
در وضعیت فعلی افزایش قیمت 
خودرو موجب تنش در بازار می شود

افزایش بی رویه قیمت ها 
هیچ ربطی به ارز ترجیحی ندارد
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وضعیت  در  گفت:  معادن  و  صنایع  کمیسیون  رئیسه  هیات  عضو 
را دچار  بازار  باشد قطعا  اگر بحق  قیمتی حتی  افزایش  فعلی هر 
تنش می کند و به همان نسبت نیز قیمت حاشیه بازار باال می رود.

بر  اخیر خودروسازان کشور مبنی  با نظرات  رابطه  علی جدی در 
زیان دیده بودن آنها در طرح فروش خودرو بیان کرد: در وضعیت 

فعلی هر افزایش قیمتی حتی اگر بحق باشد و واقعا هم...

وزیر دادگستری با بیان اینکه افزایش بی رویه قیمت ها تا این 
ربطی  قیمت ها هیچ  افزایش  این  ندارد، گفت:  دلیلی  اندازه 
وارد  و  توزیع  و  تولیدکنندگان  تمام  و  ندارد  ارز ترجیحی  به 
کنندگان ملزم به رعایت قیمت گذاری پایه ۳۱ اردیبهشت ماه 
هستند.  امین حسین رحیمی روز پنجشنبه ۹ تیر در نشست 

شورای اداری شهرستان مالیر اظهار کرد: مصوبه ستاد...
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مدیران برای توسعه استان 
مطالبه گری کنند

با تالق شیشه ای 
نه گفتن را به فرزندان 

خود بیاموزیم

صادرات فرش  کهگیلویه و بویراحمد
 به نام استان های دیگر

صنعت،  سازمان  تجارت  توسعه  و  بازرگانی  معاون 
معدن و تجارت استان کهگیلویه و بویراحمد، گفت: 
فرش این استان هم اکنون به نام استان های فارس 
و چهارمحال و بختیاری صادر می شود. “امیرتیمور 
موسویان” افزود: در سه ماهه نخست امسال بیش 
از یک میلیون و ۷4۶ هزار دالر به میزان ۵۲ هزار 
بویراحمد  و  کهگیلویه  استان  از  کاال  تن   ۳۸۰ و 
میزان  این  کرد:  اظهار  وی  ایم.  داشته  صادرات 
از نظر ارزش  صادرات نسبت به مدت مشابه سال 
نظر وزن ۱۷ درصد کاهش  از  و  ریالی ۲4 درصد 
داشته که این کاهش به دلیل تامین نیاز استان و 

صرفه جویی در مصرف برق از سوی ....

عنوان  به  دولت  اینکه  بیان  با  رئیس جمهور 
به  موظف  را  خود  اسالمی  نظام  کارگزار 
تسهیل  برای  می داند،  ازدواج  امر  از  حمایت 
پرداخت وام ازدواج به جوانان، در اختیار قرار 
برای  دولتی  فرهنگی  مراکز  و  امکانات  دادن 
ازدواج جوانان و نیز تحویل زمین و پرداخت 
تسهیالت به خود جوانان برای ساخت مسکن 
ویژه ای  دستورات  ازدواج  تسهیل  راستای  در 

صادر کرد.
آیت اهلل سید ابراهیم رئیسی صبح روز جمعه 
هفته  گرامیداشت  )آیین  وصال  جشن  در 
ماه  تبریک حلول  با  تاالر وحدت  ازدواج( در 
امیرالمومنین  ازدواج  سالروز  و  ذی الحجه 
طاهره  صدیقه  حضرت  و  )ع(  علی  حضرت 
)س( ازدواج و تشکیل خانواده را امری الهی و 

ضامن بقای انسان دانست.
شخصیتی  تناسب  گفت:  جمهور  رئیس 
عناصر  و  مسائل  از  بودن  هم ُکفو  و  زوجین 

اصلی در همدلی و پیوند زوجین است.
ازدواج  حوزه  خیرین  از  قدردانی  با  رئیسی 
برای  تالش  معروفات،  مهم ترین  از  گفت: 
این  واسطه  که  و کسی  است  جوانان  ازدواج 
بهره  زندگی  در  آن  برکات  از  شود  خیر  کار 

می برد.
برای  که  کسانی  از  همچنین  جمهور  رئیس 
تحکیم  جهت  در  زوجین  اختالف  حل 
خانواده ها تالش می کنند نیز قدردانی کرد و 
می آید  پیش  بعضاً  زندگی  در  اختالف  گفت: 
و  مشاوره  مراکز  به  مراجعه  آن  حل  راه  اما 
افزود: هیچ کس  رئیسی  نیست.  قضایی  حکم 
از  توانمندتر  خانوادگی  اختالفات  حل  برای 
سخن  با  می توانند  که  نیست  زوجین  خوِد 
اما اگر  گفتن و مفاهمه مشکل را حل کنند 
بهترین  کنند  مصالحه  نتوانستند  خودشان 
بزرگان  سفیدی  ریش  و  حکمیت  راهکار 
است. رئیس جمهور با تاکید بر ازدواج آسان 
گفت:  و  کرد  اشاره  نیز  مهریه ها  مسأله  به 
ازدواج معامله نیست و مهریه نمی تواند ضامن 
سبب  آنچه  بلکه  باشد،  زوجین  خوشبختی 
استحکام خانواده می شود مودت و همدلی... 

اسالمی  شورای  مجلس  نمایندگان  مجمع  رییس 
در سال  اینکه  اینکه   بیان  با  وبویراحمد  کهگیلویه 
به  مختلف  های  حوزه  در  خوبی  اعتبارات  جاری 
طرح های عمرانی اختصاص داده شده است گفت:: 
در  باید  مدیری  هر  اعتبارات  تخصیص  به  باتوجه 
   . باشد  استان مطالبه گر  توسعه  برای  حوزه مربوطه 
حجت اسالم سید محمد موحد شامگاه پنجشنبه در 
نشست شورای برنامه ریزی و توسعه استان کهگیلویه 
تخصیصی  اعتبارات  اینکه  به  اشاره  با  بویراحمد  و 
اظهار  نیست  مقایسه  قابل  دوره ای  هیچ  با  امسال 

داشت:  تالش جهادی و شبانه روزی مدیران....

نماینده کهگیلویه درمجلس شورای اسالمی:
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جانشین پلیس راه  کهگیلویه و بویراحمد

عنوان کرد:

۶۷ نقطه حادثه خیز جاده های 
استان را نا ایمن کرده است

معاون عمران استاندار هشدار داد؛

ساختمان ها برای توانخواهان 
مناسب سازی نشود؛ 

خبری از پایان کار نیست

دولت خود را موظف به 
حمایت از امر ازدواج می داند
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استاندار کهگیلویه و بویراحمد:

مدیران اجازه برگشت 
اعتبارات را ندهند

3

معاون رئیس جمهور و رئیس سازمان انرژی اتمی گفت: امیدواریم تیم 
از  را  این شر  نظرسیاسی و حقوقی  از  استدالل قوی  با  مذاکره کننده 

سرملت برطرف  کند و کشور در مسیر پیشرفت و توسعه گام بردارد.
و  تیر  هفت  شهدای  بزرگداشت  در  پنج شنبه  شامگاه  اسالمی  محمد 
افشای  و  بازخوانی  هفته  مناسبت  به  که  ترور  شهید  هزار   ۱۷ یادواره 
حقوق بشر آمریکایی، در حیاط مسجد هارونیه در میدان امام علی)ع( 
برگزار شد، با بیان اینکه ریشه مصیبتی که برای هسته ای ایران ایجاد 
شده در دشمنی منافقین است، اظهار کرد: منافقین از بیست سال پیش 
اتهام زدن به جمهوری اسالمی  خدمت به استکبار و صهیونیست ها و 

را آغاز کردند.
وی ادامه داد: منافقین در این مدت هر روز گزارشاتی علیه فعالیت های 
هسته ایران به آژانس دادند که ایرانی ها دارند در فالن مرکز بمب اتم 
اثبات  برای  این گونه است که  نیز  اتمی  انرژی  می سازند، رویه آژانس 
اخبار این چنینی دنبال ادله می گردد، مسائل را بررسی می کند تا به 
مستندات کافی برسد، موضوعی که البته درباره ایران تا امروز به اثبات 

نرسیده است.
معاون رئیس جمهور و رئیس سازمان انرژی اتمی به یادآوری ادعاهای 
افکار عمومی طی این سال ها اشاره کرد و ادامه داد: زمانی ادعا می شد 
ایران  در جایی در لویزان بمب اتم می سازد، غوغایی در رسانه ها ایجاد 
هیچ چیز  دیدند  و  انجام شد  بازرسی  گرفتند،  باالخره دسترسی  شد، 
بلوا کردند که جایی در  بعد  ها گفتند شیان، مدتی  بعد سال  نیست. 

لوکیشنی در جنوب غرب تهران بمب اتمی می سازند، باز بی نتیجه بود.
برای  ادعایی  محلی  به عنوان  پارچین  شده  جهانی  اسم  به  اسالمی 
و  اشاره  آژانس  های  چارچوب  از  خارج  دشمنان  گفته  به  فعالیت های 
ای  هسته  مسئله  به  پارچین  نام  با  دشمن  سال  سالیان  کرد:  تصریح 
ایران دامن زد، و مذاکرات هسته ای نیز در تمام این سال ها در جریان 
بود، زمانی روحانی، به عنوان دبیر شورای عالی امنیت ملی، سال ها علی 
تا  از او سعید جلیلی  ایران بود، بعد  الریجانی مذاکره کننده هسته ای 
زمانی که پرونده از شورای امنیت به وزارت خارجه تحویل داده شد و 

طریف، روند مذاکرات را در دولت گذشته پیش بردند.
معامله  )برجام( یک سند  اقدام مشترک  برنامه  اینکه  به  اعتقاد  با  وی 
است، اظهار کرد: برجام حاصل بیست سال مذاکره است؛ سندی واضح 
ابعاد احتمالی نظامی برنامه  یا نظامی در قالب   اتهامات کار پنهان  که 
هسته ای )PMD( با یک شرح و بسطی بسته است، در حقیقت برجام 
بهانه  به  که  تحریم هایی  برداشتن همه  برای  آن ها  از طرف  تعهد  یک 
ایران  علیه  ملل  سازمان  امنیت  شورای  قطعنامه  چهار  طی  هسته ای 

وضع شده است.
ها،  گزارش  گفت:  قطعنامه  چهار  این  صدور  روند  توضیح  در  اسالمی 
بعد  اتمی تحویل داده می شد،  انرژی  آژانس  به شورای حکام  همگی 
به شورای امنیت سازمان ملل و از آنجا به قطعنامه علیه ایران تبدیل 
می شد، این مان مسیر تاریخی بود که هسته ای طی کرد و در برجام، 
پادمان  در  شده  درج  مسلم  حقوق  که  است  پدیرفته  مقابل  در  ایران 
را محدود کند، سرعت حرکت خود در فناوری هسته ای را آرام کند، 
از  فراتر  را کاهش دهد و نظارت تشدید شده  فعالیت خود  زمینه های 
میان طرف ها  اعتمادسازی  تا  است  پذیرفته  نیز  را  پادمانی  برنامه های 

اتفاق بیفتد.
کارشکنی های  به  اتمی  انرژی  سازمان  رئیس  و  جمهور  رئیس  معاون 
دائمی اسرائیل در روند فعالیت های صلح آمیز هسته ای ایران اشاره کرد 
و ادامه داد: اسرائیل ادعا دارد ۵۰ هزار برگ مدرک درباره فعالیت هسته 
ای ایران را دزدیده و هر چند وقت یک بار نیز  چند برگ از آن ها را 
لو می دهد؛ خب این همان PMD است، در حالی که یک بار مذاکره 
مذاکرات  از  دور  هر  در  باز  اما  شد،  بسته  موضوعات  این  و  شد  انجام 

مجددا مطرح می شود.
به گواه ۱۶ سازمان  برای غرب  ایران  فعالیت هسته ای  وی به سالمت 
اطالعاتی آمریکا اشاره و اضافه کرد: این سازمان ها در سال ۲۰۰۹ اعالم 
شفاف  غیر  هسته ای  فعالیت  هیچ  سال ها  این  از  بعد  ایران  که  کردند 
نداشته است، آنها حتی همین چند روز پیش هم دوباره در گزارشی بر 
این مطلب صحه گذاشتند؛ به هر حال آنها خود ادعا کرده اند که این 
فشار حداکثری بر ایران شکست خورده و تصمیم گرفتند به برجام باز 

گردند.
اسالمی تاکید کرد: مذاکراتی هم در آن دولت و هم در این دولت برای 

و  دلیل  که  است  این  مسلم  قدر  اما  شده،  انجام  تعهدات  به  بازگشت 
مایه اصلی که برجام برای آن متولد شده نمی تواند دوباره زنده شود، 
اما طرف مقابل مدام دوباره مسائل را روی  میز می گذارد، در حالی که 
جمع بندی و اقناع یک بار برای همه مسائل گذشته اتفاق افتاده است، 
به هر حال امیدواریم تیم مذاکره کننده با استدالل قوی از نظرسیاسی 
و حقوقی این شررا از سرملت برطرف  کند و کشور در مسیر پیشرفت 

و توسعه گام بردارد.
اسالمی همچنین با اشاره مشاهدات امروز خود از گالیه های اقتصادی 
کرد:  نشان  خاطر  اصفهان،  جامع  مسجد  جماعت  نماز  در صف  مردم 
و  قدر  دیگر  مردم  چون  باشند،  مردم  فکر  به  باید  مسئوالن  که  البته 
تحمل مواجهه بیشتر با فشار اقتصادی را ندراند، اما باید توجه داشت 
که برای اینکه چنین حرفی شکل بگیرد باید چه حجمی از برنامه ها و 
سناریوها توسط دشمن اجرا شود و ما هم یا با اجرای سیاست غلط یا 
غافل بودن از اقدامات مخرب دشمن یا موارد دیگری  که از عدم عملکرد 
برخی بخش ها اتفاق می افتد، باید شاهد چنین فضایی در جامعه باشیم.

وی درباره بیانیه اقتصادی آمریکا علیه ایران در سال ۹۶ گفت: آمریکا 
اعالم کرد که با وجود توسعه فناورانه در حوزه جنگ نظامی و سایبری 
نمی تواند بر ایران پیروز شود و به همین دلیل نیز گزینه جنگ اقتصادی 
را وارد عرصه مبارزاتی خود علیه جمهوری اسالمی می  ند. آنها با یک 
ضربه توانستند ۳۰ یا 4۰ درصد ارزش ریال را کاهش دهند و گمان 
کردند که اگرهمین منوال  ادامه پیدا کند مقصود نهایی که ساقط کردن 

انقالب و ارزش پول ملی ما است رخ می  هد.
ابعاد جدی  درباره  اتمی  انرژی  رئیس سازمان  و  رئیس جمهور  معاون 
دارد،  وجود  که  است  حقیقتی  این  کرد:  تصریح  اقتصادی  جنگ  این 
این یک تصویر یا تحلیل روزنامه نگاری  نیست، یک جبهه جنگ جدی 
است؛ جبهه دشمن و خودی؛ ساز و کارو  ابزار و وسایل و نقشه آن هم 
مشخص است، طبق نقشه در همان برهه زمانی مشخص می شود و با 
تاکتیک و تکنیک مشخص عملیات خود را انجام می دهند تا به پیروزی 
برسند در مقابل لشکر رو برو نیز باید عناصر، جبهه و تمام الیه هایی که 

برای مقابله در این فضا نیاز دارد را آماده داشته باشد.

اسالمی با اعتقاد به اینکه برای مقابله، فرماندهی و مدیریت هوشمنداد 
دشمن  برای  کرد:   نشان  خاطر  نرسد،  نتیجه  به  دشمن  تا  است  نیاز 
مدیریت ذهن و باور جامعه ساده ترین راه برای رسیدن به هدف است، 
آنها با قلم تحلیل گران خود در فضای مجازی سعی می کنند باورهای 
مردم را به مسیر مورد نظر هدایت کنند، کاری که امثال شهید اژه ای 
با دانایی، بصیرت و شجاعت در دوران خفقان پیش از انقالب مانع از 
آن می شد و از لحظه لحظه زمان استفاده می کرد تا جهان بینی ناب 

اسالمی را در ذهن ها بارور کند.
وی ادامه داد: شهید بهشتی و شهید اژه ای جزء بزرگ مردانی بودند که 
تشنه خدمت و نه شیفته قدرت بودند، اما بسیاری از دعواهای سیاسی 
به این مسئله باز می گردد که جبهه مقابله به خوبی جای خود را انتخاب 
نکرده است و به جای اینکه تشنه خدمت باشد شیفته قدرت است که 
این خود نیاز به ایمان و باور دارد که بتواند مخلص اهلل در این راه قدم 

بردارد تا جبهه بندی و واگرایی در کشور ایجاد نشود.
معاون رئیس جمهور و رئیس سازمان انرژی اتمی وضعیت اقتصاد ایران 
اقتصادی  تراز  با  ما  ادامه داد: کشور  و  نادر توصیف کرد  و  برجسته  را 

دنیا  برتر  اقتصاد  بیست  بین  نادر کشورهایی است که در  مثبت، جزء 
قرار دارد، ایران بدهی اقتصادی ندارد، اما به دلیل آنکه استکبار جهانی 
هزینه  و  ریسک  تخریب،  و  مزاحمت  ایجاد  با  نیست،  موافق  ایران  با 
سرمایه گذاری در ایران را باال می برد و همین مساله تبعات موضوع را 

برای وضعیت اقتصادی و معیشتی ما ابال می برد.
اوکراین  و  روسیه  از جنگ  پس  جهانی  اقتصادی  تغییرات  به  اسالمی 
درصد   ۱۲۰ قیمت  دنیا  در  عالت  قیمت  امروز  کرد:  تصریح  و  اشاره 
افزایش یافته، قیمت هر گالن بنزین در کشور آمریکا امروز به ۵ دالر و 
۶۰ سنت رسید که در تاریخ این کشور بی سابقه بود، هر تن گندم هیچ 

وقت باالی ۲۰۰ دالر نبود، اما امروز به باالی 4۷۰ دالر رسیده است.
وی با بیان اینکه دولت برای حفظ معیشت مردم سیاست یارانه ای را 
تغییر داد، گفت: دولت یارانه ای که برای سیستم کاالی اساسی تا پیش 
از این در اختیار وارد کننده قرار می داد، برای استفاده عموم مردم ناچارا 
انجام  اقدام نپخته ای که یک دستگاه  با یک  اما متاسفانه  اصالح کرد، 
داد موجب شد یک بهانه فراگیر کشور را تحت تاثیر خود قرار دهد و 
چون دولت هم هیچ ابزاری برای مدیریت بازار ندارد، ناتوان نشان داده 

می شود.
معاون رئیس جمهور و رئیس سازمان انرژی اتمی ادامه داد: دولت ها 
چند سالی از عدم وجود ظرفیت نظارتی بر بازار شکایت داشتند و باید 
متولی  وزارتخانه  یک  کشور  باید  باشد،  داشته  وجود  بازرگانی  وزارت 
بازار، ارزاق و معیشت مردم و عرضه و تقاضا داشته باشد، خب این همه 
پیگیری طاقت فرسا بود، اما با اراده رئیس جمهور، هفته پیش در دولت 
وزارت  بازیابی  الیحه  مجلس  در  هم  این  از  پیش  گرچه  شد  تصویب 

بازرگانی مطرح بود .
اسالمی اضافه کرد: شما نمی توانید از دولت حمایت کنید وقتی تجارت 
باشد،  دشاته  موفق  فروش  که  است  موفق کسی  کننده  تولید  ندارید، 
زمانی  تا چه  باشید،  داشته  تولید  توانید  نمی  باشید  نداشته  فروش  تا 
می خواهید ستاد تسهیل ایجاد کنید و مدام به تولید کننده وام بدهید 
و بعد وام آن ها را استمهال کنید، این گرفتاری و چرخه سال ها است 

که جواب نداده است.
وی تاکید کرد: ظرفیت های اقتصاد  و صنعتی و تکنولوژی ما جغرافیای 
محدودی دارد، باید جغرافیایی اقتصادی ما از جغرافیای سرزمینی ما 
بزرگ تر باشد؛ باید بشود یک کاالی ایرانی را در یک بازار تثبیت کرد، 
باید بشود برای کاالی ایرانی مشتری وفادار به وجود آورد، اگر شما برند 

نشوید نمی توانید تولید انبوه و رقابتی کنید.
معاون رئیس جمهور و رئیس سازمان انرژی اتمی، چالش های صادرات 
کرد:  تصریح  و  داد  قرار  توجه  مورد  را  ایران  مرزهای  از  محصوالت 
از  مرز  لب  در  وقتی  است  میسر  صادرات  کن، چطور  صادر  می گویند 
خروج کاالی ایرانی جلوگیری می شود؟ و می گویند ممنوع است؟ خب 
با این توصیف برای حیثیت تجارت کشور اعتباری باقی می ماند؟ باید 
سیسات تجارت داخلی و خارجی پایدار و پا برجا باشد، بازارهای خود 
را شناسایی کند و با مرغوبیت کاال و خدمات خریدار وفادار پیدا کند تا 
تولید و اشتغال پایدار می شود و رقابت ایجاد می شود، ما اصل موضوع 

را سال ها است که رها کرده ایم.

رئیس سازمان انرژی اتمی:

سالمت فعالیت هسته ای ایران اثبات شده است 



w w w . o m i d k b . i r شنبه  11  تیر 1401  2   ذی الحجه 1443  سال شانزدهم  شماره 3120

ن  
ستا

ر ا
ی د

یر
س

خبر

رویداد

2

معاون سازمان صنعت، معدن و تجارت عنوان کرد:

صادرات فرش کهگیلویه و بویراحمد
 به نام استان های دیگر

و  معدن  صنعت،  سازمان  تجارت  توسعه  و  بازرگانی  معاون 
تجارت استان کهگیلویه و بویراحمد، گفت: فرش این استان 
هم اکنون به نام استان های فارس و چهارمحال و بختیاری 

صادر می شود.
“امیرتیمور موسویان” افزود: در سه ماهه نخست امسال بیش 
از یک میلیون و ۷4۶ هزار دالر به میزان ۵۲ هزار و ۳۸۰ 

تن کاال از استان کهگیلویه و بویراحمد صادرات داشته ایم.
مشابه  مدت  به  نسبت  صادرات  میزان  این  کرد:  اظهار  وی 
سال از نظر ارزش ریالی ۲4 درصد و از نظر وزن ۱۷ درصد 
و  استان  نیاز  تامین  دلیل  به  این کاهش  کاهش داشته که 
بوده  از سوی کارخانه سیمان  برق  صرفه جویی در مصرف 

است.
و  معدن  صنعت،  سازمان  تجارت  توسعه  و  بازرگانی  معاون 
تجارت استان کهگیلویه و بویراحمد خاطرنشان کرد: عمده 
این کاالها شامل سیمان، پودر و عصاره شیرین بیان واحد 
صنعتی آ س و محصوالت لوازم آرایشی و بهداشتی سینره 

بوده است.
عراق،  کشورهای  به  کاال  میزان  این  کرد:  تصریح  موسویان 

آفریقای جنوبی و کویت صادر شده اند.
وی ادامه داد: یکی از ضعف های استان کهگیلویه و بویراحمد 
اینست که تراز تجاری در این استان صفر است و این ضعف 
جمله  از  صادراتی  های  زیرساخت  نبود  همچون  دالیلی  به 
فیبر نوری و گمرک بر می گردد. معاون بازرگانی و توسعه 
تجارت سازمان صنعت، معدن و تجارت استان کهگیلویه و 
بویراحمد عنوان کرد: استان کهگیلویه و بویراحمد ظرفیت 
صورت  در  و  دارند  صادراتی  قابلیت  که  دارد  معدنی  های 
نیز  ظرفیت  این  از  توانیم  می  زیرساخت ها  شدن  فراهم 
استفاده کنیم. موسویان تاکید کرد: سرمایه گذار خوب در 
سرمایه  وجود  صورت  در  توانیم  می  و  نداریم  فرش  زمینه 
گذار در این خصوص صادرات فرش استان که هم اکنون از 
استانهای فارس و چهارمحال و بختیاری انجام می شود را از 

استان خودمان کهگیلویه و بویراحمد انجام دهیم.
وی بیان کرد: ۵۷ کارت بازرگانی فعال در استان کهگیلویه 

و بویراحمد وجود دارد.

مدیرکل آموزش و پرورش استان خبر داد

آغاز سنجش نوآموزان بدو ورود
 به دبستان در کهگیلویه و بویراحمد

از  بویراحمد  و  استان کهگیلویه  پرورش  و  آموزش  مدیرکل 
اجرای برنامه سنجش نوآموزان بدو ورود به دبستان و پیش 

دبستانی در هفت پایگاه در سطح این استان خبر داد.
حسنعلی عزت خواه در مراسم افتتاح طرح سنجش در سطح 
استان گفت: هدف اصلی طرح سنجش، جای دهی صحیح 
آموزشی در مدارس است. وی با بیان اینکه از هفت پایگاه 
دایر در استان جهت طرح سنجش چهار پایگاه ثابت و سه 
پایگاه سیار می باشد، اظهارکرد: این طرح تا پایان شهریور ماه 
ادامه دارد که انتظار می رود که والدین بزرگوار با مراجعه به 
مدارس نسبت به نوبت گیری اقدام کنند. همچنین شهربانو 
استان  استثنایی  پرورش  و  آموزش  اداره  رئیس  بختیاری، 
کهگیلویه و بویراحمد نیز در این مراسم گفت: در پایگاه های 
بحث  دبستانی  پیش  و  دبستان  آموزان  نو  سنجش سالمت 
سالمت جسمانی از قبیل شنوایی، بینایی، هوش و رشد مورد 
پایگاه های  در  اجرایی  عوامل  وی،  گیرد.   می  قرار  بررسی 
سنجش در سطح استان را ۱۰۰ نفر عنوان و بیان کرد: نو 
آموزان از طریق مدیران مدارس در سامانه نوبت بندی می 
شوند که به صورت دو شیفت صبح و عصر کار سنجش آنان 

انجام می گیرد.

پلیس فتای کهگیلویه:

 شهروندان امنیت خود را 
در تماس تصویری حفظ کنند

رئیس پلیس فتای کهگیلویه گفت: با توجه به سوء استفاده 
افراد نیاز است شهروندان و مردم در هنگام استفاده از فضای 
مجازی بخصوص تماس های تصویری امنیت خود را حفظ 
سوء  به  توجه  با  اظهارداشت:  رضایی  محمد  سرگرد  کنند. 
با  تصویری  های  تماس  در  مردم  کالهبردار،  افراد  استفاده 
افراد ناشناس در شبکه های اجتماعی  ارتباط برقرار نکنند .

شماره  با  کالهبرداران  تماسها  گونه  این  در  کرد:  بیان  وی 
مهندسی  های  باروش  و  متفاوت  افراد  با  ناشناس  های 
افراد  این  از  و  برقرار  مستهجن   تصویری  تماس  اجتماعی 
اخاذی و تهدید به انتشار فیلم می کنند. رضایی اظهار کرد: 
با  تصویری  تماس  و گرفتن  در فضای مجازی  یابی  دوست 
با  افزود:  وی  دارد.  ناپذیری  جبران  خطرات  ناشناس  افراد 
توجه به اینکه همه پیام رسان ها مدعی داشتن امنیت باال در 
تماس های تصویری هستند، اما هیچ گاه نمی توان به ادعای 
آنها اطمینان داشت و الزم است که همیشه اصول امنیتی 
و  امن  و  اپلیکیشن مناسب  از  استفاده  رعایت شود. رضایی 
دریافت آن از فروشگاه معتبر، داشتن پوشش مناسب هنگام 
برقراری ارتباط، خودداری از پاسخ به تماس افراد ناشناس، 
انتخاب فضای مناسب را از نکات ضروری در برقراری تماس 

تصویری اعالم کرد.

جانشین پلیس راه  کهگیلویه و بویراحمدخبر داد:

۶۷ نقطه حادثه خیز جاده های استان 
را ناایمن کرده است

 جانشین رییس پلیس راه کهگیلویه و بویراحمد گفت: وجود 
۶۷ نقطه حادثه خیز در محورهای ارتباطی امنیت جاده های 

این استان را با مشکل مواجه کرده است.
 سرهنگ علی دانایار اظهار داشت:بیش از ۳۰ درصد تصادفات 
راندگی در کهگیلویه و بویراحمد در نقاط حادثه خیز اتفاق 

می افتد.
محورهای  در  خیر  حادثه  نقطه   ۲۰ فقط  اینکه  بیان  با  وی 
ارتباطی کهگیلویه و بویراحمد ترمیم شد گفت: قرار گرفتن 
نقاط حادثه خیر در مناطق کوهستانی و کمبود اعتبار کافی 

اصلی ترین دالیل تاخیر در ترمیم این نقاط است. 
کرد:  بویراحمدبیان  و  کهگیلویه  راه  پلیس  رییس  جانشین 
غیراستاندارد بودن بخش های از محورهای ارتباطی و رعایت 
بروز  به  منجر  رانندگان  وسیله  به  رانندگی  قوانین  نکردن 

تصادفات رانندگی می شود.
سرهنگ دانایار عنوان کرد:با توجه به پیگیری های انجام شده 
در  پرهزینه  و  کم هزینه  حادثه خیز  نقطه   ۹۰ کنون   تا 
جاده های  اصلی و فرعی کهگیلویه و بویراحمد  اصالح شد. 

 در سفر رئیس جمهور به استان بیش از 4۰ میلیارد تومان 
ارتباطی  محورهای  در  خیر  حادثه  نقاط  رفع  برای  اعتبار 
اعتبار  این  دریافت  داده شد که در صورت  استان تخصیص 

عملیات ترمیم این نقاط شروع می شود. 
 استان کهگیلویه و بویراحمد با ۱۶هزار کیلومترمربع مساحت 
های چند  هزینه  به  کوهستانی  منطقه ای  در  داشتن  قرار  و 
از  بسیاری  به  نسبت  ارتباطی  های  راه  احداث  برای  برابری 

مناطق کشور نیاز دارد.

معاون عمرانی استاندار خبر داد:

۸۰۰ میلیارد تومان اعتبارات متمم سفر 
رئیس جمهور به استان  ابالغ شد

و  کهگیلویه  استانداری  عمرانی  امور  هماهنگی  معاون 
رئیس  سفر  متمم  از  تومان  میلیارد   ۸۰۰ گفت:  بویراحمد 

جمهور  به استان ابالغ شده است.
برنامه ریزی و توسعه  کیامرث حاجی زاده در نشست شورای 
کهگیلویه و بویراحمد در یاسوج اظهار داشت: اعتبارات سال 
۹۹ استان ۸۰۰ میلیارد تومان بود اما در سال ۱4۰۰ این رقم 

به حدود سه هزار میلیارد تومان افزایش یافت.
و   هستند  اعتبار  دارای  استان  بزرگ  پروژه های  افزود:  وی 
۱۳۵ پروژه جاده روستایی فعال شده که سال های قبل راکد 

بودند.
و  کهگیلویه  استانداری  عمرانی  امور  هماهنگی  معاون 
و  آبرسانی  پروژه های  شدن  فعال  با  کرد:  تصریح  بویراحمد 

سدسازی، استان به کارگاه بزرگ عمرانی تبدیل شده است.
کرد  اشاره   ۱4۰۱ سال  در  استان  اعتباری  وضعیت  به  وی 
جاری  و  عمرانی  اعتبارات  تومان  میلیارد   ۱۵۰۰ گفت:  و 
استان بوده و ۸۰۰ میلیارد تومان اعتبارات متمم سفر رئیس 
اختصاص  راه ها  بخش  به  که  است   ۱4۰۱ سال  در  جمهور 

داده می شود.
حاجی زاده ابراز داشت: 4۰۰ میلیارد تومان به محور بوستان 
تا کوپن اختصاص داده شده و ۵4 میلیارد با وزارت نفت قرار 

داد منعقد شده است.
میلیارد  از ۹۰۰  بیش  به  آبرسانی  اعتبارات  کرد:  عنوان  وی 

تومان افزایش یافته است.
معاون هماهنگی امور عمرانی استانداری کهگیلویه و بویراحمد 
عنوان کرد: در سفر رئیس بنیاد مستضعفان به استان افزون 

بر هزار میلیارد تومان تفاهم نامه منعقد شد.
وی گفت: آب شرب، راه روستایی، توسعه خدمات شهری و 
از  و جوانان  ورزش  درمان، کشاورزی،  و  بهداشت  روستایی، 
جمله اولویت های استان در سال جاری است،ضمن اینکه از 

آموزش و زیرساخت های حوزه آموزشی نباید غافل شویم.
وی به وضعیت نامناسب شهرداری ها هم گریزی زد و افزود: 
انباشت نیروهای غیرتخصصی در شهرداری ها و بیماری کرونا 
شرایط مالی نامناسبی برای شهرداری ها رقم زده است، ضمن 
اینکه وضعیت مبلمان شهری استان وضعیت مناسبی ندارند.

حاجی زاده با تاکید بر جذب اعتبارات ۱4۰۰ توسط دستگاه ها 
از دستگاه های نظارتی خواست بر هزینه کرد اعتبارات نظارت 

داشته باشند.

سه هزار تن قیر برای آسفالت 
خیابان های باشت اختصاص یافت

سرپرست شهرداری باشت گفت: سه هزار تن قیر رایگان برای 
سرعت دادن به آسفالت معابر شهری کمتر توسعه یافته شهر 

باشت اختصاص یافت.
محمد درود پور افزود: ارزش ریالی این میزان قیر اختصاص 
شهرداری  سازمان  محل  از  که  است  ریال  ۲۲میلیارد  یافته 

های کشور برای این شهرستان در نظر گرفته شد.
این میزان قیر رایگان ۲۵ هزار متر  با جذب  بیان کرد:  وی 
مربع از معابر کمتر توسعه یافته شهر باشت آسفالت خواهد 

شد.
 ۱4۰۱ سال  در  شهرداری  اولویت  کرد:  تصریح  پور  درود 
و  یافته  توسعه  کمتر  محالت  به  توجه  آسفالت،  بخش  در 

حاشیه ای است.
وی ابراز کرد: با انجام آسفالت معابر شهر باشت تحول بزرگی 

در خدمات شهری باشت ایجاد خواهد شد.
 سرپرست شهرداری باشت گفت: سهمیه قیر رایگان با هدف 
بهبود عبور و مرور در معابر، رفع نقاط حادثه خیز و لکه گیری 

خیابان های از سوی دولت اختصاص داده شد.
معابر  کیفیت  ارتقای  راستای  در  داشت:  اظهار  پور  درود 
شهری عملیات آسفالت و زیر سازی خیابان های سطح شهر 

با جدیت در حال انجام است.
از  یکی  شهر  معابر  و  خیابان ها  مناسب  آسفالت  افزود:  وی 
در  که  است،   شهرداری  از  شهروندان  حق  به  خواسته های 
این راستا کمترین حقوق شهروندی، برخورداری از خدمات 
شهری مناسب از قبیل خیابان های استاندارد با ایمنی مناسب 
است که شورا و شهرداری در راستای تحقق این امر به صورت 

شبانه روز در حال تالش هستند.

تاکید  با  بویراحمد  و  کهگیلویه  استاندار 
بر اینکه مدیران اعتبارات را جذب کنند، 
گفت: برنامه ریزی ها به گونه ای باشد که 
حتی یک ریال از اعتبارات ۱4۰۰ استان 

برگشت داده نشود.
سید علی احمدزاده در چهارمین نشست 
کهگیلویه  توسعه  و  برنامه ریزی  شورای 
داشت:  اظهار  یاسوج  در  بویراحمد  و 
و  مجلس  نمایندگان  میان  هماهنگی 
پیگیری  در  استان  در  دولت  نماینده 
است  بوده  تاثیرگذار  فوق العاده  اعتبارات 
اما گاهی کم لطفی  می شود که انتظار می 

رود این موارد استمرار پیدا نکند.
از پیگیری های همه جانبه و بی امان  وی 
برای افزایش و جذب اعتبارات استان خبر 
از  روستایی  آبرسانی  اعتبار  افزود:  و  داد 
محل محرومیت زدایی ۲۱۰ میلیارد تومان 
عمل  موفق  آنقدر  حوزه  این  در  اما  بود 
کردیم که به ۹۰۰ میلیارد تومان افزایش 

پیدا کرد.
احمدزده عنوان کرد: افزایش بیش از ۹۰۰ 
میلیاردی اعتبارات آبرسانی در حالی بوده 

از  بیش  استان  عمرانی  اعتبارات  کل  که 
هزار میلیارد تومان است.

 استاندار کهگیلویه و بویراحمد ابراز داشت: 
تذکر برای جذب اعتبار به این خاطر بود 
که  اعتبارات به سختی گرفته می شود لذا 
مدیران مراقب باشند که اعتبارات برگشت 
میلیارد   ۶۸۰ نوشتند  برخی ها  اما  نخورد 
که  است  برگشت  شرف  در  اعتبار  تومان 
از رسانه ها می  خواهم واقعیت جلسات را 

بیان کنند.
وی با بیان اینکه اعتبارات ۱4۰۰ برگشت 
جذب  اعتبارات  همه  و  خورد  نخواهد 
می شود، عنوان کرد: فرمانداران و مدیران 
همه پای کار هستند و مشکلی در جذب  

اعتبارات نخواهیم داشت.
مجلس  اینکه  به  اشاره  با  احمدزاده   
مصوبه ای مبنی بر فرصت دو ماهه جذب 
خطاب  داشته  کشور  کل  برای  اعتبارات 
فرصت  ماه  دو  گفت:  استان  مدیران  به 
ما  وعده  اما  است  کار  کردن  جمع  برای 
با مدیران پایان تیرماه است، اعتبارات در 
بررسی  هم  ما  شود  جذب  تیرماه  پایان 

می کنیم که اعتباری از قلم نیفتاده باشد.
ادامه  در  بویراحمد  و  استاندار کهگیلویه   
سخنان خود با بیان اینکه وظایف مدیران 
ابالغ شود،  مربوطه  اداره کل  به  برشی  در 
را   ۱4۰۱ بودجه  قانون  مدیران  گفت: 
مطالعه و وظیفه قانونی خود را استخراج 

کنند.
استاندار کهگیلویه و بویراحمد با اشاره به 
وضعیت درختان بلوط و درگیری با آفات 
پروانه برگ خوار و کرم جوان خوار، عنوان 
جنگل های  از  هکتار   ۵۰ بر  افزون  کرد: 

استان درگیر این آفات هستند.
وی ادامه داد: در مبارزه با آفات درختان 
و  نگرفته  صورت  کوتاهی  هیچ  بلوط 
رفتن  بین  از  موجب  درختان  سم پاشی 
بنابراین  دام و طیور و کشاورزی می شود 
باید در این زمینه علمی کار شود، ضمن 
اینکه در دیدار با رئیس سازمان جنگل ها 
۲۰ میلیارد برای استان مصوب و قرار شد 
استان  به  فرصت  اولین  در  نوبخت  آقای 

سفر کنند.
 استاندار کهگیلویه و بویراحمد تاکید کرد: 

خزانه  اسناد  اعتبارات  جذب  زمینه  در 
هنوز دغدغه وجود دارد.

مطالبات  دستگاه ها  کرد:  تصریح  وی 
شرایط  بدترین  در  که  را  شهرداری ها 
هستند پرداخت کنند تا در چهره شهرها 
این  غیر  در  شود  ایجاد  تحول  و  تغییر 
حساب  می توانند  شهرداری ها  صورت 

دستگاه را مسدود کنند.
استان مبنی  تعهد  احمدزاده در خصوص 
بر ایجاد ۱۳ هزار و ۵۲۰ شغل در ۱4۰۱، 
کنگره  ایران  اتاق  مشارکت  با  افزود: 
و  تشکیل  استان  در  اشتغال  بین المللی 
برای  خارجی  و  داخلی  سرمایه گذاران  از 
که  می شود  دعوت  استان  در  حضور 
می طلبد همه خصوصا مردم در این زمینه 

حمایت کنند.
لزوم  بر  بویراحمد  و  کهگیلویه  استاندار 
پیوست فرهنگی و زیست محیطی پروژه ها 
و  فرهنگی  بخش  اینکه  بیان  با  و  تاکید 
گفت:  شود،  گرفته  جدی  باید  اجتماعی 
نمایندگان  توانمندی  فرصت  از  مدیران 

برای جذب اعتبارات استفاده کنند.
 وی برای استفاده از ظرفیت ماده ۱۶ و ۱۸ 
قانون برای ایجاد اشتغال تاکید و  عنوان 
کرد: استان به کارگاه عظیم کاری تبدیل 
کشاورزی،  آبرسانی،  پروژه های  و  شده 
فعال  حوزه ها  سایر  و  بیمارستان ها  برق، 
برای  می خواهم  مدیران  از  اما  هستند 
جذب سهم استان از اعتبارات ملی بیشتر 

تالش کنند.
حوزه  مدیران  به  همچنین  احمدزاده   
ظرفیت  از  کرد  توصیه  استان  علمیه 
نماینده ولی فقیه در استان و نمایندگان 
اعتبارات  اخذ  برای  مجلس  در  مردم 

فرهنگی استفاده کنند.
استاندار کهگیلویه و بویراحمد با اشاره به 
مستضعفان،  بنیاد  رئیس  فتاح  اخیر  سفر 
عنوان کرد: تفاهم نامه هزار میلیاردی میان 
که  امضا شده  مستضعفان  بنیاد  و  استان 
راه اندازی گاوداری سه هزار راسی، احداث 
برای محرومان و همچنین  دو هزار خانه 
ساخت خانه برای خانواده های سه معلولی 

از جمله تعهدات بنیاد مستضعفان است.

رییس مجمع نمایندگان مجلس شورای 
بیان  با  وبویراحمد  کهگیلویه  اسالمی 
اعتبارات  جاری  سال  در  اینکه  اینکه  
طرح  به  مختلف  های  حوزه  در  خوبی 
است  شده  داده  اختصاص  عمرانی  های 
اعتبارات  تخصیص  به  باتوجه  گفت:: 
برای  مربوطه  حوزه  در  باید  مدیری  هر 

توسعه استان مطالبه گر باشد . 
 حجت اسالم سید محمد موحد شامگاه 
پنجشنبه در نشست شورای برنامه ریزی 
و توسعه استان کهگیلویه و بویراحمد با 
اشاره به اینکه اعتبارات تخصیصی امسال 
با هیچ دوره ای قابل مقایسه نیست اظهار 
شبانه روزی  و  جهادی  تالش  داشت:  
ایجاد  و  اعتبارات  جذب  برای  مدیران 
اولویت  باید در  پایدار در استان  اشتغال 

باشد.
به  از اصحاب رسانه استان  با تقدیر  وی 
خاطرتالش های شبانه روزی در انعکاس 
اخبار و آگاهی بخشی به جامعه بیان کرد: 
بخوبی  استان  خبرنگاران  می رود  انتظار 
راستای  در  و  تحلیل  را  اعتبارات  این 
را  مدیران  عمرانی  های  پروژه  توسعه 

تشویق کنند.
 حجت االسالم موحد افزود: برای نمونه 
گرمسیری  شهر  چهار  به  آبرسانی  در 
آبرسانی  لنده،  و  چرام  سوق،  دهدشت، 
به  آبرسانی  و  دهدشت  غربی  حومه 
امسال  اعتبارت  بهمئی  شهرستان 

افزایش چشمگیری داشته است.
 وی مسووالن دولت و نمایندگان مجلس 
و  دانست  اسالمی  انقالب  دار  داعیه  را 
تصریح کرد: باید در میدان عمل نوکری 

ثابت  مردم  و  نظام  انقالب،  به  را  خود 
کنیم.

رئیس مجمع نمایندگان استان کهگیلویه 
از  انتظارات  داشت:  اظهار  بویراحمد  و 
مدیران دولت انقالبی چندین برابر است 
شبانه روز  که  باشد  گونه ای  به  باید  و 

درحال خدمت رسانی به مردم باشند.
حجت االسالم موحد اضافه کرد: باتوجه 
باید  مدیری  هر  اعتبارات  تخصیص  به 
استان  توسعه  برای  مربوطه  حوزه  در 

مطالبه گر باشد .
وی بیان کرد: این وظیفه تمامی مدیران 
است که در وزارتخانه ها به دنبال جذب 

اعتبارات باشند.
االسالم موحد مهم ترین مشکل   حجت 
کشور را در شرایط امروزی بحث اشتغال 
جوانان دانست و گفت:  اعتبارات تبصره 
موقعیت  یک  بودجه  قانون   ۱۸ و   ۱۶
کشور  در  اشتغالزایی  برای  را  خاصی 

فراهم کرده است.
بزرگی  چالش  اشتغال  بحث  افزود:  وی 
است که اگر در این میدان بتوانیم گامی 
اساسی برداریم خیلی از مسائل را پشت 
است که  این  پیشنهادم  و  سر گذاشتیم 
در هر شهرستان دو یا چند پروژه بزرگ 

حمایت شوند.
اظهارداشت:  کهگیلویه  مردم  نماینده 
اگر می خواهیم بیت المال به هدر نرود و 
اعتبارات  باید  شود  ایجاد  پایدار  اشتغال 
را به سمت چند پروژه متمرکز آینده دار 

سوق داد.

استاندار  عمرانی  هماهنگی  امور  معاون 
کهگیلویه و بویراحمد با اشاره به اهمیت 
تردد  برای  ساختمان ها  مناسب سازی 
پروانه  شهرداری ها  گفت:  توانخواهان 
که  ساختمان هایی  برای  را  کار  پایان 
صادر  نداده اند  انجام  مناسب سازی 

نکنند.
کمیته  نشست  در  حاجی زاده  کیامرث 
و  کهگیلویه  معلوالن  مناسب سازی 
به  خدمات  داشت:  اظهار  بویراحمد 
جانبازانی  یا  هستند  معلول  که  کسانی 
ایران  از  حراست  و  حفظ  راه  در  که 
و  اجر  دادند  را  خود  جسم  اسالمی 

پاداش ویژه ای دارد.
فضای  مناسب سازی  بر  تأکید  با  وی 
مرور  و  عبور  در  تسهیل  برای  شهری، 
یک  نصب  افزود:  جانبازان  و  معلوالن 
اعتبار خاصی  به  نیاز  که  رمپ  دستگاه 
اعتبارات  هم  دستگاه ها  همه  ندارد 

عمرانی در اختیار دارند.
شهرداری ها  اینکه  بیان  با  حاجی زاده 
ساختمان های  به  کار  پایین  پروانه 
بزرگ دولتی که مناسب سازی نکرده اند 
مناسب سازی  کرد:  تصریح  ندهند، 
و  استانداری  ساختمان   از  ابتدا  باید 

فرمانداری ها شروع شود .
جلسات  تشکیل  عدم  از  انتقاد  با  وی 
ادامه  اخیر،  سال  دو  در  مناسب سازی 
پایان  مناسب سازی  بعدی  جلسه  داد: 
دستگاه ها  و  می شود  برگزار  ماه  مرداد 

و  عبور  در  تسهیل  برای  دهند  گزارش 
مرور معلوالن چه کرده اند.

معاون هماهنگی امور عمرانی استانداری 
کهگیلویه و بویراحمد با تأکید به اینکه 
در  را  مناسب سازی  جلسات  فرمانداران 
شهرستان ها برگزار کنند، گفت: از هیچ 
مدیری پذیرفته نیست که بگوید “اعتبار 
برای نصب رمپ نداریم”، باید بیش تر از 

این باید برای معلوالن کار کنیم.
خود  سخنان  از  دیگری  بخش  در  وی 
گلزارهای  همه  برای  اینکه  یادآوری  با 
شهدا اعتبار اختصاص داده شده است، 
گفت: برای ساماندهی تپه های نور شهدا 

هم اعتبار اختصاص داده شده است.
مسیرهای  اینکه  بیان  با  حاجی زاده 
ماه   ۶ ظرف  شهدا  گلزار  به  منتهی 
متأسفانه  عنوان کرد:  ساماندهی شوند، 
بعدی  جلسه  تا  جلسات  مصوبات 
باید در  این رویه  پیگیری نمی شود که 

استان اصالح شود.
همچنین عیسی شهامت مدیرکل دفتر 
بویراحمد  و  کهگیلویه  استانداری  فنی 
خصوص  در  دستگاه ها  از  انتقاد  با 
برای  شهری  معابر  مناسب سازی  عدم 
خواهد  عوض  رویه  این  گفت:  معلوالن 
شد و دستگاه هایی که به تعهدات خود 
عمل نکنند تحت عنوان ترک فعل با آنها 

برخورد می شود.

استاندار کهگیلویه و بویراحمد:

مدیران اجازه برگشت اعتبارات را ندهند

یاسوج  جمعه  امام  و  فقیه  ولی  نماینده   
گفت:سرمایه هر کشوری نیروی انسانی آن کشور 
اخیر  سالهای  در  جمعیت  نرخ  کاهش  و  است 

نگران کننده است.
آیت اهلل سید نصیر حسینی در خطبه های نماز 
ازدواج  سالروز  به  اشاره  با  یاسوج  شهر  جمعه 
)س(  زهرا  حضرت  و  السالم  علیه  علی  حضرت 
اظهار داشت: کسانی که در امر خیر ازدواج جوانان 
شرکت می کنند و زمینه ازدواج جوانان را فراهم 
نصیب خود  را  عبادت  سال  یک  ثواب  کنند  می 

را  نفر  دو  بین  ازدواج  که هم  و کسانی  می کنند 
برهم میزند به سخت ترین عذاب الهی مبتال می 

شوند.
وی افزود: دولت سیزدهم اقدامات خوبی در زمینه 
که  داده  انجام  فرزندآوری  به  ها  خانواده  تشویق 
امیدواریم این اقدامات موجب افزایش جمعیت و 

جلوگیری از پیری جمعیت شود.
نماینده ولی فقیه و امام جمعه یاسوج بیان کرد: 
منفی  رشد  و  جدی  بحران  با  فعلی  شرایط  در 
زمینه  تواند  ازدواج می  و  روبرو هستیم  جمعیت 

ایجاد جمعیت بیشتر را فراهم کند.
آیت اهلل حسینی عنوان کرد:اگر همچنان در سال 
باشیم  روبرو  با کاهش رشد جمعیت  آینده  های 
 ... و  اجتماعی  فرهنگی  مختلف  های  درعرصه 

آسیب های زیادی متحمل جامعه خواهد شد.

برای  الزم  زمینه  باید  داشت:مسئوالن  ابراز  وی 
را فراهم کنند نظام و دولت هم  اشتغال جوانان 
باید همکاری و همفکری الزم را در زمینه ایجاد 

اشتغال جوانان به کارگیرند.
از  دیگری  بخش  در  یاسوج  شهر  جمعه  امام 
سخنانش به حادثه ۱۲ تیر ۶۷ و هدف قرار دادن 
توسط  اسالمی  جمهوری  مسافربری  هواپیمای 
آمریکا در خلیج فارس اشاره کرد و گفت:  این هم 
نمونه ای از حقوق بشر آمریکایی است آمریکایی 
رحم  فردی  هیچ  و  کودک  و  مرد  و  زن  به  که 
بشر می زنند  از حقوق  نمی کند آن وقت هم دم 
آمریکایی  پوستان  بر سر سیاه  بالیی  ببینید چه 
سطح  در  دارند  نژادی  تبعیض  چه  و  اند  آورده 
افغانستان چه  تا  گرفته  ویتنام  از  هم  بین المللی 

خون هایی که بر زمین نریختند.

نژادی  تبعیض  با  داخل  در  آمریکا  افزود  وی 
بی  مردم  عام  قتل  به  وسوریه  درعراق  روبروست 
گناه و آدم کشی محکوم است و صدام در راستای 
از  استفاده  با  و  کرد  می  حرکت  آمریکا  منافع 
حمایت های آمریکا به کشور ما بارها حمله کرد.

آیت اهلل حسینی در ادامه به جنگ عربستان در 
یمن و جنگ روسیه و اوکراین اشاره کرد و گفت: 
یمن  در  زن  و  مرد  و  نوجوان  و  جوان  همه  این 
اقدامی  کوچکترین  اینکه  از  دریغ  اما  شد  کشته 
انجام دهند اما همین که یک نفر اروپایی پوست 
به  غوغایی  چه  می شود  کشته  اوکراین  در  رنگی 
پا می کنند هر چند ما هم معتقدیم که در هیچ 
باید  اما  شود  ریخته  خونی  نباید  جهان  کجای 

حقوق بشر برای همه یکسان باشد.

امام جمعه یاسوج:
کاهش نرخ جمعیت
 نگران کننده است

نماینده کهگیلویه در مجلس شورای اسالمی:

مدیران برای توسعه استان مطالبه گری کنند
معاون عمران استاندار هشدار داد؛

ساختمان ها برای توانخواهان مناسب سازی نشود؛ 
خبری از پایان کار نیست
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متولد فروردین : 
وقت با ارزشتان را با غیبت کردن و سخنان بیهوده گفتن هدر ندهید، 
و  نظم  با  زندگی  از  را  شما  می تواند  مشغله ها  نوع  این  اینکه  برای 
ترتیب خارج کند. دوری کردن از سخنان بی اساس و پایان دادن به 
یک مکالمه تلفی زیرکانه ولی بیهوده از آنچه که شما فکر می کنید 
درستکار  باید  هستید  دلسوز  که  حال  عین  در  فقط  است.  راحت تر 

نیز باشید. 
متولد اردیبهشت : 

شما در این روزها کمی  نگران هستید و نگرانی هایتان بیش از روزهای 
قبل می باشد زیرا اتفاقات جدیدی در زندگی شما رخ داده است به 

همین دلیل در قلب تان تشویش های زیادی را احساس می کنید. 
متولد خرداد : 

انزوا بیرون بیایید، برای اینکه نسبت به همیشه  از  باید  اکنون شما 
بیشتر می توانید از ابراز وجود کردن قصر در بروید. امکان دارد که 
شما هنوز هم به خاطر دو دلی تان استرس داشته باشید، به خصوص 

اگر دیگران برای بازبینی واقعیت به شما تکیه کرده اند. 
متولد تیر :

چگونه  نیستید  بلد  شما  می گویند  که  بینی  طالع  های  کتاب  آن   
تفریح کنید را بیرون بیندازید. با وجود اینکه شما قادرید که در موقع 
لزوم شادمانی و تفریح خود را به تعویق بیندازید همچنین می دانید 

که کی باید از زندگی تان لذت ببرید. 
متولد مرداد : 

انرژی خود را به حرکت وادارید چرا  برایتان آسان نیست که  امروز 
که اتصال خورشید- نپتون امروز در نشان شما و در ششمین خانه 
با وجود مسیرهای روشن سخت  از “کار” شما دیده می شود. حتی 
به کجا  دارید  قرار  آن  در  اکنون  که  بدانید مسیری  دقیقا  است که 
منتهی می شود. اما االن زمان این نیست که انگیزه های خود را زیر 

سئوال ببرید. 
متولد شهریور :

 امروز پیروی کردن از پیشنهادات یک نفر دیگر مادامی که شما خود 
پایان دهد،  ناامیدی هایتان  به  ندارید که  بزرگی  چنین خواسته های 

می تواند حرکت واقعاً عاقالنه ای باشد. 
متولد مهر :

یک  در  است  آمده  پیش  برایتان  که  اتفاقی  یا  خبر  دلیل  به  شما   
شوک به سر می برید، نمی دانید راه درست چه راهی است و باید چه 
او  برای  از طرف شخصی که  اتخاذ کنید. بخصوص که  را  تصمیمی 
ارزش زیادی قائل بوده اید و او را دوست داشته اید مورد بی لطفی قرار 

گرفته اید. به همین علت از زندگی تان کناره می گیرید. 
متولد آبان :

 شما خاطرات عجیبی در ذهن تان دوباره متولد شده اند که شما را 
از انجام فعالیت های گذشته تان باز داشته اند و به نوعی شما را گمراه 
ذاتا  البته شما  دهید.  انجام  را  کاری  باید چه  نمی دانید  و  اند  کرده 
فردی خوش بین هستید و تمام مسائل زندگی تان را با دیدی مثبت 
می نگرید به همین دلیل به سادگی می توانید با این مشکل ذهنی تان 

مقابله کنید.
متولد آذر :

 شما امروز با یک نفر ارتباطی برقرار کرده اید که تمام حواستان را 
برانگیخته کرده، تمام قواعد معمول و عرفی را در هم شکسته و شما 
را کاماًل از انزوا خارج کرده است. توانایی خاص به وجود آوردن و خلق 
کردن چیزهای جدید و متفاوت، حتی اگر موضوعاتی غیر واقعی به 
نظر برسند، مسائلی هستند که شما دوست دارید در مورد آنها با زوج 

خود صحبت کنید. 
متولد دی :

 بی ثباتی که این روزها آن را احساس میکنید آنقدر ادامه می یابد 
که زندگی شما را به چالش خواهد کشید. شما هنوز زیر فشار شدید 
دیگران  امروز  اگر  حتی  نیستید.  آماده  کامال  اما  هستید،  تغییرات 
اما  شما را مجبور می کنند تا مقاصد و اهداف خود را آشکار کنید،  
ایده خوبی نیست که بیش از آنچه که می دانید درست است چیزی 

بگویید. 
متولد بهمن :

 امروز برای تان سخت است تاثیری که بر روی اطرافیان تان دارید 
را ببینید به هر حال بسیار مهم است که قبل از اینکه کاری انجام 
دهید که بعدا پشیمان شوید به عواقب آن خوب بیندیشید. حتی اگر 
نیات شما خوب باشد باز هم ممکن است رفتار عجیبی داشته باشید 
و آنهایی که از شما حمایت می کنند را آزار دهید. اما اگر این طور به 
نظر می رسد که شما خودتان را عقب نگاه داشته اید احتماال شخصی 

به شما مشکوک می شود. 
متولد اسفند : 

انجام  اینکه کارهایتان را سریعتر  شما امروز ایده های جدیدی برای 
دهید دارید، اما چیزی فکر شما را عذاب می دهد و شما نمی دانید که 
بین نوآوری و ابتکار و کارهای روزمره همیشگی کدام را برگزینید. 
باوجود اینکه شما دوست دارید با چند تن از دوستان خاص خود به 
اولویت  در  کاریتان  اکنون وظایف  ولی  بپردازید،  تفریح  و  استراحت 
قرار دارند. اهمیت دادن به این اولویت ها به شما کمک می کند فرد 

موفق تری باشید.

3
فال روز 

گفت:  اسالمی  شورای  مجلس  در  تهران  مردم  نماینده 
مجازی  فضای  ولنگاری  از  ناشی  کودکان  جرایم  عمده 
اینترنت  اندازی  راه  از آن،  به منظور پیشگیری  است که 

پاک برای کودکان و نوجوانان ضروری است.
افزایی  بصیرت  دوره  همایش  در  روز جمعه  الهیان  زهره 
سراسر  استانداریهای  خانواده  امور  و  بانوان  کل  مدیران 
ایام کرونا، دسترسی کودکان  در  افزود:  کشور در مشهد 
به فضای مجازی بیشتر شد و با دسترسی به سایت های 

مختلف روح و روان کودکان آسیب زیادی دید.
برای  مجازی  فضای  تبعات  به  توجه  با  داد:  ادامه  وی 
اینترنت پاک ویژه کودک و نوجوان  اندازی  کودکان، راه 

توجه  مورد  اطالعات  فناوری  و  ارتباطات  وزارت  از سوی 
حال  در  موضوع  این  نیز  مجلس  از طریق  که  گیرد  قرار 

پیگیری است.
نماینده مردم تهران در مجلس شورای اسالمی گفت: طی 
۲ سال شیوع ویروس کرونا هر چند سه میلیون کودک بنا 
به دالیل مختلفی همچون عدم دسترسی به شبکه شاد از 
تحصیل باز ماندند اما همین کودکان از آسیبهای فضای 

مجازی هم دور ماندند.
افزود:  کار  کودکان  موضوع  به  اشاره  با  ادامه  در  الهیان 
حدود ۷۰ هزار کودک کار در کشور شناسایی شده است 
که تنها ۱۶ هزار نفر آنها ساماندهی و زیر پوشش خدمات 
کار  کودکان  ساماندهی  برای  و  اند  گرفته  قرار  بهزیستی 

باید چاره ای اساسی اندیشیده شود.
گفت:  اسالمی  شورای  مجلس  در  تهران  مردم  نماینده 
از  کودکان کار متولی مشخصی ندارند و آسیبهای ناشی 
شهرنشینی، حاشیه نشینی، مشکالت خانواده ها، فرار از 
خشونت خانگی و ابعاد دیگر موجب افزایش آمار کودکان 

کار و خیابانی شده است.
و  اعتیاد  والدین،  رفتارهای  که  این  به  اشاره  با  الهیان 

افزود:  می گذارد  سوء  اثر  کودکان  روی  بر  آنها  خشونت 
روی  مستقیم  طور  به  خانواده  بنیان  تحکیم  آموزش 

کودکان اثراث مثبتی دارد. 
وی اضافه کرد: قوانین داخلی کشور به تاسی از آموزه های 
تر  پیشرفته  کودک  حوزه  المللی  بین  قوانین  از  اسالمی 
است و توجه به رشد و تعالی کودک قبل از تولد و سالمت 

معنوی وی نمونه ای از این موارد است.
گفت:  اسالمی  شورای  مجلس  در  تهران  مردم  نماینده 
محور  رویکردی سالمت  که  کودک  حقوق  ملی  سند  در 
و پیشگیرانه دارد به آموزش مادر، سالم سازی خانواده و 
ایجاد محیط امن و سالم برای کودکان اشاره شده است 
به  اجرایی  قانون، ضمانت  به  تبدیل  با  این سند  باید  که 

خود بگیرد.
اجتماعی  آسیبهای  از  پیشگیری  منظور  به  افزود:  الهیان 
کودکان، توانمندسازی بانوان باید در بستر و چارچوب نهاد 

خانواده شکل گیرد.
خانواده  و  بانوان  امور  کل  مدیران  افزایی  بصیرت  دوره 
استانداریهای سراسر کشور با حضور مسووالن کشوری و 

استانی به مدت سه روز در مشهد برگزار شد.
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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

گزارش

نمايشگاه کتاب امسال و انتظار استقبال از کتاب هاي دفاع مقدس
خاطراتي ناب از جنگ که بايد خوانده شوند

به گزارش »جوان« عملكرد مناس��ب و قابل 
تقدير انتشارات س��وره مهر كه الگويي براي 
ديگر انتشاراتي ها قرار گرفت موج عظيمي را 
با خود به همراه آورد تا موجب آشنايي مردم با 
كتاب هاي حوزه خاطره نگاري جنگ شود. به 
گونه اي كه حاال پس از انتشار كتاب تازه اي از 
نويسندگان صاحب نام اين حوزه، عالقه مندان 
تمايل زيادي نس��بت به خريد كتاب نشان 
مي دهند و ش��مارگان چاپ كتاب ها خيلي 
سريع روند صعودي پيدا مي كند. هم اكنون 
انتشاراتي هاي ديگري همچون روايت فتح، 
مركز اسناد و تحقيقات دفاع مقدس، سازمان 
حفظ آثار و نش��ر ارزش هاي دف��اع مقدس 
ارتش و صرير و. . . با اعمال رويه اي درس��ت 
در نگارش كتاب، آث��ار خواندني زيادي را به 

چاپ مي رسانند. 
كتاب »گلس��تان يازدهم« بهناز ضرابي زاده 
يكي از آثاري اس��ت كه در نمايشگاه كتاب 
امس��ال ب��ا اس��تقبال مواجه خواهد ش��د. 
ضراب��ي زاده پس از ن��گارش كت��اِب جذاِب 
»دختر شينا«، به س��راغ همسر شهيد علي 

چيت سازيان رفته تا با مرور خاطرات، زندگي 
عاشقانه شهيد را پيش روي خوانندگان قرار 
دهد. »گلستان يازدهم« يك عاشقانه آرام در 
دل جنگ است و براي نويسنده يك قدم رو به 

جلو محسوب مي شود. 
كتاب »آب هرگز نمي مي��رد« يكي از ديگر 
از كتاب هاي ش��اخص دفاع مقدس اس��ت 
كه انتظار زيادي براي استقبال از اين كتاب 
مي رود. كتابي كه سال 1393 منتشر شده و 
پس از تقريظي كه رهبر انقالب در بهمن ماه 
سال گذشته بر آن نوشتند، بيشتر از گذشته 
مورد توجه ق��رار گرفته اس��ت. رهبري اين 
كتاب را از بهترين كتاب هاي خاطرات جنگ 
دانستند و نوشتند: » نگارش درست و قوي، 
ذوق سرشار، س��ليقه و حوصله، هّمت بلند، 
همه با هم دست به كار توليد اين اثر شده اند.« 
كتاب خاطرات س��ردار جانباز ميرزامحمد 
ُسلگي فرمانده  گردان »حضرت اباالفضل)ع(« 
را رواي��ت و اطالعات خواندن��ي و جذابي به 

خواننده اش منتقل مي كند. 
يكي ديگ��ر از كتاب هاي پر اميد نمايش��گاه 
كتاب امس��ال در حوزه دفاع مقدس كتاب 
»وقتي مهتاب گم ش��د« اس��ت. اين كتاب 
خاطرات جانباز س��رافراز عل��ي خوش لفظ، 
از هم رزم��ان ح��اج احمد متوس��ليان را در 

برمي گيرد و حرف هاي زي��ادي براي گفتن 
از شرايط سياس��ي، اجتماعي دهه 50 و 60 
و فرماندهان بزرگ دفاع مق��دس دارد. اين 
كتاب به اذعان منتقدان، جزو آثار ش��اخص 
خاطره نگاري دفاع مقدس است كه مطالب 
زيادي از آن روزها را به خوانندگانش منتقل 
مي كند. اين كتاب ها در كن��ار آثار پرفروش 
سال هاي گذش��ته مثل »پايي كه جاماند«، 
»نورالدين پس��ر ايران«، »لش��كر خوبان« و 
»من زنده ام« از اميدهاي نمايش��گاه كتاب 

امسال هستند. 
در زمينه شعر دفاع مقدس نيز آثار شاعراني 
مثل زنده ياد قيصر امين پور، بهزاد زرين پور 
و حميد سبزواري را مي توان نام برد. هرچند 
اين شاعران ممكن است مجموعه شعري به 
صورت مشخص در مورد دفاع مقدس نداشته 
باشند اما آثار ارزشمندي در اين زمينه دارند. 
اين ش��اعران به دركي همه جانبه از جنگ 
رسيده بودند و مصائب جنگ و رشادت ها و 
ايستادگي  فرزندان ميهن اسالمي را ديدند 
و حتي برخي از آنه��ا در جبهه هاي جنگ 

حضور داش��تند.  در زمينه رمان و داستان 
با اينكه چند سالي است روند رو به رشدي 
مش��اهد نش��ده اما همچنان آثار خواندني 
خوبي وجود دارد. رمان »عقاب هاي تپه 60« 
اثر محمدرضا بايرامي يكي از اين آثار است 
كه نگاهي تازه به جنگ دارد. در اين كتاب 
مفاهيم انساني - احساسي جاي زد و خورد 
را گرفته و به زندگ��ي دورهمي رزمندگان 
توجه دارد يا به طور مثال در بخشي از كتاب 
رزمندگان به م��داواي پرنده آس��يب ديده 
مي پردازند. كتاب هاي سيدمهدي شجاعي، 
احمد دهقان، محمدرضا بايرامي، حس��ن 
بني عام��ري كارهاي خوب��ي در اين زمينه 
دارند كه از نظر ادب��ي ارزش بااليي دارند و 
توسط جامعه پذيرفته ش��ده اند و به دور از 

كليشه هستند. 
 اين كتاب ها مي تواند منب��ع موثق و مهمي 
براي مخاطباِن جوان و كنجكاو باشد كه در پي 
بررسي اين دوره تاريخي ايران است. دوره اي 
تاريخي و طاليي كه مملو از ارزش، انسانيت و 
برادري است و خواندن اين آثار كمك زيادي 
به اصالح تفكر و سبك زندگي افراد مي كند. 
استقبال از اين آثار اميد ها براي كنكاش بهتر 
و دقيق تر در اتفاقات جنگ هشت ساله را براي 

پديدآورندگان باال مي برد. 

  احمد محمدتبريزي
هر ساله و با ش�روع نمايش�گاه بين المللي کتاب تهران در ارديبهش�ت ماه، تب و تاب 
کتاب و کتاب خوان�ي در ميان مردم باال مي گيرد. در ميان انتش�اراتي هاي مختلفي که 
در نمايش�گاه حاضر هس�تند و کتاب هايي که در حوزه هاي متنوع به چاپ مي رسند، 
 کتاب هاي ش�اخص حوزه دف�اع مق�دس جايگاه وي�ژه اي مي�ان عالقه من�دان پيدا 
کرده ان�د. پيدا کردن س�وژه هاي ج�ذاب و ن�گارش روان و ب�دون اغ�راق کتاب ها از 
عوامل مهم در اس�تقبال مردم از کتاب هاي حوزه دفاع مقدس اس�ت و افراد زيادي را 
همزمان با شروع نمايش�گاه کتاب براي خريد اين کتاب ها به ش�هر آفتاب مي کشاند. 

 عليرضا محمدي
عباس اردستاني اولين شهيد خيابان شهادت 
است. خياباني در محله پل سيمان شهرري که 
بعد از شهادت او، بارها و بارها شاهد تشييع 
پيكر ديگر ش�هداي اين محله ب�ود و نامش 
از خيابان مهرن�و به خيابان ش�هادت تغيير 
يافت. در واقع اين سرخي خون عباس بود که 
بچه محل هايش را به رفتن و آس�ماني شدن 
تشويق مي کرد. شهيد اردستاني 28 آذرماه 
1359 در س�رپل ذهاب به ش�هادت رس�يد 
و پنج س�ال بعد برادر کوچک ت�رش محمد 
حس�ن اردس�تاني نيز در منطقه سليمانيه 
آسماني ش�د. حاال که س�ال ها از فوت پدر و 
مادر اين دو ش�هيد مي گذرد، به گفت و گو با 
کبري اردستاني خواهر شهيدان پرداختيم 
تا عالوه بر بررسي زندگي برادران اردستاني، 
از حال و هواي خيابان شهادت بيشتر بدانيم.

 
ج�و خياب�ان ش�هادت چطور ب�ود که 
اين همه ش�هيد داده اس�ت؟ آماري از 

شهدايش داريد؟
قبل از انقالب ن��ام اين خيابان مهرن��و بود، اما 
چون طي دفاع مقدس پيكر ده ها ش��هيد را در 
اين خيابان تش��ييع كردند، نامش را به خيابان 
شهادت تغيير دادند. تا آنجا كه من اطالع دارم 
حدود دويس��ت و خرده اي پيكر شهيد در اين 
خيابان تشييع شده اس��ت كه برادر بزرگ ترم 
عباس اردستاني اولين شهيد بود. بعد از او مرتب 
در خيابان ما شهداي ديگر تشييع مي شدند. در 
سال 64 هم كه ديگر برادرمان محمد حسن به 
شهادت رسيد. خيابان شهادت يكي از فعال ترين 
خيابان هاي شهر ري از حيث فعاليت هاي انقالبي 
بود. خود عباس به هم��راه برادران بزرگ ترمان 
علي اصغر و حس��ين و ديگر جوان هاي محله، 
تظاهرات گسترده اي را در همين خيابان و ساير 
محالت ش��هر ري برگزار مي كردند. حتي يادم 
اس��ت عباس اعالم كرده بود هر كسي دلش با 
امام و انقالب اس��ت، در خانه اش را باز بگذارد تا 
اگر مأمورها آمدند بتوانيم به خانه ها فرار كنيم. 
اين حرف در محله ما مثل يك قانون درآمده بود 
و اغلب همسايه ها و هم محلي ها در خانه هايشان 

را باز مي گذاشتند. 
پ�س ش�هيد عب�اس اردس�تاني از 
انقالبي هاي فعال بود؟ اگر مي شود کمي 
بيشتر خانواده تان را معرفي کنيد، شما 

اصالتي اردستاني داريد؟
پدر بزرگ هايمان اهل اردستان اصفهان بودند، 
ام��ا خودم��ان مدت هاس��ت كه تهران )ش��هر 
ري( زندگ��ي مي كنيم. پدرم��ان مرحوم حاج 
ش��عبان اردس��تاني در دباغ خانه كار مي كرد. 
مادر مرحوم م��ان ربابه خانم هم خان��ه دار بود. 
ما س��ه خواهر و پنج ب��رادر بودي��م. علي اصغر 
بزرگ ترين مان بود، بعد خواهرم فاطمه، حسين، 
عباس كه س��ال 38 دنيا آمد، بعد يكي ديگر از 
خواهرانم به ن��ام محبوبه و بع��د از محبوبه من 
هستم. شهيد محمد حس��ن اردستاني آخرين 
فرزند خانواده بود. ما خان��واده اي تماماً انقالبي 
داشتيم. علي اصغر كه زمان انقالب دانشجو بود 
به همراه حسين و عباس اول از همه بيدار شدند 
و خودشان هم باعث بيداري سايرين شدند. البته 
عباس از باقي فعال تر بود. با بعضي از دوستانش 
مثل شهيد حسين علي محمدي، شهيد فتحي 
و. . . در دبيرستان فعاليت هاي انقالبي مي كردند. 
حتي يكبار دستگاه فكس مدرس��ه را برداشته 
بودند تا با آن اعالميه هاي حضرت امام را چاپ 
كنند. يك نامه هم براي سرايدار گذاشته بودند 

كه نگران گم شدن فكس نباشد، به زودي آن را 
سرجايش مي گذاريم. فعاليت هاي عباس طوري 
بود كه مأمورها دائم جل��وي در خانه ما بودند. 
گاهي نصف ش��ب به خانه ما هجوم مي آوردند، 
اما چون پدرمان با عباس هماهنگ شده بود، با 
پيژامه حياط مي آمد و طوري وانمود مي كرد كه 
يعني از جايي خبر ندارم و نمي دانم عباس چه 
كار مي كند. چند باري هم در خيابان ش��هادت 
به طرف عباس ش��ليك كرده بودند كه خودش 
مي گفت يك آن فكر كردم گلوله به من خورد. 
يادم است در ايام منتهي به پيروزي انقالب يك 
روز خبر آوردند عب��اس را گرفته اند. آنهايي كه 
طرفدار ش��اه بودند مي آمدند جلوي در خانه ما 
مي گفتند عباس را كش��ته اند و ح��اال بايد پول 
گلوله ها را هم به رژي��م پرداخت كنيد. اما عصر 
همان روز عباس آمد و فهميديم كه به خواست 
خدا گير يك مأمور ارشد انقالبي افتاده و او زمينه 

آزادي شان را فراهم كرده است. 
شهيد اردستاني بعد از پيروزي انقالب 

سپاهي شدند؟
نه آن اوايل عباس عضو سپاه نشده بود. بعدها با 
تشويق يكي از دوستانش به نام شهيد محمدرضا 
مرادي به عضويت س��پاه درآم��د و عضو گروه 
دستمال سرخ ها ش��د. قبل از جنگ، عباس به 
همراه دستمال سرخ ها به كردستان مي رفت و 
بعد از شروع جنگ هم كه به سرپل ذهاب رفت و 

همان جا به شهادت رسيد. 
صرفنظ�ر از فعاليت ه�اي انقالب�ي و 
جهادي، شهيد عباس اردستاني چطور 

روحياتي داشت؟
عباس يك ج��وان احساس��ي و مهرب��ان بود. 
عاشوراي 38 به دنيا آمد و اربعين 59 به شهادت 
رسيد. عباس مثل پدرمان مرحوم حاج شعبان 
اردس��تاني مردم دار و دست به خير بود. يك بار 
براي خودش كت و ش��لوار دوخته بود، آمد و با 
ذوق و ش��وق به مادرمان نشان داد. رفت بيرون 
و يكي دو ساعت بعد آمد گفت مي خواهم كت 
و ش��لوارم را به يك ت��ازه داماد بدهم تا ش��ب 
عروسي از آن استفاده كند. يا وقتي كارگرهاي 
افغاني را مي ديد، مي آمد از خانه برايشان غذا و 
لباس مي برد. بعد از عضويت در س��پاه، عباس 
في سبيل اهلل كار مي كرد و حقوقي نمي گرفت. 
حتي پول توجيبي هايي كه از درآمد مغازه بلور 
فروشي پدرمان كسب مي كرد را به مستمندان 
مي بخشيد. بعد از شهادتش خيلي ها آمدند و از 

كمك هاي او برايمان تعريف كردند. 
و جان�ش را از س�ر همي�ن خصل�ت 
بخش�ندگي به حضرت دوست تسليم 

کرد؛ از نحوه شهادتش چه مي دانيد؟
عباس قبل از ش��هادت يك بار دستش تركش 
خورده بود. ش��ايد يك ماه قبل از شهادتش بود. 
آم��د و ديديم دس��تش را گچ گرفته اس��ت. به 
ش��وخي مي گفت به خاطر شكس��تن عينكم 
آمده ام و وقتي درست ش��د برمي گردم جبهه. 
واقعاً هم آمده بود عينكش را درست كند و زود 
برگردد. دو روز بيشتر در خانه نماند. ايام محرم 
بود و همان دو روز را رفت به مسجد محله تا آنجا 
را س��ياهپوش كند. مادرم گفت حداقل بيشتر 
خانه بمان، در جواب گفت محرم اس��ت و بايد 
مس��جد را براي عزاي آقا سيدالشهدا)ع( آماده 
كنيم. بعد دوباره به منطقه برگشت و اين بار به 
شهادت رسيد. بعدها فهميديم دست عباس به 
خاطر نجات جان شهيد وصالي مجروح شده بود. 
همرزمش رضا مرادي مي گفت چند ساعت قبل 
از شهادت، دست عباس تركش مي خورد و چهار 
انگشتش قطع مي شود. از او مي خواهند به عقب 

برگردد، اما مخالفت مي كن��د و مي گويد وقتي 
مي روم كه سرم افتاده باشد. چند ساعت بعد هم 
گلوله توپي مي آيد و با برخورد مس��تقيم به سر 
عباس، آن را متالشي مي كند. دوستش شهيد 
رضا مرادي حرف عجيبي مي زد. مي گفت صبح 
روز بعد از ش��هادت عباس وقتي به رسم عادت 
به او س��الم دادم، عباس از داخل تابوت جواب 
سالمم را داد. شهيد مرادي وقتي صداي عباس 
را از پيكرش مي شنود، كنترل خودش را از دست 
مي دهد و خون او را به هوا پخش مي كند و خون 
برادرم روي برف ها مي ريزد. در همين حال رضا 
مرادي فرياد مي زده كه خداي��ا اين قرباني را از 

ما قبول كن. 
بعد از شهادت عباس اردستاني هم که 
خيابان شهادت، به شهادت جوان هايش 

عادت مي کند؟
بله، به نوعي ش��هادت عب��اس راه را براي ديگر 
جوان هاي اين محله باز كرد. بعد از ش��هادت او 
بارها و بارها خيابان ما شاهد تشييع پيكر ساير 
جوان هاي محله بود. ش��هيد فتحي از دوستان 
نزديك عب��اس بعد از او به ش��هادت رس��يد و 
االن خانه پدري ما در كوچه ش��هيد فتحي در 
خيابان ش��هادت قرار دارد. از دوس��تان عباس 

خيلي هايشان به شهادت رسيدند. 
از محمد حسن برادر ديگرتان بگوييد. 

ايشان چطور روحياتي داشت؟

محمد حس��ن متولد س��ال 45 بود. يك جوان 
ورزشكار و شجاع. ايش��ان كاراته كار مي كرد و 
خوش قد و قامت بود. من و محمد حسن چون 
فاصله سني كمي داشتيم بچگي هايمان را با هم 
گذرانديم. با هم به تظاه��رات مي رفتيم و يادم 
اس��ت در عالم بچگي مان در سرماي بهمن 57 
قاطي مردم مي شديم و مرگ بر شاه مي گفتيم. 
بعد سردمان مي شد و سريع به خانه مي آمديم و 
به مادرمان مي گفتيم يخ زديم و مي رفتيم كنار 
كرسي پاهايمان را گرم مي كرديم. محمد حسن 
خيلي زود هواي رزمندگي به س��رش افتاد. 13 
سالش بود كه شناسنامه اش را دستكاري كرد 
تا راهي ش��ود. با ش��هيد صيفي همراه شد و با 
هم به جبهه رفتند. م��ادرم نگرانش بود. بعد از 
شهادت عباس مادرمان خيلي مي ترسيد مبادا 
فرزندان ديگرش هم شهيد شوند. خود حسين 
ديگر برادرمان سه ماه در جزيره مجنون مفقود 
شده بود، اما محمد حسن خيلي به رفتن اصرار 
داشت. چند باري هم رفت و دو، سه بار مجروح 
و دو، س��ه بار هم دچار موج گرفتگي شد. نهايتاً 
24 اسفندماه 64 در سليمانيه عراق به شهادت 
رسيد. پيكرش با اصابت خمسه خمسه طوري از 
بين رفته بود كه باال تنه اش از زير چانه به كلي 
از بين مي رود. برادر شوهرم شهيد محمد حسن 
ابراهيمي مسئول تعاون قرارگاه نجف توانسته 
بود پيكرش را شناس��ايي كند. وگرنه پيكرش 

مفقود مي شد. 
قاعدتًا براي م�ادر و پدرتان از دس�ت 

دادن دو فرزند خيلي سخت بود؟
بله خب طبيعي اس��ت. آنها دو جوانش��ان را از 
دست داده بودند. منتها محمد حسن در آخرين 
اعزامش به مادرمان گفته بود بايد خوش��حال 
باشي كه اگر من شهيد ش��دم، دست راستت را 
عباس مي گيرد و دست چپ را هم من مي گيرم 
و تو را به بهشت مي بريم. جالب است كه مادرمان 
درست چند روز قبل از فوتش در سال 82 خواب 
مي بيند كه عباس و محمد حس��ن دس��تش را 
گرفته اند و او را با خود مي برند. چند روز بعد هم 
كه به رحمت خدا رفت. وصيت كرده بود او را بين 
بچه هايش دفن كنند كه به خواست خدا اين امر 
صورت گرفت و پيكر مادرمان در قطعه 25 دفن 
شد. االن دست راستش عباس در قطعه 24 است 

و دست چپش هم محمد حسن قرار دارد. 
گفتيد که برادر ش�وهرتان هم ش�هيد 
اس�ت، در پايان ي�ادي از اين ش�هيد 

بزرگوار کنيم. 
شهيد محمد حسن ابراهيمي از سرداران شهيد 
است. ايشان مس��ئول تعاون قرارگاه نجف بود. 
هنگام شهادت دو فرزند داشت. محمد محسن 
فرزند دومش هنوز دوماهش نشده بود كه بابايش 
به شهادت رسيد. بار آخري كه من اين شهيد را 
ديدم، از نورانيتش فهميدم كه به زودي شهيد 
مي شود. جاري ام فرزند دومش را در تهران به دنيا 
آورد. 10 روز كه گذشت با هم به كرمانشاه رفتيم 
تا شهيد ابراهيمي فرزندش را ببيند. يك ماهي 
آنجا بوديم. در بازگش��ت من به جاري ام گفتم 
تو بمان. رويم نش��د كه بگويم احساس مي كنم 
همسرت شهيد مي شود. به هرحال ما كه آمديم 
خبر شهادت برادر شوهرم را آوردند. او و همسرم 
گاهي هر دو مداحي مي كردند. شهيد ابراهيمي 
غالباً در مداحي هايش اين بيت را مي خواند: آن 
كس كه تو را شناخت جان را چه كند/ فرزند و 
عيال و خان و مان را چه كند/ ديوانه كني هر دو 
جهان را بخش��ي/ ديوانه تو هر دو جهان را چه 
كند. سردار شهيد محمد حسن ابراهيمي بهمن 

ماه 1365 به شهادت رسيد. 

گفت وگوي »جوان« با خواهر شهيدان عباس و محمد حسن اردستاني از شهداي خيابان شهادت

متولد عاشورا شهيد اربعين شد

7| روزنامه جوان |  شماره 5066   يک ش��نبه 27 فروردي��ن 1396 | 18 رج��ب 1438 |

88498481ارتباط با ما

ني
رز

داو
د 

شهی
ار 

 کن
در

ت( 
اس

ت ر
سم

ي )
تان

دس
س ار

عبا
د 

شهی
  

4 7 2
5 1 8

1 9
4 8 9 5

4
2 5 8

1 7
6 2 4 8

4 6

369847512
518962347
742315869
483279651
196458273
257136984
821594736
635721498
974683125

حل جدول 3119

انهدام باند سارقان محموله خودرو 
در لرستان

سارقان  باند  انهدام  از  لرستان  انتظامی  فرمانده 
اموال  ریال  میلیارد   ۳۰ کشف  و  خودرو  محموله های 

مسروقه توسط پلیس آگاهی استان خبر داد.
سرقت  فقره  چند  وقوع  پی  در  کرد:  اظهار  الهی  یحیی 
محموله های خودروهای عبوری در محورهای مواصالتی 
لرستان، موضوع به صورت ویژه در دستور کار کارآگاهان 

پلیس آگاهی استان قرار گرفت.
اقدامات  و  روزی  شبانه  تالش  با  مأموران  افزود:  وی 
در  را  باند  این  اعضای  نفر  دو  اطالعاتی  و  پلیسی 
عملیاتی  در  و  شناسایی  استان  مواصالتی  محورهای 
لرستان  انتظامی  فرمانده  کردند.  دستگیر  غافگیرانه 
اعتراف  به جرم خود  پلیس  گفت: سارقان در تحقیقات 
به  مسروقه  وسایل  انواع  قلم   ۲۵۰۰ آنان  مخفیگاه  از  و 
مالباخته   ۱۳ تاکنون  و  کشف  ریال  میلیارد   ۳۰ ارزش 
در این خصوص شناسایی شده است. این مقام انتظامی 
لرستان از شناسایی و دستگیری اعضای باند سارقان به 
عنف منزل در خرم آباد خبر داد و عنوان کرد: مأموران 
مبارزه با سرقت پلیس آگاهی استان در عملیاتی موفق 
به دستگیری سه نفر اعضای باند سارقان مسلح منزل و 
طالجات در این شهرستان شدند. الهی با اشاره به اینکه 
سارقان دستگیر شده در پایتخت و دیگر شهرستان های 
کشور به صورت مسلح اقدام به سرقت منزل و طالجات 
می کردند، ادامه داد: با اعتراف به ۱۷ فقره سرقت شامل، 
و  عنف  به  فقره سرقت   ۱۵ و  مسلحانه  فقره سرقت  دو 
و  اموال مسروقه، چهار دستگاه خودرو  مقادیری  عادی، 
تعدادی  و  کشف  آنان  از  دستی  بی سیم  دستگاه  چهار 
مالباخته نیز شناسایی شدند. فرمانده انتظامی لرستان با 
بیان اینکه برقرای امنیت جامعه خط قرمز پلیس است و 
کارکنان انتظامی بصورت قاطع با مخالن نظم و امنیت 
خواسـت  شهرواندن  از  کرد،  خواهند  قانونی  برخورد 
توصیه های پلیسی را جدی بگیرند و منازل و اماکن خود 

را به سیستم های بازدارنده مجهز کنند.

پلمب انبار روغن موتور قاچاق
 در غرب تهران

غرب  انتظامی  فرمانده  اقتصادی  امنیت  پلیس  رئیس 
استان تهران از پلمب یک انبار روغن خودروی قاچاق و 
کشف بیش از ۲۷ هزار لیتر روغن موتور و روغن ترمز از 

این محل خبر داد.
این  جزئیات  درباره  حسینی خواه  هاشم  سید  سرهنگ 
مبارزه جدی  و  مقابله  راستای  پلیس گفت: در  عملیات 
و  اخبار  آوردن  دست  به  با  ماموران  سوخت،  قاچاق  با 
اطالعاتی از نگهداری روغن موتور صنعتی قاچاق در یک 
انبار واقع در شهرستان اسالمشهر،  بررسی موضوع را در 

دستورکار خود قرار دادند.
وی افزود: در ادامه و پس از اطمینان از صحت گزارش 
با هماهنگی مقام قضائی به محل مورد  واصله، ماموران 
انبار مذکور ۲۷ هزار و ۵۷۶  از  بازرسی  نظر اعزام و در 
هرگونه  فاقد  و  قاچاق  ترمز  روغن  و  موتور  روغن  لیتر 

مدارک قانونی را کشف کردند.
امنیت  پلیس  رئیس  پلیس،  سایت  اعالم  اساس  بر 
کارشناسان  اینکه  بیان  با  تهران  استان  غرب  اقتصادی 
ریال  میلیارد  بر ۲۰  بالغ  را  موتور صنعتی  روغن  ارزش 
دستگیر  نیز  نفر  یک  رابطه  این  در  گفت:   کردند،  اعالم 
شد که این فرد پس از تشکیل پرونده برای سیر مراحل 

قانونی به مرجع قضائی انتقال یافت.

خبر

جدول 3120

را  مدرسه  و  درس  مادرم  مخالفت  وجود  با 
به  را سپردم  و خود  رهاکردم  همیشه  برای 
دست سرنوشت، سرنوشتی که ای کاش می 

شد آن را از سر نوشت!
 تک پسر خانواده بودم و پدر و مادرم من را 
در پر قو بزرگ کرده بودند، من در خانواده 
تقریبا مرفه بزرگ شدم، پدرم همیشه آرزو 
داشت که در عالی ترین مدارس و دانشگاه 

ها درس بخوانم.
تحسین  مرا  هایم  درس  خاطر  به  همیشه 
از  برگشت  موقع  پدرم  اینکه  تا  کرد،  می 
سفر کاری، تصادف کرد و چراغ عمرش برای 

همیشه به خاموشی مبدل گشت.
تمام شد،  گران  مان  برای  خیلی  پدر  مرگ 
حتی آشنایان هم خبری از ما نمی گرفتند. 
و  رفت  هم  خانه  برکت  رفت،  که  پدرم 
مشکالت مالی زیادی گریبانمان را گرفت، با 
مرگ پدر هیچ انگیزه ای برای ادامه تحصیل 
نداشتم، برای همین با وجود مخالفت مادرم 
و  برای همیشه رهاکردم  را  و مدرسه  درس 
خود را سپردم به دست سرنوشت، سرنوشتی 

که ای کاش می شد آن را از سر نوشت!
شروع  ای  مغازه  در  مادرم  ماه  چند  از  بعد 
به کار کرد، ولی نگاه اطرافیان بسیار آزارش    
می داد. سختی های مادرم را که می دیدم از 
درون آتشی به جانم می افتاد و ذره ذره مرا 
آب می کرد، برای همین تصمیم گرفتم باری 
راضی  را  او  بردارم،  بیچاره  زن  دوش  رو  از 
عنوان  به  ماشین  تعمیرگاه  یک  در  و  کردم 

شاگرد مشغول  به کار شدم.
خیلی  آوردم  می  در  پول  زحمت  با  چون 
از روی  باری  ام  توانسته  بودم که  خوشحال 
احساس  مدتی  از  بعد  بردارم،  مادرم  دوش 
بار  است، سعی کردم هر  کردم درآمدم کم 
که ماشینی را تعمیر می کنم پول بیشتری 

بگیرم.
اصلی  های  قطعه  گرفتم  تصمیم  آن  بعداز 
را  آنها  و  کنم  جابجا  فرعی  با  را  ماشین 
بفروشم  صاحبکارم  اطالع  بدون  و  جداگانه 
از  بعد  ولی  آورم،  بدست  بیشتری  پول  تا 
چندماه که صاحبکارم متوجه شد به من این 
این  بار  زیر  را گوشزد کرد ولی من  موضوع 
اینکه  تا  دادم  ادامه  کارم  به  و  نرفتم  حرف 

بعداز چند بار تذکر مرا بیرون کرد.
نمی دانستم چطور موضوع را به مادرم بگویم 
و بعداز آن هر روز صبح به بهانه سر کار رفتن 
هفته  یک  بعداز  و  رفتم  می  بیرون  خانه  از 
است؛  شده  متوجه  مادرم  کردم،  احساس 
گفتم می خواهم روی پای خودم بایستم و 
به مشهد بروم و تعمیرگاه بزنم. مادرم اولش 
مخالفت کرد ولی بعد از چند ماه که خرجی 

نداشتیم، اجازه داد که بروم.
حدود دو سال در آنجا زندگی کردم و آخر 
و  زندگی  زدم،  می  سر  مادرم  به  ها  هفته 
تنهایی آن هم در شهر غریب خیلی سخت 
خودم  سال  و  سن  هم  نفری  چند  با  بود، 
هم  به  خیلی  طوریکه  دوست شدم،  و  آشنا 
زیادی  تفاهم  و  بودیم  کرده  پیدا  وابستگی 

با هم داشتیم.
رفته رفته در اثر همین دوستی های بی پایه 
گرایش  شیشه  و  سیگار  سمت  به  اساس  و 
به  که  است  ماه   ۸ حدود  حاال  کردم،  پیدا 
یک معتاد حرفه ای تبدیل شدم، از زمانیکه 
معتاد شدم، از مادرم خبری نگرفته ام و نمی 
توانم به چشمانش نگاه کنم. نمی خواهم او 
از وضعم با خبر شود اگر ببیند که من این 
گونه در باتالق افتاده ام، دق می کند، عزمم 
این  از  ام  تا در ۲۲ سالگی  ام  را جزم کرده 
معظل خانه مان سوز رهایی یابم تا پشت و 

پناه مادرم باشم.

نظر کارشناس
اعتیاد و گرایش به سمت مواد مخدر سنتی 
و صنعتی بر حسب شرایط و عواملی در فرد 
می  قرار  تاثیر  تحت  را  او  و  آید  می  بوجود 

دهد.
به سمت  نظر  از عوامل گرایش کیس مورد 
اعتیاد می توان به نحوه تربیت در خانواده، 
از  فرار  محیطی،  عوامل  افراطی،  محبت 
مشکالت، هیجانات کاذب، ضعف در مهارت 
مهارت  ویژه  به  ای  مقابله  و  زندگی  های 
تاثیر  و  همساالن  فشار  مقابل  در  گفتن  نه 

پذیری از گروه دوستان اشاره کرد.
در نمونه مورد نظر فرد در خانوده ای رشد 
امکانات و زمینه ها  نموده که همه شرایط، 
مهیا و خواسته های فرد در آن تأمین شده 

همه  انگار  پدر  ناگهانی  مرگ  با  ولی  است، 
آرزوهای خانواده تبدیل به یک رویای دست 
با  فرد  آمدن  کنار  لذا  است،  شده  نیافتنی 
نوجوانی  حساس  سن  در  ویژه  به  مشکالت 

برایش سخت بوده است.
تحمل رنج مادر را نداشته و سعی در جبران  
به  توجه  با  است،  برداشته  قدم  کمبودها 
به  گذشته،  خوب  زندگی  و  کم  تجربه 
دسترنج خود قانع نبوده و در خیاالت خود 
بلند پروازی کرده است که در نهایت با تقلب 
آنها  و جابجایی قطعات ماشین ها و فروش 
به نوعی مرتکب خیانت و سرقت شده است، 
رفتن ره صدساله و نرسیدن به آن باعث شده 
که نه تنها به آرزویش نرسد بلکه به سمت 
به  زمانی  و  کشیده شود  هم  ناباب  دوستان 
اعتیاد  ای  شیشه  باتالق  در  که  آید  خود 

گرفتار شده است.

راهکارهای پیشگیرانه
    آشنایی آحاد مردم با علل و عوامل روی 
روانگردان  و  مواد مخدر  استعمال  به  آوردن 

باالخص عوامل فردی و خصوصی.
فردی  مشکالت  و  مسائل  سایر  بررسی   
افرادی که در معرض سوء مصرف مواد مخدر 
عدیده،  مشکالت  داشتن  که  چرا  هستند، 
به  فرد  آوردن  روی  در  مهمی  عامل  خود 

استعمال مواد مخدر می باشد.
و  نوجوانان  آگاهی  سطح  ارتقاء  و  آموزش 
و  ارتقاء  به وقت گذاشتن در  جوانان نسبت 
پیشرفت ابعاد مختلف فردی و اجتماعی در 
زندگی و احساس خودکارآمدی توسط افراد 

و جلوگیری از رشد تک بعدی.
پر کردن اوقات فراغت جوانان و نوجوانان با 
تاسیس امکانات آموزشی، رفاهی و تفریحی 
و اشتغال زایی و مبارزه با بیکاری قشر جوان.

آموزش مهارت های ارتباطی و اجتماعی به 
والدین و جوانان از طریق آگاه سازی آنها از 

پیامدهای زیان بار مصرف مواد مخدر.
مسأله،  )حل  زندگی  های  مهارت  آموزش 
در  نوجوانی  و  کودکی  از  گفتن(  نه  مهارت 

مقابل فشار گروه.

افزایش پرونده های جرایم 
کودکان ناشی از ولنگاری 

فضای مجازی است
سیاست  و  ملی  امنیت  کمیسیون  عضو 
خارجی مجلس با اشاره به استفاده کودکان 
های  کالس  برگزاری  زمان  در  اینترنت  از 
به  کنجکاوی  با  کودک  گفت:  غیرحضوری، 
تمام سایت ها و پیج های مستهجن سرکشی 
کرد و روح و روان او از این قضیه آسیب دید 
پرونده های  آمار  افزایش  باعث  نتیجه  در  و 
جرایم کودکان شد. زهره الهیان در اختتامیه 
و  بانوان  کل  مدیران  افزایی  بصیرت  دوره 
کشور  سراسر  استانداری های  خانواده  امور 
سلیمانی  شهید  سالن  محل  در  امروز  که 
استانداری خراسان رضوی برگزار شد، اظهار 
کرد: در بحث کودکان حاصل از ازدواج زنان 
ایرانی با اتباع مشکالتی جدی داریم. قانونی 

تصویب  دهم  مجلس  در  ارتباط  این  در  که 
که  است  کاستی هایی  و  نقص ها  دارای  شد 
امنیتی  جدی  مشکالت  می تواند  قانون  این 
نیز ایجاد کند. وی در خصوص موضوع ثبت 
وزارت  افزود:  بی شناسنامه  اطفال  والدت  
مکلف  اطفال  از  حمایت  قانون  طبق  کشور 
این  است.  بی شناسنامه  اطفال  شناسایی  به 
مانند  محرومی  مناطق  در  بیشتر  پدیده 
سیستان وبلوچستان و خوزستان وجود دارد 
ثبت  سازمان  همکاری  با  کشور  وزارت  که 

احوال درحال پیگیری این موضوع است.
تصریح  اسالمی  شورای  مجلس  نماینده 
کرد: در کل کشور ۳ میلیون کودک در ایام 
نداشتن  از جمله دسترسی  به دالیلی  کرونا 
من  بازماندند.  تحصیل  از  شاد  سامانه  به 
می گویم چه بسا این کودکان از آسیب های 
فضای مجازی که در دوران کرونا و استفاده 
و  کودکان  به  تبلت  و  گوشی  از  بی رویه 

نوجوانان ما تحمیل شد، مصون ماندند.
نشدن  برگزار  به جهت  ما  داد:  ادامه  الهیان 
اینترنت  با  گوشی  یک  حضوری  کالس های 
کودک  این  و  دادیم  خود  کودک  دست  به 
پیج های  و  سایت ها  تمام  به  کنجکاوی  با 
روان  و  روح  و  کرد  سرکشی  مستهجن 
طبق  دید.  آسیب  قضیه  این  از  کودکمان 
ملی  مرجع  از  قبل  دولت  در  که  گزارشی 
پرونده های  آمار  گرفتیم،  کودک  حقوق 
است که  رفته  باال  به شدت  جرایم کودکان 

ناشی از ولنگاری فضای مجازی است.
وی در رابطه با طرح صیانت از فضای مجازی 
در  صیانت  طرح  پیگیر  مکرراً  ما  کرد:  بیان 
داده  قول  مجلس  رئیس  و  هستیم  مجلس 
در  طرح  این  آینده  هفته  دو  تا  که  است 

دستور کار مجلس قرار بگیرد.
خاطرنشان  اسالمی  شورای  مجلس  نماینده 
نتیجه  این  به  اروپایی  کشورهای  کرد: 

سالم سازی  و  بسترسازی  باید  که  رسیده اند 
رشد  بتواند  کودک  تا  بیفتد  اتفاق  خانواده 
کند. قوانین داخلی ما به برکت نگاه پیشرفته 
فقهی ای که داریم بعضا از قوانین بین الملل 
است.  پیشرفته تر  کودک  حقوق  حوزه  در 
اسالم قبل از تولد کودک برای دوره رشد و 

تکامل جنین توصیه و برنامه دارد.
الهیان یادآورد شد: سند ملی حقوق کودک 
بر  ناظر  و  داشته  پیشگیرانه  و  جامع  نگاهی 
همه کودکان و نه تنها کودکان آسیب دیده 
باید  استانداری ها  زنان  امور  اداره کل  است. 
به این موضوعات حساس باشند. قطعا حوزه 
اگر  و  است  خانواده  حوزه  با  مرتبط  کودک 
کوتاهی  کودکان  اساسی  نیازهای  تامین  در 
ورود  باید  خانواده  و  زنان  امور  می بینیم، 
بهره کشی  و  کودکان  با  کند. سوءرفتار  پیدا 
و استفاده جنسی از کودکان موضوعاتی است 
که نمی توانیم نسبت به آن بی تفاوت باشیم.

با تالق شیشه ای 
نه گفتن را به فرزندان خود بیاموزیم

راه اندازی اینترنت پاک 
برای کودکان و نوجوانان 

ضروری است



در وضعیت فعلی افزایش قیمت 
خودرو موجب تنش در بازار می شود

افزایش بی رویه قیمت ها 
هیچ ربطی به ارز ترجیحی ندارد

صفحه )4(صفحه )4(

وضعیت  در  گفت:  معادن  و  صنایع  کمیسیون  رئیسه  هیات  عضو 
را دچار  بازار  باشد قطعا  اگر بحق  قیمتی حتی  افزایش  فعلی هر 
تنش می کند و به همان نسبت نیز قیمت حاشیه بازار باال می رود.
بر  اخیر خودروسازان کشور مبنی  با نظرات  رابطه  علی جدی در 
زیان دیده بودن آنها در طرح فروش خودرو بیان کرد: در وضعیت 

فعلی هر افزایش قیمتی حتی اگر بحق باشد و واقعا هم...

وزیر دادگستری با بیان اینکه افزایش بی رویه قیمت ها تا این 
ربطی  قیمت ها هیچ  افزایش  این  ندارد، گفت:  دلیلی  اندازه 
وارد  و  توزیع  و  تولیدکنندگان  تمام  و  ندارد  ارز ترجیحی  به 
کنندگان ملزم به رعایت قیمت گذاری پایه ۳۱ اردیبهشت ماه 
هستند.  امین حسین رحیمی روز پنجشنبه ۹ تیر در نشست 

شورای اداری شهرستان مالیر اظهار کرد: مصوبه ستاد...
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مدیران برای توسعه استان 
مطالبه گری کنند

با تالق شیشه ای 
نه گفتن را به فرزندان 

خود بیاموزیم

صادرات فرش  کهگیلویه و بویراحمد
 به نام استان های دیگر

صنعت،  سازمان  تجارت  توسعه  و  بازرگانی  معاون 
معدن و تجارت استان کهگیلویه و بویراحمد، گفت: 
فرش این استان هم اکنون به نام استان های فارس 
و چهارمحال و بختیاری صادر می شود. “امیرتیمور 
موسویان” افزود: در سه ماهه نخست امسال بیش 
از یک میلیون و ۷4۶ هزار دالر به میزان ۵۲ هزار 
بویراحمد  و  کهگیلویه  استان  از  کاال  تن   ۳۸۰ و 
میزان  این  کرد:  اظهار  وی  ایم.  داشته  صادرات 
از نظر ارزش  صادرات نسبت به مدت مشابه سال 
نظر وزن ۱۷ درصد کاهش  از  و  ریالی ۲4 درصد 
داشته که این کاهش به دلیل تامین نیاز استان و 

صرفه جویی در مصرف برق از سوی ....

عنوان  به  دولت  اینکه  بیان  با  رئیس جمهور 
به  موظف  را  خود  اسالمی  نظام  کارگزار 
تسهیل  برای  می داند،  ازدواج  امر  از  حمایت 
پرداخت وام ازدواج به جوانان، در اختیار قرار 
برای  دولتی  فرهنگی  مراکز  و  امکانات  دادن 
ازدواج جوانان و نیز تحویل زمین و پرداخت 
تسهیالت به خود جوانان برای ساخت مسکن 
ویژه ای  دستورات  ازدواج  تسهیل  راستای  در 

صادر کرد.
آیت اهلل سید ابراهیم رئیسی صبح روز جمعه 
هفته  گرامیداشت  )آیین  وصال  جشن  در 
ماه  تبریک حلول  با  تاالر وحدت  ازدواج( در 
امیرالمومنین  ازدواج  سالروز  و  ذی الحجه 
طاهره  صدیقه  حضرت  و  )ع(  علی  حضرت 
)س( ازدواج و تشکیل خانواده را امری الهی و 

ضامن بقای انسان دانست.
شخصیتی  تناسب  گفت:  جمهور  رئیس 
عناصر  و  مسائل  از  بودن  هم ُکفو  و  زوجین 

اصلی در همدلی و پیوند زوجین است.
ازدواج  حوزه  خیرین  از  قدردانی  با  رئیسی 
برای  تالش  معروفات،  مهم ترین  از  گفت: 
این  واسطه  که  و کسی  است  جوانان  ازدواج 
بهره  زندگی  در  آن  برکات  از  شود  خیر  کار 

می برد.
برای  که  کسانی  از  همچنین  جمهور  رئیس 
تحکیم  جهت  در  زوجین  اختالف  حل 
خانواده ها تالش می کنند نیز قدردانی کرد و 
می آید  پیش  بعضاً  زندگی  در  اختالف  گفت: 
و  مشاوره  مراکز  به  مراجعه  آن  حل  راه  اما 
افزود: هیچ کس  رئیسی  نیست.  قضایی  حکم 
از  توانمندتر  خانوادگی  اختالفات  حل  برای 
سخن  با  می توانند  که  نیست  زوجین  خوِد 
اما اگر  گفتن و مفاهمه مشکل را حل کنند 
بهترین  کنند  مصالحه  نتوانستند  خودشان 
بزرگان  سفیدی  ریش  و  حکمیت  راهکار 
است. رئیس جمهور با تاکید بر ازدواج آسان 
گفت:  و  کرد  اشاره  نیز  مهریه ها  مسأله  به 
ازدواج معامله نیست و مهریه نمی تواند ضامن 
سبب  آنچه  بلکه  باشد،  زوجین  خوشبختی 
استحکام خانواده می شود مودت و همدلی... 

اسالمی  شورای  مجلس  نمایندگان  مجمع  رییس 
در سال  اینکه  اینکه   بیان  با  وبویراحمد  کهگیلویه 
به  مختلف  های  حوزه  در  خوبی  اعتبارات  جاری 
طرح های عمرانی اختصاص داده شده است گفت:: 
در  باید  مدیری  هر  اعتبارات  تخصیص  به  باتوجه 
   . باشد  استان مطالبه گر  توسعه  برای  حوزه مربوطه 
حجت اسالم سید محمد موحد شامگاه پنجشنبه در 
نشست شورای برنامه ریزی و توسعه استان کهگیلویه 
تخصیصی  اعتبارات  اینکه  به  اشاره  با  بویراحمد  و 
اظهار  نیست  مقایسه  قابل  دوره ای  هیچ  با  امسال 

داشت:  تالش جهادی و شبانه روزی مدیران....

نماینده کهگیلویه درمجلس شورای اسالمی:

2

2
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جانشین پلیس راه  کهگیلویه و بویراحمد

عنوان کرد:

۶۷ نقطه حادثه خیز جاده های 
استان را نا ایمن کرده است

معاون عمران استاندار هشدار داد؛

ساختمان ها برای توانخواهان 
مناسب سازی نشود؛ 

خبری از پایان کار نیست

دولت خود را موظف به 
حمایت از امر ازدواج می داند

2

2

استاندار کهگیلویه و بویراحمد:

مدیران اجازه برگشت 
اعتبارات را ندهند

3

معاون رئیس جمهور و رئیس سازمان انرژی اتمی گفت: امیدواریم تیم 
از  را  این شر  نظرسیاسی و حقوقی  از  استدالل قوی  با  مذاکره کننده 

سرملت برطرف  کند و کشور در مسیر پیشرفت و توسعه گام بردارد.
و  تیر  هفت  شهدای  بزرگداشت  در  پنج شنبه  شامگاه  اسالمی  محمد 
افشای  و  بازخوانی  هفته  مناسبت  به  که  ترور  شهید  هزار   ۱۷ یادواره 
حقوق بشر آمریکایی، در حیاط مسجد هارونیه در میدان امام علی)ع( 
برگزار شد، با بیان اینکه ریشه مصیبتی که برای هسته ای ایران ایجاد 
شده در دشمنی منافقین است، اظهار کرد: منافقین از بیست سال پیش 
اتهام زدن به جمهوری اسالمی  خدمت به استکبار و صهیونیست ها و 

را آغاز کردند.
وی ادامه داد: منافقین در این مدت هر روز گزارشاتی علیه فعالیت های 
هسته ایران به آژانس دادند که ایرانی ها دارند در فالن مرکز بمب اتم 
اثبات  برای  این گونه است که  نیز  اتمی  انرژی  می سازند، رویه آژانس 
اخبار این چنینی دنبال ادله می گردد، مسائل را بررسی می کند تا به 
مستندات کافی برسد، موضوعی که البته درباره ایران تا امروز به اثبات 

نرسیده است.
معاون رئیس جمهور و رئیس سازمان انرژی اتمی به یادآوری ادعاهای 
افکار عمومی طی این سال ها اشاره کرد و ادامه داد: زمانی ادعا می شد 
ایران  در جایی در لویزان بمب اتم می سازد، غوغایی در رسانه ها ایجاد 
هیچ چیز  دیدند  و  انجام شد  بازرسی  گرفتند،  باالخره دسترسی  شد، 
بلوا کردند که جایی در  بعد  ها گفتند شیان، مدتی  بعد سال  نیست. 

لوکیشنی در جنوب غرب تهران بمب اتمی می سازند، باز بی نتیجه بود.
برای  ادعایی  محلی  به عنوان  پارچین  شده  جهانی  اسم  به  اسالمی 
و  اشاره  آژانس  های  چارچوب  از  خارج  دشمنان  گفته  به  فعالیت های 
ای  هسته  مسئله  به  پارچین  نام  با  دشمن  سال  سالیان  کرد:  تصریح 
ایران دامن زد، و مذاکرات هسته ای نیز در تمام این سال ها در جریان 
بود، زمانی روحانی، به عنوان دبیر شورای عالی امنیت ملی، سال ها علی 
تا  از او سعید جلیلی  ایران بود، بعد  الریجانی مذاکره کننده هسته ای 
زمانی که پرونده از شورای امنیت به وزارت خارجه تحویل داده شد و 

طریف، روند مذاکرات را در دولت گذشته پیش بردند.
معامله  )برجام( یک سند  اقدام مشترک  برنامه  اینکه  به  اعتقاد  با  وی 
است، اظهار کرد: برجام حاصل بیست سال مذاکره است؛ سندی واضح 
ابعاد احتمالی نظامی برنامه  یا نظامی در قالب   اتهامات کار پنهان  که 
هسته ای )PMD( با یک شرح و بسطی بسته است، در حقیقت برجام 
بهانه  به  که  تحریم هایی  برداشتن همه  برای  آن ها  از طرف  تعهد  یک 
ایران  علیه  ملل  سازمان  امنیت  شورای  قطعنامه  چهار  طی  هسته ای 

وضع شده است.
ها،  گزارش  گفت:  قطعنامه  چهار  این  صدور  روند  توضیح  در  اسالمی 
بعد  اتمی تحویل داده می شد،  انرژی  آژانس  به شورای حکام  همگی 
به شورای امنیت سازمان ملل و از آنجا به قطعنامه علیه ایران تبدیل 
می شد، این مان مسیر تاریخی بود که هسته ای طی کرد و در برجام، 
پادمان  در  شده  درج  مسلم  حقوق  که  است  پدیرفته  مقابل  در  ایران 
را محدود کند، سرعت حرکت خود در فناوری هسته ای را آرام کند، 
از  فراتر  را کاهش دهد و نظارت تشدید شده  فعالیت خود  زمینه های 
میان طرف ها  اعتمادسازی  تا  است  پذیرفته  نیز  را  پادمانی  برنامه های 

اتفاق بیفتد.
کارشکنی های  به  اتمی  انرژی  سازمان  رئیس  و  جمهور  رئیس  معاون 
دائمی اسرائیل در روند فعالیت های صلح آمیز هسته ای ایران اشاره کرد 
و ادامه داد: اسرائیل ادعا دارد ۵۰ هزار برگ مدرک درباره فعالیت هسته 
ای ایران را دزدیده و هر چند وقت یک بار نیز  چند برگ از آن ها را 
لو می دهد؛ خب این همان PMD است، در حالی که یک بار مذاکره 
مذاکرات  از  دور  هر  در  باز  اما  شد،  بسته  موضوعات  این  و  شد  انجام 

مجددا مطرح می شود.
به گواه ۱۶ سازمان  برای غرب  ایران  فعالیت هسته ای  وی به سالمت 
اطالعاتی آمریکا اشاره و اضافه کرد: این سازمان ها در سال ۲۰۰۹ اعالم 
شفاف  غیر  هسته ای  فعالیت  هیچ  سال ها  این  از  بعد  ایران  که  کردند 
نداشته است، آنها حتی همین چند روز پیش هم دوباره در گزارشی بر 
این مطلب صحه گذاشتند؛ به هر حال آنها خود ادعا کرده اند که این 
فشار حداکثری بر ایران شکست خورده و تصمیم گرفتند به برجام باز 

گردند.
اسالمی تاکید کرد: مذاکراتی هم در آن دولت و هم در این دولت برای 

و  دلیل  که  است  این  مسلم  قدر  اما  شده،  انجام  تعهدات  به  بازگشت 
مایه اصلی که برجام برای آن متولد شده نمی تواند دوباره زنده شود، 
اما طرف مقابل مدام دوباره مسائل را روی  میز می گذارد، در حالی که 
جمع بندی و اقناع یک بار برای همه مسائل گذشته اتفاق افتاده است، 
به هر حال امیدواریم تیم مذاکره کننده با استدالل قوی از نظرسیاسی 
و حقوقی این شررا از سرملت برطرف  کند و کشور در مسیر پیشرفت 

و توسعه گام بردارد.
اسالمی همچنین با اشاره مشاهدات امروز خود از گالیه های اقتصادی 
کرد:  نشان  خاطر  اصفهان،  جامع  مسجد  جماعت  نماز  در صف  مردم 
و  قدر  دیگر  مردم  چون  باشند،  مردم  فکر  به  باید  مسئوالن  که  البته 
تحمل مواجهه بیشتر با فشار اقتصادی را ندراند، اما باید توجه داشت 
که برای اینکه چنین حرفی شکل بگیرد باید چه حجمی از برنامه ها و 
سناریوها توسط دشمن اجرا شود و ما هم یا با اجرای سیاست غلط یا 
غافل بودن از اقدامات مخرب دشمن یا موارد دیگری  که از عدم عملکرد 
برخی بخش ها اتفاق می افتد، باید شاهد چنین فضایی در جامعه باشیم.

وی درباره بیانیه اقتصادی آمریکا علیه ایران در سال ۹۶ گفت: آمریکا 
اعالم کرد که با وجود توسعه فناورانه در حوزه جنگ نظامی و سایبری 
نمی تواند بر ایران پیروز شود و به همین دلیل نیز گزینه جنگ اقتصادی 
را وارد عرصه مبارزاتی خود علیه جمهوری اسالمی می  ند. آنها با یک 
ضربه توانستند ۳۰ یا 4۰ درصد ارزش ریال را کاهش دهند و گمان 
کردند که اگرهمین منوال  ادامه پیدا کند مقصود نهایی که ساقط کردن 

انقالب و ارزش پول ملی ما است رخ می  هد.
ابعاد جدی  درباره  اتمی  انرژی  رئیس سازمان  و  رئیس جمهور  معاون 
دارد،  وجود  که  است  حقیقتی  این  کرد:  تصریح  اقتصادی  جنگ  این 
این یک تصویر یا تحلیل روزنامه نگاری  نیست، یک جبهه جنگ جدی 
است؛ جبهه دشمن و خودی؛ ساز و کارو  ابزار و وسایل و نقشه آن هم 
مشخص است، طبق نقشه در همان برهه زمانی مشخص می شود و با 
تاکتیک و تکنیک مشخص عملیات خود را انجام می دهند تا به پیروزی 
برسند در مقابل لشکر رو برو نیز باید عناصر، جبهه و تمام الیه هایی که 

برای مقابله در این فضا نیاز دارد را آماده داشته باشد.

اسالمی با اعتقاد به اینکه برای مقابله، فرماندهی و مدیریت هوشمنداد 
دشمن  برای  کرد:   نشان  خاطر  نرسد،  نتیجه  به  دشمن  تا  است  نیاز 
مدیریت ذهن و باور جامعه ساده ترین راه برای رسیدن به هدف است، 
آنها با قلم تحلیل گران خود در فضای مجازی سعی می کنند باورهای 
مردم را به مسیر مورد نظر هدایت کنند، کاری که امثال شهید اژه ای 
با دانایی، بصیرت و شجاعت در دوران خفقان پیش از انقالب مانع از 
آن می شد و از لحظه لحظه زمان استفاده می کرد تا جهان بینی ناب 

اسالمی را در ذهن ها بارور کند.
وی ادامه داد: شهید بهشتی و شهید اژه ای جزء بزرگ مردانی بودند که 
تشنه خدمت و نه شیفته قدرت بودند، اما بسیاری از دعواهای سیاسی 
به این مسئله باز می گردد که جبهه مقابله به خوبی جای خود را انتخاب 
نکرده است و به جای اینکه تشنه خدمت باشد شیفته قدرت است که 
این خود نیاز به ایمان و باور دارد که بتواند مخلص اهلل در این راه قدم 

بردارد تا جبهه بندی و واگرایی در کشور ایجاد نشود.
معاون رئیس جمهور و رئیس سازمان انرژی اتمی وضعیت اقتصاد ایران 
اقتصادی  تراز  با  ما  ادامه داد: کشور  و  نادر توصیف کرد  و  برجسته  را 

دنیا  برتر  اقتصاد  بیست  بین  نادر کشورهایی است که در  مثبت، جزء 
قرار دارد، ایران بدهی اقتصادی ندارد، اما به دلیل آنکه استکبار جهانی 
هزینه  و  ریسک  تخریب،  و  مزاحمت  ایجاد  با  نیست،  موافق  ایران  با 
سرمایه گذاری در ایران را باال می برد و همین مساله تبعات موضوع را 

برای وضعیت اقتصادی و معیشتی ما ابال می برد.
اوکراین  و  روسیه  از جنگ  پس  جهانی  اقتصادی  تغییرات  به  اسالمی 
درصد   ۱۲۰ قیمت  دنیا  در  عالت  قیمت  امروز  کرد:  تصریح  و  اشاره 
افزایش یافته، قیمت هر گالن بنزین در کشور آمریکا امروز به ۵ دالر و 
۶۰ سنت رسید که در تاریخ این کشور بی سابقه بود، هر تن گندم هیچ 

وقت باالی ۲۰۰ دالر نبود، اما امروز به باالی 4۷۰ دالر رسیده است.
وی با بیان اینکه دولت برای حفظ معیشت مردم سیاست یارانه ای را 
تغییر داد، گفت: دولت یارانه ای که برای سیستم کاالی اساسی تا پیش 
از این در اختیار وارد کننده قرار می داد، برای استفاده عموم مردم ناچارا 
انجام  اقدام نپخته ای که یک دستگاه  با یک  اما متاسفانه  اصالح کرد، 
داد موجب شد یک بهانه فراگیر کشور را تحت تاثیر خود قرار دهد و 
چون دولت هم هیچ ابزاری برای مدیریت بازار ندارد، ناتوان نشان داده 

می شود.
معاون رئیس جمهور و رئیس سازمان انرژی اتمی ادامه داد: دولت ها 
چند سالی از عدم وجود ظرفیت نظارتی بر بازار شکایت داشتند و باید 
متولی  وزارتخانه  یک  کشور  باید  باشد،  داشته  وجود  بازرگانی  وزارت 
بازار، ارزاق و معیشت مردم و عرضه و تقاضا داشته باشد، خب این همه 
پیگیری طاقت فرسا بود، اما با اراده رئیس جمهور، هفته پیش در دولت 
وزارت  بازیابی  الیحه  مجلس  در  هم  این  از  پیش  گرچه  شد  تصویب 

بازرگانی مطرح بود .
اسالمی اضافه کرد: شما نمی توانید از دولت حمایت کنید وقتی تجارت 
باشد،  دشاته  موفق  فروش  که  است  موفق کسی  کننده  تولید  ندارید، 
زمانی  تا چه  باشید،  داشته  تولید  توانید  نمی  باشید  نداشته  فروش  تا 
می خواهید ستاد تسهیل ایجاد کنید و مدام به تولید کننده وام بدهید 
و بعد وام آن ها را استمهال کنید، این گرفتاری و چرخه سال ها است 

که جواب نداده است.
وی تاکید کرد: ظرفیت های اقتصاد  و صنعتی و تکنولوژی ما جغرافیای 
محدودی دارد، باید جغرافیایی اقتصادی ما از جغرافیای سرزمینی ما 
بزرگ تر باشد؛ باید بشود یک کاالی ایرانی را در یک بازار تثبیت کرد، 
باید بشود برای کاالی ایرانی مشتری وفادار به وجود آورد، اگر شما برند 

نشوید نمی توانید تولید انبوه و رقابتی کنید.
معاون رئیس جمهور و رئیس سازمان انرژی اتمی، چالش های صادرات 
کرد:  تصریح  و  داد  قرار  توجه  مورد  را  ایران  مرزهای  از  محصوالت 
از  مرز  لب  در  وقتی  است  میسر  صادرات  کن، چطور  صادر  می گویند 
خروج کاالی ایرانی جلوگیری می شود؟ و می گویند ممنوع است؟ خب 
با این توصیف برای حیثیت تجارت کشور اعتباری باقی می ماند؟ باید 
سیسات تجارت داخلی و خارجی پایدار و پا برجا باشد، بازارهای خود 
را شناسایی کند و با مرغوبیت کاال و خدمات خریدار وفادار پیدا کند تا 
تولید و اشتغال پایدار می شود و رقابت ایجاد می شود، ما اصل موضوع 

را سال ها است که رها کرده ایم.

رئیس سازمان انرژی اتمی:

سالمت فعالیت هسته ای ایران اثبات شده است 

امام علی علیه السالم
الَعدُل َحیاُة األحكاِم .
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محققان انگلیسی می گویند؛
ذرات آلودگی هوا 

قادر به آسیب مغز هستند
در حالی که اغلب نشان داده شده آلودگی هوا برای 
مشخص  جدید  تحقیقات  است،  مضر  قلب  و  ها  ریه 
کرد ذرات معلق در هوا ممکن است با اختالالت مغزی 

نیز مرتبط باشند.
به گزارش خبرنگار مهر به نقل از مدیکال نیوز، یک 
مایع  در  آلودگی  ریز  ذرات  وجود  به  جدید  مطالعه 
مغزی نخاعی افراد مبتال به اختالالت مغزی پی برده 

است.
طریق  از  را  ذرات  همچنین  مطالعه  این  نویسندگان 
چنین  که  بردند  پی  و  کردند  ردیابی  موش ها  بدن 
ذراتی در انسان از ریه ها به خون وارد شده و از سد 

خونی مغزی عبور می کنند.
مغزی  مایع  بریتانیا  در  بیرمنگام  دانشگاه  محققان 
روانی  اختالالت  به  مبتال  بیمار   ۲۵ خون  و  نخاعی 
و  کردند  بررسی  در چین  بیمارستانی  در  را  مختلف 
 ۳۲ نخاعی  مغزی  مایع  در  را  سمی  ریز  ذرات  انواع 

درصد از بیماران و همچنین در خون آنان یافتند.
این  نویسندگان  از  یکی  لینچ«،  »ایزولت  پروفسور 
مطالعه، می گوید: »این مطالعه ارتباط بین استنشاق 

ذرات و نحوه حرکت آنها در بدن را نشان می دهد«.
اعتقاد بر این است که ذرات PM ۰.۱ برای سالمتی 
آن قدر  زیرا  هستند  مورد  خطرناک ترین  انسان 
بدن،  از دفاع  بی نهایت کوچک هستند که می توانند 
حتی  و  نفوذی  خارجی  مواد  برابر  در  داخلی  موانع 

سلول های نگهبان سیستم ایمنی فرار کنند.
 PM ۰.۱ ذرات  که  می دهد  نشان  اخیر  تحقیقات 
عروقی  قلبی  مسمومیت  و  اکسایشی  استرس  منبع 

هستند.
با این وجود، محققان به وجود ذرات غیرمعمولی هم 
پی بردند: ماالییت که به عنوان رنگدانه در لعاب های 
سرامیکی، به ویژه در چین استفاده می شود، و آناتاز 
در  رنگدانه  عنوان  به  و  آفتاب  ضد  کرم های  در  که 

رنگ ها استفاده می شود.
آزمایش ها نشان داد که ذرات ریز در ریه ها می توانند 
از سد خونی اکسیژن عبور کرده و وارد جریان خون 
از  است  ممکن  ذرات  این  مغز،  به  سفر  در  شوند. 
جریان خون از طریق سد خونی مغزی عبور کنند و 

در بطن های مغز قرار بگیرند.
را  مزاحم هایی  ورود چنین  معموالً  مغزی  سد خونی 
از ورود ذرات  اما قادر به جلوگیری  مسدود می کند، 

ریز نیست.
مطالعات همچنین نشان داد که ذرات احتماالً بیشتر 
از سایر اندام ها در مغز باقی می مانند از اینرو ممکن 
عصبی  مشکالت  از  وسیعی  طیف  ایجاد  باعث  است 

شود.
این مشکالت شامل زوال عقل، بیماری آلزایمر و پیری 
مغز است و ممکن است بروز افسردگی، اختالل بیش 

فعالی، اسکیزوفرنی، و سکته مغزی را افزایش دهد.

محققان پی بردند؛
ورزش شدیدتر به مهار گرسنگی

 کمک می کند
شدید  ورزش  که  می دهد  نشان  جدید  تحقیقات 
ممکن است به شیوه های غیرمنتظره بر اشتها تأثیر 

بگذارد.
 یک مطالعه جدید نشان داده است که ورزش شدید 
 Lac-Phe باعث می شود سطوح بیشتری از مولکول
غذای  خوردن  با   Lac-Phe شود.  یافت  خون  در 
کمتر و از دست دادن چربی بدن در موش ها مرتبط 

بود.
محققان می گویند ورزش شدید ممکن است به مهار 

اشتها و تنظیم چربی بدن در انسان کمک کند.
را  قلب  ضربان  که  هستند  مواردی  شدید  تمرینات 

افزایش می دهند و شما به سختی نفس می کشید.
به نظر می رسد ممکن است یک دلیل فیزیولوژیکی 
برای این موضوع وجود داشته باشد که به نحوه تأثیر 
انواع مختلف ورزش بر تولید مواد شیمیایی در بدن 
مربوط می شود. محققان می گویند مهار اشتها پس از 
ورزش ممکن است به دلیل مولکول خاصی باشد که 

آن را “Lac-Phe” نامیده اند.
تولید  موجب  تمرینی  نوع  هر  می گویند  محققان 
مقادیر  با  شدیدتر  تمرینات  نمی شود.  مولکول  این 
Lac-Phe در خون مرتبط هستند، در  از  بیشتری 
حالی که جلسات ورزشی ساده تر با مقادیر کمتری از 

این ماده مرتبط بود.
این یافته تیم تحقیق را به این حدس و گمان سوق 
ورزش  طول  در   Lac-Phe تولید  افزایش  که  داد 
شدیدتر می تواند اشتها را سرکوب کند و در نتیجه 

منجر به کاهش چربی اضافی بدن شود.
کافی  با شدت  ما  »وقتی  توضیح می دهند:  محققان 
الکتات  در  توجهی  قابل  افزایش  می کنیم،  ورزش 
متابولیزه  بدن  توسط  الکتات  این  می آید.  وجود  به 
می شود و محصوالتی از الکتات تشکیل می شود. یکی 

از این متابولیت ها Lac-Phe است.
این  که  دریافتند  محققان  خاص،  مطالعه  این  در 
مولکول به مقدار بیشتری در خون موش ها، اسب های 

مسابقه و انسان ها پس از ورزش ظاهر می شود.
که  رسیدند  نتیجه  این  به  محققان  دلیل  همین  به 
 Lac-Phe یکی از فواید ورزش ممکن است افزایش
و سرکوب اشتها باشد که منجر به کاهش چربی بیش 

از حد بدن می شود.
موجود  ورزش های  انواع  میان  در  داد  نشان  یافته ها 
در این مطالعه، بیشترین افزایش Lac-Phe در یک 
دوچرخه  یک  روی  جانبه  همه  سرعت  دوی  جلسه 
ثابت مشاهده شد. باالترین میزان بعدی پس از وزنه 
برداری با شدت متوسط رخ داد. کمترین میزان پس 

از ۹۰ دقیقه سواری با دوچرخه ثابت مشاهده شد.
شدت  با  ورزش های  که  می دهد  نشان  مطالعه  این 
باال مانند دوچرخه سواری، دویدن، شنا، و وزنه برداری 

منجر به بیشترین افزایش Lac-Phe می شود.

در وضعیت فعلی افزایش قیمت 
خودرو موجب تنش در بازار می شود

عضو هیات رئیسه کمیسیون صنایع و معادن گفت: در وضعیت 
فعلی هر افزایش قیمتی حتی اگر بحق باشد قطعا بازار را دچار 
باال  بازار  قیمت حاشیه  نیز  نسبت  همان  به  و  کند  می  تنش 

می رود.
علی جدی در رابطه با نظرات اخیر خودروسازان کشور مبنی 
بر زیان دیده بودن آنها در طرح فروش خودرو بیان کرد: در 
وضعیت فعلی هر افزایش قیمتی حتی اگر بحق باشد و واقعا 
هم هزینه های خودروسازان باال رفته باشد، قطعا بازار را دچار 
باال  بازار  قیمت حاشیه  نیز  نسبت  همان  به  و  کند  می  تنش 

می رود.
وی افزود: حرف ما هم همیشه این بوده که گفتیم شما رقابت 
ایجاد کنید نیازی نیست که قیمت را دولت تعیین کند و قیمت 
آزاد و در اختیار خود خودروسازان باشد، ولی بحث واردات نیز 
حتما آزاد باشد و اجازه واردات داده شود که حداقل عمال رقابت 
داخلی و بین المللی شکل بگیرد. وقتی قیمت هم اینگونه باشد 
دیگر نیاز نیست مته به خشخاش بگذارند به عبارتی این که 
قیمت را کنترل می کنند و آن هم مثل یک تولیدکننده می 
تواند تولید خود را انجام دهد و قیمت گذاری کند و اگر خارج 
از عرف هم بود مثل همه تولیدکنندگان دیگر سازمان حمایت 

می تواند ورود کند.
کمترین  دارد  وجود  شرایط  این  که  زمانی  تا  ولی  افزود:  وی 
افزایش قیمت اشکال ایجاد می کند و لذا باید اصل مساله حل 
شود و دولت کمک کند تا بخشی از محل واردات تامین شود 
که خود به خود حساسیت خودروسازان داخلی کمتر شده و 
آن زمان می توانند هم روی قیمت و هم روی کیفیت تصمیم 

گیری کنند.

وزیر دادگستری تاکید کرد؛

افزایش بی رویه قیمت ها 
هیچ ربطی به ارز ترجیحی ندارد

وزیر دادگستری با بیان اینکه افزایش بی رویه قیمت ها تا 
اندازه دلیلی ندارد، گفت: این افزایش قیمت ها هیچ  این 
ربطی به ارز ترجیحی ندارد و تمام تولیدکنندگان و توزیع 
 ۳۱ پایه  قیمت گذاری  رعایت  به  ملزم  کنندگان  وارد  و 

اردیبهشت ماه هستند.
 امین حسین رحیمی روز پنجشنبه ۹ تیر در نشست شورای 
اداری شهرستان مالیر اظهار کرد: مصوبه ستاد تنظیم بازار 
در خصوص قیمت پایه ۳۱ اردیبهشت، یک دستور قیمتی 

نیست، بلکه یک اقدام کارشناسی است.
مهلت  تیر  دهم  فردا  تا  تولیدکنندگان  اینکه  بیان  با  وی 
بگیرند،  شناسه  و  ثبت   ۱۲4 سامانه  در  را  قیمت  دارند 
خطاب به استاندار همدان تاکید کرد: از روز شنبه آینده 
بازار  بازرسان را به  اقدام مشترک  با کمک اعضای کمیته 
اعزام و قیمت ها را نظارت کنند که چنانچه قیمت ها مطابق 
با ۳۱ اردیبهشت بود، از این کارخانجات تقدیر به عمل آید.

قیمت  اساس  بر  قیمت ها  چنانچه  اگر  کرد:  بیان  رحیمی 
پایه ۳۱ اردیبهشت نبود، ابتدا توجیه و اقناع سازی صورت 

گیرد و در غیراینصورت با متخلفان برخورد شود.
وی با بیان اینکه افزایش بی رویه قیمت ها تا این اندازه 
دلیلی ندارد، گفت: این افزایش قیمت ها هیچ ربطی به ارز 
ترجیحی ندارد و تمام تولید، توزیع و واردکنندگان ملزم به 

رعایت این قیمت گذاری هستند.
رحیمی با تاکید بر جدیت نظارت ها بر بازار از روز شنبه 
ادامه داد: تعامل در استان همدان و شهرستان مالیر خوب 
استان  استان همدان می تواند  و  تقویت شود  باید  و  است 

نمونه کشور در رعایت این قیمت گذاری شود.
وی با اشاره به تولید و اهمیت آن به ویژه در ایجاد اشتغال، 
تاکید کرد: تمام تالش ستاد تنظیم بازار کشور این است 
که به تامین کاالهای مورد نیاز مردم کمک کند و بر این 

روند نظارت کامل داشته باشد.

کاالهای  تامین  در  را  تولید  از  حمایت  دادگستری  وزیر 
مورد نیاز و ایجاد اشتغال اثرگذار و مهم دانست و مطرح 
کرد: براساس نامگذاری شعار امسال از سوی مقام معظم 
رهبری، کارخانجات تولیدی باید مورد حمایت قرار گیرند 
و در این میان تولیدکنندگان و توزیع کنندگان باید روند 
تعهد  به  اشاره  با  رحیمی  کنند.  رعایت  را  قیمت گذاری 
خوب تولیدکنندگان و اصناف به ویژه اصناف خرده فروش 
در رعایت انصاف گفت: چنانچه روند قیمت گذاری و انصاف 
رعایت نشود، تعزیرات و حاکمیت وظیفه دارد با متخلفان 
در  دولت  دخالت  چگونگی  به  ادامه  در  وی  کند.  برخورد 
قیمت گذاری کاالها اشاره و خاطرنشان کرد: برخی کاالها 
و  نیست  دولت  نظارت  مشمول  دستباف  فرش  همچون 

دولت دخالتی در قیمت گذاری آنها ندارد.

سالمت

جامعه

کاریکاتور

کاریکاتور/ بایدن، رئیس جمهور گاف ها! 

رئیس جمهور در مراسم جشن وصال:

دولت خود را موظف به حمایت از امر ازدواج می داند
به عنوان  اینکه دولت  بیان  با  رئیس جمهور 
به  موظف  را  خود  اسالمی  نظام  کارگزار 
تسهیل  برای  می داند،  ازدواج  امر  از  حمایت 
پرداخت وام ازدواج به جوانان، در اختیار قرار 
برای  دولتی  فرهنگی  مراکز  و  امکانات  دادن 
ازدواج جوانان و نیز تحویل زمین و پرداخت 
تسهیالت به خود جوانان برای ساخت مسکن 
ازدواج دستورات ویژه ای  در راستای تسهیل 

صادر کرد.
آیت اهلل سید ابراهیم رئیسی صبح روز جمعه 
هفته  گرامیداشت  )آیین  وصال  جشن  در 
با تبریک حلول ماه  ازدواج( در تاالر وحدت 
امیرالمومنین  ازدواج  سالروز  و  ذی الحجه 
طاهره  صدیقه  حضرت  و  )ع(  علی  حضرت 
)س( ازدواج و تشکیل خانواده را امری الهی و 

ضامن بقای انسان دانست.
شخصیتی  تناسب  گفت:  جمهور  رئیس 
عناصر  و  مسائل  از  بودن  هم ُکفو  و  زوجین 

اصلی در همدلی و پیوند زوجین است.
ازدواج  حوزه  خیرین  از  قدردانی  با  رئیسی 
برای  تالش  معروفات،  مهم ترین  از  گفت: 
این  واسطه  که  و کسی  است  ازدواج جوانان 
بهره  زندگی  در  آن  برکات  از  شود  خیر  کار 

می برد.
برای  که  کسانی  از  همچنین  جمهور  رئیس 
تحکیم  جهت  در  زوجین  اختالف  حل 
خانواده ها تالش می کنند نیز قدردانی کرد و 
پیش می آید  بعضاً  اختالف در زندگی  گفت: 
و  مشاوره  مراکز  به  مراجعه  آن  حل  راه  اما 

حکم قضایی نیست.
اختالفات  حل  برای  هیچ کس  افزود:  رئیسی 
خانوادگی توانمندتر از خوِد زوجین نیست که 
می توانند با سخن گفتن و مفاهمه مشکل را 
حل کنند اما اگر خودشان نتوانستند مصالحه 
کنند بهترین راهکار حکمیت و ریش سفیدی 

بزرگان است.
به  آسان  ازدواج  بر  تاکید  با  جمهور  رئیس 

مسأله مهریه ها نیز اشاره کرد و گفت: ازدواج 
ضامن  نمی تواند  مهریه  و  نیست  معامله 
سبب  آنچه  بلکه  باشد،  زوجین  خوشبختی 
همدلی  و  مودت  می شود  خانواده  استحکام 

است.
رئیسی مودت را عشق  ورزیدن و پیوند دل ها 
قرآن  در  متعال  خداوند  گفت:  و  کرد  تعبیر 
می فرماید ما شما را از نفس خودتان زوج قرار 

دادیم و موّدت را در دل های انسان نهادیم.
رئیس جمهور در بخش دیگری از سخنانش 
برای  دولت  اقدامات  و  وظایف  تبیین  به 
تسهیل امر ازدواج پرداخت و گفت: دولت به 
عنوان کارگزار نظام اسالمی خود را موظف به 

حمایت از امر ازدواج می داند.
ازدواج  در  مسائل  مهم ترین  از  یکی  رئیسی 
عنوان کرد  زاید  تشریفات  از  پرهیز  را  آسان 
و گفت: عالوه بر مهریه های گزاف، تشریفات 

زاید هم مانع از ازدواج آسان می شود.
رئیس جمهور در همین راستا به دبیر شورای 
روز   ۱۵ ظرف  داد  ماموریت  جوانان  عالی 
ازدواج  مراسم   برگزاری  برای  را  آیین نامه ای 
در مراکز فرهنگی و تفریحی دولتی در سراسر 

کشور تهیه و ابالغ کند.
بانکی  تسهیالت  پرداخت  در  تسریع  رئیسی 
و  داد  قرار  تاکید  مورد  نیز  را  ازدواج  برای 
اختیار  در  موقع  به  اگر  تسهیالت  گفت: 
کنند  ازدواج  می خواهند  که  پسری  و  دختر 
پرداخت  آنها  به  سختی  به  یا  نگیرد  قرار 
گفته ام  هم  قبال  است؛  تضییق  موجب  شود 
باید تسهیالت باشد، نه تضییقات.  تسهیالت 
مصوبات  خالف  زمینه  این  در  نباید  بانک ها 

عمل کنند.
رئیس جمهور بر همین اساس بانک مرکزی 
آیین نامه ای  روز   ۱۵ ظرف  که  کرد  ملزم  را 
وام  پرداخت  در  تسهیل  و  تسریع  برای  را 
ازدواج از »حیث وثایق و تضامین« و تعیین 
»سقف زمان انتظار« تهیه کند که بر اساس 

وام شان  مدتی  چه  ظرف  بدانند  زوجین  آن 
پرداخت می شود.

را  اقتصاد  وزارت  و  مرکزی  بانک  رئیسی   
نیز مامور نظارت بر روند پرداخت تسهیالت 
در  بانکی  اگر  شد  متذکر  و  کرد  ازدواج 
حتما  شد  تخلف  مرتکب  تسهیالت  پرداخت 

با آن برخورد قاطع شود.
رئیس جمهور به مشکل زوجین جوان برای 
و  راه  وزارت  از  و  کرد  اشاره  مسکن  تامین 
در  را  جوان  زوجین  که  خواست  شهرسازی 

اولویت واگذاری مسکن قرار دهد.
رئیسی با تاکید بر ساخت 4 میلیون مسکن 
در 4 سال به عنوان نیاز کشور تصریح کرد: 
تهیه  زمین  مسکن،  ساخت  برای  دولت 
می کند و وزارت راه و شهرسازی برای تسریع 
در  با  تعاونی  قالب  در  می تواند  کار  این  در 
اختیار قرار دادن زمین و پرداخت تسهیالت و 
امکانات، از خوِد جوانان هم در ساخت مسکن 

کمک بگیرد.

موضوعات  از  هم  را  اشتغال  جمهور  رئیس 
مهم در تسهیل در امر ازدواج برشمرد و گفت: 
آمار اشتغال بهتر از گذشته شده و با فروکش 
کردن کرونا وضعیت کسب و کار و تولید رو 
به پیشرفت است که می تواند دغدغه جوانان 
زیادی  تا حدود  را  ویژه قشر تحصیلکرده  به 

برطرف کند.
در  جمهور  رئیس  معاون  که  مراسم  این  در 
زنان و خانواده و وزیر ورزش و جوانان  امور 
دبیر  یامین پور  وحید  داشتند،  حضور  نیز 
ارائه گزارشی درباره  به  عالی جوانان  شورای 
وزارت  جوانان  معاونت  و  شورا  این  اقدامات 
و  پرداخت  ازدواج  امر  تسهیل  برای  ورزش 
از افزایش ۲۵ هزار موردی میزان ازدواج در 

سال ۱4۰۰ نسبت به سال ۱۳۹۹ خبر داد.
و  آسان  »ازدواج  شعار  با  وصال  جشن 
تیر  شانزدهم  تا  تیر  دهم  امروز  از  آسمانی« 
ماه همزمان با هفته ازدواج در سراسر کشور 

برگزار می شود.

گفت:  تهران  جمعه  نماز  هفته  این  خطیب 
عمران و آبادانی کشور از اهداف کلیدی نظام 

اسالمی است.
حجت االسالم و المسلمین ابوترابی فرد در 
خطبه های این هفته نماز جمعه تهران گفت: 
آقای زاکانی اعالم کردند که در دستور کار 
شهرداری تهران  در ۵ سال آینده این است 
که  ۱4۳ ایستگاه مترو به ۳۲۵ ایستگاه ارتقا 
می یابد،  یعنی یک تحول در زیر ساخت و 
ارایه خدمت به مردم ایران که از این کالن 
شهر استفاده می کنند؛ لذا  عمران و آبادانی 

کشور از اهداف کلیدی نظام اسالمی است.
وی افزود: آراستگی مدیران ارشد و میانی در 
نظام اسالمی به ارزش ها و فضایل اخالقی 
ساخت  در  اصل  ترین  محوری  و  مهمترین 
در  و  مقتدر  و  کارآمد  سیاسی  نظام  یک 
طراز است؛  لذا با نگاه به این اصل محوری 
نظام  در  مدیران  مسوولیت   مهمترین 
اسالمی، تقوا و وظیفه شناسی و حرکت در 

مدار فرامین الهی است.
ابوترابی فرد تصریح کرد: دفاع مقدس، ثمره 
ایثارگران   ، آزادگان   ، جانبازان  شهدا،  قیام 
و ملت عزیز برای دفاع از اسالم بود  که به 

پیروزی بزرگ ختم شد.
ادامه  تهران  جمعه  نماز  هفته  این  خطیب 
داد: به میزانی که آراسته به تقوا می شویم 
شویم. می  نزدیک  خدا  به  میزان  همان  به 

تنها راه رسیدن به عزت و قدرت عمل صالح 
است. اینکه می بینید بعضی به ناتوی نظامی 
در منطقه جنوب غربی آسیا اشاره می کنند  
برای آن است که شاهد این قدرت روز افزون 
امت اسالم هستند. این حرکت اقتدار آفرین 

در دنیای اسالم منطقه خاورمیانه را  از مدار 
اراده امریکا خارج کرده است و در مدار اراده 
ملت های مسلمان و معتقد و دل باخته به 
قرآن قرار داده است. این اراده مردم یمن و 
فلسطین و قهرمانان لبنان و سوریه و عراق 
است که مسیر اراده امت اسالمی را تعریف 
می کنند نه امریکا. ناتوی مزدورانه امریکا در 
برابر این حرکت اقتدارآفرین از کمترین اثر 
بی بهره است. امروز پیروز نبرد رژیم سعودی 

است یا قهرمانان یمن؟ 
قوه  روز  تیرماه  هفتم  روز  به  اشاره  با  وی 
با نگاه به اهمیت این دستگاه در  قضاییه و 
خلق قدرت و اقتدار و عدالت و ... گفت: نظام 
و  سیاسی  نظام  یک  گیری  شکل  و  سازی 
حکمرانی بدون نظام سیاسی در طراز راهی 
بشری  جوامع  تعالی  و  انسانی  توسعه  برای 
گشوده نخواهد شد لذا همه انبیاء در اندیشه 
نظام سازی و حکمرانی بودند.  اساسی ترین 
مقتدر  و  کارآمد  الهی،  سیاسی  نظام  رکن 
شایسته  و  صالح  های  انسان  گرفتن  قرار   ،
عدالت  است.  مدیریت  کلیدی  های  رده  در 
فردی مقدمه ای برای عدالت اجتماعی است 
و اگر مدیر عادل نباشد نمی تواند در مسیر 

بسط عدالت قدم بردارد.
ابوترابی فرد با بیان اینکه  هدف از حکمرانی 
عدالت  افزود:  است،  عدالت  بسط  قضاوت  و 
الهی است و همه  ورزی یک تکلیف قطعی 
ما بدون استثنا موظفیم برای آراستگی خود 
به عدالت قدم برداریم و دیگر اینکه از تمام 
جامعه  در  عدالت  بسط  برای  خود  ظرفیت 
و  معروف  به  امر  معنای  این  و  کنیم  تالش 
به  اسالمی  جامعه  اگر  است.  منکر  از  نهی 

این خصیصه آراسته شود شاهد یک تحول 
اسالمی  کشور  و  اسالم  دنیای  در  عظیم 
خواهیم بود. باید حق را بشناسیم تا آراسته 
شناخت  یعنی  حق  شناخت  شویم.  حق  به 
وظیفه در همه سطوح فردی و اجتماعی و 
اقتصادی و فرهنگی و ... که بسیار مهم است. 
انسان هایی می توانند در مسیر بسط عدالت 
عدالت  بشناسند.  را  حق  که  بردارند  قدم 
میوه شیرین اجرای حق است و حق برآمده 
مدیر  و  اسالمی  نظام  است.  نظام هستی  از 
اسالمی باید این حقوق را بشناسد. باید در 

مسیر احقاق این حقوق قدم برداشت.
حقوق  مهمترین  از  یکی  کرد:  تاکید  وی 
احترام به مردم است. ما برای مردم احترام 
الزم را قائل نیستیم. مدیر و مسوول باید با 

ادب با مردم برخورد کند. 
برای  توان  همه  از  باید  کرد:  تاکید  وی 
خودسازی و تربیت خویش استفاده و سپس 
برای ساخت یک جامعه تالش کرد.  رسالت 
حضور  زمینه  آوردن  فراهم  اسالمی  نظام 
و  علم  به  آراسته  های  انسان  و  شایستگان 
های  منصب  و  ها  موقعیت  در  صالح  عمل 
کالن و میانی و حتی خرد است و مسوولیت 
بسیار خطیر  عرصه  این  در  قضایی  دستگاه 
مداریو  قانون  قانون،  دانش،  بدون  و  است 
نیافتنی  دست  مردم  مندی  رضایت  اقتدار، 
به هر میزان که سطح دانش قضایی  است. 
در  هم  انقالب  معظم  رهبر  که  یابد  ارتقاء 
کارآمدی  کردند،  تاکید  آن  به  اخیر  بیانات 
این دستگاه افزایش خواهد یافت. عمل بدون 
فسادزاست  کارشناسی  و  علمی  پشتوانه 
ارتقاء  را  تقوا  سطح  و  دانش  سطح  باید  و 

بخشید.
مدیریت  یکساله  کارنامه  از  تشکر  با  وی 
هوشمند  رهبر  گفت:  قضاییه  قوه  ریاست 
یک  که   کردند  تجلیل  گونه  این  انقالب 
قضا  حوزه  به  آشنا  و  عالم  و  مومن  عنصر 
این  ثمره  است.  باارزشی  نعمت  بسیار   ... و 
حضور و تالش نگاه معطوف به اصالح رویه 

اصولی  های  قدم  آنکه  با  است.  تحول  و  ها 
رهبری مهمترین دغدغه  اما  برداشته شده، 
و اصل را تحقق و اجرای سند تحول مترقی 
دستگاه قضایی ذکر کردند. ما از ریاست قوه 
قضاییه می خواهیم با الهام از کالم رهبری 
که فرمودند این تحول در سایه کادرسازی و  
کادر  یک  یابد؛  می  تحقق  سازی  شخصیت 
تاروپود  با  و آشنا  عالم و هوشمند  و  مقتدر 
این دستگاه مهم را در این بخش قرار دهند.

درون  در  فساد  با  افزود:مبارزه  فرد  ابوترابی 
مبارزه  است.  مهم  قضایی  دستگاه  برون  و 
است  مهم  بسیار  فسادزا  ساختارهای  با 
اشاره  آن  به  هم  رهبری  معظم  مقام  که  
ساختارهای  و  ها  دستگاه  رصد  کردند. 
است.  مهی  نکته  ها  حوزه  همه  در  فسادزا 
خدمت شهردار محترم می گویم که  رصد 
ساختارهای فسادزا در این دستگاه مدیریت 

شهری مهم است.
راه  از مهمترین  اینکه یکی  بر  تاکید  با  وی 
ها برای از بین بردن این ساختارها آراستگی 
سیستم  از  استفاده  و  الکترونیک  دولت  به 
ممکن  سطح  ترین  عالی  در  الکترونیکی 
مهمترین  از  قوانین  تنقیح  گفت:  است، 
اقدامات برای اصالح روند قضاوت و مدیریت 
تنقیح  نیازمند  سخت  ما  است.  کشور  در 
بودجه  همچنین  هستیم.  مقررات  و  قوانین 
ریزی بر مبنای عملکرد و برنامه مهم است و 
دستگاه قضایی همت کند نظام بودجه ریزی 
کند  تدوین  برنامه  و  عملکرد  براساس  را 
وری  بهره  ارتقای  موجب  تردید  بدون  که 
شود.  می  غیرضروری  های  هزینه  حذف  و 
مهمی  نقش  قوانین  تنقیح  و  قوانین  اصالح 
داشت.  خواهد  نهاد  این  قدرت  افزایش  در 
اجتماعی  تصویرسازی  شاهد  امیدوارم 
تصویر  باشیم.  قضایی  دستگاه  از  شایسته 
موضوعات  با  مواجهه  نحوه  در  مقتدرانه 
به  عادالنه  های  رسیدگی  و  جامعه  مختلف 
مسایل موجب افزایش اقتدار دستگاه قضایی 

خواهد شد.

ناتوانی دشمن در رزم او را 
به سمت تحریم کشانده است

با  پاسداران  سپاه  کل  فرماندهی  جانشین 
اشاره به اعتراف دشمنان به قدرت جمهوری 
اسالمی ایران گفت: دشمن به دلیل ناتوانی 
روش های  با  می خواهد  رزم،  صحنه  در 
مذبوحانه همچون تحریم ها و جنگ فرهنگی 

به اهداف سخیف خود دست یابد.
شامگاه  فدوی  علی  پاسدار  دریادار  سردار 
شهرستان  شهدای  یادواره  در  پنجشنبه 
جوین خراسان رضوی افزود: عظمت زنان و 
مادران شهید و همسران و فرزندان شهدای 
ما آن قدر زیاد است که تالش های مذبوحانه 
با  را  عفاف دشمن  و  فرهنگ  در حوزه  آنها 

شکست مواجه کند. 

انقالب اسالمی در  ادامه داد: دلدادگان  وی 
صحنه های جنگ جان خود را برای انقالب 
در کف دست گرفتند و امروز در صحنه های 
جدید با توانمندی هایی که در اختیار دارند 

دشمن را با شکست مواجه خواهند کرد.
جانشین فرماندهی کل سپاه پاسداران گفت: 
هم اکنون بیش از 4۳ سال است که جبهه 
حق اسالمی در برابر همه شرارت ها، ظلم ها 
بزرگ  شیطان  باطِل  جبهه  که  حمالتی  و 
اند  داده  تشکیل  او  ضعیف  پیمانان  هم  و 
ایستادگی کرده و هر روز شکستی جدیدتر 

را به آنها تحمیل می کند.
به  که  است  سال های طوالنی  افزود:  فدوی 
رزمندگان،  دلدادگی  و  شهدا  خون  برکت 
هیچ  ذهن  به  اسالمی  ایران  علیه  اقدام 
دشمنی خطور نمی کند. حماسه بزرگی که 

رزمندگان اسالم در هشت سال دفاع مقدس 
آفریدند و تقدیم شهدای اسالم مهر تثبیتی 
بر این شجاعت ها بود که هم اکنون بیش از 
۳۰ سال می گذرد و حتی یک تیر به سوی 

انقالب اسالمی شلیک نشده است. 
وی ادامه داد: همه قدرت ها و استعمارگران 
این  به  مقدس  دفاع  سال  هشت  طی  دنیا 
از  بزرگتر  انقالب  این  که  رسیدند  نتیجه 
حد تصور آنان است و نه تنها قدرت دفاع از 
خود دارد بلکه شکست را بر دشمنان خود 

تحمیل می کند. 
پاسداران  سپاه  کل  فرماندهی  جانشین 
در  اسالمی  ایران  جز  کشوری  هیچ  افزود: 
خود  تصمیمات  تمام  بتواند  که  نیست  دنیا 
به  دنیا  ظاهری  ابرقدرت های  برابر  در  را 
پوشالی  قدرت  که  چرا  برساند  منصه ظهور 

دشمنان در دل رزمندگان اسالم هیچ تجلی 
در  آنچه  داد:  ادامه  فدوی  ندارد.  فروغی  و 
قدرت  دارد  تجلی  اسالم  رزمندگان  قلوب 
مقام  که  است  اسالمی  انقالب  دلدادگان 
با  آنها  و  می گیرد  تصمیم  رهبری  معظم 
فرماندهی  جانشین  می کنند.  عمل  قدرت 
جز  به  عالم  در  گفت:  پاسداران  سپاه  کل 
دیگری  حزب  شیطان  حزب  و  خدا  حزب 
وجود ندارد و حزب شیطان همواره شکست 
به  نسبت  هشدار  با  فدوی  خورد.   خواهد 
یارگیری دشمن در داخل کشور افزود: همه 
باید مراقب باشند تا فریب شیطان را نخورند.

وی با اشاره احادیث مختلف در شان شهدای 
متعال  خداوند  کرد:  نشان  خاطر  اسالم 
عظمتی به شهید داده است که یک شهید 

می تواند همه ما را کفایت کند.

خطیب نماز جمعه این هفته تهران :
عمران و آبادانی کشور از اهداف 

کلیدی نظام اسالمی است


