرفته شود.

وزیر کشور:

 برگه ویژه اربعین صادر می شود
برای  ساخت  زیر  حوزه  در  شده  انجام  اقدامات  کشور  وزیر 
تسهیل تردد زائران اربعین را مناسب ارزیابی کرد و گفت: در 

هماهنگی با دولت عراق، برگه ویژه اربعین صادر می شود.
چهارمین  و  بیست  نشست  حاشیه  در  وحیدی  احمد  دکتر   
جمع  در  فراجا  فرهنگی  و  اجتماعی  معاونان  گردهمایی 
خبرنگاران از قدرت و سرعت عمل فراجا در دستگیری سارقان 

قدردانی کرد.
تقویت  در  قضائیه  قوه  رئیس  اقدام  از  تشکر  با  همچنین  وی 
مجازات اخالل گران نظم و آسایش عمومی کشور، افزود: فراجا 
نظم عمومی  و  آرامش  زننده  برهم  عوامل  با  تمام،  آمادگی  با 

کشور برخورد می کند.
برای  شده  انجام  تمهیدات  آخرین  خصوص  در  کشور  وزیر 
کرد:   اظهار  هم  حسینی)ع(  اربعین  معنوی  مراسم  برگزاری 
با توجه به مدیریت بیماری کرونا، رنگ و بوی  مراسم امسال 
جدیدی دارد و با توجه به لغو روادید انجام شده با دولت عراق، 
عاشقان  از  زیادی  تعداد  عزیمت  شاهد  شود  می  بینی  پیش 

حسینی به عتبات عالیات باشیم.
دکتر وحیدی با بیان اینکه تالش های خوبی در حوزه زیرساخت 
با  گفت:  است،  شده  انجام  اربعین  زائران  تردد  تسهیل  برای 
هماهنگی به عمل آمده با دولت عراق، برگه ویژه اربعین صادر 
می شود. بر اساس گزارش پایگاه اطالع رسانی وزارت کشور، 
وی همچنین به تالش دشمن برای ترویج بی حجابی در کشور 
اشاره کرد و ادامه داد: دولت سیزدهم براساس مصوبه شورای 
انقالب فرهنگی برای مقابله با هنجارشکنی مسئولیت دارد و در 

این خصوص همه دستگاه ها باید اهتمام الزم را داشته باشند.

سالمت

جامعه

کاریکاتور

کاریکاتور/ بایدن تماس تلفنی نخست وزیر رژیم صهیونیستی را رد کرد 

رئیس جمهور تاکید کرد:

در میان مردم بودن یک اصل است 

میان  در  کرد:  تاکید  سیزدهم  دولت  رئیس 
به  رویکرد  و  اصل  یک  ما  برای  بودن  مردم 
حساب می آید. اینکه ما باید از نزدیک مردم 
را ببینیم و مسئله و مشکل آنان را بیابیم و 

برای حل مسئله و مشکل  تالش کنیم.
 سیدابراهیم رئیسی در ابتدای نشست خبری 
خود با نمایندگان رسانه های داخلی و خارجی 
با بیان اینکه خدا را شاکرم که یک سال به 
عنوان مسئول، خدمتگزار مردم بودیم، اظهار 
کرد: من از مردم صبورمان که دولت را کمک 
کردند و با ما همراه شدند و از همه دستگاه ها 
زمینه  این  در  که  رسانه  اصحاب  ویژه  به  و 

فعال بودند تشکر می کنم.
وی افزود: حتی از کسانی که انتقاد داشتند و 
از در اصالح و دلسوزی نکاتی را به دولتمردان 

گوشزد کردند هم تشکر می کنم.
در میان مردم بودن

 برای ما یک اصل است
در  را  رویکردهایی  تغییر  یادآور شد:  رییسی 
گذشته  سال  یک  در  و  داشتیم  مدت  این 
اولین  که  داشتیم  زمینه  این  در  را  مواردی 
مورد آن ایجاد دولتی مردم و توجه به مردم 
بود.  آنان و حضور در میان مردم  و خواست 
وی افزود : در میان مردم بودن برای ما یک 

اصل است.
میان  در  حضور  داد:  ادامه  جمهوری  رییس 
مردم کشور در شهرها و روستاها در راستای 
مجامع  در  حضور  است.  بوده  دیدگاه  همین 
کارگری، حوزه ها و دانشگاه ها در همین راستا 
بوده است. کسانی که مالمت می کردند ثمر 
این حضور در بین مردم چیست و نگران آن 
بودند، تجربه میان مردم بودن و لذت آن را 

نچشیده اند.
میان  در  کرد:  تاکید  سیزدهم  دولت  رئیس 
به  رویکرد  و  اصل  یک  ما  برای  بودن  مردم 
حساب می آید. اینکه ما باید از نزدیک مردم 
را ببینیم و مسئله و مشکل آنان را بیابیم و 

برای حل مسئله و مشکل  تالش کنیم.
وی با تاکید بر اینکه رویکرد ما عدالت محور 
عدالت  براساس  ما  بودجه  کرد:  اظهار  است، 
به آمایش سرزمینی هم توجه  تنظیم شد و 
داشت. در جذب نیروی انسانی، پرداخت ها و 
به کارگیری افراد تاکید شده که باید پیوست 
به  باید  عدالت  مسئله  باشد.  داشته  عدالت 
با  و  باشد  داشته  گرایش  اقدامات  تمامی 
گوشزد کردن موارد مشخص به سمت رعایت 

عدالت برویم.
ساختارهای فسادزا در دولت

 باید اصالح شود
سومین  فساد  با  ستیز  کرد:  تصریح  رییسی 
با رشوه و  با کسانی که  باید  رویکرد ماست، 
همراه  فساد  با  را  ما  اداری  نظام  موارد  سایر 
می کنند، مقابله شود. حتی در مواردی که نه 
فساد، بلکه تخلف صورت گرفته است هم به 
دنبال نظارت و کنترل و مقابله بودیم و البته 
اول  سازمانی  هر  در  فساد  با  ضدیت  وظیفه 
از همه خود همان سازمان و دولتمردان باید 
باشند و در این مورد آنچه که وجود داشته با 

آن برخورد شده است.
وی افزود: ساختارهای فسادزا در دولت باید 
اصالح شود تا جلوی تولید پرونده های متعدد 
آن  به  بگیرد  شکل  آنچه  البته  بگیریم،    را 
رسیدگی می شود. ما باید ساختارها را اصالح 

کنیم که اساساً چنین اتفاقاتی نیفتند.
تاکید داریم که دولت گرفتار حاشیه 

نشود
رییس جمهوری ادامه داد: مسئله همگرایی و 
هم افزایی میان نهادهای مختلف هم در دولت 
داریم  تاکید  ما  همچنین  است.  توجه  مورد 
برخی  در  نشود.  حاشیه  گرفتار  دولت  که 
اما  بوده ایم،  امر  این  شاهد  قبلی  دولت های 
از ما تاکیدات همواره در دولت این بوده که 

به  خدمتگزاری  که  متن،  از  را  ما  حاشیه ها 
مردم است دور نکند.

مثل برخی دولت ها
 منتظر تغییر نگاه بیگانگان نباشیم

برای  جهادی  حرکت  اینکه  بیان  با  وی 
دولت  تاکیدات  از  هم  کشور  امور  پیشبرد 
است، اظهار کرد: برخالف وجود موانع ما باید 
آن موانع را رفع کنیم و بدانیم که به تعبیر 
رهبری انقالب، هیچ مشکلی در کشور نیست 
که حل شدنی نباشد. پس ما با روحیه جهادی 

به دنبال حل مشکالت باشیم.
بیرون  نه  به درون  نگاه  رییسی تصریح کرد: 
برای حل مشکالت مدنظر بوده است تا بدانیم 
و  نمی کنند  حل  مشکلی  ما  برای  بیگانگان 
به  باید  ما  نکرده اند.  برای هیچکس هم حل 
درون و ظرفیت های داخلی و اتکا به نیروهای 
برخی  مثل  و  باشیم  داشته  توجه  را  کشور 

دولت ها منتظر تغییر نگاه بیگانگان نباشیم.
دولت  اینکه  بیان  با  سیزدهم  دولت  رییس 
در  ظرفیت ها  همه  از  باید  که  است  معتقد 
گفته ایم  ما  یادآور شد:  استفاده شود،  کشور 
حساب  به  دارد  تالش  و  کار  بنای  هرکس 
بیاید، اما آنکس که روحیه کار و تحول ندارد 
جای خود را به افرادی بدهد که این روحیه 

را دارند.
اگر در گذشته تصمیم گیری هابه جا بود 

امروز شاهد برخی مشکالت نبودیم
وی با بیان اینکه در دولت همواره تاکید شده 
کشور  شرایط  و  وضعیت  نکردن  معطل  که 
مسئولیت پذیر  مسئوالن  و  باشیم  داشته  را 
روحیه  با  امور  اگر  کرد:   اظهار  باشند، 
تصمیمات  و  نباشد  همراه  پذیری  مسئولیت 
اگر  نمی رود.  پیش  کارها  نشود  اتخاذ  متقن 
است،  متقن  و  درست  تصمیمی  شود  معلوم 
اما مالحظاتی پیش آید که با عدالت نسازد و 
در عین حال جلوی اتخاذ تصمیم ها در زمان 
االن  که  می شود  این  نتیجه  بگیرد،  را  خود 
در برخی موارد می بینیم. اگر در گذشته آن 
تصمیم گیری های به جا رخ می داد و در زمان 
خود به آن امور رسیدگی می شد امروز شاهد 

برخی از این مشکالت نبودیم.
را  خود  کار  دولت  وقتی  شد:  یادآور  رئیسی 
و چه  پیشین  دولت  از  برخی چه  کرد،  آغاز 
می گفتند  ما  به  دلسوزی  در  از  سایرین  از 
کنی؟  کشورچه  شرایط  با  می خواهی  که 
را  کرونا  شرایط  و  نمی دهند  واکسن  ما  به 
بودجه  کسری  با  می گفتند  می بینی.  هم 

می خواهی چه کنی؟
کسری بودجه ام المسائل کشور است

بودجه  کسری  موضوع  این  افزود:  وی 
ام المسائل کشور است. ولی ما در حالی سال 
کسری  که  گذاشتیم  سر  پشت  را   ۱4۰۰
و  مرکزی  بانک  از  استقراض  بدون  بودجه 
خلق پول حل شد. اما چطور حل شد؟ چون 

درآمد ایجاد شد.
رییس جمهوری تأکید کرد: در مسئله تورمی 
 ۱4۰۰ شهریور  در  درصد   ۶۰ به  قریب  که 
مواجه  سیزدهم  دولت  اقدام  اولین  با  بود 
با آن کارهای تورم زا را  شد، که برای مقابله 
کنار بگذارد. کار به جایی رسید که اقدامات 
 ۱4۰۱ فروردین  و   ۱4۰۰ اسفند  در  دولت 
به  را  تورم  و  انجامید  تورم  به کاهشی شدن 

حدود ۳۵ درصد کاهش داد.
آن  از  بعد  داد:  ادامه  سیزدهم  دولت  رییس 
با تورم ۱۲ درصدی در خرداد ۱4۰۱ مواجه 
شدیم که با اصالح اقتصادی رخ داد و البته 
بود.  بزرگی  تغییر  شد  داده  که  تغییری  آن 
کارشناسان  همه  را  ارز  بودن  چندنرخی 
اما  می دانستند،  قبول  غیرقابل  اقتصادی 
اجتماعی  مسائل  و  اجرایی  جنبه های  از 
نظرهایی داشتند که خدا را شاکرم در نهایت 
 4۰.۵ به  تورم  که  رفت  پیش  شکلی  به  کار 

درصد رسیده است.
هیچ نگرانی درباره  کاالهای اساسی 

وجود ندارد
هیچ  امروز  اساسی  کاالهای  داد:  ادامه  وی 
که  حالی  در  ندارد،  وجود  درباره اش  نگرانی 
در گذشته برخی از آنها در حالت قرمز قرار 
داشت، اما امروز نگرانی وجود ندارد. همچنین 
قطعی برق را داشتیم که باعث می شد مردم 
و کارگاه ها هزینه هایی از این جهت پرداخت 
کنند، اما امروز دیگر این اتفاق رخ نداد و حتی 
قطعی گازی که در برخی استان ها داشتیم را 
حوزه  کار  کنارش  در  و  نبودیم  شاهد  دیگر 
و  کردیم  آغاز  همسایگان  با  را  گاز  و  انرژی 

سیاست همسایگی را پیگیری کردیم.

برای تنش آبی برنامه ریزی کرده ایم
رییسی یادآور شد: من اولین سفرم در دولت 
مردم  که  مشکالتی  تا  بود  خوزستان  به 
کنیم  بررسی  را  داشتند  آب  مساله  در  آنجا 
اجرا  حال  در  امروز  خوزستان  به  آبرسانی  و 
و  میان مدت  بلندمدت،  برنامه های  و  است 
داریم  تاکید  و در دولت  داریم  را  کوتاه مدت 
و  برنامه ریزی  آب  مصرف  زمینه  در  که 
تنش های  همچنین  باشیم.  داشته  مدیریت 
شده  شناسایی  مختلف  استان های  در  آبی 

است و برای آن برنامه ریزی کرده ایم.
 دولت 40 درصد از فروش نفت را به 

صندوق توسعه می ریزد
رییس جمهوری در ادامه با بیان اینکه مساله 
دولت  مهم  موضوعات  از  دستمزد  و  حقوق 
تحویل  را  دولت  که  زمانی  در  گفت:  است، 
کارمندان  حقوق  پرداخت  برای  گرفتیم 
یک  امروز  تا  اما  بودیم،  مواجه  مشکالتی  با 
روز پرداخت حقوق و دستمزد عقب نیفتاده، 
پول  چاپ  و  استقراض  اینکه  بدون  آن هم 
شد،  ایجاد  درآمد  که  چرا  باشیم.  داشته 
فروش نفت صورت گرفت و فرارهای مالیاتی 
هم  که  شد  این  نتیجه  و  کردیم  پیگیری  را 
حقوق پرداخت شد و هم بدهی دولت گذشته 
را پرداخت کردیم. در کنار حقوق و دستمزد، 
می رسد  دارد  وجود  که  اوراقی  سررسیدهای 
هزار   ۲۰۲ افزود:  وی  شود.  پرداخت  باید  و 
حوزه  در  ما  کار  مجموعه  تومان  میلیارد 
عمرانی است و این امر با افزایش درآمد رخ 
داده است. این در حالی است که ما یک چیز 
را نداریم و آن این است که ما آن ۲۰ درصد 
درآمد از صندوق توسعه ملی را نداریم و 4۰ 
توسعه  صندوق  به  را  نفت  فروش  از  درصد 
باشد  کشور  توسعه  اختیار  در  تا  می ریزیم 
در حالی که درگذشته از این 4۰ درصد، ۲۰ 
رئیسی  داشت.  قرار  دولت  اختیار  در  درصد 
یادآور شد: ما افزایش حقوق و دستمزدها را 
را  معلمان  رتبه بندی  مسئله  و  داشتیم  هم 
داریم که بعد از ده سال در حال اجرا است. 
کرده  دولت تالش  است  که ممکن  تا حدی 
افزایش دهد، هرچند  است که پرداخت ها را 
مشکالت  حل  برای  موارد  این  که  می دانیم 
اما تمام تالش دولت در  مردم کافی نیست، 

این امر انجام شده است.
ساعتی بر من نمی گذرد که معیشت 

مردم برایم مهم نباشد
خبری  نشست  این  ادامه  در  جمهور  رییس 
خبرنگاران  سواالت  به  پاسخگویی  به  که 
اختصاص داشت، در پاسخ به سوال خبرنگار 
زمان  در  اینکه  بر  مبنی   جم  جام  روزنامه 
معیشت  بهبود  برای  وعده هایی  انتخابات 
فزاینده  پرداخت های  جمله  از  دادید  مردم 
دولت گذشته، حذف ارز رانتی و غیره، سوال 
دولت  آواربرداری  پروژه  پایان  که  است  این 
قبل چه وقت به اتمام می رسد؟ رویکرد شما 
باعث اعتماد و امید در مردم و ترمیم فاصله 
اما مهم ترین  میان مردم و دولت شده است 

سیزدهم  دولت  کمبودهای  و  کاستی ها 
بین  فاصله  برداشتن  برای  گفت:  چیست؟ 
مردم و دولت به مردم می گویم که از وضعیت 
آنها مطلع هستم، روزانه و ساعتی. ساعتی بر 
برایم مهم  من نمی گذرد که معیشت مردم 
به  و  بنشینم  سفره ای  کنار  در  نشده  نباشد. 
قبال  در  من  مسوولیت  که  نباشم  فکر  این 
به  آنها  دست  آیا  است.  مردم  سفره  تامین 
سفره می رسد یا نه؟ منتی بر کسی نیست، 

این جایگاه خدمتگزاری من است.
وی ادامه داد: از ابتدای دولت بحث بوده که 
چه کنیم تورم مهار و کاهشی شود و چه باید 
کرد نسبت به نظارت بر قیمت ها و کاالها و 
و  است  بوده  دولت  تاکید  مورد  این  همواره 
اگر نبود مساله اصالح اقتصادی،  تورم روندش 
به  نسبت  رابطه  این  در  ما  نمی شد.  کاهشی 
یارانه ای که به مردم داده شد، یعنی همان 
این  از  کردیم.  اقدام  تومان   4۰۰ و   ۳۰۰
دولت  بودجه  کسری  رفع  برای  چیزی  مبلغ 
نمی ماند و این بخشی از رفع مشکالت مردم 
است.  بوده  مطلق  فقر  زدودن  برای  و  است 
در برخی روستاها که می روم مردم می گویند 
یارانه است و درآمد دیگری  درآمد ما همان 
به بعد رقم  این  از  را  امور  ندارند. آنچه روند 
می زند، حتما کاهش تورم را به دنبال دارد و 

وضعیت معیشت حتما بهبود می یابد.
میلیارد  پنج  ما  کرد:  خاطرنشان  رییسی 
برابر  اقتصادی یعنی دو  دالر سرمایه گذاری 
گذشته در این مدت داشتیم و تنها در زمان 
برجام این سابقه بوده است و در مواقع دیگر 
سرمایه گذاری  عالوه  به  است.  نداشته  سابقه 
و  بزرگ  های  شرکت  و  داشتیم  هم  داخلی 
از  کردیم.  وارد  گذاری  به سرمایه  را  بانک ها 
و  حقوق  جبران  بهره وری،  افزایش  رو  این 
دستمرد، و یارانه ها در مجموع بهبود یافت و 

حتما شرایط را در آینده بهتر می کند.
در جامعه مدار قانون است

خبرنگار  سوال  به  پاسخ  در  رییس جمهور 
ایسنا مبنی بر اینکه قول دادید گشت ارشاد 
گشت  اما  می کنید،  راه اندازی  مدیران  برای 
و  منعکس  در جامعه  بیشتر  اجتماعی  ارشاد 
مدیران  ارشاد  گشت  برای  است،  شده  دیده 
عمل  و  کردم  وعده  من  گفت:  کردید؟  چه 
جمهوری  ریاست  بازرسی  نظر  زیر  و  کردم 
شد  تشکیل  مدیران  برای  ارشاد  گشت  این 
گزارش شدن  به محض  تخلفات  از  بعضی  و 
نتیجه اش در حد برکناری بوده است، حتی 
رابطه  در  موردهایی  وزیر.  معاون  سطح  در 
به  را  آنها  دولت  خود  و  شده  اعالم  فساد  با 
قوه قضاییه معرفی و تحویل داده است. این 
دستور فقط برای یقه گرفتن نیست، برای این 
است که اگر دستگاهی توجه نکند، ارشاد و 
حضور بازرسان آنها را متوجه عمل شان کند. 
را  ناسالم  روابط  و  نبودن کجی  دولت مساله 

پیگیری می کند.
ارشاد  گشت  و  اجتماعی  امنیت  درباره  وی 
در جامعه نیز تاکید کرد: زنان و دختران ما 
عفت و پاکی را از یک فرهنگ و تمدن بسیار 
قوی و قدیمی در ایران اسالمی دارند و این 
ایرانی  انتخاب امروز نیست. عفیفه بودن زن 
مدار  جامعه  در  هم  االن  نیست.  امروز  برای 
یا  قانون است، هیچ کس حق کار سلیقه ای 
احترام  و  است  قانون  ندارد. مالک  فراقانونی 
برای همه ضروری است و معتقدم  قانون  به 

قانون محوری، همه مسایل را حل می کند.
حضور ایران در منطقه امنیت ساز است

خبرنگار  سوال  به  پاسخ  در  جمهور  رییس 
پیشرفت  اینکه  بر  مبنی  چین  هوا  شین  
همکاری  سازمان  در  ایران  کامل  عضویت 
شانگهای، چه کمکی  به توسعه روابط ایران 
با چین و دیگر کشورها می کند، تصریح کرد: 
حضور ما در شانگهای و همکاری ما با اعضای 
این سازمان، ما را به زیرساخت های اقتصادی 
آسیا مرتبط می کند تا ما سهم خودمان را از 
تجارت در منطقه داشته باشیم. حضور ما در 
منطقه امنیت ساز است، اما همان قدر که در 
اقتصاد  در  داریم  سهم  منطقه  امنیت  تامین 
همکاری های  ایران  نداریم.  سهم  منطقه 
بسیاری با چین داشته است و مصمم هستیم 
به ارتقای آن و ارتباط با چین  و آن را متاثر 
از مسایل بین المللی و دیگر مسایل نمی کنیم، 
به ویژه در حوزه تجاری و اقتصادی این روابط 
باید توسعه یابد. وی ادامه داد: ما در اجالس 
عضو  شد،  برگزار  دوشنبه  در  که  گذشته 
شانگهای شدیم و طبیعی است که مقدماتی 
به  شانگهای  در  که  است  اسنادی  و  دارد 
بررسی  و  دقت  مورد  باید  و  رسیده  تصویب 
که  برسد  ما  کشور  تایید  به  و  گیرد  قرار  ما 
آن هم بررسی شده است و در اجالس جدید 
مواردی  و  اعالم می شود  آنجا  ازبکستان  در 
عضویت  و  شده  اقدام  شود،  تایید  باید  که 
اعالم  اجالس  آن  در  گذشته  از  رسمی تر  ما 

می شود.  


