
 هیات های داوری مالیاتی 

به کار گرفته شوند
 کارآیی دین در اداره جامعه

 باید اثبات شود
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نماینده مردم کرمان و راور و رییس کمیسیون اقتصادی مجلس 
شورای اسالمی تاکید کرد: درخواست داریم در موضوع رسیدگی 
به دعاوی مالیاتی، هیات های داوری به عنوان مرجع سوم سرجای 
خود بنشینند. محمدرضا پورابراهیمی در همایش روز اصناف در 
کرمان توضیح داد: در حوزه مباحث مالیاتی از سه چهار سال قبل 

تالش کردیم مسائل مربوط به اخذ مالیات سامانه محوری باشد...

 رییس مجلس شورای اسالمی گفت: اگر می خواهیم در مسیر و 
باید  فقط  کنیم  مردم حرکت  و  اسالم  انقالب،  به شهدا،  خدمت 
کاری کنید که کارآیی دین در اداره جامعه اثبات شود.محمدباقر 
دبیران هم اندیشی  نشست  در هجدهمین  پنجشنبه  روز  قالیباف 
در  افزود:دین  مشهد  در  کشور  های  دانشگاه  نخبگان  و  استادان 

جامعه ما منبع معرفت و مولد قدرت است و باید به این...
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مسئولیت اجتماعی مقابله با 
اعتیاد متوجه همگان است

عفونت  های گوارشی؛ 

شایع در فصل گرما

۳۰۰ روستای استان
 فاقد مبلغ و روحانی است

و  کهگیلویه  استان  اسالمی  تبلیغات  مدیرکل 
فاقد  استان  این  در  روستا   ۳۰۰ گفت:  بویراحمد 
رضا  سید  االسالم  حجت  است.  روحانی  و  مبلغ 
افزود:  خبرنگاران  با  خبری  نشست  در  افتخاری 
انقالبی  و  علوی  روحیه  همواره  استان  این  مردم 
داشتند و این ظرفیت نباید دستکم گرفته شود که 
مطلب  این  گواه  انقالب  بعد  و  قبل  استان  سابقه 
است. وی به رشد مبلغین در استان اشاره و عنوان 
آمار ۶۰ مورد در سال ۹۸  از  استان  کرد: مبلغین 
از  به ۱۲۰ مورد در سال ۱4۰۰ رسید که بخشی 
این مبلغین در مناطق حاشیه شهرها و مناطقی که 

آسیب های اجتماعی باالیی دارند مستقر شدند...

ابراهیم  سید  والمسلمین  االسالم  حجت   
رئیسی، رئیس جمهور، دوم تیرماه، در نشست 
به  اشاره  با  شمالی،  خراسان  اداری  شورای 
معرفی  عدالت  عنوان  به  که  شاخصی  اینکه 
می کنیم به میزان ظرفیت های موجود است، 
زیبنده  بی عدالتی  و  فقر  فساد،  کرد:  تصریح 
نظام جمهوری اسالمی نیست و وضع موجود 

با وضع مطلوب متفاوت است.
شمالی  خراسان  مردم  اینکه  به  اشاره  با  وی 
دل های  اما  مختلف  گویش های  با  مردمی 
به  کرد: خدمتگزاری  اظهار  هستند،  منسجم 
این مردم بزرگ ترین افتخار است و مسئولیت 
خصوص  به  می کند  سنگین تر  ما  برای  را 
مردم خراسان شمالی که تاریخ گواه می دهد 

مردمی انقالبی هستند.
وضع  تغییر  براینکه  تأکید  با  رئیسی  آیت اهلل 
موجود تالش همگانی را می طلبد، ادامه داد: 
به  داشت  خواهیم  این سفر  در  که  مصوباتی 
از  و  شود  اجرا  باید  استانی  مدیران  دست 
باید مدیران جهادی و پرتالش  همین جهت 

را دستگاه های مختلف به کار بگیریم.
انتظار  مردم  براینکه  تأکید  با  جمهور  رئیس 
دارند پروژه های نیمه تمام تکمیل شود، بیان 
پیگیر  رسانه ها  و  مصوبات  ناظر  مردم  کرد: 

باشند تا مطالبات مردم استان محقق شود.
نهادیم  بنا  ما  که  نظامی  اینکه  بیان  با  وی 
اساس  کرد:  تصریح  است،  توحید  بر  مبتنی 
این دولت و نظام براساس ارتباط با مردم و بر 

پایه عدالت است.
رئیس جمهور با تأکید براینکه در دانشگاه های 
ما تمدن رضوی ایجاد شود، تصریح کرد: باید 
به  مدنیت  شکل گیری  شاهد  دانشگاه ها  در 
از  بسیاری  هجرت  باشیم.  رضا)ع(  امام  نام 
امام زادگان، پیوست هجرت امام رضا)ع( است.

ما  شود  می  بیان  اینکه  گفت:  ادامه  در  وی 
کار  ادامه  برای  نشد،  ولی  کردیم  پیگیری 
کفایت نمی کند. آیت اهلل رئیسی افزود: من به 
نیروی انسانی کارآمد اعتقاد دارم ولی بیشتر 
از آن به نیروی انسانی کارآمد تحول خواه و 

تحویل آفرین اعتقاد دارم....

معاون سیاسی، امنیتی و اجتماعی استاندار کهگیلویه 
و بویراحمد گفت: مسئولیت اجتماعی مقابله با معضل 
اعتیاد در کشور و استان متوجه همگان اعم از مردم، 
دستگاه های اجرایی و سازمان های مردم نهاد است و 
باید در این زمینه ورود پیدا کنند.  سید جواد هاشمی 
هایی  اقدام  و  ها  تالش  تاکنون  داشت:  اظهار  مهر 
مطلوب در زمینه مقابله و پیشگیری از معضل اعتیاد 
و درمان معتادان در کهگیلویه و بویراحمد انجام شده 
و الزم است که با جدیت ادامه داشته باشد.  وی افزود: 
معضل اعتیاد ریشه و عامل بروز بسیاری از آسیب ها 

و ناهنجاری های اجتماعی است و به همین دلیل ...

معاون سیاسی استاندار کهگیلویه و بویراحمد:
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معاون اجتماعی دادگستری استان:

رای تخریب300 واحد 
ساختمانی خطرناک 
در یاسوج اجرا نشد

رئیس حفاظت اطالعات دادگستری خبر داد

برخورد قضایی با ۲۴ کارچاق 
کن و یک قاضی دروغین 
در کهگیلویه و بویراحمد

فقر و فساد زیبنده 
نظام اسالمی نیست 
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در کهگیلویه و بویراحمد صورت گرفت؛

جلوگیری از انحراف 
7۳۰ میلیارد تسهیالت

3

وزیر  با  خبری  نشست  در  کشورمان  امورخارجه  وزیر 
خارجه روسیه گفت: امیدوار هستیم با واقع بینی طرف 
نهایی  نقطه  به  نزدیک  آینده  در  بتوانیم  آمریکایی 
امورخارجه  وزیر  امیرعبداللهیان  حسین  برسیم.  توافق 
کشورمان در نشست خبری مشترک با سرگئی الوروف 
محل  در  شنبه  پنج  روز  ظهر  که  روسیه  خارجه  وزیر 
وزارت امورخارجه برگزار شد، گفت: مالقات خوبی امروز 
با آقای الوروف داشتم، در مورد مهم ترین مسائل روابط 
دوجانبه، همچنین موضوعات منطقه ای و بین المللی با 

هم گفت وگو کردیم. 
گفت وگو در مورد معاهده همکاری های جامع و 

بلند مدت میان دو کشور
وی تصریح کرد: همچنین در مورد معاهده همکاری های 
جامع و بلند مدت میان دو کشور گفت وگو کردیم. این 
ایده قبل از سفر آیت اهلل ابراهیم رئیسی، رییس جمهور 
قرار  پوتین  آقای  با  دیدارشان  و  روسیه  به  کشورمان 
جلسات  زودی  به  هستیم  امیدوار  بود،  مطرح  داشت 
کارشناسی برای نهایی کردن مفاد این موافقتنامه برگزار 
پارلمان  ایران و روسیه و  شود و تصویب آن در دولت 

های دو کشور را پشت سر بگذاریم.
امضای سند همکاری های فرهنگی و امنیت 

اطالعات
که  دیگر  سند  دو  مورد  در  داد:  ادامه  امیرعبداللهیان 
از صنعت های زیربنایی برای همکاری های ما در حوزه 
ایجاد و فعالیت مراکز فرهنگی و همچنین همکاری در 
زمینه امنیت بین المللی اطالعات میان دو کشور است 
در  گذشته  روزهای  در  خوشبختانه  که  کردیم  رایزنی 
هیئت دولت جمهوری اسالمی به تصویب رسید و برای 

تصویب نهایی به مجلس شورای اسالمی ارسال شد.

لغو روادید میان ایران و روسیه
همکاری های  دروازه  در  کرد:  تاکید  امیرعبداالهیان 
علمی توافق کردیم که مرکز نوآوری فناوری و فناورانه 
ستاری  آقای  اخیر  سفر  در  موضوع  این  و  شود  ایجاد 
بررسی  فناوری ریاست جمهوری مورد  معاون علمی و 
قرار گرفت و امروز بر اجرایی شدن هر چه سریعتر این 
مورد همکاری های  در  توافق کردیم. همچنین  موضوع 
دو کشور در حوزه لغو روادید متقابل مورد بررسی قرار 
داریم  آمادگی  ایران  اسالمی  جمهوری  در  ما  و  گرفت 
متقابل  صورت  به  کشور  دو  میان  روادید  عمومی  لغو 
انجام شود و برای لغو روادید تجاری در گام اول با هدف 

افزایش مبادالت تجاری دو کشور گفت وگو کردیم.
وی افزود: در مورد بخش های تخصصی ما در این رابطه 
شد.  خواهد  نهایی  زودی  به  که  دارد  وجود  ایده هایی 

جمهوری اسالمی ایران یک مسیر ترانزیتی مطلوب در 
دنیای امروز است و واقع شدن ایران در مسیر ترانزیت 
شمال جنوب و شرق به غرب یک مزیت ویژه ای را در 

اختیار کشور ما قرار داده است.
حمایت روسیه از توافق ایران در وین

الوروف  آقای  همکام  با  کرد:  تاکید  امورخارجه  وزیر 
امیدوار  نزدیک  آینده  ادامه گفتگوها که در  در صورت 
هستم از سر گرفته شود و برنامه ریزی های در این رابطه 
در دستور کار وزارت خارجه قرار دارد، گفت وگو کردیم. 
در  بتوانیم  آمریکایی  واقع بینی طرف  با  هستم  امیدوار 
آینده نزدیک به نقطه نهایی توافق برسیم البته در این 
چهارچوب بار دیگر آقای الوروف بر حمایت جمهوری 
و  مذاکرات  در  ایران  سیاسی  مواضع  از  ایران  اسالمی 
در صورت رسیدن به نقطه توافق از حمایت روسیه در 
این موضوع تأکید کردند. امیرعبداللهیان تاکید کرد: من 
برای  اوکراین  خارجه  وزیر  پیام  حامل  بار  دو  تاکنون 
همکاران آقای الوروف بوده ام که در هر دو مورد از طرف 
روسیه آمادگی خود را برای گفتگو و راهکار دیپلماتیک 
اعالم کرد و امیدوارم در بحران اوکراین هرچه سریعتر 
فصل  و  حل  و  مذاکره  در  طرف  دو  بازگشت  شاهد 

سیاسی این موضوع باشیم.
بی اثر کردن تحریم ها، توافق میان ایران و روسیه

وی ادامه داد: به موازارت آن اولویت همسایه محور بودن 
دولت در توسعه حجم همکاری های اقتصادی، تجاری، 
علمی، فرهنگی، دفاعی، گردشگری و سایر موضوعات با 
همسایگان به ویژه با کشور روسیه است. هم در جریان 
سفر آیت اهلل رئیسی به مسکو و دیدار با آقای پوتین یک 
نقطه عطف جدیدی ایجاد شد که در آنجا توافقات مهم 
قرار  دو کشور  رهبران  تایید  و  توجه  مورد  راهبردی  و 
گرفت و هم در جریان تبادل هیات های بین دو کشور 
در  که  روسیه  وزیر  نخست  معاون  اخیر  سفر  جمله  از 
در  تهران سفر کردند  به  و جامع  عالیرتبه  هیات  راس 
راستای منافع دو ملت توافقات بسیار مهمی انجام شد 
که بی اثر کردن تحریم ها یکی از موارد مورد توافق بین 

دو کشور است.
اینکه  مورد  در  سوالی  به  پاسخ  در  همچنین  وی 
با  مقابله  برای  روسیه  و  ایران  مشترک  برنامه های 
تحریم های یکجانبه غرب به ویژه با تمرکز بر چالش های 
جدید جهانی که در سایه بحران اخیر اوکراین و مسائلی 
چیست.  است،  پیش آمده  غذایی  امنیت  مورد  در  که 
مخالف  هستیم،  جنگ  مخالف  که  همانگونه  گفت:ما 
جمله  از  کشورها  علیه  غیرقانونی  تحریم های  اعمال 
کشور روسیه هستیم. در خصوص تامین امنیت غذایی 
با اطالعی که دارم در دولت در تیم اقتصادی صرفنظر 

از چرایی و دالیل آن با جدیت اقدام شده است. دولت 
به  نسبت  عالی ترین سطح  در  ایران  اسالمی  جمهوری 
اطمینان از وجود امنیت غذایی در داخل کشور اقدامات 
دستگاه  مسئول  عنوان  به  و  داده  انجام  را  چندالیه ای 
دیپلماسی این را عنوان می کنم که هیچ نگرانی در این 

خصوص وجود ندارد.
ما توافقات مهمی را در ماه های گذشته برای 

بی اثر کردن تحریم ها داشتیم
تحریم هایی  با  مقابله  چگونگی  در خصوص  افزود:  وی 
که آمریکا علیه کشورها از جمله علیه جمهوری اسالمی 
گفت  باید  است  داده  انجام  روسیه  فدراسیون  و  ایران 
که ما توافقات مهمی را در ماه های گذشته برای بی اثر 
کردن تحریم ها داشتیم که البته این موضوع باید اقدام 
در  آن  بیان  به  نیازی  و  باشد  داشته  پی  در  را  و عمل 
مقابل رسانه ها نباشد.وزیرخارجه در پاسخ به سوالی در 
به  مذاکراتی  بسته  ارسال  از  قبل  دو هفته  اینکه  مورد 
طرف مقابل صحبت کردید و آقای خطیب زاده گفتند 
که قطار مذاکرات از ریل خارج نشده است، آیا تغییری 
قطار  گفت:  است،  افتاده  اتفاق  اخیر  روز  این ۱۰۰  در 
به ایستگاه های سخت برای نقطه پایان خودش رسیده 
است و ایجاب می کند که توقف در یک ایستگاه خاص 
درخواست  و  نیاز  این  اوقات  گاهی  بگیریم.  نظر  در  را 
و  بوده  تحریم ها  لغو  برای  مذاکره  مقابل  طرف های 
وضعیت  آخرین  بازتعریف  و  برای جمع بندی  ما  گاهی 
گفت وگوها نیاز به این داشتیم که چند روزی توقف و 
مکث در مذاکرات ایجاد شود.ما علیرغم صدور قطعنامه 
نادرست و غیرمعمولی که با پیشنهاد آمریکا در آژانس 
مقابل  در  رسید  تصویب  به  اتمی  انرژی  بین المللی 
اضافی  اقدامات  برای  مهم  گام  سه  قطعنامه،  به  اقدام 
هسته ای انجام داده ایم که از جمله  ۲۷ دوربین برجامی 
که مسئوالن سازمان انرژی اتمی توضیح دادند از مدار 

خارج شد.
جمهوری اسالمی ایران برای رسیدن به توافقی 

خوب و پایدار جدی است
مقابل  کرد: طرف های  تاکید  وزیرامورخارجه کشورمان 
به طور مشخص آمریکا و نماینده ارشد مذاکره کننده 
اتحادیه اروپا آقای بورول و مورا به تالش های خود برای 
بازگشت همه طرف ها به مذاکرات و ادامه مذاکرات ادامه 
مذاکره  باقری  آقای  هم  گذشته  ساعات  در  می دهند. 
آقای  با  مستمر  تماس  در  همکارانم  و  ما  ارشد  کننده 
مورا بوده اند. ما امیدوار هستیم بتوانیم در آینده نزدیک 
دارد  قرار  خود  درست  مسیر  در  که  را  مذاکرات  ریل 

مجدداً بر روی ریل در جریان و حرکت نگه داریم.
وی تاکید کرد: مایل هستم همینجا یک بار دیگر تاکید 
کنم که جمهوری اسالمی ایران برای رسیدن به توافقی 
خوب، قوی و پایدار جدی است و ما مسیر دیپلماسی 
را که مسیر درستی است ادامه خواهیم داد و بار دیگر 
نهایی  مرحله  به  رسیدن  برای  بینی  واقع  به  را  آمریکا 

مذاکرات دعوت می کنیم.

دستیار رئیس جمهور در امر مردمی سازی 
دولت با بیان اینکه دولت در نقطه ای قرار 
ترجیحی  ارز  حذف  به  مجبور  که  داشت 
قبلی  دولت  در  که  آنجا  از  گفت:  بود، 
سیزدهم  دولت  بود،  نشده  انجام  تکالیف 

مجبور بود دست به چنین کاری بزند.
 سید احمد عبودتیان با حضور در برنامه 
به روند مردمی سازی  اشاره  با  ایران شهر 
در دولت سیزدهم گفت: این مسئله به ۱۲ 
فروردین سال ۱۳۵۸ برمی گردد؛ روزی که 
مردم رای »آری« را به جمهوری اسالمی 
می دهند، امام خمینی آن روز می فرمایند: 
»امروز روز آغاز امامت امت است و من این 
می کنم.«  اعالم  اسالمی  را جمهوری  روز 
که  است  به گونه ای  خمینی  امام  اندیشه 
اهلل،  حکومت  کردن  محقق  برای  آن  در 
بگیرند.  دست  به  را  کار  عنان  باید  مردم 
این موضوع را در جای جای تاریخ انقالب 
امام خمینی می بینید.  در سیره عملی  و 
برای مثال، تشکیل کمیته انقالب یکی از 

مصداق های همین موضوع است.  
دستیار رئیس جمهور در امر مردمی سازی 
نهاد   ۱۶ امام خمینی،  کرد:  اضافه  دولت 
و  طراحی  مسائل  حل  برای  را  مردمی 
راه اندازی کرد که البته پیشران اصلی آن 
اتفاقی  شاخص ترین  بودند.  جوانان  خود 
شگفتی  موجب  و  داد  رخ  دنیا  در  که 
خمینی،  امام  که  است  این  بود  جهان 
یعنی  کشورمان  برای  اتفاق  پیچیده ترین 
جنگ تحمیلی را با حضور مردم مدیریت 
افتخار  بدان  امروز  که  به گونه ای  کرد، 
می کنم. من به جوانان توصیه می کنم که 
حتما کتاب »تنها گریه کن« را بخوانند؛ 
اگر می خواهند بفهمند که مردم جنگ را 
چگونه اداره کردند، در این کتاب می توان 
کتاب  این  در  کرد.  پیدا  را  مصداقش 
می بینیم که یک زن چگونه در حد توان 
می توانیم  ما  می کند.  نقش آفرینی  خود 
نمونه های متعددی از این آقایان و خانم ها 

را در گوشه گوشه کشورمان ببینیم.  
عبودتیان در بخش دیگری از سخنان خود 
با اشاره به دور شدن مردم از دولت در دهه  
۱۳۷۰ گفت: در دهه ۱۳۷۰ تفکر لیبرال 
می شود؛  حاکم  کشور  در  سرمایه داری 

کارها  تخصصی سازی  اسم  با  و  آرام  آرام 
پیچیده شده و عده ای مردم را از صحنه 
که  باشید  داشته  دقت  می کنند.  دور 
امام در ساده سازی و عمومی سازی  تبحر 
کارها بود اما در این دهه کارها تخصصی 
از  مردم  و  شده  داده  جلوه  پیچیده  و 
کنار  تصمیم سازی  و  مشارکتی  مناسبات 
دهه  در  تفکر  این  می شوند.  گذاشته 
۱۳۸۰ و در اواسط دهه ۱۳۹۰ نیز ادامه 

پیدا می کند.  
مدت،  این  در  البته  کرد:  خاطرنشان  وی 
تفکر  همان  تا  دارند  سعی  انقالب  رهبر 
برای  کنند.  احیا  دوباره  را  خمینی  امام 
مثال در ابتدای دهه ۱۳۹۰ می بینید که 
به  را  انقالبی  مومن  جوان  جریان  ایشان 
رسمیت می شناسد و تعابیر هویت بخشی 
نظیر آتش به اختیار را به آنان می دهند. 
این اتفاق تا صدور بیانیه گام دوم انقالب 
ادامه دارد. در این بیانیه تاکید می شود که 
در نزدیکی قله هستیم و اگر می خواهیم 
میدان  به  مردم  همه  باید  برسیم،  قله  به 
بدهد.  رخ  عمومی  حرکت  و  بیایند 
هم چنین تاکید می کنند که این اتفاق رخ 
جوان.  جریان  پیشرانی  با  مگر  نمی دهد، 
از اهمیت  به مردمی سازی  بنابراین توجه 

بسیار باالیی برخوردار است.  
دستیار رئیس جمهور در امر مردمی سازی 
را  موضوع  این  نمونه  شد:  یادآور  دولت 
و  کرمانشاه  زلزله  کرونا،  همه گیری  در 
هست  خاطرم  دیدید.   ۱۳۹۸ سال  سیل 
زمانی که برای زلزله کرمانشاه به منطقه 
سرپل ذهاب رفته بودیم، دیدیم جلوتر از 
برای  که  مردم اند  این  امدادی  گروه های 

کمک رفته اند.  
عبودتیان در پاسخ به سوالی درباره اینکه 
حضور مردمی در چه ساحت هایی تعریف 
و  خمینی  امام  نظر  از  می شود،  گفت: 
عرصه   ۳ در  مردم  حضور  انقالب،  رهبر 
تصمیم سازی  در  اول،  می شود؛  تعریف 
مشارکت  تصمیمات  در  باید  مردم  است؛ 
تحقق  در  دوم،  ساحت  باشند.  داشته 
سوم،  ساحت  و  است  اجرا  همان  یا  کار 
مسئله نظارت است. در ۱۹ دی ماه، رهبر 
انقالب به وضوح خطاب به دولت فرمودند 

کمک  می خواهند  مردم  از  خیلی  که 
بنده  بدهید.  آنان  نشان  را  راهش  کنند، 
به  که  باشیم  داشته  قانونی  باید  معتقدم 
نفع حضور مردم باشد، نه قانونی که مانع 
حضور مردم باشد. بنابراین ساحت حضور 
امور  در  که  نیست  این گونه  صرفا  مردم 
همه  در  بلکه  باشد،  انتخابات ها  یا  جزئی 

ساحت هاست.  
برخی  درباره  سوالی  به  پاسخ  در  وی 
ماجرای  در  اینکه  بر  مبنی  اظهارنظرها 
حذف ارز ترجیحی با مردم صحبت نشد، 
بودند  معتقد  کارشناسان  از  خیلی  گفت: 
که در سال اول دولت، کام مردم نباید تلخ 
شود، اما دولت در نقطه ای قرار داشت که 
مجبور به این کار بود. به عبارت دیگر، از 
آنجا که در دولت قبلی تکالیف انجام نشده 
به  بود دست  بود، دولت سیزدهم مجبور 
با گفته شما  البته من  چنین کاری بزند. 
مردم  با  بستر صحبت  نظرم  به  و  موافقم 
جهت بیان مسئله، آن چنان که باید فراهم 

نشد و این انتقاد وارد است.  
دستیار رئیس جمهور در امر مردمی سازی 
اخیر گروه های  اجتماع  به  اشاره  با  دولت 
اظهار  رئیس جمهور  با  دیدار  و  جهادی 
با  مجددی  بیعت  دیدار  این  داشت: 
گروه های جهادی بود. در موضوع گروه های 
نقطه ای  در  امروز  بگویم که  باید  جهادی 
نیستیم که صرفاً یک گروه جهادی به یک 
آباد  را  بخش کوچک  و چند  برود  روستا 
کند، بلکه امروز در عرصه های پیچیده تری 
سالمت،  زیست،  محیط  بحران  نظیر 
آلودگی و ... در این مناطق قرار داریم. از 
این رو، باید گروه های مختلف مردمی که 
هستند،  متخصص  مختلف  موضوعات  در 
وارد میدان شده و بستری ایجاد کنند که 

گروه های جهادی پای کار بیایند.  
عبودتیان گفت: این روزها در حال طراحی 
و تدارک بستری تحت عنوان »دستیاران 
مختلف  ساحت های  در  مردمی سازی« 
را  جوان ترها  بتوانند  تا  هستیم  مسئولین 
در حلقه های میانی به کار گرفته و مردم 

را به جایگاه اصلی خود بیاورند.  

امیدواریم با واقع بینی آمریکا 
در آینده نزدیک به توافق برسیم

دولت در نقطه ای قرار داشت که 
مجبور به حذف ارز ترجیحی بود
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بیشتر جرائم جامعه کهگیلویه و بویراحمد 
ریشه فرهنگی و اجتماعی دارد

دادستان عمومی و انقالب مرکز استان کهگیلویه و بویراحمد 
اجتماعی  و  فرهنگی  ریشه  استان  این  جرائم  بیشتر  گفت: 
دارند. سیدعلی ملک حسینی در نشست خبری با خبرنگاران 
همچون  سنگین  و  خشن  های  جرم  در  اینکه  به  اشاره  با 
آدم ربایی و سرقت مسلحانه یکی از استان های امن کشور 
محسوب می شویم، گفت: جرایم صورت گرفته در کهگیلویه 
و بویراحمد ریشه فرهنگی و اجتماعی دارد. وی صبور نبودن 
وضعیت  در  استان  گفت:  و  دانست  زا  مشکل  استان  در  را 
زندانیان برخالف حوزه جرائم امنیتی وضعیت خوبی ندارد و 
محکومین زیادی در زندان وجود دارد اما متاسفانه منتقدین 
با عدم آگاهی عنوان می کنند دستگاه قضا برخورد مناسبی 
ندارد در صورتی که زندان ها ما این موضوع را تایید نمی 
کند. دادستان عمومی و انقالب یاسوج خشونت های استان 
را ریشه در عوامل فامیلی و طایفه ای ارزیابی کرد و با انتقاد 
از وضعیت نگهداری اسلحه در منازل خاطرنشان کرد: وقتی 
استوری های بسیاری از افراد را نگاه می کنیم مشاهده می 
شود تصاویری از اسب و اسلحه و یا در حال تیراندازی است، 
در حالی که این رسم و رسوم دیگر در هیچ جا وجود ندارد و 
این رسوم غلط باید برچیده شود. ملک حسینی با بیان اینکه 
داشتن اسلحه را هنر نیست، تصریح کرد: باید دست کسی 
که سینه ی دشمنان میهن و اسالم را با اسلحه می شکافد 
نباید اجازه داد تیراندازی در مراسمات عروسی و  بوسید و 
عزا، به عنوان رسمی غلط ترویج پیدا کند. وی ادامه داد: چرا 
باید اسلحه را در مراسم ها نشانه بزرگی و عظمت بدانیم؟ چرا 
باید پدر عروس در روز عروسی دختر خودش جان بدهد؟ و 
چرا باید کاری کنیم که مجبور شویم عروس و داماد جوان 
عقل  روی  از  اقدامات  گونه  این  مطمئناً  کنیم؟  دستگیر  را 
خصوص  در  حسینی  ملک  است.  حماقت  نوعی  و  نبوده 
امنیتی  جرائم  کرد:  عنوان  در  و خشن  امنیتی  جرام  حوزه 
خشن، سرقت های مسلحانه، تجاوز به عنف و آدم ربایی جزو 
حوزه مهمترین جرائم خشن هستند اما استان کهگیلویه و 
بیان  وی  است.  امن  بسیار  استان  زمینه  این  در  بویراحمد 
کرد: بیشتر جرائم جامعه ما ریشه فرهنگی و اجتماعی دارد 
بروز  اما  دارند،  بسیار خوبی  زنانی که محسنات  و  مردان  و 
دقیقه  دو  با  حتی  ما  جرائم  از  خیلی  است  کم  ما  عاطفه 

سکوت تغییر میکند.

جانشین فرمانده انتظامی استان خبر داد

متالشی شدن ۴ باند مواد مخدر در 
کهگیلویه و بویراحمد طی سه ماهه امسال

جانشین فرمانده انتظامی کهگیلویه و بویراحمد گفت: طی 
سه ماهه نخست سال جاری، چهار باند مواد مخدر در این 
استان متالشی شد. “حمید رضا اکبری” افزود: بر اساس آمار 
مخدر  مواد  کشفیات  کیلوگرم   ۲4۷ و  هزار  یک  ماهه،  سه 
باند  و چهار  نفر دستگیر  راستا 44۷  این  در  و  بوده  استان 
نیروی  اینکه  بیان  با  مواد مخدر در استان منهدم شد. وی 
انتظامی پرچمدار مقابله با مواد مخدر است، اظهارکرد: آمار 
با مواد مخدر گویای این مهم است  سه هزار شهید مبارزه 
فرمانده  جانشین  داریم.  راه  این  در  نیز  جانباز  هزار   ۱۳ و 
سال  در  اینکه  به  اشاره  با  بویراحمد  و  کهگیلویه  انتظامی 
گذشته بیش از هفت هزار و ۹۵4 کیلوگرم مواد مخدر در 
افزایش یک درصدی  با  استان کشف شد، خاطرنشان کرد: 
مواجه  تر  قبل  سال  نسبت  به   ۱4۰۰ سال  طی  کشفیات 
با خرده  برخورد  هفتگی طرح های  اجرای  از  اکبری  بودیم. 
این  در  مناسبی  پاکسازی  کرد:  تصریح  و  داد  فروشان خبر 
راستا عملیاتی شده است. وی از دستگیری ۱۲4۶ قاچاقچی 
با توقیف ۲۶۳ خودرو و انهدام ۱۹ باند در سال گذشته خبر 
داد و عنوان کرد: ۲۰ هزار و ۷۷۶ عدد قرص روان گردان 

نیز کشف شد.

امام جمعه یاسوج :

تیراندازی در آیین های عروسی
 موجب سلب آسایش مردم شده است

جمعه  امام  و  بویراحمد  و  کهگیلویه  در  فقیه  ولی  نماینده 
جان  عزا  و  عروسی  های  آیین  در  تیراندازی  گفت:  یاسوج 
مردم را به خطر انداخته و سبب سلب آرامش شهروندان در 

اوقات مختلف شبانه روز شده است.
 آیت اهلل سید نصیر حسینی در خطبه های نماز جمعه این 
این  در  اسلحه  از  استفاده  داشت:  اظهار  یاسوج  شهر  هفته 
نیمه های  قانون گریزی است که حتی در  نوعی  مراسم ها 
می  شلیک  عروسی  بهانه  به  دست  به  اسلحه  ای  عده  شب 

کنند و مردم را آزار می دهند.
وی افزود: استفاده از اسلحه حوادث تلخی را در مراسم های 
درس  ها  برخی  هنوز  اما  زده  رقم  استان  در  عزا  و  عروسی 

نگرفته اند.
امام جمعه یاسوج با تقدیر از ایل دشمن زیاری در کهگیلویه، 
تصریح کرد: این ایل عهد نامه ای در عدم استفاده از اسلحه 

نوشتند و امضا کردند.
آیت اهلل حسینی ابراز داشت: در خصوص استفاده نکردن از 
اسلحه در مراسم ها برخوردهای خوبی صورت گرفته است اما 

هنوز جای کار دارد.
وی با انتقاد ازباب شدن  سنگ قبرهای گران قیمت، تاکید 
کرد: استفاده از  اینگونه اسراف ها پسندیده نیست بلکه باید 
برای مرده نماز و دعا خوانده شود و یا مسجدی ساخته شود.

امام جمعه یاسوج ابراز داشت: ساخت بارگاه بر روی قبر ها در 
استان دیده می شود که نباید اجازه داد فرهنگ مردم اینگونه 

مورد تاخت و تاز جهالت قرار بگیرد.
امام جمعه یاسوج عنوان کرد: طرح ارتقای امنیت اجتماعی 
به آرامش جامعه خیلی کمک کرد، مردم نیز معتقد هستند 
این طرح کمک خوبی برای مبارزه با اراذل و اوباش بوده و 

باید ادامه یابد.

مدیرکل تبلیغات اسالمی استان:

۳۰۰ روستای کهگیلویه و بویراحمد
 فاقد مبلغ و روحانی است

مدیرکل تبلیغات اسالمی استان کهگیلویه و بویراحمد گفت: 
۳۰۰ روستا در این استان فاقد مبلغ و روحانی است.

با  خبری  نشست  در  افتخاری  رضا  سید  االسالم  حجت 
و  علوی  روحیه  همواره  استان  این  مردم  افزود:  خبرنگاران 
نباید دستکم گرفته شود که  انقالبی داشتند و این ظرفیت 

سابقه استان قبل و بعد انقالب گواه این مطلب است.
مبلغین  عنوان کرد:  و  اشاره  استان  در  مبلغین  به رشد  وی 
آمار ۶۰ مورد در سال ۹۸ به ۱۲۰ مورد در سال  از  استان 
حاشیه  مناطق  در  مبلغین  این  از  بخشی  که  رسید   ۱4۰۰
دارند  باالیی  اجتماعی  آسیب های  که  مناطقی  و  شهرها 
مستقر شدند. مدیرکل تبلیغات اسالمی کهگیلویه و بویراحمد 
اسالمی  تبلیغات  فرهنگی  و  قرآنی  بودجه  رشد  به  اشاره  با 
اخیر  سال  دو  طی  کرد:  خاطرنشان  بویراحمد  و  کهگیلویه 
بودجه عمرانی تبلیغات اسالمی چهار برابر رشد داشته و به 
لحاظ بودجه فرهنگی اعتبارات خوبی جذب کردیم. افتخاری 
در ادامه فعالیت های تبلیغات اسالمی کهگیلویه و بویراحمد 
موسسه   ۱۶ قرآنی،  خانه   ۱۰۰ و  هزار  یک  کرد:  تصریح 
تبلیغات  یافته  پرورش  ممتاز  قاری   ۳۷ و  مربی  قرآنی،۵۰۰ 
دستگاه ها  سایر  مشارکت  با  اینکه  ضمن  هستند،  اسالمی 
راه اندازی  است. وی  استان  در سطح  قرآن  ۲۱۰ حافظ کل 
مجدد موسسات قرآنی را از برنامه های در دستور کار تبلیغات 
اسالمی دانست و ادامه داد: ۳۰۰ روستا در استان فاقد مبلغ و 
روحانی است. مدیرکل تبلیغات اسالمی کهگیلویه و بویراحمد 
استان ۳۵۹  در سطح  مسجد  مجموعه ۶۵۰  از  کرد:  عنوان 
مسجد فعال، بیش از ۱۷۲ مورد غیرفعال، ۸4 مسجد ضعیف 
است.  افتخاری بیان کرد: یکی از برنامه های جدید تبلیغات 
اسالمی در زمان حجت االسالم قمی ورود خواهران به حوزه 

تبلیغ است.

رئیس حفاظت اطالعات دادگستری استان خبر داد

برخورد قضایی با 2۴ کارچاق کن و یک 
قاضی دروغین در کهگیلویه و بویراحمد

و  کهگیلویه  استان  دادگستری  اطالعات  حفاظت  رئیس 
کارچاق  برای  کیفری  پرونده  فقره   ۲4 تشکیل  از  بویراحمد 

کن ها و شهود دروغین در این استان خبر داد.
افزود:  خبرنگاران  با  خبری  نشست  در  روشن دل  فرشید 
موقعیت جغرافیایی و بافت قومی و قبیله ای حاکم براستان 
موجب شده کارکنان دادگستری که اکثر آنها از مردم نجیب 
و شریف استان هستند، خود این موضوع بخاطر شناختی که 

مردم استان از یکدیگر دارند، موجب بازدارندگی شده است.
وی با اشاره به دستگیری فردی که خود را به دیگران قاضی 
معرفی می کرد، اظهارکرد: فردی که خود را به دروغ، قاضی 
کنی  چاق  کار  به  اقدام  عنوان،  این  از  استفاده  با  و  معرفی 
دستگیر  و  شناسایی  فنی  کارهای  انجام  از  بعد  می کرد، 
شده است. رئیس حفاظت اطالعات دادگستری کهگیلویه و 
بویراحمد تصریح کرد: ۲4 فقره پرونده کیفری برای کارچاق 
کن ها و شهود دروغین در این استان تشکیل شده و در این 
ایسنا، وی  گزارش  به  است.  بازداشت شده  نفر  نیز 4  رابطه 
بیان کرد: ضروری است مردم اخبار مرتبط با دستگاه قضایی 
را از طریق سامانه ۱۵۸۰ اطالع رسانی کنند و البته دستگاه 
احقاق حق  به دنبال  رسانی  اگاهی  و  پرسنل  آموزش  با  قضا 

است.

رئیس کل دادگستری استان کهگیلویه و 
میلیارد   ۷۳۰ انحراف  از  گفت:  بویراحمد 

ریالی در تسهیالت بانکی جلوگیری شد.
یکم  چهارشنبه  روز  تاجی  نگین  حسن 
با  خبری  نشست  در   ۱4۰۱ تیرماه 
حوزه  هر  در  تحول  افزود:  خبرنگاران 
اجتماعی، اقتصادی و حوزه قضایی زمانی 
محقق می شود که برای مردم قابل لمس 
تبلیغاتی  و  شعاری  موضوع  این  باشد. 
نیست زمانی می توانیم این ادعا را داشته 
باشیم که مردم از دستگاه قضایی رضایت 

داشته باشند.
متعدد  جلسات  حاصل  اظهارکرد:  وی 
سند  در  ماموریت  این  که  کارشناسی 
تحول به آن پرداخته است که ریاست قوه 
 ۱۵ در  را  مسئله  این  موضوعات  قضائیه 
برنامه عملیاتی تشریح و  محور اساسی و 

به همه استان ها ابالغ نمود.
و  کهگیلویه  دادگستری  کل  رئیس 
بویراحمد به مهم ترین موضوعات تعالی و 
تحول در حوزه قضائی اشاره و خاطرنشان 
کرد: حل و فصل دعاوی، صلح و سازش 
پیشگیری از وقوع جرم و برخورد قاطع با 
بسترهای فساد و حمایت قضایی از تولید 
المال  بیت  حقوق  تضییع  از  جلوگیری  و 

عنوان کرد.
هر  به  پرونده ها  ورودی  کرد:  تصریح  وی 
را  استان  در  ها  دادگاه  یا  دادسرا  شعبه 
کرد  عنوان  ماه  در  پرونده   ۳۰۰ تا   ۲۰۰
و گفت: اطاله دادرسی و کیفیت دادرسی 
از چالش های دستگاه قضا بوده و از عوامل 

اطاله دادرسی تعداد ورودی پرونده ها است 
اقتصادی  و  اجتماعی  مشکالت  هرچه  و 
بیشتر شود سرریز آن در دادگاه ها حضور 
به  اشاره  با  قضا  دستگاه  رئیس  می یابد. 
استان  های  دادگاه  در  اخالق  حاکمیت 
گفت: این موضوع نقطه موفقیت در استان 

شده است.
با  و  بارز  نکته  مهمترین  در خصوص  وی 
ها  استان  در  قضایی  تحول  سند  اهمیت 
سند  این  اساس  بر  افزود:  و  کرد  اشاره 
توسعه  اساس  بر  ها  استان  به  اختیار 
از  امکانات محرومیت برخورداری  یافتگی 
امکانات واگذار شد که سند تحول را بومی 

سازی کنند.
 مقام ارشد قضایی استان در ادامه اظهار 
داشت: قوه قضائیه مظلوم است و مظلوم 
تر از آن، نداشتن نیروی انسانی در استان  
ها می باشند که بودجه و امکانات الزم، در 

اختیارش نیست.
اطاله  های  علت  از  یکی   : افزود  وی 
هاست،  پرونده  ورودی  کثرت  دادرسی 
کیفیت رسیدگی در قوه قضاییه دغدغه ما 
در حوزه دادرسی نظام قضایی ایران است.

کهگیلویه  استان  دادگستری  کل  رئیس   
سخنان  از  دیگری  بخش  در  بویراحمد  و 
خود به موضوع آموزش در دستگاه قضایی 
حلقه  دارم  اعتقاد   : گفت  و  پرداخت 
های  نظام  ی  همه  در  تحول  مفقودی 
قضایی  و  اجتماعی  اقتصادی،  سیاسی، 

آموزش است.
شورای  ایجاد  از  تاجی  نگین  دکتر 

راهبردی بین صاحب نظران، وکال و حوزه 
قضا و اساتید دانشگاه ها خبر داد.

وی افزود: هر ماه برای وکالیی که پرونده 
است  شده  دادرسی  اطاله  مشمول  آنها 
نظرات  این  از  و  می شود  برگزار  جلساتی 

استفاده می شود.
موضوعات  به  نسبت  تاجی  نگین  دکتر   
از دادستان و   : از جرائم گفت  پیشگیری 
معاون پیشگیری و اجتماعی از وقوع جرم 
تشکر می کنم که در هم در مقام قوه ی 
مجریه بوده اند و هم در مقام قوه قضاییه 
جرم  وقوع  از  پیشگیری  خصوص  در  و 

گام های بلندی را برداشتند .
که  هایی  نزاع  و  امنیت  موضوع  به  وی 
رخ  گذشته  سال  در  استان  در  مقطعی 
داد گفت: در خصوص این نزاع ها بررسی 
امنیتی  موضوع  آنها  از  کدام  هیچ  کردیم 
مالکیت  اختالفات  از  ناشی  اکثراً  و  نبود 
که  بود  خانوادگی  اختالفات  و  اراضی  در 
در  امنیتی  لحاظ  از  استان  خوشبختانه 
اوج قرار دارد و جزء امن ترین استان های 

کشور است.
 نگین تاجی افزود: به لحاظ فراوانی آمار 
داریم  قرار  کشور   ۲۷ رتبه  در  ها  نزاع 
یعنی اینکه استان ما از لحاظ امنیت جزء 
استان های برتر کشور است و آسیب های 
منظر  از  اما  بوده،  خطرناک  اجتماعی 
مجازی،  فضای  در  نمایش  و  رسانه ای 

بزرگ نمایی زیادی از آن می شود.
رئیس کل دادگستری استان کهگیلویه و 
در  ها  نزاع  وجود  خصوص  در  بویراحمد 

کرد  اشاره  بویراحمد  و  کهگیلویه  استان 
در  نزاعی  کنید  تصور  نباید  و گفت: شما 
جامعه به وجود نیاید، اکثر نزاع ها  ناشی 
از بیکاری، باال رفتن سن ازدواج، اختالفات 

خانوادگی و اختالفات ملکی می باشد.
خشن  جرائم  با  برخورد  خصوص  در  وی 
بازداشت موقت در  لحاظ  از  تصریح کرد: 
و  هستیم  کشوری  سه  تا  یک  های  رتبه 
با  قضایی  برخورد  که  می دهد  نشان  این 
کسانی که بخواهند امنیت مردم را خدشه 
می  انجام  حدت  و  شدت  به  نمایند،  دار 

شود.
استان  دادگستری  القضات  قاضی 
اینکه ۲۳  اظهار  با  بویراحمد  و  کهگیلویه 
جرم  وقوع  از  پیشگیری  امر  متولی  نهاد 
پارکینگ  حذف  داشت:  بیان  هستند، 
خودرو در ساختمان سازی باعث افزایش 

سرقت از خودروها شده است.
برای  ها  دستگاه  بین  را  افزایی  هم  وی 
ایجاد امنیت ضروری ارزیابی کرد و گفت: 
همه  مراقب  تواند  نمی  تنهایی  به  پلیس 
امنیت  همه  است  ضروری  و  باشد  چیز 
تواند  مگر می  پلیس  مثاًل  کند  رعایت  را 
 ، باشد  برق  های  کابل  ی  همه  مراقب 
است  ضروری  دارد،  نیرو  نفر  چند  مگر 
قابلیت  که  باشد  به صورتی  ها  کابل  این 

سرقت نباشد.
کهگیلویه  قضایی  دستگاه  کل  رئیس 
مستلزم  را  امنیت  ایجاد  بویراحمد  و 
و  اجرایی  دستگاه های  همه  همکاری 
نهادها و همچنین مشارکت مردم دانست 
و افزود: پلیس به تنهایی نمی تواند مراقب 
همه چیز باشد و محدودیت نیروی انسانی 

و امکانات دارد.
برخورد  به  ادامه  در  تاجی  نگین  دکتر 
استان  در  بانکی  تسهیالت  در  انحراف  با 
 ۷۳۰ مبلغ  کرد:  عنوان  و  نمود  اشاره 
انحراف  بانکی  تسهیالت  در  ریال  میلیارد 
شده بود که تعداد زیادی از متخلفین به 
مراجع قضایی و هیئت های تخلفات ادارات 

و سازمان ها و بانک ها معرفی شده اند.
 نگین تاجی گفت: در حوزه منابع طبیعی 
به  رأی  قضایی  همکاران  ملی  اراضی  و 
رفع تصرف از ۵۰۰ هکتار از اراضی صادر 

کرده اند.
ای  سامانه  طراحی  حال  در  افزود:  وی   
ملی  را  اراضی  که  احکامی  که  هستیم 
اعالم می نمایند در آن سامانه ثبت شود.

دکتر نگین تاجی گفت: ۱۶۰ هکتار رفع 
و  حضور  با  طبیعی  منابع  اراضی  تصرف 
شده  انجام  استان  در  دادگستری  نظارت 

است.

معاون اجتماعی و پیشگیری از وقوع جرم 
گفت:  بویراحمد  و  کهگیلویه  دادگستری 
آباد،  حلبی  بافت   ۳۰۰ مساله  ها  رسانه 
ناکارآمد و خطرناک در یاسوج مرکز این 
استان که با وجود صدور رای تخریب هنوز 

پابرجا هستند، را مطالبه گری کنند.
گو  و  گفت  در  روز جمعه  عیسی حسنی 
 ۲ حدود  داشت:  اظهار  ایرنا  خبرنگار  با 
های  بافت  شناسایی  که  بود  پیش  سال 
کهگیلویه  استان  در  خطرناک  و  فرسوده 

و بویراحمد آغاز شد.
وی افزود: هم اینک رای تخریب این ۳۰۰ 
شهر  در  خطرناک  و  فرسوده  بافت  مورد 
اما  از سوی شهرداری صادر شده  یاسوج 
اقدامی  شهر  شورای  و  شهرداری  تاکنون 

انجام نداده اند.
معاون اجتماعی و پیشگیری از وقوع جرم 
دادگستری کهگیلویه و بویراحمد تصریح 
گر  مطالبه  باید  استان  های  رسانه  کرد: 
باشند چرا با وجود صدور رای تخریب این 

بافت ها همچنان پابرجا هستند.
زلزله  در  فرسوده  های  بافت  این  حسنی 
سبب  حتی  گذشته  های  سال  سیل  و 
شهر  مردم  از  تن  چندین  شدن  مجروح 

شده بود.
وی با اشاره به حادثه متروپل آبادان، ابراز 
شده  مصوب  نیز  استان  در  اخیرا  داشت: 
جلو هر گونه ساخت و ساز غیر مستحکم 

و ناایمنی گرفته شود.
سخت  سی  زلزله  در  داد:  ادامه  حسنی 
رعایت  دلیل  به  نوساز  واحد  چندین  نیز 
عدم ایمنی در ساخت و نداشتن استحکام 
کافی فرو ریختند در حالی که بیشتر خانه 

های گلی پا برجا بودند.
استان  در  مورد  چندین  داشت:  ابراز  وی 
از سوی  ناظر ساختمان  گزارش شده که 
این  در  و  شده  تهدید  ساختمان  مالک 
رابطه پرونده هایی در دادگستری تشکیل 

شده است.

بویراحمد  و  کهگیلویه  سالمت  بیمه  مدیرکل 
شروع  زمان  از  استان  در  باردار  زنان  گفت: 
بارداری آنها به  مدت ۲ سال به صورت رایگان 
می گیرند.کیان  قرار  بیمه سالمت  پوشش  زیر 
طرح،  این  جزئیات  خصوص  در  پور  دهراب 
افزود: این طرح برای تحقق برنامه های افزایش 
جمعیت و حمایت از خانواده هایی که مشتاق 

فرزندآوری هستند؛ اجرا می شود.
معظم  مقام  فرمایش  به  بنا  کرد:  تاکید  وی 
ساله  پنج  برنامه  قانون  اجرای  برای  رهبری، 
و  خانواده  از  حمایت  قانون  و  توسعه  ششم 
بارداری،  دوران  در  مادران  جمعیت،  جوانی 
پنج  پایان  تا  کودکان  همچنین  و  شیردهی 

سالگی، از این طرح بهره مند می شوند.

بیمه  جدید  طرح  در  داشت:  ابراز  پور  دهراب 
به  سوم  تا  اول  های  دهک  همگانی،  سالمت 
طور کاماًل رایگان تحت پوشش بیمه سالمت 
قرار می گیرند.وی ادامه داد: دهک چهارم ۱۰ 
پنجم  و دهک های  بیمه  درصد هزینه سرانه 
پرداخت  را  سرانه  هزینه  درصد   ۲۵ ششم  و 
کهگیلویه  سالمت  بیمه  کنند.مدیرکل  می 
درصد   ۷۰ از  بیش  کرد:  تصریح  بویراحمد  و 
جمعیت استان تحت پوشش بیمه سالمت قرار 
بدون  که  افرادی  کرد:  بیان  پور  دارند.دهراب 
دفاتر  به  مراجعه  با  هستند  ای  بیمه  پوشش 
پیشخوان دولت طرف قرار داد این اداره در این 
طرح نام نویسی و از خدمات بیمه ای رایگان و 

ارزان بهره مند شوند.

شمار افراد غرق شده دراستان
 در سال ۱۴۰۱ به ۱2 نفر رسید

رئیس اورژانس کهگیلویه و بویراحمد از فوت 
گردشگر اهوازی در رودخانه بشار خبر داد و 
گفت: دوازدهمین مورد غرق شدگی امسال 
در استان ثبت شد. جهانبخش وحدت نژاد 
دقیقه   ۵۹ و   ۱۶ ساعت  در  داشت:  اظهار 
مردی  شدن  غرق  حادثه  روزپنجشنبه 
پیام  مرکز  به  بشار  رودخانه  در  4۱ساله 
اعزام  به  اشاره  اعالم شد وی ضمن  یاسوج 
سریع پایگاه اورژانس ۱۱۵ پاتاوه شهری به 
محل حادثه واقع در حمید آباد پاتاوه، افزود: 

به  شده  غرق  فرد  آمبوالنس  رسیدن  موقع 
کمک مردم از آب بیرون آورده شده و فاقد 
تصریح  نژاد  وحدت  بود.    حیاتی  عالئم 
کرد: به محض بیرون آوردن فرد غرق شده 
توسط مردم، عملیات احیای پیشرفته توسط 
پرسنل اورژانس در محل حادثه انجام و در 
همچنین  و  پاتاوه  درمانگاه  تا  انتقال  مسیر 
داشت:  ابراز  وی  یافت.  ادامه  درمانگاه  در 
مدت  طوالنی  تالش  رغم  علی  متأسفانه 
پرسنل اورژانس۱۱۵ و درمانگاه پاتاوه، احیا 

بی نتیجه بوده و این فرد، فوت کرد.

در کهگیلویه و بویراحمد صورت گرفت؛

جلوگیری از انحراف 7۳۰ میلیارد تسهیالت

معاون سیاسی، امنیتی و اجتماعی استاندار کهگیلویه 
و بویراحمد گفت: مسئولیت اجتماعی مقابله با معضل 
اعتیاد در کشور و استان متوجه همگان اعم از مردم، 
دستگاه های اجرایی و سازمان های مردم نهاد است 

و باید در این زمینه ورود پیدا کنند. 
سید جواد هاشمی مهر اظهار داشت: تاکنون تالش 
ها و اقدام هایی مطلوب در زمینه مقابله و پیشگیری 
و  کهگیلویه  در  معتادان  درمان  و  اعتیاد  معضل  از 
بویراحمد انجام شده و الزم است که با جدیت ادامه 

داشته باشد. 
وی افزود: معضل اعتیاد ریشه و عامل بروز بسیاری از 
آسیب ها و ناهنجاری های اجتماعی است و به همین 

دلیل نیز باید به طور جدی با آن مقابله کرد.  
معاون سیاسی، امنیتی و اجتماعی استاندار کهگیلویه 
مردم  )سازمان  سمن   ۱۲۱ کرد:  بیان  بویراحمد  و 
از  پیشگیری  و  مقابله  زمینه  در  استان  این  نهاد( 
معضل اعتیاد و درمان معتادان فعالیت می کنند که 

انتظار می رود میزان همکاری آنها افزایش یابد.  
خبرنگاران  و  ها  رسانه  کرد:  عنوان  مهر  هاشمی 
کهگیلویه و بویراحمد تاکنون برای مقابله و پیشگیری 
همراهی  و  همکاری  استان  این  در  اعتیاد  معضل  از 

متعهدانه و دلسوزانه ای داشته اند. 
مواد  با  مبارزه  هماهنگی  شورای  داشت:  ابراز  وی 
بویراحمد سال گذشته در کشور  و  مخدر کهگیلویه 
نمونه و برتر شد که نتیجه تالش، همت و مشارکت 

همه جانبه ۶ کمیته زیرمجموعه آن است. 
هاشمی مهر گفت: راه اندازی نخستین مجمع خیران 
حال  در  بویراحمد  و  کهگیلویه  در  زندگی  یاریگران 

پیگیری و رایزنی است. 
مجمع  این  اندازی  راه  از  هدف  داشت:  اظهار  وی 
و  معتادان  به  رسیدگی  و  معنوی  و  مادی  کمک 
و  بویراحمد  و  کهگیلویه  مخدر  مواد  بهبودیافتگان 

اعضای خانواده آنان است. 
دبیر شورای هماهنگی مبارزه با مواد مخدر کهگیلویه 
پنجم  با  مصادف  ژوئن   ۲۶ گفت:  نیز  بویراحمد  و 
مخدر  مواد  با  مبارزه  جهانی  روز  عنوان  به  تیرماه 
نیز  سال  هر  تیرماه  هفتم  تا  اول  و  شده  نامگذاری 

هفته مبارزه با مواد مخدر است. 
سید ناصر رضایی اظهار داشت: رسانه ها و خبرنگاران 
از  پیشگیری  و  مقابله  برای  بویراحمد  و  کهگیلویه 
و  کرده  بیشتری  ورود  استان  این  در  اعتیاد  معضل 

راهکارهای الزم را نیز ارائه دهند. 
استان  پاکترین  بویراحمد  و  کهگیلویه  افزود:  وی 
کشور در زمینه اعتیاد به مواد مخدر بوده و وضعیت 

بهتری نسبت به دیگر استان ها دارد. 
دبیر شورای هماهنگی مبارزه با مواد مخدر کهگیلویه 
این  مردم  درصد   ۹۰ حدود  کرد:  بیان  بویراحمد  و 
استان بر اساس یک نظرسنجی اعالم کرده اند حاضر 
به همکاری و مشارکت برای مبارزه با معضل اعتیاد 
اطالع  نتایج  از  امری  چنین  که  هستند  استان  در 
پیامدهای  مورد  در  آنان  به  بخشی  آگاهی  و  رسانی 
منفی  و زیان های جبران ناپذیر مصرف مواد مخدر 

است. 
حاشیه  در  ویژه  به  مکان   ۲۰ کرد:  عنوان  رضایی 
به  که  دارد  وجود  بویراحمد  و  کهگیلویه  شهرهای 
لحاظ اعتیاد جزو مناطق در معرض خطر هستند و 
طرح ارتقای امنیت اجتماعی نیز به طور مستمر در 

این مکان ها انجام می شود. 
وی ابراز داشت: هیچ مرکز درمان اعتیاد غیرمجاز در 

کهگیلویه و بویراحمد وجود ندارد. 

مسئولیت اجتماعی مقابله با اعتیاد 
متوجه همگان است

معاون اجتماعی دادگستری کهگیلویه و بویراحمد:

رای تخریب300 واحد ساختمانی 
خطرناک در یاسوج
 اجرا نشده است 

در کهگیلویه و بویراحمد؛
بیمه سالمت به زنان باردار

 خدمات رایگان ارائه می دهد

آگهی  تحریر ترکه
۱4۰۰4۱۹۲۰۰۰۰۸۰۳۱۰۳ کالسه  پرونده  در 

زکی   محمد  مرحوم  فوت  به  توجه  با  شعبه  این   
رحمانی  فرزند اله کس به شناسنامه شماره ۱۰۵ 
متولد ۱۳۲۸ که ساکن شهرک ولیعصر بوده توسط 
قرار  و  ترکه شده  احمد رحمانی درخواست تحریر 
تاریخ برای  و  است  گردیده  صادر  ترکه  تحریر 

 ۲۷/ ۵/ ۱4۰۱ ساعت ۱۰ صبح نوبت تحریر ترکه 
تعیین گردیده لذا بدینوسیله به تمامی ورثه متوفای 
از  بستانکاران  آنها،  قانونی  نمایندگان  یا  شده  یاد 
هر  به  که  کسی  هر  و  وی  به  مدیونین  و  متوفی 
طریقی حقی بر ترکه متوفی دارد ابالغ می شود در 
ساعت و تاریخ یاد شده در شعبه اول شورای حل 
اختالف شهر لیکک جهت شرکت در عملیات تحریر 

ترکه حاضر شوید.
سید علی سپهر

رئیس شعبه اول شورای حل اختالف
 شهر لیکک



w w w . o m i d k b . i r3115 شنبه  4  تیر 1401  25   ذی القعده 1443  سال شانزدهم  شماره
عه

جام

متولد فروردین :
 با وجود اینکه شما تعهداتی را به دیگران داده اید که باید آنها را به 
طور کامل انجام دهید، ولی االن دوست دارید که تا چند هفته دیگر 
اینکه  خاطر  به  فقط  باشید.  نداشته  خاصی  اجتماعی  فعالیت  هیچ 
دوست دارید وقتتان را با پرداختن به کارهای شخصی خود بگذرانید، 

خود را به دردسر نیندازید.
متولد اردیبهشت : 

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

پیشنهاد می شود. 
متولد خرداد : 

احساس می کنید که عرصه بهتان تنگ شده و بی صبری می تواند 
شما را وادارد تا دست به هر کاری بزنید. امروز، بی شخصیتی شما 
باعث می شود که به دردسر بیافتید. یادتان باشد که حرفهای شما 
گرچه عمدی نباشند باعث سرخوردگی شما یا تشویق دیگران برای 

انجام کردارهای بزرگتر می شود.
متولد تیر : 

شما امروز وسوسه شده اید که از مشغولیتهای اجتماعی کناره گیری 
کنید، اما به این معنا نیست که شما می خواهید تنها باشید. همچنانکه 
آرزوهای مادی شما بسیار قوی می شوند، شما احساسات زیادی را که 
بیرون  حال  و  شما حس  احتماالً  اما  می کنید.  تجربه  ظاهر شده اند 
رفتن و یا مهمانی رفتن را ندارید. آزمایش کردن توانائیهایتان کلیدی 
داشته  اهمیت  پر  و  آفریننده  بیانی  قدرت  بتوانید  اینکه  برای  است 

باشید.
متولد مرداد :

 امروز به هیچ وجه مایل نیستید که در فعالیت های اجتماعی شرکت 
از جمع های  و  بوده  به طور کلی ساکت  بخواهید  اینکه  اما  نمایید 
که  هرچند  است.  ناپذیر  امکان  امری  بگیرید،  فاصله  نیز  دوستانه 
دوست ندارید صحبت کنید اما باید به اتفاقاتی که رخ می دهد توجه 
کرده و برروی آنها تمرکز داشته باشید. سعی کنید با شخصی که به 

او اعتماد دارید صحبت کنید.
متولد شهریور :

 شما در سابق افکاری داشتید که ممکن بود شما را به خطر بیندازد 
اما اکنون و در حال حاضر از این افکار رهایی پیدا کرده اید. شما به 
سادگی نگران و غصه دار می شوید، بهتر است روی این جنبه روحی 
تان کار کنید زیرا اگر به همین روند ادامه دهید به مرور زمان دچار 

افسردگی می شوید. 
متولد مهر : 

تالش های شما برای اینکه امروز همه چیز را با هم داشته باشید کاری 
عبث و بیهوده است، به خاطر اینکه اگر موفق هم شوید باز برای تان 
بر عهده گرفتن این همه کار سخت خواهد بود. این مسئله مانند یک 
بازی کامپیوتری است؛  شما یک کار را در مقطعی به پایان می رسانید 
و سپس آنقدر برایتان پیچیده می شود که باید زمان زیادی برای حل 
باشد که یک  این  ازآن صرف کنید. شاید حاال زمان  مشکالت پس 

سیاست جدید و بنیادی در پیش بگیرید. 
متولد آبان :

 اگر شما دیشب از رویایی زنده و واضح برنخواسته اید خواب شما 
ممکن است بیشتر از همیشه شما را بی قرار کند. خوشبختانه شما 
قادر هستید که خود را بحرکت واداشته و امروز را به روزی پرمشغله 

تبدیل کنید. 
متولد آذر :

 احساسات شما اکنون رو به بهبودی است و هر چه بیشتر شما تالش 
کنید تا آنها را کنترل کنید کمتر می توانید آنها را تحت اختیار خود 
درآورید. به جای تالش برای سرکوب کردن تغییرات خلقی تان فقط 

سعی کنید با این جریان پیش بروید. 

متولد دی : 
گرفتگی کامل ماه در چهارمین خانه از “اصول زندگی” شما می تواند 
به عنوان نور راهنمایی باشد که توجه شما را به بنیان خانواده جلب 
در  نمی شود  دیده  شما  نشان  در  االن  حرکت  و  سفر  چه  اگر  کند. 
عوض  شما می توانید در ذهن تان به نقاط دور و ناشناخته سفر کنید. 

متولد بهمن :
 با وجود اینکه این روزها درباره تعطیالت آینده فکرمی کنید، کمبود 
نظر  برای خود در  برنامه هایی که  از  باعث می شود که  یا پول  وقت 
حال  در  عطارد  شما  حاکم  سیاره  کنید.  نظر  صرف  بودید  گرفته 
بازگشت به نشان شما است و امروز با مریخ مدعی اتصال پیدا می کند 
و به شما نشان می دهد که این امیدواری شما می تواند بهترین ها را 

برای شما به ارمغان بیاورد. 

متولد اسفند : 
توجه  مورد  زیاد  اینکه  برای  نیستید،  پرانرژی  خیلی  امروز  شما 
کرد.  خواهید  مهمی  کسب  موفقیتهای  احتماالً  اما  نشده اید.  واقع 
بدانید دقیقاً چه حرفهایی  توانایی دارید که  آنقدر  واقعاً  اکنون  شما 
توانایی  شما  که  می رسد  نظر  به  این گونه  حتی  و  بزنید  می خواهید 

خواندن فکر دیگران را هم دارید.

۳
فال روز 

کردند  گزارش  آمریکا،  سینای  مونت  محققان 
سیستم  با  همراه  است  ممکن  ایمنی  سیستم  که 
جانبی  اسکلروز  در  اساسی  نقش  مرکزی  عصبی 
به عنوان  که  کند  ایفا  )ای ال اس(  آمیوتروفیک 
»بیماری لو گریگ« نیز شناخته می شود؛ یافته های 
آنان می تواند پیامدهای قابل توجهی برای تشخیص 

و درمان بیماری مخرب عصبی داشته باشد.
مطالعات  تاکنون  اکسپرس،  مدیکال  از  نقل  به 
متمرکز  مرکزی  عصبی  سیستم  روی  بر  ای ال اس 
بوده است اما گروه محققان مونت سینای اختالالت 
مدل های  در  عصبی  و  ایمنی  سیستم  عملکرد 

نابالغ و  حیوانی و بیماران مبتال به ای ال اس4، نوع 
آهسته پیشرونده ای ال اس که در اثر جهش در ژن 

SETX ایجاد می شود را گزارش کردند.
میکروبیولوژی  استادیار  کامپیسی،  لورا  دکتر 
با  تحقیق  این  ارشد  محقق  و  پزشکی  دانشکده 
همکاری دکتر ایوان مارازی، دانشیار میکروبیولوژی 
در مونت سینای می گوید: ما آموختیم که جهش در 
SETX باید در هر دو سیستم عصبی و ایمنی بیان 
تا اختالل حرکتی در موش ایجاد شود و این اختالل 
در  ای ال اس4  مشخصه  تطبیقی  ایمنی  سیستم  در 

موش همچنین انسان است.
سیستم  درگیری  از  بیشتری  شواهد  افزود:  وی 
)که   CD۸ T سلول های  باالی  غلظت  در  ایمنی 
سلول های  و  تومورها  تخریب  در  معمول  به طور 
بیماری زا  عوامل  نگهداری  و محل  دارند  نقش  بدن 
هستند( در نخاع و خون محیطی افراد و موش های 
مبتال به ای ال اس 4 شناسایی شد؛ افزایش جمعیت 

اثرکننده  حافظه  به عنوان  که   CD۸ T سلول های 
تمایز یافته پایانی )TEMRA( شناخته می شود با 

پیشرفت بیماری ای ال اس 4 ارتباط دارد.
حرکتی  نورون های  تدریجی  مرگ  با  ای ال اس 
عملکردی  توانایی  بر  به شدت  که  می شود  مشخص 
بیماران از طرق مختلف ازجمله جلوگیری از حرکت 
دست ها و پاها، گفتار، بلع و در نهایت تنفس تاثیر 
ای ال اس  برای  معالجه ای  یا  درمان  هیچ  می گذارد. 
طول  در  را  خود  تالش های  محققان  ندارد.  وجود 
اگرچه  کرده اند،  متمرکز  نورون ها  روی  بر  سال ها 
تحقیقات اخیر شواهدی از تعامل بین سیستم عصبی 
مدت ها  که  داده اند  نشان  ایمنی  و سیستم  مرکزی 

مولفه های جداگانه ای در نظر گرفته می شدند.
اسپادا،  ال  آلبرت  دکتر  همکاری  با  که  تحقیق  این 
انجام  ایروین  کالیفرنیا،  دانشگاه  از  نوروبیولوژیست 
شده، یکی از اولین مواردی است که به بررسی این 
موضوع می پردازد که آیا سیستم ایمنی تطبیقی که 

حفاظت بدن را هنگام مواجهه با عوامل بیماری زای 
خارجی تنطیم می کند، می تواند با برخی از اشکال 

ای ال اس مرتبط باشد یا خیر.
به  زیادی  نیاز  می دهد:  توضیح  کامپیسی  دکتر 
درک این مورد است که آیا تخریب عصبی، ناشی از 

اختالل عملکرد سیستم ایمنی است یا خیر.
برای این تحقیق، محققان نمونه های موش و انسان 
را با فناوری های پیشرفته مانند سایتومتری جرمی 
و طیفی)از روش های سلول شناسی یا یاخته سنجی 
است که به بررسی ویژگی های فیزیکی و شیمیایی 
و  می پردازد(  آن ها  مختلف  اجزای  یا  سلول ها 

توالی یابی تک سلولی تجزیه و تحلیل کردند.
که  است  این  بر  مبنی  ما  یافته های  می گوید:  وی 
عالئم ایمنی عجیب و غریب، متمایز کننده اشکال 
برای طراحی درمان های  ای ال اس می تواند  مختلف 
بیماران  خاص  زیرگروه های  با  متناسب  »شخصی« 

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

جدول کلمات متقاطع

وادي کتاب

درباره کتابي که رهبر انقالب خواندنش را در نوروز توصيه کردند
کتابي که يك غزل به تمام معناست

به گزارش »جوان« کت��اب »وقتي مهتاب 
گم شد« یکي از تازه ترین آثار خاطره نگاري 
در حوزه دفاع مقدس است که با استقبال 
و اقبال زیادي بی��ن مخاطبان عام و خاص 
ادبیات مواجه شده اس��ت. این کتاب قبل 
از آنکه شرح زندگي رزمنده همداني، علي 
خوش لفظ باشد روایتي عیني از یک واقعه 
تاریخي اس��ت که موجب ش��د سرنوشت 
خیل وس��یعي از مردمان ایران تغییر کند. 
کتاب بیانگر شرح تغییر و دگرگوني جوانان 
و نوجوانان یک ش��هر به واس��طه انقالب 
اسالمي اس��ت. تحولي که معطوف به یک 
یا چند ش��خص نبود بلکه ب��ا دربرگرفتن 
طیف وس��یعي از مردم به امري همه گیر 

تبدیل شد. 
»وقتي مهتاب گم شد« زندگي یک انسان 
عادي را روایت مي کند. ف��ردي که با وقوع 
انقالب، دچار یک تحول دروني مي گردد و 
به یکباره راهي جبهه  مي ش��ود. با ورود به 

جبهه اس��ت که علي خوش لفظ نوجوان به 
دلیل شجاعت و جسارتش مشهور مي شود 
و نامش بر س��ر زبان ه��ا مي افتد ت��ا در 16 
سالگي  نیروي اطالعات عملیات حاج احمد 
متوسلیان  شود. با مطالعه کتاب درمي یابیم 
وقوع انقالب اسالمي سبب شد افرادي چون 
خوش لفظ که تعدادش��ان هم ک��م نبود به 
ناگاه از خواب بیدار ش��وند و زندگي شان را 
به س��وي هدفي واالتر و باالتر پیوند بزنند. 
به نوعي مي توان »وقتي مهتاب گم ش��د« 
را ش��رح حال انقالب دروني مردمي دانست 
که روزهاي مبارزات انقالبي را درك کردند 
و با غرق شدن در آن به استحاله اي شخصي 

دست یافتند. 
»وقتي مهتاب گم ش��د« را مي توان ش��رح 
عملي یک حرکت عارفانه دانست. در جایي 
از کتاب خ��وش لف��ظ از رفی��ق و مرادش 
ش��هید چیت س��ازیان درس مي گیرد که 
براي عبور از س��یم خاردارهاي دشمن باید 
از س��یم خاردارهاي نفس خود عبور کند و 
راه صبر و گمنامي را در پیش  گیرد و همین 
صبر بر مصائب و آالم است که باعث شد رهبر 

انقالب او را شهید زنده خطاب کنند. 
یکي از جذاب ترین ویژگي هاي کتاب، رعایت 
صداق��ت در تمام لحظات و اتفاقات اس��ت. 

راوي و نویس��نده  کتاب هیچ ابایي از گفتن 
حقیقت ندارند. حقیقتي که با زباني مردانه 
و از زاویه  دید یک جوان مبارز و شجاع بیان 
مي شود و ممکن است حتي در مواردي تلخ 
باشد و به مذاق خواننده خوش نیاید، اما در 
نهایت خواننده مطمئن اس��ت که کتاب به 
تخیل و اغراق گرفتار نش��ده است. روایتي 
که هرچه به انتهاي کتاب نزدیک مي شویم، 
شورانگیز تر و حماسي تر مي شود اما همچنان 

واقعي و صادق است. 
رهبر انقالب در تقریظ ش��ان بر این کتاب، 
مي نویس��ند: »بچه هاي همدان؛ بچه هاي 
صفا و عش��ق و اخ��الص؛ مردان ب��زرگ و 
بي ادعا؛ یاران حسین )ع(؛ یاوران دین خدا. 
و آنگاه مادران؛ مردآفرینان شجاع و صبور... 
و آنگاه فضاي معنوی��ت و معرفت؛ دل هاي 
روشن، همت ها و عزم هاي راسخ؛ بصیرت ها 
و دیدهاي ماورائي. اینها و بسي جویبارهاي 
شیرین و خوش��گوار دیگر از سرچشمه  این 

روایت صادقانه و نگارش اس��تادانه، کام دل 
مش��تاق را غرق لذت مي کند و آتش شوق 
را در آن س��رکش تر مي س��ازد. راوي، خود 
یک شهید زنده است. تِن به شدت آزرده  او 
نتوانسته از سرزندگي و بیداري دل او بکاهد، 
و الحمدهلل رّب العالمین. نویسنده نیز خود از 
خیل همین دلدادگان و تجربه دیدگان است. 
بر او و بر همه  آنان گوارا باد فیض رضاي الهي؛ 
ان ش��اء اهلل. درباره  نگارش این کتاب، آنچه 
نوشتم کم اس��ت؛ لطف این نگارش بیش از 
اینهاس��ت. مقدمه  کتاب یک غزل به تمام 

معني است.«
حمید حس��ام، که از ایثارگران و رزمندگان 
استان همدان است، به زیبایي و هنرمندي 
تمام توانس��ته خاط��رات پرفراز و نش��یب 
زندگ��ي عل��ي خ��وش لف��ظ را در نهایت 
صداقت و شیوایي به رش��ته تحریر درآورد 
و بر جذابیت  روایت هاي گفته شده بیفزاید. 
خاطراتي که در دل جنگ اتفاق مي افتد اما 
سرشار از احساس است. احساس جواني که 
برادرانش را از دس��ت مي دهد اما همچنان 
خود را مکلف به انجام وظیفه  دفاع از کشور 
و انقالب مي داند و در ای��ن راه هرچه پیش 
مي رود بیش��تر به انقطاع از خ��ود و دنیاي 

مادي مي رسد. 

  احمد محمدتبريزي
عل�ي خ�وش لف�ظ راوي کت�اب »وقت�ي مهت�اب گ�م ش�د« در نقل قول�ي از رهب�ر 
انق�الب ک�ه در ديدارش�ان ب�ا جمع�ي از نويس�ندگان دف�اع مق�دس داش�تند، 
مي گوي�د: »آقا گفتن�د ما يک قفس�ه  کتاب داري�م در کنار ات�اق خودمان ک�ه در آن 
چند ص�د جلد کت�اب وج�ود دارد، م�ن بعضي وقت ه�ا آنقدر مش�غله ام زياد اس�ت 
ک�ه روي�م را از کتاب ه�ا برمي گردان�م ت�ا آنه�ا را نبين�م و ب�ه کار ه�اي اجراي�ي 
برس�م. چند هفته قب�ل به ص�ورت اتفاق�ي کت�اب ش�ما را دي�دم و آن را خواندم.«

گويا خود ش�ما هم از رزمن�دگان دفاع 
مقدس بوديد؟

من متولد 1347 هس��تم. اهل کرمان و اگر خدا 
قبول کند از جانبازان جنگ تحمیلي هستم. زمان 
انقالب سن و سال کمي داشتم اما پدرم با توجه 
به فعالیت هایي که داش��ت و ب��ه خاطر درگیري 
اهالي با رئیس پاسگاه و کش��ته شدن تعدادي از 
مردم، دس��تگیر و با انتقال به زندان هاي ساواك، 
به اعدام محکوم مي شود. اما با پیروزي انقالب عفو 
مي خورد و آزاد مي ش��ود. بعد از پیروزي انقالب 
همچنان در خ��ط امام بودیم. خیل��ي از اعضاي 
خانواده ما به جبهه رفتند. برادرم اکبر بیاضي زاده 
در س��ال 1361 طي عملیات رمضان به شهادت 
رسید و برادرزاده ام شهید غالمرضا بیاضي زاده در 
آزاد سازي مهران و در جریان کربالي یک آسماني 
شد. خود من هم جانباز شدم. شغلم هم آزاد است 

و کارگر روزمزد هستم. 
 شما چند فرزند داريد؟

من چهار فرزند دارم که سعید فرزندم سوم خانه 
و متولد 1373 بود که در دفاع از عقیله بني هاشم 

در سن 22 سالگي به شهادت رسید. 
کمي از شهيد برايمان بگوييد، چطور شد 

لباس مقدس روحانيت را به تن کرد؟
سعید دوران ابتدایي را در روستاي حجت آباد و 
دوران راهنمایي را در شهرس��تان انار در مدرسه 
شهید دستغیب سپري کرد و بعد از اتمام مقطع 
راهنمایي با توجه به علقه اش به روحانیت به حوزه 
علمیه رفت. از همان دوران کودکي عالقه زیادي 
به احکام و امور دیني داش��ت. زیارت عاش��ورا را 
حفظ کرده بود و همیشه در کنار مادرش که قالي 
مي بافت، مي نشست و مي گفت امروز باید این دعا 
یا این نماز را بخوانیم. سعیدم اهل مسجد و نماز 
بود و رابطه خوبي با روحانیون مس��جد داش��ت. 
مادرش خیلي دوست داشت ایشان لباس پیامبر 
را به تن کند. در نهایت سعید یک روز از مسجد به 
خانه آمد و به مادرش گفت من دوست دارم آرزوي 
ش��ما را بر آورده کنم، مي خواهم روحاني ش��وم. 
بچه ها همیشه به اختیار خودشان رفتار مي کردند. 
نمي خواستیم راه و مسیري که انتخاب مي کنند به 
زور و جبر باشد. مي خواستیم با تمایل خودشان 
راه صحیحشان را انتخاب کنند که شکر خدا سعید 

بهترین راه ها را انتخاب کرد. 
پس با عالقه و انتخاب شخصي اش لباس 

روحانيت را به تن کرد؟
بله، سعید رفت و در همه امتحانات و مراحل حوزه 
پذیرفته شد. فعالیت هاي خوبي هم داشت. همواره 
در اردوهاي جهادي و راهیان نور شرکت مي کرد. 
خوب به یاد دارم وقتي از راهیان نور بازگشت بسیار 
تغییر کرده بود و براي ما مدام از شهدا و شهادت 
صحبت مي ک��رد. گویي نگاه و ب��اب جدیدي در 

زندگي اش باز شده بود. 
چه زماني به خيل مدافعان حرم پيوست؟ 

شما از رفتنش خبر داشتيد؟
 سال 1394 به من گفت که مي خواهد به سامرا 
ب��رود. آن زمان آنج��ا درگیري بود و پس��رم هم 
مي خواس��ت به مدافعان حرم کمک کند. به من 
گفت فعال به مادرم حرفي نزن بعد که من راهي 
شدم به ایشان اطالع بده. نگران بود نکند مادرش 
اجازه ندهد. ماه مبارك رمض��ان بود که به عراق 
رفت. وقتي از عراق بازگشت به ما گفت مي خواهد 
براي بحث دفاع از اس��الم به س��وریه برود. براي 
اینکه دل مادرش را همراه کند و اذن رفتن بگیرد 
با روایات، احادیث و خواندن آیات قرآن از جهاد و 
لزوم حضور و دفاع از اسالم سخن به میان مي آورد. 
مادرش هم راضي شد و سرانجام سعید در اول ماه 
رمضان سال 1395 راهي مأموریت سوریه شد. بعد 
از مدتي به ایران بازگشت و با هم به مشهد رفتیم. 
آنجا خیلي از ش��هادت برایمان صحبت مي کرد. 
وقتي مادرش مي پرسید چرا این حرف ها را مي زني 
مي گفت مي خواهم آماده ت��ان کنم! کمي بعد از 
حضور در اردوهاي جه��ادي در مناطق محروم و 

سفر به کربال مجدد راهي سوریه شد. 
به نظر شما چه انگيزه هايي جواني مثل 
سعيد را به جبهه مقاومت اسالمي کشاند. 
گفتيد که ايشان عضو گروه هاي جهادي 
هم بود و به نظر مي رس�د مي توانس�ت 
خودش را به حض�ور در همي�ن اردوها 

راضي کند. 
این سؤال را مي توانم از زبان خودش پاسخ دهم. 
به گفته خود س��عید هر کس��ي وظیفه اي دارد. 
امروزگویي امام حسین)ع( در حال جنگ است 
و حضرت زینب)س( در خطر است. به نظر شما 
چه باید کرد؟ شما باید پاسخ در خور بدهید، باید 
جوانتان را راهي کنید یا خیر؟! فرداي قیامت اگر 
حضرت فاطمه)س(  را دیدید چه پاس��خي براي 
ایشان دارید؟ مي خواهید بگویید جواني داشتم 
که براي دفاع از فرزندت��ان راهي اش نکردم. همه 
این صحبت ها ما را در اینکه سعید به تکلیف خود 
عمل مي کند امیدوار مي کرد. ما افتخار مي کردیم 
فرزندي داری��م که براي دف��اع از حریم حضرت 

زینب)س( سهمي دارد. 
نگران شهادت، اس�ارت يا جانبازي اش 

نشديد؟
ما شرایط موجود در عراق و س��وریه را به خوبي 
مي دانستیم. همه احتماالت را هم در نظر گرفتیم 
اما س��عید خودش باید راهش را انتخاب مي کرد 
و مسیري را هم که س��عید در آن قرار گرفته بود 
تکلیف شرعي بود. سعید 11محرم سال 1395 
تماس گرفت و با من و مادرش صحبت کرد و بعد 
در عصر همان روز یعني 22 مهر 95 به ش��هادت 

رس��ید. ما باور نمي کردیم، چراکه با او به تازگي 
صحبت کرده بودی��م اما گویي خبر ش��هادتش 

صحت داشت. 
آقاي بياضي زاده شما جانباز دفاع مقدس 
هستيد،   به نظر شما چقدر شباهت بين 

رزمندگان ديروز و امروز ديده مي شود؟
امروز در دفاع از اهل بیت همت امثال سعیدها از 
جوانان دوران دفاع مقدس بیشتراست. آن روزها 
ما براي دفاع از کشورمان رفتیم و جنگ در خانه 
خودمان بود اما امروز این مدافعان حرم براي دفاع از 
اسالم و اهل بیت به کشورهاي دیگر مي روند. امروز 
شرایط رفتن و جهاد با آن دوران فرق دارد. امروز 
همه نگاه ها یک سو نیست. برخي از چرایي حضور 
مي گویند و برخي دیگر زبان به طعنه و کنایه باز 
کرده اند و اصل دفاع از اسالم را زیر سؤال برده اند. 
به نظر من اراده این جوانان که در این دوران راهي 
مي شوند بسیار باال تر و جهادشان عظیم تر است. اما 
شباهت هاي زیادي بین این جوانان و جوانان دیروز 
جنگ تحمیلي دیده مي شود. اینها مرگ با افتخار و 
شهادت را به زندگي با ذلت ترجیح دادند. شباهت 
دیگر رزمندگان دیروز و امروز اطاعت از والیت امام 
زمان و نایب برحق ایشان بود. آنها بر بحث والیت 

فقیه و پشتیباني از آن تأکید داشتند. 
براي شما که با نان کارگري فرزندتان را 
بزرگ کرده بوديد س�خت نب�ود از همه 

داشته و از تعلق خاطرتان بگذريد؟
من اگر ش��رایطي برایم در زندگي پیش مي آمد 

و پول نان هم نداش��تم س��عید را راهي مي کردم 
که به آنچه مي خواهد برسد اما امروز که موضوع 
دفاع از حرم پیش آمده، بهترین هدیه ام را تقدیم 
اسالم کردم. وقتي حضرت زهرا )س(  مي خواست 
هدیه اي به کسي بدهد بهترینش را مي داد. براي 
همین من و مادر سعید هم بهترین هدیه مان را که 
سعید بود تقدیمشان کردیم. سعید بهترین گوهر 
زندگي ام بود که در راه اس��الم هدیه کردم. پسرم 
مي گفت آنجا خطر وجود دارد وقتي از این خیابان 
به خیابان دیگر مي رویم معلوم نیس��ت به دست 
داعش��ي ها بیفتیم یا نه. ما همه این خطرات را به 
جان خریدیم و سعید را راهي کردیم. خودش هم 
پیش تر ما را آماده پذیرفتن این شرایط کرده بود. 
خصوصاً مادرش را. من زمان جنگ را درك کرده 
بودم و تا حدودي با شرایط جهاد و جبهه آشنا بودم. 
مي دانستم که سعید آرزوي شهادت دارد. مستقیم 
به ما حرفي نمي زد اما مثال ها و روایاتش از شهادت 
ما را به این نتیجه مي رساند که او عاشق شهادت 
اس��ت. به طور مثال مي گفت وقتي انسان شهید 
مي شود خونش بر زمین ریخته نمي شود خونش 
دریایي عظیم مي شود که به جامعه تزریق مي گردد 
و جامعه اسالمي جاني دوباره مي گیرد. این یعني 

اینکه خون شهید هدر نمي رود. 
به نظر شما روحيه اي که شهيد را به جبهه 
مقاومت اسالمي کشاند، چقدر متأثر از 
گذشته شما به عنوان يک رزمنده دفاع 

مقدس بود؟

وقتي پس��رم به راهیان نور رفته بود از شلمچه با 
من تماس مي گرفت و از نحوه شهادت برادرزاده 
و برادرم سؤال مي پرسید. از مناطق عملیاتي و از 
عملیات دوران جنگ اطالعات مي گرفت. خودش 
راوي راهیان نور بود. براي همین کتاب هاي زیادي 
را در این زمینه مطالعه کرده بود. س��عید از سن 
11س��الگي به خاطر تحصیل و حوزه از پیش ما 
رفت. وقتي به مناطق محروم مي رفت براي آنها 
یادواره شهدا مي گرفت. همیشه هم سعي بر این 
داشت که شهدا و راه و رسم زندگي شان را الگوي 
خود قرار دهد. ارادت خاصي به سید اهل قلم شهید 
مرتضي آویني داشت و از ایشان خیلي حرف مي زد. 
سعید عالقه خاصي به رزمندگان و شهداي لشکر 
فاطمیون داشت. بعد از شهادتش همرزمانش از او 
بسیار برایما ن گفتند، از اینکه ایشان استاد اخالق 
بوده و همواره در کنار رزمندگان فاطمیون حضور 

داشته صحبت کردند. 
گويا شهيد بياضي زاده با بچه هاي لشكر 

فاطميون هم ارتباط داشتند؟
سعید مي گفت بچه هاي فاطمیون خیلي مظلوم 
هستند. در جنگ با دشمن واقعاً مردانه مي جنگند 
و از صمیم قلب براي خانم زینب)س( جانفشاني 
مي کنند و سختي زیادي مي کشند. در نهایت هم 
برات شهادت را از شهداي فاطمیون گرفت. پسرم 
زمان همراهي با یکي از شهداي فاطمیون از حرم 
تا بهشت معصومه)س( دس��ت در دست شهید 
فاطمیون گذاشته و از آن ش��هید خواسته بود تا 
نزد مادرش حضرت زهرا)س( شفاعت کند تا خدا 
صبري زینبي به مادرش دهد ت��ا او براي گرفتن 

انتقام خون شهداي مدافع حرم به میدان برود. 
شما سال ها پيش رزمنده جنگ تحميلي 
بودي�د اما س�عيد خيلي بعدتر از ش�ما 
رزمنده شد و به شهادت رسيد، چه رازي 

او را اينگونه از شما جلو انداخت؟ 
 من 23 ماه در جبهه هاي حق علیه باطل حضور 
داش��تم و به یقین رسیده ام که ش��هادت لیاقت 
مي خواهد. هر کسي که مي خواهد شهید شود، اگر 
به آن درجه که باید نرسد، شهید نمي شود. به نظر 
من راه در دست خود انسان است. آنطور که سعید 
مي خواست شهید شود، من نخواستم. من ماندم و 

امروز سعید شهیدمدافع حرم شد. 

گفت وگوي »جوان« با اصغر بياضي زاده پدر نخستين شهيد روحاني مدافع حرم استان کرمان شهيد سعيد بياضي زاده 

بهترين گوهر زندگي ام را فداي راه اسالم كردم
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 صغري خيل فرهنگ
 وقتي مي خواستم مقدمه اي بر گفت وگويم با پدر اولين شهيد مدافع حرم روحاني کرمان، شهيد 
سعيد بياضي زاده بنويسم هيچ جمله و عباراتي را بهتر و زيباتر از دلنوشته حاج مهدي سلحشور 
مداح اهل بيت نديدم. مهدي سلحش�ور از همراهي و ديدار با اين ش�هيد بزرگوار مي نويسد:
» باز هم قصه پرواز و رهايي از قفس آس�ماني ش�دن عده اي و زمين گير ش�دن عده اي ديگر. 
آنان که دل به اين دنياي فاني نبس�تند و تنها به ش�وق پرواز، اين چند روزه را طاقت آوردند. 
مرغان باغ ملكوتي که هيچ گاه راضي ب�ه زندگي در قفس تنگ دنيا نش�دند و براي رهايي از 
زندان تن آرام و قرار نداش�تند والحق واالنصاف س�عيد از آن دس�ته بچه ها بود. اولين باري 
که سعيد را در س�وريه ديدم به دلم برات ش�د چند روزي بيش�تر مهمان ما نيست...  طوری 
از ش�هادت صحبت می ک�رد که يک عاش�ق از گمش�ده  ديرين�ش صحبت می کند.س�عيد 
جان! ظاه�ر آرام و متينت و خوش خلقی و تبس�م زيبای هميش�گی ات، هيچ گاه نتوانس�ت 
درون متالط�م و بی ق�رارت را پنه�ان کند و چ�ه زود ب�ه آرزويت رس�يدی. هنيئ�ًا لک...« 
 سعيد بياضي زاده 22 سال بيشتر نداشت که داوطلبانه به صفوف مدافعان حرم بانوي مقاومت 
حضرت زينب کبري )س( درس�وريه پيوس�ت و در منطقه  »حماه« به ش�هادت رسيد. آنچه 
در پي مي آيد حاصل همكالمي ما با اصغر بياضي زاده، پدر ش�هيد س�عيد بياضي زاده اس�ت. 
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حل جدول 3114

کشف بیش از ۱۹۱ تن کاالی اساسی 
احتکاری در ۴۸ ساعت

رییس پلیس امنیت اقتصادی فراجا از کشف بیش از 
۱۹۱ تن کاالی اساسی احتکار شده و دستگیری ۱۸۹ 

متهم طی 4۸ ساعت گذشته خبر داد.
 سردار غالمرضا رضائیان در تشریح جزئیات این خبر 
گفت:  سوداگران اقتصادی برای دستیابی به سودهای 
و  اقالم  عرضه  از  خودداری  و  احتکار  به  اقدام  کالن 
نیاز مردم کرده اند و در همین  کاالهای اساسی مورد 
قاچاق،  با  مقابله  طرح های  اجرای  تشدید  نیز  راستا 
و  اساسی  توزیع کاالهای  و  تولید  احتکار و اخالل در 
معیشت محور در کشور به صورت جدی در دستور کار 

پلیس قرار گرفته است.
وی با اشاره به بررسی های میدانی از روند فعالیت های 
و  اساسی  کاالهای  تقاضای  و  نظام عرضه  و  اقتصادی 
معیشت محور در کشور افزود: کارآگاهان پلیس امنیت 
اقتصادی با تشکیل هزار و ۵۱۷ گروه مشترک در 4۸ 
ساعت گذشته از ۲ هزار و ۷۹4 مرکز و انبار نگهداری و 
توزیع اقالم و کاالهای اساسی بازدید و بازرسی کردند.

فرمانده قرارگاه امین پلیس امنیت اقتصادی فراجا ادامه 
داد: در این مدت کارآگاهان پلیس امنیت اقتصادی با 
اقدامات تخصصی پلیسی، محل دپو و احتکار کاالهای 
اساسی و ضروری را شناسایی و در بازدید و بازرسی از 
آن ها ۱۹۱ تن انواع کاالی اساسی از قبیل برنج، گندم 
و آرد، روغن خوراکی، انواع لوازم خانگی و بیش از ۳۱ 

هزار عدد انواع دارو و ... را کشف کردند.
بر اساس اعالم سایت پلیس، رضائیان با اشاره به اینکه 
کارشناسان در برآوردهای اولیه ارزش اقالم و کاالهای 
مکشوفه را ۷۹۹ میلیارد ریال برآورد کرده اند، تصریح 
کرد: در این خصوص ۱۲۱ دستگاه خودرو توقیف و ۲۰ 
باب اماکن مرتبط با این امر پلمب و ۱۸۹ متهم پس 
مراجع  به  قانونی  مراحل  برای سیر  پرونده  از تشکیل 

قضائی معرفی و خودروها روانه پارکینگ شدند.

شهادت مامور پلیس پایتخت 
در حین اجرای حکم جلب

رئیس پلیس پیشگیری تهران بزرگ از شهادت مامور 
کالنتری ۱۰۸ نواب حین در اجرای ماموریت در محله 

نواب خبر داد.
گفت:  خبر  این  تشریح  در  موقوفه ای  جلیل  سرهنگ 
صبح روز پنجشنبه  زنی با همراه داشتن حکم جلب 
همسرش به کالنتری ۱۰۸ نواب مراجعه و در خواست 
اجرای حکم را داشته که در این رابطه سرگرد محمد 
یاسمی از عوامل کالنتری برای انجام این ماموریت با 

راهنمایی شاکی به آدرس مورد نظر  اعزام شد. 
وی ادامه داد: در مراجعه مامور به در منزل متهم برای 
تفهیم حکم و انجام دستور مقام قضائی، متهم با اسلحه 
از  را  مامور  بالفاصله  و  خارج شده  خانه  در  از  کمری 
ناحیه سینه هدف گلوله قرار داد. او همچنین به سمت 
را  تیراندازی کرده و وی  نیز  بود  شاکی که همسرش 
مجروح و پس از آن با همان سالح اقدام به خودکشی 
به  مامور وظیفه شناس  اینکه  بیان  با  موقوفه ای  کرد. 
رفیع  درجه  به  قلبش  به  گلوله  مستقیم  شلیک  علت 
نائل شد، گفت: سرگرد محمد یاسمی متولد  شهادت 
دی ماه سال ۶۳ ، متاهل و دارای دو فرزند دختر بود.

خبر

جدول 3115

بیمارستان  درمان  معاونت  سرپرست 
را  گوارشی  عفونت های  تجریش،  شهدای 
کرد  تاکید  و  دانست  گرما  فصل  در  شایع 
که در صورت بروز خون در اسهال یا عدم 
بهبودی بعد از 4۸ ساعت حتما به پزشک 

مراجعه شود.
علیرضا فاطمی، با اشاره به اینکه در برخی 
از پیک های کوویدـ۱۹ در ایران شاهد رخ 
دادن عالئم گوارشی همراه با ابتالی بیماری 
کووید ۱۹ بودیم،  اظهار کرد: در حال حاضر 
به کوویدـ۱۹ بسیار کاهش پیدا  ابتال  آمار 
صفر  مبتالیان  آمار  هنوز  اما  است،   کرده 
ابتالی  به  پزشکان  زمانی  و  است  نشده 
فرد به کوویدـ۱۹ شک می کنند که شاهد 
تنفسی،  عالئم  مثال  عالئم  از  مجموعه ای 
با   ... و  مفرط  بی حالی،  خستگی  لرز،  تب، 
این  باشند؛  که در  یا بدون عالئم گوارشی 
حالت درخواست تست کووید ۱۹ می دهیم 
تا مطمئن شویم فرد به کرونا مبتال شده یا 

صرفا یک بیماری گوارشی است.

عفونت های گوارشی در فصل گرما
 امری شایع و معمول است

مشاهده  صورت  در  افزود:  ادامه  در  وی 
بدون  یا  با  اسهال  درد،  دل  چون  عالئمی 
تهوع، در فقدان عالئم دیگر کمتر به کووید 
در  همیشه  طرفی  از  می کنیم،   شک   ۱۹
احتمال  به  توجه  با  گرما  و  تابستان  فصل 
غذایی  مواد  شدن  خراب  و  فاسد  افزایش 
)التهاب  گاستروانتریت  به  مبتال  افرادی 
دستگاه گوارشی( یا عفونت گوارشی وجود 

داشته است.
به  اشاره  با  عفونی  متخصص  این 
شیوع  تابستان(  فصل  االن)در  اینکه 
و  نبوده  انتظار  از  دور  گاستروانتریت ها 
نیست، تصریح کرد: وقتی در خانواده یک 
افراد  سایر  ابتالی  امکان  شود  مبتال  نفر 
آلوده  غذای  از  استفاده  علت  به  خانواده 
... وجود  مشترک یا تمیز نبودن دستان و 
دارد. شاید امسال نیز با توجه شیوع کرونا 
در دو سال گذشته و محدودیت های ناشی 
به  مردم  حساسیت  مقداری  اکنون  آن،  از 
عالمتی  نوع  هر  مشاهده  و  خود  سالمتی 
بیشتر شده باشد و این قضیه موجب نگرانی 

آن ها شود.

عامل عفونت های گوارشی فقط 
ویروس ها نیستند

یک  گاستروانتریت  اینکه  بیان  با  فاطمی 
اصطالح کلی است و به هر عاملی که باعث 
شود،   روده ها  و   گوارشی  سیستم  التهاب 
داد:  می شود،  توضیح  گفته  گاستروانتریت 
لذا هر عاملی اعم از ویروس ها یا باکتری ها 
ایجاد  را  گوارشی  عالئم  و  التهاب  می تواند 

کنند.
این متخصص عفونی ضمن یادآوری اینکه 
گاستروانتریت ها  عامل  ویروس ها  فقط 
به  مبتال  بیمار  اگر  کرد:  تصریح  نیستند،  
تب باال باشد و  خون در اسهال دیده شود، 

احتمال عامل باکتریایی افزایش می  یابد.

در عفونت  های گوارشی چه افرادی و 
چه زمانی به پزشک مراجعه کنند؟

بیماری  عالئم  اگر  اینکه  بیان  با  فاطمی 
خفیف است و بیمار قابلیت مصرف مایعات 
.. را دارد در منزل استراحت کند  کافی و 
آر  او  مایعات مختلف شامل آب و حتی  و 
بازار  در  پودر  صورت  به  که   )ORS(اس
معموال  افزود:  کند،   مصرف  است،  موجود 
برطرف  عالئم  روز  دو  الی  یک  عرض  در 

شدید  قدری  به  عالئم  اگر  اما   می شود، 
و  بخورد  آب  نمی تواند  حتی  که  است 
باید  ندارد  را  روزانه  کارهای  انجام  توانایی 

به پزشک مراجعه کند.
از  بعد  اسهال  اگر  اینکه  به  اشاره  با  وی 
باید  بیمار  حتما  نشد،   متوقف  ساعت   4۸
این  در  کرد:  بیان  کند،   مراجه  پزشک  به 
به  نیاز  پزشک  تشخیص  به  بنا  هنگام 

آزمایش مدفوع و حتی تجویز دارو است.
فاطمی در ادامه تاکید کرد: عالوه بر وجود 
مدفوع،   در  خون  مشاهده  صورت  در  تب، 
نقص  با  افراد  باال،  سن  با  افراد  اسهال 
می شوند  اسهال  دچار  که  ایمنی  سیستم 
را هم در منزل صبر  حتی همان دو  روز 
مراجعه  پزشک  به  وقت  اسرع  در  و  نکنند 

کنند.
مصرف خودسرانه آنتی بیوتیک، 

ممنوع
شهید  پزشکی  علوم  دانشگاه  استادیار 
به  بیماری ها  اکثر  اینکه  بیان  با  بهشتی 
نیاز  باشند  ویروسی  نوع  از  اگر  خصوص 
نیست،  توضیح  بیوتیک  آنتی  مصرف  به 
صورت  در  گوارشی  بیماری های  در  داد: 
در  خون  وجود  همچون  عالئمی  مشاهده 
اسهال و ... احتمال عفونت باکتریایی وجود 

زیر نظر پزشک دارو  باید  دارد که آن هم 
مصرف  ما  کشور  در  متاسفانه  شود.  صرف 
آنتی بیوتیک ها  ویژه  به  داروه ها  خودسرانه 
بسیار باالست که اگر خالف موازین علمی 
عوارض  باعث  مدت  دراز  در  شوند  مصرف 

جبران ناپذیری می گردد.
رعایت بهداشت،

 کلید کمک به سالمتی
این متخصص عفونی با بیان اینکه در برابر 
بیماری های عفونی که قابلیت سرایت دارند 
همیشه رعایت بهداشت کمک اصلی را در 
جلوگیری از ابتال می کند،  یادآور شد: برای 
کووید_۱۹  مثل  تنفسی  بیماری  در  مثال 
توصیه به زدن ماسک می کنیم، در خصوص 
انتقال  چون  نیز  گوارشی  بیماری های 
بیماری از راه دهان است، لذا شست وشوی 
دست  قبل از خوردن هر گونه مواد غذایی 
حد  تا  افراد  همچنین  می شود.  توصیه 
در  نخورند،   غذا  منزل  از  بیرون  در  ممکن 
صورت لزوم از جاهای مطمئن و بهداشتی 
غذا تهیه شود.  آب مصرفی تصفیه شده و 
مطمئن  باشد. اگر افراد همین نکات ساده 
با اطمینان باالیی می توان  را رعایت کنند 
مبتال  گوارشی  بیماری های  به  که  گفت 

نخواهند شد.

مهارت  کالمی کودکان
 از آلودگی هوا در امان نیست

بیش از ۹۰ درصد از جمعیت جهان هوای 
آلوده تنفس می کنند و غلظت ذرات معلق، 
توسط  تعیین شده  ایمنی  آستانه  از  باالتر 
است.   )WHO( جهانی  بهداشت  سازمان 
مطالعات بسیاری استدالل کرده اند که قرار 
بر  آلودگی هوا می تواند  گرفتن در معرض 

رشد مغز تاثیر بگذارد.
به  تحقیقاتی  گروهی  ارث،  از  نقل  به 
سرپرستی دانشگاه سیمون فریزر در کانادا 
مزایای استفاده از فیلتر هوا را برای کاهش 

در  مغز  رشد  بر  هوا  آلودگی  منفی  تاثیر 
کودکان را بررسی کرده است.

از سال ۲۰۱4، دانشمندان ۵4۰ زن باردار 
را در اوالن باتور، پایتخت مغولستان )یکی 
در  هوا  کیفیت  بدترین  با  شهرهایی  از 
هوا  آلودگی  و  بارداری  تحقیق  در  جهان( 
شرکت دادند. این زنان به طور تصادفی در 
قرار گرفتند و  آزمایش  یا  دو گروه کنترل 
بود،  هفته   ۱۸ از  کمتر  آنان  بارداری  سن 
سیگاری نبودند و قبال از دستگاه های فیلتر 
هوا استفاده نکرده بودند. به افرادی که در 
گروه آزمایش بودند یک یا دو فیلتر داده و 
تشویق شد که آنها را به طور مداوم در طول 

بارداری خود استفاده کنند.
ضریب  اندازه گیری  با  دانشمندان 
چهار  در  کودکان   )FSIQ(کل هوشی 
از  که  مادرانی  کودکان  دریافتند،  سالگی 
می کردند،  استفاده  هوا  پاک کننده های 
 ۲.۸ کل،    هوشی  میانگین ضریب  دارای 
از  شده  متولد  کودکان  از  باالتر  امتیاز 

مادران گروه کنترل بود.
کنونی  تحقیق  ارشد  محقق  آلن،  رایان 
مطالعات  شواهد  با  همراه  نتایج،  گفت: 
قبلی، به شدت آلودگی هوا را به عنوان یک 
اما  می کند  مطرح  مغز  رشد  برای  تهدید 
خبر خوب این است که کاهش قرار گرفتن 

در معرض آن فواید روشنی دارد.
که  کودکانی  شد  مشخص  همچنین 
کرده  استفاده  هوا  فیلترهای  از  مادرانشان 
درک  شاخص  نمرات  میانگین  بودند، 
نتایج  با  نتیجه  و  داشتند  باالتری  کالمی 

مطالعات مشاهده ای قبلی مطابقت دارد.
مهارت های  که  می دهد  نشان  یافته ها  این 
کالمی کودکان ممکن است به ویژه نسبت 
هوا  آلودگی  معرض  در  گرفتن  قرار  به 
در  آلودگی  کاهش  بنابراین،  باشد  حساس 
دوران بارداری می تواند راهی کارآمد برای 
سراسر  در  کودکان  شناختی  رشد  بهبود 

جهان باشد.

عفونت  های گوارشی؛ شایع در فصل گرما

ردپای سیستم ایمنی 
در بیماری مخرب عصبی



 هیات های داوری مالیاتی 

به کار گرفته شوند
 کارآیی دین در اداره جامعه

 باید اثبات شود

صفحه )4(صفحه )4(

نماینده مردم کرمان و راور و رییس کمیسیون اقتصادی مجلس 
شورای اسالمی تاکید کرد: درخواست داریم در موضوع رسیدگی 
به دعاوی مالیاتی، هیات های داوری به عنوان مرجع سوم سرجای 
خود بنشینند. محمدرضا پورابراهیمی در همایش روز اصناف در 
کرمان توضیح داد: در حوزه مباحث مالیاتی از سه چهار سال قبل 

تالش کردیم مسائل مربوط به اخذ مالیات سامانه محوری باشد...

 رییس مجلس شورای اسالمی گفت: اگر می خواهیم در مسیر و 
باید  فقط  کنیم  مردم حرکت  و  اسالم  انقالب،  به شهدا،  خدمت 
کاری کنید که کارآیی دین در اداره جامعه اثبات شود.محمدباقر 
دبیران هم اندیشی  نشست  در هجدهمین  پنجشنبه  روز  قالیباف 
در  افزود:دین  مشهد  در  کشور  های  دانشگاه  نخبگان  و  استادان 

جامعه ما منبع معرفت و مولد قدرت است و باید به این...
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مسئولیت اجتماعی مقابله با 
اعتیاد متوجه همگان است

عفونت  های گوارشی؛ 

شایع در فصل گرما

۳۰۰ روستای استان
 فاقد مبلغ و روحانی است

و  کهگیلویه  استان  اسالمی  تبلیغات  مدیرکل 
فاقد  استان  این  در  روستا   ۳۰۰ گفت:  بویراحمد 
رضا  سید  االسالم  حجت  است.  روحانی  و  مبلغ 
افزود:  خبرنگاران  با  خبری  نشست  در  افتخاری 
انقالبی  و  علوی  روحیه  همواره  استان  این  مردم 
داشتند و این ظرفیت نباید دستکم گرفته شود که 
مطلب  این  گواه  انقالب  بعد  و  قبل  استان  سابقه 
است. وی به رشد مبلغین در استان اشاره و عنوان 
آمار ۶۰ مورد در سال ۹۸  از  استان  کرد: مبلغین 
از  به ۱۲۰ مورد در سال ۱4۰۰ رسید که بخشی 
این مبلغین در مناطق حاشیه شهرها و مناطقی که 

آسیب های اجتماعی باالیی دارند مستقر شدند...

ابراهیم  سید  والمسلمین  االسالم  حجت   
رئیسی، رئیس جمهور، دوم تیرماه، در نشست 
به  اشاره  با  شمالی،  خراسان  اداری  شورای 
معرفی  عدالت  عنوان  به  که  شاخصی  اینکه 
می کنیم به میزان ظرفیت های موجود است، 
زیبنده  بی عدالتی  و  فقر  فساد،  کرد:  تصریح 
نظام جمهوری اسالمی نیست و وضع موجود 

با وضع مطلوب متفاوت است.
شمالی  خراسان  مردم  اینکه  به  اشاره  با  وی 
دل های  اما  مختلف  گویش های  با  مردمی 
به  کرد: خدمتگزاری  اظهار  هستند،  منسجم 
این مردم بزرگ ترین افتخار است و مسئولیت 
خصوص  به  می کند  سنگین تر  ما  برای  را 
مردم خراسان شمالی که تاریخ گواه می دهد 

مردمی انقالبی هستند.
وضع  تغییر  براینکه  تأکید  با  رئیسی  آیت اهلل 
موجود تالش همگانی را می طلبد، ادامه داد: 
به  داشت  خواهیم  این سفر  در  که  مصوباتی 
از  و  شود  اجرا  باید  استانی  مدیران  دست 
باید مدیران جهادی و پرتالش  همین جهت 

را دستگاه های مختلف به کار بگیریم.
انتظار  مردم  براینکه  تأکید  با  جمهور  رئیس 
دارند پروژه های نیمه تمام تکمیل شود، بیان 
پیگیر  رسانه ها  و  مصوبات  ناظر  مردم  کرد: 

باشند تا مطالبات مردم استان محقق شود.
نهادیم  بنا  ما  که  نظامی  اینکه  بیان  با  وی 
اساس  کرد:  تصریح  است،  توحید  بر  مبتنی 
این دولت و نظام براساس ارتباط با مردم و بر 

پایه عدالت است.
رئیس جمهور با تأکید براینکه در دانشگاه های 
ما تمدن رضوی ایجاد شود، تصریح کرد: باید 
به  مدنیت  شکل گیری  شاهد  دانشگاه ها  در 
از  بسیاری  هجرت  باشیم.  رضا)ع(  امام  نام 
امام زادگان، پیوست هجرت امام رضا)ع( است.
ما  شود  می  بیان  اینکه  گفت:  ادامه  در  وی 
کار  ادامه  برای  نشد،  ولی  کردیم  پیگیری 
کفایت نمی کند. آیت اهلل رئیسی افزود: من به 
نیروی انسانی کارآمد اعتقاد دارم ولی بیشتر 
از آن به نیروی انسانی کارآمد تحول خواه و 

تحویل آفرین اعتقاد دارم....

معاون سیاسی، امنیتی و اجتماعی استاندار کهگیلویه 
و بویراحمد گفت: مسئولیت اجتماعی مقابله با معضل 
اعتیاد در کشور و استان متوجه همگان اعم از مردم، 
دستگاه های اجرایی و سازمان های مردم نهاد است و 
باید در این زمینه ورود پیدا کنند.  سید جواد هاشمی 
هایی  اقدام  و  ها  تالش  تاکنون  داشت:  اظهار  مهر 
مطلوب در زمینه مقابله و پیشگیری از معضل اعتیاد 
و درمان معتادان در کهگیلویه و بویراحمد انجام شده 
و الزم است که با جدیت ادامه داشته باشد.  وی افزود: 
معضل اعتیاد ریشه و عامل بروز بسیاری از آسیب ها 

و ناهنجاری های اجتماعی است و به همین دلیل ...

معاون سیاسی استاندار کهگیلویه و بویراحمد:

2

2

2 4

معاون اجتماعی دادگستری استان:

رای تخریب300 واحد 
ساختمانی خطرناک 
در یاسوج اجرا نشد

رئیس حفاظت اطالعات دادگستری خبر داد

برخورد قضایی با ۲۴ کارچاق 
کن و یک قاضی دروغین 
در کهگیلویه و بویراحمد

فقر و فساد زیبنده 
نظام اسالمی نیست 

2

2

در کهگیلویه و بویراحمد صورت گرفت؛

جلوگیری از انحراف 
7۳۰ میلیارد تسهیالت

3

وزیر  با  خبری  نشست  در  کشورمان  امورخارجه  وزیر 
خارجه روسیه گفت: امیدوار هستیم با واقع بینی طرف 
نهایی  نقطه  به  نزدیک  آینده  در  بتوانیم  آمریکایی 
امورخارجه  وزیر  امیرعبداللهیان  حسین  برسیم.  توافق 
کشورمان در نشست خبری مشترک با سرگئی الوروف 
محل  در  شنبه  پنج  روز  ظهر  که  روسیه  خارجه  وزیر 
وزارت امورخارجه برگزار شد، گفت: مالقات خوبی امروز 
با آقای الوروف داشتم، در مورد مهم ترین مسائل روابط 
دوجانبه، همچنین موضوعات منطقه ای و بین المللی با 

هم گفت وگو کردیم. 
گفت وگو در مورد معاهده همکاری های جامع و 

بلند مدت میان دو کشور
وی تصریح کرد: همچنین در مورد معاهده همکاری های 
جامع و بلند مدت میان دو کشور گفت وگو کردیم. این 
ایده قبل از سفر آیت اهلل ابراهیم رئیسی، رییس جمهور 
قرار  پوتین  آقای  با  دیدارشان  و  روسیه  به  کشورمان 
جلسات  زودی  به  هستیم  امیدوار  بود،  مطرح  داشت 
کارشناسی برای نهایی کردن مفاد این موافقتنامه برگزار 
پارلمان  ایران و روسیه و  شود و تصویب آن در دولت 

های دو کشور را پشت سر بگذاریم.
امضای سند همکاری های فرهنگی و امنیت 

اطالعات
که  دیگر  سند  دو  مورد  در  داد:  ادامه  امیرعبداللهیان 
از صنعت های زیربنایی برای همکاری های ما در حوزه 
ایجاد و فعالیت مراکز فرهنگی و همچنین همکاری در 
زمینه امنیت بین المللی اطالعات میان دو کشور است 
در  گذشته  روزهای  در  خوشبختانه  که  کردیم  رایزنی 
هیئت دولت جمهوری اسالمی به تصویب رسید و برای 

تصویب نهایی به مجلس شورای اسالمی ارسال شد.

لغو روادید میان ایران و روسیه
همکاری های  دروازه  در  کرد:  تاکید  امیرعبداالهیان 
علمی توافق کردیم که مرکز نوآوری فناوری و فناورانه 
ستاری  آقای  اخیر  سفر  در  موضوع  این  و  شود  ایجاد 
بررسی  فناوری ریاست جمهوری مورد  معاون علمی و 
قرار گرفت و امروز بر اجرایی شدن هر چه سریعتر این 
مورد همکاری های  در  توافق کردیم. همچنین  موضوع 
دو کشور در حوزه لغو روادید متقابل مورد بررسی قرار 
داریم  آمادگی  ایران  اسالمی  جمهوری  در  ما  و  گرفت 
متقابل  صورت  به  کشور  دو  میان  روادید  عمومی  لغو 
انجام شود و برای لغو روادید تجاری در گام اول با هدف 

افزایش مبادالت تجاری دو کشور گفت وگو کردیم.
وی افزود: در مورد بخش های تخصصی ما در این رابطه 
شد.  خواهد  نهایی  زودی  به  که  دارد  وجود  ایده هایی 

جمهوری اسالمی ایران یک مسیر ترانزیتی مطلوب در 
دنیای امروز است و واقع شدن ایران در مسیر ترانزیت 
شمال جنوب و شرق به غرب یک مزیت ویژه ای را در 

اختیار کشور ما قرار داده است.
حمایت روسیه از توافق ایران در وین

الوروف  آقای  همکام  با  کرد:  تاکید  امورخارجه  وزیر 
امیدوار  نزدیک  آینده  ادامه گفتگوها که در  در صورت 
هستم از سر گرفته شود و برنامه ریزی های در این رابطه 
در دستور کار وزارت خارجه قرار دارد، گفت وگو کردیم. 
در  بتوانیم  آمریکایی  واقع بینی طرف  با  هستم  امیدوار 
آینده نزدیک به نقطه نهایی توافق برسیم البته در این 
چهارچوب بار دیگر آقای الوروف بر حمایت جمهوری 
و  مذاکرات  در  ایران  سیاسی  مواضع  از  ایران  اسالمی 
در صورت رسیدن به نقطه توافق از حمایت روسیه در 
این موضوع تأکید کردند. امیرعبداللهیان تاکید کرد: من 
برای  اوکراین  خارجه  وزیر  پیام  حامل  بار  دو  تاکنون 
همکاران آقای الوروف بوده ام که در هر دو مورد از طرف 
روسیه آمادگی خود را برای گفتگو و راهکار دیپلماتیک 
اعالم کرد و امیدوارم در بحران اوکراین هرچه سریعتر 
فصل  و  حل  و  مذاکره  در  طرف  دو  بازگشت  شاهد 

سیاسی این موضوع باشیم.
بی اثر کردن تحریم ها، توافق میان ایران و روسیه

وی ادامه داد: به موازارت آن اولویت همسایه محور بودن 
دولت در توسعه حجم همکاری های اقتصادی، تجاری، 
علمی، فرهنگی، دفاعی، گردشگری و سایر موضوعات با 
همسایگان به ویژه با کشور روسیه است. هم در جریان 
سفر آیت اهلل رئیسی به مسکو و دیدار با آقای پوتین یک 
نقطه عطف جدیدی ایجاد شد که در آنجا توافقات مهم 
قرار  دو کشور  رهبران  تایید  و  توجه  مورد  راهبردی  و 
گرفت و هم در جریان تبادل هیات های بین دو کشور 
در  که  روسیه  وزیر  نخست  معاون  اخیر  سفر  جمله  از 
در  تهران سفر کردند  به  و جامع  عالیرتبه  هیات  راس 
راستای منافع دو ملت توافقات بسیار مهمی انجام شد 
که بی اثر کردن تحریم ها یکی از موارد مورد توافق بین 

دو کشور است.
اینکه  مورد  در  سوالی  به  پاسخ  در  همچنین  وی 
با  مقابله  برای  روسیه  و  ایران  مشترک  برنامه های 
تحریم های یکجانبه غرب به ویژه با تمرکز بر چالش های 
جدید جهانی که در سایه بحران اخیر اوکراین و مسائلی 
چیست.  است،  پیش آمده  غذایی  امنیت  مورد  در  که 
مخالف  هستیم،  جنگ  مخالف  که  همانگونه  گفت:ما 
جمله  از  کشورها  علیه  غیرقانونی  تحریم های  اعمال 
کشور روسیه هستیم. در خصوص تامین امنیت غذایی 
با اطالعی که دارم در دولت در تیم اقتصادی صرفنظر 

از چرایی و دالیل آن با جدیت اقدام شده است. دولت 
به  نسبت  عالی ترین سطح  در  ایران  اسالمی  جمهوری 
اطمینان از وجود امنیت غذایی در داخل کشور اقدامات 
دستگاه  مسئول  عنوان  به  و  داده  انجام  را  چندالیه ای 
دیپلماسی این را عنوان می کنم که هیچ نگرانی در این 

خصوص وجود ندارد.
ما توافقات مهمی را در ماه های گذشته برای 

بی اثر کردن تحریم ها داشتیم
تحریم هایی  با  مقابله  چگونگی  در خصوص  افزود:  وی 
که آمریکا علیه کشورها از جمله علیه جمهوری اسالمی 
گفت  باید  است  داده  انجام  روسیه  فدراسیون  و  ایران 
که ما توافقات مهمی را در ماه های گذشته برای بی اثر 
کردن تحریم ها داشتیم که البته این موضوع باید اقدام 
در  آن  بیان  به  نیازی  و  باشد  داشته  پی  در  را  و عمل 
مقابل رسانه ها نباشد.وزیرخارجه در پاسخ به سوالی در 
به  مذاکراتی  بسته  ارسال  از  قبل  دو هفته  اینکه  مورد 
طرف مقابل صحبت کردید و آقای خطیب زاده گفتند 
که قطار مذاکرات از ریل خارج نشده است، آیا تغییری 
قطار  گفت:  است،  افتاده  اتفاق  اخیر  روز  این ۱۰۰  در 
به ایستگاه های سخت برای نقطه پایان خودش رسیده 
است و ایجاب می کند که توقف در یک ایستگاه خاص 
درخواست  و  نیاز  این  اوقات  گاهی  بگیریم.  نظر  در  را 
و  بوده  تحریم ها  لغو  برای  مذاکره  مقابل  طرف های 
وضعیت  آخرین  بازتعریف  و  برای جمع بندی  ما  گاهی 
گفت وگوها نیاز به این داشتیم که چند روزی توقف و 
مکث در مذاکرات ایجاد شود.ما علیرغم صدور قطعنامه 
نادرست و غیرمعمولی که با پیشنهاد آمریکا در آژانس 
مقابل  در  رسید  تصویب  به  اتمی  انرژی  بین المللی 
اضافی  اقدامات  برای  مهم  گام  سه  قطعنامه،  به  اقدام 
هسته ای انجام داده ایم که از جمله  ۲۷ دوربین برجامی 
که مسئوالن سازمان انرژی اتمی توضیح دادند از مدار 

خارج شد.
جمهوری اسالمی ایران برای رسیدن به توافقی 

خوب و پایدار جدی است
مقابل  کرد: طرف های  تاکید  وزیرامورخارجه کشورمان 
به طور مشخص آمریکا و نماینده ارشد مذاکره کننده 
اتحادیه اروپا آقای بورول و مورا به تالش های خود برای 
بازگشت همه طرف ها به مذاکرات و ادامه مذاکرات ادامه 
مذاکره  باقری  آقای  هم  گذشته  ساعات  در  می دهند. 
آقای  با  مستمر  تماس  در  همکارانم  و  ما  ارشد  کننده 
مورا بوده اند. ما امیدوار هستیم بتوانیم در آینده نزدیک 
دارد  قرار  خود  درست  مسیر  در  که  را  مذاکرات  ریل 

مجدداً بر روی ریل در جریان و حرکت نگه داریم.
وی تاکید کرد: مایل هستم همینجا یک بار دیگر تاکید 
کنم که جمهوری اسالمی ایران برای رسیدن به توافقی 
خوب، قوی و پایدار جدی است و ما مسیر دیپلماسی 
را که مسیر درستی است ادامه خواهیم داد و بار دیگر 
نهایی  مرحله  به  رسیدن  برای  بینی  واقع  به  را  آمریکا 

مذاکرات دعوت می کنیم.

دستیار رئیس جمهور در امر مردمی سازی 
دولت با بیان اینکه دولت در نقطه ای قرار 
ترجیحی  ارز  حذف  به  مجبور  که  داشت 
قبلی  دولت  در  که  آنجا  از  گفت:  بود، 
سیزدهم  دولت  بود،  نشده  انجام  تکالیف 

مجبور بود دست به چنین کاری بزند.
 سید احمد عبودتیان با حضور در برنامه 
به روند مردمی سازی  اشاره  با  ایران شهر 
در دولت سیزدهم گفت: این مسئله به ۱۲ 
فروردین سال ۱۳۵۸ برمی گردد؛ روزی که 
مردم رای »آری« را به جمهوری اسالمی 
می دهند، امام خمینی آن روز می فرمایند: 
»امروز روز آغاز امامت امت است و من این 
می کنم.«  اعالم  اسالمی  را جمهوری  روز 
که  است  به گونه ای  خمینی  امام  اندیشه 
اهلل،  حکومت  کردن  محقق  برای  آن  در 
بگیرند.  دست  به  را  کار  عنان  باید  مردم 
این موضوع را در جای جای تاریخ انقالب 
امام خمینی می بینید.  در سیره عملی  و 
برای مثال، تشکیل کمیته انقالب یکی از 

مصداق های همین موضوع است.  
دستیار رئیس جمهور در امر مردمی سازی 
نهاد   ۱۶ امام خمینی،  کرد:  اضافه  دولت 
و  طراحی  مسائل  حل  برای  را  مردمی 
راه اندازی کرد که البته پیشران اصلی آن 
اتفاقی  شاخص ترین  بودند.  جوانان  خود 
شگفتی  موجب  و  داد  رخ  دنیا  در  که 
خمینی،  امام  که  است  این  بود  جهان 
یعنی  کشورمان  برای  اتفاق  پیچیده ترین 
جنگ تحمیلی را با حضور مردم مدیریت 
افتخار  بدان  امروز  که  به گونه ای  کرد، 
می کنم. من به جوانان توصیه می کنم که 
حتما کتاب »تنها گریه کن« را بخوانند؛ 
اگر می خواهند بفهمند که مردم جنگ را 
چگونه اداره کردند، در این کتاب می توان 
کتاب  این  در  کرد.  پیدا  را  مصداقش 
می بینیم که یک زن چگونه در حد توان 
می توانیم  ما  می کند.  نقش آفرینی  خود 
نمونه های متعددی از این آقایان و خانم ها 

را در گوشه گوشه کشورمان ببینیم.  
عبودتیان در بخش دیگری از سخنان خود 
با اشاره به دور شدن مردم از دولت در دهه  
۱۳۷۰ گفت: در دهه ۱۳۷۰ تفکر لیبرال 
می شود؛  حاکم  کشور  در  سرمایه داری 

کارها  تخصصی سازی  اسم  با  و  آرام  آرام 
پیچیده شده و عده ای مردم را از صحنه 
که  باشید  داشته  دقت  می کنند.  دور 
امام در ساده سازی و عمومی سازی  تبحر 
کارها بود اما در این دهه کارها تخصصی 
از  مردم  و  شده  داده  جلوه  پیچیده  و 
کنار  تصمیم سازی  و  مشارکتی  مناسبات 
دهه  در  تفکر  این  می شوند.  گذاشته 
۱۳۸۰ و در اواسط دهه ۱۳۹۰ نیز ادامه 

پیدا می کند.  
مدت،  این  در  البته  کرد:  خاطرنشان  وی 
تفکر  همان  تا  دارند  سعی  انقالب  رهبر 
برای  کنند.  احیا  دوباره  را  خمینی  امام 
مثال در ابتدای دهه ۱۳۹۰ می بینید که 
به  را  انقالبی  مومن  جوان  جریان  ایشان 
رسمیت می شناسد و تعابیر هویت بخشی 
نظیر آتش به اختیار را به آنان می دهند. 
این اتفاق تا صدور بیانیه گام دوم انقالب 
ادامه دارد. در این بیانیه تاکید می شود که 
در نزدیکی قله هستیم و اگر می خواهیم 
میدان  به  مردم  همه  باید  برسیم،  قله  به 
بدهد.  رخ  عمومی  حرکت  و  بیایند 
هم چنین تاکید می کنند که این اتفاق رخ 
جوان.  جریان  پیشرانی  با  مگر  نمی دهد، 
از اهمیت  به مردمی سازی  بنابراین توجه 

بسیار باالیی برخوردار است.  
دستیار رئیس جمهور در امر مردمی سازی 
را  موضوع  این  نمونه  شد:  یادآور  دولت 
و  کرمانشاه  زلزله  کرونا،  همه گیری  در 
هست  خاطرم  دیدید.   ۱۳۹۸ سال  سیل 
زمانی که برای زلزله کرمانشاه به منطقه 
سرپل ذهاب رفته بودیم، دیدیم جلوتر از 
برای  که  مردم اند  این  امدادی  گروه های 

کمک رفته اند.  
عبودتیان در پاسخ به سوالی درباره اینکه 
حضور مردمی در چه ساحت هایی تعریف 
و  خمینی  امام  نظر  از  می شود،  گفت: 
عرصه   ۳ در  مردم  حضور  انقالب،  رهبر 
تصمیم سازی  در  اول،  می شود؛  تعریف 
مشارکت  تصمیمات  در  باید  مردم  است؛ 
تحقق  در  دوم،  ساحت  باشند.  داشته 
سوم،  ساحت  و  است  اجرا  همان  یا  کار 
مسئله نظارت است. در ۱۹ دی ماه، رهبر 
انقالب به وضوح خطاب به دولت فرمودند 

کمک  می خواهند  مردم  از  خیلی  که 
بنده  بدهید.  آنان  نشان  را  راهش  کنند، 
به  که  باشیم  داشته  قانونی  باید  معتقدم 
نفع حضور مردم باشد، نه قانونی که مانع 
حضور مردم باشد. بنابراین ساحت حضور 
امور  در  که  نیست  این گونه  صرفا  مردم 
همه  در  بلکه  باشد،  انتخابات ها  یا  جزئی 

ساحت هاست.  
برخی  درباره  سوالی  به  پاسخ  در  وی 
ماجرای  در  اینکه  بر  مبنی  اظهارنظرها 
حذف ارز ترجیحی با مردم صحبت نشد، 
بودند  معتقد  کارشناسان  از  خیلی  گفت: 
که در سال اول دولت، کام مردم نباید تلخ 
شود، اما دولت در نقطه ای قرار داشت که 
مجبور به این کار بود. به عبارت دیگر، از 
آنجا که در دولت قبلی تکالیف انجام نشده 
به  بود دست  بود، دولت سیزدهم مجبور 
با گفته شما  البته من  چنین کاری بزند. 
مردم  با  بستر صحبت  نظرم  به  و  موافقم 
جهت بیان مسئله، آن چنان که باید فراهم 

نشد و این انتقاد وارد است.  
دستیار رئیس جمهور در امر مردمی سازی 
اخیر گروه های  اجتماع  به  اشاره  با  دولت 
اظهار  رئیس جمهور  با  دیدار  و  جهادی 
با  مجددی  بیعت  دیدار  این  داشت: 
گروه های جهادی بود. در موضوع گروه های 
نقطه ای  در  امروز  بگویم که  باید  جهادی 
نیستیم که صرفاً یک گروه جهادی به یک 
آباد  را  بخش کوچک  و چند  برود  روستا 
کند، بلکه امروز در عرصه های پیچیده تری 
سالمت،  زیست،  محیط  بحران  نظیر 
آلودگی و ... در این مناطق قرار داریم. از 
این رو، باید گروه های مختلف مردمی که 
هستند،  متخصص  مختلف  موضوعات  در 
وارد میدان شده و بستری ایجاد کنند که 

گروه های جهادی پای کار بیایند.  
عبودتیان گفت: این روزها در حال طراحی 
و تدارک بستری تحت عنوان »دستیاران 
مختلف  ساحت های  در  مردمی سازی« 
را  جوان ترها  بتوانند  تا  هستیم  مسئولین 
در حلقه های میانی به کار گرفته و مردم 

را به جایگاه اصلی خود بیاورند.  

امیدواریم با واقع بینی آمریکا 
در آینده نزدیک به توافق برسیم

دولت در نقطه ای قرار داشت که 
مجبور به حذف ارز ترجیحی بود

خداوند متعال
قاَل اللُهّ تَعالی : الماُل مالي ، َوالُفَقراُء ِعیالي ، َواألَغنِیاُء ُوَکالئي ،

 َفَمن بَِخَل بِمالي َعلی ِعیالي أُدِخلُُه النَّاَر وال أُبالي .
خدای متعال فرمود: »همه دارایی ها ماِل من است و نیازمندان ، نانخوران من و 

ثروتمندان ، کارگزاران من هستند . پس کسی که در مورد دارایی من، 
نسبت به اهل خانه من دریغ کند، او را وارد آتش خواهم کرد و باکی ندارم«. 

صاحب امتیاز و مدیرمسئول: همت اهلل دانش
 یاسوج- خیابان دادگستری قدیم - کوچه ثبت اسناد - روبروی سپاه عشایر

نمابر: 33234136   تلفن: 33234135           
   چاپ و لیتوگرافی  :  ملت 

Email: kbomid92@gmail.com         website: omidkb.ir

محققان می گویند؛
خوردن ویتامین ها و مکمل ها 
برای اکثر افراد بی فایده است

میلیون ها نفر هر روز ویتامین ها و مکمل ها را به امید 
جلوگیری از بیماری قلبی و سرطان مصرف می کنند، 
اما یک گزارش جدید نشان می دهد که شواهدی برای 

حمایت از این رویکرد وجود ندارد.
 در حالی که تحقیقاتی وجود دارد که نشان می دهد 
مصرف مولتی ویتامین روزانه ممکن است کمی خطر 
سرطان را کاهش دهد، مطالعه جدید نشان می دهد که 
شواهد کافی وجود ندارد که بگوییم مکمل ها می توانند 

به پیشگیری از بیماری قلبی و سرطان کمک کنند.
با این حال، شواهد کافی وجود دارد که نشان می دهد 
مکمل های بتاکاروتن ممکن است در واقع خطر ابتالء 
به سرطان ریه را افزایش دهند، به ویژه در میان افرادی 
که در معرض خطر هستند، و همچنین ممکن است 
دهند.  افزایش  را  قلبی  بیماری  اثر  بر  مرگ  احتمال 
عالوه بر این، ویتامین E هیچ مزیتی برای پیشگیری 

از سرطان یا بیماری قلبی ندارد.
خدمات  کارگروه  جدید  گزارش  اصلی  نکات  اینها 
از  مستقل  هیئتی  است،  متحده  ایاالت  پیشگیرانه 
کارشناسان ملی که به طور منظم توصیه های مبتنی 
بر شواهد را در مورد مسائل بهداشتی پیشگیرانه ارائه 

می کنند.
دکتر »مایکل بری«، نایب رئیس کارگروه، هشدار داد: 
»این یک پیام منفی نیست، و نمی گوید که در مصرف 
ویتامین ها و مواد معدنی مزایای پیشگیری از سرطان 
یا بیماری قلبی وجود ندارد. بلکه ما خواستار تحقیقات 

بیشتر با پیگیری طوالنی تر هستیم.«
مورد  در  مطالعه   ۸4 بررسی  اساس  بر  توصیه ها  این 
مولتی ویتامین ها، مکمل ها، و بیماری های قلبی عروقی 
و خطر سرطان در بزرگساالن سالم است که بین ژانویه 

۲۰۱۳ و فوریه ۲۰۲۲ منتشر شده است.
تحقیقات نشان داد در بین افرادی که مولتی ویتامین 
مصرف می کنند، در مقایسه با افرادی که از قرص های 
به  ابتالء  می کنند، خطر  استفاده  دارونما  یا  ساختگی 

سرطان ۷ درصد کاهش می یابد.
نکته مهم این است که توصیه های جدید برای افرادی 
نیازهای ویژه دارند، مانند  یا  که کمبودهای تغذیه ای 
اعمال  دارند،  نیاز  فولیک  اسید  به  که  باردار  زنان 

نمی شود.
محققان توصیه می کنند به جای مصرف ویتامین ها، بر 
پیروی از یک رژیم غذایی متعادل که سرشار از میوه ها 
تست های  انجام  و  منظم  ورزش  است،  سبزیجات  و 
از  پیشگیری  به  کمک  برای  شده  توصیه  غربالگری 

بیماری قلبی و سرطان تمرکز کنید.

مطالعات نشان می دهد؛
استعمال سیگار ریسک ابتال به نارسایی 

قلبی را دو برابر می کند
نارسایی  خطر  افزایش  داد  نشان  بزرگ  مطالعه  یک 
توسط  سیگار  ترک  از  پس  دهه  چندین  برای  قلبی 
جدید  مطالعه  یک  نتایج  دارد.  ادامه  همچنان  افراد 
برابر  دو  افرادی که سیگار می کشیدند  نشان می دهد 
نارسایی  دچار  نمی کشیدند  سیگار  هرگز  که  افرادی 
قلبی شدند. محققان سوابق حاصل از مطالعه طوالنی 
مدت حدود ۹۵۰۰ نفر را تجزیه و تحلیل کردند. این 
مطالعه نشان داد شرکت کنندگانی که سیگار را ترک 
کرده اند، تا دهه ها پس از ترک سیگار، با افزایش خطر 

ابتالء به هر یک از انواع نارسایی قلبی روبرو هستند.
از  تحقیق  تیم  سرپرست  ماتسوشیتا«،  »کونیهیرو 
ما  نتایج  »امیدواریم  می گوید:  بلومبرگ،  دانشکده 
سیگاری های فعلی را تشویق کند که زودتر سیگار را 
دهه  سه  تا  می تواند  سیگار  مضرات  زیرا  کنند،  ترک 
ادامه داشته باشد.« نارسایی قلبی وضعیتی پیشرونده 
است که در آن قلب توانایی پمپاژ خون کافی برای رفع 
نیازهای بدن را از دست می دهد. بر اساس جدیدترین 
این  بیماری،  از  پیشگیری  و  کنترل  مرکز  داده های 
در  مرگ  و  ناتوانی  علل  شایع ترین  از  یکی  بیماری 
کشورهای توسعه یافته است. عالوه بر سیگار، عوامل 
باال،  خون  فشار  چاقی،  شامل  قلبی  نارسایی  خطر 

دیابت، بیماری عروق کرونر و سن باال است.
دو نوع نارسایی قلبی وجود دارد: کسر جهشی کاهش 
با  نارسایی قلبی  یافته و کسر جهشی حفظ شده. در 
کاهش کسر جهشی، بطن چپ به عنوان پمپ اصلی 
کافی  اندازه  به  بیرون  به  خون  پمپاژ  هنگام  قلب، 
منقبض نمی شود. نارسایی قلبی با کاهش کسر جهشی 
درمان  است.  مرتبط  کرونر  عروق  بیماری  با  بیشتر 
شامل چندین دارو است که پیش آگهی را بهبود می 
با کسر جهشی حفظ شده،  قلبی  نارسایی  بخشد. در 
بطن چپ پس از انقباض به اندازه کافی شل نمی شود. 
درمان نارسایی قلبی با کسر جهشی حفظ شده بسیار 
از آن بسیار مهم است. در  محدود است و پیشگیری 
عین حال، عوامل خطر آن کمتر مشخص است. برخی 
باالتر  با خطر  را  استعمال دخانیات  قبلی  از مطالعات 

کسر جهشی حفظ شده مرتبط می دانند.

محققان می گویند؛
زنان در برابر سندرم کووید طوالنی 

مدت آسیب پذیرترند
بسیار  زنان  جدید،  گسترده  بررسی  یک  اساس  بر 
بیشتر از مردان در معرض ابتال به کووید طوالنی مدت 
و  بود  بیمار  میلیون   ۱.۳ بررسی شامل  این  هستند.  
نشان داد که زنان ۲۲ درصد بیشتر در معرض عالئم 
پایدار پس از عفونت کووید هستند. برای زنان، عالئم 
ماندگار پس از عفونت کووید شامل خستگی، مشکالت 
گوش، حلق و بینی؛ و همچنین اختالالت خلقی مانند 
افسردگی؛ و عالئم تنفسی و اختالالت عصبی، پوستی، 
گوارشی و روماتیسمی بود. در مقابل، مردان مبتال به 
کووید طوالنی مدت بیشتر در معرض اختالالت غدد 

درون ریز، از جمله دیابت و مشکالت کلیوی بودند.
مدیر  و  تحقیق  تیم  سرپرست  سیلوستر«،  »شرلی 
شرکت جانسون اند جانسون در نیوجرزی، خاطرنشان 
کرد: »تفاوت در نحوه عملکرد سیستم ایمنی مردان و 

زنان می تواند عامل مهمی باشد.«

رییس مجلس:
 کارآیی دین در اداره جامعه

 باید اثبات شود
 رییس مجلس شورای اسالمی گفت: اگر می خواهیم در مسیر و 
خدمت به شهدا، انقالب، اسالم و مردم حرکت کنیم فقط باید 

کاری کنید که کارآیی دین در اداره جامعه اثبات شود.
محمدباقر قالیباف روز پنجشنبه در هجدهمین نشست دبیران 
در مشهد  های کشور  دانشگاه  نخبگان  و  استادان  هم اندیشی 
و  است  قدرت  مولد  و  معرفت  منبع  ما  جامعه  در  افزود:دین 
باور داشت است و قرار  باید به این امر در حکمرانی شایسته 
نیست دین بازیچه سیاست ورزی ما شود بلکه دین باید سنجه 

سیاست ورزی و حکمرانی ما گردد.
به منبع معرفت، قدرت و سنجش  اگر دین  وی تصریح کرد: 
کارها برای ما تبدیل شود آن گاه این کالم شهید مدرس که 

“سیاست ما عین دیانت ماست” محقق می شود.
رییس مجلس شورای اسالمی گفت: باید به مردم نشان دهیم 
مثل بقیه دولتها که در تراز ما هستند در حوزه خدمات عمومی 
و زندگی با آنها رقابت کرده و از آنها بهتر هستیم البته جوانان 
به  ما  با  دشمنی  المللی  بین  و  داخلی  محیط  در  بدانند  باید 
گونه ای است که اگر یکی از توطئه های دشمن برای هر یک 
از کشورهای رقیب ما صورت گیرد به طور قطع حکومت آنها 
فروپاشی می شود حال آن که چهار دهه است نظام ما به مسیر 

خود ادامه داده است.
قالیباف افزود: نمی توانیم به دشمن باج دهیم و همان طور که 
در بازدارندگی محکم عمل کرده ایم اهل گفت و گوی مبتنی 
بر عقل یادگیری و متصل به وحی نیز هستیم ولی هیچ گاه در 

برابر دنیا مقلد منفعل نخواهم بود.
باید  با تاکید بر این که نظریه سیاسی جمهوری اسالمی  وی 
موجب سعادت دنیای مردم شود ادامه داد: در خصوص نظام 
حکمرانی توقع ما از جمع نخبگان این است که برای تحول در 
را  نهاد علم و نظام حکمرانی  بین  ارتباط  این نظام حکمرانی 

فراهم کنند.
رییس مجلس شورای اسالمی گفت: در نظام های سیاسی سه 
نوع مشروعیت تاسیسی، استمراری و کارکردی داریم که هر 
کدام در جای خودش مهم است اما هر بخش، مشروعیت خود 
را از دست بدهد رو به زوال می رویم و بر هر سه مشروعیت 

دیگر اثر منفی می گذارد.
فکر  انقالب  جبهه  در  افرادی  اندک  متاسفانه  افزود:  قالیباف 
باید جایی و پستی داشته  می کنند، چون حزب اللهی هستند 
باشند در حالی که پاسخ دشمنی دشمنان فقط کار است و کار و 
اگر دیروز از افراد رزومه می خواستیم، امروز کارنامه می خواهیم. 
رییس مجلس شورای اسالمی در ادامه بیان کرد: اگر امروز از 
من سوال شود، مهمترین چالش کشور چیست پاسخ می دهم 
نظام حکمرانی است و ضعف در نظام حکمرانی در بخش های 
مختلف کشور اثرگذار بوده و آنها را نیز تحت تاثیر منفی قرار 
ناکارآمدی نظام حکمرانی کشور اشاره  قالیباف به  داده است. 
کرد و گفت: باید در نظام حکمرانی به دنبال حل مساله باشیم، 
نداریم، مسائلی که  را  امروز قدرت حل ریشه ای مسایل  البته 
۲۰ سال است در کشور حل نکرده ایم، نخبگان به طور دقیق 
باید مشکالت را در حوزه حکمرانی استخراج کنند. وی ادامه 
داد: من حق ندارم مطابق رای تصمیم بگیرم، باید مطابق حق 
نگه  راضی  را  بخواهیم همه  اگر  بگیرم،  قانون تصمیم  و طبق 
داریم باید فاتحه کشور را خواند، اگر برای خدا کار کنیم مردم 

نیز راضی خواهند شد.
رییس کمیسیون اقتصادی مجلس:

 هیات های داوری مالیاتی به کار 
گرفته شوند

اقتصادی  کمیسیون  رییس  و  راور  و  کرمان  مردم  نماینده 
مجلس شورای اسالمی تاکید کرد: درخواست داریم در موضوع 
رسیدگی به دعاوی مالیاتی، هیات های داوری به عنوان مرجع 
سوم سرجای خود بنشینند. محمدرضا پورابراهیمی در همایش 
روز اصناف در کرمان توضیح داد: در حوزه مباحث مالیاتی از 
سه چهار سال قبل تالش کردیم مسائل مربوط به اخذ مالیات 
سامانه محوری باشد نه ممیزمحور زیرا این تشخیص فساد آور 
است و مشکل ایجاد می کند. وی افزود: قانون پایانه فروشگاهی 
سامانه مودیان طراحی شد؛ در قانون قبل مرجع برای رسیدگی 
به دعاوی سازمان مالیاتی بود در حالی که باید مرجع سومی 
باشد و موضوع را رسیدگی کند که در قانون جدید اصالح شد.

است هیات های  این  ما  تصریح کرد: درخواست  پورابراهیمی 
داوری سر جای خود بنشینند و در واقع بین سازمان صنفی و 
مالیاتی نظر بدهد و باید این موضوع در استان کرمان عملیاتی 
اسالمی  راور در مجلس شورای  و  مردم کرمان  نماینده  شود. 
بیان کرد: در دولت قبل هرچه تالش کردیم سامانه محاسبات 
امسال  نشد؛  عملیاتی  آن  از  بخشی  شود  اندازی  راه  مالیاتی 
درخصوص میزان تشخیص مالیات ها اعالم شد براساس دیتاها 
انجام می شود.   وی با بیان اینکه همه بحث ما این است که 
»علی الراس« حذف شود و عملکرد خرید، فروش و هزینه ها 
شفاف باشد افزود: سازمان امور مالیاتی در اجرای مفاد قانون 
مالیاتی  جامع  نظام  و طرح  فروشگاهی  پایانه  مودیان،  سامانه 
زیرا چند  نیست  کنونی  دولت  به  اعتراض  البته  و  است  عقب 

ماهی است مسئولیت را به عهده گرفته است.

سالمت

جامعه

کاریکاتور

 یاوه گویی پمپئو علیه ایران و زندگی ذلت بار زیر سایه وحشت از انتقام! 

رئیس جمهور:

فقر و فساد زیبنده نظام جمهوری اسالمی نیست

ابراهیم  سید  والمسلمین  االسالم  حجت   
در  تیرماه،  دوم  جمهور،  رئیس  رئیسی، 
با  شمالی،  خراسان  اداری  شورای  نشست 
اشاره به اینکه شاخصی که به عنوان عدالت 
معرفی می کنیم به میزان ظرفیت های موجود 
بی عدالتی  و  فقر  فساد،  کرد:  تصریح  است، 
زیبنده نظام جمهوری اسالمی نیست و وضع 

موجود با وضع مطلوب متفاوت است.
مردم خراسان شمالی  اینکه  به  اشاره  با  وی 
دل های  اما  مختلف  گویش های  با  مردمی 
به  اظهار کرد: خدمتگزاری  منسجم هستند، 
این مردم بزرگ ترین افتخار است و مسئولیت 
خصوص  به  می کند  سنگین تر  ما  برای  را 
مردم خراسان شمالی که تاریخ گواه می دهد 

مردمی انقالبی هستند.
وضع  تغییر  براینکه  تأکید  با  رئیسی  آیت اهلل 
موجود تالش همگانی را می طلبد، ادامه داد: 
به  این سفر خواهیم داشت  در  مصوباتی که 
از  و  شود  اجرا  باید  استانی  مدیران  دست 
همین جهت باید مدیران جهادی و پرتالش 

را دستگاه های مختلف به کار بگیریم.
انتظار  مردم  براینکه  تأکید  با  جمهور  رئیس 
دارند پروژه های نیمه تمام تکمیل شود، بیان 
پیگیر  رسانه ها  و  مصوبات  ناظر  مردم  کرد: 

باشند تا مطالبات مردم استان محقق شود.
نهادیم  بنا  ما  که  نظامی  اینکه  بیان  با  وی 
اساس  کرد:  تصریح  است،  توحید  بر  مبتنی 
این دولت و نظام براساس ارتباط با مردم و بر 

پایه عدالت است.
رئیس جمهور با تأکید براینکه در دانشگاه های 
ما تمدن رضوی ایجاد شود، تصریح کرد: باید 
به  مدنیت  شکل گیری  شاهد  دانشگاه ها  در 
از  بسیاری  هجرت  باشیم.  رضا)ع(  امام  نام 
رضا)ع(  امام  هجرت  پیوست  امام زادگان، 

است.
ما  شود  می  بیان  اینکه  گفت:  ادامه  در  وی 
کار  ادامه  برای  نشد،  ولی  کردیم  پیگیری 

کفایت نمی کند.
انسانی  نیروی  به  من  افزود:  رئیسی  آیت اهلل 
کارآمد اعتقاد دارم ولی بیشتر از آن به نیروی 
آفرین  تحویل  و  خواه  تحول  کارآمد  انسانی 

اعتقاد دارم.
رئیس  که  دیده ام  ادارات  در  داد:  ادامه  وی 
افتاده  خوبی  اتفاقات  و  شده  عوض  سازمان 
می کنم  عرض  مدیران  جلسه  در  و  است 
تحولی  کار  که  می رود  انتظار  مدیران  از  که 
انجام دهند چرا که در شرایط تحولی عقب 

ماندگی ها جبران می شود.
آیت اهلل رئیسی با طرح این سوال که خراسان 
شمالی از چه زمانی استان شده است؟ اظهار 
کارهای  حتم  طور  به  استان  این  در  کرد: 
منطقه  این  در  هنوز  اما  شده  انجام  زیادی 
عقب ماندگی هایی وجود دارد که این عقب 
ماندگی ها با انجام کار عادی حل نمی شود و 

نیاز به کار جهادی دارد.
وی بیان کرد: دولت ما دولت مسئله است نه 
پاک کردن صورت مسئله، باید مسئله در این 
دولت حل شود و آن به وسیله دست توانای 

مدیران مقدور است.
رئیس جمهور تصریح کرد: مردم باید احساس 
باید  بیفتد.  اتفاقی  که  است  قرار  که  کنند 
روحیه تحولی اتفاق افتد و روحیه تحولی نیاز 
به همکاران تحولی دارد و در متن ادارات و 
سازمان ها باید همکارانی به کار گرفته شوند 
که دارای روحیه تحولی باشند؛ کشور ما نیاز 

به پیشرفت دارد.
اشاره  نیز  اجتماعی  های  آسیب  رفع  به  وی 
کرد و گفت: امروز به محله جوادیه در بجنورد 
مراجعه کردم که مردم آنجا نسبت به وجود 
ناراحت  آسیب های اجتماعی در آن منطقه 
آسیب  رفع  با  ارتباط  در  ها  دستگاه  بودند، 
گزارش  و  دهند  می  گزارش  اجتماعی  های 
آن ها درست است اما باید بیایم و در میدان 

ببینیم که چه خبر است.

آیت اهلل رئیسی تاکید کرد: آن کاری که در 
این زمینه و برای ریشه کن کردن فساد اتفاق 
می افتد باید یک کار تحولی و میدانی باشد.

وی با اشاره به اینکه سلسله مراتب را قبول 
نباید  چیزها  از  بسیاری  در  اما  گفت:  دارم، 
حل  باید  داشت،  نگه  مرکز  معطل  را  استان 
مسئله را دنبال کرد نه به دنبال پاک کردن 

صورت مسئله بود.
رییس جمهور به مجتمع پتروشیمی خراسان 
آب  از  زیادی  حجم  افزود:  و  کرد  اشاره  نیز 
که می تواند برای شرب و کشاورزی استفاده 
قرار می  استفاده  مورد  مجتمع  این  در  شود 
گرفت این در حالی است که می توان به جای 
از پساب استفاده کرد و هرچند که  این آب 
را  پساب  که  اند  رفته  این سمت  به  مدیران 
جایگزین آب کنند اما به آن ها گفته ایم که 
به کار خود سرعت خیلی زیادی دهند تا این 

امر هر چه سریع تر عملی شود.
وی با تاکید بر اینکه در منطقه ای که قطب 
وجود  تبدیلی  صنایع  باید  است  دامپروری 
لبنی  صنایع  باید  کرد:  تصریح  باشد،  داشته 

در این استان وجود داشته باشد.
که  جلساتی  طی  داد:  ادامه  جمهور  رئیس 
اعالم  ها  آن  ام  داشته  ترکمنستان  کشور  با 
شد  مستقل  کشور  این  زمانیکه  از  اند  کرده 
مقدار قابل توجهی از ارتباطات تجاری آن ها 
با کشور ایران بوده است، اما هم اکنون جای 
کاالهای ایرانی را چه کشورهایی گرفته است 
و این امر قابل توجه است و باید کار جدی در 

این زمینه صورت گیرد.
دائمی  بازارچه  اندازی  راه  کرد:  تاکید  وی 
صنایع دستی از دیگر اقداماتی است که باید 

در این استان انجام شود.
گرگان-  آهن  راه  به  اشاره  با  جمهور  رئیس 
ها  مدت  پروژه  این  گفت:  مشهد   - بجنورد 
است که مطرح شده است و یکی از ضرورت 

های این استان است که اتفاق افتد.
با  خود  سخنان  از  دیگری  بخش  در  وی 
در  پزشکی  علوم  دانشگاه های  براینکه  تأکید 
ادامه  کرده اند،  آفرینی  افتخار  کشور  سراسر 
با  مقابله  امروز مدعی  تا  که  داد: کشورهایی 
کرونا بوده اند همچنان کشته های بسیاری را 

به علت کرونا می دهند.
بیان  با  رئیسی  والمسلمین  حجت االسالم 
از  حمایت  تضمینی  خرید  حوزه  در  اینکه 
دامداران در این استان حمایت خواهیم کرد، 
شمالی  خراسان  می گوییم  اگر  کرد:  تأکید 
قطب کشاورزی و دامداری است باید زنجیره 
خراسان  و  شود  کامل  دامداری  و  کشاورزی 
را  زنجیره  که  دارد  را  ظرفیت  این  شمالی 

کامل کند.
رئیس جمهور با تأکید براینکه پروژه سیمان 
داشته  پیشرفت  تاکنون  درصد   ۶۵ سمنگان 
طریق  از  موضوع  این  کرد:  تصریح  است، 
این  در  و  شود  پیگیری  باید  قدس  آستان 
استان موضوع سیمان سمنگان تبدیل به یک 
مسئله شده است که نیازمند تکمیل هر چه 

سریعتر این پروژه است.
رشد  که  داریم  بنا  ما  اینکه  به  اشاره  با  وی 
برای  و  برسانیم  درصد   ۸ به  را  اقتصادی 
تأکید  کردیم،  هدف گذاری  موضوع  این 
باید  بهره وری  و  سرمایه گذاری  افزایش  کرد: 
حاضر  حال  در  و  گیرد  قرار  کار  دستور  در 
تضاد  در  اهداف  این  با  ما  اداری  بروکراسی 

است.
بیان  با  رئیسی  والمسلمین  حجت االسالم 
تا  کنند  سرمایه گذاری  بانک ها  باید  اینکه 
تولید نیز افزایش پیدا کند، ادامه داد: میدان 
دادن به بخش خصوصی باید عملیاتی شود و 
وظیفه دولت نیز تنها نظارت و حمایت باشد.

طرح  در  اینکه  به  اشاره  با  جمهور  رئیس 
پر  مردم  نقش  باید  نیز  مسکن  ملی  نهضت 
تسهیالت  و  زمین  کرد:  تأکید  شود،  رنگ تر 
مشارکت  اگر  جهت  همین  از  و  است  آماده 
مردم را افزایش دهیم سرعت تحویل مسکن 

نیز افزایش پیدا خواهد کرد.
با  رابطه  در   44 اصل  اینکه  به  اشاره  با  وی 
میدان دادن به بخش خصوصی است، افزود: 
کمک  مردم  از  دولت  که  زمینه ای  هر  در 
گرفت، موفقیت حاصل شد و در هر کجا که 
نقش مردم کمرنگ شد، دولت نیز با شکست 

مواجه شد.
تأکید  با  رئیسی  والمسلمین  حجت االسالم 
بر راه اندازی فاز دوم پتروشیمی در خراسان 
شمالی، اظهار کرد: در حال حاضر ۱۲۰۰ نفر 
در فاز اول مشغول به کار هستند که باید فاز 
به حدود ۳۰۰۰  اشتغال  تا  شود  شروع  دوم 

نفر برسد.
اشتغال  ایجاد  به دنبال  براینکه  تأکید  با  وی 
واقعی هستیم، ادامه داد: در دولت سیزدهم 
گزارشات نادرست نمی دهیم و باید با شفافیت 

با مردم سخن بگوییم.

امام جمعه گرگان گفت: ما به آینده کشورمان 
ایمان داریم و به طور قطع کسانی  اعتقاد و 
در  را  ناامیدی  و  یاس  فعلی  شرایط  در  که 
جامعه تزریق می کنند آب به آسیاب دشمن 
نورمفیدی  کاظم  سید  اهلل  آیت  می ریزند. 
جمعه  نماز  سیاسی  عبادی  های  خطبه  در 
و  قضاییه  قوه  هفته  گرامیداشت  با  گرگان، 
یاد و خاطره شهید بهشتی و شهدای هفتم 
زمان  نوابغ  از  بهشتی  کرد: شهید  اظهار  تیر 
جنایتی  در  بود،  کم نظیر  شخصیتی  و  خود 
بهشتی  اهلل  آیت  شدند  مرتکب  منافقین  که 
رفیع  درجه  به  یارانش  از  تن   ۷۲ همراه  به 
شهادت رسیدند. وی با بیان اینکه قوه قضاییه 
از جمله قوای مهم در هر کشور است، افزود: 
معموال بار حکومت ها و کشورها بر روی دوش 

سه قوه مجریه، قضاییه و مقننه قرار دارد و 
مهمی  وظیفه  قضاییه  قوه  سه،  این  بین  در 
بیان  با  گرگان  جمعه  امام  دارد.  برعهده  را 
اینکه تاکید آیات و روایات به جایگاه قاضی و 
قضاوت نشانه اهمیت باالی قوه قضاییه است، 
بیان کرد: در برخی آیات قرآن کریم صراحتا 
به مسئله قضا و حکم بین مردم اشاره شده 
به  مردم  بین  که  شده  تاکید  مهم  این  بر  و 
هوای  دنبال  به  و  کنید  حکم  عدالت  و  حق 
نفس نباشید، در واقع از نظر اسالم قضاوت بر 

همین دو نکته بنا نهاده شده است.
گله مندی مردم از دستگاه قضا

 به صفر برسد
مراقبت  باید  قاضی  اینکه  بیان  با  نورمفیدی 
باشد تا هنگام صدور حکم دچار هوای نفس 

نشود، تصریح کرد: اگر در مقام قضاوت هوای 
از راه خدا منحرف  نفس وارد شود قاضی را 
می کند و کسی که راه را کج برود به عذاب 

شدید گرفتار خواهد شد.
وی با بیان اینکه مقام معظم رهبری نیز در 
یکی از دیدارها به رئیس قوه قضاییه مبنی بر 
نظارت بر دستگاه قضایی تذکر دادند، تصریح 
و  کشور  سطح  در  قضاییه  قوه  روسای  کرد: 
و  گله مندی  که  باشند  مراقب  باید  استان ها 
شکایت مردم به حداقل و یا صفر برسد. امام 
جمعه گرگان اضافه کرد: معموال رهبر معظم 
انقالب در کل کشور در خصوص این مسئله 
خوشبختانه  که  دارند  میدانی  های  بررسی 
که  بوده  استان هایی  جزو  گلستان  تاکنون 
دارد  جای  که  نشده  معظم له  گله  مشمول 
از عملکرد دستگاه قضا در گلستان قدردانی 
نقص  هیچ  نبود  معنای  به  این  البته  کنیم 
ادامه  در  نورمفیدی  نیست.  هم  اشکال  و 
و  کرد  اشاره  گلستان  پتروشیمی  مسئله  به 
گفت: پتروشیمی گلستان نزدیک به ۲۰ سال 
بسیاری  های  نشیب  و  فراز  و  بود  بالتکلیف 
نفر  هزار   ۹۰ که  بود  حالی  در  این  داشت 
بودند،  پروژه  این  سهامدار  گلستانی ها  از 
رئیس  و  قضاییه  قوه  سفر  در  خوشبختانه 
برای  آنان  دستورات  و  گلستان  به  جمهور 
مسئوالن  تالش  کنار  در  و  مشکل  این  حل 
استانی گره پتروشیمی باز شد و امروز یکی 
به  از شرکت های مهم و معتبر کشور حاضر 
به  است،  شده  پروژه  این  در  سرمایه گذاری 
توسعه  در  پتروشیمی  راه اندازی  قطع  طور 
به  تاثیر  گلستان  اشتغالزایی  و  اقتصادی 
سزایی دارد.  وی از مسئوالن استان خواست 
برای حل مشکالت عمده گلستان و مردم در 
میدان باشند و یادآور شد: امروز گرانی جان 
مردم را به لب رسانده است، در شرایط فعلی 
اولین  می شویم  همنشین  که  کسی  هر  با 
گرچه  است،  گرانی  با  ارتباط  در  آنها  حرف 

و  اسالمی  جمهوری  مقدس  نظام  به  مردم 
این  اما  وفادارند  و  مطمئن  اسالمی  انقالب 
مسئوالن  از  و  است  آزاردهنده  گرانی ها 
اجرایی در سطح کشور و گلستان درخواست 
می کنیم در راستای مهار گرانی ها اقدام کنند 

و آرامش را به بازار بازگردانند.
ضرورت  بر  گلستان  در  فقیه  ولی  نماینده 
متذکر  و  کرد  تاکید  جامعه  در  امیدآفرینی 
قرار  حساسی  بسیار  شرایط  در  امروز  شد: 
درونی جمهوری  و  بیرونی  و دشمنان  داریم 
مردم  ناامیدی  دنبال  به  مدام  ایران  اسالمی 
جلوه  ناتوان  را  ایران  می خواهند  و  هستند 
دهند و متاسفانه این تبلیغات مسموم دشمن 
در فضای مجازی به حدی رسیده که برخی 
آورند  می  زبان  به  و  کرده  باور  را  آن  افراد 
که در این شرایط وظیفه همه ما امیدآفرینی 
با  نورمفیدی  است.  جامعه  به  امید  تزریق  و 
بیان اینکه امروز فاسق تر از نظام سلطه نظام 
استکبار  گفت:  ندارد،  وجود  دنیا  در  دیگری 
مردم  که  است  آن  دنبال  به  دائما  جهانی 
مقدس  نظام  و  اسالمی  حکومت  از  را  ایران 
آینده  به  ما  کند،  ناامید  اسالمی  جمهوری 
کشورمان اعتقاد و ایمان داریم و به طور قطع 
کسی که یاس و ناامیدی را در جامعه تزریق 

می کند آب در آسیاب دشمن می ریزد.
همه چشم و امید ما به غرب نیست

رئیس  مختلف  سفرهای  به  اشاره  با  وی 
خاطرنشان  همسایه،  کشورهای  به  جمهور 
کرد: حضور ایران در مجامع جهانی از جمله 
به  جمهور  رئیس  سفر  و  شانگهای  اجالس 
کشورها  این  با  تعامل  و  همسایه  کشورهای 
جزو اتفاقات مثبتی است که نتایج خوبی به 
همراه دارد، گرچه غربی ها، ایران را در تحریم 
قرار دادند اما همانطور که رهبر معظم انقالب 
فرمودند همه چشم و امید ما به غرب نیست 
و سفرهای اخیر رئیس جمهور حاکی از نگاه 

ایران به شرق است.

برخی با تزریق ناامیدی آب به آسیاب دشمن می ریزند 
گرانی ها جان مردم را به لب رساند


