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صنعت،  وزارت  مشکل  گفت:  مجلس  در  شادگان  مردم  نماینده 
با  وزارتخانه  این  مشکل  و  است  مدیریت  ضعف  تجارت  و  معدن 
درباره  ناصری نژاد،  مجید  حجت االسالم  نمی شود.  حل  تفکیک 
تفکیک وزارت صمت و تشکیل وزارت بازرگانی، اظهار داشت: بنده 
با تفکیک وزارت صنعت، معدن و تجارت مخالف هستم. وی بیان 

کرد: زمانی بود که بخش های صنعت، معدن و تجارت...

معاون هماهنگ کننده سپاه گفت: رها کردن جوانان بی پناه در 
شبکه های مجازی بیگانه، بزرگترین ظلمی که به کشور شد.

سردار محمد رضا نقدی معاون هماهنگ کننده سپاه در اجتماع 
بزرگ مردمی تجلیل از پیشکسوتان دفاع مقدس در محله فالح 
در جنوب تهران با حضور جمع کثیری از مردم این محله در ناحیه 

بسیج حبیب ابن مظاهر برگزار شد در این تجمع مردمی ....
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بیش از پنج تن بذر گیاهان دارویی
 در استان آماده توزیع شد

چاشنی سالمت 
دانش آموزان را 

فراموش نکنید

اعتبارات دولتی به تنهایی
 نمی تواند خسارات های 

حوادث طبیعی را جبران کند 
بویراحمد  و  کهگیلویه  استاندار  عمرانی  معاون   
تنهایی  به  تواند  نمی  دولتی  اعتبارات  گفت: 
در  را  طبیعی  حوادث  از  ناشی  های  خسارت 
استان جبران کند و شرکت های بیمه با گسترش 
برای  دولت  درکنار  خوبی  مکمل  ای  بیمه  چتر 
زاده  حاجی  کیامرث  هستند.  خسارتها  جبران 
روز شنبه در نشست ستاد پیشگیری ،هماهنگی 
یاسوج  در  بحران  به  پاسخ  فرماندهی عملیات  و 
افزود: کشور ایران از نظر بروز حوادث غیرمترقبه 
با  ساله  هر  و  دارد  قرار  جهان  هفتم  رتبه  در 

حوادث مختلفی رو به رو می شود...

دولت  وظایف  از  یکی  گفت:  جمهور  رئیس  
بستر  ایجاد  با  بخش خصوصی  توانمندسازی 
و  حقوقی  حمایت های  و  تسهیالت  ارائه 
قضایی است. آیت اهلل »سید ابراهیم رئیسی« 
شورای عالی  جلسه  نخستین  در  شنبه  روز 
قانون   44 اصل  کلی  سیاست های  اجرای 
اهداف  و  پیام ها  سیزدهم،  دولت  در  اساسی 
شتاب بخشی  را  سیاست ها  این  اجرای  مهم 
ایجاد  انحصارها،  اقتصادی، شکستن  رشد  به 
گفت: هدف  و  دانست  تولید  رونق  و  اشتغال 
اقتصادی  بنگاه های  واگذاری  سیاست  اجرای 
به  مردم  تشویق  خصوصی  بخش  به  دولت 

سرمایه گذاری و تولید بود.
باید  این که  بر  تأکید  با  جمهور  رئیس 
اجرای  اهداف  از  میزان  چه  شود  بررسی 
در  اساسی  قانون   44 اصل  سیاست های 
»گسترش  اجتماعی«،  عدالت  »تأمین  زمینه 
مالکیت عمومی« و »ارتقای کاری بنگاه های 
اقتصادی« محقق شده است، خاطرنشان کرد: 
اگر شورای عالی اجرای سیاست های کلی اصل 
تشکیل  خودش  زمان  در  اساسی  قانون   44
سیاست ها  تبیین  زمینه  در  وظایفش  به  و 
اجرای  بر  نظارت  ساالنه،  مشی های  خط  و 
قوانین، آسیب شناسی و آسیب زدایی در روند 
انحرافات  شاهد  می کرد،  عمل  واگذاری ها 
ناظرین،  از  نارضایتی  و  بدبینی ها  ایجاد  و 
اقتصادی  بنگاه های  خریداران  و  مجریان 
نواقص  به  اشاره  با  رئیسی  آیت اهلل  نبودیم. 
در  اساسی  قانون   44 اصل  سیاست  اجرای 
مدیریت  روند  این  در  کرد:  تصریح  گذشته، 
دولت کاهش پیدا نکرده، بلکه سهام به  جای 
دیگری واگذار شده است و اگر چه بخشی از 
اما همچنان  از دولت جدا شده  آنها  مالکیت 
با طرح پیشنهاد  دولتی است. رئیس جمهور 
اجرای  شورای عالی  برای  دبیرخانه ای  ایجاد 
سیاست های کلی اصل 44 در راستای تحقق 
سیاست واگذاری بنگاه های اقتصادی و ایجاد 
زمینه،  این  در  دستگاه ها  برای  وظایف  شرح 
اظهار داشت: این دبیرخانه می تواند زیر نظر 

وزارت امور اقتصادی و دارایی برای...

آبخیزداری  و  طبیعی  منابع  کل  اداره  فنی  معاون 
کهگیلویه و بویراحمد گفت: پنج تن و ۶۰۰کیلوگرم 
در  کشت  برای  باریجه  و  آنغوزه  دارویی  گیاهان  بذر 
مراتع این استان تامین شده تا به صورت رایگان بین 
اظهار  فرد  باقری  گودرز  شود.  توزیغ  برداران  بهره 
داشت: نیاز است تا ۳۰ تن دیگر بذر گیاهان دارویی 
آنغوزه و باریجه در کهگیلویه و بویراحمد برای توزیع 
بین بهره برداران تامین و آماده شود. وی بیان کرد: 
گیاهان  بذر  استان  مراتع  احیای  به  منظور کمک  به 
دارویی خریداری و به صورت رایگان بین بهره برداران 

توزیع می شود. معاون فنی اداره کل منابع طبیعی...

معاون فنی منابع طبیعی کهگیلویه و بویراحمد؛
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مدیر عامل آب منطقه ای عنوان کرد:

 تامین آب پایدار استان
 تنها با احداث سد

 امکانپذیر است

نبرد هندبال گچساران 
برای قهرمانی 

توانمند سازی بخش 
خصوصی وظیفه دولت است 
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طالی سبز؛

معدنی پنهان برای 
اشتغال در استان 
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دستگیری ۹ تبعه بیگانه، ۷۷ نفر از عوامل گروهک های معاند، ۳ نفر 
از سران بهائیت، ۹۲ نفر از وابستگان رژیم پهلوی، ۲۸ نفر از اوباش، 
۵ عضو گروهک های تکفیری و تروریستی و 4۹ نفر از مرتبطین با 
گروهک منافقین، همگرایی و همدستی همه دشمنان برای رسیدن 
به هدف مشترکی را نشان می دهد که چهار دهه در پی آن هستند.

بیانیه روز گذشته وزارت اطالعات درباره پشت پرده حوادث اخیر در 
کشور حاوی نکات مهمی بود که از برنامه ریزی سنگین و طوالنی مدت 
دشمنان قسم خورده مردم ایران برای به نتیجه رساندن پروژه آشوب 

و اغتشاش در کشور حکایت دارد.
و  نیست  تازه ای  داستان  اسالمی  ایران  دشمنان  عداوت  و  تخاصم 
نوع همدستی ها،  این  از  اسالمی  ساله جمهوری  عمر 4۳  در طول 
توطئه ها و کارشکنی ها بسیار ثبت شده؛ از ترورهای کور تروریستی 
در سال های اولیه انقالب ۵۷ تا وطن فروشی در دوران جنگ تحمیلی 
و نیز آشوب های مقطعی که در دهه های گذشته ثبت شده، همگی 
به نحوی نیات دشمنان را برای مردم نشان داده و دست آنها را رو 

کرده است.
اما در داستان آشوب های اخیر که از انتقادات و اعتراضات مردمی به 
مرگ یک بانوی جوان در یکی از مراکز انتظامی آغاز شد، دشمنان 
داشته  را  بهره برداری سیاسی  بیشترین  رویداد  این  از  کردند  سعی 
باشند؛ زیرا در همان روزهای نخست دستگاه های مسئول و در رأس 

آنها رئیس جمهور به عنوان رئیس شورای عالی امنیت ملی و مسئول 
وزارت  به  را  موضوع  قانونی  پیگیری  دستور  اساسی  قانون  اجرای 
کشور داده بود و سایر قوا نیز به فراخور وظیفه ذاتی خود وارد میان 
برای  را  واقعه  ابعاد  آمده،  پیش  ابهامات  و  رفع شبهات  با  تا  شدند 

خانواده وی و مردم روشن سازند.
به  اما  داشت  نقد  بوی  و  رنگ  اعتراضات  شاید  ابتدایی  روزهای  در 
مرور و با ورود دشمنان قسم خورده ایران به ماجرا، اشرار و مرتبطان 
با گروه های معاند، تروریست ها، سلطنت طلبان و تجزیه طلبان سعی 
و  خشونت  سمت  به  مسالمت آمیز  فضای  از  را  اعتراضات  کردند 
حاکم  جامعه  بر  را  ناامنی  و  آشوب  فضای  و  دهند  سوق  درگیری 
سازند؛ اکنون با گذشت حدود دو هفته از این ماجرا، وزارت اطالعات 
را  معاندان  این  تحرکات  از  بیشتری  جزئیات  تفصیلی  بیانیه ای  در 

علنی کرد که مرور آنها خالی از لطف نیست:

همیشه پای یک منافق در میان است
از  تن  هزار   ۱۷ از  بیش  کشتار  که  منافقین  تروریستی  گروهک 
شهروندان کشورمان را در ترورهای کور به ویژه در سال های نخست 
انقالب اسالمی در کارنامه سیاه خود ثبت کرده است، در  پیروزی 
روزهای گذشته هم یکی از میدان دارانی بود که نه تنها سعی کرد 
با استفاده از نیروهای سرسپرده خود در آلبانی عملیات های روانی 

از  استفاده  با  نیز  اجرا کند، در داخل  را  کشته سازی و هشتگ زنی 
عناصر فریب خورده و پیاده نظامش سعی در سازماندهی اغتشاشگران 

داشت.
و  عوامل  از  نفر   4۹ دستگیری  از  اطالعات  وزارت  راستا  این  در 
مرتبطین گروهک نفاق خبر داده است که بنا به دستور تروریست های 
تا  اغتشاشگران  تحریک کننده   جعلی  اخبار  تولید  از  آلبانی نشین، 
سازماندهی ترور و تخریب، جهت دهی به شعارها، حضور مستقیم در 
اغتشاشات خیابانی و تخریب اموال عمومی، تأمین تجهیزات مختلف 
برای مقابله با پلیس و مواد محترقه برای به آتش کشیدن اماکن و 

خودروهای عمومی و شخصی فعالیت داشته اند.

نقش تجزیه طلبان در آشوب ها  
و  وحدت  گذشته  اعصار  در  که  است  قومیت هایی  سرزمین  ایران 
نیز  انسجام ملی خود را حفظ کرده اند؛ در طی چهار دهه گذشته 
برخی گروهک های تجزیه طلب سعی داشته اند با تحریک احساسات 
با خود  را  مردم  توده  و جنوب شرق کشور،  در غرب، جنوب  قومی 
به  موفق  ایرانیان  میهن پرستی  روحیه  وجود  با  اما  کنند  همراه 
تحقق هدف شوم خود نبوده اند که نمونه آن را در فرجام گروهک 
و  یا گروهک هایی در غرب  بلوچستان  و  جندالشیطان در سیستان 

جنوب غرب کشور دیده ایم.
این بار نیز ردپای این گروهک ها در حوادث اخیر دیده شد که بعد 
از مدت ها از مخفی گاه های خود بیرون آمدند تا بار دیگر عرض اندام 
مواجه  اسالمی  مسلح جمهوری  نیروهای  با ضرب شست  اما  کنند 
شدند و مقرهای آنها در آن سوی مرزها هدف قرار گرفت. بر اساس 
از  اعم  کردستان  گروهکی  عوامل  از  نفر   ۷۷ اطالعات،  وزارت  آمار 
عناصر مزدور کومله، دمکرات، پاک و پژاک تا تعدادی از کادرهای 
رده باالی این گروهک ها که در دو سوی مرزهای غربی کشور مشغول 
دسیسه و توطئه چینی علیه مردم مظلوم کردستان بودند، دستگیر 

شدند. 
یک  بازداشت شدگان،  میان  در  که  است  ضروری  نکته  این  ذکر 
در  مستقر  گروهک های  از  یکی  مرکزیت  عضو  و  برجسته  کادر 
اقلیم کردستان عراق نیز حضور دارد. وی آموزش های نظامی را در 
پایگاه های آمریکایی ـ صهیونیستی اقلیم مذکور فراگرفته و به عنوان 
طراحی،  حال  در  فرد  این  می شود.  شناخته  نظامی  مبرز  فرمانده 
کشور  غرب  منطقه  برای  آشوبگر  هسته های  هدایت  و  سازماندهی 
بود که طی یک عملیات غافلگیرانه، دستگیر و به محل های از پیش 

تعیین شده منتقل و هم اکنون در زندان است.  

ورود تروریست های تکفیری  به ماجرا
با ۳۶  تروریستی همراه  ـ  تکفیری  دستگیری ۵ عضو گروهک های 
با استفاده از فرصت اغتشاشات، درصدد  کیلوگرم مواد منفجره که 
بمب گذاری در محافل مردمی و نیز در جمع آشوب گران و انتساب 
نزاع و درگیری  برای تشدید  انفجارها به طرف های مقابِل هر یک، 
طرفین بودند، از این منظر حایز اهمیت است که این گروهک های 
تکفیری از عراق و سوریه سیلی سخنی از محور مقاومت و بخصوص 

شهید قاسم سیلمانی خورده بودند.
اینکه این تروریست ها با طراحی ترور یکی از مسئوالن ارشد کشور، 
طرح های بمب گذاری در یکی از هیآت عزاداری شیراز و در میدان 
شهدای مشهد را داشتند، نشان می دهد که اینها از اساس با اسالم 

و تشیع زاویه دارند.

بهاییت؛ دست پنهان صهیونیسم
این که عناصر فرقه ضاله بهاییت تحت لوای رژیم صهیونیستی ابزاری 
پوشیده  کسی  بر  می روند،  شمار  به  خرابکاری  و  جاسوسی  برای 
گویای  اشغالی  فلسطین  در  در حیفا  بهاییت  مرکز  استقرار  نیست. 
و  ننشستند  بیکار  نیز  این بار  آن ها  است؛  همکاری  این  ابعاد  همه 
ورود پر حجمی به صحنه  آشوب و اغتشاش و تشویق به خرابکاری و 
تخریب اماکن عمومی داشتند که در این رابطه هسته اصلی و سّری 
بهاییت شامل سه نفر از سران بهاییت و دو نفر از تیم رسانه ای آن ها 

بازداشت شدند.

ردپای عناصر تاریخ مصرف گذشته
اینکه ۹۲ نفر از وابستگان رژیم پهلوی و از سلطنت طلبان نشان دار 
در صحنه های اغتشاش و پشت صحنه ها شناسایی و بازداشت شدند، 
نشان می دهد که بقایای این رژیم تاریخ مصرف گذشته هنوز سودای 
حکومت بر مردمی را دارند که حضورشان در اریکه قدرت نتیجه ای 
جز تباهی و وابستگی و عقب ماندگی برای کشور نداشت. در حوادث 
سال ۸۸ نیز چهره های شاخص و سرسپردگان این گروه تالش وافری 

برای به آشوب کشیدن اعتراض ها داشتند.

حضور اتباع خارجی در تجمعات
آن طور که وزارت اطالعات به مردم گزارش داده، در حوادث اخیر 
ایتالیا،  لهستان،  آلمان،  چون  کشورهایی  اتباع  از  بیگانه  تبعه    ۹
فرانسه، هلند، سوئد نیز در صحنه  اغتشاشات یا در پشت صحنه های 
توطئه بازداشت شدند. این موضوع نیز مسبوق به سابقه است و در 
حرکت هایی چون فتنه ۸۸ و حتی حوادث سال ۹۸ اقدامات مشابهی 
از سوی اتباع خارجی یا حتی وابستگان سفارتخانه های خارجی در 
اخیر  بازداشت  به  نمونه می توان  برای  بود که  تهران صورت گرفته 
محل  از  اطالعاتی  تحرکات  »انجام  علت  به  انگلستان  سفیر  معاون 
رزمایش های موشکی« اشاره کرد و حتی سفیر این کشور در آبان 

۹۸ در تجمع مقابل دانشگاه امیر کبیر تهران حضور داشت.

اوباش در کانون تخریب اموال عمومی  
یکی از شگردهای معاندن در تجمعات و اعتراضات استفاده از اوباش 
به  و  یافته  در صحنه حضور  گوناگون  اهداف  با  که  است  سابقه دار 
می کنند.  حمله  امنیت  و  نظم  حافظان  و  انتظامی  و  دولتی  مراکز 
حوادث اخیر نیز از این قاعده مستثنی نبوده و در این ارتباط ۲۸ نفر 
از اراذل و اوباش دارای سابقه  زندان، خرید و فروش و مصرف مواد 
مخدر، اوباش گری و تجاوز به عنف دستگیر شدند و از آنها دو کارگاِه 

تولید کوکتل مولوتف هم کشف شده است.

پشت پرده آشوب های اخیر به روایت آمار

اوباش در کانون تخریب اموال عمومی
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بیش از ۴۰ هزار ُدز سوم واکسن کرونا 
در گچساران تزریق شد

سرپرست شبکه بهداشت و درمان گچساران گفت: تاکنون 
4۰ هزار و ۹۰۱ ُدز سوم واکسن کرونا برای گروه های هدف 
این شهرستان تزریق شده است. سید طاهرحسینی افزود: از 
تاکنون ۲۰۷  با کرونا  مقابله  برای  واکسیناسیون  آغاز طرح 
این شهرستان  به گروه های هدف  ُدز واکسن  هزار و ۲۳۹ 
تزریق شده است. وی بیان کرد: شهروندان گچساران در این 
مدت ۸۶ هزار و ۵۹۸ نفر ُدز نخست و ۷۹ هزارو ۷۳۶ نفر 
ُدز دوم کرونا را دریافت کرده اند. حسینی اظهار داشت: ۶۸ 
هزار و ۲۹۸ مورد تست کرونا از ابتدای شروع ویروس کرونا 
این شهرستان گرفته  با عالئم مشکوک در  افراد  از  تاکنون 
شده و۲۰ هزار  و ۸۱4 نفر آلوده به این ویروس شناسایی 
شده اند. سرپرست شبکه بهداشت و درمان گچساران  تعداد 
بهبود یافتگان ویروس کرونا در گچساران را ۲۰هزار و ۵۶۷ 
نفر اعالم کرد و افزود:  ۲4۳  نفر در این شهرستان بر اثر 
ویروس کرونا  جان باخته اند. وی ادامه داد: هم اکنون چهار 
شهرستان  این  های  بیمارستان  در  کرونا  به  مبتال  بیمار 

بستری و چهار  نفر در قرنطینه خانگی هستند.
حسینی با بیان اینکه گچساران هم اکنون در وضعیت زرد 
تحصیلی  سال  آغاز  به  توجه  با  گفت:   دارد  قرار  کرونایی 
پیک جدید  از  برای جلوگیری  پاییز   فصل  و شروع  جدید 
کرونا انتظار می رود شهروندان دستورالعمل های بهداشتی 
را رعایت کرده و برای تکمیل مراحل واکسناسیون خود اقدام 

کنند. 

پنج هزار تن ذرت علوفه ای 
در مناطق سردسیری استان برداشت شد

با  بویراحمد  و  کهگیلویه  کشاورزی  جهاد  سازمان  رئیس 
بیان اینکه پنج هزار تن محصول علوفه ای از مزارع مناطق 
سردسیری این استان برداشت شد گفت: با کاشت و برداشت 
مرغ  و  دامداران  نیاز  از  بخشی  ای،  علوفه  ذرت  محصول 
علی  تامین شد. سید  استان  در  دامی  های  نهاده  به  داران 
از  هکتار  در ۱۰۰  محصول  میزان  این  افزود:  پور  معتمدی 
تاکید  وی   شد.  برداشت  استان  سردسیری  مناطق  مزارع 
اراضی زیر کشت این محصول  ۵۰  تن  از هر هکتار  کرد: 
ذرت علوفه ای برداشت شد. رئیس سازمان جهاد کشاورزی 
محصول  برداشت  و  کاشت  با  گفت:  بویراحمد  و  کهگیلویه 
ذرت علوفه ای، بخشی از نیاز دامداران و مرغ داران به نهاده 
ابراز کرد: سه هزار و  تامین شد. وی  استان  های دامی در 
زیر کشت ذرت  بویراحمد  و  مزارع کهگیلویه  از  ۶۰۰هکتار 
تنها  اقلیمی  دلیل شرایط  به  اما  است  ای  علوفه  و  ای  دانه 
انجام شد.  برداشت ذرت علوفه ای در شهرستان بویراحمد 
اراضی  از  هکتار  یکهزار  از  بیش  کرد:  تصریح  پور  معتمدی 
علوفه  ذرت  زیر کشت  استان  گرمسیری  مناطق  کشاورزی 
آغاز  جاری  هفته  در  محصول  این  برداشت  که   است  ای 
خواهد شد. وی اظهار داشت: همچنین  در ۲ هزار و ۵۰۰ 
دانه  ذرت  استان کشت  گرمسیری  مناطق  اراضی  از  هکتار 
ای انجام شده است که  برداشت این محصول از اویل آبان 
کشت  اینکه  بیان  با  پور  معتمدی  شد.  خواهد  آغاز  امسال 
پاییزه در مناطق مختلف کهگیلویه و بویراحمد بزودی آغاز 
خواهد شد گفت:  بیش از ۲۵ هزار هکتار از اراضی کشاورزی 
کهگیلویه و بویراحمد  در سال زراعی جاری زیر کشت گندم 
سردسیری  مناطق  در  کرد:  تصریح  وی  رفت.  خواهد  آبی 
استان اقدامات اولیه بر روی زمین برای کشت پاییزه در حال 
اجراست. معتمدی پور عنوان کرد: برداشت لوبیا از یک هزار 
استان  سردسیری  مناطق  کشاورزی  اراضی  هکتار   ۳۰۰ و 
انجام شده است. وی میزان برداشت لوبیا از اراضی کشاورزی 

استان در سالجاری را سه هزارو ۲۵۰ تن اعالم کرد.

بخش خصوصی تاالر فرهنگ و هنر 
کهگیلویه و بویراحمد را تکمیل می کند

از  بعد  آهنی  غول  به  معروف  یاسوج  هنر  و  فرهنگ  تاالر 
گذشت ۱4 سال تعیین تکلیف شد و باید ادامه کار را سرمایه 
گذار بخش خصوصی تکمیل کند. تاالر فرهنگ و  هنر یاسوج 
سال ۸۷ با زیربنای ۲۳ هزار متر مربع کلنگ زنی شد و قرار 
بود ۳ ساله به بهره برداری برسد ولی بعد از گذشت ۱4 سال 
هنوز تنها به مثابه یک غول آهنی در کنار رود زیبای بشار 
چهره پایتخت طبیعت ایران را خشن جلوه می دهد. مدیرکل 
می گوید:  بویراحمد   و  کهگیلویه  اسالمی  ارشاد  و  فرهنگ 
فرهنگی  پروژه  بزرگ ترین  عنوان  به  یاسوج  مرکزی  تاالر 
استانی  صرفاً  پروژه  یک  کشور،  غرب  جنوب  و  جنوب  در 
پیش بینی نشده   و با توجه به اقلیم مطلوب آب وهوایی برای 

فعالیت های ملی و بین المللی پیش بینی شده است.
امین درخشان افزود: سال ۱۳۸۳ این زمین را از شهرداری 
تحویل گرفتند، سال ۸۷ کلنگ زنیشد و تاکنون 4۳ میلیارد 
تومان هزینه شده و تنها ۵۰ درصد پیشرفت فیزیکی دارد 
_۷ سال اخیر اصال پیشرفت فیزیکی  امر در ۶  اما واقعیت 

نداشته  است.
وی ادامه داد: سال ۹۶ وارد فازی شد که با هزینه ۶۰ میلیارد 
به سرمایه گذار واگذار شود ولی به دلیل سهل انگاری واگذار 
نشد و با آن اعتبار کارش به اتمام می رسید ولی االن باید با 

هزینه ۳۰۰ میلیارد واگذار شود.

مدیر کل اقتصاد و دارایی استان:

اسناد خزانه کهگیلویه و بویراحمد
 به طور ۱۰۰ درصد جذب شد

با  گفت:  بویراحمد  و  کهگیلویه  دارایی  و  اقتصاد  مدیرکل 
پیگیری های به  موقع استاندار استان و همکاری دستگاه های 
اجرایی، اعتبارت نقدی و اسناد به  طور صد درصد جذب شد 

که نشان دهنده انقالب بزرگی در جذب اعتبارات است.
این مطلب به رسانه ها  با اعالم  طاهر شریف پور روز شنبه 
اظهار داشت: در حالی که در سال های گذشته دغدغه استان 
کمبود اعتبارات بود، اسناد خزانه سال جاری نسبت به سال 
به  اشاره  با  وی  است.  داشته  درصدی   ۱۵۲ رشدی   ۱۳۹۹
استان  اعتبارات  افزایش  در خصوص  اساسی  انقالبی  اینکه  
سال  در  استان  خزانه  اسناد  تخصیص  کل  جمع   ، داده  رخ 
۹۹را  ۲۸۲ میلیارد تومان بود که هم اینک جمع تخصیص 
این اسناد در سال ۱4۰۰ ، عدد ۷۰۷ میلیارد تومان بوده که 
با پیگیری های استاندار  افزایش تخصیص در استان را داشته 
پور  تومان رسیده است. شریف  به مرز  ۷۱۰ میلیارد  ایم و 
ادامه داد:  این رشد اعتباری در دانشگاه علوم پزشکی هزار و 
۱۳۰ درصد، در توسعه، تجهیز و نوسازی مدارس ۸۰۱ درصد، 
 ۱۳۲ فاضالب  و  آب  شرکت  درصد،   ۶۷۰ کشاورزی،  جهاد 
اوقاف  درصد، راهداری و حمل و نقل جاده ای ۲۱۵ درصد، 
و امور خیریه 44۳ درصد و در میراث فرهنگی ۳۶۸ درصد 
بویراحمد  و  کهگیلویه  دارایی  و  اقتصاد  مدیرکل  است.  بوده 
استان،  اعتبارات نقدی تملک سرمایه  عنوان کرد: همچنین 
در سال 4۰۰۱ نسبت به سال ۱۳۹۹، حدود ۸۳ درصد رشد 

داشته است.

بیش از پنج تن بذر گیاهان دارویی
 در استان آماده توزیع شد

معاون فنی اداره کل منابع طبیعی و آبخیزداری کهگیلویه و 
بویراحمد گفت: پنج تن و ۶۰۰کیلوگرم بذر گیاهان دارویی 
آنغوزه و باریجه برای کشت در مراتع این استان تامین شده تا 

به صورت رایگان بین بهره برداران توزیغ شود.
گودرز باقری فرد اظهار داشت: نیاز است تا ۳۰ تن دیگر بذر 
گیاهان دارویی آنغوزه و باریجه در کهگیلویه و بویراحمد برای 

توزیع بین بهره برداران تامین و آماده شود.
بذر  استان  مراتع  احیای  به  کمک  منظور  به  کرد:  بیان  وی 
بهره  بین  رایگان  صورت  به  و  خریداری  دارویی  گیاهان 
برداران توزیع می شود. معاون فنی اداره کل منابع طبیعی 
عملیات  کرد:  تصریح  بویراحمد  و  کهگیلویه  آبخیزداری  و 
شروع  پس  و  امسال  پاییز  دارویی  گیاهان  کشت  اجرایی 
قالب  در  استان  این  مراتع  از  هکتار  هزار   ۶ در  ها  بارندگی 
طرح های مشارکتی اجرا می شود. وی بیان کرد: امسال کشت 
دشت  سرخ،  تنگ  مانند  مناطقی  مراتع  در  دارویی  گیاهان 
روم ، سپیدار و شبلیز انجام می شود. باقری فرد تاکید کرد: 
حفظ سرمایه های طبیعی مراتع، ایجاد اشتغال موقت و رونق 
توسعه  مزایای  از  دارویی  گیاهان  ارزشمند  تولید محصوالت 
جامع  سند  براساس  کرد:  عنوان  وی  است.  دارویی  گیاهان 
گیاهان دارویی ۲۰۰ هزار هکتار از مراتع ،جنگل ها و اراضی 
دارویی خواهد  گیاهان  زیرکشت  استان  بازده  کشاورزی کم 
رفت که در صورت اجرایی شدن این طرح سالیانه ۱۵۶هزار و 
۶۷۰ تن گیاه دارویی شامل شیرابه آنغوزه ، برگ مورد، آلورئه 

ورا و گل محمدی در کهگیلویه و بویراحمد تولید می شود.

برای توسعه گردشگری باید بر اساس 
طرح آمایش سرزمین اقدام کرد

گردشگری  و  دستی  صنایع  فرهنگی،  میراث  مدیرکل 
کهگیلویه و بویراحمد گفت:  برای توسعه گردشگری باید بر 
اساس طرح آمایش سرزمین اقدام کرده و اعتبارات و جهت 
طالبی پور  سعید  باشد.  اساس  همین  بر  نیز  ما  گیری های 
گردشگری  جامع  طرح  داشت:  اظهار  خبرنگاران  جمع  در 
هفته  ولی  شده  پیگیری   ۹۷ سال  از  بویراحمد  و  کهگیلویه 
آن  کارشناسی  و  بررسی  جلسه  و  شد  انجام  آن  کار  قبل 
صورت گرفته در کارگروه گردشگری استان تصویب و سپس 
به برنامه و بودجه ارسال می شود. وی در ادامه با بیان اینکه 
مسئوالن باید اهتمام جدی برای رونق این حوزه داشته باشند 
یادآور شد: باید گردشگری استان کهگیلویه و بویراحمد را به 
امر میسر نمی شود مگر  این  و  برسانیم  واقعی خود  جایگاه 
ادامه  در  طالبی پور  کنیم.  استفاده  ظرفیت ها  همه  از  اینکه 
استان  گردشگری  ظرفیت های  معرفی  در  رسانه ها  نقش  به 
و همچنین بیان کمبودها و نقاط ضعف و قوت اشاره کرد و 
گفت: در حوزه گردشگری استان کارهای خوبی انجام شده با 
توجه به این که استانی نوپا در حوزه گردشگری هستیم اما 
ظرفیت های قابل توجهی داریم و همچون نگینی در جنوب 
و جنوب غرب کشور می درخشیم. مدیرکل گردشگری استان 
کهگیلویه و بویراحمد تصریح کرد: مهم تر از همه فراهم کردن 
زیرساخت ها است زیرساخت هایی همچون رستوران ها، کافی 
همچنین  و  بهداشتی  سرویس های  امنیت،  ایجاد  شاپ ها، 
شناسایی  و  معرفی  در  مهم  عوامل  از  که  اقامتی  محل های 
ظرفیت ها به شمار می رود. این مسئول به آماری از حضور 
طبق  گفت:  و  کرد  اشاره  استان  در  مسافران  و  گردشگران 
میلیون  تعداد ۳  داشتیم  استان  راهداری  از  که  دقیقی  آمار 
و ۳۰۰ هزار خودرو در مسیرهای استان تردد داشتند و اگر 
استان  در  برای یک شب  را  آنها  بتوانیم حداقل یک چهارم 
خودمان اسکان دهیم درآمد سرشار از آن نصیب ما خواهد 
شد. وی در ادامه با مقایسه میان درآمد های حوزه کشاورزی 
و صنعتی با حوزه خدمات در استان گفت: بخش کشاورزی 
از  درصد   ۵۰ خدمات  بخش  و   ۲۰% تنهایی  به  صنعت  و 
درآمدزایی استان را شامل می شود که گردشگری یکی از زیر 
مجموعه های حوزه خدمات است. طالبی پور در ادامه با بیان 
تاکسی  و  فروشی  میوه  و  نانوایی  تا  ترمینال گرفته  از  اینکه 
همگی درگیر در بخش گردشگری هستند گفت: بسیاری از 
مشاغل دیگر نیز از رهگذر حوزه گردشگری ارتزاق می کنند 
و برای درآمدزایی حوزه گردشگری همین بس که ۲.۵ برابر 
سازمان اوپک درآمدزایی ایجاد کرده است و کشور ما از این 
باید در استان کهگیلویه  نباید عقب بماند و همچنین  قافله 
و بویراحمد مسئوالن در همه رده ها اهتمام ویژه به توسعه 
سند  طبق  باید  اینکه  بیان  با  وی  باشند.  داشته  حوزه  این 
توسعه پیش برویم و بنیادین و علمی در حوزه گردشگری کار 
کنیم گفت: باید بر اساس طرح آمایش سرزمین اقدام کرده 

و اعتبارات و جهت گیری های ما نیز بر همین اساس باشد.

افزایش  به  کمک  برای  دارد  قصد  دولت 
اشتغال، خودکفایی در زمینه الوار، کاهش 
از  بهینه  استفاده  و  کشور  از  ارز  خروج 
کند.  حمایت  چوب  زراعت  از  امکانات، 
کل  اداره  سوی  از  اکنون  هم  طرح  این 
منابع طبیعی و آبخیزداری در کهگیلویه و 
بویراحمد در دست اجراست و کارشناسان 
مثبتی  تاثیرات  برنامه،  این  گویند  می 

خواهد داشت.
کاری  جنگل  و  داری  جنگل  اداره  رئیس 
منابع طبیعی این استان  به تازگی گفته 
چوب  زراعت  از  حمایت  طرح  در  است: 
تالش می شود کشاورزان با استفاده از آب 
آب  با  ملی  اراضی  در  و  کشاورزی  مازاد 
کشتارگاه  پساب  مانند  غیرمتعارف  های 
به  شهری  فاضالب  و  ها  دامداری  ها، 

زراعت چوب بپردازند.
که  هایی  آن  ویژه  به  زیادی،  کشاورزان 
های  آب  و  ملی  منابع  های  زمین  به 
بیشتری  نزدیکی  و  غیرمتعارف دسترسی 
استقبال خواهند کرد،  این طرح  از  دارند 

کافی  اندازه  به  هنوز  کشاورزان  اگرچه 
نسبت به این طرح آگاه نیستند اما بنظر 
تولید  برای  می رسد ظرفیت های خوبی 
داشته  درآمدزایی  و  زایی  اشتغال  ثروت، 

باشد.
و  داری  جنگل  اداره  رئیس  نژاد؛  بهمنی 
و  کهگیلویه  طبیعی  منابع  کاری  جنگل 
بویراحمد با بیان اینکه ممنوعیت برداشت 
صنایع  برای  مشکالتی  جنگل  از  چوب 
گفت:  بود  کرده  ایجاد  چوب  به  وابسته 
کرده  تغییر  دولتی  های  سیاست  اکنون 
است و دولت تالش می کند از این صنعت 

حمایت جدی کند.
روستائیان  و  کشاورزان  از  دعوت  با  وی 
کرد:  اضافه  طرح  این  در  مشارکت  برای 
و  مراتع  ها  جنگل  تحقیقات  موسسه 
را  این طرح  علمی  به صورت  آبخیزداری 
دنبال می کند، و سعی می شود این طرح 
در مناطقی که کشاورزی به صرفه نیست 

و یا آب بر و پرهزینه است اجرا شود.
بازار تولید بسیاری از محصوالت کشاورزی 

دارای نوسان زیادی است و بازار برخی از 
محصوالت نیز اشباع شده است اما با توجه 
به افزایش قیمت دالر در سال های اخیر، 
های  فرصت  وجود  و  الوار  به  کشور  نیاز 
کافی برای سرمایه گذاری در این صنعت، 

می توان به آینده آن خوشبین بود.
تولید  میزان  ها  گزارش  برخی  اساس  بر 
 ۵ حدود  در   ۹۶ سال  در  کشور  چوب 
میزان  و  مترمکعب  هزار   4۹۰ و  میلیون 
واردات چوب نیز در همان سال حدود یک 
میلیون و ۲۰۰ هزار مترمکعب بوده است 
که این مقدار بیش تر از کشورهای روسیه، 
ویتنام  و  اندونزی  مالزی،  چین،  ترکیه، 

انجام شده است.
 بزرگ ترین تولیدکنندگان چوب در سال 
سوئد  و  آمریکا  کانادا،  کشورهای   ۲۰۱۹
ایران  کشور  رتبه بندی،  این  در  که  بوده 
رتبه ی ۷۶ را از آن خود کرده است. سطح 
زیرکشت زراعت چوب در سال ۹۸ برابر با 
۳۰ هزار هکتار بوده و همچنین در همین 
سال، نیاز کشور به چوب برابر با ۱۳ تا ۱4 

میلیون مترمکعب بوده است.
ظرفیت  میزان  دهنده  نشان  آمارها  این 
خالی برای ورود به این کار است و از این 
جنبه  بررسی  با  توانند  می  کشاورزان  رو 
های مختلف برای سرمایه گذاری در این 

زمینه آماده شوند.
و  داری  جنگل  اداره  رئیس  نژاد؛  بهمنی 
به  اشاره  با  طبیعی  منابع  کاری  جنگل 
رودخانه  وجود  استان،  این  های  ظرفیت 
شهرستانهای  در  مارون  و  زهره  های 
فصل  ماه   ۱۰ و  کهگیلویه  و  گچساران 
رویش در این مناطق گفت: با توسعه این 
از  بویراحمد بخشی  و  طرح در کهگیلویه 
تعداد  برای  و  برطرف  کشور  چوبی  نیاز 
زیادی از افراد بیکار شغل ایجاد می شود.

از  طبیعی  منابع  اینکه  بیان  با  وی 
چوب  زراعت  طرح  اجرای  متقاضیان 
حمایت می کند افزود: سال گذشته برای 

نهال  هزار  زراعت چوب ۲۰  اجرای طرح 
بین  کنند  می  رشد  زود  که  درختانی 

متقاضیان توزیع شد.
روستاها  در  کار  جویای  افراد  به  وی 
پیشنهاد داد از ظرفیت اراضی ملی، زمین 
های بدون معارض، آبیاری قطره ای و یا 
اجرای  برای  چاه  از  آب  برداشت  مجوز 

طرح زراعت چوب استفاده کنند.
زراعت  ها، طرح  گزارش  برخی  اساس  بر 
 ۷۵ باید   ۱4۰۰ تا   ۱۳۹۵ سال  از  چوب 
انجام می شد،  از اراضی ملی  هزار هکتار 
یعنی ۲۰ درصد  تنها ۱۷ هزار هکتار  اما 
استقبال  درحالی که  است.  شده  اجرا 
ایرانی  چوب  با  چوبی  کاالی  از  مردم 
از  داشت  توجه  باید  و  است  افزایش یافته 
ظرفیت اشتغال صنعت چوب هم تنها بین 

۳۰ تا 4۰ درصد استفاده شده است.
امروزه  کارشناسان،  این  نظر  اساس  بر 
چوب  نیاز  از  درصد   ۷۰ تا   ۶۰ می توان 
کشور را از طریق زراعت چوب تامین کرد 
و باقی هم از درختان جنگلی باغ ها تهیه 

می شود.
چوب  زراعت  گویند  می  کارشناسان   
هزینه زیادی نیاز ندارد و با میزان سرمایه 
گذاری پایین هم می توان به این صنعت 

وارد شد.
زراعت  کارشناسان،  این  نظر  اساس  بر 
و  خاک ورزی  اندکی  نیازمند  تنها  چوب 
نگهداری است و در هر هکتار برای ۲ تا 
نا   ۱۰ برای  و  مستقیم  به صورت  نفر  سه 
۱۲ نفر به صورت غیرمستقیم شغل ایجاد 

می کند.
نوع  این  در  استفاده شده  نهال های 
صنوبر  کشور  شمالی  مناطق  در  زراعت 
کشور،  گرمسیر  و  جنوبی  مناطق  در  و 
اکالیپتوس، گز و آکاسیا است که رایگان 

در اختیار کشاورزان قرار می گیرد.

و  کهگیلویه  منطقه ای  آب  مدیرعامل 
بویراحمد گفت: برای تامین آب پایدار این 
استان راهی جز احداث سدهای در دست 

ساخت از جمله تنگ سرخ نیست.
و  کهگیلویه  داشت:  اظهار  مصلح  آرش 
بویراحمد به عنوان سومین استان پربارش 
کشور و داشتن ۱۰ درصد آب های سطحی 
آبی  تنش  با  سال  فصول  از  برخی  در 
روبه روست که برای حل مسکل راهی جز 
احداث و بهره برداری از سدهای در دستور 

کار نیست.
وی با اشاره به اینکه هم اکنون بیش از ۵ 
صادر  استان  در  آب  برداشت  مجوز  هزار 
برداشت  مجوز  کرد:  عنوان  است،  شده 
بوده  از طریق چاه  از ۳ هزار مجوز  بیش 
که بیش از ۵۰ مجوز آن مربوط به جهاد 

کشاورزی و عشایر است.
وی با بیان اینکه ۱۶ هزار هکتار از اراضی 

استان را از طریق شبکه های احداث شده 
آبیاری می کنیم، ابراز کرد: اما تهدید این 
هزار   ۵ آن  باشد  خشکسالی  وقتی  بوده 
تأثیری  نمی توانند  تابستان  در  مجوز 
داشته باشند، اگر یک سال بارش های ما 
کم و زیاد شود، آب رودخانه پایدار نیست.

و  پایدار  آب  اینکه  بر  تاکید  با  مصلح 
امر  واقعیت  افزود:   است،  سد  مطمئن 
هر  می گوید  فاضالب  و  آب  که  همانطور 
هر  باید  باشد  داشته  مخزن  یک  خانه ای 
به  و  باشد  وصل  سد  یک  به  شهرستان 
شیو،  آبریز،  سد  می گوییم  دلیل  همین 

کوثر و تنگ سرخ و ... باید احداث شود.
بزرگی  نعمت  آن  باید  ما  داد:  ادامه  وی 
داده  ما  به  ماه سال  که خداوند در چهار 
تابستان ذخیره کنیم،  هم  برای  را  است 
اکنون ۲۰۰ روستای استان با تانکر آبیاری 
روستاهایی  همان  روستاها  این  می شوند، 

جاده هایشان  زمستان،  در  که  هستند 
دارند،  آب  کمبود  األن  اما  بود،  مسدود 
چون ما نتوانستیم آب زمستان را کنترل 

کنیم.
مصلح با اشاره به اهمیت سدها در کشور 
اظهار داشت: ما یک جمعیت ۸۵ میلیون 
نفری داریم که باید آب شرب آنها تأمین 
که  دارد  وجود  در کشور  شود، ۷۰۰ سد 
انقالب ساخته شده  از  پیش  آن  ۱۳ سد 
چگونه  برداریم  را  سدها  این  اگر  است، 
تهران،  مثل  استان هایی  آب  می توانیم 
بوشهر و شهرهایی مثل گچساران و گناوه 

را تأمین کنیم؟
مدیرعامل شرکت آب منطقه ای کهگیلویه 
و بویراحمد ادامه داد: مقام معظم رهبری 
فرموده اند یکی از پارامترهایی که ما را در 
تولیدات  داشته،  نگه  پا  سر  تحریم  برابر 
کرد:  خاطرنشان  مصلح  است.  کشاورزی 
صنعتی  بویراحمد  و  کهگیلویه  در  ما 
بگذاریم،  آن  روی  مافیا  اسم  بتوانیم  که 
که  دارد  وجود  نگاهی  باالخره  اما  نداریم 
ما شاید اشتباهاتی در کشور داشتیم و آن 
اینکه برخی از صنایع آب بر را در جاهایی 
مستقر کردیم که مقداری کم آب هستند، 
تأسیسات  از  برخی  جانمایی  در  شاید  ما 

می توانستیم دقت بیشتری داشته باشیم.
وی بیان کرد: مافیا ممکن است مصادیقی 
هم داشته باشد، اما آن چیزی که عده ای 
می کنند  مدیریت  را  آب  پرده،  پشت 
این طور نیست، ۲۰۰ سد بزرگ که احداث 
وقتی  است،  مردم  خدمت  در  تماماً  شده 
به یک  را  آبش  مافیا می کنیم  از  صحبت 
مرکز مافیا منتقل کنند، اما پروژه های ما 

عام المنفعه است.
مصلح با اشاره به اینکه اگر سد کوثر نبود 
نداشتیم،  گچساران  در  پتروشیمی  األن 
 ۶۵ کوثر  سد  حجم  از  ما  کرد:  تصریح 
کشاورزی  تخصیص  مترمکعب  میلیون 
لیشتر و خیرآباد و ۱۰ میلیون مترمکعب 
میلیون   ۱۳ کشاورزی،  سهم  مور،  دشت 
 ۱۰ استان،  کشاورزی  سنتی  حقابه های 
 ۱۱  /۲ کشاورزی،  مکعب  متر  میلیون 
شرب  میلیون  نیم  و   ۸ گچساران،  شرب 
شرب  میلیون   ۱۶  /۹ روستاها،  و  لیکک 
 ۳۰۰ و  لنده  و  چرام  سوق،  دهدشت، 
محیطی  زیست  نیاز  میلیون   ۷۰ روستا، 
پلیمر  طرح  میلیون   ۱۷ پایین دست، 
طرح  مکعب،  متر  میلیون   ۵ و  اتیلن  و 
فسفات و آهک هیدراته چرام که سرجمع 

حدود ۲۰۰ میلیون متر مکعب است.

هفته اول سی و پنجمین دوره لیگ برتر 
هندبال مردان  با سه دیدار آغاز می شود و 
تیم هندبال گچساران برای قهرمانی بازی 

می کند.
سی و پنجمین دوره رقابت های لیگ برتر 
هندبال مردان با شرکت ۱۲ تیم آغاز شد، 
و   ۹ روزهای  در  مسابقات  این  اول  هفته 
۱۰ مهر از ساعت ۱۶ با ۶ دیدار و پیگیری 

می شود.
در دومین روز از این مسابقات، تیم زغال 

فوالد  به مصاف  اصفهان  سنگ طبس در 
نفت  و  می رود  شهر  این  سپاهان  مبارکه 
اصفهان  پسند  گیتی  و  گچساران  گاز  و 
نیز مهمان پرواز هوانیروز و نیروی زمینی 

شهید شاملی کازرون است.
پسند  گیتی  برازجان،  نوین  ستارگان 
پیکان  سپاهان،  مبارکه  فوالد  اصفهان، 
مس  صنعت  هوانیروز،  پرواز  سبزوار، 
و  نفت  غرب،  اسالم آباد  زاگرس  کرمان، 
گاز گچساران، فوالد سپاهان نوین، زغال 

سنگ طبس، رعد پدافند و نیروی زمینی 
در  حاضر  تیم   ۱۲ کازرون  شاملی  شهید 
این دوره از رقابت های لیگ برتر هندبال 

هستند.
عنوان  به  گچساران  گاز  و  نفت  تیم 
کهگیلویه  استان  هندبال  نماینده  تنها 

وبویراحمد در این مسابقات حضور دارد.
مسابقات  در هفت  تیم سابقه حضور  این 
چهارمی  جهان،  هندبال  باشگاه های 
باشگاه های آسیا، قهرمانی و نایب قهرمانی 
لیگ برتر هندبال کشور را در کارنامه خود 

دارد.
فرهنگی  باشگاه  عمومی  روابط  مسئول 
گفت:  گچساران  گاز  و  نفت  ورزشی 
براساس قرعه کشی انجام شده نفت و گاز 
این شهرستان حریفان خود را در سی و 
پنجمین دوره لیگ برتر هندبال شناخت.

گاز گچساران  و  نفت  افزود:  دهقان  امین 
با  کشور  هندبال  برتر  لیگ  فصل  این  در 
گیتی  برازجان،  نوین  ستارگان  تیم های 
سپاهان،  مبارکه  فوالد  اصفهان،  پسند 
پیکان سبزوار، پرواز هوانیروز، صنعت مس 
فوالد  غرب،  آباد  اسالم  زاگرس  کرمان، 
سپاهان نوین، زغال سنگ طبس و نیروی 
زمینی شهید شاملی کازرون بازی می کند.

دوره  پنجمین  و  سی  کرد:  بیان  وی 
رقابت های لیگ برتر هندبال مردان ایران 
به صورت دوره ای )رفت و برگشت( از دهم 

مهر و با شرکت ۱۱ تیم آغاز می شود. 
تیم  امسال  اولویت  کرد:  تاکید  دهقان 
هندبال نفت و گاز گچساران برای حضور 
بر  تکیه  هندبال  برتر  لیگ  مسابقات  در 

بازیکنان بومی و جوان است.

طالی سبز؛

معدنی پنهان برای اشتغال در استان 

 تامین آب پایدار کهگیلویه و بویراحمد
 تنها با احداث سد امکانپذیر است

 نبرد هندبال گچساران
 برای قهرمانی

بویراحمد  و  کهگیلویه  استاندار  عمرانی  معاون   
تنهایی  به  تواند  نمی  دولتی  اعتبارات  گفت: 
خسارت های ناشی از حوادث طبیعی را در استان 
با گسترش چتر  بیمه  جبران کند و شرکت های 
برای جبران  ای مکمل خوبی درکنار دولت  بیمه 
شنبه  روز  زاده  حاجی  کیامرث  هستند.  خسارتها 
در نشست ستاد پیشگیری ،هماهنگی و فرماندهی 
کشور  افزود:  یاسوج  در  بحران  به  پاسخ  عملیات 
ایران از نظر بروز حوادث غیرمترقبه در رتبه هفتم 
جهان قرار دارد و هر ساله با حوادث مختلفی رو 

به رو می شود.
وی ادامه داد: بیشتر مناطق کهگیلویه و بویراحمد 
زیر گسل های زلزله خیز قرار دارد و در دو سال 
اخیر با حوادث پیش بینی نشده ای از جمله زلزله 

سی سخت مواجه شد.
او اظهار داشت:در شرایط کنونی باید طوری برنامه 
ریزی کرد که شرکت های بیمه گر در کنار دولت 
قرار گیرند و بخشی از خسارتهای وارده به بخش 

های مختلف را  جبران کنند.
حاجی زاده گفت: در کهگیلویه و بویراحمد ،بخش 
حوادث  از  ناشی  خسارتهای  بیشترین  کشاورزی 
طبیعی را در دوسال گذشته متحمل شده است . 

ماهیان  پرورش  زمینه  در  ،استان  وی  گفته  به 
از  و  است  کشور  قطب  سومین  زینتی  و  سردابی 
سال ۹۸ تاکنون خسارت های زیادی به این بخش 

وارد شده است و می طلبد واحدهای تولید ابزیان 
بیشتری در منطقه زیرپوشش بیمه قرار گیرند تا 

در موقع خسارت دغدغه ای نداشته باشند.
بویراحمد  و  کهگیلویه  استاندار  عمرانی  معاون 
واحد  میلیون  یک  از  بیشتر  استان  عشایر  افزود: 
دامی در اختیار دارند که ۱۰درصد  این دامها زیر 

پوشش بیمه قرار دارد که رضایت بخش نیست.
مسکونی  واحدهای  بیمه  ،وضعیت  زاده  حاجی 
را  استان  نفر  ۲۵هزار  زیر  شهرهای  و  روستایی 
مطلوب دانست و اظهار داشت : از 4۰ هزار واحد 
مسکونی ساخته شده در استان از سال ۸4 تاکنون 
افزون بر ۲۵هزار واحد مسکونی شهری و روستایی 

بیمه شده است.
مونسون مسئوالن  پدیده  وقوع  از  وی گفت: پس 
استان خسارت های وارد شده را جمع آوری و به 

سازمان بحران کشور ارسال کردند و پس از بررسی 
به  الزم  اعتبارات  ابالغ  برای  دولت  در  تصویب  و 

سازمان برنامه ارسال شد. 
برای  سازی  فرهنگ  کرد  تاکید  زاده  حاجی 
و  است  ضروری  استان  در  بیمه  چتر  گسترش 
برای این کار شرکت های بیمه در کنار دولت باید 
مختلف  قشرهای  برای  را  گری  بیمه  های  مزیت 

مردم تبلیغ کرد.
وی ادامه داد: شرکت های بیمه گر باید غرامت ها 
را در کمترین زمان پرداخت کنند تا مردم اقبال 

بیشتری به آنها نشان دهند. 
به گفته حاجی زاده تالش می شود در تفاهم نامه 
چتر  گسترش   ، تبلیغ  زمینه  سیما  و  صدا  با  ای 
بیمه ها و تمایل بیشتر مردم به بیمه محصوالت 

خود فراهم شود.

اعتبارات دولتی به تنهایی 
خسارت حوادث طبیعی را 

جبران نمی کند
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متولد فروردین : اگر شما امروز با فرد جدیدی آشنا بشوید، حجاب 
نازک شود که شما همه  بین دنیای شما ممکن است چنان  پرده  و 
چیز را در مورد زندگی گذشته یا برخی از جنبه های دیگر زندگی آن 
فرد متوجه بشوید. حتی اگر این موضوع را باور ندارید، تجربه برخورد 
کردن با فردی را در نظر داشته باشید که این شخص آنقدر به نظرتان 

آشنا می آید که احساس می کنید قباًل با هم دوست بوده اید.
متولد اردیبهشت : برنامه ی کاری سخت امروز باعث شکست شما 
می شود. اگر یک قراری دیر بشود، هر یک از طرفین مثل هم رفتار 
می کنند، مشکل را بیشتر کرده و تقویم شما را به هم می ریزند.به 
عبارت دیگر، اگر در روش خود منعطف باشید می توانید روز خود را 
مثل آب خوردن مدیریت کنید. بین قرار مالقاتهایی که دارید اتاق را 
ترک کنید تا بتوانید تغییراتی که در مقابل روش شما قرار می گیرند 

را کنترل کنید.
متولد خرداد : 

ستاره فرمانروای شما یعنی ژوپیتر، امروز تماس عاشقانه ای را از ونوس 
دریافت می کند. حتی اگر شما اخیراً دوران سختی داشته ای، اکنون 
برای شما سخت است که آدم منفی ای باشی. دیگران نیز در حضور 
شما بیشتر خوش بین خواهند بود و به همن دلیل، ممکن است که 
برای  نه  بکنند  لیست خود  وارد  را  شما  و  باشند،  شما  دنبال  بیشتر 

تنبیه؛ بلکه بیشتر برای بازی و سرگرمی.
متولد تیر : 

شما امروز بیشتر از آنچه در توانتان بوده به دیگران وعده داده اید، برای 
اینکه شما زمان و انرژی ای را که برای کامل انجام دادن یک مسئولیت 
در  که  می شود  باعث  موضوع  این  گرفته اید.  کم  را دست  است  الزم 
آینده موفق به درک قدرت مشکالت شوید، بخصوص اگر این پروژه 
پر از طنین ارزشهای شما باشد. معموالً تیزبینی ذهنی شما خیلی به 
و  بینش واضح  به یک  تا  بیشتر کار کنید  باید  امروز  کارتان می آید؛ 

حقیقی نسبت اتفاقات پیش آمده برسید.
متولد مرداد : 

برای  دیگران  از  را  از حدی  بیش  یا  زیاد  توقعات  روزها  این  در  شما 
که شما صبر،  است  باعث شده  موضوع  این  می کنید.  خودتان طلب 
استقامت تان را در برابر مشکالت از دست بدهید. باید این موضوع را 
بخاطر داشته باشید که هر شخصی به تنهایی مسئول زندگی خود و 
خانواده اش می باشد، دیگران هیچ گونه تعهدی در قبال شما ندارند. 

پس به جای یاس و نا امیدی خودتان زندگی تان را بسازید.
متولد شهریور : 

ممکن است شما روزتان را با یک رفتار و حالت آسان گیر و بی قیدانه 
شرایط  که  می بینید  می رود  پیش  روز  که  همچنان  اما  کنید  شروع 
چقدر سخت و دشوار می شود. شما اکنون قصد تغییر و تحول را ندارید 

اما یک موقعیت دشوار به توجه فوری شما بستگی دارد. 
متولد مهر : 

هنوز  است  ممکن  اما  هستید  امیدوار  تان  روابط  به  اکنون  شما 
احساسات تان در نوسان باشد چرا که ماه به هفتمین خانه از “شرکا” 
شما وارد می شود. شما احتماال بیش از حد نسبت به نتایج دل کندن و 
رها سازی حساس هستید. بنابراین اگر شخصی کاری انجام داد و شما 
را در آن دخالت نداد موضوع را بیش از حد شخصی نکنید و تصمیم 

نگیرید که دوستی تان را بهم بزنید. 
متولد آبان :

 شاید شما دوست نداشته باشید به اندازه ای که امروز احساس می 
بیشتر  دلتان می خواهد شادیهایتان  اینکه  برای  باشید،  کنید جدی 
باشد. با وجود این شما باید با این واقعیت کنار بیایید که شاید این 
خصوصیتتان شما را در رسیدن به اهدافتان یاری نکند. اگر شما سعی 

کنید که از احساساتتان فرار کنید فقط بیشتر ناامید خواهید شد.
متولد آذر :

 اگر شما فکر کنید که اشخاص دیگر می خواهند به شما زور بگویند، 
شاید نتوانید امروز خیلی صبور باشید. حتی اگر شما نمی دانید که 
بین  تفاوت  توانید  می  شما  هم  باز  اند،  بوده  چگونه  االن  تا  دیگران 

واقعیت و دروغ را تشخیص بدهید. 
متولد دی :

 شما امروز پاداش بلند پروازی خود را می بینید، ولی خبرهای جدیدی 
که شما امروز دریافت می کنید ممکن است رابطه آشکاری با کارهایی 
به رویتان  باشند. درهایی که معموالً  انجام داده اید نداشته  که اخیراً 
شما  به  زیادی  فرصتهایی  و  هستند  شدن  باز  حال  در  بودند  بسته 

پیشنهاد می شود.
متولد بهمن : شما کارهای زیادی برای انجام دادن در پشت صحنه 
دارید، اما ممکن است رویاهای خیالی جهان درونیتان تا حدی که شما 
دوست داشتید، تأثیری بر روی جهان واقع نداشته باشد. زمانی دچار 
مشکل می شوید که نتوانید ارتباط محکمی بین کارتان و رویاهایتان 
ایجاد کنید. قاطی کردن این دو مقوله با یکدیگر می تواند باعث ایجاد 

یک مشکل غیر قابل حل بشود. 
متولد اسفند :

 از دید شما وضعیت دشوار اخیر ربطی به شما ندارد. به هر حال از 
دید عوالم کیهانی هر کسی می تواند نقش شما را در این دنیا بازی 
کند. با وجود اینکه شما خالق این نمایشنامه هستید بازیگران در کار 
بدخلق  امروز  آنها  اگر  حتی  کنند.اما  می  نارضایتی  احساس  شما  با 
قرار  توجه  تا شما در مرکز  باعث می شوند  باز هم  باشند  ناراحت  و 
بگیرید. برعهده گرفتن مسئولیت باعث می شود تا احساسات ناآرام و 

دمدمی مزاج خود را تا حدی آرام کنید.

3
فال روز 

بیان  با  کشور،  پزشکی  نظام  سازمان  رئیس 
دنیا  نُرم  از  ما  زندگی  به  امید  شاخص  اینکه 
باالتر آمده است، گفت: در حال حاضر شاخص 
امید به زندگی کشور میانگین حدود ۷۲، ۷4 
جهانی  نرم  از  شاخص  این  است.  سال   ۷۶ و 
باالتر است و نشان می دهد در این حوزه موفق 

بوده ایم.
 دکتر محمد رئیس زاده در همایش بزرگداشت 
ارزیابی  در  کرد:  اظهار  سالمند،  جهانی  روز 
وضعیت بهداشت و درمان کشور شاخص امید 
این  حاضر  حال  در  که  است  مهم  زندگی  به 

این  دارد.  ما وضعیت خوبی  در کشور  شاخص 
شاخص در  سال ۱۹۷۹ در کشور ما ۵۵ سال 
و از نرم دنیا پایین تر بود. نُرم دنیا در آن زمان  
۵۸ و ۵۹ سال بود. در سال ۱۹۹۰ منحنی ما 
با منحنی دنیا تالقی کرد و تقریبا به ۶۵ سال  
رسید و در حال حاضر از نُرم جهانی باالتر است.

رییس زاده با بیان اینکه با افزایش شاخص امید 
به زندگی، جمعیت سالمند نیز افزایش می یابد، 
برایمان  نکته  این  مختلف  جهات  از  داد:  ادامه 
می تواند  که  حالی  عین  در  اما  است  مثبت 
فرصت باشد تهدید و وابستگی نیز دارد. اینکه 
مهم  کنیم  استفاده  شاخص  این  از  چطور   ما 

است.
نگاه  افزود:  پزشکی کشور  نظام  رئیس سازمان 
ما به جمعیت پیر و سالمند نگاه معیوبی است و 

این نگاه معیوب در حالی است که وقتی فردی 
به سن پیری می رسد در واقع قهرمانی است که 
است.  کرده  سپری  را  زندگی  متعدد  دوره های 

نوع نگاه ما به پیری باید تغییر کند.
وی در پایان سخنان خود به لزوم آموزش “طب 
سالمندی” به تمام پزشکان و در تخصص های 
مختلف، تاکید کرد: هر پزشکی در رشته خود 
باید آن میزان کاری که مربوط به طب سالمندی 
ببیند. وزارت بهداشت و نظام  را آموزش  است 
در حوزه  را  افراد عضو خود  تمام  باید  پزشکی 
این  منابع  باید  کنند.  توانمند  سالمندی  طب 
کار نیز دیده شود و بحث های قانونی آن ریل 

گذاری شود.

گفتوگو

جانبازبهروزرضویدرگفتوگوبا»جوان«
ازخاطراتحضوردرلبنانمیگوید

سیدحسن نصراهلل فوتبالیست خوبی بود!
  فریدهموسوی
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چطورشدکهازجبهههایایرانسر
ازسوریهولبناندرآوردید؟

من متولد و بزرگ ش��ده تهران هس��تم. از 
اول جنگ توفیق حضور در جبهه را داشتم 
تا اینکه قبل از عملی��ات فتح المبین، تیپ 
27 محمد رس��ول اهلل)ص( ب��ه فرماندهی 
حاج احمد متوس��لیان و با حضور بچه های 

تهران تأسیس ش��د. ما هم عضو این تیپ 
شدیم. بعد از آزادسازی خرمشهر، شورای 
عالی دفاع تصمیم گرفت نیروهایی را برای 
مقابله با صهیونیست ها به سوریه اعزام کند 
چراکه اسرائیل به لبنان تجاوز کرده بود. قرار 
شد یک تیپ قوی از سپاه و یک تیپ ورزیده 
از ارتش به سوریه اعزام ش��وند. با عملکرد 
خوبی که تیپ 27 در فتح خرمشهر نشان 
داده بود، تصمیم گرفتند از سپاه این تیپ 
اعزام ش��ود. ما هم همراه جاویداالثر احمد 

متوسلیان به سوریه رفتیم.
حاجاحمدتیرماه61ربودهش�دو
خیلیازنیروهایقوایمحمدهم
بهایرانبرگش�تند،شماچطوردر

سوریهماندید؟
یک سری از جوان های ش��یعه لبنانی ابراز 
عالقه می کردند تا با بچه های سپاه ارتباط 
بگیرند و کار کنند. همین ها هس��ته اولیه 
حزب اهلل را زیر نظر بچه های سپاه راه اندازی 
کردند. بعد از ربایش حاج احمد و دستوری 
که برای برگشت به ایران صادر شد، گفتند 
باید یک سری از بچه ها در سوریه بمانند و 
جوانان مقاوم منطقه را آموزش بدهند. من 
هم جزو کسانی بودم که ماندیم. ما دو ماهی 
در سوریه بودیم و س��پس به بعلبک لبنان 

که منطقه ای شیعه نشین بود رفتیم. چند 
ماه هم در لبنان حضور داش��تم تا اینکه به 

ایران برگشتم.
اوضاعلبن�انآنزمانچطوربود؟

چهفعالیتهاییمیکردید؟
برایم عجی��ب بود که اغلب م��ردم لبنان 
فرهنگی اروپایی داشتند. در نوع پوشش 
و مراودات اجتماعی مث��ل غربی ها رفتار 
می کردند. حتی یک ع��ده از آنها به زبان 
فرانس��وی صحبت می کردن��د. آن زمان 
فرهنگ و زبان فرانسه در لبنان غلبه خاصی 
داشت. بی حجابی ها را که می دیدیم پیش 
خودمان می گفتیم کار خیلی سختی در 
پیش داریم. من جزو کسانی بودم که کار 
فرهنگی می کردیم. یک عده از بچه ها هم 
آموزش نظامی می دادن��د. البته آن اوایل 
همه اینها در س��طح ابتدایی ب��ود. بعدها 
شکل گس��ترده تری پیدا کرد. یادم است 
یک سری محصوالت فرهنگی مثل فیلم و 
عکس و... از ایران آوردند تا جوانان لبنانی 
با فرهنگ و واقعیات انقالب اسالمی ایران 
بیشتر آشنا شوند. البته ذات آن جوان ها 
پاک بود و باید در فضای اس��المی تقویت 
می ش��دند که ش��کر خدا االن می بینیم 
حزب اهلل لبن��ان چه نی��روی قدرتمندی 

تشکیل داده است.
خاطرهایازحضوردرلبناندارید؟
ما س��عی می کردیم با جوان ه��ای لبنانی 

جوش بخوریم و آنها ما را از خودشان بدانند. 
واقعاً هم اشتراکات دینی و تاریخی و گاهي 
فرهنگی باعث نزدیکی دل ها می شد. آنجا 
تیم فوتبال راه انداخته بودیم و با جوان های 
لبنانی بازی می کردیم. یک جوان بود که در 
تیم مقابل خوب بازی می کرد. چهره اش در 
ذهنم نقش بس��ت. بعدها او را در رسانه ها 
بیشتر دیدم و شناختم. او همان سیدحسن 

نصراهلل بود.
دربازگشتبهایراندرچهعملیاتی

حضورداشتید؟
من پنج ماه بعد از حضور در لبنان به ایران 
برگشتم. تقریباً سال 62 بود که اواخر همین 
سال عملیات بزرگ خیبر انجام گرفت. 35 
س��ال پیش در همین ایام اسفند بود که از 
ناحیه چشم، کمر، پا و گوش ترکش خوردم. 
یک مجروح به زمین افتاده بود می خواستم 
به او کمک کن��م که خودم م��ورد اصابت 
قرار گرفتم. هنوز س��رپا بودم که به اشتباه 
به لوله ت��وپ یک تانک تکی��ه دادم. تانک 
تازه ش��لیک کرده بود و لول��ه اش داغ بود. 
تمام پشتم سوخت و بی هوش شدم. بعد از 
این مجروحیت کمتر توانستم در جبهه ها 
حضور پیدا کنم اما خاطرات جنگ همیشه 

در ذهنم ماندگار است.
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  علیرضامحمدی
مرورزندگ�یبرخیازش�هدایمدافعحرم
یادآورسیمایمجاهدانیاستکهدرقرآن
کریمبهدفعاتازآنهایادميش�ود.همانها
کهدرجهادراهخداثباتقدمدارندودراین
مس�یرازدادنمالوجاندری�غنميکنند.
اینهاباخدامعاملهایسودمنددارند.تجارتی
کهبامعادالتزمینیجوردرنميآید.شاید
نتوانیمدرککنیمچطورميشودیکجوان
زیب�اروکههمس�روفرزن�دوزندگیخوبی
دارد،عم�رشراداوطلبانهدرمأموریتهای
سختجنگیس�پریميکند.مگراومعنی
آرامشرانميداند؟یاشایدچیزیراميداند
کهب�اعقلمع�اشماج�وردرنميآی�د.در
گفتوگوباحامدس�نجهونلیبرادرش�هید
مدافعحرمجوادس�نجهونلیسعیکردیم
باس�یرهومنشیکیازهمینمجاهدانراه
خدابیشترآشناش�ویم.شهیدسنجهونلی
درجبههمقاومتبهرشیدحیدرمعروفبود.

شمابرادرکوچکترشهیدهستیدیا
بزرگتر؟

آقاجواد پسر بزرگ خانواده بود. متولد سال 64، 
ایشان بعد از خواهرمان دومین فرزند خانواده 
بود. بعد آقامهدی برادر دیگرمان متولد ش��د و 
بعد من که متولد س��ال 68 هستم. جواد چهار 
س��ال از من بزرگ تر بود اما همیش��ه در سالم 

دادن از من و دیگران سبقت مي گرفت.
خطرزمندگیدرخانوادهشماسابقه

دارد؟کميازخانوادهتانبگویید.
پدرم��ان در دفاع مق��دس عالوه ب��ر خدمت 
سربازی، به عنوان بسیجی 36 ماه سابقه جبهه 
دارد. با چنین سابقه ای هم از طرف سپاه و هم 
از ارتش خواسته بودند به عضویت شان درآید 
که بابا قبول نمي کند و شغلش در بورس برنج 
را دنبال مي کند. ما اصالتاً اهل روستای زنگالب 
در اطراف مینودش��ت هس��تیم. در این روستا 
اغلب اهالی فامیلی سنجه ونلی یا ساسانی دارند. 
البته ما از زمان پدربزرگ مان ساکن مینودشت 
ش��ده ایم و هنوز اقوام و ریشه هایی در زنگالب 
داریم. ما هم مثل خیلی از مردم ایران در انقالب 
و دفاع مقدس سهمي  به عهده گرفتیم. مادرمان 
مرحوم شده و پدرمان هم اهل نماز و روزه و رزق 
حالل است. آقاجواد در چنین خانواده ای رشد 

کرد و پرورش یافت.
پ�سميتوانی�مبگویی�مبرادرت�ان
روحیهجه�ادیراازپدرت�انبهارث

بردهاست؟
بله این طور هم مي شود به قضیه نگاه کرد. تا آنجا 
که یادم مي آید آقاجواد از همان دوران کودکی 
به مسجد و بسیج عالقه داشت. اغلب در مسجد 
مکبری مي کرد. محرم ها هم نوحه مي خواند. 
از حضور در بس��یج ش��روع کرد تا اینکه سال 
82 یا 83 به عضویت سپاه درآمد. به پاسداری 
عالقه زیادی داش��ت. با دیپلم وارد سپاه شد و 
بعدها فوق دیپلم معماری گرفت. آموزش های 
تخصصی تخریب را دید و به عنوان نیروی ماهر 
یگان تخریب، در خیلی از عملیات ها ش��رکت 
کرد. شهید از ش��رق ایران گرفته تا غرب به هر 
مأموریتی که فکرش را بکنید رفته بود. اغلب هم 
داوطلبانه مي رفت. تا اینکه بحث دفاع از حرم 
شروع شد و آقاجواد دیگر روی پای خودش بند 
نبود. هفت بار به جبهه دفاع از حرم اعزام شد و 

بار هشتم به شهادت رسید.
متأهلهمکهش�دهبودب�ازمأموریت

ميرفت؟
اصالً چیزی نمي توانست براي آقاجواد در هدفی 

که پیش رویش قرار داده بود مانع ایجاد کند. 
در بس��یاری از اتفاق های مهمي  که در زندگی 
ایش��ان و خانواده رخ م��ي داد، مأموریت های 
آقاجواد خودش را نشان مي داد. مادرمان سال 
89 فوت کرد، آن زمان برادرم در لبنان بود. از 
16 یا 17 روز قبل مادرم��ان را ندیده بود. بعد 
که شنید ایشان مرحوم شده، تا خواست بیاید 
و خودش را برس��اند، مراسم س��وم مادرمان را 
برگزار مي کردیم. سماخانم دختر برادرم سال 
90 متولد شد. هنوز هفت روزش نشده بود که 
آقاجواد به مأموریت رفت و وقتی که برگشت دو 

ماهش شده بود.
نميگفتی�دچراای�نق�درمأموریت
ميروی؟خبباالخرهایش�انمتأهل

بودودخترخردسالیداشت.
اتفاقاً چند روز قبل از شهادتش از طریق تلگرام 
همین حرف ها را به او زدم. روز بعد هم برادرم 
آقامهدی با او صحبت کرده بود. من در مکالمه ام 
به آقاجواد گفتم تو تا االن هش��ت بار به جبهه 
دفاع از ح��رم رفته ای، دیگر کافی اس��ت. باید 
بیش��تر برای همس��ر و فرزندت وقت بگذاری. 
کس��ان دیگری هم در نوبت اعزام هستند و تو 
دینت را ادا کرده ای. در جواب گفت ش��ما هم 
اگر جای من بودید و با چشم تان فجایع رخ داده 
در سوریه را مي دیدید نمي توانستید بی تفاوت 
باش��ید و س��عی مي کردید کاری انجام دهید. 
آقاج��واد روی ناموس خیلی تعصب داش��ت. 
مي گفت اینجا تروریست ها خیلی راحت ناموس 
مردم را جلوی چشم شان مي برند و کسی هم 
کاری از دستش برنمي آید. اگر ما دست داعش 
و دیگر تروریست ها را کوتاه نکنیم، نه فقط این 
مردم که احتمال دارد در ایران هم شاهد چنین 
فجایعی باشیم. این را هم بگویم که برادرم این 
اواخر برای رفتن به سوریه با مشکل روبه رو شده 
بود. مسئول شان در سپاه استان مي گفت دیگر 
امکان اعزام ش��ما وجود ن��دارد. حتی قرار بود 
برای مأموریت، او را ب��ه زاهدان اعزام کنند که 
آقاجواد مي گفت هر طور ش��ده باید به سوریه 
بروم و به زاهدان نمي روم. ش��هید یک آشنا در 
تهران و یک پل ارتباطی در س��وریه داشت که 
از طریق آنها اقدام مي کرد. این آشنایش که به 
گمان از مس��ئوالن اطالعاتی س��پاه است بعد 
از ش��هادت برادرم به خانه مان آمد و مي گفت 
آقاجواد مرتب زنگ مي زد و پیام مي داد و حتی 

التماس مي کرد که کاری کنم بتواند به سوریه 
اعزام شود. با همین اصرارها دوباره مجوز اعزام 

گرفت که این بار به شهادت رسید.
درصحبتهایتاناش�ارهکردیدکه
شهیدس�نجهونلیبهلبنانهماعزام
شدهبود،بهنظرميرسدایشانحتی
قبلازبحثدف�اعازح�رماعتقادبه

جبههمقاومتاسالميداشت؟
همین طور است. یک نکته جالب در خصوص 
آقاجواد اینکه بعد از ش��هادتش متوجه شدیم 
ایش��ان در جنگ 33 روزه لبن��ان هم حضور 
داش��ت اما چون آدم توداری بود، خیلی از این 
مأموریت ه��ا را به ما نمي گفت. آن هش��ت بار 
هم که به س��وریه رفت، خیلی از مواقع ما بعد 
از برگشتنش متوجه مي شدیم کجا رفته بود. 
چون از زم��ان عضویتش در س��پاه مأموریت 
زیاد مي رفت، نمي ش��د تش��خیص داد داخل 
کش��ور رفته یا خارج از آن. وقتی برمي گشت 
متوجه مي ش��دیم کجا بوده و چه کاری انجام 

داده است.
شهیددرجبههسوریهچهسمتهایی

داشت؟
این اواخ��ر فرمانده��ی دو گروهان از لش��کر 
فاطمیون به آقاجواد واگذار ش��ده بود. برادرم 
یک دوره تخصصی تک تیراندازی هم رفته بود 
و از گفته های فرمانده اش خبردار شدیم عالوه 
بر گروه��ان تخریب، مس��ئولیت یک گروهان 

تک تیرانداز هم برعهده آقاجواد بود. شاید شما 
هم در خبرها دیده باش��ید که به عنوان سمت 
شهید سنجه ونلی، ایش��ان را مسئول تخریب 
منطق��ه تیفور معرف��ی کرده بودن��د. فرمانده 
ش��هید در س��وریه مي گفت وقتی مسئولیت 
این دو گروه��ان را به آقاج��واد واگذار کردیم، 
دیگر خیالم از بابت اداره آنها راحت بود و کمتر 
به این دو گروهان س��ر مي زدم. اس��م مستعار 
برادرم در سوریه رشید حیدر بود. همرزمانش 
مي گفتند چون ش��هید از داعش تلفات مالی 
و جانی زیادی گرفته بود، داعش برای س��رش 
جایزه تعیین کرده بود. ایش��ان حتی در ایران 
هم از دست تروریست ها امنیت جانی نداشت. 
به گفته همرزمانش برادرم استاد ساخت مین و 

نارنجک های دست ساز بود.
نحوهشهادتشانچطوربود؟

ما فیلم ش��هادت آقاجواد را دیدی��م. این فیلم 
توس��ط یکی از همرزمانش گرفته ش��ده بود. 
گویا این بنده خدا وظیفه اش ای��ن بوده که از 
روند عملیات فیلمبرداری کند. بعد از شهادت 
آقاجواد همرزمانش به خانه مان آمدند و فیلم 
را به ما نشان دادند. برادرم روز چهارشنبه 13 
بهمن 1395 شهید ش��د. چون دوره اش تمام 
ش��ده بود، قرار بود روز بعد به ای��ران برگردد 
و حتی س��اکش را هم بس��ته بود. بعد از ظهر 
چهارشنبه خبر مي رسد که باید برای پاکسازی 
میدان مین حرکت کنند. آن طور که در فیلم 
دیدیم، حدود هفت نفر با دو ماش��ین حرکت 
مي کنند تا به منطقه مورد نظر مي رسند. از آنجا 
باید مقداری راه را پیاده مي رفتند. برادرم و یک 
رزمنده فاطمي  با سرعت خیلی زیادی حرکت 
مي کنند طوری که باقی نفرات جا مي مانند و به 
فاصله 70 یا 80 متری پشت سرشان مي آیند. 
سرعت پیاده روی این دو نفر عجیب بود. گویا 
نیرویی آنها را به مشهدش��ان مي کش��اند. در 
همین اثنا نفر پش��ت س��ری برادرم که همان 
رزمنده فاطمي  بود، روی می��ن مي رود و دود 
زیادی به ه��وا بلند مي ش��ود. ترکش های این 
انفجار از پشت سر به آقاجواد برخورد مي کند و 
تقریباً 100 تا 150 ترکش تمام بدنش از سر تا 
پایین را دربر مي گیرد. ما پیکرش را که دیدیم 
از جلو س��الم بود و از پشت سر زخم داشت. در 
این حادثه رزمنده فاطمي  و برادرم به شهادت 
مي رس��ند و یک نفر دیگر که با فاصله پش��ت 
سرشان بود ترکش مي خورد و جانباز مي شود.
دخترشهیدموقعشهادتپدرشپنج
س�الداش�ت،رابطهاینپدرودختر

چطوربود؟
بسیار به هم وابسته بودند. خصوصاً برادرم که 
سما را خیلی دوست داشت. همرزمانش تعریف 
مي کردند که وقتی از عملیاتی برمي گشتیم، در 
زمان استراحت همه حرف های آقاجواد از سما 
بود و از دخترش تعریف مي کرد. وقتی برادرم 
شهید شد و پیکرش را آوردند، ما نمي خواستیم 
سما او را در این حالت ببیند اما همسر آقاجواد 
گفت سما باید برای بار آخر پدرش را ببیند. سما 
وقتی پیکر بابایش را دید گریه کرد و گفت این 
بابای من نیست. سعی کردیم او را آرام کنیم اما 
در روحیه اش تأثیر بدی گذاش��ت. االن که دو 
سال از شهادت پدرش گذشته، مادرش سعی 
مي کند او را س��رگرم کند تا رفت��ه رفته با این 

واقعیت کنار بیاید.
ازتصاویرشهیداینطوربرميآیدکه

گویاورزشکاربود؟
چند س��ال قبل م��ن و آقاجواد با هم کش��تی 
مي رفتی��م. ایش��ان بعده��ا ورزش را در قالب 
بدنسازی و پیاده روی و... ادامه داد. تن و هیکل 
درشت و ورزیده ای داش��ت و در مأموریت ها و 
شرایط جنگی این فیزیک بدنی کمکش مي کرد 

تا بهتر وظایفش را انجام بدهد.
چهخاطراتیازبرادرتاندرذهنشما

ماندگارشدهاست؟
ب��رادرم عاش��ق طبیعت گ��ردی و خصوص��اً 
ماهی گیری بود. وقتی از مأموریت برمي گشت، 
بعد از اینکه به خانواده خودش و ما سر مي زد، 
بالفاصله با هم به ماهی گیری مي رفتیم. آقاجواد 
آدم دس��ت به خیری بود. همیش��ه بخشی از 
حقوقش را صرف افراد مستمند مي کرد. بعد از 
شهادتش فهمیدیم خودش و خانمش را برای 
حج ثبت نام کرده بود، اما س��همیه حجش را 

فروخته و به نیازمندان کمک کرده بود.
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رشیدحیدرازجنگ33روزهرزمندهجبههمقاومتاسالميبود

ای�ناواخ�رفرمانده�یدوگروه�ان
ازلش�کرفاطمی�ونب�هآقاج�واد
واگذارش�دهب�ود.برادرمی�کدوره
تخصص�یتکتیران�دازیه�مرفته
ب�ودوازگفتهه�ایفرمان�دهاش
خب�ردارش�دیمع�الوهب�رگروهان
تخری�ب،مس�ئولیتی�کگروهان
تکتیراندازه�مبرعهدهآقاجوادبود
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حل جدول 3176

نایب رئیس کمیسیون امورداخلی کشور:
پایان هفته اتمام فرصت پزشکی قانونی 
برای ارائه گزارش درباره مهسا امینی

در  شوراها  و  کشور  داخلی  امور  کمیسیون  رئیس  نایب 
برای  قانونی  پزشکی  ای  هفته  سه  فرصت  گفت:  مجلس 
ارائه گزارش نهایی و رسمی خود درباره پرونده فوت مهسا 
امینی تا پایان این هفته به پایان می رسد و انتظار می رود 

این گزارش تا پایان این هفته به دست مجلس برسد.
آخرین  درباره  ایسنا،  با  گفت وگو  در  آصفری  محمدحسن 
وضعیت روند پیگیری پرونده فوت مهسا امینی در مجلس، 
بیان کرد: پس از ماموریت رئیس مجلس شورای اسالمی 
به کمیسیون امورداخلی کشور و شوراها به منظور پیگیری 
مسئوالن  با  جلسه  دو  امینی،  مهسا  پرونده  ابعاد  دقیق 
و دیگر  اورژانس  قانونی، سازمان  پزشکی  انتظامی،  نیروی 
از دستگاه های  برگزار و گزارش های مقدماتی  مسئوالن 
مربوطه اخذ شد. وی در ادامه اظهار کرد: اکنون ما منتظر 
نظر نهایی پزشکی قانونی هستیم تا پس از دریافت گزارش، 
جمع بندی نهایی صورت گرفته و گزارش کمیسیون درباره 

ابعاد پرونده به صحن مجلس و مردم ارائه شود.
اینکه  بیان  با  کشور،  داخلی  امور  کمیسیون  رئیس  نایب 
پزشکی قانونی به ما اعالم کرده بود که ظرف دو الی سه 
هفته نظر نهایی و رسمی خود را به مجلس اعالم می کند، 
اظهار کرد: بر این اساس پایان این هفته فرصت سه هفته 
ای پزشکی قانونی به پایان می رسد و باید گزارش نهایی و 

رسمی پزشکی قانونی به مجلس ارائه شود.

آسیب به ۴3 اتوبوس و 2۵ خودروی 
آتش نشانی در ناآرامی های اخیر

شهردار تهران درباره خسارت های وارد شده به شهرداری 
تهران در ناآرامی های اخیر گفت: در این مدت 4۳ دستگاه 
اتوبوس شهری، ۵4 ایستگاه اتوبوس و ۲۵ دستگاه خودرو 
آتش نشانی شهر تهران دچار آسیب شد که یک دستگاه از 

این خودروها به طور کامل در آتش سوخت.
خبرنگاران  جمع  در  برنامه ای  حاشیه  در  زاکانی  علیرضا 
در  تهران  شهرداری  به  شده  وارد  های  خسارت  درباره 
ناآرامی های اخیر تاکید کرد: یکی از نکاتی که دائم بیان 
شهر  مردم  به  مضاعفی  ظلم  این  که  است  این  کنم،  می 
تهران است که یک عده ای اعتراض را تبدیل به آشوب می 

کنند و آن را به جان مردم منتقل می کنند.
وی گفت: در این مدت 4۳ دستگاه اتوبوس شهری و ۵4 
دستگاه   ۲۵ همچنین  شد.  آسیب  دچار  اتوبوس  ایستگاه 
تهران دچار آسیب شد که یک  نشانی شهر  آتش  خودرو 

دستگاه از این خودروها به طور کامل در آتش سوخت.
این  اخیر  اعتراضات  زشت  اتفاقات  از  یکی  افزود:  زاکانی 
بود که اغتشاش گران متعرض به پاکبانان و آمبوالنس ها 
شدند.  ما تمامی خسارت ها و مشکالت پیش آمده را جمع 
بندی کرده ایم و قرار است به دستگاه قضایی منتقل کنیم.

وی که در حاشیه آیین آغاز ساخت بیش از ۱۰ هزار واحد 
مسکونی- قرارگاه جهادی مسکن - که صبح امروز - شنبه 
منطقه ۱۳  افزارسازی  مهر -۱4۰۱ در مجموعه جنگ   ۹
برگزار شد، سخنان می گفت،  درباره این پروژه نیز اظهار 
کرد: کل مجموعه ساصد ۱۷ هکتار است که ۱۱ هکتار از 
این پروژه به ساخت بوستان اختصاص پیدا می کند و طبق 
تفاهمی که با وزارت دفاع صورت گرفته مقرر شد ۲۰۶۰ 

واحد مسکونی در این مجموعه ساخته شود.
زاکانی افزود: این پروژه بزرگترین اتفاقی است که به یاری 
از  گشایی  گره  تا  دهد  می  روی   ۱۳ منطقه  در  خداوند 
زندگی مردم انجام شود که از وزارت دفاع تشکر می کنم .

خبر

جدول 3177

تغذیه سالم، مهم ترین اصل در سالمت جسمی و روحی 
دانش آموزان است و خوردن صبحانه، چاشنی اصلی آن 

است که باید حتما مورد توجه قرار گیرد.
صبحانه  خوردن  که  باورند  این  بر  تغذیه  کارشناسان 
تأمین سالمت جسمی و روحی دانش  مهم ترین اصل در 

آموزان است و نباید نسبت به این موضوع بی اعتنا بود.
در این بین، مشاهدات و بررسی های میدانی نشان می دهد 
که قریب به اتفاق دانش آموزان صبحگاهی، هنگام رفتن 
به مدرسه، صبحانه نمی خورند که نمی توان نسبت به نقش 
والدین بی اعتنا بود. زیرا، برخی از والدین اصاًل به این مهم 
توجه نمی کنند که خوردن نان و پنیر ساده چقدر می تواند 

در تأمین سالمت بچه ها اثرگذار باشد.
شاید خیلی جدی نگیریم، اما یک لقمه نان و پنیر ساده، 
که می خواهند درس  است  بچه ها  همان چاشنی سالمت 

یاد بگیرند.
عضو  و  درمانی  رژیم  و  تغذیه  متخصص  اسالمیان  غزاله 
هیأت علمی دانشگاه علوم پزشکی شهید بهشتی، با اشاره 
به شروع سال تحصیلی جدید و اهمیت تغذیه دانش آموزان، 
اظهار کرد: اینکه کودک در منزل و مدرسه از چه الگوی 

غذایی پیروی کنند، اهمیت بسیار زیادی دارد.

وی با عنوان این مطلب که پیروی از سبک زندگی سالم به 
بهبود روند یادگیری، رشد و تقویت سیستم ایمنی کودک 
کمک می کند، وعده صبحانه یکی از مهم ترین وعده هایی 
غذایی دانست و گفت: کودک با دریافت درست این وعده 
غذایی، انرژی کافی برای ادامه روز، یادگیری و تمرکز را 

به دست می آورد.
به هر دلیلی  یا کودک  والدین  اگر  اسالمیان توصیه کرد: 
نمی توانند وعده صبحانه را در زمان مقرر و در منزل در 
اختیار کودک قرار دهند، بهتر است صبحانه ای سالم برای 

مصرف در مدرسه به همراه داشته باشد.
تغذیه و رژیم درمانی، همراه داشتن میان  این متخصص 
با  افزود:  تاکید قرار داد و  را مورد  وعده سالم در مدرسه 
الگوبرداری در مدرسه  و  یادگیری  این که قدرت  به  توجه 
تأثیر دوستان و محیط  بسیار زیاد است و کودکان تحت 
بین  در  می تواند  همساالن  غذایی  الگوهای  هستند، 

دانش آموزان بسیار پررنگ باشد.
را  غذایی  سالم  وعده های  میان  است  بهتر  داد:  ادامه  وی 
مغز  دهند،  قرار  کودکان  اختیار  در  بزرگترها  و  والدین 
دانه ها مثل بادام، گردو و یا فندق می تواند گزینه مناسبی 

باشد.

اسالمیان با اشاره به اینکه شیر به عنوان منبع غذایی غنی 
پروتئین و کلسیم نیز گزینه مناسبی به عنوان میان وعده 
ندارند  را  الکتوز  تحمل  که  کودکانی  برای  افزود:  است، 

توصیه می شود از شیرهای بدون الکتوز استفاده شود.
این متخصص تغذیه و رژیم درمانی با بیان اینکه بسیاری 
ا ز کودکان به غذاهای صنعتی مثل شکالت، ویفر، کیک و 
بیسکویت عالقه دارند، خاطرنشان کرد: این منابع غذایی 
حاوی قند ساده هستند و بهتر است کودکان کمتر از این 
مواد غذایی استفاده کنند نباید این غذاهای ناسالم تبدیل 
غذایی  مواد  این  هرگز  و  شود  کودکان  غذایی  الگوی  به 

جایگزین وعده غذایی اصلی نشود.
وی تاکید کرد: نان و پنیر و خرما، نان و پنیر و گردو و 
مناسبی  گزینه های  می تواند  مرغ  تخم  یا  و  املت ها  انواع 

برای مصرف باشد.

تنقالت و چاقی دانش آموزان
اصلی  واقعیت که صبحانه،  این  بدون درک  والدین  اغلب 
ترین چاشنی سالمت بچه ها است، به دادن پول توجیبی 
برای خرید تنقالت به فرزندان خود اکتفا می کنند. در حالی 
ارزش های  فاقد  مدارس،  بوفه  خوراکی های  از  خیلی  که 
پفک  انواع شکالت ها، چیپس،  هستند.  بدن  برای  غذایی 
و…، از جمله خوراکی های بدون خاصیت غذایی هستند.

این در حالی است که خوردن یک لقمه نان و پنیر ساده در 
منزل، جسم و ذهن دانش آموز را آماده یادگیری می کند.

با خوردن یک صبحانه سالم، سوخت و ساز بدن افزایش 
یافته و بدن به جای انباشت و ذخیره کالری اضافی در خود 

به سوزاندن آنها می پردازد.
افرادی که صبحانه سالم می خورند جذب چربی در بدنشان 
کمتر و جذب فیبر بیشتر صورت می گیرد و عالوه بر آن 
به  معدنی  مواد  و  ویتامین ها  انواع  از  باالیی  دارای جذب 

خصوص کلسیم، آهن و منیزیم خواهند بود.
خوردن صبحانه سالم، گرسنگی را بهتر کنترل کرده و به 
بدن  جذب  ناسالم  غذاهای  از  کمتری  کالری  ترتیب  این 
خواهد شد. افرادی که صبحانه سالم می خورند نسبت به 
آنهایی که صبحانه نمی خورند از تمرکز، کارایی و خلق و 
خوی بهتری برخوردارند. خوردن یک صبحانه سالم کمک 

خوبی جهت حفظ تعادل وزن خواهد بود.
بهداشت  وزارت  رسمی  آمارهای  که  است  حالی  در  این 
رو  آموزان  دانش  بین  در  چاقی  شیوع  که  می دهد  نشان 
به افزایش است که شاید مهم ترین علت آن، روی آوردن 

بچه ها به فست فودها، شیرینی جات و…، باشد.

توصیه محققان استرالیایی؛

قهوه در افزایش طول عمر
 موثر است

تحقیقات جدید نشان می دهد افرادی که روزانه دو یا سه 
فنجان قهوه می نوشند نسبت به افرادی که این نوشیدنی 
به  محققان،  گفته  به  دارند.  بیشتری  عمر  نوشند  نمی  را 
که  دارند  سالم تری  قلب  قهوه  دوستداران  می رسد  نظر 
ممکن است به افزایش طول عمر کمک کند. دکتر »پیتر 
کیستلر«، نویسنده این مطالعه از مؤسسه تحقیقات قلب 
آسیاب  »قهوه  گفت:  استرالیا،  ملبورن  در  بیکر  دیابت  و 
بروز  در  مشابهی  کاهش  با  کافئین  بدون  و  فوری  شده، 
قلبی  بیماری  از  ناشی  مرگ  و  عروقی  قلبی  بیماری های 

عروقی یا هر علتی مرتبط بودند.«
در این مطالعه، داده های حدود 4۵۰ هزار نفر در رده سنی 

4۰ تا ۶۹ سال مورد بررسی قرار گرفت و بر میزان مصرف 
روزانه قهوه و طول عمر آنها، بیماری قلبی، نارسایی قلبی 
و سکته مغزی در آنها تمرکز شد. با توجه به مصرف روزانه 
قهوه، شرکت کنندگان به شش گروه تقسیم شدند: بدون 
مصرف قهوه؛ کمتر از یک فنجان در روز؛ یک فنجان در 
روز؛ دو تا سه فنجان در روز؛ چهار تا پنج فنجان در روز؛ و 

بیش از پنج فنجان در روز.
محققان دریافتند افرادی که سطح متوسطی از قهوه مصرف 
افرادی  با  تا سه فنجان در روز( در مقایسه  می کنند )دو 
که هرگز قهوه نمی نوشیدند، بیشترین بهره را در طول عمر 
مهم  قهوه کمی  نوع  که  می رسید  نظر  به  می بردند.  خود 
باشد: افرادی که قهوه آسیاب شده می نوشیدند، در طول 
دوره مطالعه ۲۷ درصد کمتر با احتمال مرگ روبرو بودند. 
کسانی که قهوه بدون کافئین مصرف می کردند ۱4 درصد 
با  فوری می نوشیدند ۱۱ درصد کمتر  قهوه  و کسانی که 

احتمال این خطر روبرو بودند. فقط کمتر از ۱۰ درصد از 
قلبی مبتال  بیماری  به  شرکت کنندگان در طول مطالعه 
شدند. اما باز هم، احتمال وقوع این اتفاق در بین افرادی 
که دو تا سه فنجان قهوه آسیاب شده در روز می نوشیدند، 
مشابه  مقدار  که  افرادی  میان  در  و  بود  کمتر  درصد   ۲۰
قهوه فوری یا بدون کافئین مصرف می کردند، به ترتیب ۹ 
و ۶ درصد کمتر بود. نوشیدن قهوه نیز به طور قابل توجهی 
با کاهش خطر ابتالء به آریتمی قلبی در افراد مرتبط بود. 
عامل  بیولوژیکی  دالیل  »می تواند  است:  معتقد  کیستلر 
»کافئین  کرد:  خاطرنشان  وی  باشد.«  قهوه  بودن  مفید 
شناخته شده ترین ترکیب در قهوه است، اما این نوشیدنی 
حاوی بیش از ۱۰۰ جز فعال بیولوژیکی است. این احتمال 
روابط  عامل  هم  کافئین  بدون  ترکیبات  که  دارد  وجود 
مثبت مشاهده شده بین نوشیدن قهوه، بیماری های قلبی 

عروقی و زنده ماندن باشند.«

چاشنی سالمت دانش آموزان را فراموش نکنید

شاخص » امید به زندگی«
 ایران ۷۶ سال و باالتر از “نُرم” جهانی



مشکلصمتباتفکیکحلنمیشود
بایدسیستممدیریتیکارآمدشود
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مجازیظلمبهکشوراست
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صنعت،  وزارت  مشکل  گفت:  مجلس  در  شادگان  مردم  نماینده 
با  وزارتخانه  این  مشکل  و  است  مدیریت  ضعف  تجارت  و  معدن 
درباره  ناصری نژاد،  مجید  حجت االسالم  نمی شود.  حل  تفکیک 
تفکیک وزارت صمت و تشکیل وزارت بازرگانی، اظهار داشت: بنده 
با تفکیک وزارت صنعت، معدن و تجارت مخالف هستم. وی بیان 

کرد: زمانی بود که بخش های صنعت، معدن و تجارت...

معاون هماهنگ کننده سپاه گفت: رها کردن جوانان بی پناه در 
شبکه های مجازی بیگانه، بزرگترین ظلمی که به کشور شد.

سردار محمد رضا نقدی معاون هماهنگ کننده سپاه در اجتماع 
بزرگ مردمی تجلیل از پیشکسوتان دفاع مقدس در محله فالح 
در جنوب تهران با حضور جمع کثیری از مردم این محله در ناحیه 

بسیج حبیب ابن مظاهر برگزار شد در این تجمع مردمی ....

سال شانزدهم * شماره 3177 * 4 صفحه *1000 تومانیکشنبه 10  مهر 1401 * 2  اکتبر 2022 * 5  ربیع االول 1444

بیش از پنج تن بذر گیاهان دارویی
 در استان آماده توزیع شد

چاشنی سالمت 
دانش آموزان را 

فراموش نکنید

اعتبارات دولتی به تنهایی
 نمی تواند خسارات های 

حوادث طبیعی را جبران کند 
بویراحمد  و  کهگیلویه  استاندار  عمرانی  معاون   
تنهایی  به  تواند  نمی  دولتی  اعتبارات  گفت: 
در  را  طبیعی  حوادث  از  ناشی  های  خسارت 
استان جبران کند و شرکت های بیمه با گسترش 
برای  دولت  درکنار  خوبی  مکمل  ای  بیمه  چتر 
زاده  حاجی  کیامرث  هستند.  خسارتها  جبران 
روز شنبه در نشست ستاد پیشگیری ،هماهنگی 
یاسوج  در  بحران  به  پاسخ  فرماندهی عملیات  و 
افزود: کشور ایران از نظر بروز حوادث غیرمترقبه 
با  ساله  هر  و  دارد  قرار  جهان  هفتم  رتبه  در 

حوادث مختلفی رو به رو می شود...

دولت  وظایف  از  یکی  گفت:  جمهور  رئیس  
بستر  ایجاد  با  بخش خصوصی  توانمندسازی 
و  حقوقی  حمایت های  و  تسهیالت  ارائه 
قضایی است. آیت اهلل »سید ابراهیم رئیسی« 
شورای عالی  جلسه  نخستین  در  شنبه  روز 
قانون   44 اصل  کلی  سیاست های  اجرای 
اهداف  و  پیام ها  سیزدهم،  دولت  در  اساسی 
شتاب بخشی  را  سیاست ها  این  اجرای  مهم 
ایجاد  انحصارها،  اقتصادی، شکستن  رشد  به 
گفت: هدف  و  دانست  تولید  رونق  و  اشتغال 
اقتصادی  بنگاه های  واگذاری  سیاست  اجرای 
به  مردم  تشویق  خصوصی  بخش  به  دولت 

سرمایه گذاری و تولید بود.
باید  این که  بر  تأکید  با  جمهور  رئیس 
اجرای  اهداف  از  میزان  چه  شود  بررسی 
در  اساسی  قانون   44 اصل  سیاست های 
»گسترش  اجتماعی«،  عدالت  »تأمین  زمینه 
مالکیت عمومی« و »ارتقای کاری بنگاه های 
اقتصادی« محقق شده است، خاطرنشان کرد: 
اگر شورای عالی اجرای سیاست های کلی اصل 
تشکیل  خودش  زمان  در  اساسی  قانون   44
سیاست ها  تبیین  زمینه  در  وظایفش  به  و 
اجرای  بر  نظارت  ساالنه،  مشی های  خط  و 
قوانین، آسیب شناسی و آسیب زدایی در روند 
انحرافات  شاهد  می کرد،  عمل  واگذاری ها 
ناظرین،  از  نارضایتی  و  بدبینی ها  ایجاد  و 
اقتصادی  بنگاه های  خریداران  و  مجریان 
نواقص  به  اشاره  با  رئیسی  آیت اهلل  نبودیم. 
در  اساسی  قانون   44 اصل  سیاست  اجرای 
مدیریت  روند  این  در  کرد:  تصریح  گذشته، 
دولت کاهش پیدا نکرده، بلکه سهام به  جای 
دیگری واگذار شده است و اگر چه بخشی از 
اما همچنان  از دولت جدا شده  آنها  مالکیت 
با طرح پیشنهاد  دولتی است. رئیس جمهور 
اجرای  شورای عالی  برای  دبیرخانه ای  ایجاد 
سیاست های کلی اصل 44 در راستای تحقق 
سیاست واگذاری بنگاه های اقتصادی و ایجاد 
زمینه،  این  در  دستگاه ها  برای  وظایف  شرح 
اظهار داشت: این دبیرخانه می تواند زیر نظر 

وزارت امور اقتصادی و دارایی برای...

آبخیزداری  و  طبیعی  منابع  کل  اداره  فنی  معاون 
کهگیلویه و بویراحمد گفت: پنج تن و ۶۰۰کیلوگرم 
در  کشت  برای  باریجه  و  آنغوزه  دارویی  گیاهان  بذر 
مراتع این استان تامین شده تا به صورت رایگان بین 
اظهار  فرد  باقری  گودرز  شود.  توزیغ  برداران  بهره 
داشت: نیاز است تا ۳۰ تن دیگر بذر گیاهان دارویی 
آنغوزه و باریجه در کهگیلویه و بویراحمد برای توزیع 
بین بهره برداران تامین و آماده شود. وی بیان کرد: 
گیاهان  بذر  استان  مراتع  احیای  به  منظور کمک  به 
دارویی خریداری و به صورت رایگان بین بهره برداران 

توزیع می شود. معاون فنی اداره کل منابع طبیعی...

معاون فنی منابع طبیعی کهگیلویه و بویراحمد؛
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مدیر عامل آب منطقه ای عنوان کرد:

 تامین آب پایدار استان
 تنها با احداث سد

 امکانپذیر است

نبرد هندبال گچساران 
برای قهرمانی 

توانمند سازی بخش 
خصوصی وظیفه دولت است 

2

2

طالی سبز؛

معدنی پنهان برای 
اشتغال در استان 
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دستگیری ۹ تبعه بیگانه، ۷۷ نفر از عوامل گروهک های معاند، ۳ نفر 
از سران بهائیت، ۹۲ نفر از وابستگان رژیم پهلوی، ۲۸ نفر از اوباش، 
۵ عضو گروهک های تکفیری و تروریستی و 4۹ نفر از مرتبطین با 
گروهک منافقین، همگرایی و همدستی همه دشمنان برای رسیدن 
به هدف مشترکی را نشان می دهد که چهار دهه در پی آن هستند.

بیانیه روز گذشته وزارت اطالعات درباره پشت پرده حوادث اخیر در 
کشور حاوی نکات مهمی بود که از برنامه ریزی سنگین و طوالنی مدت 
دشمنان قسم خورده مردم ایران برای به نتیجه رساندن پروژه آشوب 

و اغتشاش در کشور حکایت دارد.
و  نیست  تازه ای  داستان  اسالمی  ایران  دشمنان  عداوت  و  تخاصم 
نوع همدستی ها،  این  از  اسالمی  ساله جمهوری  عمر 4۳  در طول 
توطئه ها و کارشکنی ها بسیار ثبت شده؛ از ترورهای کور تروریستی 
در سال های اولیه انقالب ۵۷ تا وطن فروشی در دوران جنگ تحمیلی 
و نیز آشوب های مقطعی که در دهه های گذشته ثبت شده، همگی 
به نحوی نیات دشمنان را برای مردم نشان داده و دست آنها را رو 

کرده است.
اما در داستان آشوب های اخیر که از انتقادات و اعتراضات مردمی به 
مرگ یک بانوی جوان در یکی از مراکز انتظامی آغاز شد، دشمنان 
داشته  را  بهره برداری سیاسی  بیشترین  رویداد  این  از  کردند  سعی 
باشند؛ زیرا در همان روزهای نخست دستگاه های مسئول و در رأس 

آنها رئیس جمهور به عنوان رئیس شورای عالی امنیت ملی و مسئول 
وزارت  به  را  موضوع  قانونی  پیگیری  دستور  اساسی  قانون  اجرای 
کشور داده بود و سایر قوا نیز به فراخور وظیفه ذاتی خود وارد میان 
برای  را  واقعه  ابعاد  آمده،  پیش  ابهامات  و  رفع شبهات  با  تا  شدند 

خانواده وی و مردم روشن سازند.
به  اما  داشت  نقد  بوی  و  رنگ  اعتراضات  شاید  ابتدایی  روزهای  در 
مرور و با ورود دشمنان قسم خورده ایران به ماجرا، اشرار و مرتبطان 
با گروه های معاند، تروریست ها، سلطنت طلبان و تجزیه طلبان سعی 
و  خشونت  سمت  به  مسالمت آمیز  فضای  از  را  اعتراضات  کردند 
حاکم  جامعه  بر  را  ناامنی  و  آشوب  فضای  و  دهند  سوق  درگیری 
سازند؛ اکنون با گذشت حدود دو هفته از این ماجرا، وزارت اطالعات 
را  معاندان  این  تحرکات  از  بیشتری  جزئیات  تفصیلی  بیانیه ای  در 

علنی کرد که مرور آنها خالی از لطف نیست:

همیشه پای یک منافق در میان است
از  تن  هزار   ۱۷ از  بیش  کشتار  که  منافقین  تروریستی  گروهک 
شهروندان کشورمان را در ترورهای کور به ویژه در سال های نخست 
انقالب اسالمی در کارنامه سیاه خود ثبت کرده است، در  پیروزی 
روزهای گذشته هم یکی از میدان دارانی بود که نه تنها سعی کرد 
با استفاده از نیروهای سرسپرده خود در آلبانی عملیات های روانی 

از  استفاده  با  نیز  اجرا کند، در داخل  را  کشته سازی و هشتگ زنی 
عناصر فریب خورده و پیاده نظامش سعی در سازماندهی اغتشاشگران 

داشت.
و  عوامل  از  نفر   4۹ دستگیری  از  اطالعات  وزارت  راستا  این  در 
مرتبطین گروهک نفاق خبر داده است که بنا به دستور تروریست های 
تا  اغتشاشگران  تحریک کننده   جعلی  اخبار  تولید  از  آلبانی نشین، 
سازماندهی ترور و تخریب، جهت دهی به شعارها، حضور مستقیم در 
اغتشاشات خیابانی و تخریب اموال عمومی، تأمین تجهیزات مختلف 
برای مقابله با پلیس و مواد محترقه برای به آتش کشیدن اماکن و 

خودروهای عمومی و شخصی فعالیت داشته اند.

نقش تجزیه طلبان در آشوب ها  
و  وحدت  گذشته  اعصار  در  که  است  قومیت هایی  سرزمین  ایران 
نیز  انسجام ملی خود را حفظ کرده اند؛ در طی چهار دهه گذشته 
برخی گروهک های تجزیه طلب سعی داشته اند با تحریک احساسات 
با خود  را  مردم  توده  و جنوب شرق کشور،  در غرب، جنوب  قومی 
به  موفق  ایرانیان  میهن پرستی  روحیه  وجود  با  اما  کنند  همراه 
تحقق هدف شوم خود نبوده اند که نمونه آن را در فرجام گروهک 
و  یا گروهک هایی در غرب  بلوچستان  و  جندالشیطان در سیستان 

جنوب غرب کشور دیده ایم.
این بار نیز ردپای این گروهک ها در حوادث اخیر دیده شد که بعد 
از مدت ها از مخفی گاه های خود بیرون آمدند تا بار دیگر عرض اندام 
مواجه  اسالمی  مسلح جمهوری  نیروهای  با ضرب شست  اما  کنند 
شدند و مقرهای آنها در آن سوی مرزها هدف قرار گرفت. بر اساس 
از  اعم  کردستان  گروهکی  عوامل  از  نفر   ۷۷ اطالعات،  وزارت  آمار 
عناصر مزدور کومله، دمکرات، پاک و پژاک تا تعدادی از کادرهای 
رده باالی این گروهک ها که در دو سوی مرزهای غربی کشور مشغول 
دسیسه و توطئه چینی علیه مردم مظلوم کردستان بودند، دستگیر 

شدند. 
یک  بازداشت شدگان،  میان  در  که  است  ضروری  نکته  این  ذکر 
در  مستقر  گروهک های  از  یکی  مرکزیت  عضو  و  برجسته  کادر 
اقلیم کردستان عراق نیز حضور دارد. وی آموزش های نظامی را در 
پایگاه های آمریکایی ـ صهیونیستی اقلیم مذکور فراگرفته و به عنوان 
طراحی،  حال  در  فرد  این  می شود.  شناخته  نظامی  مبرز  فرمانده 
کشور  غرب  منطقه  برای  آشوبگر  هسته های  هدایت  و  سازماندهی 
بود که طی یک عملیات غافلگیرانه، دستگیر و به محل های از پیش 

تعیین شده منتقل و هم اکنون در زندان است.  

ورود تروریست های تکفیری  به ماجرا
با ۳۶  تروریستی همراه  ـ  تکفیری  دستگیری ۵ عضو گروهک های 
با استفاده از فرصت اغتشاشات، درصدد  کیلوگرم مواد منفجره که 
بمب گذاری در محافل مردمی و نیز در جمع آشوب گران و انتساب 
نزاع و درگیری  برای تشدید  انفجارها به طرف های مقابِل هر یک، 
طرفین بودند، از این منظر حایز اهمیت است که این گروهک های 
تکفیری از عراق و سوریه سیلی سخنی از محور مقاومت و بخصوص 

شهید قاسم سیلمانی خورده بودند.
اینکه این تروریست ها با طراحی ترور یکی از مسئوالن ارشد کشور، 
طرح های بمب گذاری در یکی از هیآت عزاداری شیراز و در میدان 
شهدای مشهد را داشتند، نشان می دهد که اینها از اساس با اسالم 

و تشیع زاویه دارند.

بهاییت؛ دست پنهان صهیونیسم
این که عناصر فرقه ضاله بهاییت تحت لوای رژیم صهیونیستی ابزاری 
پوشیده  کسی  بر  می روند،  شمار  به  خرابکاری  و  جاسوسی  برای 
گویای  اشغالی  فلسطین  در  در حیفا  بهاییت  مرکز  استقرار  نیست. 
و  ننشستند  بیکار  نیز  این بار  آن ها  است؛  همکاری  این  ابعاد  همه 
ورود پر حجمی به صحنه  آشوب و اغتشاش و تشویق به خرابکاری و 
تخریب اماکن عمومی داشتند که در این رابطه هسته اصلی و سّری 
بهاییت شامل سه نفر از سران بهاییت و دو نفر از تیم رسانه ای آن ها 

بازداشت شدند.

ردپای عناصر تاریخ مصرف گذشته
اینکه ۹۲ نفر از وابستگان رژیم پهلوی و از سلطنت طلبان نشان دار 
در صحنه های اغتشاش و پشت صحنه ها شناسایی و بازداشت شدند، 
نشان می دهد که بقایای این رژیم تاریخ مصرف گذشته هنوز سودای 
حکومت بر مردمی را دارند که حضورشان در اریکه قدرت نتیجه ای 
جز تباهی و وابستگی و عقب ماندگی برای کشور نداشت. در حوادث 
سال ۸۸ نیز چهره های شاخص و سرسپردگان این گروه تالش وافری 

برای به آشوب کشیدن اعتراض ها داشتند.

حضور اتباع خارجی در تجمعات
آن طور که وزارت اطالعات به مردم گزارش داده، در حوادث اخیر 
ایتالیا،  لهستان،  آلمان،  چون  کشورهایی  اتباع  از  بیگانه  تبعه    ۹
فرانسه، هلند، سوئد نیز در صحنه  اغتشاشات یا در پشت صحنه های 
توطئه بازداشت شدند. این موضوع نیز مسبوق به سابقه است و در 
حرکت هایی چون فتنه ۸۸ و حتی حوادث سال ۹۸ اقدامات مشابهی 
از سوی اتباع خارجی یا حتی وابستگان سفارتخانه های خارجی در 
اخیر  بازداشت  به  نمونه می توان  برای  بود که  تهران صورت گرفته 
محل  از  اطالعاتی  تحرکات  »انجام  علت  به  انگلستان  سفیر  معاون 
رزمایش های موشکی« اشاره کرد و حتی سفیر این کشور در آبان 

۹۸ در تجمع مقابل دانشگاه امیر کبیر تهران حضور داشت.

اوباش در کانون تخریب اموال عمومی  
یکی از شگردهای معاندن در تجمعات و اعتراضات استفاده از اوباش 
به  و  یافته  در صحنه حضور  گوناگون  اهداف  با  که  است  سابقه دار 
می کنند.  حمله  امنیت  و  نظم  حافظان  و  انتظامی  و  دولتی  مراکز 
حوادث اخیر نیز از این قاعده مستثنی نبوده و در این ارتباط ۲۸ نفر 
از اراذل و اوباش دارای سابقه  زندان، خرید و فروش و مصرف مواد 
مخدر، اوباش گری و تجاوز به عنف دستگیر شدند و از آنها دو کارگاِه 

تولید کوکتل مولوتف هم کشف شده است.

پشت پرده آشوب های اخیر به روایت آمار

اوباش در کانون تخریب اموال عمومی
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محققان کانادایی پی بردند؛
جراحی کاهش وزن

 با شروع بیماری صرع مرتبط است
سالمت  و  زندگی  می تواند  وزن  کاهش  جراحی 
هشدار  جدید  تحقیقات  اما  دهد،  تغییر  را  فرد 
می دهد که ممکن است خطر ابتال به صرع را نیز 
کردند  مشاهده  محققان  باشد.  داشته  همراه  به 
خطر ابتالء به صرع در افرادی که جراحی کاهش 
وزن را انجام داده بودند در مقایسه با افرادی که 
داشته  افزایش  درصد   4۵ بودند،  نکرده  جراحی 
گزارش  کانادایی  محققان  این،  بر  عالوه  است. 
دادند افرادی که پس از جراحی کاهش وزن دچار 
سکته مغزی شدند، ۱4 برابر بیشتر از افرادی که 
به  ابتالء  معرض  در  بودند،  نکرده  مغزی  سکته 

صرع بودند. 
دکتر »خورخه بورنئو«، سرپرست تیم تحقیق و 
استاد نورولوژی در دانشگاه وسترن لندن کانادا، 
گفت: »بیمارانی که به دنبال جراحی کاهش وزن 
چاقی  جراحی  خطرات  و  مزایا  از  باید  هستند، 
که  است  مهم  نکته  این  به  توجه  باشند.  مطلع 
افزایش  جراحی  از  بعد  صرع  بروز  خطر  اگرچه 
می یابد، اما هنوز بسیار کم است.« بورنئو گفت: 
»ریسک مطلق کم است. ما تخمین زدیم که در 
طول سه سال مطالعه، ۱۶ مورد در هر ۱۰۰ هزار 

بیمار باشد.«
به گفته بورنئو: »مشخص نیست که چرا جراحی 
مرتبط  صرع  به  ابتالء  خطر  افزایش  با  چاقی 

است.« 
اما  است،  ناشناخته  »مکانیسم  افزود:  وی 
شامل  است  ممکن  احتمالی  مکانیسم های 
معرض  در  گرفتن  قرار  و  تغذیه ای  کمبودهای 
تیم  مطالعه،  این  برای  باشد.«  عمومی  بیهوشی 
تحقیق اطالعاتی را در مورد حدود ۱۷ هزار نفر 
داده  انجام  چاقی  جراحی  سال  شش  طی  که 

بودند، جمع آوری کرد.
بیمار  از ۶۲۲ هزار  با بیش  را  بیماران  این  آنها   
مقایسه  بودند  نداده  انجام  را  این عمل  چاق که 

کردند. 
شرکت کنندگان حداقل به مدت سه سال تحت 
این مدت، ۷۳  در  دریافتند  بودند. محققان  نظر 
نفر از کسانی که جراحی چاقی انجام داده بودند 
)۰.4 درصد( به صرع مبتال شدند، در حالی که 
 ۰.۲( ندادند  انجام  را  عمل  این  که  نفر   ۱۲۶۰

درصد( مبتال به صرع شده بودند. 
صرع  به  ابتالء  خطر  که  دریافتند  محققان 
که  وزن  کاهش  جراحی  نوع  به  توجه  بدون 
گفته  به  است.  یکسان  است،  داده  انجام  بیمار 
به  محققان، جراحی کاهش وزن می تواند منجر 
معدنی  مواد  کمبود  الکترولیت،  ناهنجاری های 
در  تأثیرگذار  عامل  یک  است  ممکن  که  شود 

ابتالء به صرع باشد.
 B۱۲، مانند ویتامین B کمبود ویتامین های گروه
B۱ )تیامین( و B۶ می تواند باعث ناهنجاری های 
چندین  از  یکی  است  ممکن  و  شود  عصبی 

مکانیسم احتمالی پشت این ارتباط باشد.
جراحی کاهش وزن می تواند منجر به بهبود قابل 

توجهی در سالمت افراد شود. 
توجه  قابل  بهبود  به  منجر  می تواند  همچنین 
از  ناشی  مرگ  خطر  کاهش  و  زندگی  کیفیت 
باال  فشارخون  و  دیابت  نظیر  سالمتی  مشکالت 

شود. 
داشتن  صورت  »در  می کنند:  تاکید  محققان 
برای  کودکی،  دوران  در  صرع  یا  تشنج  سابقه 
بیماران مهم است که در مورد این ارتباط بالقوه 
چاقی  جراحی  از  پس  است  ممکن  زیرا  بدانند، 

بیشتر در معرض تشنج باشند. 
اما در عین حال، تا زمانی که مطالعات بیشتری 
مکانیسم های  بررسی  و  یافته ها  این  تأیید  برای 
احتمالی پشت این ارتباط انجام شود، به بیماران 
توصیه می کنم در صورت ابتالء به چاقی بیمارگونه 

همچنان به دنبال جراحی چاقی باشند.«

مکمل هایی که نباید بعد از ۵۰ سالگی 
مصرف کنید

برخی مکمل ها هستند که مصرف آنها در سنین 
باال با عارضه هایی همراه است و توصیه می شود 
دستور  با  کنیم،  مکمل مصرف  خواهیم  می  اگر 

پزشک باشد.
نیاز  آنها  به  در جوانی  که  مغذی  مواد  از  بعضی 
دارید، با باال رفتن سن، کمتر مورد نیاز هستند. 
از طرفی، یک سری از مواد مغذی هم هستند که 
بهتر است آنها را از منابع غذایی دریافت کنیم، 

نه از مکمل ها.
مصرف مکمل آهن بعد از ۵۰ سالگی، به بافت های 
بدن آسیب می زند و منجر به بروز بیماری قلبی، 

دیابت و بدتر شدن هموکروماتوز می شود.
احتمال  افزایش  با   ،E ویتامین  مکمل  مصرف 
سرطان  و  خونریزی  خطر  قلبی،  نارسایی 

پروستات همراه است.
می تواند  افراد  برخی  در  کلسیم  مکمل  مصرف 
با  افراد  برخی  در  و  کند  کلیه  سنگ  ایجاد 

مشکالت قلبی عروقی همراه است.
همچون  عوارضی  با  سلنیوم  مکمل  مصرف 
اختالالت ذهنی، آسیب عصبی، نارسایی قلبی و 

آسیب های کلیوی همراه است.

وزیر کشور:

مردم ایران ضربه محکمی به دهان 
مزدوران گروه های تروریستی خواهد زد

رئیس شورای امنیت کشور گفت: ایران اسالمی با اتکا به مردم 
و با نشاط و امید روز افزون به آینده، همه نقشه های دشمنان را 
نقش برآب می کند و چون همیشه بر دهان مزدوران گروه های 

تروریستی و تجزیه طلب ضربه محکمی می زند.
 احمد وحیدی در آئین گرامیداشت روز آتش نشان اظهارداشت: 
در چهار دهه گذشته، مردم همیشه با قدرت در میدان بوده اند 
و  از حضور همه جانبه مردم، جوانان  باشکوهی  و صحنه های 
خانواده ها را در این مرز و بوم شاهد بوده ایم که نشان از امید 

به آینده ای بسیار پرافتخار، پر عزت و پرعظمت است.
وزیر کشور با قدردانی از بانوان آتش نشان، ادامه داد: زنان و 
دختران پر افتخار و عفیف ما، ضمن ارتباط با خدا، پیامبر)ص( 
فعالی  حضور  اجتماعی  های  عرصه  همه  در  بیت)ع(،  اهل  و 
دارند؛ همه عالم باید نسبت به این مساله آگاه شوند که بانوان 
ایرانی در عرصه آتش نشانی و در سایر عرصه ها حضور دارند 

و افتخار آفرینند.
رشادت،  شجاعت،  را  کشور  عزیز  نشانان  آتش  روحیه  وی 
فداکاری و ایثارگری برشمرد و اظهار کرد: در طول یک سال 
گذشته در بالیای مختلف  از نزدیک در جریان فداکاری های 

همکاران آتش نشانی بودم.
وحیدی اضافه کرد: اگر بخواهیم از قهرمانان اسم ببریم یکی 
از نزدیک ترین حوزه های قهرمانی، آتش نشانان عزیز کشور 
برای رفاه، آسایش و سالمت  را  آنهایی که جانشان  هستند و 

مردم خود به خطر می اندازند.
 وی آتش نشانان را قهرمانان بی ادعا توصیف کرد و گفت: در 
تبیین فعالیت آتش نشانان باید توجه داشت که  در چه شرایط 
با  حال  عین  در  و  کنند  کار  و مشکالت،  فشار  با چه  سخت، 
تسلط بر روح و روان خود، دیگران را آرامش می بخشند و با 
نگاهی ژرف اندیش به حل مساله ای که می تواند با جان انسان 

ها سر و کار داشته باشد، می پردازند.
وزیر کشور با اشاره به اینکه آتش نشانان دارای شخصیت بارز 
و ممتاز مردمی هستند؛ افزود: همه بدانند که قهرمانان کسانی 
هستند که به هنگام نیاز مردم، سر از پا نشناخته و در خدمت 
مردم باشد، نه کسانی که به جای اینکه در خدمت مردم باشند، 

طلبکار هستند و به دنبال منافع خود باشند.
رویکرد  با  که  هستند  کسانی  قهرمانان  کرد:  اظهار  وحیدی 
عملی و ارائه جان که مهم ترین سرمایه است در خدمت باشند 
افتخار کشور  بایستی به وجود آتش نشانان پر  و برای همین 

ببالیم و از آنها تکریم کنیم.
و  کشور  شهر   ۱۱۰ در  حاضر  حال  در  داد:  ادامه  کشور  وزیر 
در هزار و ۸۵ ایستگاه با بیش از ۲۳ هزار نفر آماده فعالیت و 
خدمت هستند و ساالنه بین ۲۰۰ تا ۲۵۰ هزار عملیات دارند 

که نشان از تالش شبانه روزی و جهادی این عزیزان است.
رئیس شورای امنیت کشور با اشاره به رشادت های آتش نشانان 
کشور، گفت: آن موقع که مردم خواب هستند، چشم عزیزان 
و  است  بیدار  مختلف  برابر حوادث  در  مردم  از  برای حفاظت 

آماده کمک و امدادرسانی هستند.

مشکل صمت با تفکیک حل نمی شود
باید سیستم مدیریتی کارآمد شود

نماینده مردم شادگان در مجلس گفت: مشکل وزارت صنعت، 
معدن و تجارت ضعف مدیریت است و مشکل این وزارتخانه با 

تفکیک حل نمی شود.
وزارت صمت  تفکیک  درباره  ناصری نژاد،  مجید  حجت االسالم 
و تشکیل وزارت بازرگانی، اظهار داشت: بنده با تفکیک وزارت 
زمانی  بیان کرد:  تجارت مخالف هستم. وی  و  صنعت، معدن 
بودند  از هم جدا  تجارت  و  معدن  بخش های صنعت،  که  بود 
و کلی حرف و حدیث، اصرار و استدالل شد تا این بخش ها با 
هم تجمیع شوند که در نهایت این ادغام اتفاق افتاد. نماینده 
مردم شادگان در مجلس شورای اسالمی تصریح کرد: در حال 
حاضر، مجدداً بحث جداسازی و تفکیک وزارت صنعت، معدن 
که مشکل  می کنم  فکر  بنده  اما  است،  مطرح شده  تجارت  و 
ناصری نژاد گفت: مشکل  وزارتخانه صمت جای دیگری است. 
وزارت صنعت، معدن و تجارت ضعف مدیریت است و مشکل 
متخصص،  افراد  باید  نمی شود.  حل  تفکیک  با  وزارتخانه  این 
متعهد و باانگیزه، مسئولیت های مهم کشور را بر عهده داشته 
به  حتی  متخصص  و  متعهد  افراد  اگر  داد:  ادامه  وی  باشند. 
به درستی  را  کارها  و  باشند  وزارتخانه هم  معاون یک  عنوان 
سیستم  در  مشکل  می شود.  حل  مشکالت  کنند،  مدیریت 

مدیریتی این است که نظام مدیریتی ما ناکارآمد است. 
نماینده مردم شادگان در مجلس شورای اسالمی تصریح کرد: 
ما ۱۸ ساعت  در کشور  وزیر  معاون  و  وزیر  بعضاً  مثال،  برای 
اما یک قدم  افتخار می کند،  این مسئله هم  به  و  کار می کند 
آن طرف تر یعنی حتی در دفتر آنان هم کارها پیش نمی رود. 
تا  نیم ساعت  ما  آمار، ساعت کاری مفید کارمندان  اساس  بر 
4۵ دقیقه است که خیلی کم است. این مشکل با جدا کردن 
وزارتخانه ها یا ادغام آن ها حل نمی شود و باید مشکل سیستم 

مدیریتی کشور را حل کرد.

سالمت

جامعه

کاریکاتور

من اشتباهی بودم! اگر بار گران بودیم رفتیم! 

رئیس جمهور تاکید کرد؛

توانمند سازی بخش خصوصی وظیفه دولت است 

سردار نقدی:

رها کردن جوانان در شبکه های مجازی بزرگترین ظلم به کشور است

دولت  وظایف  از  یکی  گفت:  جمهور  رئیس  
بستر  ایجاد  با  توانمندسازی بخش خصوصی 
و  حقوقی  حمایت های  و  تسهیالت  ارائه 

قضایی است.
شنبه  روز  رئیسی«  ابراهیم  »سید  آیت اهلل 
اجرای  شورای عالی  جلسه  نخستین  در 
اساسی  قانون   44 اصل  کلی  سیاست های 
مهم  اهداف  و  پیام ها  سیزدهم،  دولت  در 
به  شتاب بخشی  را  سیاست ها  این  اجرای 
ایجاد  انحصارها،  شکستن  اقتصادی،  رشد 
و گفت: هدف  تولید دانست  رونق  و  اشتغال 
اقتصادی  بنگاه های  واگذاری  اجرای سیاست 
به  مردم  تشویق  خصوصی  بخش  به  دولت 

سرمایه گذاری و تولید بود.
باید  این که  بر  تأکید  با  جمهور  رئیس 
اجرای  اهداف  از  میزان  چه  شود  بررسی 
در  اساسی  قانون   44 اصل  سیاست های 
اجتماعی«، »گسترش  زمینه »تأمین عدالت 
مالکیت عمومی« و »ارتقای کاری بنگاه های 
خاطرنشان  است،  شده  محقق  اقتصادی« 
سیاست های  اجرای  شورای عالی  اگر  کرد: 
کلی اصل 44 قانون اساسی در زمان خودش 
تبیین  زمینه  در  وظایفش  به  و  تشکیل 
سیاست ها و خط مشی های ساالنه، نظارت بر 
آسیب زدایی  و  آسیب شناسی  قوانین،  اجرای 
شاهد  می کرد،  عمل  واگذاری ها  روند  در 
از  نارضایتی  و  بدبینی ها  ایجاد  و  انحرافات 
بنگاه های  خریداران  و  مجریان  ناظرین، 

اقتصادی نبودیم.
اجرای  نواقص  به  اشاره  با  رئیسی  آیت اهلل 
در گذشته،  اساسی  قانون  اصل 44  سیاست 
دولت  مدیریت  روند  این  در  کرد:  تصریح 
کاهش پیدا نکرده، بلکه سهام به  جای دیگری 
واگذار شده است و اگر چه بخشی از مالکیت 
دولتی  همچنان  اما  شده  جدا  دولت  از  آنها 

است.
ایجاد  پیشنهاد  طرح  با  جمهور  رئیس 
اجرای  شورای عالی  برای  دبیرخانه ای 
سیاست های کلی اصل 44 در راستای تحقق 
سیاست واگذاری بنگاه های اقتصادی و ایجاد 
زمینه،  این  در  دستگاه ها  برای  وظایف  شرح 

اظهار داشت: این دبیرخانه می تواند زیر نظر 
بهبود  برای  دارایی  و  اقتصادی  امور  وزارت 

روند واگذاری ها تشکیل شود.
این که  از  ناخرسندی  ابراز  با  رئیسی  آیت اهلل 
لیست  در  دولتی  یا شرکت  بنگاه  یک  وقتی 
با  مدتی  از  پس  می گیرد  قرار  واگذاری 
این  از  وزارتخانه  یا  سازمان  آن  نظر  اعمال 
زمینه  در  کرد:  تأکید  می شود،  خارج  لیست 
واگذاری ها اجرای درست قانون و سیاست ها 

مالک باشد.
رئیس جمهور در مورد قیمت گذاری بنگاه های 
اقتصادی و شرکت های دولتی برای واگذاری 
اظهار داشت: در مورد سازوکار قیمت گذاری 
باتوجه به این که کارشناسان عموماً یک بازه 
قیمتی را مشخص می کنند و نظرات متفاوتی 
در این زمینه دارند، باید یک سازوکار واحد 
نمایندگان  حضور  با  قیمت گذاری  برای 
دستگاه های نظارتی در هیأت واگذاری ایجاد 
شود تا آسیب های مربوط به آن کاهش یابد.

آیت اهلل رئیسی با تأکید بر اجرای قانون بهبود 
فضای کسب وکار توسط دستگاه های اجرایی 

در  جامانده  دستگاه های  کرد:  خاطرنشان 
اجرای این قانون توبیخ شوند.

به  توجه  اهمیت  تشریح  با  جمهور  رئیس 
مسأله اهلیت سنجی در واگذاری شرکت های 
دولتی به بخش خصوصی، اظهار داشت: باید 
چیست؟  اهلیت سنجی  مالک  شود  مشخص 
آیین نامه  یک  ایجاد  نیازمند  زمینه  این  در 
هستیم  موضوع  این  بهتر  تشخیص  برای 
به  اهلیت  سنجش  به  نسبت  دیدگاه ها  تا 
هیأت  اقدامات  از  یکی  شوند.  نزدیک تر  هم 
واگذاری، نوشتن شاخص ها برای این موضوع 

است.
به  دادن  میدان  ضرورت  بر  تأکید  با  وی 
تعاونی ها در اقتصاد کشور تصریح کرد: قانون، 
انقالب  معظم  رهبر  تأکیدات  و  سیاست ها 
است؛  تعاون  بخش  فعال سازی  زمینه  در 
این حوزه  تعاونی  به دلیل تخلف چند  این که 
فعال نشود صحیح نیست و الزم است سهم 

تعاونی ها در اقتصاد حتماً افزایش پیدا کند.
آیت اهلل رئیسی وزارت امور اقتصاد و دارایی را 
هم مکلف کرد برای تحقق »منابع ۲۳۶ هزار 

میلیاردی در نظر گرفته شده از واگذاری ها« 
برنامه ریزی کرده و اموال مازاد را شناسایی و 

آنها را برای تأمین منابع واگذار کند.
رئیس  جمهور خاطرنشان کرد: یکی از وظایف 
دولت توانمندسازی بخش خصوصی با ایجاد 
بستر ارائه تسهیالت و حمایت های حقوقی و 

قضایی است.
اقتصادی  امور  وزیر  جلسه،  این  ابتدای  در 
خصوصی سازی  سازمان  رئیس  و  دارایی  و 
واگذاری  وضعیت  آخرین  از  گزارش هایی 
شرکت های مشمول قانون اجرای سیاست های 
کلی اصل 44 قانون اساسی و نیز مشکالت و 
جمله  از  طرح  این  اجرای  پیش روی  موانع 
تکلیف  تعیین  قیمت گذاری،  مرجع  و  شیوه 
ساختار و نیروی انسانی شرکت ها در پروسه 
شرکت های  ساختاری  اصالحات  واگذاری، 
واگذاری  امکان سنجی  واگذاری،  نوبت  در 
واگذاری  به جای  مدیریت شرکت های دولتی 
از  پس  نظارت  و  اهلیت سنجی  مالکیت، 

واگذاری ارائه کردند.

معاون هماهنگ کننده سپاه گفت: رها کردن 
جوانان بی پناه در شبکه های مجازی بیگانه، 

بزرگترین ظلمی که به کشور شد.
هماهنگ  معاون  نقدی  رضا  محمد  سردار 
کننده سپاه در اجتماع بزرگ مردمی تجلیل 
از پیشکسوتان دفاع مقدس در محله فالح در 
جنوب تهران با حضور جمع کثیری از مردم 
این محله در ناحیه بسیج حبیب ابن مظاهر 
برگزار شد در این تجمع مردمی سردار نقدی 
گفت:  اخیر  وقایع  تحلیل  با  سخنانی  طی 
در  که  آشوب هایی  که  است  این  واقعیت 
هدفش  نه  افتاده  راه  به  مختلف  سال های 
آزادی مطبوعات بوده نه مخالفت با تقلب در 
انتخابات نه کاهش قیمت بنزین و نه اعتراض 
به مرگ یک خانم بلکه موضوع براندازی است 
و یا انعکاس تصویری سیاه از ایران به جهان 
برای منصرف کردن ملت ها از پیروی راه این 

انقالب اسالمی ایران.
وی با بیان اینکه دشمن با برنامه ریزی برای 
بهانه ای  به  هربار  اسالمی  انقالب  براندازی 
وارد عمل می شود، خاطر نشان کرد: دشمن 
همه ی  با  را  به خود  وابسته  رسانه های  تمام 
آموزش  شبکه های  و  می کند  عمل  وارد  قوا 

همچنین  می آورد  صحنه  به  را  خود  دیده 
دستگاه سیاسی خود را به پشتیبانی می آورد 
و گروهی فریب خورده را به خدمت می گیرد 
پای  از  را  انقالب  این  بتواند  اینکه  تصور  به 
درآورد و اگر نمی تواند این کار را بکند الاقل 
مخابره  جهان  به  ایران  از  مغشوش  تصویری 
کند تا جلوی سیل گرایش جهانی به انقالب 

اسالمی را بگیرد.
شد:  یادآور  سپاه  کننده  هماهنگ  معاون 
شکست های  از  دشمن  که  اینجاست  جالب 
اینکه  وجود  با  و  نمی گیرد  مکرر خود درس 
وارد  هم  باز  است  قبل  از  ضعیف تر  بار  هر 
دشمن   ۶۰ دهه  فتنه  در  می شود.  عمل 
سابقه  که  بود  شده  پنهان  گروه هایی  پشت 
برای  می توانست  و  داشتند  را  شاه  با  مبارزه 
باشند.  استعداد جذاب  با  و  جوان های خوب 
در فتنه دهه ۷۰ بعضی رسانه ای ها و احزاب 
سیاسی میداندار بودند و براندازی پشت نقاب 
آزادی بیان بود که موضوعی قابل قبول برای 

تشخیص بود.
وی ادامه داد: در فتنه دهه ۸۰ دشمن پشت 
نامدارترین  که  انقالب  برجسته  چهره های 
تا آن تاریخ سران قوای  افراد کشور بودند و 

سه گانه کشور و از نزدیکان امامین انقالب و 
افراد خیلی موجهی بودند پنهان شد و برنامه 
براندازی اش را البته با شکست پیاده کرد. در 
فتنه دهه ۹۰ دشمن دیگر حرفی برای گفتن 
برانگیزاننده ای  آرمان  و  ایدئولوژی  و  نداشت 
نداشت  باشد  داشته  را  آزمون  ارزش  که 
از  که  مردمی  احساسات  از  شد  مجبور  لذا 
گرانی ها گله داشتند سوء استفاده کند و در 
آنجا هم با وجود داشتن شانس گره خوردن 
به صحنه  و  به مشکالت مردم  اعتراض  موج 
آمدن آن ها باز هم شکست خورد و مردم با 

دشمن همراهی نکردند.
در  دشمن  شکست  گفت:  نقدی  سردار 
تحمیل اراده خود در مذاکرات لغو تحریم ها و 
قرار گرفتن ما در آستانه پیروزی های بزرگ 
ده ها  راهپیمایی  و  شانگ های  سازمان  در 
میلیونی اربعین و پیروزی سیاسی در سازمان 
شکست های  تجربه  واداشت  را  دشمن  ملل 
بگیرد  نادیده  را  گذشته  توطئه های  سنگین 
و فتنه دهه اول 4۰۰ را با دستپاچگی و زود 
هنگام با اتکا به قشری که جذابیت و احتمال 
را  گذشته  پوشش های  از  هیچکدام  موفقیت 
هیچ  که  کسانی  گیری  کار  به  با  و  نداشتند 

ایجاد  و  عمومی  افکار  جلب  برای  شانسی 
پشتوانه مردمی نداشتند وارد عمل شود.

وی افزود: سرخوردگان اجتماعی، کسانی که 
کانون  حفظ  یا  کار  و  کسب  یا  تحصیل  در 
بچه های  بودند  خورده  شکست  خانواده 
و  خیابانی  اوباش  فروپاشیده  خانواده های 
آلوده شدگان به اعتیاد حشیش و ماده مخدر 
گل را از طریق فضای مجازی شناسایی کرد و 
در همان فضا آن ها را سازمان داد و بد اخالق 
و  هنری  مشهور  افراد  بدسابقه ترین  و  ترین 
کتک  و  بداخالقی ها  سابقه  که  را  ورزشی 
کاری های مفصل در میدان ورزش داشتند یا 
ناهنجاری های شدید در زندگی فردی هنری 
با ازدواج های مکرر شکست خورده، طالق و 

شکایت های قضایی داشتند استفاده کند.
داد:  ادامه  سپاه  کننده  هماهنگ  معاون 
عملیات  پوشش  شدند  هم  افراد  این طور 
خرابکارانه دشمن و چون هیچ فکر و ایده ای 
القائات  هم  نداشتند  تشکل  و  تحزب  برای 
روانی این افراد و هم آموزش های خرابکارانه 
سازی  یکپارچه  و  سازماندهی  هم  و  آن ها 
چنین افرادی به صورت واقعی امکانپذیر نبود 
همه را در فضای مجازی با شبکه های خارجی 
تحت مدیریت آمریکا و رژیم صهیونیستی به 

خط کردند.
سردار نقدی تصریح کرد: از ترکیب وضعیت 
نکبت بار زندگی شخصی سیاه چنین افرادی 
آور  یاس  و  کننده  نامید  روانی  القائات  با 
شقاوت،  اوج  در  ساختند  آدم هایی  رسانه ای 
جنایت  و  خشن  عمل  هر  آماده  که  افرادی 
داشته  را  اخالق  و  انسانیت  از  دور  و  کارانه 

باشند.
وی با بیان اینکه بزرگترین ظلمی که به کشور 
شد رها کردن جوانان بی پناه در شبکه های 
مجازی بیگانه است افزود: االن دو جمهوری 
اسالمی داریم یکی ایران واقعی توانمندترین 
در سیاست، از پیشروترین ها در عرصه علم و 
فناوری، باالترین در قدرت دفاعی، نافذترین 
فکر و فرهنگ درحال توسعه در جهان که در 
حال یافتن راه های غلبه بر مشکالت اقتصادی 
عرصه  این  در  پیشرفت  مسیر  کردن  باز  و 
و  ساخته  ایران  که  دوم  ایران  یک  و  است، 
پرداخته فضای مجازی تحت حاکمیت غرب 
است که کشوری ورشکسته، نابود شده، رو با 
افول در همه چیز و پر از تیرگی و ناامیدی و 

بن بست است.


