
شورای نگهبان از اصالح قانون 
انتخابات استقبال می کند

پاسخ ایران به متجاوزان
 قاطع و پشیمان کننده است

صفحه )4(صفحه )4(

سخنگوی شورای نگهبان گفت: این شورا از اصالح قانون انتخابات 
انتخابات  کلی  سیاست های  بر  مبتنی  اسالمی  شورای  مجلس 
استقبال می کند.  هادی طحان نظیف روز دوشنبه در گفت و گویی 
درباره طرح »اصالح قانون انتخابات مجلس شورای اسالمی« گفت: 
برای شورای نگهبان متجلی شدن سیاست های کلی انتخابات در 

قالب قانون مهم است و فرقی نمی کند که آن در قالب طرح....

 سخنگوی وزارت امور خارجه در واکنش به اظهارات تهدیدآمیز 
وزیر خارجه و مشاور شورای امنیت ملی آمریکا، گفت: دولت آمریکا 
به خوبی واقف است که جمهوری اسالمی ایران هیچگونه تعرض 
و تجاوز به سرزمین و منافع خود را بر نمی تابد و به متجاوزین به 
شکل قاطع و پشیمان کننده پاسخ می دهد.   ناصر کنعانی روز 

دوشنبه در واکنش به اظهارات تهدیدآمیز وزیر خارجه ...
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برنامه های دهه فجر 
در استان اعالم شد

عالئم مسمومیت با 
»قاتل خاموش« 

چیست؟

نخستین خانه محیط زیست 
کهگیلویه و بویراحمد در دهدشت 

افتتاح شد
و  کهگیلویه  استان  زیست  محیط  خانه  نخستین 
بویراحمد شنبه شب با حضور مسئوالن شهرستانی 
معاون  شد.  افتتاح  دهدشت  شهر  در  استانی  و 
کهگیلویه  زیست  محیط  حفاظت  کل  اداره  فنی 
زیست  محیط  خانه  افتتاح  آئین  در  بویراحمد  و 
از  یکی  زیست  محیط  های  گفت:خانه  دهدشت 
مشارکت  و  سازی  مردمی  برای  مهم  های  بستر 
طبیعی  میراث  از  حفاظت  امر  در  محلی  جوامع 
اطالع  و  آموزش  منظور  به  که  رود  می  شمار  به 
رسانی در خصوص مسائل محیط زیستی، افزایش 
مشارکت عمومی در صیانت ، احیا و مدیریت محیط 
با  پور  اندازی می شود. جمشید عبدی  راه  زیست 

اشاره به اینکه شهر دهدشت به عنوان پایلوت...

رهبر انقالب اسالمی در دیدار تولیدکنندگان، 
عرصه های  فعاالن  و  کارآفرینان 
مشکالت  حل  کردند:  دانش بنیانتاکید 
رشد  بدون  خانوار  رفاه  و  معیشتی  محسوس 

اقتصادی ممکن نیست.
حضرت آیت اهلل خامنه ای رهبر معظم انقالب 
اسالمی صبح روز )دوشنبه( در دیدار صدها 
فعاالن  و  کارآفرینان  تولیدکنندگان،  از  تن 
عرصه های دانش بنیان، آینده روشن کشور را 
نیازمند رشد سریع و مستمر اقتصادی خواندند 
با اشاره به اولویت پیشرفت اقتصادی توأم  و 
تبیین  به  توسعه،  هفتم  برنامه  در  عدالت  با 
پرداختند  اقتصادی  رشد  الزامات  و  دالیل 
محسوس  مشکالت  حل  کردند:  تأکید  و 
خانوارها،  زندگی  دشواری های  و  معیشتی 

رشد اقتصادی را کاماًل ضروری کرده است.
خرسندی  ابراز  با  خامنه ای  آیت اهلل  حضرت 
فعالیت های  و  امیدوارانه  نگاه  روحیه،  از 
کارآفرینی  و  تولید  عرصه  فعاالن  ملموس 
گفتند: همانگونه که بارها گفته شده، استعداد 
منابع  به  توجه  با  کشور  رشد  ظرفیت  و 
خدادادی، موقعیت جغرافیایی و بین المللی و 
سیاسی و بخصوص نیروی انسانی، بسیار باال 
به همین  و  است  استثنایی  و در عرصه هایی 
ایران  پیشرفت  دورنمای  و  ملت  آینده  علت، 
بسیار روشن تر از پیش بینی های کنونی است.

سال  نام  به  جاری  سال  نامگذاری  ایشان، 
تا  را  اشتغال آفرین«  بنیان،  دانش  »تولید، 
حدودی ناشی از دیدار سال گذشته با فعاالن 
نمایشگاهی که  افزودند:  و  اقتصادی خواندند 
دو روز قبل بازدید شد، نشان می داد کارهای 
نسبتاً خوبی در زمینه شعار سال انجام شده، 
ضمن اینکه سخنان فعاالن اقتصادی در این 
دیدار درباره پیشرفت اقتصادی کشور، امیدها 
شاخص های  و  می دهد  خوبی  نویدهای  و 
عمدتاً  هم   ۱4۰۱ سال  اول  نیمه  رسمی 
نشان دهنده حرکت و رشد است. رهبر انقالب 
به مسئوالن دولتی حاضر در دیدار بخصوص 

معاون اول رئیس جمهور گفتند: ...

تبلیغات اسالمی استان گفت:  رئیس شورای هماهنگی 
در طول دهه فجر 4۰ عنوان برنامه با ۳4 هزار و 444 
ریز برنامه در استان برگزار می شود.  حجت االسالم سید 
جواد خاضع گفت: “برگزاری رژه خودرویی” از فرودگاه 
با هدف  بهمن  یاسوج در روز ۱۲  تا گلزار مطهر شهدا 
اکبر”  اهلل  “طنین  شهدا،  وامام  شهدا  با  میثاق  تجدید 
با شب ۲۱ بهمن و “راهپیمایی  بام خانه ها همزمان  بر 
باشکوه مردم” در روز ۲۲ بهمن سالروز پیروزی انقالب 
اسالمی از مهمترین برنامه های دهه فجر انقالب اسالمی 

در کهگیلویه و بویراحمد است....

از سوی رئیس شورای هماهنگی تبلیغات اسالمی؛
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مدیرکل بیمه سالمت استان:

خدمات دندانپزشکی
 در استان تحت پوشش 
بیمه سالمت قرار گرفت

مدیر کل صنعت، معدن و تجارت استان خبر داد:

 22کارخانه راکد در استان
 به فرآیند تولید بازگشت

حل مشکالت معیشتی بدون 
رشد اقتصادی ممکن نیست 
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بازرس کل استان کهگیلویه و بویراحمد خبر داد ؛

تشکیل پرونده 
برای چهار مدیر و 
کارشناس متخلف

3

رئیس مجلس شورای اسالمی با بیان اینکه هیچ نشانه ای از تروریستی بودن 
حادثه رخ داده در سفارت جمهوری آذربایجان به دست نیاورده ایم، نسبت 
به تبعات بلندمدت هرگونه تصمیم احساسی از سوی این کشور هشدار داد.

اتحادیه  کنفرانس  نشست  هفدهمین  در  دوشنبه  روز  قالیباف  محمدباقر   
بیان کرد: جناب  المجالس کشورهای عضو سازمان همکاری اسالمی  بین 
آقای صالح قوجیل، رییس محترم مجلس امت الجزایر، جناب آقای ابراهیم 
محترم  رؤسای  الجزایر،  جمهوری  ملی  مجلس  محترم  رییس  بوغالی، 
مجالس، رؤسای محترم هیأت های نمایندگی مجالس، خانم ها و آقایان، 
بین  اتحادیه  کنفرانس  نشست  هفدهمین  در  که  است  خرسندی  مایه 

المجالس کشورهای عضو سازمان همکاری اسالمی حاضر هستم.

شمرده،  غنیمت  را  فرصت  این  داد:  ادامه  اسالمی  شورای  مجلس  رئیس 
برادران  تالش های  ویژه  به  الجزایر  جمهوری  مجالس  شایسته  اقدامات  از 
و  الجزایر  االمه  مجلس  محترم  رییس  قوجیل  آقای صالح  گرامی ام جناب 
جناب آقای ابراهیم بوغالی رییس محترم مجلس ملی الجزایر برای میزبانی 
کنم.  می  قدردانی  نشست  این  برگزاری  به  مربوط  عالی  تمهیدات  و  گرم 
دبیرکل  نیاس  قریشی  آقای  جناب  از  را  خود  قدردانی  مراتب  همچنین 
محترم اتحادیه بین المجالس کشورهای عضو سازمان همکاری اسالمی و 
همکاران ایشان برای کار حرفه ای آنان در برنامه ریزی نشست و تهیه اسناد 

آن اعالم می کنم.
رغم  به  معاصر  دوره  در  اسالم  جهان  رییس،  آقای  کرد:  بیان  قالیباف 
برخورداری از غالب مؤلفه های الزم قدرت مانند پیشینه تاریخی و تمدنی 
و جمعیت  اقلیمی  تنوع  منابع طبیعی هنگفت، جغرافیای گسترده،  غنی، 
بین  نظام  امکانات  و  ظرفیت ها  با  متناسب  و  درخور  نقشی  متأسفانه  باال، 
الملل ایفا نکرده است. خوشبختانه طی چند دهه اخیر با وجود فراز و نشیب 
گوناگون،  ابعاد  در  توسعه  به  ملل مسلمان  یُمن دستیابی  به  فراوان،  های 
به  اسالمی  امت  شایسته  بازگشت  برای  نوین  تحرکی  گیری  شکل  شاهد 
مدار ایفای نقش تاریخی و سرنوشت ساز خود در ترسیم نقشه آینده جهان 
این  به  این واقعیت اذعان کرد که رسیدن  به  باید  هستیم. در عین حال، 
نقش آفرینی نیازمند اقدام دسته جمعی برنامه ریزی شده و هدفمند همه 

کشورهای اسالمی است.
رئیس دستگاه قانون گذاری کشور اظهار داشت: آقای رییس، اینجانب به 
تحقق  منظور  به  ایران  اسالمی  شورای  مجلس  در  همکارانم  از  نمایندگی 
مایلم  اسالمی،  امت  جهانی  منزلت  و  جایگاه  ارتقای  کردن  عملیاتی  و 
توسعه  و  برای صلح  اسالم؛ همبستگی  را تحت عنوان »جهان  پیشنهادی 
پایدار« را به نشست حاضر ارائه دهم. پیش شرط اساسی این ابتکار تاکید بر 
چندجانبه گرایی و تمرکز بر مشترکات دولت ها و ملت های اسالمی با پرهیز 

از پرداختن به موضوعات اختالف برانگیز است.
وی تاکید کرد: تحقق این ابتکار مستلزم تمرکز بر راهبردهای زیر است که 
نقش آفرینی پارلمان های اسالمی در چارچوب اتحادیه مجالس کشورهای 
اولین  است:  انکار  غیرقابل  روند  این  در  اسالمی  همکاری  سازمان  عضو 

راهبرد، همکاری نزدیک و تشریک مساعی کشورهای اسالمی برای تضمین 
صلح، ثبات و توسعه پایدار امت اسالمی به عنوان یک بلوک قدرت جدید 
است، در این راستا احترام به حاکمیت و تمامیت ارضی، توجه به نگرانی 
های امنیتی مشروع دیگر کشورها و عدم مداخله در امور داخلی یکدیگر 
باشد.  باید اصول اساسی دستور کار همکاری مشترک کشورهای اسالمی 
باید همگان متعهد به حل و فصل مسالمت آمیز اختالفات بوده، و گفتگو و 

مفاهمه، اولویت اول آنان در تعامل با یکدیگر باشد.
قالیباف با بیان اینکه دومین راهبرد، همکاری برای حل چالش های اساسی 
فراروی جهان اسالم است، ادامه داد: فقر، بحران غذایی، توسعه نیافتگی، 
خارجی،  گر  مداخله  های  قدرت  سازی  بحران  گرایی،  افراط  و  تروریسم 
به  اسالمی  فرهنگ  گسترش  با  غرب  جهان  سردمداران  دشمنی خصمانه 
اعمال تحریم های غیرقانونی یکجانبه علیه کشورهای  شیوه های مختلف، 
اسالمی و همچنین اقدامات خصمانه رژیم صهیونیستی علیه مردم مظلوم و 
بی دفاع فلسطین، بخشی از این چالش ها به شمار می آیند. بدیهی است تنها 
راهکار فایق آمدن بر این چالش ها و مخاطرات، همکاری میان کشورهای 
آنان  کالن  و  راهبردی  های  سیاستگذاری  زمینه  در  هماهنگی  و  اسالمی 

است.
راهبردی  نوآوری های  اقدام،  سومین  اینکه  به  اشاره  با  مقننه  قوه  رئیس 
نوآوری ها  راستا  این  در  داد:  توضیح  است،  مذکور  هدف  به  رسیدن  برای 
مفاهمه،  و  نوین جهت گفتگو  تاسیس ساختارهای  و طرح هایی همچون 
و  بنیان  دانش  های  فعالیت  توسعه  و  تاسیس  برای  مشترک  همکاری  و 
فناوری پایه افزایش تعامالت فرهنگی به منظور ترویج فرهنگ غنی اسالم 
و ارتقاء هم پیوندی و همکاری میان کشورهای اسالمی میبایست به طور 
جدی در دستور کار ما باشد. همچنین در حوزه اقتصادی، اقداماتی از قبیل 
توسعه زیرساخت های مربوط به همکاری های اقتصادی، تجاری و صنعتی، 
اقتصادهای کشورهای اسالمی در  افزایش قدرت چانه زنی و توان رقابتی 
بازارهای جهانی باید با اقداماتی همچون تأسیس بازار مشترک و شکل دهی 
مالی با هدف تحقق توسعه متوازن و همگن در سطح  به اتحادیه پولی – 

کشورهای اسالمی مورد توجه و پیگیری قرار گیرند.
وی افزود: امیدواریم تصویب و برنامه ریزی برای اجرای این ابتکار که مستلزم 
بهره گیری  امکان  فراهم ساختن  به منظور  قوانین الزم  و تصویب  تدوین 
بهینه از ظرفیت های داخلی و بومی کشورهای اسالمی و اتخاذ رویکردهای 

اجماعی و یکپارچه می باشد، در دستور کار PUIC قرار گیرد.
قالیباف بیان کرد: همکاران گرامی، بیش از هفت دهه است که سیاست ها 
کرامِت  و  بشر  حقوق  نقض  در  صهیونیستی  جعلی  رژیم  پلید  اقدامات  و 
و  قلوب  در  فلسطین  آرمان  که  نکنیم  تردید  دارد.  ادامه  فلسطین  مردم 
اذهان تمامی مسلمانان همچنان قدرتمندانه زنده و پویا است. این آرمان 
امت  برای  آن  شیرین  میوه  که  گردیده  مبدل  تنومند  درختی  به  اکنون 
برای  نتانیاهو،  افراطی  دولت  و  ها  صهیونیست  است.  مقاومت  اسالمی، 
را  جنین  به  حمله  گذشته  روز  چند  در  شان،  سیاسی  مشکالت  فرافکنی 
طراحی کردند اما مقاومت فلسطینی، که امروز مطلوب هر جوان و نوجوان 

امنیت پوشالی  از  فراتر  فلسطینی است، نشان داد که گروه های مقاومت 
صهیونیست ها توانمند شده اند. البته اتحادهای گروه های فلسطینی، توان 
آنها را در مبارزه با صهیونیست ها افزایش خواهد داد. جا دارد حمایت خود 
را از تالش های دولت الجزایر برای اتحاد گروه های فلسطینی اعالم کنیم.

که  فوتبال  اخیر  جهانی  جام  حتی  دیگر،  ای  نشانه  در  داشت:  اظهار  وی 
شریف  قدس  آرمان  و  فلسطین  که  داد  نشان  شد  برگزار  قطر  کشور  در 
همچنان زنده است و عادی سازی روابط برخی کشورها با رژیم کودک کش 
فراموش  را  پیمان خویش  نباید  است.  نداشته  تاثیری  آن  بر  صهیونیستی 
کنیم و همچنان بر آن باشیم تا فلسطین و قدس شریف به عنوان اولویت 
که  روزی هستیم  آن  مشتاق  ما  بماند  مطرح  اسالم  اول جهان  موضوع  و 
را شاهد  فلسطین  اسالمی در خاک  اصلی سازمان همکاری  مقر  گشایش 

باشیم.
اهلل  آیت  امر همچنانکه حضرت  این  اسالمی گفت:  رئیس مجلس شورای 
خامنه ای رهبر انقالب اسالمی ایران بارها تاکید کرده اند تنها زمانی محقق 
خواهد شد که اراده همه مردم فلسطین از مسلمان تا مسیحی و یهودی، 
بر سرنوشت آن سرزمین حاکم شود. همچنین شاهد هستیم که گسترش 
فرهنگ غنی اسالم در ملل دنیا چنان استعمارگران دیروز و مدعیان امروز 
آزادی عقیده و اندیشه را نگران کرده است که با شعار دروغین، آزادی بیان، 
آزادی عقیده و فرهنگ را محدود کرده و با توهین به مقدسات اسالم به 
دنبال این هستند که جلوی ترویج فرهنگ اسالمی را میان ملل حق طلب 

بگیرند.
قالیباف بیان اینکه توهین ها به مقدسات و قرآن سوزی اخیر در کشور های 
اروپایی، در واقع عکس العملی از سر استیصال دشمنان اسالم به گسترش 
این  از رشد  مانع  تنها  نه  که  است  در جهان غرب  اسالم  فرهنگی جریان 
جریان اجتماعی نخواهد شد بلکه باعث شناخت بیشتر انسان های حق جو 
از ابعاد حیات بخش اسالم خواهد شد، اظهار داشت: در این زمینه بر این 
باورم همه کشورهای اسالمی باید یک صدا اعتراض زبانی و عملی خود را 
به دشمنان اسالم نشان دهند و بیش از پیش، روشن کردن ابعاد انسان ساز 
اسالم برای مردم دیگر کشورهای دنیا را در دستور کار قرار دهند. مقابله با 
این توهین ها آزمونی است برای جهان اسالم و بی تردید اگر همه کشورهای 
بر  فشار  برای  خود  اقتصادی  و  سیاسی  های  ظرفیت  از  یکپارچه  اسالمی 
سیاستمداران جبهه غرب استفاده کنند، حتما این روند متوقف خواهد شد.

سفارت  در  داده  رخ  حادثه  بودن  تروریستی  از  نشانه ای  هیچ 
جمهوری آذربایجان به دست نیاورده ایم

برای  که  اخیری  حادثه  درباره  ای  نکته  به  دانم  می  الزم  کرد:  تاکید  وی 
سفارت جمهوری آذربایجان در تهران پیش آمده نیز اشاره کنم. ما از این 
حادثه عمیقا متاسف بوده و در حال پیگیری دقیق و همه جانبه آن هستیم. 
پیگیری  این  جزئیات  جریان  در  کامال  آذربایجان  کشور  محترم  مسئوالن 
ما  است.  جریان  در  زمینه  این  در  نزدیکی  دوجانبه  تعامل  و  هستند  ها 
با  ایم.  نیاورده  دست  به  موضوع  این  بودن  تروریستی  از  ای  نشانه  هیچ 
این حال، الزم می دانم تاکید کنم تصمیم های احساسی درباره روابط دو 
رژیم  اسالم خصوصا  جهان  بدخواهان  و  مشترک  دشمنان  خواسته  کشور 
بلند  تبعات  تواند  باید درباره هرگونه تصمیم که می  و  صهیونیستی است 

مدت نیز داشته باشد هشیار و دقیق بود.
رئیس مجلس شورای اسالمی عنوان کرد: آقای رییس، در پایان در راستای 
محترم  دبیرکل  از  درخواست  اینجانب،  خاص  پیشنهاد  شده،  مطرح  ایده 
پیشنهادی  ابتکار  پیرامون  بررسی  و  برای بحث   PUIC اعضای محترم  و 

»جهان اسالم؛ همبستگی برای صلح و توسعه پایدار« است.

نماینده تهران در مجلس:

اولویت مجلس
 اقتصاد است نه انتخابات

 نماینده مردم تهران در مجلس در پاسخ به نماینده تربت جام که خواستار 
تاکید  بود، گفت:  انتخابات  قانون  به جای  مردم  قراردادن مشکالت  اولویت 
مجلس یازدهم مصوبات اقتصادی و عدالت محوری است و نباید از نجابت 

دولت سیزدهم سوء استفاده کرد.
در جلسه علنی روز دوشنبه - ۱۰ بهمن - مجلس شورای اسالمی، جلیل 
گزارش  به  رسیدگی  جریان  در  جام  تربت  نماینده  آبادی  جهان  رحیمی 
کمیسیون امور داخلی کشور و شوراها در مورد طرح اصالح موادی از قانون 
معیشتی  و  اقتصادی  شرایط  به  اشاره  با  اسالمی  شورای  مجلس  انتخابات 
وقت  مجلس  انتخابات  قانون  اصالح  برای  روزها  این  در  اینکه  گفت:  مردم 
رفع  در  تاثیری  چه  این طرح  که  است  این  سوال  گذاشته ایم، شرمنده ایم؛ 
مشکالت مردم دارد. نماینده مردم تربت جام در مجلس خواستار آن شد که 
نمایندگان به مشکالتی چون کاهش نرخ تورم و مدیریت بازار ارز تمرکز کنند 
نیست  اولویت کشور  مجلس  انتخابات  قانون  اصالح  داشت:  اظهار  و سپس 
تومانی و  اقتصادی، صدور قبض های گاز چند میلیون  بلکه حل مشکالت 
بازار خودرو در اولویت دارد. در ادامه مالک شریعتی نیاسر طی تذکری آیین 
نامه ای با استناد به مواد ۲۲ و ۱۰۹ آیین نامه داخلی مجلس گفت: بر اساس 
این مواد وقتی نماینده ای خارج از دستور صحبت می کند، باید مانع آن شد 
و حتی میکروفون او را قطع کرد؛ متاسفانه آقای رحیمی جهان آبادی خارج 
از موضوع صحبت کرد و در واقع نطق انتخاباتی داشت. وی ادامه داد: این 
نماینده این اتهام را به نمایندگان مجلس وارد کرد که به فکر مردم نیستند، 
در حالی که مجموع مصوبات اقتصادی به ویژه عدالت محور مجلس یازدهم 
از مجموع سه مجلس گذشته باالتر است و دستور قبلی امروز مجلس نیز در 
مورد طرح مالیات بر سوداگری بود. شریعتی افزود: این نماینده برای پیگیری 
مطالبات مردم، بهتر بود در دولت قبل و برای مشکالتی که در رابطه ایران با 
کشور ترکمنستان اتفاق افتاد و امروز اثر آن را در موضوع گاز شهرستان تربت 
جام می بینیم، تذکر داده و پیگیری می کرد تا امروز شاهد درد و رنج مردم در 
این منطقه نباشد. سخنگوی کمیسیون انرژی مجلس با طرح پرسش هایی 
اقدام  نیروگاه  و  پاالیشگاه  به ساخت  نسبت  قبل  اینکه چرا دولت  بر  مبنی 
نکرد؟ چرا مسکن و طرح های اقتصادی را دنبال نکرد؟ افزود: آیا به دولت 
دوازدهم تذکر داده شد که امروز در مورد مباحث اقتصادی تذکر می دهند؟

شریعتی افزود: تمامی تصمیمات دولت قبل که این نماینده مدافع آن بود، 
پایان دولت گذشته به زیر ۱۰  امید در  امید بود و شاخص  خالف تدبیر و 
درصد رسید؛ ما تمام اقدامات را از زیر صفر شروع کردیم و اگر دولت نجابت 

می کند و حرفی نمی زند، نباید سوء استفاده کرد.

در اجالس اتحادیه مجالس کشورهای عضو شورای همکاری اسالمی مطرح کرد:

هشدار قالیباف به جمهوری آذربایجان
 درباره تبعات هرگونه تصمیم احساسی
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مدیرکل بیمه سالمت استان:

خدمات دندانپزشکی در استان
 تحت پوشش بیمه سالمت قرار گرفت

گفت:  بویراحمد  و  کهگیلویه  استان  سالمت  بیمه  مدیرکل 
خدمات دندانپزشکی در استان تحت پوشش این بیمه قرار 

گرفت.
جمله  از  دندانپزشکی  خدمات  “افزود:  دهراب پور  “کیان 
وارنیش  سیالنت،  فیشور  دندان،  های  رادیوگرافی  ویزیت، 
تعهدات  عنوان  به  پایه  بیمه  در  تراپی  فلوراید  و  فلوراید 

خدمت به بیمه شدگان وجود دارد.
اولین  ترمیم  انواع  جمله  از  دیگر  خدمات  کرد:  اظهار  وی 
سال،   ۱4 از  کمتر  کودکان  هدف  گروه  در  دائمی  دندان 
کشیدن دندان های شیری و دائمی، جرم گیری و بروساژ و 

خدمات ترمیمی دیگری نیز در تعهد بیمه پایه است.
مدیرکل بیمه سالمت استان کهگیلویه و بویراحمد بیان کرد: 
مندی  بهره  امکان  پایه  های  بیمه  تمامی  در  شدگان  بیمه 
شهری  سالمت  خدمات  جامع  مراکز  در   خدمات  این  از 
طرف  خیریه  و  خصوصی  های  مطب  و  مراکز  روستایی،  و 

قرارداد سازمان های بیمه گر را دارند.

مدیرکل ورزش و جوانان استان خبر داد

افتتاح و کلنگ زنی ۱۹ پروژه ورزشی 
طی دهه فجر در کهگیلویه و بویراحمد

از  بویراحمد  و  کهگیلویه  استان  جوانان  و  ورزش  مدیرکل 
افتتاح و کلنگ زنی ۱۹ پروژه ورزشی در دهه فجر امسال 
در این استان خبر داد. “عیـن اهلل دهـقان” گفت: ۱۹ پروژه 
ورزشی شامل، ۱۳چمن مصنوعی و یک باب سالن افتتاح و 
پنج پروژه ورزشی چمن مصنوعی و سالن ورزشی در دهه 
و  افتتاح  استانی  و  با حضور مسئولین کشوری  امسال  فجر 
کلنگ زنی می شود. وی محل افتتاح و کلنگ زنی این پروژه 
کهگیلویه،  مارگون،  بویراحمد،  لنده،  های  شهرستان  را  ها 
های  پروژه  هزینه  اظهارکرد:  و  عنوان  بهمئی،  دنا،  باشت، 
پنج  هزینه  و  تومان  میلیون   ۵۰۰ و  میلیارد   ۱۹ افتتاحی 
است.  تومان  میلیون   ۵۰۰ و  ۱۶میلیارد  زنی  کلنگ  پروژه 
مدیرکل ورزش و جوانان استان کهگیلویه و بویراحمد زمین 
های چمن مصنوعی “سرآسیاب” شهرستان لنده، “تل دراز” 
“جوبریز”  کهگیلویه،  شهرستان  “طولیان”  لوداب،  بخش 
“جاورده”  بویراحمد،  “موگر” شهرستان  مارگون،  شهرستان 
شهرستان کهگیلویه، “سرگر” کهگیلویه، “گچی” کهگیلویه،” 
باشت،  بلبل”  ،”چم  کهگیلویه  “راک”  کهگیلویه،  اسفندان” 
“کت”  ورزشی  سالن  و  دنا  “جالله”  بویراحمد،  “چیتاب” 
بهمئی را پروژه های افتتاحی عنوان و تصریح کرد: عاله بر 
این پروژه ها روشنایی استادیوم شهر لنده نیز تکمیل و به 
بهره برادری می رسد. دهقان خاطرنشان کرد: زمین چمن 
های مصنوعی امیر آباد دشتروم، ده برآفتاب، گالل لوداب، 
حمید آباد پاتاوه و سالن ورزشی میمند پروژه های ورزشی 
است که در دهه مبارک فجر امسال کلنگ زنی می شوند. 
وی ضمن تقدیر و تشکر از حمایت و پیگیرهای نمایندگان 
مردم در مجلس شورای اسالمی عنوان کرد: محل اعتبارات 
مدیرکل  است.  نفت  وزارت  خاص  هدایای  پروژه   ۱۹ این 
کرد:  بیان  بویراحمد  و  کهگیلویه  استان  جوانان  و  ورزش 
همچنین ۵ خانه ورزش روستایی در روستاهای پرجمعیت 

استان نیز تجهیز خواهند شد.

هشت فیلم کوتاه ۱۰۰ ثانیه ای در 
کهگیلویه و بویراحمد تولید شده است

کهگیلویه  هنری  حوزه  تصویری  هنرهای  واحد  مسئول 
در  ثانیه ای   ۱۰۰ کوتاه  فیلم  هشت  گفت:  بویراحمد  و 
در  محمودی”  “محمدحسن  است.  شده  تولید  استان 
گوناگون  موضوعات  با  فیلم ها  این  افزود:  خبرنگاران  جمع 
و  فیلمسازان  توسط   ۱۰۰ فیلم  جشنواره  در  حضور  برای 
اظهارکرد:  تولید شده است. وی  استان  توانمند  کارگردانان 
پیش از این نیز حوزه هنری استان در عرصه فیلم کوتاه ۱۰۰ 
ثانیه ای در جشنواره های ملی ایثار، مبین، مقاومت، فیلم 
۱۰۰، جشنواره فیلم کشور هندوستان و… شاهد درخشش 

آثار تولیدی حوزه هنری استان بوده است.
و  کهگیلویه  هنری  حوزه  تصویری  هنرهای  واحد  مسئول 
هنری  حوزه  های  رسالت  از  یکی  اینکه  بیان  با  بویراحمد 
از فیلمسازان جوانی است که وارد عرصه  تربیت و حمایت 
روند  ابتدایی  های  گام  در  هنوز  و  اند  شده  فیلمسازی 
و  فراخوان عمومی  اعالم  از  کاری خود هستند، گفت: پس 
»بستنی«  اثر  هشت  شده،  دریافت  های  نامه  فیلم  بررسی 
به کارگردانی مهدی صدیقی، »ضایعات« به کارگردانی علی 
صالحی فرد، »فرزندان ایران« به کارگردانی اسحاق آقایی، 
»قطره ای آب« به کارگردانی مسعود مدنی، و سه فیلم »یک 
روز با زن عشایر«، »از جنگ تا کرونا«، »زباله و پاکبان ضد 
ویروس نیست« به کارگردانی سعید کریمی، برای حضو در 
محمودی  گرفت.  قرار  حمایت  مورد   ۱۰۰ فیلم  جشنواره 
تصریح کرد: فیلم کوتاه ۱۰۰ ثانیه ای به دلیل زمان کم و 
خالقیت باال قدرت اثرگذاری زیادی نسبت به فیلم های بلند 
دارد و دامنه مخاطب آن به دلیل محدوده انتشار آن در انواع 

پلتفرم ها بیشتر از فیلم بلند است.

برنامه های دهه فجر 
در کهگیلویه و بویراحمد اعالم شد

در  گفت:  استان  اسالمی  تبلیغات  هماهنگی  شورای  رئیس 
طول دهه فجر 4۰ عنوان برنامه با ۳4 هزار و 444 ریز برنامه 

در استان برگزار می شود.
رژه  “برگزاری  گفت:  خاضع  جواد  سید  االسالم  حجت   
خودرویی” از فرودگاه تا گلزار مطهر شهدا یاسوج در روز ۱۲ 
بهمن با هدف تجدید میثاق با شهدا وامام شهدا، “طنین اهلل 
اکبر” بر بام خانه ها همزمان با شب ۲۱ بهمن و “راهپیمایی 
انقالب  پیروزی  سالروز  بهمن   ۲۲ روز  در  مردم”  باشکوه 
اسالمی از مهمترین برنامه های دهه فجر انقالب اسالمی در 

کهگیلویه و بویراحمد است.
خاضع افزود: “برپایی جشن عید انقالب” در ۳ هزار مدرسه، 
“اجرای سرود ۱۳۵۷ نفری دانش آموزان” به صورت همزمان 
در استان، “اجرای 4 هزارو ۲44 برنامه ی حمایتی و اشتغال” 
اعتبار، “برپایی  با ۷۱ میلیارد تومان  در کمیته امداد استان 
ایستگاه نقاشی” و همچنین “افتتاح و کلنگ زنی ۱۹ طرح 
و  کهگیلویه  در  فجر  دهه  برنامه های  جمله  از  را  ورزشی” 

بویراحمد اعالم کرد.
و  کهگیلویه  اسالمی  تبلیغات  هماهنگی  شورای  رئیس 
شهرستان  شهید   ۷۰۰ اجالسیه  “برگزاری  بویراحمد 
مناطق  به  آموز”  دانش  و ۲۰۰  هزار  “اعزام یک  بویراحمد”، 
با هدف  پیشرفت”  اردوی  “برگزاری  عملیاتی جنوب کشور، 
“برگزاری  آموزان،  دانش  به  انقالب  دستاوردهای  معرفی 
جشنواره بین المللی فیلم فجر” با اکران ۲4 فیلم، “برگزاری 
جشنواره موسیقی فجر”، “پخش ویژه برنامه میدان انقالب” 
از شبکه دنا به مدت ۱۲ شب و “تولید و پخش مستندهای 
انقالب” از صدا و سیمای استان از دیگر برنامه های ایام اهلل 

دهه مبارک فجر در کهگیلویه و بویراحمد دانست.
آیت اهلل سید نصیر حسینی امام جمعه یاسوج و نماینده ولی 
فقیه در کهگیلویه و بویراحمد با تاکید بر هماهنگی، انسجام 
برای  نهادها  و  سازمان ها  اجرایی،  دستگاه های  افزایی  هم  و 
برگزاری راهپیمایی باشکوه عید انقالب در ۲۲ بهمن گفت: 
انقالب قدرت و جان دوباره می  به  این حضور پرشور مردم 
دهد چرا که انقالب اسالمی امید تمام مستضعفان و ملت های 

آزادی خواه جهان است.

فرماندار کهگیلویه گفت:
۱۴۴ طرح در دهه فجر در کهگیلویه 

افتتاح یا کلنگ زنی می شود
امسال  فجر  مبارک  دهه  ایام  در  گفت:  کهگیلویه  فرماندار 
۱44، طرح عمرانی و اقتصادی به بهره برداری خواهد رسید یا 

عملیات اجرایی آنها در این شهرستان آغاز می شود.
سید عبدالعزیز موسوی اظهار داشت: از این تعداد ۱۳4طرح 

افتتاحی و ۱۰طرح کلنگ زنی خواهد شد.
وی اعتبار این میزان طرح را چهار هزار و ۷۹۱میلیارد ریال 

اعالم کرد.
موسوی طرح های افتتاحی را در حوزه گاز رسانی، ورزشی، 
آبرسانی روستایی، کشاورزی، آبخیزداری، اجرای طرح هادی 
راه  بهسازی  و  آسفالت  ارتباطی،  سایت  توسعه  روستایی، 
روستایی، نوسازی مدارس اصالح شبکه خطوط برق و حوزه 

بهداشت و درمان اعالم کرد.
وی بر خدمات رسانی از سوی مسووالن تاکید کرد و گفت: 
نیاز است همه مدیران با تالش جهادی در این راستا تالش 

بیشتری داشته باشند.
موسوی افزود: نیاز است خدمات و دستاوردهای نظام در این 

ایام به درستی برای مردم تبیین شود.
برنامه های  ایام اهلل دهه فجر خدمات و  وی اضافه کرد: در 
گانه در سطح شهرستان  از سوی کمیته های ۱۷  مختلفی 

اجرایی خواهد شد.

نخستین خانه محیط زیست کهگیلویه و 
بویراحمد در دهدشت افتتاح شد

بویراحمد  و  کهگیلویه  استان  زیست  محیط  خانه  نخستین 
شنبه شب با حضور مسئوالن شهرستانی و استانی در شهر 
محیط  حفاظت  کل  اداره  فنی  معاون  شد.  افتتاح  دهدشت 
محیط  خانه  افتتاح  آئین  در  بویراحمد  و  کهگیلویه  زیست 
زیست دهدشت گفت:خانه های محیط زیست یکی از بستر 
در  و مشارکت جوامع محلی  مردمی سازی  برای  مهم  های 
امر حفاظت از میراث طبیعی به شمار می رود که به منظور 
زیستی،  مسائل محیط  در خصوص  رسانی  اطالع  و  آموزش 
افزایش مشارکت عمومی در صیانت ، احیا و مدیریت محیط 
به  اشاره  با  پور  عبدی  اندازی می شود. جمشید  راه  زیست 
اینکه شهر دهدشت به عنوان پایلوت خانه محیط زیست در 
باشد  پیشتاز  این عرصه  تواند در  بویراحمد می  و  کهگیلویه 
بار  اینکه  ضمن  زیست  محیط  های  خانه  کرد:ایجاد  تاکید 
مالی شهرداری ها را کاهش می دهد سبب می شود مردم 
از  حفاظت  برای  مشارکت  در  را  خود  ملموس  منافع  نیز 
آنان  ترتیب همراهی  این  به  و  محیط زیست مشاهده کرده 
داد: خانه های  ادامه  یابد. وی  افزایش می  این خصوص  در 
محیط زیست محل باز تولید آموزه های فرهنگی دینی نیز 
پیشینه  اسالم  دین  روایات  و  متون  زیرا  شود  می  محسوب 
معاون  دارد.  زیست  محیط  از  حفاظت  به  سفارش  در  کهن 
فنی اداره کل حفاظت محیط زیست کهگیلویه و بویراحمد 
اضافه کرد:همچنین این خانه ها به عنوان یک اتاق فکر، محل 
آموزش، گفت وگو و کنشگری هستند تا معضالت و مشکالت 
محیط زیستی مطرح و برای آنان چاره اندیشی شود. وی با 
 ۳۱۲ معادل  استان  وسعت  درصد   ۱۳/۷ حدود  اینکه  بیان 
حفاظت  مناطق  را  استان  طبیعی  های  عرصه  از  هزارهکتار 
شده تشکیل می دهد و شمار محیط بان فعال در این عرصه 
ها معادل یک چهارم استاندارد جهانی حفاظت است عنوان 
شده  حفاظت  مناطق  وسعت  بین  تناسبی  گونه  هیچ  کرد: 
کهگیلویه و بویراحمد و شمار محیط بانان فعال در این عرصه 
ها وجود ندارد. عبدی پور عنوان کرد: دولت برای جبران این 
نقصان تصمیم به جلب مشارکت شهروندان با راه اندازی خانه 
اینکه آتش سوزی  یادآوری  با  های محیط زیست دارد. وی 
ها،خشکسالی ، بیماری ها ، تخریب و تصرف، شکار و صید 
بی رویه ، قاچاق حیات وحش ، آلودگی آب، هوا و خاک از 
ابراز  تهدیدهای محیط زیست و مناطق حفاظت شده است 
کرد: افزایش شمار خانه های محیط زیست در کهگیلویه و 

بویراحمد به کاهش این تهدیدها کمک می کند.

بازرس کل استان کهگیلویه و بویراحمد 
دو  و  مدیر  دو  برای  پرونده  تشکیل  از 
منابع  حوزه  در  متخلف  کارشناس 
که  گفت  و  خبرداد  استان  طبیعی 
بازرسی کل استان با متخلفین برخورد 

قاطع می کند.
روابط  از  نقل  به  ایسنا  گزارش  به 
کهگیلویه  استان  کل  بازرسی  عمومی 
با  صالحی  مهدی  محمد  بویراحمد،  و 

بازرسی  سازمان  های  فعالیت  به  اشاره 
در حوزه پیشگیری و همچنین برخورد 
قاطع با مدیرانی که ترک فعل داشته یا 
انجام وظیفه  برخالف قوانین و مقررات 
بحث  در  بازرسی  رفتار  گفت:  کنند، 
قانونمند،  رفتار  یک  فساد  با  برخورد 

عادالنه و هوشمندانه است.
فساد،  با  مبارزه  راستای  در  افزود:  وی 
بازرسی استان کهگیلویه و بویراحمد با 

قاچاق چوب،  تنی  یک  پرونده  به  ورود 
متخلف  کارشناس  دو  و  مدیر  دو  برای 
تشکیل  استان  طبیعی  منابع  حوزه  در 
دادسرا  به  قانونی  مراحل  و طی  پرونده 

ارسال شد.
بازرس کل استان کهگیلویه و بویراحمد 
تصریح کرد: یک دستگاه سواری بدون 
پالک حامل بار غیرمجاز چوب جنگلی 
کیلوگرم(  هزار  )یک  تن  یک  میزان  به 

منابع  کل  اداره  حفاطت  یگان  توسط 
توقیف  استان  آبخیزداری  و  طبیعی 
مراحل  سیر  و  پرونده  تشکیل  برای  و 
طبیعی  منابع  اداره  محوطه  به  قضایی 
خودرو،  توقف  از  پس  که  شد  هدایت 
طبیعی  منابع  حوزه  مدیران  از  احدی 
و  خروج  به  نسبت  قوانین  نقض  با 
آزادسازی خودروی حامل بار غیر مجاز 

اقدام کرد.
اهمیت  به  توجه  با  داد:  ادامه  صالحی 
به  نسبت  استان  کل  بازرسی  موضوع، 
رفتار  و  اقدام  دلیل  به  پرونده  تشکیل 
در  که  نمود  اقدام  مجرمانه  و  متخلفانه 
راستای اجرای قانون به دادسرا معرفی و 
تمهیداتی بصورت پیشنهاد در خصوص 
حوزه مدیریتی منابع طبیعی شهرستان 

داده شد.
دستور  با  شد:  یادآور  همچنین  وی 
حمل  مجوز  صدور  استان  کل  بازرسی 
جریان  سوء  دلیل  به  جنگلی  چوب 
روسای شهرستانی از اختیارات خود به 
صادره  مجوزهای  بر  نظارت  عدم  دلیل 
و قطع درختان جنگلی سرپا به واسطه 

صدور مجوز حمل، توقیف شد.

و  معدن  صنعت،  سازمان  مدیرکل   
تجارت کهگیلویه و بویراحمد گفت: در 
سیزدهم  دولت  های  سیاست  راستای 
واحدهای  و  کارخانه ها  احیای  برای 
تحقق  و  تعطیل  نیمه  یا  راکد  تولیدی 
رشد اقتصادی استان، ۲۲ طرح تولیدی 
راکد در این استان طی یکسال گذشته 
تاکنون احیا و به فرآیند تولید بازگشتند.

سالیان  کرد:  اظهار  روزبهان  کریم 
کمبود  همچون  بسیاری  عوامل  اخیر، 
سو  ظالمانه،  های  تحریم  نقدینگی، 
مواد  کمبود  ها،  کارخانه  در  مدیریت 

ماشین  فرسودگی  ارز،  نوسان  اولیه، 
بیمه  بانکی، مشکالت  آالت، بدهی های 
رکود  سبب  متمادی  سالیان  در  ای 
تولیدی  های  واحد  شدن  غیرفعال  و 

بسیاری در استان شده بود.
وی افزود: طرح های راکد و مشکل دار 
و  بررسی  تولید  موانع  رفع  کارگروه  در 
مشکل آن ها رفع می شود و تا نتیجه 
ادامه  ها  آن  رفع مشکالت  کار  رسیدن 

خواهد یافت.
و  معدن  صنعت،  سازمان  مدیرکل 
تصریح  بویراحمد  و  کهگیلویه  تجارت 

در   ۱4۰۱ سال  ابالغی  برنامه  کرد: 
غیرفعال  واحد   ۲۶ که  بوده  این  استان 

باید به چرخه تولید برگردند.
میزان  آمارها،  آخرین  اساس  بر 
اشتغالزایی تعداد ۲۲ واحد تولیدی احیا 
شده استان، بیش از 4۰۰ نفر بوده است.

در سال ۱4۰۰ ، با پیگیری های صورت 
با  غیرفعال  واحد   ۱۹ تعداد   ، گرفته 
و  ریال  میلیارد   ۲۶۱ سرمایه گذاری 
چرخه  به  مجددا  نفر   ۱44 اشتغال 
نیز  صنعتی  واحد   ۱۵ و  برگشت  تولید 
 ، ریال  میلیارد   ۸۶۰ گذاری  سرمایه  با 
ضمن افزایش ظرفیت تولید خود ، برای 

۱4۶ نفر ، شغل ایجاد کردند.
فعال  غیر  تولیدی  های  واحد  بازگشت 
نخستین  جزو  تولید  چرخه  به  راکد  و 
همان  از  سیزدهم  دولت  های  دغدغه 
و  بود  کار  به  شروع  ابتدایی  روزهای 

در حال حاضر به عنوان سیاست اصلی 
مطرح  بویراحمد  و  کهگیلویه  در  دولت 

شده است.
زیادی  های  تالش  اخیر  های  سال  در 
صورت  راکد  واحدهای  احیای  برای 
واحدهای  همچنان  اما  است  گرفته 

صنعتی بسیاری تعطیل هستند.
بر اساس آخرین آمار تعداد ۱۱۰ واحد 
می  که  شده  شناسایی  استان  در  راکد 

توانند به چرخه تولید بازگردند.
تعداد کل پروانه های صنعتی موجود در 
با  تعداد  این  و  بوده  فقره   ۵۲۱ استان 
سرمایه گذاری ۱۳ هزار و ۹۵۶ میلیارد 
از  که  است  نفر   ۸۳۱۱ اشتغال  و  ریال 
این تعداد در حال حاضر 4۱۳ واحد ) 

۷۹ درصد( به صورت فعال هستند.

امید  کارآفرینی  صندوق  سرپرست 
استان کهگیلویه و بویراحمد گفت: ۱۷۵ 
متقاضی شغل از رئیس جمهور در سفر 
دریافت  اشتغال  وام  استان  به  پارسال 

کردند.
تقاضای  کرد:  اظهار  ناصری  اله  همت 
این افراد در کهگیلویه و بویراحمد پس 
ارزیابی های صحت سنجی در چند  از 

مرحله محقق شده است.
کنندگان  درخواست  به  کرد:  بیان  وی 
شغل از رئیس جمهور در سفر مهر ماه 
میلیارد   ۱۳ تاکنون  استان  به  پارسال 
قیمت  ارزان  وام  تومان  میلیون  و ۵۵۰ 

پرداخت شد.
ناصری عنوان کرد: همچنین ۲۶ میلیارد 

و ۸۶ میلیون تومان تسهیالت بانکی کم 
بهره به درخواست کنندگان وام در سفر 
استان  این  به  جمهور  رییس  پارسال 
شده  پرداخت  ضروری  نیازهای  برای 

است.
امید  کارآفرینی  صندوق  سرپرست 
عنوان  بویراحمد  و  کهگیلویه  استان 
به  بهره  کم  های  وام  میزان  کرد:این 
۲۳۰ نفر از متقاضیان وام های ضروری 
در سفر رییس جمهور به استان پرداخت 

شده است.
وی ابراز کرد:هر فقره تسهیالت اشتغال 
مذکور ۵۰ تا ۱۰۰ میلیون تومان و هر 
میلیون  نیز ۱۰  های ضروری  وام  فقره 

تومان بوده است.
بویراحمدی۸۹  و  کهگیلویه  شهروندان 
نامه و درخواست در سفر  هزار و ۸۱4 
رئیس جمهور داشتند که این درخواست 
ها در زمینه های کمک مالی، اشتغال و 
ضروری  وام  مسکن،  ساخت  استخدام، 
تامین  درمان،  هزینه  الحسنه،  قرض  و 
جهیزیه، تامین اقالم ضروری بوده است.

اشتغال  تسهیالت  داشت:  اظهار  وی 
کهگیلویه  امید  کارآفرینی  صندوق 
صنایع  های  بخش  در  بویراحمد  و 
دستی، گردشگری، کشاورزی و خدمات 

پرداخت شده است.

اطالعات  فناوری  و  ارتباطات  مدیرکل 
هزار  هشت  گفت:  وبویراحمد  کهگیلویه 
میلیارد ریال برای توسعه شبکه زیرساخت 
ارتباطی این استان طرح تعریف شده که 

تعدادی از آنها در دست اجراست.
محمود رادمنش افزود: هم اکنون بیش از 
فناوری  و  ارتباطات  حوزه  در  طرح   ۱۰۰
استان  این  مختلف  مناطق  در  اطالعات 
این  کرد:  بیان  وی  اجراست.  دست  در 
ارتباطی  توسعه  زمینه  در  ها  تعداد طرح 
توسعه  ارتباطی،  جدید  سایت  ساخت  و 
نوری  فیبر  بر  مبتنی  ساخت  زیر  شبکه 

بین شهری و روستایی است.
رادمنش تصویب و تزریق این میزان اعتبار 
به منظور توسعه زیرساخت استان از سوی 
و  بزرگ  اقدامات  از  را  ارتباطات  وزارت 
استان  در  سیزدهم  دولت  زیرساختی 
اکنون ۷۲  هم  کرد:  ابراز  وی  کرد.  اعالم 
سایت اینترنتی برای دسترسی به اینترنت 
با کیفیت، بهینه سازی و ارتقا در مناطق 

مختلف استان در حال توسعه است.
رادمنش افزود: همچنین عملیات ساخت 
روستاهای  در  جدید  سایت   ۲۵ از  بیش 
کهگیلویه و بویراحمد هم اکنون در دست 
در  نوری  فیبر  کیلومتر  یکهزار  اجراست. 
ساخت  دست  در  بویراحمد  و  کهگیلویه 
 ۵۰ یکهزارو  کرد:  تصریح  وی  است 
تقویت  راستای  در  نوری  فیبر  کیلومتر 

زیرساخت های ارتباطی در این استان در 
دست اجراست. رادمنش گفت: این میزان 
اعتباری  با  قالب ۳۰ طرح  نوری در  فیبر 
بیش از سه هزار میلیارد ریال اجرا خواهد 
اتصال  از  استان  ارتباطات  مدیرکل  شد. 
روستاهای باالی ۲۰ خانوار به شبکه ملی 
اطالعات و اینترنت پر سرعت نیز خبر داد 
و گفت: در خصوص رفع کامل مشکالت 
پوشش جاده ای استان اقدامات الزم انجام 
نه  آینده  در  کرد:  تصریح  وی  شود.  می 
روستاهای  و  شهرها  تمام  دور،  چندان 
نوری  فیبر  سرعت  پر  شبکه  استان 
خواهند داشت. رادمنش گفت: ۹۲ درصد 
به  استان  خانوار   ۲۰ باالی  روستاهای 
اطالعات  ملی  و شبکه  پرسرعت  اینترنت 

متصل شدند.

بازرس کل استان کهگیلویه و بویراحمد خبر داد ؛

تشکیل پرونده برای چهار مدیر و کارشناس متخلف

مدیر کل صنعت، معدن و تجارت استان خبر داد:
 22کارخانه راکد در کهگیلویه و بویراحمد

 به فرآیند تولید بازگشت

سرپرست صنوق کارفرینی امید اعالم کرد:

 ۱75متقاضی شغل از رئیس جمهور در کهگیلویه و 
بویراحمد وام اشتغال دریافت کردند

مدیر کل ارتباطات و فناوری کهگیلویه و بویراحمد:

هشت هزار میلیارد ریال برای توسعه فناوری ارتباطات 
در کهگیلویه و بویراحمد پیش بینی شد

و  کهگیلویه  استانداری  بحران  مدیریت  مدیرکل 
بویراحمد تاکید کرد که تمامی دستگاه های خدمات 
ورود  بدنبال  استان  این  بحران  ستاد  عضو  و  رسان 
سامانه بارشی و صدور هشدار سطح نارنجی در آماده 

باش کامل قرار دارند.
هواشناسی  کل  اداره  پیش بینی  مرکز  سرپرست 
سامانه  ورود  به  از  پیشتر  بویراحمد  و  کهگیلویه 
بارشی از روز دوشنبه به استان و صدور هشدار سطح 
نارنجی از سوی سازمان هواشناسی برای کهگیلویه و 

بویراحمد خبر داد.
بامداد  از  جدید  بارشی  سامانه  گفت:  بهره مند  ولی 

و  کهگیلویه  وارد  جاری  بهمن ماه  دهم  دوشنبه  روز 
روز  صبح  تا  آن  فعالیت  دامنه  و  می شود  بویراحمد 

جمعه ۱4 بهمن ماه امسال ادامه دارد.
وی افزود: بارش باران، گاهی رعد و برق، مه، تگرگ، 
دید  کاهش  و  برف  کوالک  موقت،  شدید  باد  وزش 
افقی ، جاری شدن روان آب، باال آمدن ناگهانی آب 
در  اختالل  عمومی،  معابر  آب گرفتگی  رودخانه ها، 
پروازها،  لغو  و  تأخیر  احتمال  صاعقه،  شهری،  تردد 
بسته شدن جاده ها به ویژه راه های ارتباطی روستایی 
در مناطق سردسیری از مهم ترین خطرات این سامانه 

بارشی است.
استانداری  علیرضا نیک روز مدیرکل مدیریت بحران 
کهگیلویه و بویراحمد با توجه به ورود سامانه بارشی 
از امروز دوشنبه به استان ،تصریح کرد که برای گذر 
از بحران اصل بر پیش بینی درست و به موقع حوادث 

و تالش برای پیشگیری از ان است .

بدلیل صدور  کرد:  اظهار  ایرنا  با  گو  و  گفت  در  وی 
،همه  هواشناسی  سوی  از  نارنجی  سطح  هشدار 
زمان  پایان  تا  استان  بحران  دستگاه های عضو ستاد 
قرار  آماده باش  در  روز جمعه  در  بارشی  سامانه  این 

دارند.
وی ادامه داد: در این چند روز که سامانه بارشی در 
استان فعال است همه مرخصی ها لغو و ماموریت ها 
اجرایی  های  دستگاه  مدیران  و  است  شده  محدود 
عضو ستاد بحران برای مقابله با حوادث احتمالی در 

آمادگی به سر می برند.
و  کهگیلویه  استانداری  بحران  مدیریت  مدیرکل 
هواشناسی  سازمان  اعالم  براساس  گفت:  بویراحمد 
بیشترین زمان بارش در این سامانه روزهای سه شنبه 
تا پنج شنبه خواهد بود و اوج بارش برای مناطق شمال 
غرب و مناطق “لنده”، “قلعه رئیسی”، “دیشموک”، 
“مارگون”، “لوداب” و “سرآسیاب یوسفی” خواهد بود.

نیکروز تاکید کرد که سازمان های خدمت رسان از 
جمله راهداری، آب و فاضالب، شرکت توزیع نیروی 
برق ، شرکت گاز و شهرداری ها برای ارائه خدمات به 

مردم در آماده باش کامل قرار داشته باشند.

دستگاه های خدمات رسان 
کهگیلویه و بویراحمد 

در آماده باش قرار گرفتند
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متولد فروردین :
 امروز حتی اگر از سوی دوستان قابل اطمینان خود تحت فشار قرار 
گرفتید، زمانی را برای دنبال کردن رویاهای تحقق نیافته تان اختصاص 
بدهید. اکنون که نپتون و اورانوس متوجه دنیای درون شده اند شما 
سرگرم  سفری  و  سیر  و  کرده  استفاده  فرصت  این  از  می توانید  هم 

کننده به دنیای درون خود داشته باشید.
متولد اردیبهشت : 

شما قصد دارید آشفتگی های خود را کاهش دهید، بنابراین می توانید 
به طور کامل بر روی چیزهایی که نیاز دارید و می خواهید امروز اتفاق 
بیفتد تمرکز کنید. اما وقتی حس کنکاوی شما تحریک شود، موضوع 
پیچده تر می شود. برایتان سخت است که اطالعاتی را که در اطرافتان 
مهم  بسیار  آنها  از  بخشی  اینکه  برای  بگیرید،  نادیده  را  دارد  وجود 
باعث می شود  هستند. از طرف دیگر اطالعات بیشتر داشتن احتماالً 
که طرز فکرتان تغییر کند. االن شما خودتان می دانید که چه کاری 

باید انجام دهید، پس همان کار را انجام دهید.
متولد خرداد :

احتیاج  شما  به  و  کرده  درکتان  دوستانتان  می خواهید  شما  اکنون   
داشته باشند، اما ممکن است دوست نداشته باشید هرکاری که آنها 
و  درونی  بین جهان  مرز  در  دهید. شما  انجام  را  از شما می خواهند 
را  کاری  کاماًل  شما  که  موقعی  تا  شده اید.  گرفتار  بیرونی تان  دنیای 
شروع کنید برآورده کردن انتظارات مردم راحت به نظر می رسد. اگر 
نمی توانید کاری را انجام دهید تعهد ندهید، فقط به آنهایی که واقعاً 

قصد انجامشان را دارید جواب مثبت بدهید.
متولد تیر : 

در  شاید  می شوید  روبرو  آنها  با  رویاهایتان  در  شما  که  نشانه هایی 
اتفاق  اتفاق  این  اگرچه  بگیرند.  خود  به  واقعی  شکل  واقعی  زندگی 
واقعیت  به  تبدیل  شما  تخیالت  وقتی  ولی  است،  شگفت انگیزی 
اتفاق می افتد  آنچه که  پیچیده تر می شود.  نیز  زندگی شما  می شوند 
اینکه  برای  نیفتید،  تردیدهایتان  و  ترسها  دام  در  فقط  نیست،  مهم 
اینها می توانند عالی ترین موقعیت ها را خراب کنند. الزم نیست که هر 

چیزی را برای دیگران ثابت کنید. فقط باید دلتان پاک باشد.
متولد مرداد : 

امروز شانس خالص شدن از محدودیت های خودتان را ندارید. شاید 
نخواهید قبول کنید که اعتقادات شما جلوی تفریح شما را می گیرند 
اما به ریشه ی محدودیتهای االن خود توجه کنید. این به این معنی 
بلکه سیاره ی زحل  نیست که شما اصاًل نمی توانید خوش بگذرانید 
روی شما تأثیر گذاشته و شما را از لذت و تفریح دور می کند و شما 

آنقدر عاقل هستید که از قوانین پیروی می کنید.
متولد شهریور :

 نگران بودن در مورد کمبودها و چیزهایی که ندارید برای شما اتالف 
اما امروز شاید شما قادر نباشید که به راحتی  انرژی به همراه دارد، 
صداهایی که در مغزتان پیچیده را خاموش کنید. این صداها برای شما 
بسیار آشنا هستند. تشخیص دادن چگونگی شرایطتان در حال حاضر 

با گذشته متفاوت است، 
متولد مهر : 

االن وقت حرکت کردن است! شما چند روز گذشته را به فکر کردن 
در مورد احساسات تان و کارهایی که پیش رو دارید گذرانده اید و حاال 
دیگر وقت بیکار نشستن نیست. به جای اینکه در انتظار یک فرصت 
زمان عالی باشید، همین حاال اولین قدم را به سوی اهدافی که برای 

خودتان تعیین کرده بودید بردارید. 
متولد آبان : 

از  بسیاری  دلیل  همین  به  می نگرید  زندگی  به  کلی  دیدی  با  شما 
از  تفاوتی  با بی  این که  یا  پیشامدهایی که رخ می دهد را نمی بینید 
کنار آنها رد می شوید. شما درک صحیحی از مسائل زندگی دارید و 
اکثر اوقات حدس هایی که در رابطه با جریانات زندگی می زنید درست 

هستند. 
متولد آذر : 

زیرا  به شما حسادت می ورزند  و  به حال شما غبطه می خورند  همه 
فکر می کنند شما زندگی عالی را دارید اما شاید در درون زندگی تان 
این طور نباشد. شما از این مساله رنج زیادی می برید زیرا این مسئله 

را نمی توانید به شخص دیگری انتقال دهید و فقط اذیت می شوید.
متولد دی : 

منزوی  و  گیر  گوشه  می برید،  سر  به  سکوت  در  مدام  اواخر  این  در 
شده اید. بهتر است کلبه تنهایی خود هر چه زودتر ترک کنید، اگر 
به این کار خود ادامه دهید دچار افسردگی شدید می شوید عالوه بر 
افسردگی، اطرافیان تان نیز از شما گریزان می شود و بعد از مدتی، این 
موضوع تاثیر فوق العاده منفی بر روحیات شما دارد. در دنیای واقعی 

زندگی کنید، رویاها تنها در خواب هستند. 
متولد بهمن :

 شما باید چشمان تان بر روی بعضی از مسائل ببندید و وانمود کنید 
که آنها را نمی بینید زیرا در غیر این صورت تنها شما آسیب می بینید. 
صبر،  مانند  انرژی هایی  هستید  زیادی  مثبت  انرژی های  دارای  شما 

استقامت، که هر شخصی این انرژی ها را ندارد.
متولد اسفند : 

مثل اینکه شور و هیجان عاطفی در شما رو به کم شدن می رود. امروز 
شما بیشتر دوست دارید جایگاه بی طرفانه داشته و به نظریات افراد 
دیگر گوش فرا دهید. اما شاید هم عنوان کنید که نیازهای افراد دیگر 

را در لیست برنامه های خود گنجانده اید.

3
فال روز 

مسئول آموزش همگانی انستیتو تغذیه، در ارتباط با 
استفاده از افزودنی های غذایی، نکاتی را متذکر شد.

از  برخی  که  است  ها  قرن  گفت:  کاویانی  مینا 
و  گوشت  انواع  در  نمک  نظیر  غذایی  افزودنی های 
ماهی های نمک سود و شکر در مربا و مارماالد، برای 

نگهداری مواد غذایی مورد استفاده قرار می گیرند.
وی با اشاره به اینکه تولید مواد غذایی در مقیاس 
آنها در مقیاس کوچک خانگی بسیار  تولید  با  زیاد 
متفاوت است، افزود: بسیاری از افزودنی های غذایی 
با توجه به افزایش جمعیت، در طول زمان برای رفع 

نیازهای تولید انبوه مواد غذایی ساخته شده اند.
برای  افزودنی  مواد  از  استفاده  کاویانی،  گفته  به 
شده  فرآوری  غذایی  مواد  ماندن  سالم  از  اطمینان 

در طول مسیر از کارخانه یا آشپزخانه های صنعتی 
دست  به  رسیدن  نهایت  در  و  مغازه ها  انبارها،  به 
آموزش  مسئول  است.  ضروری  مصرف کنندگان 
همگانی انستیتو تغذیه افزود: استفاده از افزودنی های 
فناورانه  نیاز  که  است  توجیه  قابل  زمانی  غذایی 
را  مصرف کنندگان  باشیم،  داشته  )تکنولوژیکی( 
مانند  شده ای  تعریف  کاماًل  عملکرد  و  نکند  گمراه 
حفظ کیفیت تغذیه ای یا افزایش پایداری غذا داشته 
باشد. به گفته وی، افزودنی های غذایی می توانند از 
یا  و  شده  مشتق  معدنی  مواد  یا  حیوانات  گیاهان، 
به  افزودنی ها  داد:  ادامه  کاویانی  باشند.  مصنوعی 
مواد غذایی اضافه می شوند تا اهداف فناورانه خاصی 
انجام  برای  غذایی  افزودنی های  و  دهند  انجام  را 
کاری خاص در زمینه ایمن تر یا جذاب تر کردن غذا 

طراحی شده اند.
با  همراه  جهانی،  بهداشت  سازمان  شد:  یادآور  وی 
سازمان خواربار و کشاورزی، افزودنی های غذایی را 

بر اساس عملکردشان به سه دسته کلی دسته بندی 
می کند که شامل طعم دهنده ها، فرآورده های های 

آنزیمی و سایر مواد افزودنی هستند.
بهبود  برای  که  دهنده  طعم  مواد  افزود:  کاویانی 
عطر یا طعم به غذا اضافه می شوند، بیشترین تعداد 
تشکیل  را  غذاها  در  استفاده  مورد  افزودنی های 
نوعی  آنزیمی  فرآورده های  وی،  گفته  به  می دهند. 
نهایی  به محصول  افزودنی هستند که ممکن است 
غذایی ختم شوند یا تنها در طول فرآوری محصول از 
آنها استفاده شود. به طور کلی آنزیم ها پروتئین های 
واکنش های  تسهیل  عث  با  که  هستند  طبیعی 
به  بزرگ تر  مولکول های  شکستن  با  بیوشیمیایی 

واحدهای سازنده کوچک ترشان می شوند.
افزود:  تغذیه  انستیتو  همگانی  آموزش  مسئول 
مختلفی  دالیل  به  غذایی  افزودنی  مواد  سایر 
شیرین کنندگی  و  رنگ  ایجاد  نگهداری،  مانند 
هنگام  می شود،  آماده  غذا  وقتی  می شوند.  استفاده 

غذا  به  افزودنی ها  این  یا ذخیره،  بسته بندی، حمل 
اضافه می شوند و در نهایت جزئی از غذا می شوند.

کاویانی خاطرنشان کرد: افزودنی های غذایی موادی 
هستند که برای حفظ یا بهبود ایمنی، تازگی، طعم، 

بافت یا ظاهر آن به غذا اضافه می شوند.
به گفته وی، افزودنی های غذایی قبل از استفاده باید 
از نظر اثرات مضر احتمالی بر سالمت انسان بررسی 
شوند. مسئول آموزش همگانی انستیتو تغذیه یادآور 
مورد  در   FAO/WHO مشترک  کمیته  شد: 
بین المللی  نهاد   ،)JECFA( غذایی  افزودنی های 

مسئول ارزیابی ایمنی افزودنی های غذایی است.
که  غذایی  افزودنی های  صرفاً  کرد:  خاطرنشان  وی 
و  شده اند  تلقی  ایمن  و  ارزیابی   JECFA توسط 
حداکثر سطح مجاز استفاده از آنها توسط کمیسیون 
غذاهایی  در  می توانند  است،  تعیین شده   Codex
که در سطح بین المللی داد و ستد می شوند، مورد 

استفاده قرار گیرند.
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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

ياد کرد

خاطراتي از شهيد مدافع حرم محمد بلباسي

آخرين باري که او را ديدم
 اسماعيل احمدي

هیچ گاه تصور نمي کردم که قرار باش��د روزي 
از محم��د بلباس��ي بنويس��م. او ک��ه گمنام 
زيست، مظلومانه به شهادت رسید و شهرتش 
فراگیر ش��د. آنها که محمد را از نزديک ديده و 
مي شناسند حتماً حرف مرا تأيید مي کنند که او 
تجسم عیني ايثار بود و فداکاري، مظهر اخاق 
بود و تواضع، درياي آرامش بود و البته در عین 
حال توفاني در جانش موج مي زد که روحش را 

به تكاپو مي انداخت. 
اگر اشتباه نكنم اواخر سال 88 بود که تلفنم زنگ 
خورد. پیام فرستادم: »سام. لطفا نام و پیام« و او 
پاسخ داد: »سام. بلباسي هستم مسئول بسیج 
دانشجويي شهرستان قائمشهر. « نوشتم: »اگر 
ممكن است پیامک دهید اوامرتان را « و او پاسخ 
داد: »خواهش مي کنم. در مورد اردوي جهادي 

مشورت مي خواستم برادر احمدي.«
تا نام اردوي جهادي آمد، مش��تاقانه زنگ زدم 
و مفصل ب��ا او که نمي ش��ناختمش صحبت 
کردم. مصوبه مذاکراتمان »تش��كیل قرارگاه 
جهادي علمدار« بود که البته محمد به دلیل 
عشق و ارادتش به س��ید مجتبي علمدار، اين 
نام را برايش در نظر گرفته بود. از آن روز ارتباط 
مستمر من و محمد آغاز ش��د. شايد هفته اي 
يک بار و هر بار هم دهها دقیقه در باب اردوهاي 
جهادي دانش��جويان تا قرارگاه علمدار و صد 
البته گايه هاي مستمر و تمام ناشدني محمد از 
عدم حمايت هاي کافي و گاه نامهري هاي ادارات 
و نهادها صحبت مي کرديم. خاصه محمد که 
در بسیج دانشجويي قائمشهر کارهاي زيادي 

داشت، خودش علمدار اردوهاي 
جهادي مازندران شد و حقیقتاً 
گزاف نیست اگر بگويم اردوهاي 
جهادي آن استان مديون همت 

واال و جهاد بي وقفه اوست. 
اولین ديدارمان زماني رقم خورد 
که بن��ده در خص��وص جذب 
امكانات و همراهي مس��ئوالن 
به اقدامات رسانه اي توصیه اي 
کردم، محم��د طلب ياري کرد 
و نمي دانم چه شد به سرم زد تا 
براي انعكاس جهاد دانشجويان 

به مناطق محروم مازندران برويم. آن هم در ماه 
مبارك رمضان! آن موقع تازه خاکريز خبرنگاران 
و عكاسان جبهه جهادي منتظران خورشید را 
راه اندازي کرده بوديم ک��ه به همت خواهري 
که مسئولیت خاکريز رسانه را بر عهده داشت، 
ظرف کمتر از 48 ساعت 12 عكاس و خبرنگار 
خواهر را از خبرگزاري ها و روزنامه هاي سراسري 
هماهنگ کرده و با شكستن روزه و البته نماز 
راه افتاديم. قرارمان میدان اول قائمش��هر بود 
که دفتر بسیج دانش��جويي نیز همانجا بود. به 
محمد زنگ زدم که رسیديم و او نیز به سرعت 

مقابلمان ظاهر شد. 
چهره و رفتارش به گونه اي بود که همان دفعه 
اول جذبش مي شدي؛ قدي افراشته و محاسني 
بلند که هیچگاه کوتاه شدنش را نديدم. دو روز 
گشت و گذار در روستاهاي نكا همچون شیت 
و. . . با مديريت میداني محمد و البته ارتباطات 
انساني او با دانشجويان و اهالي؛ حقیقتاً روابط 
ما را عمیق تر کرد. به ويژه شب اول که در منزل 
يكي از اهالي اس��تراحت کرديم. يادم هس��ت 
آنقدر صحبت کرديم و خنديديم که بنده خدا 
راننده گفت: من با اجازه م��ي روم جاي ديگر 
استراحت کنم. نگو او رفته بود در انباري خانه 
بخوابد که محل تعويض روغن تراکتور بود. تازه 
صبح فهمیده بود چه خطايي کرديم و باز هم 
خنده هايمان ادامه يافت و اين بار خود راننده 

هم به جمع ما پیوست. 
خاطرات ش��یرين من و محمد از مازندران به 
خوزس��تان رفت. آنگاه که ق��رارگاه علمدار به 
روستاهاي شادگان بخش خنافره رفت و نوروز 
را نزد جهادگران عاش��ق مازني بوديم. اما خب 
مدتي بع��د محمد زنگ زد و گفت قرار اس��ت 
به س��ازمان اردويي و راهیان نور س��پاه استان 
مازندارن برود. حرفي ک��ه ناراحتم کرد و البته 
خودش هم ناراحت بود. چراکه قرارگاه جهادي 
در اس��تان ش��كل گرفته بود و تصمیم گرفته 
بوديم آن را مس��تقل کنیم. ب��ه او گفتم االن 
وقت استقال قرارگاه اس��ت. هرکجاي نظام 
هم توفیق خدمت داش��تي، اما قرارگاه را کار 
دل کن تا بچه ها نیز بمانن��د. منتها اين اتفاق 
نیفتاد و محمد به س��نگر راهیان نور رفت. هر 
چند براي من که با او رفیق ش��ده بودم خیلي 
فرقي نكرد چون دائماً در جلس��ات راهیان نور 
در تهران و خوزس��تان همديگر را مي ديديم و 
البته بحث ثابت و همیشگي ما همان جهادي 

بود و قرارگاه. 
آخرين ديدارمان 20 اسفند 94 بود که او را در 
اردوگاه شهید باکري ديدم. همان شبي بود که 
بچه هاي جهادي قرارگاه امام رضا )علیه السام( 
براي کمک و پشتیباني درخواستي داشتند که 
اول از همه ذهنم به مس��ئول راهیان نور سپاه 
مازندران يعني محمد بلباسي خودمان معطوف 
شد. شماره اش را گرفتم و گفتم » مي شود زود 
بیايي جلوي سالن شهید جهان آرا ؟« او نیز با 
همان تواضع همیشگي که داشت چند دقیقه 
بعد با موتور تريل معروفش آمد که ديگر جزئي 

از خودش ش��ده بود. موتوري که در بازسازي 
زلزله ارس��باران نیز همراهش ب��ود و آنجا نیز 
خستگي ناپذير فعالیت مي کرد. خاصه او براي 
کمک به جهادگران فعال خرمش��هر نیز اعام 

آمادگي کرد و اين آخرين ديدارمان بود. 
ارديبهشت 95 وقتي شنیدم محمد بلباسي در 
خان طومان به شهادت رسیده است، خیلي دلم 
گرفت. چون نوروز 95 توفیق حضور در جبهه 
شمالي سوريه را داشتم و رزمندگان مقاومت را 
در خان طومان ديدم. همان مكاني که مشهد 
محمد نیز شد. يادم هست موقع خداحافظي 
از بچه ه��اي مازندراني به ش��وخي گفتم »هر 
کي صلوات نفرس��ته با داعش محشور بشه« 
که همگي با همان چهره هاي الهي و بهش��تي 

خنديدند و صلوات بلندي فرستادند. 
همانجا فرماندهي که همراهم��ان بود، گفت: 
»بچه ه��ا چون اي��ام نوروز اس��ت ان ش��اءاهلل 
عیدي مان زيارت و پابوس آقا امام رضا)ع(« که 
همه دوباره بلند صلوات فرستادن و من هم باز 
به شوخي گفتم »ان شاءاهلل چندتاتون شهید 
بشید که من به جاتون برم زيارت« و آنها که صفا 

و تواضع در جانشان موج مي زد باز خنديدند. 
آري ش��هیدان محمدبلباس��ي، کابلي و بقیه 
شهداي مدافع حرم مازندراني تا ابد مي خندند 
و میهمان اربابشان اباعبداهلل هستند که مدافع 

حرم خواهرجانش بودند...

شما فرمانده ش�هيد سياوشي بوديد و 
قطعاً شناخت الزم را نسبت به نيرويتان 
داشته ايد. ايشان از چه سالي وارد نيروي 
دريايي س�پاه ش�دند و چطور نيرويي 

بودند؟
شهید سیاوشي از سال 1388 وارد نیروي دريايي 
شد. البته من از قبل به واسطه برادرشان نسبت به 
شهید شناخت داش��تم. خاطرم هست آن زمان 
شهید براي ورود به نیروي دريايي خیلي انگیزه 
داش��ت. نیروي دريايي جايي است که اگر به آن 
عاقه نداشته باشید، نمي توانید کار کنید. اينطور 
بگويم کسي شانسي وارد نیروي دريايي نمي شود 
و حتماً بايد عاقه جزو اولويت هايش باش��د. به 
هرحال شرايط سختي اس��ت و اگر کسي عاقه 
و انگیزه نداشته باشد نمي تواند هفته ها در وسط 
آب، دريا و اقیانوس کار کند. شهید سیاوشي در 
کنار عشقي که به اين کار داشت، بدني ورزيده و 
آماده و در کل آمادگي روحي و بدني بااليي داشت 
که مجموع اين ويژگي ها خیلي به کارشان کمک 
مي کرد. امیر ب��ه بچه ها از عاق��ه اش به نیروي 
دريايي گفته بود و وقتي بچه ها به من معرفي اش 
کردند و من هم عاقه و شرايط و خصوصیاتش را 
ديدم، قبولش کردم. پ��س از اينكه آموزش هاي 
الزم را ديد، ما از وجود امیر در کارهايمان استفاده 
مي کرديم. مدتي در کارهاي ويژه شرکت داشت 
و بعد از مدتي عض��و تیم گارد امنیتي ش��د که 
کشتي ها را در آبراهه هاي بین المللي محافظت 
مي کنند. بعد يک مدت هم به خاطر اس��تعداد 
و توانمندي اش به عنوان س��رتیم عملیات ويژه 
حفاظت از کش��تي ها به کار گرفته ش��د، يعني 

سرتیم گارد امنیتي بود. 
پس داشتن آمادگي بدني و ذهني يكي از 

اصول مهم کار در نيروي دريايي است؟
بله، دقیقاً. اولین شرطي که شما بايد در نیروهاي 
ويژه داشته باش��ید صاحیت فیزيكي، مهارت، 
تخصص و تیزهوشي است که به قول معروف شما 

را جزو نیروهاي ويژه قرار مي دهد. 
با ش�هيد از لح�اظ مس�ائل عقيدتي و 
اعتقاداتي صحبت داشتيد؟ مي خواهيم 
بداني�م انگيزه ه�اي حضور ايش�ان در 

سوريه از کجا رقم خورده است. 
از نظر ايشان جهاد في س��بیل اهلل مقدم بر همه 
چیز ب��ود. حتي اگر مي خواهید تیت��ر بزنید اين 
را بنويس��ید که در عقیده امیر سیاوش��ي جهاد 
في س��بیل اهلل مقدم بر همه چیز بود. کار ايشان 
محافظت از کشتي هاي تجاري و نفتكش به عنوان 
سرتیم گارد امنیتي بود و درآمد خوبي هم داشت. 
به لحاظ مادي تأمین بود و جايگاه و مسئولیتي 
داشت ولي باز تمام اينها را رها کرد و براي دفاع از 
حرم خانم زينب)س( به جبهه هاي محور مقاومت 
در سوريه پیوست. از نظر نظامي هم بسیار شجاع 
و متخصص بود و همیشه داوطلب مأموريت هاي 
سخت. کار هر کس��ي نیس��ت مدت زيادي در 

اقیانوس و درياها به مأموريت برود ولي ايش��ان 
اين توانمندي را داش��ت که دورترين مسیرها را 
انتخاب کند و برود؛ مدت ه��اي زيادي روي آب 
بماند و مأموريت هاي سخت را انجام دهد. از لحاظ 
اخاقي هم خیلي خوش برخورد بود و حسن خلق 
داشت. بردباري و متانت در معاشرتش با ديگران 
کامًا مش��هود بود. خیلي هم ش��وخ و با روحیه 
بود. در کنار اينها يک بچه هیئتي واقعي و خادم 
امامزاده علي اکبر چیذر بود و به اهل بیت و واليت 
واقعاً عشق مي ورزيد. خیلي ساده زيست و بدون 
تكبر بود. به ريش هم فوق العاده عاقه داشت؛ نه 
اينكه ريش بگذارد که بگويد من حزب اللهي ام تا 
تحويلش بگیرند. ريش هايش را بیش از حد بلند 
مي کرد و ما هم همیشه به شهید گیر مي داديم 
که ريش هايت را کوتاه تر کن و مي گفتیم با اين 
ريش ها شبیه داعشي ها شده اي که مي خنديد. 
حتي يک بار من بهش گیر دادم و گفتم نمي گذارم 
مأموريت بروي تا ريش هايت را کوتاه تر کني که 
او هم به من کلک زد. رفته بود زير ريش هايش را 
با ژل به زير گلويش چسبانده بود و يک دستمال 
گردن هم انداخته بود و از دور مي گفت نگاه کن 
ببین االن خوب شده. من هم وقتي اين کارهايش 
را ديدم گفتم امیر را بفرستید به مأموريت برود. از 
اينهايي بود که ريش را براي بلند بودنش دوست 
داشت و اين دوست داشتن هم براي دل خودش 
بود. از نظر روحیه در بین بچه هاي تكاور همیشه 
در هر جمعي بود روحی��ه آن تیم و گروه خوب و 
باال بود. به خاطر همین خصايص اخاقي بچه ها 
دوس��ت داش��تند در مأموريت ها با امیر باشند. 
مردمدار بود و مردم آزار نبود. خیلي به ديگران به 
ويژه پدر و مادر و خانواده اش احترام مي گذاشت. 
اين احترام گذاشتن را هم همیشه به زبان مي آورد. 
ايام محرم در چیذر ايستگاه صلواتي داشت و حتي 
يک سال هم تعطیلي نداش��ت و هر سال بدون 
وقفه داير مي کرد. فردي بود که مردم از دس��ت 
و زبانش در امان بودند و کام��ًا بچه اي مثبت و 
دوست داشتني بود که وارد هر جمعي مي شد با 

خودش روحیه مثبت مي برد. 
چه زماني تصميم گرفت به عنوان مدافع 
حرم حضرت زينب)س( به سوريه برود؟
ما بچه هاي عاقه مندي داريم که عاش��ق جهاد 
هس��تند. اين افراد داوطلبانه م��دت کوتاهي به 
سوريه مي روند. ايشان هم که آنجا رفته بود، 20 
کیلومتر در عمق منطقه دشمن پیشروي مي کند 
و هدفش را هم مي زند که در برگشت مورد اصابت 
تک تیراندازهاي دش��من قرار مي گیرد. پیكرش 
هم 72 ساعت در منطقه ماند و امكان دسترسي 
به آن پیش نمي آيد. بعد از گذشت اين مدت ساير 
بچه ها با فداکاري موفق مي شوند پیكر مطهرش را 

به عقب برگردانند و به ايران بفرستند. 
قبل از اعزام در رابطه با ش�هادت با شما 

صحبت کرده بود؟
بچه اي که میاندار هیئت است شور عجیبي براي 

امام حس��ین)ع( دارد و ذاتاً و طبیعتا داراي شور 
و شوق و اشتیاق شهادت هس��تند. در هیئت ها 
و مراسم هاي عزاداري اين بچه ها طلبه شهادت 
هس��تند. اگر طلبه ش��هادت نبود که از اينجا به 
سوريه نمي رفت. شب تولد پیامبر)ص( قرار بود 
مراسم عروسي اش را برگزار کند و وضع زندگي اش 
را میزان کرده بود و آماده تشكیل زندگي مشترك 
بود. اما همانطور که گفتم جه��اد در راه خدا را به 
همه چیز ترجیح داد و به سوريه رفت و ثابت کرد 
مرد اس��ت. اتفاقاً خودم در حال آماده کردن يک 
پوستر براي شهید هستم که روي پوسترش اين 
شعر را نوشته ام: » مردي مرام ما و شهادت شعار 
ما/ مردن بنام به ز زندگي ننگین است/ إني ال أري 

الموت إالّ سعادًة «. 
اينگونه که ش�ما ش�هيد امير سياوشي 
را توصيف کرده ايد به دليل داش�تن اين 
روحيه جهادگري و ش�جاعت ايشان هر 
لحظه خودش را آماده شهادت کرده بود؟

کار م��ا کاري اس��ت ک��ه دائ��م در آن احتمال 
درگیري وجود دارد. شما همین بچه هايي را که 
در دس��تگیري تفنگداران امريكايي بودند، نگاه 

کنید. اين يک موضوع دائمي است که ما در خلیج 
فارس همیش��ه با اين خطرات مواجه هستیم. يا 
در آبراهه هاي بین المللي ب��ا دزدان دريايي يا با 
کشتي هاي فرامنطقه اي هر لحظه امكان درگیري 
وجود دارد. مخصوصا با شرايطي که االن در منطقه 
وجود دارد و همه از آن آگاهیم، همیش��ه بستر 

درگیري هاي نظامي در کارمان فراهم است. 
پس اين اتفاقات و حوادث بچه هاي نيروي 

دريايي را هر لحظه تهديد مي کند؟
بله، به همین دالي��ل در اول صحبت هايم گفتم 
که کار در نیروي دريايي کار هر کسي نیست. اين 
مخاطرات در کار بچه هاي جاري اس��ت. اين کار 
خطرات و استرس زيادي دارد. هر لحظه امكان 

درگیري وجود دارد. 
زماني هم که بحث رفتن شهيد سياوشي 

مطرح شد، کسي مخالفتي نكرد؟
نه، اصًا. پدر ش��هید يكي از َمش��تي هاي چیذر 
تهران و از پهلوان هاي منطقه تهران است. اتفاقا 
در عكس هايي که در ديدارم با پدر شهید درآمده 
خانمم مي گفت ش��ما رفتید به پدر ش��هید سر 
بزنید، بعد نشس��ته ايد با هم مي خنديد. گفتم از 
بس پدر شهید باروحیه است. آنجا به من مي گفت 
از بچه هايي که اينجا نشس��ته اند از طرف امیر از 
همه شان حالیت بخواه. چون امیر شوخي زياد 
مي کرد و اگر حال هر کدامشان را گرفته از طرف 
من حالیت بطلب. پدر ش��هید خیلي با روحیه 
است. مادر شهید هم در بسیج فعال است و فكر 
مي کنم مسئول پايگاه باشند. برادر شهید هم با 
ما کار مي کند. خانواده سیاوشي از خانواده هايي 
هس��تند که مبارزه در بطن خانواده شان است. 
ش��هید از میانداران هیئت »راي��ت العباس« در 
چیذر ب��ود. مي توان گفت امیر دائم فاش��ر من 

شهیدم را مي زد. 
شما فرمانده هس�تيد و با نيروهايي مثل 
شهيد سياوشي کار مي کنيد. به نظرتان 
وجود افرادي مثل ايشان در بدنه نيروي 
دريايي به خصوص با شرايط امروز منطقه 
چقدر به بنيه نظامي نيروي دريايي کمک 

مي کند؟
شايد بعضي ها صحبت کنند و بگويند اين جوان ها 
مثل جوان هاي نسل قديم نیس��تند ولي به نظر 
من هر گلي يک بوي��ي دارد. آن زمان جوان هاي 

نس��ل قديم در دفاع مقدس امتحان پس دادند و 
االن جوانان نسل امروز به اين خوبي امتحان پس 
مي دهند. شما نگاه کنید از س��الیان قبل ما سه 
مورد برخورد با امريكايي ها داشته ايم که منجر به 
دستگیري شان شده است. يک بارش اعام نشده 
و دو بار ديگرش اعام شده اس��ت. آن يک باري 
که اعام نشده بچه هاي اروند پايگاه منطقه سوم 
نیروي دريايي سپاه حضور داشتند. انگلیسي ها 
و س��اير کش��ورهايي که جزو نیروه��اي ائتاف 
هستند و نیروي ويژه دريايي و تفنگدار دريايي در 
منطقه دارند، همه ضرب شست سپاه را نوش جان 
کرده اند. تمام اين کارها را همین جوانان عزيزمان 
انجام داده اند. جواناني که االن هستند با توجه به 
شرايطي که امروز هست فداکارتر، جانفشان تر و 
پا در رکاب تر هستند. نمونه اش همین بچه هايي 
هستند که غائله فتنه 88 را از کف خیابان جمع 
کردند. اين بچه ها از همان جنس و بدنه هستند 
و حاضرند براي حفظ امنیت کشورشان باالترين 
بها را بپردازند. اي��ن کار را عمًا ثاب��ت کرده اند. 
االن همین جوانان در مناطق مرزي چه زمیني، 
 دريايي و هوايي با جانفش��اني و مهارت اين مرز و 
بوم را حفظ کرده اند تا همه از اين امنیت بهره مند 
شوند. اين جوانان از جنس همان هايي هستند که 
حضرت امام)ره( آن زمان به آنها اتكا کرد و گفت 
ما متجاوز را از کشورمان بیرون مي کنیم. االن هم 
که رهبرمان فرمودند اگر کشوري بخواهد تعدي 
کند و پاي تجاوز داخل کشورمان بگذارد، ما آن پا 
را قلم مي کنیم. شما نگاه کنید جوابش را بچه هاي 
منطقه دوم نیرو دريايي س��پاه در جزيره فارسي 
دادند. دشمنان يک مقدار پايش��ان را اين طرف 
گذاشتند، اين جوانان جواب ش��ان را دادند. اين 
جوانان پیرو واليت هستند و آن زمان جانشان را 
براي امام خمیني )ره( دادند و االن هم جانشان را 
براي رهبرشان مي دهند. به نظرم با شرايط دشوار 
امروز جوانان اين نسل خیلي فداکارتر از ما هستند 
و خودشان را براي انجام هر مأموريتي در هر زمان 
و مكاني آماده کرده اند. من که فرمانده شان هستم 
اين موضوع را با چش��م خودم ديده ام. آدم لذت 
مي برد با اين بچه ها کار مي کند. همه شان عشق 
خدمت به وطن و دين شان دارند و اگر در راهشان 
شهید شوند، آن را به منزله يک انجام وظیفه شرعي 
داوطلبانه مي دانند که جايگاهشان بهشت است. 

بچه اي که مياندار هيئت اس�ت شور 
عجيبي براي امام حسين)ع( دارد و ذاتًا 
و طبيعتا داراي شور و شوق و اشتياق 
شهادت است. اگر طلبه شهادت نبود 
که از اينجا به س�وريه نمي رفت. شب 
تول�د پيامب�ر)ص( قرار بود مراس�م 
عروس�ي اش را برگزار کند اما  جهاد 
در راه خدا را به همه چيز ترجيح داد

گفت وگوي منتشر نشده »جوان« با سردار شهيد محمد ناظري در خصوص شاگردش شهيد مدافع حرم امير سياوشي

روي پوستر تصوير شهيد نوشتم: مردي مرام ما و شهادت شعار ماست

جهاد في سبيل اهلل براي او مقدم  بر همه چيز بود

احمد محمدتبريزي
زماني ک�ه قرار گفت وگو با س�ردار ش�هيد محمد ناظري هماهنگ ش�د، او در مي�ان آب هاي 
خروش�ان خليج فارس و روي عرش�ه يک قايق حضور داش�ت، اما با همان لحن گرم و مشتي 
مآبش بس�يار با انرژي درباره نيروي ش�هيدش  امير سياوش�ي با ما صحبت ک�رد و حتي تيتر 
مطلب را هم خود س�ردار ناظري به ما پيش�نهاد داد. دس�ت تقدي�ر اين طور رق�م خورد که 
قبل از انتش�ار اين گفت و گ�و، فرمانده به نيروي ش�هيدش بپيون�دد و ام�روز در مطلبي که 
پيش رو داريد، دو ش�هيد داش�ته باش�يم. س�ردار ش�هيد ناظري در گفت و گويش ب�ا ما از 
جانفش�اني هاي جوانان امروز در مأموريت هاي س�خت و دش�وار مي گويد، او ک�ه خود عمر و 
جواني اش را صرف تربيت رزمي و اعتق�ادي جوانان مومن و انقالبي اين م�رز و بوم کرده بود. 
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چگونه می توان به زلزله زدگان خوی 
کمک کرد؟

رئیس سازمان داوطلبان جمعیت هالل احمر روش های 
اهدای کمک های نقدی و غیرنقدی مردم به زلزله زدگان 
روش های  درباره  سلیمی،  وحید  کرد.  تشریح  را  خوی 
احمر  فراخوان هالل  گفت:   زلزله زدگان خوی  به  کمک 
خوی  زلزله زدگان  به  مردمی   کمک های  دریافت  برای 
می شود  تقاضا  مردم  از  راستا  همین  در  و  شده  صادر 
کمک  برای  پتو  و  هیتربرقی  تامین  در  را  احمر  هالل 
تمایل  و در صورت  یاری کرده  زلزله زدگان »خوی«  به 
شماره  به  را  کمک  مبالغ  نقدی،  کمک های  اهدای  به 
به  و  مرکزی  بانک  نزد  کارت ۶۳۶۷۹۵۷۰۷۸۷۵۸۳۳۶ 
اینکه  بیان  با  وی  کنند.  واریز  احمر  هالل  نام جمعیت 
کمک های  طرح  اجرای  به  احمراقدام  هالل  جمعیت 
مردمی »مهر تابان« کرده است، گفت: در همین راستا 
نیز از مردم دلسوز و مهربان ایران می خواهیم که با کمک 
زدگان شهرستان  زلزله  برای  لوازم الزم  تهیه  در  نقدی 
خوی هالل احمر را یاری کنند و مبالغ اهدایی خود را به 

شماره حساب و کارت زیر واریز کنند.
شماره حساب: 4۱۰۱۰۳4۷4۱۹۹۹۹۹۸ 

شماره کارت: ۶۳۶۷۹۵۷۰۷۸۷۵۸۳۳۶
احمر،  داوطلبان جمعیت هالل  به گفته رئیس سازمان 
هموطنان همچنین می توانند با کد دستوری #۳*۱۱۲* 

مبالغ کمک خود را به حساب هالل احمر انتقال دهند.
چگونه می توان به زلزله زدگان خوی کمک کرد؟

سلیمی درباره اینکه آیا امکان ارائه کمک های غیرنقدی 
حال  در  گفت:   خیر،  یا  دارد  وجود  نیز   زلزله زدگان  به 
وسایل  نیاز  مورد  نقدی  غیر  کمک  بیشترین  حاضر 
گرم کننده مثل هیتربرقی و پتو است و مردم می توانند 
سراسر  در  احمر  هالل  جمعیت  شعب  به  را  اقالم  این 

کشور تحویل دهند.

شهادت مامور پلیس در عملیات رهایی 
گروگان 32 ساله در شیراز

ماموران  تالش  با  گفت:  فارس  استان  انتظامی  فرمانده 
شهرستان  انتظامی  فرماندهی  گلدشت   ۲۳ کالنتری 
شیراز خانم ۳۲ ساله از چنگال آدم ربا نجات یافت ولی 
یکی از ماموران وظیفه شناس پلیس افتخاری شیراز بر 
اثر اصابت گلوله فرد آدم ربا به درجه رفیع شهادت نائل 
شد. سردار رهام بخش حبیبی گفت: در پی اعالم یک 
بلوار چمران  محمودیه  باغات  اطراف  در  آدم ربایی  فقره 
شدند.  عمل  وارد  انتظامی  مأموران  بالفاصله  شیراز 
میدانی  حضور  با  افزود:  فارس  استان  انتظامی  فرمانده 
و واکنش سریع مأموران در محل مشخص شد گروگان 
گیر مسلح یک خانم ۳۲ ساله را به قصد اخاذی و آدم 
از محل  با یک دستگاه خودروی سواری ربوده و  ربایی 
متواری می شود. حبیبی تصریح کرد: ماموران به منظور 
حفظ جان گروگان با آدم ربا درگیر و دستگیری عامل 
انتظامی  فرمانده  کردند.  آغاز  را  آمیز  اقدام شرارت  این 
استان گفت: سرانجام با تالش مستمر پلیس فرد ربوده 
با حضور  که  گروگانگیری  این  اصلی  عامل  و  آزاد  شده 
در  بود  دیده  تنگ  خود  بر  را  عرصه  انتظامی  مأموران 
از  و  و دستگیر  پا مجروح  ناحیه  از  ماموران  با  درگیری 
خشاب  تیغه  دو  همراه  به  کمری  کلت  قبضه  یک  وی 
۱۵ تیری کشف شد. این مقام انتظامی با اشاره به اینکه 
گروگان صحیح و سالم است خاطرنشان کرد: متاسفانه 
پلیس  شناس  وظیفه  ماموران  از  یکی  عملیات  این  در 
اثر  بر  بنام محمود هوشمندی  انتظامی شیراز  افتخاری 
اصابت گلوله فرد آدم ربا به درجه رفیع شهادت نائل شد.

خبر

جدول 3250

اگر فردی در اثر ابتال به مسمومیت با گاز مونوکسید کربن 
نواقص  دچار  است  ممکن  ندهد  دست  از  را  خود  جان 

عصبی و روانی پیشرفته شود.
وسایل  از  استفاده  افزایش  و  هوا  برودت  به  توجه  با   
گرمایشی در نیمه دوم سال، آمار تلفات مسمومیت با گاز 
مونوکسید کربن در این دوره زمانی با رشد قابل توجهی 
نسبت به نیمه نخست سال همراه است؛ در سال گذشته 
کربن،  مونوکسید  گاز  با  مسمومیت  فوتی   ۹۲۶ از  نیز 
نفر   ۲۵4 و  درصد(   ۷۲.۶( سال  دوم  نیمه  در  نفر   ۶۷۲
قربانیان  آمار  بیشترین  و  باخته اند  نیمه نخست جان  در 
گاز گرفتگی سال قبل با ۱۶۹ فوتی در دی ماه به ثبت 

رسیده است.
آمارهای سازمان پزشکی قانونی کشور نشان می دهد بیش 
کربن  مونوکسید  گاز  با  مسمومیت  تلفات  درصد   ۷۰ از 

مربوط به نیمه دوم هر سال است.
آمار  امسال  ماهه نخست  پنج  در  این گزارش،  اساس  بر 
تلفات گازگرفتگی کاهش ۳۰.۲ درصدی داشت و از ۲۳۵ 
فوتی در مدت مشابه سال قبل به ۱۶4 فوتی )۱۱۸ نفر 

مرد و 4۶ نفر زن( در پنج ماهه امسال رسید.
همچنین در این مدت استان های تهران با ۳۳، آذربایجان 
شرقی با ۱۵ و خراسان رضوی با ۱4 مورد فوتی بیشترین 

آمار تلفات گازگرفتگی را داشتند.
سازمان پزشکی قانونی کشور به استناد آمارهای موجود 
با گاز  تلفات مسمومیت  افزایش  به  ضمن هشدار نسبت 
مونوکسید کربن در نیمه دوم سال بر رعایت نکات ایمنی 
در نصب و به کارگیری وسایل گرمایشی در فصل پاییز و 
فصل  در  می کند  توصیه  هموطنان  به  و  تأکید  زمستان 
عمدتاً  که  گرمازا  وسایل  از  استفاده  در  زمستان  و  پاییز 
به سیستم گاز شهری متصل است، نهایت دقت را داشته 

باشند.
به  گرمازا،   وسایل  از  بهینه  استفاده  ضمن  هموطنان 
صحیح  استفاده  و  بودن  سالم  درباره  ایمنی  توصیه های 
از وسایل گرمایشی و مسیر خروجی گاز از دودکش این 

وسایل توجه کنند.

چند توصیه پیشگیرانه:
گاز مونوکسید کربن گازی بدون رنگ و بو و عمده ترین 
اما  و گاز است  نفت  ناقص  این گاز سوختن  تولید  منبع 
اصوالً در اثر احتراق هر نوع ماده سوختنی مخصوصاً در 

تولید  است  ممکن  اکسیژن  فاقد  و  بسته  در  محیطهای 
شود.

دارای  یا  مستعمل  بخاری های  یا  آب گرمکن  از  استفاده 
نقص فنی و فاقد دودکش یا دارای دودکش بدون عملکرد 
را  مسمومیت  ایجاد  موارد  بیشترین  منزل  در  مناسب 

تشکیل می دهند.
از آنجا که تمایل این گاز برای ترکیب با هموگلوبین خون، 
۲۵۰ برابر بیش از اکسیژن است لذا با باال رفتن درصد آن 
اتاق، به سرعت باعث ایجاد مسمومیت خواهد  در هوای 
شد و اکسیژن رسانی به بافتهای مختلف بدن از جمله مغز 
و قلب را دچار اختالل می کند که به علت بی رنگ و بی بو 
بودن این گاز، ممکن است وجود آن در محیط تا زمان 

ایجاد عالیم مسمومیت شدید مورد توجه واقع نشود.
عالئم مسمومیت حاد با این گاز شامل سردرد، سرگیجه، 
حالت  سپس  و  شکمی  درد  احتماالً  و  استفراغ  و  تهوع 
به  مبتال  بیماران  در  است.  اغما  و  تشنج  بیهوشی، 
یک  بیماری  تشدید  است  ممکن  قلبی  ناراحتی های 

عالمت هشداردهنده باشد.
عضالت،  سفتی  به  می توان  مسمومیت  عالئم  سایر  از 
تنگی  گاه  و  خون  فشار  کاهش  تنفس،  تعداد  افزایش 
فردی  اگر  که  داشت  توجه  باید  کرد.  اشاره  مردمک ها 
جان  کربن  مونوکسید  گاز  با  مسمومیت  به  ابتال  اثر  در 
نواقص عصبی  از دست ندهد ممکن است دچار  را  خود 
قوای مغز  اختالل  یا  فلج عضوی  نظیر  روانی پیشرفته  و 

شود. مسمومیت شدید با این گاز می تواند کشنده باشد.

چگونه از مسمومیت با این گاز پیشگیری کنیم؟
به  که  سوختنی  گرمازای  وسیله  هر  که  باشید  آگاه   .۱
نحوی با سوختهای فسیلی )نفت، گاز، ذغال سنگ( کار 
کند به صورت بالقوه می تواند سبب تولید گاز مونوکسید 

کربن شود.
یا  دودکش  بدون  فرسوده  و  مستعمل  بخاری های  از   .۲

دارای دودکش نامناسب و غیر استاندارد استفاده نکنید.
بدون  بخاری های  از  استفاده  باشید،   داشته  توجه   .۳
کربن  مونوکسید  گاز  تولید  از  وجه  هیچ  به  دودکش 

جلوگیری نمی کند.
و  کافی  تهویه  که  محدود  و  بسته  فضای  در  هرگز   .4

مناسب ندارد )نظیر اتاق، گاراژ و ...( آتش روشن نکنید.
روشن  را  اتومبیل  موتور  گاراژ  بسته  فضای  در  هرگز   .۵

نگذارید.
مسیر  از سالمت  گرمایشی،  وسایل  راه اندازی  از  قبل   .۶
آن  بودن  نشتی  و  تَرک  بدون  و  ساختمان  دودکش 
از اتصال مناسب و صحیح لوله  اطمینان حاصل کرده و 
بخاری و آب گرمکن به دودکش دیواری اطمینان حاصل 

کنید.
۷. تمام دودکش ها باید وسیله انتهایی ضد باد )کالهک( 

مناسب داشته باشد.
و  کوره  از  آنها  در  که  منازل  و  محیط های شغلی  در   .۸
سیستم  و  دستگاه  سالمت  از  می شود  استفاده  مشعل 

تخلیه دود اطمینان حاصل کنید.
مستقل  دودکش  یک  دارای  باید  گازسوز  وسیله  هر   .۹
کارگیری  به  لذا  و  باشد  بیرون  فضای  به  منتهی  و 
مکان های  یا  بسته  فضاهای  در  دیواری  آب گرمکن های 

فاقد جریان هوا مجاز نیست.
۱۰. شیب لوله های افقی داخل واحدها باید مثبت و روبه 
باال و ارتفاع عمودی لوله در بیرون حداقل سه برابر طول 

افقی آن باشد.
کردن  روشن  از  پس  دودکش  بودن  داغ  به  توجه   .۱۱
کمک  گاز  تخلیه  از  شما  اطمینان  به  گرمایشی  وسیله 
خواهد کرد. اگر لوله دودکش بخاری شما سرد است دلیل 
از  سمی  گازهای  و  احتراق  محصوالت  نشدن  خارج  آن 
دودکش بوده در این صورت باید ضمن رفع نقص، به طور 
موقت با بازکردن قسمتی از در یا پنجره تهویه در محیط 

ایجاد کنید.
حمام  و  آشپزخانه  در  مناسب  تهویه  ایجاد  ضمن   .۱۲
روشن کردن  نیز  و  در حمام  نصب آب گرمکن  از  منزل، 
نگه داشتن  برای گرم  اجاق گاز در آشپزخانه  شعله های 

محیط داخل خانه جداً خودداری کنید.
۱۳. اگر فضای منزل خود را با شوفاژ و سیستم حرارت 
و  درها  منافذ  بستن  و  درزبندی  می کنید،  گرم  مرکزی 
بالمالنع  حرارتی  اتالف  از  جلوگیری  منظور  به  پنجره ها 
است اما در صورتی که از بخاری های گازسوز به منظور 
گرمایش محیط استفاده می کنید حتماً مختصری تهویه 
از طریق در یا پنجره در فضا ایجاد و از درزبندی و بستن 

کامل منافذ خودداری کنید.
۱4. در صورت احساس عالئم سردرد و سرگیجه و تهوع 
در مکانی که احتمال وقوع مسمومیت وجود دارد فوراً آن 
مکان را ترک کرده و به فضای آزاد پناه ببرید و در اسرع 

وقت به پزشک مراجعه کنید.
متوالی  روز  چند  برای  فوق  عالئم  تداوم  در صورت   .۱۵
احتمال مسمومیت خفیف با این گاز وجود دارد که بهتر 

است در این مورد با پزشک خود مشورت کنید.
گاز  کردن  روشن  از  سنگین،  وسایل نقلیه  رانندگان   .۱۶
و  استراحت  برای  خود  وسیله نقلیه  اتاق  در  پیک نیک 

خواب جداً خودداری کنند.

مونوکسید  گاز  با  مسمومیت  موارد  با  برخورد  در 
کربن چه باید کرد؟

۱. در صورت مواجهه با مصدومان، سریعاً آنها را از محیط 
خارج کنید.

با  فوراً  آلوده  محیط  از  مصدوم  کردن  خارج  از  پس   .۲
اورژانس تماس بگیرید.

۳. عالئم حیاتی مصدومان را کنترل و از باز بودن راه های 
هوایی مصدوم اطمینان حاصل کنید.

 عالئم مسمومیت با »قاتل خاموش« چیست؟

کدام افزودنی های 
غذایی مجاز هستند



شورای نگهبان از اصالح قانون 
انتخابات استقبال می کند

پاسخ ایران به متجاوزان
 قاطع و پشیمان کننده است

صفحه )4(صفحه )4(

سخنگوی شورای نگهبان گفت: این شورا از اصالح قانون انتخابات 
انتخابات  کلی  سیاست های  بر  مبتنی  اسالمی  شورای  مجلس 
استقبال می کند.  هادی طحان نظیف روز دوشنبه در گفت و گویی 
درباره طرح »اصالح قانون انتخابات مجلس شورای اسالمی« گفت: 
برای شورای نگهبان متجلی شدن سیاست های کلی انتخابات در 

قالب قانون مهم است و فرقی نمی کند که آن در قالب طرح....

 سخنگوی وزارت امور خارجه در واکنش به اظهارات تهدیدآمیز 
وزیر خارجه و مشاور شورای امنیت ملی آمریکا، گفت: دولت آمریکا 
به خوبی واقف است که جمهوری اسالمی ایران هیچگونه تعرض 
و تجاوز به سرزمین و منافع خود را بر نمی تابد و به متجاوزین به 
شکل قاطع و پشیمان کننده پاسخ می دهد.   ناصر کنعانی روز 

دوشنبه در واکنش به اظهارات تهدیدآمیز وزیر خارجه ...

سال شانزدهم * شماره 3250 * 4 صفحه *1000 تومانسه شنبه 11  بهمن 1401 * 31  ژوئن 2023 * 9  رجب 1444

برنامه های دهه فجر 
در استان اعالم شد

عالئم مسمومیت با 
»قاتل خاموش« 

چیست؟

نخستین خانه محیط زیست 
کهگیلویه و بویراحمد در دهدشت 

افتتاح شد
و  کهگیلویه  استان  زیست  محیط  خانه  نخستین 
بویراحمد شنبه شب با حضور مسئوالن شهرستانی 
معاون  شد.  افتتاح  دهدشت  شهر  در  استانی  و 
کهگیلویه  زیست  محیط  حفاظت  کل  اداره  فنی 
زیست  محیط  خانه  افتتاح  آئین  در  بویراحمد  و 
از  یکی  زیست  محیط  های  گفت:خانه  دهدشت 
مشارکت  و  سازی  مردمی  برای  مهم  های  بستر 
طبیعی  میراث  از  حفاظت  امر  در  محلی  جوامع 
اطالع  و  آموزش  منظور  به  که  رود  می  شمار  به 
رسانی در خصوص مسائل محیط زیستی، افزایش 
مشارکت عمومی در صیانت ، احیا و مدیریت محیط 
با  پور  اندازی می شود. جمشید عبدی  راه  زیست 

اشاره به اینکه شهر دهدشت به عنوان پایلوت...

رهبر انقالب اسالمی در دیدار تولیدکنندگان، 
عرصه های  فعاالن  و  کارآفرینان 
مشکالت  حل  کردند:  دانش بنیانتاکید 
رشد  بدون  خانوار  رفاه  و  معیشتی  محسوس 

اقتصادی ممکن نیست.
حضرت آیت اهلل خامنه ای رهبر معظم انقالب 
اسالمی صبح روز )دوشنبه( در دیدار صدها 
فعاالن  و  کارآفرینان  تولیدکنندگان،  از  تن 
عرصه های دانش بنیان، آینده روشن کشور را 
نیازمند رشد سریع و مستمر اقتصادی خواندند 
با اشاره به اولویت پیشرفت اقتصادی توأم  و 
تبیین  به  توسعه،  هفتم  برنامه  در  عدالت  با 
پرداختند  اقتصادی  رشد  الزامات  و  دالیل 
محسوس  مشکالت  حل  کردند:  تأکید  و 
خانوارها،  زندگی  دشواری های  و  معیشتی 

رشد اقتصادی را کاماًل ضروری کرده است.
خرسندی  ابراز  با  خامنه ای  آیت اهلل  حضرت 
فعالیت های  و  امیدوارانه  نگاه  روحیه،  از 
کارآفرینی  و  تولید  عرصه  فعاالن  ملموس 
گفتند: همانگونه که بارها گفته شده، استعداد 
منابع  به  توجه  با  کشور  رشد  ظرفیت  و 
خدادادی، موقعیت جغرافیایی و بین المللی و 
سیاسی و بخصوص نیروی انسانی، بسیار باال 
به همین  و  است  استثنایی  و در عرصه هایی 
ایران  پیشرفت  دورنمای  و  ملت  آینده  علت، 
بسیار روشن تر از پیش بینی های کنونی است.

سال  نام  به  جاری  سال  نامگذاری  ایشان، 
تا  را  اشتغال آفرین«  بنیان،  دانش  »تولید، 
حدودی ناشی از دیدار سال گذشته با فعاالن 
نمایشگاهی که  افزودند:  و  اقتصادی خواندند 
دو روز قبل بازدید شد، نشان می داد کارهای 
نسبتاً خوبی در زمینه شعار سال انجام شده، 
ضمن اینکه سخنان فعاالن اقتصادی در این 
دیدار درباره پیشرفت اقتصادی کشور، امیدها 
شاخص های  و  می دهد  خوبی  نویدهای  و 
عمدتاً  هم   ۱4۰۱ سال  اول  نیمه  رسمی 
نشان دهنده حرکت و رشد است. رهبر انقالب 
به مسئوالن دولتی حاضر در دیدار بخصوص 

معاون اول رئیس جمهور گفتند: ...

تبلیغات اسالمی استان گفت:  رئیس شورای هماهنگی 
در طول دهه فجر 4۰ عنوان برنامه با ۳4 هزار و 444 
ریز برنامه در استان برگزار می شود.  حجت االسالم سید 
جواد خاضع گفت: “برگزاری رژه خودرویی” از فرودگاه 
با هدف  بهمن  یاسوج در روز ۱۲  تا گلزار مطهر شهدا 
اکبر”  اهلل  “طنین  شهدا،  وامام  شهدا  با  میثاق  تجدید 
با شب ۲۱ بهمن و “راهپیمایی  بام خانه ها همزمان  بر 
باشکوه مردم” در روز ۲۲ بهمن سالروز پیروزی انقالب 
اسالمی از مهمترین برنامه های دهه فجر انقالب اسالمی 

در کهگیلویه و بویراحمد است....

از سوی رئیس شورای هماهنگی تبلیغات اسالمی؛
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مدیرکل بیمه سالمت استان:

خدمات دندانپزشکی
 در استان تحت پوشش 
بیمه سالمت قرار گرفت

مدیر کل صنعت، معدن و تجارت استان خبر داد:

 22کارخانه راکد در استان
 به فرآیند تولید بازگشت

حل مشکالت معیشتی بدون 
رشد اقتصادی ممکن نیست 

2

2

بازرس کل استان کهگیلویه و بویراحمد خبر داد ؛

تشکیل پرونده 
برای چهار مدیر و 
کارشناس متخلف

3

رئیس مجلس شورای اسالمی با بیان اینکه هیچ نشانه ای از تروریستی بودن 
حادثه رخ داده در سفارت جمهوری آذربایجان به دست نیاورده ایم، نسبت 
به تبعات بلندمدت هرگونه تصمیم احساسی از سوی این کشور هشدار داد.
اتحادیه  کنفرانس  نشست  هفدهمین  در  دوشنبه  روز  قالیباف  محمدباقر   
بیان کرد: جناب  المجالس کشورهای عضو سازمان همکاری اسالمی  بین 
آقای صالح قوجیل، رییس محترم مجلس امت الجزایر، جناب آقای ابراهیم 
محترم  رؤسای  الجزایر،  جمهوری  ملی  مجلس  محترم  رییس  بوغالی، 
مجالس، رؤسای محترم هیأت های نمایندگی مجالس، خانم ها و آقایان، 
بین  اتحادیه  کنفرانس  نشست  هفدهمین  در  که  است  خرسندی  مایه 

المجالس کشورهای عضو سازمان همکاری اسالمی حاضر هستم.

شمرده،  غنیمت  را  فرصت  این  داد:  ادامه  اسالمی  شورای  مجلس  رئیس 
برادران  تالش های  ویژه  به  الجزایر  جمهوری  مجالس  شایسته  اقدامات  از 
و  الجزایر  االمه  مجلس  محترم  رییس  قوجیل  آقای صالح  گرامی ام جناب 
جناب آقای ابراهیم بوغالی رییس محترم مجلس ملی الجزایر برای میزبانی 
کنم.  می  قدردانی  نشست  این  برگزاری  به  مربوط  عالی  تمهیدات  و  گرم 
دبیرکل  نیاس  قریشی  آقای  جناب  از  را  خود  قدردانی  مراتب  همچنین 
محترم اتحادیه بین المجالس کشورهای عضو سازمان همکاری اسالمی و 
همکاران ایشان برای کار حرفه ای آنان در برنامه ریزی نشست و تهیه اسناد 

آن اعالم می کنم.
رغم  به  معاصر  دوره  در  اسالم  جهان  رییس،  آقای  کرد:  بیان  قالیباف 
برخورداری از غالب مؤلفه های الزم قدرت مانند پیشینه تاریخی و تمدنی 
و جمعیت  اقلیمی  تنوع  منابع طبیعی هنگفت، جغرافیای گسترده،  غنی، 
بین  نظام  امکانات  و  ظرفیت ها  با  متناسب  و  درخور  نقشی  متأسفانه  باال، 
الملل ایفا نکرده است. خوشبختانه طی چند دهه اخیر با وجود فراز و نشیب 
گوناگون،  ابعاد  در  توسعه  به  ملل مسلمان  یُمن دستیابی  به  فراوان،  های 
به  اسالمی  امت  شایسته  بازگشت  برای  نوین  تحرکی  گیری  شکل  شاهد 
مدار ایفای نقش تاریخی و سرنوشت ساز خود در ترسیم نقشه آینده جهان 
این  به  این واقعیت اذعان کرد که رسیدن  به  باید  هستیم. در عین حال، 
نقش آفرینی نیازمند اقدام دسته جمعی برنامه ریزی شده و هدفمند همه 

کشورهای اسالمی است.
رئیس دستگاه قانون گذاری کشور اظهار داشت: آقای رییس، اینجانب به 
تحقق  منظور  به  ایران  اسالمی  شورای  مجلس  در  همکارانم  از  نمایندگی 
مایلم  اسالمی،  امت  جهانی  منزلت  و  جایگاه  ارتقای  کردن  عملیاتی  و 
توسعه  و  برای صلح  اسالم؛ همبستگی  را تحت عنوان »جهان  پیشنهادی 
پایدار« را به نشست حاضر ارائه دهم. پیش شرط اساسی این ابتکار تاکید بر 
چندجانبه گرایی و تمرکز بر مشترکات دولت ها و ملت های اسالمی با پرهیز 

از پرداختن به موضوعات اختالف برانگیز است.
وی تاکید کرد: تحقق این ابتکار مستلزم تمرکز بر راهبردهای زیر است که 
نقش آفرینی پارلمان های اسالمی در چارچوب اتحادیه مجالس کشورهای 
اولین  است:  انکار  غیرقابل  روند  این  در  اسالمی  همکاری  سازمان  عضو 

راهبرد، همکاری نزدیک و تشریک مساعی کشورهای اسالمی برای تضمین 
صلح، ثبات و توسعه پایدار امت اسالمی به عنوان یک بلوک قدرت جدید 
است، در این راستا احترام به حاکمیت و تمامیت ارضی، توجه به نگرانی 
های امنیتی مشروع دیگر کشورها و عدم مداخله در امور داخلی یکدیگر 
باشد.  باید اصول اساسی دستور کار همکاری مشترک کشورهای اسالمی 
باید همگان متعهد به حل و فصل مسالمت آمیز اختالفات بوده، و گفتگو و 

مفاهمه، اولویت اول آنان در تعامل با یکدیگر باشد.
قالیباف با بیان اینکه دومین راهبرد، همکاری برای حل چالش های اساسی 
فراروی جهان اسالم است، ادامه داد: فقر، بحران غذایی، توسعه نیافتگی، 
خارجی،  گر  مداخله  های  قدرت  سازی  بحران  گرایی،  افراط  و  تروریسم 
به  اسالمی  فرهنگ  گسترش  با  غرب  جهان  سردمداران  دشمنی خصمانه 
اعمال تحریم های غیرقانونی یکجانبه علیه کشورهای  شیوه های مختلف، 
اسالمی و همچنین اقدامات خصمانه رژیم صهیونیستی علیه مردم مظلوم و 
بی دفاع فلسطین، بخشی از این چالش ها به شمار می آیند. بدیهی است تنها 
راهکار فایق آمدن بر این چالش ها و مخاطرات، همکاری میان کشورهای 
آنان  کالن  و  راهبردی  های  سیاستگذاری  زمینه  در  هماهنگی  و  اسالمی 

است.
راهبردی  نوآوری های  اقدام،  سومین  اینکه  به  اشاره  با  مقننه  قوه  رئیس 
نوآوری ها  راستا  این  در  داد:  توضیح  است،  مذکور  هدف  به  رسیدن  برای 
مفاهمه،  و  نوین جهت گفتگو  تاسیس ساختارهای  و طرح هایی همچون 
و  بنیان  دانش  های  فعالیت  توسعه  و  تاسیس  برای  مشترک  همکاری  و 
فناوری پایه افزایش تعامالت فرهنگی به منظور ترویج فرهنگ غنی اسالم 
و ارتقاء هم پیوندی و همکاری میان کشورهای اسالمی میبایست به طور 
جدی در دستور کار ما باشد. همچنین در حوزه اقتصادی، اقداماتی از قبیل 
توسعه زیرساخت های مربوط به همکاری های اقتصادی، تجاری و صنعتی، 
اقتصادهای کشورهای اسالمی در  افزایش قدرت چانه زنی و توان رقابتی 
بازارهای جهانی باید با اقداماتی همچون تأسیس بازار مشترک و شکل دهی 
مالی با هدف تحقق توسعه متوازن و همگن در سطح  به اتحادیه پولی – 

کشورهای اسالمی مورد توجه و پیگیری قرار گیرند.
وی افزود: امیدواریم تصویب و برنامه ریزی برای اجرای این ابتکار که مستلزم 
بهره گیری  امکان  فراهم ساختن  به منظور  قوانین الزم  و تصویب  تدوین 
بهینه از ظرفیت های داخلی و بومی کشورهای اسالمی و اتخاذ رویکردهای 

اجماعی و یکپارچه می باشد، در دستور کار PUIC قرار گیرد.
قالیباف بیان کرد: همکاران گرامی، بیش از هفت دهه است که سیاست ها 
کرامِت  و  بشر  حقوق  نقض  در  صهیونیستی  جعلی  رژیم  پلید  اقدامات  و 
و  قلوب  در  فلسطین  آرمان  که  نکنیم  تردید  دارد.  ادامه  فلسطین  مردم 
اذهان تمامی مسلمانان همچنان قدرتمندانه زنده و پویا است. این آرمان 
امت  برای  آن  شیرین  میوه  که  گردیده  مبدل  تنومند  درختی  به  اکنون 
برای  نتانیاهو،  افراطی  دولت  و  ها  صهیونیست  است.  مقاومت  اسالمی، 
را  جنین  به  حمله  گذشته  روز  چند  در  شان،  سیاسی  مشکالت  فرافکنی 
طراحی کردند اما مقاومت فلسطینی، که امروز مطلوب هر جوان و نوجوان 

امنیت پوشالی  از  فراتر  فلسطینی است، نشان داد که گروه های مقاومت 
صهیونیست ها توانمند شده اند. البته اتحادهای گروه های فلسطینی، توان 
آنها را در مبارزه با صهیونیست ها افزایش خواهد داد. جا دارد حمایت خود 
را از تالش های دولت الجزایر برای اتحاد گروه های فلسطینی اعالم کنیم.

که  فوتبال  اخیر  جهانی  جام  حتی  دیگر،  ای  نشانه  در  داشت:  اظهار  وی 
شریف  قدس  آرمان  و  فلسطین  که  داد  نشان  شد  برگزار  قطر  کشور  در 
همچنان زنده است و عادی سازی روابط برخی کشورها با رژیم کودک کش 
فراموش  را  پیمان خویش  نباید  است.  نداشته  تاثیری  آن  بر  صهیونیستی 
کنیم و همچنان بر آن باشیم تا فلسطین و قدس شریف به عنوان اولویت 
که  روزی هستیم  آن  مشتاق  ما  بماند  مطرح  اسالم  اول جهان  موضوع  و 
را شاهد  فلسطین  اسالمی در خاک  اصلی سازمان همکاری  مقر  گشایش 

باشیم.
اهلل  آیت  امر همچنانکه حضرت  این  اسالمی گفت:  رئیس مجلس شورای 
خامنه ای رهبر انقالب اسالمی ایران بارها تاکید کرده اند تنها زمانی محقق 
خواهد شد که اراده همه مردم فلسطین از مسلمان تا مسیحی و یهودی، 
بر سرنوشت آن سرزمین حاکم شود. همچنین شاهد هستیم که گسترش 
فرهنگ غنی اسالم در ملل دنیا چنان استعمارگران دیروز و مدعیان امروز 
آزادی عقیده و اندیشه را نگران کرده است که با شعار دروغین، آزادی بیان، 
آزادی عقیده و فرهنگ را محدود کرده و با توهین به مقدسات اسالم به 
دنبال این هستند که جلوی ترویج فرهنگ اسالمی را میان ملل حق طلب 

بگیرند.
قالیباف بیان اینکه توهین ها به مقدسات و قرآن سوزی اخیر در کشور های 
اروپایی، در واقع عکس العملی از سر استیصال دشمنان اسالم به گسترش 
این  از رشد  مانع  تنها  نه  که  است  در جهان غرب  اسالم  فرهنگی جریان 
جریان اجتماعی نخواهد شد بلکه باعث شناخت بیشتر انسان های حق جو 
از ابعاد حیات بخش اسالم خواهد شد، اظهار داشت: در این زمینه بر این 
باورم همه کشورهای اسالمی باید یک صدا اعتراض زبانی و عملی خود را 
به دشمنان اسالم نشان دهند و بیش از پیش، روشن کردن ابعاد انسان ساز 
اسالم برای مردم دیگر کشورهای دنیا را در دستور کار قرار دهند. مقابله با 
این توهین ها آزمونی است برای جهان اسالم و بی تردید اگر همه کشورهای 
بر  فشار  برای  خود  اقتصادی  و  سیاسی  های  ظرفیت  از  یکپارچه  اسالمی 
سیاستمداران جبهه غرب استفاده کنند، حتما این روند متوقف خواهد شد.

سفارت  در  داده  رخ  حادثه  بودن  تروریستی  از  نشانه ای  هیچ 
جمهوری آذربایجان به دست نیاورده ایم

برای  که  اخیری  حادثه  درباره  ای  نکته  به  دانم  می  کرد: الزم  تاکید  وی 
سفارت جمهوری آذربایجان در تهران پیش آمده نیز اشاره کنم. ما از این 
حادثه عمیقا متاسف بوده و در حال پیگیری دقیق و همه جانبه آن هستیم. 
پیگیری  این  جزئیات  جریان  در  کامال  آذربایجان  کشور  محترم  مسئوالن 
ما  است.  جریان  در  زمینه  این  در  نزدیکی  دوجانبه  تعامل  و  هستند  ها 
با  ایم.  نیاورده  دست  به  موضوع  این  بودن  تروریستی  از  ای  نشانه  هیچ 
این حال، الزم می دانم تاکید کنم تصمیم های احساسی درباره روابط دو 
رژیم  اسالم خصوصا  جهان  بدخواهان  و  مشترک  دشمنان  خواسته  کشور 
بلند  تبعات  تواند  باید درباره هرگونه تصمیم که می  و  صهیونیستی است 

مدت نیز داشته باشد هشیار و دقیق بود.
رئیس مجلس شورای اسالمی عنوان کرد: آقای رییس، در پایان در راستای 
محترم  دبیرکل  از  درخواست  اینجانب،  خاص  پیشنهاد  شده،  مطرح  ایده 
پیشنهادی  ابتکار  پیرامون  بررسی  و  برای بحث   PUIC اعضای محترم  و 

»جهان اسالم؛ همبستگی برای صلح و توسعه پایدار« است.

نماینده تهران در مجلس:

اولویت مجلس
 اقتصاد است نه انتخابات

 نماینده مردم تهران در مجلس در پاسخ به نماینده تربت جام که خواستار 
تاکید  بود، گفت:  انتخابات  قانون  به جای  مردم  قراردادن مشکالت  اولویت 
مجلس یازدهم مصوبات اقتصادی و عدالت محوری است و نباید از نجابت 

دولت سیزدهم سوء استفاده کرد.
در جلسه علنی روز دوشنبه - ۱۰ بهمن - مجلس شورای اسالمی، جلیل 
گزارش  به  رسیدگی  جریان  در  جام  تربت  نماینده  آبادی  جهان  رحیمی 
کمیسیون امور داخلی کشور و شوراها در مورد طرح اصالح موادی از قانون 
معیشتی  و  اقتصادی  شرایط  به  اشاره  با  اسالمی  شورای  مجلس  انتخابات 
وقت  مجلس  انتخابات  قانون  اصالح  برای  روزها  این  در  اینکه  گفت:  مردم 
رفع  در  تاثیری  چه  این طرح  که  است  این  سوال  گذاشته ایم، شرمنده ایم؛ 
مشکالت مردم دارد. نماینده مردم تربت جام در مجلس خواستار آن شد که 
نمایندگان به مشکالتی چون کاهش نرخ تورم و مدیریت بازار ارز تمرکز کنند 
نیست  اولویت کشور  مجلس  انتخابات  قانون  اصالح  داشت:  اظهار  و سپس 
تومانی و  اقتصادی، صدور قبض های گاز چند میلیون  بلکه حل مشکالت 
بازار خودرو در اولویت دارد. در ادامه مالک شریعتی نیاسر طی تذکری آیین 
نامه ای با استناد به مواد ۲۲ و ۱۰۹ آیین نامه داخلی مجلس گفت: بر اساس 
این مواد وقتی نماینده ای خارج از دستور صحبت می کند، باید مانع آن شد 
و حتی میکروفون او را قطع کرد؛ متاسفانه آقای رحیمی جهان آبادی خارج 
از موضوع صحبت کرد و در واقع نطق انتخاباتی داشت. وی ادامه داد: این 
نماینده این اتهام را به نمایندگان مجلس وارد کرد که به فکر مردم نیستند، 
در حالی که مجموع مصوبات اقتصادی به ویژه عدالت محور مجلس یازدهم 
از مجموع سه مجلس گذشته باالتر است و دستور قبلی امروز مجلس نیز در 
مورد طرح مالیات بر سوداگری بود. شریعتی افزود: این نماینده برای پیگیری 
مطالبات مردم، بهتر بود در دولت قبل و برای مشکالتی که در رابطه ایران با 
کشور ترکمنستان اتفاق افتاد و امروز اثر آن را در موضوع گاز شهرستان تربت 
جام می بینیم، تذکر داده و پیگیری می کرد تا امروز شاهد درد و رنج مردم در 
این منطقه نباشد. سخنگوی کمیسیون انرژی مجلس با طرح پرسش هایی 
اقدام  نیروگاه  و  پاالیشگاه  به ساخت  نسبت  قبل  اینکه چرا دولت  بر  مبنی 
نکرد؟ چرا مسکن و طرح های اقتصادی را دنبال نکرد؟ افزود: آیا به دولت 
دوازدهم تذکر داده شد که امروز در مورد مباحث اقتصادی تذکر می دهند؟

شریعتی افزود: تمامی تصمیمات دولت قبل که این نماینده مدافع آن بود، 
پایان دولت گذشته به زیر ۱۰  امید در  امید بود و شاخص  خالف تدبیر و 
درصد رسید؛ ما تمام اقدامات را از زیر صفر شروع کردیم و اگر دولت نجابت 

می کند و حرفی نمی زند، نباید سوء استفاده کرد.

در اجالس اتحادیه مجالس کشورهای عضو شورای همکاری اسالمی مطرح کرد:

هشدار قالیباف به جمهوری آذربایجان
 درباره تبعات هرگونه تصمیم احساسی

پیامبر اکرم صلی اهلل علیه و آله
أِس، أِس ِمَن الَجَسِد، وَمكاَن الَعینَیِن ِمَن الرَّ اِجَعلوا أهَل بَیتي ِمنُكم َمكاَن الرَّ

أُس إلاّ بِالَعینَیِن. أِس، ول یَهتَِدي الرَّ  َفِإنَّ الَجَسَد ل یَهتَدي إلاّ بِالرَّ
اهل بیت مرا نسبت به خود )اماّت(، همچون سر بدانید برای پیكر و دو چشم برای سر، 
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مطالعات نشان می دهد؛
ضربه به سر ریسک مرگ زودهنگام 

را دو برابر افزایش می دهد
مزمن  سالمتی  مشکالت  از  بسیاری  با  سر  به  ضربه 
مرتبط است، اما یک مطالعه جدید نشان می دهد که 
یا حتی سه  را دو  ممکن است خطر مرگ زودهنگام 

برابر کند.
دکتر »هالی السر«، سرپرست تیم تحقیق از دانشگاه 
پنسیلوانیا، توضیح داد: »این مورد به ویژه برای افرادی 
صادق  دارند،  سر  به  شدید  یا  متعدد  آسیب های  که 
پوشیدن  مانند  ایمنی  اقدامات  اهمیت  امر  این  است. 
از  جلوگیری  برای  را  ایمنی  کمربند  و  ایمنی  کاله 

آسیب سر نشان می دهد.«
صدمات به سر معموالً ناشی از تصادفات وسایل نقلیه 

موتوری، زمین خوردن یا ورزش است.
با  را  آسیب ها  این  قبلی  تحقیقات  محققان،  گفته  به 
مغزی  سکته  و  عقل  زوال  دیرهنگام،  صرع  ناتوانی، 

مرتبط کرده است.
برای مطالعه تاثیر درازمدت آسیب سر بر میزان مرگ 
و میر، محققان از داده های ۳۰ ساله در مورد ۱۳۰۰۰ 
نشده  بستری  بیمارستان  در  که  کردند  استفاده  نفر 

بودند یا در خانه های سالمندان زندگی می کردند.
چند  یا  یک  مطالعه  مورد  گروه  از  درصد   ۱۸ حدود 
ضربه به سر را در طول دوره مطالعه تجربه کرده بودند 
بودند.  یا شدید  متوسط  آسیب ها  آن  از  درصد  و ۱۲ 
میانگین فاصله زمانی بین آسیب سر و مرگ 4.۷ سال 

بود.
محققان دریافتند که مرگ به هر علتی در تقریباً ۶۵ 
اند، در  افرادی که دچار آسیب به سر شده  از  درصد 
به سر رخ  بدون آسیب  افراد  از  با ۵۵ درصد  مقایسه 
داده است. مرگ و میر ناشی از همه علل در افرادی که 
آسیب به سر داشتند ۲.۲ برابر بیشتر از میزان مرگ و 
میر افراد بدون آسیب سر و بیش از ۲.۸ برابر بیشتر در 

افرادی بود که ضربه شدید سر داشتند.
شایع ترین علل مرگ در این افراد، سرطان ها، بیماری 
های قلبی عروقی و اختالالت عصبی مانند زوال عقل، 
مرگ  دریافتند  محققان  بودند.  مغزی  سکته  یا  صرع 
ضربه  یا  آسیب  و  عصبی  اختالالت  از  ناشی  میر  و 
غیرعمدی، مانند زمین خوردن، در افرادی که آسیب 
افرادی  از  سوم  دو  بود. حدود  بیشتر  داشتند،  سر  به 
به  دادند،  از دست  را  خود  جان  عصبی  دالیل  به  که 
و  آلزایمر  مانند  عصبی  تخریب کننده  بیماری های 
پارکینسون مبتال بودند )۱4درصد در مقایسه با حدود 
مطالعه  داده های  سر(.  آسیب  بدون  افراد  در  ۷درصد 
مبتال  افراد  در  مرگ  علت  چرا  که  نمی دهد  توضیح 
از بیماری های عصبی است،  به آسیب های سر بیشتر 
که بر نیاز به تحقیقات بیشتر در مورد رابطه بین این 

اختالالت، آسیب به سر و مرگ تاکید می کند.

محققان نروژی هشدار می دهند؛
شکم بزرگ در میانسالی با ضعف و 

ناتوانی در پیری مرتبط است
وزن  هرگونه  که  دهد  می  نشان  جدید  مطالعه  یک 
خطر  تواند  می  شکم  اطراف  در  میانسالی  در  اضافی 

ضعیف شدن فرد را در دهه های بعد افزایش دهد.
دور  چربی  عمدتاً  که  چاق  افراد  محققان،  گفته  به 
شکمی دارند، بیشتر در معرض عالئم ضعف، از جمله 
سطح  کاهش  و  رفتن  راه  پایین  سرعت  خستگی، 
فعالیت بدنی هستند. این عالئم می تواند باعث شود 
که فرد در هنگام زمین خوردن آسیب بیشتری ببیند، 
دچار ناتوانی شود، نیاز به بستری شدن در بیمارستان 
داشته باشد، کیفیت زندگی پایین تری داشته باشد و 
زودتر بمیرد. مطالعه جدید شامل بیش از 4۵۰۰ نفر 
در نروژ بود که به طور متوسط به مدت ۲۱ سال، با 
کمر  دور  بودند.  نظر  تحت  سال،   ۵۱ سنی  میانگین 
یا  متر  سانتی   ۹4 کمر  دور  شد.  گرفته  ابتدا  در  آنها 
برای  کمتر  یا  متر  سانتی   ۷۸.۵ و  مردان  برای  کمتر 
“متوسط  شد.  بندی  طبقه  “طبیعی”  عنوان  به  زنان، 
باال” برای مردان ۹4 تا ۱۰۱.۵ سانتی متر و برای زنان 
۸۱ تا ۸۹ سانتی متر بود، و اگر باالی ۱۰۱.۵ سانتی 
باشد،  زنان  برای  متر  سانتی   ۸۹ و  مردان  برای  متر 
“باال” محسوب شد. »شریشتی اوچای«، محقق ارشد 
از دانشگاه اسلو نروژ، گفت: »افرادی که در ابتدا چاق 
در  که  داشت  احتمال  بیشتر  برابر   ۲.۵ تقریباً  بودند، 

پایان مطالعه ضعیف یا در مرز ضعف باشند.«
به همین ترتیب، افرادی که دور کمر بزرگی دارند، دو 
برابر بیشتر از افرادی که دور کمرشان طبیعی است، 
دچار ناتوانی یا ضعف می شوند، در حالی که آن هایی 
با  درصد   ۵۷ دارند،  تری  بزرگ  بسیار  کمر  دور  که 

احتمال ضعف و ناتوانی روبرو هستند.

محققان ژاپنی می گویند؛
ورزش در خانه برای مغز مفید 

است اما ورزش گروهی بهتر است
مفید  مسن  افراد  مغز  برای  خوب  بدنی  تمرین  یک 
است. معاشرت هم همینطور. فایده این دو در کنار هم 
حتی بزرگ تر است. محققان ژاپنی در مطالعه جدیدی 
بود، متوجه  پرداخته  انفرادی و گروهی  به ورزش  که 
ارتباط شدند. »توموهیرو اوکورا«، نویسنده ارشد  این 
این مطالعه از دانشگاه تسوکوبا در ژاپن، گفت: »ورزش 
برای بسیاری از افراد مسن قابل مدیریت است و ما در 
مقایسه با کسانی که ورزش نمی کنند، مزایای شناختی 
آن را مشاهده کردیم.« اوکورا در بیانیه خبری دانشگاه 
زمانی  مزایای ورزش  ما متوجه شدیم که  »اما  افزود: 
شود،  انجام  هفته  در  بار  دو  حداقل  و  دیگران  با  که 
۱4.۱ درصد بیشتر است.« از سال ۲۰۱۷، این مطالعه 
به مدت  را  به حدود 44۰۰ سالمند  مربوط  داده های 
برای  را  ها  داده  محققان  کرد.  جمع آوری  سال  چهار 
یافتن رابطه بین زوال شناختی )یا ذهنی( با ورزش به 
طور کلی و ورزش با دیگران بررسی کردند. در افرادی 
می  ورزش  هفته  در  بیشتر  یا  بار  دو  تنهایی  به  که 
یا مهارت های  ابتال به اختالل در تفکر  کردند، خطر 
یادگیری تا بیش از ۱۵ درصد کاهش یافت. کسانی که 
دو بار یا بیشتر در هفته با دیگران ورزش می کردند 

حدود ۲۹ درصد با این کاهش روبرو بودند.

کنعانی: 

پاسخ ایران به متجاوزان
 قاطع و پشیمان کننده است

اظهارات  به  واکنش  در  خارجه  امور  وزارت  سخنگوی   
آمریکا،  ملی  امنیت  شورای  مشاور  و  خارجه  وزیر  تهدیدآمیز 
گفت: دولت آمریکا به خوبی واقف است که جمهوری اسالمی 
ایران هیچگونه تعرض و تجاوز به سرزمین و منافع خود را بر 
نمی تابد و به متجاوزین به شکل قاطع و پشیمان کننده پاسخ 

می دهد.  
به اظهارات تهدیدآمیز  ناصر کنعانی روز دوشنبه در واکنش   
وزیر خارجه آمریکا و نیز مشاور شورای امنیت ملی این کشور، 
بین  و  حقوقی  مسؤلیت های  متوجه  باید  آمریکا  دولت  گفت: 
اسالمی  جمهوری  علیه  تهدیدآمیز  اظهارات  از  ناشی  المللی 
تحریک  اظهارات  چنین  سیاسی  پیامدهای  به  و  باشد  ایران 

آمیزی بیشتر بیاندیشد.
اسالمی  جمهوری  کرد:  تاکید  خارجه  امور  وزارت  سخنگوی 
تاکید  فعالیت هسته ای خود  آمیز  بر ماهیت صلح  ایران کرارا 
نیز  اتمی  انرژی  المللی  بین  آژانس  مکرر  گزارش های  و  کرده 
مؤید آن است و این که دستیابی به سالح هسته ای در دکترین 

امنیت ملی جمهوری اسالمی ایران جایی ندارد.
ایران پیشرفت  افزود: در عین حال جمهوری اسالمی  کنعانی 
علمی، فنی و تکنولوژیک خود در زمینه هسته ای را متوقف 
مبتنی  باشد،  ای کشور  توسعه  نیاز  میزان که  به هر  و  نکرده 
بر حقوق الینفک خود بعنوان دولت عضو معاهده عدم اشاعه 
دنبال خواهد کرد. وی تصریح کرد: دولت آمریکا به خوبی واقف 
است که جمهوری اسالمی ایران هیچگونه تعرض و تجاوز به 
سرزمین و منافع خود را بر نمی تابد و به متجاوزین به شکل 
امور  وزارت  پاسخ می دهد. سخنگوی  کننده  پشیمان  و  قاطع 
خارجه درباره ادعای مضحک حمایت آمریکا از مردم ایران نیز 
گفت: ریاکاری ها را متوقف کنید و هوش سیاسی ملت ایران را 

دست کم نگیرید.
دیگر  بار  یک  ایران  مردم  اخیر،  اغتشاشات  در  افزود:  کنعانی 
متحدین  از  دیگر  برخی  و  آمریکا  دولت  که  کردند  مشاهده 
بدانجا که در توان داشتند،  تا  ابعاد مختلف و  اروپائی آن، در 
سعی کردند تا با تحریک و توسعه اغتشاشات در ایران، امنیت 
ملت ایران را فدای امیال و اهداف پلید ضدایرانی خود نمایند، 
اما همانند گذشته تیر آنها به سنگ خورد و مردم فهیم ایران 

دست رد بر سینه آنها زدند.
سخنگوی وزارت امور خارجه تأکید کرد: دولت آمریکا و چند 
مسائل  خصوص  در  دروغگوئی  تداوم  از  آن،  اروپائی  شریک 
اقدامات  ایران  اما  گرفت،  نخواهند  نتیجه ای  ایران  داخلی 

ضدایرانی آنها را مورد محاسبه و پیگیری قرار خواهد داد.

شورای نگهبان از اصالح قانون انتخابات 
استقبال می کند

قانون  اصالح  از  شورا  این  گفت:  نگهبان  شورای  سخنگوی 
کلی  بر سیاست های  مبتنی  اسالمی  انتخابات مجلس شورای 
دوشنبه  روز  نظیف  هادی طحان  می کند.   استقبال  انتخابات 
مجلس  انتخابات  قانون  »اصالح  طرح  درباره  گویی  گفت و  در 
شدن  متجلی  نگهبان  شورای  برای  گفت:  اسالمی«  شورای 
قانون مهم است و فرقی  قالب  انتخابات در  سیاست های کلی 
نمی کند که آن در قالب طرح باشد یا الیحه. وی تصریح کرد: 
انتخابات  قانون  اصالح  برای  اقداماتی  گذشته  سال های  در 
نتیجه  به  اقدام  دو  البته  نرسید.  نتیجه  به  اما  گرفت  صورت 
رسید که یکی تصویب طرحی در سال ۹۸ در مجلس شورای 
بود که در  اسالمی درخصوص شفافیت منابع مالی کاندیداها 
اساسی شناخته نشد.  قانون  و  مغایر شرع  نیز  نگهبان  شورای 
سال گذشته نیز شورای نگهبان برای انتخابات ریاست جمهوری 
ابالغ کرد. سخنگوی شورای  کاندیداها  ثبت نام  برای  شرایطی 
نگهبان البته بیان داشت: دو مصوبه آماده شده از سوی مجلس 
شورای اسالمی و شورای نگهبان، نسبت به آن اصالحاتی که 
باید صورت بگیرد ناچیز و کم است. طحان نظیف بیان کرد: 
در  انتخابات  نظام  آسیب شناسی  انتخابات،  کلی  سیاست های 
نهادی که  عنوان  به  نگهبان  است. شورای  چهار دهه گذشته 
با آسیب هایی  انتخابات است، در مقام عمل  بر  متولی نظارت 
مواجه شده است که سرتیتر آن ها در سیاست های کلی انتخابات 
آمده است. وی با ذکر مثالی افزود: موضوع پیش  ثبت نام در نظام 
انتخابات جایش خالی است. موقع ثبت نام انتخابات ها با انبوهی 
ندارند.  ثبت نام  شرایط  که  هستیم  مواجه  ثبت نام کنندگان  از 
نظر گرفته شود جلوی ردصالحیت های  در  ثبت نام  اگر پیش 
برخی از افراد گرفته می شود. برخی از افراد ثبت نام می کنند که 
محکومیت کیفری دارند. اگر این موضوع در پیش  ثبت نام در 
نظر گرفته شود، فرد نمی تواند ثبت نام کند که با ردصالحیت 
زمان  درباره  نگهبان  شورای  حقوقدان  عضو  این  مواجه  شود. 
بررسی صالحیت داوطلبان انتخابات مجلس شورای اسالمی نیز 
گفت: طبق قانون کنونی ۲۰ روز زمان برای رسیدگی صالحیت 
داوطلبان در نظر گرفته شده است که زمان کمی است؛ ما این 
نگرانی را داریم که در این مدت کم، حقی از افراد ضایع شود. 
برای شورای نگهبان سخت است که در مدت زمان اندکی به 

رسیدگی صالحیت داوطلبان بپردازد.

سالمت

جامعه

کاریکاتور

من وکالت بده بودم زیرآب بابامو نمیزدم! 

حضرت آیت اهلل خامنه ای :

حل مشکالت محسوس معیشتی بدون رشد اقتصادی ممکن نیست

رهبر انقالب اسالمی در دیدار تولیدکنندگان، 
عرصه های  فعاالن  و  کارآفرینان 
مشکالت  حل  کردند:  دانش بنیانتاکید 
بدون رشد  رفاه خانوار  و  محسوس معیشتی 

اقتصادی ممکن نیست.
حضرت آیت اهلل خامنه ای رهبر معظم انقالب 
اسالمی صبح روز )دوشنبه( در دیدار صدها 
فعاالن  و  کارآفرینان  تولیدکنندگان،  از  تن 
کشور  روشن  آینده  دانش بنیان،  عرصه های 
اقتصادی  مستمر  و  سریع  رشد  نیازمند  را 
پیشرفت  اولویت  به  اشاره  با  و  خواندند 
هفتم  برنامه  در  عدالت  با  توأم  اقتصادی 
رشد  الزامات  و  دالیل  تبیین  به  توسعه، 
حل  کردند:  تأکید  و  پرداختند  اقتصادی 
دشواری های  و  معیشتی  محسوس  مشکالت 
کاماًل  را  اقتصادی  رشد  خانوارها،  زندگی 

ضروری کرده است.
حضرت آیت اهلل خامنه ای با ابراز خرسندی از 
روحیه، نگاه امیدوارانه و فعالیت های ملموس 
گفتند:  کارآفرینی  و  تولید  عرصه  فعاالن 
استعداد  شده،  گفته  بارها  که  همانگونه 
منابع  به  توجه  با  کشور  رشد  ظرفیت  و 
خدادادی، موقعیت جغرافیایی و بین المللی و 
سیاسی و بخصوص نیروی انسانی، بسیار باال 
و در عرصه هایی استثنایی است و به همین 
ایران  پیشرفت  دورنمای  و  ملت  آینده  علت، 
بسیار روشن تر از پیش بینی های کنونی است.

سال  نام  به  جاری  سال  نامگذاری  ایشان، 
تا  را  اشتغال آفرین«  بنیان،  دانش  »تولید، 
حدودی ناشی از دیدار سال گذشته با فعاالن 
اقتصادی خواندند و افزودند: نمایشگاهی که 
دو روز قبل بازدید شد، نشان می داد کارهای 
نسبتاً خوبی در زمینه شعار سال انجام شده، 
ضمن اینکه سخنان فعاالن اقتصادی در این 
دیدار درباره پیشرفت اقتصادی کشور، امیدها 
شاخص های  و  می دهد  خوبی  نویدهای  و 
عمدتاً  هم   ۱4۰۱ سال  اول  نیمه  رسمی 

نشان دهنده حرکت و رشد است.
در  حاضر  دولتی  مسئوالن  به  انقالب  رهبر 
رئیس جمهور  اول  معاون  بخصوص  دیدار 
گفتند: برای پیگیری مطالب و حل گالیه ها و 
توقعات بحق فعاالن اقتصادی در این دیدار، 
اقتصادی  فعاالن  حضور  با  کارگروه هایی 
تشکیل دهید و با پیگیری مستمر، مشکالت 
رشد  صورت،  این  در  که  کنید  عالج  را 

اقتصادی کشور هم محقق خواهد شد.
برخی  به  اشاره  با  خامنه ای  آیت اهلل  حضرت 
البته  افزودند:  ایشان  از  تولیدگران  توقعات 
روش بنده ورود به مسائل اجرایی نیست اما 
راه را نشان می دهم و با اصرار و تأکید، آنها 

را دنبال می کنم.
رهبر انقالب در ادامه سخنانشان در دیدار با 
های  عرصه  فعاالن  و  کارآفرینان  تولیدگران، 
دانش بنیان به تبیین حرف اصلی و مهم خود 
یعنی ضرورت رشد اقتصادی سریع و مستمر 

پرداختند.
تعطیلی  و  نود  دهه  در  کشور  عقب ماندگی 
سالهای  برخی  در  اقتصادی  مسائل  نسبی 
در  منفی  نتیجه شاخص های  در  و  دهه  این 
که  بود  مهمی  واقعیت  مختلف،  بخش های 
ایشان در بیان ضرورت رشد سریع و مستمر 

اقتصادی، روی آن انگشت گذاشتند.
حضرت آیت اهلل خامنه ای ضعف های مدیریتی 
بر  کشور  تمرکز  و  تحریم ها  نظیر  ومسائلی 
شدن  شرطی  نتیجه  در  و  هسته ای  مسئله 
ماندگی  عقب  مهم  علل  جمله  از  را  اقتصاد 

اقتصادی در دهه نود برشمردند.

نیازمند  را  عقب ماندگی  این  جبران  ایشان 
تالش پیگیر و رشد مستمر اقتصادی حداقل 
در ده سال دانستند و گفتند: به همین علت 
در برنامه هفتم توسعه، پیشرفت اقتصادی را 
البته توأم با عدالت در اولویت قرار دادیم چرا 
پیشرفت  نباشد،  اگر  و  که عدالت مهم است 
اینکه  ضمن  است،  نگرفته  صورت  حقیقی 
قرار  درصد  هشت  هم  متوسط  رشد  میزان 
داده شده که اگر محقق شود، پیشرفت خوبی 

در ۵ سال آینده رخ خواهد داد.
رشد  به  نیاز  چرایی  تبیین  در  انقالب  رهبر 
مسئوالن  همه  اقتصادی،  مستمر  و  سریع 
فعاالن  و  تولیدگران  حاکمیتی،  و  دولتی 
دلیل   4 در  دقت  و  تمرکز  به  را  اقتصادی 

عمده فراخواندند.
دلیل اول، مشکالت محسوس معیشتی مردم 
و دشواری های موجود در رفاه خانوارها بود.

ایشان این مشکالت را دلیل بسیار مهمی برای 
اقتصادی خواندند  درک ضرورت رشد سریع 
و گفتند: رفع فقر و مشکالت معیشتی مردم 
رشد  بدون  آنان،  آسایش  و  رفاه  تأمین  و 
مسئوالن  همه  و  نیست  عالج پذیر  اقتصادی 
و افراد دارای توانایی های مدیریتی، فکری و 
مالی، در این زمینه مسئولیت سنگینی دارند.

ضرورت ارتقاء جایگاه ایران در اقتصاد منطقه 
میلیون ها  برای  اشتغال  ایجاد  و  جهان  و 
فارغ التحصیل دو دلیل دیگری بود که رهبر 

انقالب در این زمینه بیان کردند.
متخصِص  جواِن  وجود  گفتند:  ایشان 
تحصیل کرده افتخار است اما بیکاری او باعث 
سرافکندگی است، جوان کارآمد تحصیلکرده 
علمی  پیشرفت  امکان  و  شغل  کشور،  از 
می خواهد و بدون ایجاد شغل برای آنان نباید 
ایجاد  بگوییم چرا مهاجرت می کنند و طبعاً 
و  متخصص  عظیِم  مجموعه  این  برای  شغل 
توانمنِد جوان، رشد سریع و مستمر اقتصادی 

می طلبد.
دلیل چهارم رهبر انقالب در تبیین ضرورت 
رشد اقتصادی، وضع مبهم جمعیت کشور از 

لحاظ جوانی در آینده ای نه چندان دور بود.
ایشان گفتند: جمعیت جوان کشور بحمداهلل 
اکنون خوب است اما با روند فعلی فرزندآوری، 
است.  مبهم  لحاظ  این  از  جمعیتی  آینده 
با رشد سریع و مستمر، کشور  باید  بنابراین 
را ثروتمند کنیم زیرا در روزی که جوان به 
شدن  ثروتمند  باشیم،  نداشته  کافی  اندازه 

کشور ممکن نیست.
بیان  به  انقالب  رهبر  سخنان  بعدی  بخش 
اقتصادی  رشد  تحقق  لوازم  و  الزامات 
اختصاص داشت. الزاماتی که بخشی از آنها به 
مسئوالن، برخی به فعاالن اقتصادی و بخشی 

هم به مردم مربوط می شود.
زمینه  این  در  خامنه ای  آیت اهلل  حضرت 
»افزایش سرمایه گذاری برای تولید« و »ارتقاء 
اساسی  الزام  و  مهم  رکن  دو  را  وری«  بهره 
برخی  در  گفتند:  و  خواندند  اقتصادی  رشد 
منابع  مصرف  چگونگی  جمله  از  بخش ها 

طبیعی، بهره وری واقعاً پایین است.
بلند  برنامه  و  راهبردی  انداز  چشم  »وجود 
حکومتی«  و  اجرایی  دستگاههای  در  مدت 
الزام دیگری بود که رهبر انقالب به آن اشاره 
می گویند  معموالً  مسئوالن  گفتند:  و  کردند 
داریم  اگر  اما  دارند،  مدت  دراز  برنامه های 
نباید دچار روزمرگی و تغییر چند روزه حرفها 
این روزمره گی به همه جا و  باشیم، چرا که 

همه چیز ضربه می زند.
بخش  از  اجرایی  دستگاههای  »حمایت 

خصوصی« ضرورت دیگری بود که ایشان به 
مسئوالن حاکمیتی گوشزد کردند.

حضرت آیت اهلل خامنه ای در این زمینه دولتی 
کردن همه کارها در اوایل انقالب را خطایی 
فعالیت  بدون  کشور  گفتند:  و  خواندند  مهم 
این  و  نخواهد شد  اداره  بنگاههای خصوصی 
وارد  حاکمیت  حمایت  بدون  نیز  بنگاهها 
موفق  بشوند،  هم  اگر  و  نمی شوند  میدان 

نخواهند بود.
ایشان سیاست های اصل 44 را، دقیق و مورد 
اجتماعی  عدالت  به  عالقه مند  عناصر  تأیید 
و  خوب  برادران  برخی  گفتند:  و  خواندند 
دارند  اعتراض  سیاست ها  این  به  خوش نیت،  
که این اعتراض درست نیست، البته در چند 
دولت، متأسفانه به این سیاست ها به درستی 
مراقبت،  دقت،  با  است  الزم  که  نشد  عمل 
مدیریت و نظم و انضباط کاری، سیاست های 

کلی اصل 44 اجرایی شود.
»ارتقاء دانش و فناوری« دیگر الزام مهم رشد 
اقتصادی بود که رهبر انقالب به آن پرداختند 
و توجه دانشگاهها و مراکز علمی- پژوهشی 

را به آن جلب کردند.
از  بسیاری  در  را  امروز  موفقیت های  ایشان 
بخش ها، ناشی از آغاز نهضت علمی در حدود 
جوانان  افزودند:  و  دانستند  قبل  سال  پانزده 
جهانی  علم  مقدم  خطوط  از  باید  دانشمند 
هم بگذرند و تحقق این آرزو را زمینه سازی 
کنند که پنجاه سال بعد اگر کسی خواست از 
تازه های علم با خبر شود، مجبور باشد زبان 

فارسی یاد بگیرد.
»افزایش بهره وری« در همه بخشها از جمله 
دستگاههای  کارمندان  و  نیروها  فعالیت  در 
دولتی و در چگونگی مصرف منابع طبیعی از 
جمله آب نیز در بحث الزامات رشد اقتصادی، 

مورد تبیین رهبر انقالب قرار گرفت.
ایشان »رقابت پذیر کردن کاالها و خدمات« 
محصول  قیمت  کاهش  و  کیفیت  افزایش  با 
اقتصادی کشور  لوازم رشد  از دیگر  را  نهایی 
عرصه  در  مسئله  این  گفتند:  و  برشمردند 

صادرات اهمیت فراوانی دارد.
الزام  ششمین  کار«  و  کسب  محیط  »بهبود 
بود  پایدار  و  باال  اقتصادی  رشد  به  دستیابی 
تأکید  آن  بر  بار  چندمین  انقالب  رهبر  که 
مردم  که  کنیم  کاری  باید  گفتند:  و  کردند 
بتوانند به راحتی، تولید و کسب و کار و داد 

و ستد کنند.
ایشان تصمیم های متناقض و تغییرات مکرِر 
بهبود  موانع  جمله  از  را  مقررات  و  قوانین 
افزودند:  و  برشمردند  کار  و  کسب  محیط 
کنید.  عالج  را  متناقض  تصمیم گیری های 
جلسه  در  نیز  دو  هر  که  دستگاه  دو  گاهی 
می نشینند،  میز  یک  دور  دولت  هیئت 
اعالم  یکدیگر  متضاد  و  خالف  تصمیم های 
دولت  در  مقرراتی  گاهی  می کنند. همچنین 
اعالم می شود اما ناگهان با برخاستن صدایی 
آن  برای  نیز  مدتی  که  کار  آن  مجلس،  از 
برنامه ریزی شده، لغو می شود که این اشکال 
مجلس  هم  و  دولت  هم  آن  مخاطب  که 

هستند، باید اصالح شود.
فرآیندهای  خم  و  پیچ  پر  و  دراز  راه  »عالج 
اداری« نکته دیگری بود که حضرت آیت اهلل 
در  افزودند:  و  کردند  اشاره  آن  به  خامنه ای 
خوبی  کارهای  خدمات  واحد  پنجره  زمینه 
انجام شده است که در سایر بخشها نیز باید 
معنای  به  مقررات زدایی  البته  یابد  گسترش 

مراقبت زدایی نیست.
ایشان مداخالت سلیقه ای نهادهای نظارتی و 

محیط  بهبود  موانع  دیگر  از  را  نظارتی  غیر 
مداخله  افزودند:  و  دانستند  کار  و  کسب 
اما  بگیرد  انجام  باید  موارد خالف  در  قانونی 
مداخالت سلیقه ای و بی مورد و دخالت هایی 
که برخی نهادها بدون الزامات قانونی در کار 

مردم می کنند باید رفع شود.
تأمین  به  اهتمام  خامنه ای،  آیت اهلل  حضرت 
مالِی فعالیت های بخش خصوصی را نیز مورد 
تأکید قرار دادند و خاطرنشان کردند: اساس 
تشکیل صندوق توسعه، برای کمک به بخش 
تاکنون، هر  بدو تشکیل  از  اما  بود  خصوصی 
گاه کار دولتهای مختلف گره خورده و مجوز 
نداشته اند،  صندوق  از  برداشت  برای  قانونی 
مراجعه  بنده  به  فراقانونی  استفاده  برای 
و هم  فّنی  اشکال  کار، هم  این  می کنند که 

اشکال نتیجه ای دارد.
مؤثر  عوامل  برشمردن  از  پس  انقالب  رهبر 
مالی  انضباط  کار،  و  بهبود محیط کسب  در 
در بودجه را الزام دیگری برای رشد اقتصادی 
مشکالت  دچار  بودجه  گفتند:  و  خواندند 
از  یکی  بودجه  کسری  و  است  ساختاری 
کشور  اقتصاد  برای  مسائل  مشکل سازترین 
اهداف جلسه شورای عالی  از جمله  است که 
اقتصادی سران قوا حل همین مشکل بود اما 

هنوز برطرف نشده است.
بودجه،  کسری  مسئله  در  افزودند:  ایشان 
موضوع تعهدات مالی بدون وجود منابع قابل 
اطمینان کامال مؤثر است و باید متوقف شود. 
البته گاهی این تعهدات از طرف خود دولت 
خواسته های  بدتر  آن  از  اما  می شود  داده 
بدون  تعهد  زیادی  موارد  که  است  مجلس 

منابع مطمئن به دولت تحمیل می شود.
مردم،  به  مدیریت ها  واگذاری  در  موانع  رفع 
بخش  با  رقابت  از  دولتی  بخش  پرهیز 
خصوصی و جلوگیری از واردات بی رویه، سه 
الزام دیگری بود که رهبر انقالب برای تحقق 

رشد اقتصادی به آنها اشاره کردند.
پایانی  بخش  در  خامنه ای  آیت اهلل  حضرت 
بیان کردند: -۱ رقابت  سخنانشان سه تذکر 
مثبت در بخش خصوصی پیش برنده است اما 
رقابت  عرصه  خصوصی  اقتصادی  بنگاههای 
اقتصادی  کارهای  در  ویژه  به  همکاری  از  را 
بزرگ  کارهای  در  و  کنند  جدا  کشور  خارج 
دستگاههای   ۲- کنند.  هم افزایی  یکدیگر  با 
را که  و متوسط  دولتی، شرکت های کوچک 
نقش زیادی در ایجاد اشتغال و ارزش افزوده 
بنگاههای  و  دهند  قرار  توجه  مورد  دارند، 
کمک  آنها  به  خود  تولید  زنجیره  در  بزرگ 
می تواند  تولید  تعاونی های  مسئله   ۳- کنند. 
یکی از گره گشاترین کارها برای ایجاد اشتغال 
اقتصادی در کشور  ایجاد عدالت  و بخصوص 

باشد.
سخنانشان  پایان  در  اسالمی  انقالب  رهبر 
گفتند: مسئوالن دولتی با همه وجود در حال 
باید  البته  هستند  خوب  بسیار  تالش  و  کار 
جهت گیری ها و اقدامات را به گونه ای مراقبت 
کنند که نتایج مطلوبی به دنبال داشته باشد.

و  تولید  فعاالن  از  نفر   ۱4 دیدار  این  در 
بخش  دانش بنیاِن  عرصه های  و  کارآفرینی 
پیشرفته  تجهیزات  حوزه های  در  خصوصی 
خدمات  داروسازی،  و  دندانپزشکی  پزشکی، 
سلولزی،  و  چوب  صنایع  مهندسی،  و  فنی 
صنایع  و  کشاورزی  نوشت افزار،  صنعت 
ساخت  آب شیرین ُکن،  و  آبزی پروری 
و  تجدیدپذیر  انرژی های  بخش  تجهیزات 
گاز،  و  نفت  صنایع  خورشیدی،  سلول های 
و  اطالعات  پردازش  پتروشیمی،  محصوالت 
دیجیتال،  کارهای  و  کسب  مصنوعی،  هوش 
به مدت یک ساعت  نساجی  و  صنعت فرش 
و  دستاوردها  موفقیت ها،  از  گزارشی  نیم،  و 
تولیدات و همچنین برخی گالیه ها و مشکالت 
حوزه های کاری خود ارائه و پیشنهادهایی را 

نیز بیان کردند.
به  دولتی  خدمات  واحد  پنجره  ایجاد 
تولیدکنندگان، ارتقاء شیوه تعامل دستگاهها 
کنسرسیوم های  تشکیل  شتابدهنده ها،  با 
دولتی و خصوصی به منظور اجرای پروژه های 
واحد  ساختار  ایجاد  نیمه تمام،  و  بزرگ 
صادرات  حوزه  در  مدیریت  و  تصمیم گیری 
به  مربوط  قوانین  اصالح  مهندسی،  خدمات 
کشاورزی،  بخش  در  اراضی  واگذاری  امور 
سرمایه گذاری  ارتقاء  و  جدی  برنامه  تعیین 
در زمینه فناوری هوش مصنوعی، ساماندهی 
تشکیل  صنعت،  حوزه  رسمی  غیر  فعاالن 
کارگروه ملی نوشت افزار، حل مشکل سرمایه 
از  پرهیز  تولیدی،  واحدهای  گردش  در 
ارز  از  مواردی که  قیمت گذاری دستوری در 
مصرف  مدیریت  نمی شود،  استفاده  دولتی 
انرژی و تخصیص بهینه یارانه سوخت، تأکید 
بر به رسمیت شناخته شدن مالکیت معنوی 
بازسازی  فناوری های دیجیتال،  بخصوص در 
همچون  صنایعی  در  مادر  کارخانجات 
زبان  از  نظرات مطرح شده  از جمله  نساجی 

تولیدکنندگان در این دیدار بود.


