
چن�د روز پي�ش ب�ود ك�ه رئي�س اتحاديه 
چلوكب�اب و چلوخ�ورش از كاه�ش 30ت�ا 
70درصدي مشتريان رس�توران هاي شهر 
ته�ران در مناطق مختلف خب�ر داد؛ به اين 
مفهوم كه حتي پولدارهاي باالش�هري هم 
به خاطر افزايش هزينه هاي رستوران، رفتن 
اين تفريح را كن�ار گذاش�ته اند. اما ريزش 
مش�تريان رس�توران ها براي خانواده هايي 
اس�ت كه توانايي مالي رفتن به رستوران را 
داش�ته اند. در حالي كه بسياري از خانوارها 
در دو دوت�ا چهارت�اي دخ�ل و خرجش�ان 
مانده اند و در بساطشان چيزي براي تفريح 
و رس�توران گردي باقي نمي ماند. حاال با باال 
و باالت�ر رفتن قيم�ت لبني�ات ديگر غذاي 
فقيرانه نان و پنير هم چندان در دس�ترس 
نيس�ت و طبق�ات فقي�ر جامعه باي�د قيد 
ش�ير و پنير و ماست ش�ان را هم بزنند. اين 
مسئله موجب شده تا سرانه مصرف شير در 
كشورمان باز هم نس�بت به متوسط جهاني 
سقوط كند. در كنار اينها اگر گوش هايتان را 
تيز كنيد، متوجه خواهيد شد صداي بيماري 
خاموش )پوكي استخوان( هم درآمده است!

بار فشارهاي اقتصادي كمر معيشت و سالمت 

مردم را هم خم كرده اس��ت. يكي از نشانه هاي 
اين تنگي معيشت را مي توان در سخنان ناصر 
حس��يني تبريزي، رئيس اتحاديه چلوكباب و 
چلوخورش پيدا كرد. »مراجعه به رستوران ها 
در ش��مال تهران حدود ٣٠درصد و در مناطق 
جنوب تهران ٦٠ت��ا ٧٠درص��د كاهش يافته 

است.«
اما در اين بين مردمي هس��تند ك��ه نه فقط به 
رس��توران رفتن فكر نمي كنند، بلكه بسياري 
از موادغذاي��ي اصل��ي نيز از سبدغذايي ش��ان 
حذف شده است. آمارهاي بانك مركزي نشان 
مي دهد، گروه لبنيات در مردادماه با رشد 25/1 
درصدي قيمت ها، بيشترين افزايش بها را بين 
كاالهاي اساسي به خود اختصاص داده است. 
افزايش قيمت باعث شده تا مصرف لبنيات به 
طور نگران كننده اي از س��بد مصرف خانوارها 
كاهش ياب��د. در پي همين ماجراها، اس��حاق 
جهانگيري مع��اون اول رئيس جمه��ور نيز با 
بيان اينكه »من از م��ردم عذرخواهي مي كنم 
چون س��فره مردم ايران كوچك شده است«، 
گفته بود: تورمي كه در موادغذايي و خوراكي 
وجود دارد باالي ٦٠درصد است. فكر مي كنم 
وظيفه و رسالت ما هم اين اس��ت كه به دنبال 

كار مردم باشيم. 
   رابطه مصرف لبنيات و جي دي پي 

س��رانه مصرف لبني��ات در هر كش��ور ارتباط 
مستقيمي با وضعيت اقتصادي و جي دي پي آن 
كشور دارد. اما سرانه مصرف لبنيات در كشور 
ما در حال حاضر نگران كننده اس��ت؛  عليرضا 
رئيسي معاون بهداشت وزارت بهداشت با بيان 
اين مطلب افزود: اگر يك كشور سرانه مصرف 
لبنياتش باال باش��د، قطعاً بدانيد كه در س��اير 
شاخص هاي بهداش��تي و فرهنگ سالمت هم 
در جايگاه خوبي قرار دارد. مانند كشور فنالند 
كه رتبه نخست مصرف لبنيات را دارد و سرانه 
مصرفش ساالنه به ازاي هر فرد ٣٦5كيلوگرم 
است. حال اين ميزان را با سرانه مصرف كشور 
خودمان ك��ه روزانه كمتر از ي��ك ليوان و بين 
1٣٠تا 1۹٠گرم است، مقايسه كنيد كه بسيار 
نااميد كننده است؛ به طوري كه در سال سرانه 
مصرفمان براي هر فرد زير ٧٠كيلوگرم است. 

وي تأكيد مي كند: بس��ياري از مشكالتمان در 
حوزه سالمت مانند پوكي استخوان، وضعيت 
بهداش��ت دهان و دندان و كوتاهي قد ناشي از 
پايين بودن مصرف لبنيات اس��ت. بايد توجه 
كرد كه مصرف لبنيات در پيشگيري از سرطان 

دستگاه گوارش، تخمدان، فشار خون و انقباض 
عضالت مؤثر است. بنابراين اگر فرهنگ مصرف 
لبنيات را از كودكي آغاز كرده و تا ميانس��الي 
ادامه دهيم، يعني زندگي س��الم تري داشته و 

ديرتر از كار افتاده مي شويم. 
   كاهش فاجعه بار سن پوكي استخوان

با باال رفتن هزينه خوراكي هاي س��الم ش��اهد 
روي آوردن بيش��تر م��ردم به فس��ت فودهاي 
ارزانقيمت هس��تيم؛ خوراكي هايي كه ش��كم 
را س��ير مي كنند، اما س��لول ها گرس��نه باقي 

مي مانند. 
وحيد مفيد مدي��ركل فرآورده ه��اي غذايي و 
آش��اميدني س��ازمان غذا و دارو با بيان اينكه 
افراد با مصرف فس��ت فود دچار سيري شكمي 
مي شوند، اما سلول هايش��ان همچنان گرسنه  
هستند، مي گويد: منظور از گرسنگي سلولي اين 
است كه ويتامين هاي مختلف و آمينواسيدها به 
بدن نمي رسد، نهايتاً فرد قند و انرژي گرفته و 
چاق مي ش��ود، اما كمبود ويتأمين D، كلسيم 
و پوكي استخوان دارد. متأس��فانه سن پوكي 
اس��تخوان در ايران به شدت كاهش پيدا كرده 
است؛ به طوري كه در ايران به ويژه در زنان سن 
پوكي استخوان به دهه چهارم زندگي رسيده، 
در حالي كه اين عدد در كش��ورهاي مترقي تر 

باالي ٦٠سال است. 
وي با اش��اره به كاهش فاجعه بار س��ن پوكي 
استخوان يا همان بيماري خاموش در كشورمان 
تأكي��د مي كند: ۴٠س��ال س��ن ب��راي پوكي  
استخوان فاجعه است. يعني بعد از ۴٠سالگي 
يك خانم ايراني هر آن امكان شكستگي هايي 
متعدد دارد. خروجي چنين شرايطي هزينه هاي 
زياد براي سيستم بهداشتي و درماني است كه 
مي تواند با اصالح سبك زندگي و اصالح الگوي 

تغذيه اي حل شود. 
مفيد با تأكيد بر لزوم ايجاد تعادل در وضعيت 
تغذيه اي مي افزايد: كم خوري و بيش خوري در 
كشور ما هم صادق است. به طوري كه متأسفانه 
در برخي مناطق كشور به رغم تالش هاي زيادي 
كه طي چهار دهه انقالب اسالمي اتفاق افتاده، 
همچنان مشكل كمبود برخي از ريزمغذي ها به 
ويژه براي كودكان وجود دارد. اين در حالي است 
كه در بخش هاي بزرگي از جامعه هم با مشكالت 
چاقي و بيماري هاي ناشي از بيش خوري مانند 
ديابت مواجه هستيم. همچنين بررسي هايمان 
نشان مي دهد كه در بسياري از مناطق كشور با 
مشكل كمبود ويتامين D و آهن مواجهيم كه 
البته با اقداماتي چون غني سازي نان بخشي از 
اين مشكالت مرتفع شده، اما كماكان به صورت 

صد درصدي حل نشده اند. 
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كارفرمايان به بهانه مشكالت اقتصادي، حقوق كارگران را پايمال نكنند

اتهام»افسادفياالرض«برای5متهممحيطزيستي

سنوات با طعم نوشابه !

وكي�ل تع�دادي از فع�االن محيط زيس�تي بازداشت ش�ده 
مي گوي�د: 10م�اه بع�د از بازداش�ت، اته�ام اي�ن اف�راد از 
جاسوس�ي ب�ه »افس�اد ف�ي االرض« تغيي�ر ك�رده اس�ت. 
»محمدحسين آقاسي« وكيل دادگستري روزگذشته به برخي از 
وب سايت هاي خبري گفت كه دادستان  تهران خواستار تفهيم اتهام 
افساد في االرض به پنج فعال زيست محيطي از هشت فعال بازداشت 

شده در دي سال گذشته خبر داد. 
  آقاسي توضيح داد كه دادستان با اس��تناد به نامه اي كه از سوي 
ارتش و از طريق ش��وراي عالي امنيت ملي به دادستاني رسيده، 
تصميم گرفته عنوان اتهام را در كيفرخواس��ت اين پنج نفر تغيير 

دهد. 
وكيل اين فعاالن زيست محيطي اضافه كرد: »ظاهراً ارتش مطالبي 
را در يك نامه به شكل گزارش گونه  براي شوراي عالي امنيت ملي 
فرستاده و آقاي شمخاني، دبير شوراي عالي امنيت ملي بدون هيچ 
اظهارنظري نامه را براي اطالع به آقاي دادستان ارسال كرده  است 
را دادستان هم با توجه به اين نامه تصميم گرفته كه اتهام اين افراد 

تغيير كند. بازپرس هم پذيرفته است.«
اتهام افساد في االرض عليه مراد طاهباز، نيلوفر بياني، هومن جوكار، 
سپيده كاشاني و طاهر قديريان مطرح شده كه نزديك به ۹ ماه است 

در بازداشت موقت به سر مي برند. 

كاووس سيدامامي هم يكي ديگر از بازداشتي هاي محيط زيستي 
بود كه بهمن سال گذشته خبر خودكشي او در زندان به خانواده اش 
اطالع داده شد.  سيدامامی كه از وی به عنوان شاه كليد پروژه نفوذ 
زيست محيطی ياد می شود، اقدام به عكسبرداری و فيلمبرداری 
از سايت های نظامی كرده است. اتهامات متهمان محيط زيستی 
در دادگاه آش��كار گرديده بود. كاووس س��يدامامی كه سال ها در 
قالب پروژه های محيط زيستی با هماهنگی سازمان محيط زيست 
و برخی مدي��ران دولتی فعالي��ت می كرد، حلقه وص��ل اقدامات 
جاسوس��ی محيط زيس��تی بود كه با مكشوف ش��دن جرائمش 

خودكشی كرد.

گراني شير صداي استخوان ها را درآورد!
كاهش فاجعه بار سن پوكی استخوان به 40سالگی

در روزه�اي اخي�ر خبره�اي ض�د و نقيضي 
راج�ع ب�ه بازنشس�تگان ش�ركت زم�زم 
ك�ه در ازاي سنواتش�ان ب�ه ج�اي پ�ول، 
نوش�ابه گرفته ان�د منتش�ر ش�د. در نهايت 
روزگذش�ته رئي�س فراكس�يون كارگ�ري 
مجل�س تأييد ك�رد كه بخش�ي از س�نوات 
بازنشس�تگان به اي�ن روش پرداخته ش�ده 
است. اين در حالي اس�ت كه براساس قانون، 
س�نوات بازنشس�تگان باي�د به وج�ه رايج 
كش�ور و به ص�ورت نق�دي پرداخت ش�ود. 
مش��كالت مالي كارفرمايان در ماه هاي اخير در 
صنوف مختلف، شدت گرفته و باعث مشكالت 
بسياري براي كارگران شده است. اما اين قضيه 
نبايد موجب شود كه كارفرمايان، قوانين حداقلي 
حمايتي تأمين اجتماعي نس��بت ب��ه كارگران 
را ناديده بگيرن��د. معضالت اقتص��ادي همواره 
وجود داشته و نبايد تبديل به رويه اي براي زيرپا 

گذاشتن قانون شود. 
  مسئوليت ما سنگين تر مي شود

رئيس فراكس��يون كارگري مجلس در واكنش 
به اعطاي نوش��ابه به بازنشستگان شركت زمزم 
گرگان در ازاي س��نوات گفت، اين مسئله نشان 
از وضعيت نامطلوب اقتصادي اين شركت دارد، 
افزود: »اين موضوع مسئوليت دولت و مجلس را 

سنگين تر مي كند.«
عليرضا محجوب با يادآوري اينكه اعطاي نوشابه 
به بازنشستگان به جاي حق سنوات خبري بسيار 

تلخ است، تصريح كرد: »س��نوات بازنشستگان 
بايد به صورت نقدي پرداخت ش��ود و از سويي 
اين كار وظيفه بانك است. در قانون راهكار ثالثي 
براي پرداخت سنوات بازنشس��تگان و كارگران 
ديده نشده كه بخشي از مزايا و سنوات به صورت 

كاال ارائه شود.«
محجوب با انتقاد از اينكه قوانين كش��ور به نفع 
تجار و عليه توليد اس��ت، فعاليت ش��ركت هاي 
امريكايي را زير سؤال برد و تأكيد دارد كه »امريكا 
بدتري��ن تحريم ه��ا را عليه ما اعم��ال مي كند، 
اما دولتم��ردان به برندهاي امريكايي پپس��ي و 

كوكاكوال در كش��ور اجازه فعاليت مي دهند، در 
اين رابطه نياز اس��ت چنين برندهاي وارداتي از 
صحنه رقابت محو شوند و از شركت هاي داخلي 
حمايت مناسب صورت گيرد. فعاليت برندهاي 
امريكايي در ايران منجر به تضعيف شركت هاي 
داخلي و نشانه ضعف آشكار در عرصه تجاري و 

بازرگاني است.«
عضو كميس��يون اجتماعي مجلس ب��ا انتقاد از 
اينكه دولتمردان ب��ا چه مجوزي ب��ه برندهاي 
رس��مي امريكا اج��ازه ادام��ه تبلي��غ و فعاليت 
مي دهند، معتقد است: »وقتي دولتمردان امريكا 

به ش��ركت هاي ما اجازه فعاليت نمي دهند؛ در 
واقع فعاليت اين برندها در كش��ور نشانه ضعف 
آش��كار در عرصه تجاري، تبليغات��ي و بازرگاني 
اس��ت كه واحدهاي داخل��ي را ضعيف مي كند. 
متأس��فانه بازرگانان در اين رابطه بيش از اندازه 

جوالن مي دهند.«
  نقض صريح ماده ۲1 قانون كار

حميد خيرخ��واه، دبي��ر كانون بازنشس��تگان 
شهرس��تان گرگان هم با بيان اينكه مدتي است 
وضع به  صورتي درآم��ده ك��ه كارگراني كه در 
شعبه زمزم اين شهر بازنشسته مي شوند به جاي 
سنواتشان، معادل آن نوشابه دريافت مي كنند، 
گفت: »بسياري از بازنشستگان اين شركت براي 
كس��ب درآمد به  جاي س��نواتي كه به آنها داده 
نشده، مجبور هستند با ماشين در شهر دور بزنند 

تا نوشابه شان را بفروشند.«
اين درحالي است كه قانون كار به صراحت اشاره 
دارد ك��ه بايد كارفرما س��نوات كارگ��ر را ريالي 
)نقدي( پرداخت كند. س��نوات يا مزاياي پايان 
كار مبلغي اس��ت معادل يك ماه آخرين حقوق 
دريافتي كارگ��ران كه كارفرماي��ان مكلفند در 
صورت خاتمه قرارداد به هريك از طرق مندرج 
در ماده 21 قان��ون كار به آنه��ا پرداخت كنند. 
همچني��ن مطابق قان��ون و ني��ز مصوبه مجمع 
تشخيص مصلحت نظام، حق سنوات يا مزاياي 
پايان كار به هنگام فسخ يا خاتمه قرارداد كار بايد 

به نسبت كاركرد كارگر به وي پرداخت شود. 

در اين ستون پيام ها،  متن ها، عكس نوشت ها و خبرهاي كوتاه 
منتشر ش�ده در فضاي مجازي را منتش�ر خواهيم كرد؛ بدون 
هيچ گونه توضيح و تفسير. بازنشر اين موارد هم به منزله تأييد 

يا رد محتواي هيچ كدام از آنها نيست. 

علي رجبي با انتش�ار اين عكس توئيت كرد: يكي از خصلت هاي 
عراقي ها كه ما ايراني ها ازش غافليم، تعدد فرزندانه. 

مؤمني با انتش�ار اين عكس توئي�ت زد: اين اولين تصوير از اولين 
موكب و اولين سفر اربعينم بود كه ثبت كردم؛ شايد باورتون نشه همين 

عكس ساعت ها اشكم رو در مياره... 

فرشاد مهدي پور توئيت كرد: آقاي جهانگيري! شما نامزد پوششي 
انتخابات ۹٦ بوديد و پنج سال است، معاون اول اين دولت. آن  همه وعده 
داديد و كمترينش محقق نشد، سرمايه اجتماعي را شما تضعيف كرديد 

و االن بايد پاسخگو باشيد؛ براي ملت ژست منتقد نگيريد. 

عطيه همتي  با انتشار اين عكس توئيت كرد: دو سال پيش از اين 
مزون براي اينكه سلبريتي ها را دعوت كرده بود تا با چادرهاي رنگي به 
عنوان مدلينگ عكس تبليغاتي بگيرن��د در فضايي گله كردم كه حتي 
تهديد به شكايت شدم. اينها محصوالت امسالشان است. واهلل قسم اين 

حجاب نيست. 

عباس توئيت كرد: يك تقلب هست در تماس هاي بين الملل كه از 
مقاصد بسيار گرانقيمت براي تعداد بسيار زيادي ميس كال ميندازه. 
اگر يك درصد اين ميس كال ها هم كال بك كنند، يكي دو دقيقه اي 
معموالً هر تماس طول ميكشه و با روش هاي پخش صداي خود شما 
مدت تماس را طول مي دهند و مي شود درآمد ميليون دالري براي 

متقلب.

  امير تنها با انتش�ار اين عكس توئيت زد: روستاهايي كه خالي از 
سكنه مي شوند.

 زهرا هاب با انتشار اين عكس توئيت كرد: آتئيست هاي توئيتر مدام 
مسلمانان رو تمسخر مي كنند و جرايم غيراخالقي برخي از اونها رو به كل 
اونها تعميم ميدن. خبر اومده كه چند مورد آزار جنسي، الرنس كراس 
يكي از مشهورترين آتئيست ها كه يه فيزيكدان امريكايي هست اثبات 

شده! حاال خوبه بگيم همه بي خداها متجاوزن؟
 

 رسول شكري نيا با انتشار اين عكس توئيت زد: بن سلمان، ترامپ 
و  نتانياهو به علت سازماندهي، پشتيباني و حمايت از تروريسم و ارتكاب 
جنايات متعدد جنگي مستقيم و نيابتي عليه مردم بيگناه سوريه، عراق، 
يمن، بحرين، لبنان، تركيه، فلسطين، عربستان و ايران بايد محاكمه و 
مجازات شوند. هرجا سخن از جنايت است، نام آل سعود مي درخشد. 

آل ترور.
  
سوري توئيت كرد: رهبري:  مسئوالن جز در موارد نظامي، امنيتي  كه 
با دشمن مقابله داريم، بايد شفاف باشند و هيچ رازي را از مردم پنهان 
نكنند. جناب آقاي رئيس جمهور  بازار ارز و نبود وزير مربوطه و نابساماني 

وضع اقتصادي رو شفاف سازي كنيد. 

زهرا چيذري 
  گزارش  یک

  مديركل دفتر سالمت و تندرستي وزارت آموزش  و پرورش با اشاره 
به اهميت توجه خانواده ها به بهداش��ت ف��ردي دانش آموزان گفت: 
خانواده ها جهت جلوگيري از آلودگي هاي انگلي در مدارس با كنترل 

بهداشت فردي كودكان شان با آموزش و پرورش همكاري كنند. 
  عضو هيئت علمي دانشگاه علوم پزشكي ايران اعالم كرد: هدف از 
درمان آب سياه اين بوده كه جلوي پيشرفت بيماري را بگيريم، ولي 
با توجه به علم امروز جبران مش��كل پيش  آمده امكان پذير نيست؛ 

بنابراين تشخيص زودهنگام و درمان به موقع اهميت زيادي دارد. 
  معاون عمران و توسعه امور شهري و روستايي وزير كشور با اشاره 
به اينكه از زمان تصويب طرح هاي نوس��ازي ن��اوگان حمل ونقل در 
بهمن ۹٦ توسط رئيس جمهوري تاكنون حتي يك دستگاه اتوبوس 
وارد ناوگان حمل ونقل عمومي شهري نش��ده است، گفت: دغدغه 
رئيس جمهور در نوسازي ناوگان حمل ونقل درون شهري بايد شامل 

همه مسئوالن باشد. 
  مديرعامل يك شركت واردات موبايل امروز به اتهام اخالل در نظام 
توزيع نيازمندي هاي مردم از طريق گرانفروشي به صورت كالن در 
شعبه چهارم دادگاه ويژه و به رياست قاضي صلواتي، به صورت علني 

محاكمه مي شود. 
  معاون سازمان بهزيستي از جمع آوري ٣۴٠ميليون تومان كمك 
نقدي در ستاد سازمان بهزيستي به شكل متمركز خبر داد و گفت: 
اين كمپين تا نوزدهم آبان ماه ادامه دارد و 15٠ميليون تومان از اين 
مبلغ تبديل به نوشت افزار شده كه  ارزش هر بسته 12٠تومان است، 
اما توانس��تيم با مبلغ 5٠هزار تومان اين بس��ته ها را كه شامل كيف 

لوازم التحرير بوده است را تهيه كنيم. 
  به منظور شناس��ايي، جمع آوري و طبقه بن��دي تجربيات موفق 
مرتبط با حفاظت بهينه اكوسيستم هاي تاالبي و تشويق و گسترش 
فرهنگ تاالبي در كشور، برنامه ساالنه انتخاب قهرمان تاالب طبق 
روال هر سال همزمان با روزجهاني تاالب ها 1٣بهمن 1٣۹٧ برگزار 

مي شود. 
  براساس گزارش وزارت بهداشت، س��االنه بين چهار تا پنج هزار 
تن از ش��هروندان تهراني بر اث��ر آلودگي هوا جان خود را از دس��ت 
مي دهند. از سوي ديگر، براس��اس گزارش بانك جهاني شهر تهران 
ساالنه 2/٦ميليارد دالر از آلودگي هوا خسارت مي بيند تبعات ناشي 
از آلودگي هوا در همه ابعاد اجتماعي، فرهنگي، سياسي و اقتصادي 

نفس جامعه را بند آورده است. 
  سخنگوي كميسيون بهداشت و درمان مجلس اظهاركرد: تزريق 
5٠٠ميليون دالر به صنعت دارو باعث خارج ش��دن نظام دارويي از 

ركود مي شود. 
   دبي��ركل اتحادي��ه انجمن هاي اس��المي دانش آم��وزان از آغاز 
جشن هاي باشكوه ۴٠سالگي انقالب اسالمي ايران از 1٣آبان ماه در 

مدارس سراسر كشور خبر داد. 
  مديرعامل يك شركت پخش دارويي بيان داشت: براي تهيه دارو از 
مواد جانبي و ساير اقالم ديگر استفاده مي شود كه اين موارد مشمول 
ارز دولتي نمي شوند و تنها به 15درصد از هزينه توليد دارو ارز دولتي 

تعلق مي گيرد. 
  معاون تربيت بدني و س��المت وزير آموزش و پ��رورش از طراحي 
س��الن هاي كوچك ورزش��ي ح��دود 2٠٠متري در دبس��تان هاي 
جديداالحداث خب��ر داد و گف��ت: پيش بيني كرديم ك��ه از فضاي 

بالاستفاده مدارس براي فعاليت هاي ورزشي استفاده كنيم. 
  مش��اور وزير آموزش و پرورش اعالم كرد: مديران مدارس براي 
فعال كردن حساب يكپارچه مدرسه ش��ان تا 1٠آبان امسال فرصت 
دارند و اگ��ر اين اقدام انجام نش��ود، طب��ق ضوابط با آنه��ا برخورد 

مي شود. 
  معاون قوانين مجلس شوراي اسالمي با ارسال نامه اي خطاب به 
رئيس شوراي عالي استان ها اعالم كرد: ش��هرداران مشمول قانون 

ممنوعيت به كارگيري بازنشستگان هستند. 
  رئيس س��ازمان صنع��ت معدن و تجارت اس��تان ته��ران گفت: 
نمايندگي پوشاك خارجي كه اكثراً در شمال شهر مستقر هستند، 
امكان واردات ندارند و نمي توانند ادعاي نمايندگي كنند و به زودي 
اجناس موجود آنها تمام مي ش��ود و فرصتي براي فروش پوش��اك 

داخلي است. 

عليرضا سزاوار
  گزارش  2

  محيط زیست

   س��ردار حس��ين نجات مس��ئول س��تاد مركزي اربعين هيئت 
رزمندگان اسالم از برپايي ۸٠ موكب در ايام اربعين خبر داد و گفت: 
بيش از ۴٠ مداح و سخنران جهت برگزاري مراسم مختلف به كربال 
اعزام مي شوند.  وی با تأكيد بر اينكه راهپيمايي اربعين مانوري بزرگ 
از اتحاد جهان اسالم اس��ت، اظهار كرد: در جريان اربعين حسيني 
ميزباني مردم عراق را شاهديم كه آنان با عشق و دلسوزي ميزبان زوار 
امام حسين)ع( هستند كه اين امر نياز است به خوبي از سوي رسانه ها 
انعكاس داده شود. سردار نجات با اش��اره به بعد معنوي راهپيمايي 
اربعين گفت: امام حسن عسگري)ع( در حديثي از اربعين به عنوان 
نش��انه هاي مؤمنان ياد مي كند. زائران امام حسين)ع( از روزي كه 
براي شركت در راهپيمايي اربعين از منزلش��ان خارج مي شوند به 
ياد حضرت و اتفاقات رخ داده در جريان عاش��ورا مي افتند. به گفته 
وي، امس��ال در مرزهاي ورودي زائران غيرايراني، موكب هايي داير 
شده است تا خدمات الزم اعم از پذيرايي و اس��كان در اختيارشان 
قرار گيرد. اين موكب ها جهت پذيرايي در مرزهايي مانند ش��لمچه 
و مهران نيز آمادگي خدمت به زوار امام حسين)ع( هستند. سردار 
نجات همچنين گفت: معاونت فرهنگي بعثه مقام معظم رهبري در 
٣5 نقطه از كشور عراق مراسمات مختلفي را برگزار مي كند كه ما در 
اعزام مداحان و سخنرانان به آنها كمك خواهيم كرد. وي افزود: در 
نجف هشت موكب در كربال ۴٦ موكب در مسير راهپيمايي 21 موكب 

در كاظمين چهار موكب و در سامرا يك موكب برپا مي شود. 
  مدير پروژه ارز اربعين با اشاره به اينكه 25٠باجه برای توزيع ارز 
اربعين به تدريج در حال فعال سازی است، گفت: در حال حاضر عرضه 

ارز اربعين در كاظمين، نجف، كربال و مرز مهران فعال شده است.
  معاون فرهنگي كميته ام��داد از اعزام ۴٠ه��زار مددجو كميته 
امداد به پياده روي اربعين خب��ر داد و گفت: تمامي مددجوياني كه 
در پياده روي اربعين حسيني شركت مي كنند از كمك هزينه سفر 

زيارتي بهره مند مي شوند.
  رئيس سازمان امداد و نجات با اش��اره به جزئيات امدادرساني به 
زائران اربعين در مرز مهران به دليل طوفان و بارش شديد گفت: طي 
۹روز گذشته بيش از 15هزار نفر در قرارگاه هاي مرزي به پايگاه هاي 

امدادي مراجعه و از خدمات امدادي و درماني بهره مند شدند. 
  مدي��ركل مش��اركت هاي مردمي كميت��ه امداد با بي��ان اينكه 
پايگاه هاي »احس��ان حس��يني« در استان هاي مس��ير پياده روي 
اربعين ايجاد مي شود، گفت: 15پايگاه بين شهرهاي نجف تا كربال 
ايجاد مي كنيم تا زائران بتوانند كمك هاي خود را در قالب »نذر« و 

»صدقه سفر« پرداخت كنند. 
  وزير بهداشت با اش��اره براينكه در  اربعين امس��ال ٦5٠نيروي 
بهداشتي براي پوشش اين مراسم بسيج شده اند كه در قالب ٣٠گروه 
و با همكاري وزارت بهداش��ت عراق  نظارت هاي بهداشتي را انجام 
مي دهند، گفت: عالوه بر فعاليت نيروهاي بهداش��تي ۹٠٠دستگاه 
آمبوالنس، 1٠فروند بالگرد اورژانس هوايي و 25دس��تگاه اتوبوس 
آمبوالنس و بيش از 1٠هزار نيروي درماني و 1٧هزار نيروي سازمان 
اورژانس در ايام راهپيمايي اربعين حسيني به زائران در مناطق مرزي 

ارائه خدمت مي كنند.

مجتبي رحيم زاده توئيت كرد: يكي به من 
بگه اين پيرمرد چ��را به اين دو بزرگ��وار اداي 

احترام مي كنه؟!!!


