
مردمی کردن اقتصاد 
اراده جدی دولت است 

دولت باید بر قیمت کاالها 
در بازار نظارت داشته باشد

صفحه )4(صفحه )4(

رئیس مرکز بررسی های استراتژیک ریاست جمهوری، تعاونی ها را 
جلوه ای از حضور مردم در اقتصاد دانست و گفت: مردمی کردن 
اقتصاد اراده جدی دولت است و تعاونی ها یکی از مهم ترین بسترها 
تفاهم نامه  امضای  آیین  می آیند.  شمار  به  اراده  این  تحقق  برای 
ریاست  استراتژیک  بررسی های  مرکز  میان  سه جانبه  همکاری 

جمهوری، وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی و دستیار ویژه ...

یک عضو کمیسیون اقتصادی مجلس با بیان اینکه باید کنترلی 
آزادسازی  باشد، گفت:  داشته  بازار وجود  در  کاالها  قیمت  بر 
باید نظارت  قیمت کاالها باعث فشار به مردم شده لذا دولت 
با تأکید بر لزوم  بازار داشته باشد. محمد علیپور  بر  و کنترل 
نظارت دولت و مشخصا وزارتخانه های اقتصاد و صمت بر قیمت 

کاالها گفت: قیمت گذاری کاالها باید به گونه ای باشد ...
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ریشه کنی بیسوادی در استان
 نیازمند کار جهادی است

آگاه سازی و تربیت جنسی 
کودکان؛

 تابویی که باید شکسته شود

سرپرست دانشگاه علوم پزشکی یاسوج 
خبر داد:

چهار شهرستان در وضعیت زرد 
و یک شهرستان در وضعیت نارنجی کرونایی 
وزارت  رسانی  اطالع  سامانه  آماری  نقشه  مطابق   
وضعیت  در  شهرستان  یک  اکنون  هم  بهداشت 
چهار  و  آبی  وضعیت  در  شهرستان  چهار  نارنجی، 
دارند.  قرار  کرونایی  زرد  وضعیت  در  شهرستان 
و  کهگیلویه  پزشکی  علوم  دانشگاه  سرپرست 
هیچ  گفت:  باره  این  در  شنبه  روز  بویراحمد 
استان  در  کرونایی  قرمز  وضعیت  در  شهرستانی 
اکنون  هم  افزود:  نژاد  غالم  محمد  ندارد.  وجود 
شهرستان  نارنجی،چهار  دروضعیت  شهرستان  یک 
در وضعیت آبی و چهار شهرستان در وضعیت زرد 
تنها شهرستان  داد:  ادامه  دارند. وی  قرار  کرونایی 

نارنجی استان گچساران است. ...

به اعتقاد جانشین فرمانده کل سپاه پاسداران 
انقالب اسالمی، دعوای بین جبهه حق انقالب 
تمامی  دنیا  شیاطین  باطل  جبهه  و  اسالمی 
ندارد و هیچگاه این دو جبهه کنار هم جمع 
نهایی  وعده  که  وقتی  تا  گفت:  شوند،  نمی 
و  دارد  ادامه  دعوا  این  شود  محقق  خداوند 
آخرین  و  را  تحقق  این  ببینیم  ما  امیدواریم 
شیرینی  و  حالوت  و  شده  نازل  خدا  حجت 
حکومت اسالمی را همه مردم دنیا ببینند و 

بچشند.
مردادماه  یکم  روز  عصر  فدوی  علی  سردار 
در آئین تکریم و معارفه فرمانده سپاه ثاراهلل 
استان کرمان با تبیین ابعاد مختلف شخصیت 
باید  گفت:  سلیمانی،  شهید  سپهبد  سردار 
دل،  با  کار  پای  و  باشد  داشته  اصرار  انسان 
او  به  شهادت  خداوند  تا  باشد  عمل  و  زبان 
را  ها  آمدن  و  ها  رفتن  این  او  بکند.  عنایت 
و  تودیع  کرد:  اظهار  و  دانست  روزگار  رسم 
معارفه دائمی است و فقط خداوند باقی است.

انقالب  پاسداران  سپاه  کل  فرمانده  جانشین 
ریخته  طرحی  دشمنان  کرد:  اظهار  اسالمی 
بودند که نسل های بعدی انقالب اسالمی به 
عملکرد  در  و  نباشند  قبلی  های  نسل  مثابه 
های  نسل  در  که  طوری  به  باشند  متفاوت 
بعدی ارزش ها، پایداری ها و اصالت ها از بین 

برود اما این خواسته دشمنان محقق نشد.
اش  وعده  خداوند  اینکه  بر  تأکید  با  فدوی 
نیست،  تخلفی  خدا  وعده  در  و  است  حق 
بسیار  نسلی  انتقال  دلیل محکم  کرد:  عنوان 
وقتی  که  است  این  اسالمی  انقالب  در  عالی 
قرار شد هم نسل های قبلی و هم نسل های 
بعدی محک بخورند به تیغ و کشته شدن باز 

بهترین محک را خوردند.
و  بزرگ  امتحانی  نود  دهه  در  افزاید:  می  او 
در  آمد؛  پیش  شصت  دهه  از  بزرگتر  شاید 
دهه شصت در خانه خود می جنگیدیم اما در 
دهه نود بیش از هزار کیلومتر دورتر از خانه 
خودمان میجنگیدیم و نسل جدید هم در این 

برهه بسیار عالی محک خوردند...

نهضت  گفت:  وبویراحمد  کهگیلویه  استاندار   
سوادآموزی امر مهمی است که باید همه فرمانداران 
بیسوادی  برای ریشه کنی  با کار جهادی  و مدیران  
زاده  احمد  علی  سید  باشند.  داشته  مضاعفی  تالش 
پشتیبانی  شورای  نشست  نخستین  در  شنبه  روز 
یاسوج  در  بویراحمد  و  کهگیلویه  استان  سوادآموزی 
اظهار داشت: نهضت سوادآموزی اهمیت واالیی دارد 
که باید در دورانی که به علم و ترقی و پیشرفت شهره 
دارد سیاست گذاری ها در استان به سمت ریشه کنی 
بی سوادی در جامعه پایه ریزی شود. وی افزود: طبق 

آخرین سرشماری آمار باسوادی در استان از ...

استاندار کهگیلویه و بویراحمد:
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معاون هماهنگی امور اقتصادی
 وزیر کشور گفت:

تخصیص اعتبار پروژه تله کابین یاسوج 
در سطح ملی پیگیری می شود

طرح عیدانه ترخیص 
خودروهای توقیفی در استان 

تمدید شد

جبهه حق و باطل هرگز  
کنار هم  جمع نمی شوند

2

2

در اختتامیه جشنواره هنرهای تجسمی عنوان شد:

دغدغه هنرمندان از 
مدیران بیشتر است 

3

عضو کمیسیون امنیت ملی و سیاست خارجی مجلس شورای 
اسالمی با بیان اینکه سعودی ها با هوشیاری بیشتری سیاست 
کشورهای  کردند،گفت:  دنبال  را  منطقه  در  واشنگتن  های 
دادند سیاست  ترجیح  آمریکا  منطقه و حتی متحدان سنتی 

کاهش تنش با ایران را دنبال کنند.
فدا حسین مالکی در مورد سفر جوبایدن به خاورمیانه گفت: 
پرواضح بود که این سفر بدون برنامه، انگیزه، استراتژی خاص 
نسبت به سیاست های آمریکا در منطقه و فقط در راستای 

حمایت از رژیم صهیونیستی انجام شد.
و سیاست خارجی مجلس سفر  ملی  امنیت  عضو کمیسیون 
جوبایدن به منطقه را شکست خورده عنوان کرد و بیان داشت: 
جوبایدن در این سفر در تالش بود تا  اهداف ترامپ را در غرب 
آسیا دنبال کند،اما سعودی ها با توجه به تجربیات گذشته با 
هوشیاری بیشتری سیاست های واشنگتن در منطقه را دنبال 
کردند چون این موضوع هزینه سنگینی برای عربستان داشت.

کشورهای منطقه و حتی متحدان سنتی آمریکا ترجیح دادند 
سیاست کاهش تنش با ایران را دنبال کنند.

سرزمین  به  بایدن  سفر  کرد:  اضافه  زاهدان  مردم  نماینده 

نتوانست  و  نداشت  و عربستان هیچ گونه دستاوردی  اشغالی 
اهداف رژیم صهیونیستی در منطقه را محقق کند.

آمریکا در خاورمیانه هیچ  اینکه سیاست های  بیان  با  مالکی 
دستاوردی برای کشورهای منطقه ندارد،گفت: این سفر نمی 
منطقه  در  اسالمی  جمهوری  سیاست های  در  تاثیری  تواند 
داشته باشد ایران با جدیت بر تقویت سیستم دفاعی و مواضع  
و  انسجام  در  خود  اهداف  و   کرده  پافشاری  برجام  در  خود 

تامین امنیت کشورهای اسالمی را دنبال می کند.
تهران تصریح کرد: قدرت  آستانه در  به نشست  اشاره  با  وی 
بود.  ملموس  منطقه  برای  تهران  در  آستانه  نشست  نمایی 
حضور والدیمیر پوتین و رجب طیب اردوغان در کانون توجه 
رسانه های جهان قرار گرفت، چون این نشست همزمان با سفر 
رئیس جمهور ایاالت متحده به رژیم صهیونیستی و عربستان 
سعودی بود توانست با  تحت الشعاع قرار دادن سفر بایدن به 
همبستگی بیشتر کشورهای منطقه و منزوی کردن آمریکایی 

ها منجر شود.
مالکی گفت: مقایسه دو سفر روسای جمهوری روسیه و آمریکا 
نشان می دهد که تهران با سفر پوتین به نقش تأثیرگذار خود 

در منطقه ادامه می دهد.
عضو کمیسیون امنیت ملی و سیاست خارجی مجلس تصریح 
کرد: کشورهای عربی با هوشیاری بیشتری نسبت به سیاست 
های آمریکا در منطقه عمل می کنند و می دانند که جمهوری 
اسالمی به عنوان قدرت منطقه ای تاثیر گذار است و هر چه 
ایران قوی تر باشد امنیت و ثبات در منطقه بیشتر خواهد شد.

 مالکی تاکید کرد: کشورهای منطقه این موضوع را بدانند که  
است  منطقه  در  ثبات  و  صلح  تامین  با  مترادف  ایران  قدرت 
شود  می  بیشتر  اختالفات  و  امنی  نا  به  هم  آمریکا  و حضور 
منجر می شود تقریبا  همه کشورها به این نتیجه رسیدند که 
آمریکایی ها قابل اعتماد نیستند و حضور آنها به اختالفات بین 

کشورهای اسالمی دامن می زند.
نماینده مردم زاهدان با توجه به اهمیت سفر پوتین به تهران 
ایران در  راهبردی  ترین شریک  به عنوان مهم  گفت: روسیه 
منطقه است سفر رئیس جمهور این کشور به ایران  بسیار حائز 
اهمیت است و پر واضح است که روسای جمهور روسیه، ترکیه 
موثری  و  قاطع  تصمیمات  می توانند  نشست  این  در  ایران  و 

برای صلح و ثبات در منطقه  اتخاذ کنند.

ریاست  جهادی  و  فعال  حضور  به  اشاره  با  اطالعات  وزیر 
جمهوری و تالش شبانه روزی مجموعه دولت گفت: برای حل 
مشکالت و مطالبات به حق مردم باید انقالبی و جهادی وارد 

عمل شد.
حجت االسالم و المسلمین سید اسماعیل خطیب در دومین 
در  استان  تامین  شورای  جلسه  در  گیالن  به  خود  سفر  روز 
مهمترین  از  یکی  را  تولید  سوی  به  نقدینگی  هدایت  رشت، 
سیاست های دولت دانست و افزود: مبارزه با هرگونه فساد و 
زیاده خواهی از تاکیدات رهبر معظم انقالب و رئیس جمهور  

است.
وی اضافه کرد: مبارزه با فساد، رانت، قاچاق و ویژه خواری از 
اولویت های اصلی رسیدن به موفقیت در مسیر ارائه خدمات 

صادقانه به مردم محسوب می شود.
وی هدایت نقدینگی به سوی تولید، اشتغال و سرمایه گذاری 
را از تاکیدات مقام معظم رهبری دانست و گفت: دولت خود 
را موظف می داند برای جهت دهی سرمایه گذاری ها به سمت 

تولید و اشتغال شرایط الزم را فراهم کند.
وزیر اطالعات در ادامه به کارزار دشمن در برپایی جنگ های 

تمام عیار علیه ایران اسالمی با بهره مندی از ناتوهای نظامی، 
ناتوی  کنار  در  خرابکاری،  و  تروریستی  سیاسی،  فرهنگی، 
فضای مجازی اشاره کرد و گفت : امروز ایران به عنوان قدرت 
ظرفیت ها  تمامی  کمک  با  منطقه  در  کننده  تعیین  و  بزرگ 
انتظامی و امنیتی و کمک های فرهنگی  در نیروهای نظامی، 
و رسانه ای، به ویژه رسانه ملی می تواند با تمام قوا در میدان 
مبارزه حاضر و پیروز باشد. استاندار گیالن هم در این نشست 
جایگاه  درخصوص  رهبری  معظم  مقام  بیانات  به  اشاره  با 
وزارت اطالعات و خدمات ارزشمند سربازان گمنام امام زمان 
با  نیروهای  با همت  اطالعات  وزارت  گفت:  اسالمی،  نظام  به 
و  بزرگ  انقالبی، خدمات  و  دلسوز  متخصص،  متعهد،  ایمان، 
عظیم  پایگاهی  اکنون  و  کرده  ارائه  انقالب  برای  ارزشمندی 
برای مبارزه و جهاد در عرصه جنگ های اطالعاتی در دنیای 
امروز محسوب می شود. اسداهلل عباسی به اهتمام ویژه دولت 
پایدار در کشور و منطقه  امنیت  به توسعه  انقالبی و مردمی 
اشاره و خاطرنشان کرد: اجالس اخیر تهران، نشان دهنده اوج 
اقتدار ایران اسالمی در منطقه و جهان است و ناامیدی بیشتر 

دشمنان را موجب شده است.

اینکه در  با بیان  امام و رهبری  سخنگوی جبهه پیروان خط 
دولت های قبلی سرمایه اجتماعی به شدت کاهش پیدا کرده 
بود، گفت: حضور بی واسطه رئیس جمهور در بین مردم و عدم 
برج عاج نشینی او موجب تقویت سرمایه اجتماعی شده است.

سید کمال الدین سجادی، با اشاره به سفرهای استانی رئیس 
جمهور گفت: سفرهای استانی اقدام بسیار خوبی است چراکه 
در  دولتی  مقامات  و  استانداران  فرمانداران،  اینکه  از  غیر 
رده های مختلف حضور میدانی دارند و گزارشات را به رئیس 
جمهور می رسانند، مردم هم آنجا حرف های خود را بی واسطه 
مطرح می کنند و این شیوه خوبی است که آقای رئیس جمهور 

با مردم مالقات و گفت وگو داشته باشد.

سخنگوی جبهه پیروان خط امام و رهبری با بیان اینکه هرچه 
ارتباط دولتمردان با مردم بیشتر باشد، بهتر است، تصریح کرد: 
را رصد  از دور کارها  و  بنشینند  برج عاج  نباید در  مسئوالن 
کنند بلکه باید از نزدیک کارها و مشکالت را رصد کرده و راه 
حل ارائه کنند. وی گفت: متاسفانه در اثر برخورد بد برخی از 
دولتمردان به خصوص دولت های یازدهم و دوازدهم، سرمایه 
را  اعتماد خود  پیدا کرده و مردم  به شدت کاهش  اجتماعی 
نسبت به دولت از دست داده بودند که امیدواریم این کار آقای 
رئیسی و همکارانشان بتواند موجب افزایش سرمایه اجتماعی 
بزرگترین  مردم  اسالمی  جمهوری  در  چراکه  شود  کشور  در 

سرمایه هستند.

عضو کمیسیون امنیت ملی و سیاست خارجی مجلس:

سفر بایدن به منطقه شکست خورد
برای حل مشکالت و مطالبات به حق مردم

 باید انقالبی و جهادی وارد عمل شد

تقویت سرمایه اجتماعی
 با حضور بی واسطه رئیس جمهور در بین مردم
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تخصیص اعتبار پروژه تله کابین یاسوج 
در سطح ملی پیگیری می شود

معاون هماهنگی امور اقتصادی وزیر کشور گفت: تخصیص 
برای  ارزان قیمت در سطح ملی  از طریق تسهیالت  اعتبار 
پیگیری می شود. محسن کوشش  یاسوج  کابین  تله  پروژه 
یاسوج،  کابین  تله  در حال ساخت  پروژه  از  بازدید  در  تبار 
اظهار داشت: مشکالت پرداخت تسهیالت بانکی به سرمایه 
گذار این پروژه در جلسه مشترک بانک عامل، سرمایه گذار 
بیان  وی  شود.  می  پیگیری  تهران  در  فرهنگی  میراث   و 
گردشگری  صنعت  رونق  در  مهمی  نقش  پروژه  این  کرد: 
معاون  دارد.   بویراحمد  و  کهگیلویه  مردم  اشتغالزایی  و 
هماهنگی امور اقتصادی وزیر کشور تصریح کرد:  باید سقف 
سپه  بانک  توسط  پروژه  این  به  بانکی  تسهیالت  پرداخت 
و  گردشگری  میراث فرهنگی،  مدیرکل  یابد.  افزایش  کشور 
صنایع دستی کهگیلویه و بویراحمد با اشاره به اهمیت  پروژه 
تله کابین یاسوج، تصریح کرد: تکمیل این پروژه نقش مهمی 
در جذب گردشگر مرکز استان دارد. سعید طالبی پور با بیان 
اینکه تمام تجهیزات الزم توسط سرمایه گذار خریداری شده 
است، ادامه داد: پرداخت تسهیالت برای اتمام زیرساخت ها 
، کافی شاپ،  ، رستوران  پایه های خط کابین ها  از جمله 
تله  پروژه  تکمیل  افزود:  پور  است. طالبی  و محوطه سازی 
کابین یاسوج به یک مطالبه عمومی برای مردم تبدیل شده 
که نیازمند توجه ویژه مسئوالن ملی است. وی عنوان کرد: با 
توجه به نزدیکی پروژه تله کابین به آبشار یاسوج در صورت 
خواهیم  گردشگران  سوی  از  خوبی  استقبال  شاهد  تکمیل 
بود. عملیات اجرایی تله کابین یاسوج پایتخت طبیعت ایران 
در مهرماه ۱۳۹۲ آغاز شده و با وجود گذشت حدود ۹ سال، 
این پروژه گردشگری پیشرفت فیزیکی قابل قبولی نداشته 
است. بر اساس گفته های سرمایه گذار این طرح، در همان 
روزهای آغازین شروع فعالیت ۲ و نیم میلیون یورو در زمینه 
خرید خط تله کابین توسط وی هزینه شده است و به گونه 
فراموشی سال ها رها  از  ای  تله  این سرمایه گذاری در  ای 

شده بود.

در کهگیلویه و بویراحمد؛
چهار شهرستان در وضعیت زرد کرونایی 

و یک شهرستان در وضعیت نارنجی 
 مطابق نقشه آماری سامانه اطالع رسانی وزارت بهداشت هم 
اکنون یک شهرستان در وضعیت نارنجی، چهار شهرستان در 
وضعیت آبی و چهار شهرستان در وضعیت زرد کرونایی قرار 
دارند. سرپرست دانشگاه علوم پزشکی کهگیلویه و بویراحمد 
روز شنبه در این باره گفت: هیچ شهرستانی در وضعیت قرمز 
افزود: هم  کرونایی در استان وجود ندارد. محمد غالم نژاد 
اکنون یک شهرستان دروضعیت نارنجی،چهار شهرستان در 
وضعیت آبی و چهار شهرستان در وضعیت زرد کرونایی قرار 
دارند. وی ادامه داد: تنها شهرستان نارنجی استان گچساران 
داشت:  ابراز  یاسوج  پزشکی  علوم  دانشگاه  سرپرست  است. 
و  دنا  چرام،  بویراحمد،  شامل  زرد  های  شهرستان  لیست 
کهگیلویه است. وی تاکید کرد: شهرستان های آبی شامل 
دانشگاه  مارگون هستند.  سرپرست  و  لنده  بهمئی،  باشت، 
بیمار   ۷۰ اینک  هم  گفت:  همچنین  یاسوج   پزشکی  علوم 
در بیمارستان های استان بستری هستند که ۲4نفر مبتالی 
ویژه  مراقبت های  بخش  در  بیماران  این  از  نفر   ۲ و  قطعی 
تحت درمان هستند. محمد غالم نژاد اظهار داشت: در ۲4 
ساعت گذشته در کهگیلویه وبویراحمد فوت ناشی از کرونا 
وجود نداشته است. وی اضافه کرد: از مجموع مبتالیان به 
کووید ۱۹در کهگیلویه و بویراحمد ۹۶هزار ۷۲۳ نفر بهبود 
یافته گزارش شده است. غالم نژاد با اشاره به آزمایش های 
انجام شده دراستان طی ۲4 ساعت گذشته، تصریح کرد: از 
۱۸۹ نمونه دریافت شده از آزمایشگاه های استان، ۳۶ درصد 

موارد مثبت بوده است.

دوومیدانی کاران معلول هم استانی
 در رقابتهای قهرمانی کشور 2 نشان گرفتند 
رییس هیأت جانبازان و معلوالن کهگیلویه و بویراحمد گفت: 
کاران  دوومیدانی  از  علیزاده  رضا  و  زاده  تقی  امیرحسین 
به  موفق  کشور  قهرمانی  های  رقابت  در  استان  این  معلول 

کسب یک نشان نقره و یک نشان برنز شدند. 
پارادوومیدانی  های  رقابت  داشت:  اظهار  نژاد  محراب  رضا 
معلوالن قهرمانی کشور به مدت یک روز در استادیوم خانه 
از  دوره  این  برگزاری  افزود:  وی  شد.   برگزار  تهران  آفتاب 
رقابت ها به همت فدراسیون ورزش های  معلوالن بوده است.  
رییس هیأت جانبازان و معلوالن کهگیلویه و بویراحمد بیان 
کرد: دوومیدانی کاران جانباز و معلول پسر رده های سنی 
ها  رقابت  از  دوره  این  در  نوجوانان سراسر کشور  و  جوانان 
رفتند.   یکدیگر  مصاف  به  مختلف  مواد  در  و  داشته  حضور 
محراب نژاد عنوان کرد: ۲ نماینده از کهگیلویه و بویراحمد 
به نام های امیرحسین تقی زاده و رضا علیزاده در این دوره 

از رقابت ها حضور داشتند. 
توانست  دیسک  پرتاب  ماده  در  زاده  تقی  داشت:  ابراز  وی 
عالوه بر تصاحب عنوان دوم و نشان نقره این دوره از رقابت 
ها جواز حضور در اردوی تیم ملی پارادوومیدانی پسران را 

نیز کسب کند. 

استاندار کهگیلویه و بویراحمد:

ریشه کنی بیسوادی در استان
 نیازمند کار جهادی است

 استاندار کهگیلویه وبویراحمد گفت: نهضت سوادآموزی امر 
مهمی است که باید همه فرمانداران و مدیران  با کار جهادی 

برای ریشه کنی بیسوادی تالش مضاعفی داشته باشند.
سید علی احمد زاده روز شنبه در نخستین نشست شورای 
پشتیبانی سوادآموزی استان کهگیلویه و بویراحمد در یاسوج 
اظهار داشت: نهضت سوادآموزی اهمیت واالیی دارد که باید 
در دورانی که به علم و ترقی و پیشرفت شهره دارد سیاست 
در  سوادی  بی  کنی  ریشه  سمت  به  استان  در  ها  گذاری 
سرشماری  آخرین  طبق  افزود:  وی  شود.  ریزی  پایه  جامعه 
به ۹۵  انقالب  از  از ۲۸ درصد قبل  استان  باسوادی در  آمار 
درصد رسیده است. احمد زاده بیان کرد: پنج درصد بیسوادی 
برای استان کهگیلویه و بویراحمد آمار باالیی است که باید با 
استفاده از همه ظرفیتها این ۵ درصد شناسایی و برای باسواد 
کردن آنان برنامه ریزی کرد. مدیرکل آموزش و پرورش استان 
کهگیلویه و بویراحمد نیز گفت: طبق آخرین سرشماری سال 
۹۵ تعداد ۳4 هزار نفر بی سواد در استان داریم که باید برای 
ریشه کنی بی سوادی همه دستگاهها آموزش و پرورش را در 
شناسایی و جذب بی سوادان همکاری نمایند. حسنعلی عزت 
خواه گفت: جامعه هدف نهضت سوادآموزی سنین ۱۰تا 4۹ 
شهرستان  به  مربوط  باسوادی  آمار  بیشترین  که  است  سال 
گچساران و کمترین مربوط به کهگیلویه است. معاون سواد 
آموزی اداره کل آموزش و پرورش استان نیز گفت: کهگیلویه 
و بویراحمد در زمینه آموزشهای سوادآموزی جز ۸ استان برتر 
نهضت  به عنوان رئیس شورای پشتیبانی  استاندار  است که 
سوادآموزی در این زمینه حمایتهای خوبی داشته که از طرف 

وزارت آموزش و پرورش  مورد تقدیر قرار خواهد گرفت. 

طرح عیدانه ترخیص خودروهای 
توقیفی در استان تمدید شد

رئیس اداره آموزش و فرهنگ ترافیک کهگیلویه و بویراحمد 
گفت: طرح عیدانه ترخیص خودروهای توقیفی در استان به 
مناسبت دهه والیت وعید غدیرخم تا ۶ مرداد ماه تمدیدشد.

سرهنگ دوم صدراله عبادی نسب اظهار داشت: به مناسبت 
اعیاد قربان و غدیر خم همکاری الزم با مالکان وسایل نقلیه 
قضایی  که دستور  هایی  آن  به جز  ها  پارکینگ  در  توقیفی 
دارند با حذف تشریفات در سریعترین زمان ممکن به عمل 
می  نقلیه  وسایل  مالکان  همچنین  افزود:  وی  آمد.  خواهد 
 ۱۲۰ راهور  سامانه  و  من  پلیس  برنامه  از  استفاده  با  توانند 
خود  نقلیه  وسایل  ترخیص  به  نسبت  غیر حضوری  بصورت 
اقدام کنند رئیس اداره آموزش و فرهنگ ترافیک کهگیلویه 
و بویراحمد تصریح کرد: این طرح برای کسانی که خودروی 
تدارک  تقسیط  یکسال  مدت  به  است  خالفی  دارای  ها  آن 
دیده شده است ودر کمترین زمان ممکن وسیله نقلیه تحویل 
مالک می شود وبرای کسانی که وسایل نقلیه آنها فاقد بیمه 
شخص ثالث است با اخذ تعهدات الزم وسیله نقلیه به آن ها 

تحویل داده می شود.

سه هزار میلیارد ریال به بزرگراه 
بابامیدان - گچساران اختصاص یافت

فرماندار شهرستان باشت گفت: سه هزار میلیارد ریال اعتبار 
یافت  اختصاص  بابامیدان -گچساران  بزرگراه  دوم  باند  برای 
که هم اکنون عملیات اجرایی این طرح ملی آغاز شده است.

بابامیدان   - بزرگراه گچساران  دوم  قطعه  افزود:  گرامی  نادر 
بطول بیش از ۱۰ کیلومتر در شهرستان باشت و استان فارس 
اجرا خواهد شد. وی بیان کرد:  چهار کیلومتر از این طرح در 

شهرستان باشت از بوستان تا پل بریم اجرا  می شود.
گرامی اظهار داشت: اعتبار این طرح ملی همراه با تعدیل و 

قیر تا مرز هفت هزار میلیارد ریال خواهد رسید.
فرماندار باشت با بیان اینکه مدت قرار داد این طرح ملی ۳۶ 
ماهه است ابراز کرد: ۸۵۰ هزار متر مکعب خاکبرداری، ۱۸4 

هزار متر مکعب خاکریزی، ۶۶هزار متر مکعب زیر اساس و 
۲۸هزار متر مکعب اساس در این طرح اجرا خواهد شد.

برای اجرای طرح قطعه دوم  ابراز کرد: میزان آسفالت   وی 
تن   4۶۰ هزارو   ۵۲ از  بیش  بابامیدان   - گچساران  بزرگراه 
 4۷۹ یکهزارو  ملی  طرح  این  در  کرد:  تصریح  گرامی  است. 
و یک  برگردان  بندی، سه دستگاه پل، سه دور  آرماتور  تن 
دستگاه زیر گذر اجرا خواهد شد. وی اظهار داشت: برقراری 
ارتباط ایمن، کاهش تلفات و تصادفات جاده ای ،اصالح طرح 
هندسی مسیر و افزایش سرعت با توجه به تعریض و بهسازی 
محور موجود از مزایای دیگر این پروژه است.  فرماندار باشت 
گفت: ساخت و توسعه راه های ایمن در افزایش فرصت های 

سرمایه گذاری و دستیابی به توسعه پایدار نقش مهمی دارد.
گرامی افزود: امید می رود با اجرای این طرح ها، روند توسعه 
راه که زیربنای پیشرفت همه بخش های دیگر است، سرعت 
روز  به  روز  به  نیز  اقتصادی  توسعه  های  شاخص  و  گرفته 

بیشتر شود.

۱۰۰ میلیارد تومان طرح عمرانی و 
خدماتی در سی سخت اجرا می شود

شهردار سی سخت گفت: یکصد میلیارد تومان پروژه خدماتی 
و  رفته  مناقصه  به  شهر  این  شهرداری  سوی  از  عمرانی  و 
اجرایی خواهد شد.  کیانوش صیادی اظهارداشت:  کار لکه 
از 4۲  بیش  اعتباری  و  فاز  در چهار  معابر  آسفالت  و  گیری 
هزار  اجرای۱۷  کرد:  بیان  وی  است.  اجرا  حال  در  میلیارد 
متر مربع طرح جدول گذاری و پیاده روسازی با بیش از ۱4 
میلیارد نیز اجرایی خواهدشد. صیادی رنگ آمیزی جداول و 
خط کشی خیابان،  اجرای عملیات تکمیلی برای پارک تپه 
قالت و ساختمان مدیریت آتش نشانی و تاسیسات شهری با 
از دیگر پروژه  بنا را   پنج طبقه و سه هزار و ۷۰۰ متر زیر 
های در دست اجرای شهرداری اعالم کرد. وی احداث سالن 
پروژه  دیگر  از   را  هلیکوپتر  پد  تخصیص  با  بحران  مدیریت 
های مهم شهرداری  دانست و اضافه کرد: بازسازی ساختمان 
مدیریت بحران قبلی با ۵۰ درصد پیشرفت فیزیکی در حال 
مبلمان  حوزه  در  افزود:  سخت  سی  است.شهرداری  اجرا 
شهری تجهیزات مورد نیاز خریداری ها انجام و با انجام نور 
پردازی پایش تصویری در ورودی و خروجی شهر نیز نصب 

خواهد شد.

هنرهای  جشنواره  اختتامیه  مراسم 
بویراحمد  و  کهگیلویه  استان  تجسمی 
عصر روز شنبه یکم مرداد ماه ۱4۰۱ با 

معرفی برگزیدگان برگزار شد.
امین درخشان، مدیرکل فرهنگ و ارشاد 
بویراحمد  و  کهگیلویه  استان  اسالمی 
ضمن تاکید بر اینکه اعتقاد دارد که هنر 
را باید اجتماعی و مردمی کنیم، گفت: 
هنرمندان هنرهای تجسمی نشان دادند 
که دغدغه هنرمندان  از مدیران بسیار 

بیشتر است.
هنرهای  انجمن  از  قدردانی  با  وی 
تجسمی به دلیل برگزاری این جشنواره، 
اظهار کرد: انجمن ها توانایی مدیریت و 
بدون  و  دارند  را  ها  جشنواره  برگزاری 
تردید این رویه را در ادامه کار خواهیم 
می  هنرمندان  خود  به  را  کار  و  داشت 

سپاریم.
مدیرکل فرهنگ و ارشاد اسالمی استان 
کهگیلویه و بویراحمد گفت: هر جا کار 
به اهلش سپرده شود، نتیجه قابل قبول 
بوده و هنرمندان نیز خود به خوبی می 
داند چطور کار را به شکل ویژه ای انجام 

دهند.
وی ضمن تاکید بر اینکه اعتقاد دارد که 
کنیم،  مردمی  و  اجتماعی  باید  را  هنر 
را  باید  هنر  و  فرهنگ  حوزه  داد:  ادامه 
این مسئله  و  اجتماعی کنیم  و  مردمی 

مهم، نیاز جامعه است.
این خأل در  اینکه  به  اشاره  با  درخشان 
سطح جامعه وجود دارد، اظهار کرد: نیاز 
و  انظار عمومی  در  هنرمندان  که  است 
پیدا  حضور  جامعه  اساسی  مسائل  در 
کرده و بتوانند با خالقیت و ابتکاری که 

دارند، نقش خود را ایفا کنند.
مدیرکل فرهنگ و ارشاد اسالمی استان 
کرد:  خاطرنشان  بویراحمد  و  کهگیلویه 
هنرمندان هنرهای تجسمی نشان دادند 
بسیار  مدیر  من  از  هنرمند  دغدغه  که 

بیشتر است.
های  دغدغه  اینکه  به  اشاره  با  وی 
نمایش  به  آنها  آثار  در  که  هنرمندان 
و  اساسی  های  دغدغه  شد  گذاشته 
به  هنرمندان  ورود  گفت:  بود،  مهمی 
و  زیست  محیط  جمله  از  موضوعاتی 
عفاف،  و  حجاب  بلوط،  های  جنگل 
تقدیر  شایسته  اسالمی  و  ایرانی  هویت 

است.
چهره  حضور  شد:  یادآور  درخشان 
این  در  مختلف  های  رشته  ممتاز  های 
جشنواره شایسته تقدیر است، اما بدون 
نقطه قوت جشنواره  این عزیزان  تردید 

بودند.
اسالمی  ارشاد  و  فرهنگ  مدیرکل 
هر  گفت:  بویراحمد  و  کهگیلویه  استان 
این  ما  اساسی  مشکالت  از  یکی  ساله 
از استان  باید  بوده که هیئت داوران را 
دعوت  شیراز  و  تهران  مثل  دیگر  های 
کردیم  بازنگری  امسال  اما  کردیم،  می 
و دیدیم که افراد بزرگی داریم و ظرفیت 
های داوری در هنرمندان ما وجود دارد 
باعث شد که دیگر  نیز  این موضوع  که 
هنرمندان با انگیزه بیشتری وارد رقابت 

در این جشنواره شوند.
از  نفر   ۲۳۰ از  بیش  کرد:  عنوان  وی 
هنرمندان در رشته های مختلف نقاشی، 
در   ... و  گرافیک  عکاسی، خوشنویسی، 
داشتند که حدود  این جشنواره حضور 
با  و  گرفت  قرار  تأیید  مورد  اثر   ۱۶۰
رأی هیئت داوران نیز افراد برتر معرفی 

خواهند شد.

هنرمندان نسبت به آسیب های 
اجتماعی اشراف بیشتری دارند

سید جواد هاشمی مهر، معاون سیاسی و 
امنیتی استاندار کهگیلویه و بویراحمد با 
بیان این که بخش زیادی از آسیب های 
هنرمندان  شما  توسط  باید  اجتماعی 

مدیریت و کنترل شود گفت: هنرمندان 
اشراف  اجتماعی  آسیب های  به  نسبت 
بیشتری دارند و با خلق آثار زیبای خود 
به  آسیب ها  پیشگیری  در  توانند  می 

کمک مسئوالن بیایند.
وی با بیان اینکه رهبری هم در خصوص 
دغدغه های  اجتماعی  های  آسیب 
های  آسیب  قرارگاه  و  داشته  بسیاری 
شاید  افزود:  دارند،  دستور  را  اجتماعی 
با  مقابله  به  باید  که  آنگونه  نتوانستیم 

آسیب های اجتماعی برویم.
استان  اینکه  به  اشاره  با  مهر  هاشمی 
عشایری  استانی  بویراحمد  و  کهگیلویه 
و  و چنین مشکالت  بوده  ای  و عشیره 
داشته  وجود  آن  در  کمتر  آسیب هایی 
از  برخی  متاسفانه  کرد:  بیان  است، 
کنترل ها از بین رفته و والدین تا اندازه 

زیادی بی تفاوت فرزندان شده اند.

محوریت جشنواره 
بر اساس آسیب های اجتماعی بود

این جشنواره  دبیر  نژاد«  »صادق خاک 
نیز در این مراسم، گفت: این جشنواره 
و  پیشکسوتان  و  هنرمندان  همت  به 
کل  اداره  جوان  مدیرکل  های  حمایت 
و  کهگیلویه  اسالمی  ارشاد  و  فرهنگ 

بویراحمد برگزار شد.
استان  تجسمی  هنرهای  انجمن  رئیس 
این  در  افزود:  بویراحمد  و  کهگیلویه 
که  رفتیم  این  سمت  به  جشنواره 
در  ایرانی  و  اسالمی  ادبیات  و  فرهنگ 

این جشنواره ها گم نشوند.
اهلل  امر  سید  یاد  زنده  از  یادی  وی 
هنرمندان  از  جایمند  ایرج  و  حسینی 
تا هستیم  داد:  ادامه  و  پیشکسوت کرد 
همدیگر  به  و  باشیم  همدیگر  قدردان 

آسیب نزنیم.
اینکه  به  اشاره  با  ادامه  در  نژاد  خاک 
های  آسیب  نام  به  ذهنی  کلیشه  یک 

برای  کاری  هیچ  که  داریم  اجتماعی 
این مسئله نکردیم، افزود: اعتیاد، طالق، 
به  تبدیل  مقوالت  دیگر  و  بدحجابی 

کلیشه شده اند.
استان  تجسمی  هنرهای  انجمن  رئیس 
اینکه  بیان  با  بویراحمد  و  کهگیلویه 
محوریت جشنواره بر اساس آسیب های 
اجتماعی بود، خاطرنشان کرد: اگر عفت 
ممکن  باشد،  ما  جامعه  در  پاکدامنی  و 

است که طالق کمتر شود.
جوانمردی  روحیه  اگر  کرد:  تاکید  وی 
داشته  جامعه  در  را  از خودگذشتگی  و 
ایجاد  ها  ناهنجاری  از  بسیاری  باشیم 
داشته  راستین  عشق  اگر  شود،  نمی 
باشیم، بسیار راحت تر می توانیم ساده 
زندگی  مند  اخالق  و  باشیم  و صمیمی 

کنیم.
خاک نژاد با اشاره به اینکه فرزندان ما 
متیل های محلی استان را بلد نیستند، 
به  ای  کلیشه  ای  اندازه  به  کرد:  اظهار 
بخش  که  ایم  کرده  نگاه  ها  جشنواره 
اصلی فرهنگ و ادبیات ایرانی و اسالمی 
و ُفلک و داستان های محلی ما گم شده 

اند.
استان  تجسمی  هنرهای  انجمن  رئیس 
کهگیلویه و بویراحمد گفت: بعد از سالها 
روز گذشته در یکی از تابلوهای نقاشی 
کشیده  ما  محلی  فولکورهای  از  یکی 
شده بود و ما آن را فراموش کرده بودیم.

باید مراقب باشیم  وی خاطرنشان کرد: 
که این داستان های عامیانه و محلی ما 
و فرهنگ و ادبیات ایرانی و اسالمی گم 

نشود.
هنرمندان  از  میری«  مال  »منوچهر 
نیز  بویراحمد  و  کهگیلویه  پیشکسوت 
امین  به  تبریک  ضمن  آئین  این  در 
از  بعد  جشنواره  این  گفت:  درخشان، 
اداره  و  هنرمندان  بین  آشتی  ها  سال 
ارشاد اسالمی کهگیلویه  و  کل فرهنگ 

و بویراحمد را رقم زد.
گفتنی است که در پایان این از خانواده 
فقید  هنرمند  حسینی  امراهلل  سید 
خوشنویسی، هنرمند فقید ایرج جایمند 
استان کهگیلویه و بویراحمد تجلیل شد.

خداعفو  حقایقی،  داریوش  همچنین 
اسدی، امیر انصاری، منوچهر مال میری، 
علی  ندیمی،  کامران  رضایی،  فریبرز 
یار  هدایت سوق، کیومرث شفیعی، اهلل 
مجتبی  خردمند،  ابوذر  سید  مبارکی، 
سید  و  انصاری  اهلل  کرامت  دژند، 
حوزه  پیشکسوتان  حسینی  محمدتقی 
هنر استان کهگیلویه و بویراحمد تجلیل 

شد.
هنرهای  برگزیدگان جشنواره  پایان  در 
تجسمی استان کهگیلویه و بویراحمد در 
رشته های نقاشی، طراحی، تصویرگری، 

عکاسی و خوشنویسی تجلیل شدند.

منابع  و  ریزی  برنامه  پژوهش،  معاون 
پرورش  و  آموزش  کل  اداره  انسانی 
کهگیلویه و بویراحمد گفت: نباید اول مهر 

ماه مدرسه ای بدون معلم داشته باشیم.
 ایمان سبحان نژاد ظهر شنبه در جلسه 
تأمین  افزود:  مهر،  پروژه  تبلیغ  و  کمیته 
نیروی انسانی الزم، احصاء نیازمندی ها در 
تمامی زمینه ها و شاخص ها، داشتن دقت 
و حساسیت در انتخاب مدیران و معاونان 
ادارات  مدیران  مهم  وظایف  از  مدارس 
مناطق  و  شهرستان ها  پرورش  و  آموزش 

در پروژه مهر است.
عادالنه  توزیع  بر  باید  کرد:  تصریح  وی 
مناسب  آموزشی  فضای  ایجاد  و  امکانات 
در مناطق کمتر توسعه یافته، ساماندهی 

به  ویژه  توجه  و  جمعیت  کم  کالس های 
ساماندهی  نیز  و  پایه  چند  کالس های 
موظفی  ساعت های  از  بهینه  استفاده  و 
تمامی نیروهای شاغل نظارت شده تا در 
بدون  و کالسی  مهر هیچ مدرسه  ابتدای 

معلم نباشد.
و  تعمیر  و  انسانی  سرمایه  کمیته  رئیس 
تجهیز پروژه مهر آموزش و پرورش استان، 
و  تعلیم  نوروز  و  تحصیلی  سال  طلیعه 
علم  فرهنگ  تجلی  را  ماه  مهر  در  تربیت 
با  مبارزه  جوان،  نسل  بالندگی  آموزی، 
بنیادهای  پی ریزی  و  ناآگاهی  و  جهل 
کرد  عنوان  فرهنگی  استقالل  مستحکم 
و  کهگیلویه  پرورش  و  آموزش  گفت:  و 
و  مصمم  فعاالنه،  حضور  برای  بویراحمد 

برنامه  معلمان  و  دانش آموزان  نشاط  با 
مهر  پروژه  قالب  در  را  الزم  های  ریزی 
در  تا  داده  انجام  مختلف  کمیته های  در 
را  دغدغه  کمترین  آموزان  دانش  مهرماه 

برای شروع سال تحصیلی داشته باشند.
وی به اهمیت اجرای سند تحول بنیادین 
در آموزش و پرورش و لزوم توجه بیشتر 
عنوان  و  کرد  اشاره  مهم  سند  این  به 
همه  در  تحول  این  ایجاد  الزمه  داشت: 
پرورش  و  آموزش  الیه های  و  بخش ها 
داشتن حس تحول و تحول گرایی، روحیه 

تعاون، همدلی و جهادی است.
اهداف  مهمترین  برشمردن  با  سبحانی 
اجرای این سند افزود: افزایش بهره وری 
انسانی، تربیت نسل های مؤمن و انقالبی، 

تربیت  و  تعلیم  جایگاه  توسعه  و  ارتقا 
بر  تکیه  با  آموزشی  نظام  ارتقای  نیز  و 
و  ناب  فرهنگ  و  داخلی  توانمندی های 
اصیل ایرانی اسالمی از جمله این اهداف 
رعایت  بر  همچنین  نژاد  سبحان  است. 
تاکید  مدیریتی  عرصه  در  نکته  چندین 
تعهد  پذیری،  مسئولیت  گفت:  و  کرد 
کاری، داشتن نظم و انضباط کاری، قانون 
مداری و حفظ کرامت انسانی از مهمترین 
موفق  مدیریت  برای  اساسی  مؤلفه های 
کار  سرلوحه  ویژگی ها  این  باید  که  است 
مدیران آموزش و پرورش در شهرستان ها 

و مناطق قرار بگیرد.
رئیس اداره اطالع رسانی و روابط عمومی 
آموزش و پرورش کهگیلویه و بویراحمد و 
مسئول کمیته توجیه و تبلیغ پروژه مهر 
نیز در این جلسه گفت: اطالع رسانی همه 
عمومی  روابط  کار  دستور  در  کمیته ها 
مناطق  و  شهرستان ها  همه  در  که  است 

به نحو مطلوبی انجام می گیرد.

در اختتامیه جشنواره هنرهای تجسمی عنوان شد:

دغدغه هنرمندان از مدیران بیشتر است 

معاون منابع انسانی آموزش و پرورش کهگیلویه و بویراحمد؛

نباید مدرسه ای بدون معلم در استان داشته باشیم

کهگیلویه  استاندار  اقتصادی  امور  هماهنگی  معاون 
اتاق  استان چه در  اقتصادی  تیم  بویراحمد گفت:  و 
بازرگانی یاسوج و چه در استانداری و دیگر دستگاه 
و  تجاری  تراز  افزایش  درصدد  آن  اجرایی  های 
اقتصادی با عراق است و در این زمینه از هیچ تالش 

و همتی دریغ نمی شود. 
سید احسان عسکری روز شنبه در نشست با ۲۰ نفر 
از سرمایه گذاران و فعاالن اقتصادی بخش خصوصی 
استان های دیاله  از  قالب ۲ هیأت تجاری  عراق در 
و میسان این کشور که در یاسوج برگزار شد، اظهار 
اقتصادی،  ابعاد  دارای  المللی  بین  تجارت  داشت: 
فرهنگی و سیاسی بین کشورها بوده و روابط تجاری 

بین ایران و عراق نیز بر رفاه اقتصادی مردم ۲ کشور 
اثرگذار است. 

وی افزود: روابط تجاری بین ایران و عراق در سطح 
استانی از آن لحاظ مهم است که موانع و مشکالت 
با  و  شناسایی  کشور   ۲ تجارت  راه  سر  بر  موجود 

جدیت پیگیری می شود. 
معاون هماهنگی امور اقتصادی استاندار کهگیلویه و 
تجاری  بازدید ۲ هیأت  از  بیان کرد: پس  بویراحمد 
برگزاری  و  استان  این  تولیدی  واحدهای  از  عراق 
نشست های تخصصی با متولیان حوزه اقتصاد استان 
یک هدف گذاری کمی در زمینه صادرات، تجارت و 

سرمایه گذاری مورد توافق قرار می گیرد.  
عسکری عنوان کرد: حضور هیأت های تجاری عراق 
در کهگیلویه و بویراحمد و اعزام هیأت های تجاری 
استان به این کشور به طور مستمر و پیوسته ادامه 

داشته باشد. 

استانداری  در  ویژه  کارشناس  یک  داشت:  ابراز  وی 
کهگیلویه و بویراحمد و یک مسئول در اتاق بازرگانی 
یاسوج برای رسیدگی هر چه بهتر به امور هیأت های 

تجاری عراق تعیین می شود. 
معاون هماهنگی امور اقتصادی استاندار کهگیلویه و 
بویراحمد گفت: موضوع حذف یا اصالح تعرفه های 
گمرکی برای سرمایه گذاران، صادرکنندگان و فعاالن 
رایزنی  طریق  از  عراق  خصوصی  بخش  اقتصادی 

استانداری این استان با دولت پیگیری خواهد شد. 
عسکری اظهار داشت: سرمایه گذاران، صادرکنندگان 
چه  هر  عراق  خصوصی  بخش  اقتصادی  فعاالن  و 
زودتر کد اقتصادی کاالهای مورد نظر برای حذف یا 
اصالح تعرفه های گمرکی را به استانداری کهگیلویه 

و بویراحمد اعالم کنند. 
و  پیشنهادها  عراق  تجاری  های  هیأت  افزود:  وی 
با  اقتصادی  روابط  گسترش  برای  الزم  راهکارهای 

ایران و استان کهگیلویه و بویراحمد را ارائه دهند. 
اقامت پنج ساله سرمایه  عسکری بیان کرد: موضوع 
بخش  اقتصادی  فعاالن  و  صادرکنندگان  گذاران، 
و  کهگیلویه  استان  و  ایران  در  عراق  خصوصی 

بویراحمد پیگیری می شود. 
کهگیلویه  تجارت  و  معدن  صنعت،  سازمان  رییس 
اهمیت تجارت خارجی،  به  اشاره  با  نیز  بویراحمد  و 
عراق  به  استان  این  صادرات  میزان  افزایش  گفت: 
تأمین  در  استان  اقتصادی  رشد  به  کمک  بر  عالوه 
نقش  نیز  گذاری  سرمایه  گسترش  و  ارزی  منابع 

مهمی دارد. 
و  ها  ظرفیت  وجود  داشت:  اظهار  روزبهان  کریم 
قابلیت های صنعتی و معدنی چشمگیر در کهگیلویه 
و بویراحمد شرایط الزم برای افزایش میزان صادرات 
و  تجاری  روابط  گسترش  و  عراق  به  استان  این 

اقتصادی بین آنها را فراهم کرده است. 

تیم اقتصادی استان درصدد
 افزایش تراز تجاری با عراق است 



w w w . o m i d k b . i r3134 یکشنبه  2  مرداد 1401  24   ذی الحجه 1443  سال شانزدهم  شماره
عه

جام

ماه فروردین
اتفاي که امروز مي افتد بر پایه یک رابطه مهم تاثیر مي گذارد. 

که البته نتیجه اي مثبت و مفید دارد، خودتان را اذیت نکنید.

ماه اردیبهشت
شاید با یک نفر آشنا شوید که اخالق او را خوب نشناخته اید. این 
موضوع شما را ناراحت می کند. خوشبختانه این قدرت را دارید تا 
احساس درونی تان را بیان کنید و این کار باعث می شود رابطه 

قوی با دیگران برقرار کنید.

ماه خرداد
یا  امروز سرگرمي هاي جالبي پیدا کنید مانند شطرنج و  شاید 
اورا  العاده  فوق  که شما  را  احتماالً شخصي  کتاب.  کردن  جمع 
تحسین مي کنید نیز مانند شما به این سرگرمي ها عالقه دارد و 
سعي مي کنید هر کاري را انجام دهید تا آنها را خوشحال کنید.

ماه تیر
یکی از دوستان یا همکاران به خاطر این که شما حرفهای شان را 
جدی گرفته اید از شما عذر خواهی میکنند. هر کاری میکنند تا 

از دل تان در آورند. عذر خواهی آنها را بپذیرید.

ماه مرداد
عمیقاً از صمیم قلب، مي دانید، کسي که دوستش دارید، قلباً به 
شما بسیار عالقه مند است و تنها مي خواهد شما را خوشحال 
او  این فکر را بگیرید که  توانید جلوي  کند. ولي متاسفانه نمي 
در حال حاضر، راهي خنده دار براي نشان دادن عالقه اش پیش 
گرفته است و به جاي این که اعتماد به نفس شما را باال برد تا 
بتوانید احساس خوبي نسبت به خود داشته باشید، این طور به 
نظر مي رسد که برعکس این کار را مي کند. ممکن است حقایق 
زیادي را در گفته هایش عنوان کنند، ولي قبل از این که بتوانید 

به آن برسید باید نکات منفي را از صحبت هایشان دور بریزید.

ماه شهریور
خاطرات  آوردن  بخاطر  هستید.از  حساس  و  احساساتی  کمی 
گذشته خوشحال می شوید اما سعی کنید حال را فراموش نکنید.

ماه مهر
ممکن است اکنون شما فکر کنید که برای فکر کردن و تصمیم 
گیری راجع به هدایا و کارت های عید خیلی زود است ولی سیاره 
مرکوری عقیده دیگری دارد.مرکوری امروز وارد بخشی از چارت 
شما می شود که حاکم بر روابط شماست و ذهن شما را یک ماه 

زودتر متوجه آماده شدن برای عید می کند.

 ماه آبان
امروز عطارد وارد برج کماندار می شود.این قسمت چارت شما به 
انجام  مادیات مربوط می شود.می توانید تجارت های بزرگی را 
دهید.همین طور مشکالت مالی را حل کنید.هدف تان را مشخص 

کنید و آن چه را که می خواهید به خوبی و وضوح بیان کنید.

ماه آذر
ارتباطي  و  فکري  راه  رود  مي  شما  آذر  خانه  به  مرکوري  امروز 
شما را روشن مي سازد. شاید به این دلیل که شما شخص عادي 
هستید دیگران به شما براي حل مشکالتشان تکیه مي کنند. و 

امروز هم از این قاعده مستثني نیست. 

ماه دی
با  دعوا  یا  مخالفت  دهید  انجام  است  الزم  که  کاري  آخرین 
همسرتان است، قبل از این که شروع به انتقاد و بهانه گیري کند 

شما شروع کنید. 

ماه بهمن
امروز عطارد به آذر می رود و به قسمت گروهی . روابط دوستانه 
و هدفهای چارت شما مربوط می شود. برای آن دسته از کسانی 
که زندگی اجتماعی خود را نادیده گرفته اند اکنون بهترین زمان 

برای برنامه ریزی است . 

ماه اسفند
امروز روابط نزدیک مقداری کمک های عالی سیاره ای می گیرند 
به طور ناگهانی شما درک می کنید که شریک زندگی تان اهل 
کجاست و این بینش شما را قادر می سازد که به یک سطح بسیار 

باالتر صمیمیت و صداقت با یکدیگر می رسید.

3
فال روز 

 معاون اول رئیس جمهور آیین نامه مربوط به اعطای 
تسهیالت ازدواج، اشتغال و حمایتی را ابالغ کرد.

 هیات وزیران در جلسه ۱۵ تیر ۱4۰۱ و در اجرای 
سال  بودجه  قانون   )۱۶( تبصره  در  مندرج  تکلیف 
تسهیالت  بینی  پیش  بر  مبنی  کشور  کل   ۱4۰۱
برای  الحسنه  قرض  تسهیالت  اعطای  جهت  تکلیفی 
تشکیل خانواده، اشتغال زایی و حمایت از اقشار تحت 
این  اجرایی  نامه  آیین  حمایتی،  نهادهای  پوشش 

تبصره از قانون را تصویب کرد.
بانک  وزیران،   هیات  مصوب  نامه  آیین  موجب  به 
قرض  های  سپرده  مانده  محل  از  شد  مکلف  مرکزی 
شبکه  جاری  الحسنه  قرض  های  سپرده  و  الحسنه 

بانکی، تسهیالت تشکیل خانواده را با اولویت نخست از 
طریق مؤسسات اعتباری تأمین کند. مؤسسات اعتباری 
نیز موظفند برای هریک از زوج هایی که تاریخ ازدواج 
آنها بعد از ۱۳۹۷/۱/۱ است، تسهیالت قرض الحسنه 
ازدواج به مبلغ یک میلیارد و ۲۰۰ میلیون ریال و با 
تسهیالت  نماید.  پرداخت  ساله   ۱۰ بازپرداخت  دوره 
و  زیر ۲۵ سال  های  زوج  برای  ازدواج  الحسنه  قرض 
زوجه های زیر ۲۳ سال یک میلیارد و ۵۰۰ میلیون 
ریال تعیین می شود. افرادی که در زمان درخواست 
تسهیالت قرض الحسنه ازدواج، بیش از ۵۰ سال سن 
داشته باشند، مشمول دریافت تسهیالت قرض الحسنه 

ازدواج نمی شوند.
بانک مرکزی همچنین موظف است حداکثر یک ماه 
سامانه  استقرار  به  نسبت  آیین نامه،  این  ابالغ  از  پس 
ای برای ثبت نام متقاضیان و مدیریت فرآیند پرداخت 
و  نماید  اقدام  فرزندآوری  الحسنه  قرض  تسهیالت 
سازمان ثبت احوال کشور نیز موظف به همکاری کامل 

برای تحقق این ماده است.
یا  مسکن  ودیعه  الحسنه  قرض  تسهیالت  پرداخت 
اعتباری  مؤسسه  طریق  از  مسکن  ساخت  یا  خرید 
سرپرست  درخواست  به  )بنا  مربوط  منابع  سقف  در 
خانواده( با بازپرداخت حداکثر ۲۰ ساله، برای خانواده 
بعد، صاحب  به  فاقد مسکن که در سال ۱۳۹۹  های 
فرزند سوم یا بیشتر شده یا می شوند )با سقف فردی 
اختصاص  و  خانواده(  هر  برای  ریال  میلیارد   ۲ مبلغ 
مبلغ ۳۰ هزار میلیارد ریال برای تأمین جهیزیه کاالی 
ایرانی با معرفی ستاد اجرایی فرمان امام)ره( )با سقف 
فردی تسهیالت به متقاضیان مبلغ یک میلیارد و ۲۰۰ 
زوجه های  و  زیر ۲۵ سال  زوج های  و  ریال  میلیون 
زیر ۲۳ سال مبلغ یک میلیارد و ۵۰۰ میلیون ریال( 
از دیگر وظایف بانک مرکزی مندرج در آیین نامه یاد 
شده است. عالوه بر این، به منظور حمایت از اشتغال 
و با اولویت مشاغل خانگی، بانک مرکزی مکلف است 
ریال تسهیالت  میلیارد  میلیون و ۲۰ هزار  مبلغ یک 

اعتباری تخصیص  از طریق مؤسسه  را  الحسنه  قرض 
اعتبار  با  ریال  میلیارد  یک  سقف  تا  تسهیالت  دهد. 
پرداخت  قابل  معتبر  ضامن  یک  و  متقاضی  سنجی 
ایران  اسالمی  جمهوری  مرکزی  بانک  و  بود  خواهد 
به  را  امداد  کمیته  مددجویان  سنجی  اعتبار  شرایط 

مؤسسات اعتباری ابالغ می نماید.
هزار   ۶۲۰ مبلغ  نامه،  آیین  این  موجب  به  همچنین 
اساس  بر  ها  شهرستان  و  ها  استان  به  ریال  میلیارد 
شاخص های جمعیت و نرخ بیکاری که توسط شورای 
برنامه ریزی و توسعه استان پس از تأیید کارگروهی 
)دبیر(،  دارایی  و  اقتصادی  امور  وزارت  از  متشکل 
و  اجتماعی  رفاه  و  کار  تعاون،  کشور،  های  وزارتخانه 
بانک مرکزی جمهوری اسالمی ایران و معاونت توسعه 
روستایی و مناطق محروم کشور مشخص می شود با 
های  فعالیت  نشین،  و حاشیه  محروم  مناطق  اولویت 
جدول  شرح  به  ها  تعاونی  و  بنیان  دانش  و  خالق 

پیوست اختصاص می یابد.
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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

گزارش »جوان« از فروشگاهي به نام شهداي مدافع حرم 
راه را گم نكنيم ، انتظار شهدا از ما اين است 

عصر يك روز ارديبهش��ت ماهي است كه 
وارد فروشگاه »ش��هداي مدافع حرم« در 
شهر قم مي ش��وم. از داخل اين فروشگاه، 
فرقي با ديگر سوپر ماركت ها ندارد. چون 
از قبل با ابورقي��ه هماهنگ كرده ام، وقتي 
سرش خلوت تر مي شود، سراغ مجهوالت 
ذهن��ي ام م��ي روم. اولين س��ؤالم از او در 
خص��وص چگونگي حض��ورش در جبهه 

مقاومت اسالمي است. 
پاسخ مي دهد: من يك بسيجي ساده هستم 
اما از وقتي با بچه هاي ستاد تكريم شهداي 
مدافع حرم ق��م در روند برگزاري مراس��م، 
تدفين و خاكسپاري ش��هداي مدافع حرم 
همكاري داشته و همراه ش��ده ام خود اين 
فعاليت ها مقدمه اي شد تا من هم به عنوان 
رزمن��ده مدافع ح��رم در جبه��ه مقاومت 
اس��المي حضور پيدا كنم و بعد از گذراندن 
دوره هاي الزم و سپري كردن آموزش هاي 
نظامي راهي ميدان نبرد ش��دم. حضور من 
هم در بحث فرهنگي مدافع��ان حرم بود و 
هم در بحث نظامي. بع��د از دو دوره حضور 
در جبهه مقاومت اس��المي طي سال هاي 

1395- 1394 ب��ه 
افتخ��ار جانبازي نائل 

آمدم. 
از اين جانب��از مدافع 
ح��رم از حقوق ه��اي 
نجومي مي پرس��م كه 
برخي ادع��ا مي كنند 
مدافعان حرم دريافت 
مي كنن��د، در جواب 
و  مي زن��د  لبخن��د 
مي گويد: همه بچه هاي 
نظامي م��ا در مناطق 

عملياتي در جبهه س��وريه و عراق، دقيقاً به 
همان اندازه اي حقوق دريافت مي كنند كه 
يك پاسدار در داخل كشور و در شرايط امن 
و عادي دريافت مي كند. اين بدان معناست 
كه هيچ آدم عاقلي جان شيرينش را به خاطر 
شرايط مس��اوي حقوق و مزاياي مساوي به 
خطر نخواهد انداخت. حاال شما فكر كنيد 
راهي دمشق مي ش��ويد و يكي از پشه هاي 
آنجا جان ش��ما را نيش مي زند، پشه هايي 
كه مملو از آلودگي هس��تند و امروز حدود 
چند صد نف��ر از رزمندگان مداف��ع حرم با 
نيش همين پش��ه ها دچار مشكالت زيادي 
شده اند. بچه هاي ما شش ماه رفتند و بدون 
دريافت حتي ريالي مجاهدت كردند. تنها به 
اين نيت كه اذن ديدار رهبري را بگيرند. يا 
همين سال گذشته سه روز در حرم خوابيدند 
تا در روز رحلت امام خميني )ره(  در صف اول 
باشند و بتوانند رهبرشان را از نزديك زيارت 
كنند. اينها عشق به واليت دارند و همه اين 
حضور و اخالصشان هم به واليتمداري شان 

باز مي گردد. 
ابو رقيه در ادامه مي گويد: دليل ديگر و يكي 
از علل چرايي حضور ما در ميدان جهاد در 
جبهه مقاومت اسالمي مقاومت و ايستادگي 
در برابر داعش النصره و عربس��تان اس��ت. 
دست پليد استكبار جهاني اسرائيل و امريكا 
اين بار از آستين اين خونخواران بيرون آمده 

است تا با تجاوز به حريم آل اهلل و درنورديدن 
مرز هاي اس��الم به آنچه سال هاست در سر 
دارند برس��ند. اگر امروز ما در خاك سوريه 
مقابل اينها نايستيم بايد درداخل كشور خود 

در همدان و كرمانشاه منتظر آنها باشيم. 
ابو رقيه از شهدا و شهادت هم برايم صحبت 
مي كند. به نظر او رزمندگان مجاهد مدافع 
حرم تنها براي شهادت راهي نمي شوند. اين 
تصور نس��بت به آنها اصاًل درست نيست: ما 
مي رويم براي احقاق حق خون هايي كه به 
ناحق ريخته شد و همين طور براي تقويت 
جبهه مقاومت اس��المي. اگر در اين مسير 
كشته ش��ويم پس خدا ما را خيلي دوست 
دارد. نيت، شهادت نيس��ت، نيت، جهاد در 
راه خداست كه ش��هادت نيز مزد مجاهدان 
راه خداست. اگر قرار باش��د همه ما برويم و 
شهيد ش��ويم، پس چه كس��ي قرار است از 
حرم دفاع كند، پس چه كسي قرار است از 
ناموس شيعه كه دركنارحريم آل اهلل زندگي 

مي كنند دفاع كند؟! 
بعد از كمي گفت و گو از ابورقيه مي پرس��م 
انگيزه ش��ما از نامگذاري فروش��گاه تان به 

مدافعان حرم چيست؟ 
پاس��خ مي دهد: من وقتي اين فروش��گاه را 
راه اندازي كردم به ياد دالوران جبهه مقاومت 
اس��المي نام مدافعان ح��رم را برگزيدم اما 
كمي بعد با خ��ودم فكر كردم ك��ه چرا نام 
ش��هدا غريب بماند براي همين فروشگاه را 
به نام شهداي مدافع حرم نامگذاري كردم 
تا به نوبه خودم ي��اد آنها را گرام��ي بدارم. 
بسيار هم انتقاد شنيدم و متأسفانه بسيار هم 
اذيت شدم. ابتدا كه دستور پلمب فروشگاه 
داده شد آن هم به خاطر نامش. به من گفته 
بودند اصاًل شهداي مدافع حرم به شما چه 
ارتباطي دارد. نمي دانم چرا اينجا به هزاران 
اسم خارجي گير نمي دهند اما اين نام براي 
آنها جاي سؤال داشت. اين نشان مي دهد كه 
مدافعان حرم غريبند اما در نهايت با توافق 
و دستور دادستان اسم شهداي مدافع حرم 
بر سر در آن جاي گرفت تا هر كسي كه وارد 
اين فروشگاه مي شود يا هر كسي نگاهش به 
اين نام مي افتد ياد اين شهدا را در دل زنده 
كند. مهم ترين انتظار شهدا از ما اين است كه 
راه را گم نكنيم. ش��هدا مسير حق را روشن 
كردند تا ما راه را گم نكنيم. اميدوارم قدردان 
مادران ش��هدا باش��يم و قدر خانواده هاي 
معظم شهدا را بدانيم و در هر موقعيت زماني 
و مكاني كه هس��تيم، بدانيم هرچه داريم از 

بركت خون شهداست. 

  صغري خيل فرهنگ
ابو رقيه از جوانان دهه هفتادي اس�ت و سن و س�ال زيادي ندارد. اما ارادت و علقه اش 
به ش�هدا و جبهه مقاومت اس�امي او را نيز راهي ميدان جهاد مي کند. ابو رقيه بعد از 
مدتي حضور در جم�ع مدافعان حرم به افتخار جانبازي نائل مي ش�ود و در بازگش�ت 
فروش�گاهي را به نام »ش�هداي مدافع حرم« راه انداي مي کند. در اصل ديدن تابلوي 
خاص اين فروش�گاه باعث آش�نايي ما با ابورقيه و انجام گفت وگويي کوتاه با او ش�د. 

  احمد محمدتبريزي
ش�هيد دکتر ن�وراهلل ميرزايي پور در س�ال 
1337 در ش�هر لوش�ان متولد ش�د و يكي 
از سرامدان نس�ل خود بود. ميرزايي پور از 
دوران کودکي و نوجواني، انساني خودساخته 
بااراده اي قوي بود و س�ال 1356 در رش�ته 
پزش�كي قبول ش�د. از زمان حيات ايشان 
و ويژگي ه�اي اخاقي ش�ان ن�كات مثبت 
و ويژگي هاي ب�ارز فراواني يافت مي ش�ود 
که هيچ کس بهتر از برادر ش�هيد عين اهلل 
ميرزايي پور نمي تواند بازگو کننده اش باشد. 
برادر شهيد در گفت وگو با »جوان« از نسلي 
مي گويد که حماس�ه هاي بزرگ�ي همچون 
انقاب اسامي و دفاع مقدس را رقم زدند. 

از تول�د و دوران کودک�ي ش�هيد چه 
تصاويري در ذهنتان نقش بسته است 

که بخواهيد برايمان بازگو کنيد؟
نوراهلل يك س��ال از من بزرگ تر ب��ود. ما هفت 
فرزند بوديم كه ايش��ان فرزند چهارم بود. گويا 
پدر و م��ادرم ن��ام ن��وراهلل را از زيارتنامه امام 
حسين )ع( برداشته بودند. خاطرات زيادي از 
دوران كودكي ايشان در ذهنم نيست ولي يك 
چيزي در اين پس��ر خيلي بارز بود و آن ادب و 
متانتش بود. با اينكه از نظر جسمي آدم بسيار 
قوي اي بود ولي بسيار آرام بود و اصاًل اهل دعوا 
و شلوغ كاري نبود. به هيچ عنوان يادم نمي آيد 
جايي دعوا يا درگيري  ايجاد كرده باشد. يادم 
نمي آيد پدرمان يك بار روي اين برادرمان دست 
بلند كرده باشد در حالي كه بقيه خانواده هم به 
نوعي توسط پدر گوشمالي شده بودند. از همان 
كودكي با بقيه همسن و سال هايش خيلي فرق 
داش��ت. هيچ كس رنگ و روي او را نداش��ت، 

حسابش از همه جدا بود. 
از همان دوران مدرسه بچه درسخواني 

بودند؟
نوراهلل هميشه شاگرد اول بود و به شدت درس  
مي خواند. تحصيالت ابتدايي و راهنمايي قديم 
را با نمرات ممتاز سپري كرد. هيچ دانش آموزي 
قدرت رقابت با او را نداش��ت. ب��ه خاطر رتبه 
اول مدرسه بودن، همان س��ال او براي اردوي 
15 روزه رامسر انتخاب شد كه آن روز آرزوي 
بسياري از دانش آموزان بود. هرچند در آخر از 
اين اردو فرار كرد و مي گفت اين اردوها را براي 
خراب كردن بچه ها ترتي��ب داده اند. اصاًل اهل 
وقت تلف كردن نبود. زماني كه ما براي ش��نا، 
ماهيگيري و فوتبال مي رفتيم، نوراهلل در حال 
درس خواندن بود. تابس��تان ها ما ماهيگيري 

مي كرديم نوراهلل كار بنايي مي كرد. 
خاطرم است من سال س��وم راهنمايي بودم و 
ايشان اول نظري )دبيرستان( مي خواند. آنقدر 
در درس آدم مقيدي بود كه كتاب جبر را آورد 
و تمام تابستان من را اسير جبر كرد. كاري كرد 
كه من كاماًل اتحادها را ياد گرفتم. وقتي س��ر 
كالس رفتم استادم گفت هركسي اين معادله 
را حل كند جبر ثلث اولش 20 مي ش��ود وقتي 
من معادله را حل كردم دبي��رم خيلي تعجب 
كرده بود. نوراهلل به ق��دري آدم حواس جمع و 
آينده نگري بود كه رياضيات و هندس��ه اي كه 
قرار بود سال آينده بخوانيم را ظرف سه ماه با 

من كار كرد تا كاماًل آن را ياد بگيرم. 
پس از همان سن کم بچه کاري بودند؟

بل��ه، بنايي مي ك��رد. يك مرتبه ه��م تدريس 
خصوصي ك��رد. قبل از انقالب فض��اي خان و 
خان بازي بود و آدم ها تحت تأثير خان ها بودند. 
يادم اس��ت در يكي از كارهاي��ش زير ناخنش 

چرك كرده بود به حدي كه قادر نبود آجرها را 
بردارد. در خانه خوابيده بود و خاني كه صاحب 
آن جا بود دم در خانه آمد و از برادرم احوالپرسي 
كرد. همه ما جا خورده بوديم و مي گفتيم اينها 
كه كسي را آدم حس��اب نمي كنند حاال دم در 

خانه مان آمده اند و حال نوراهلل را مي پرسند. 
فض�اي خانوادگي ت�ان چگون�ه بود و 
ش�هيد و ديگر برادران درچه محيطي 

رشد کردند و بزرگ شدند؟
پدرم سال 1330، ش��ش كالس سواد داشت. 
پدرم تعريف مي كرد كه براي كاري رفته بودند 
امتحان بدهند و آنجا پرس��يده بودند كه سواد 
داري و او جواب ن��ه داده بود. وقت��ي ماجرا را 
براي مادرم��ان تعريف كرد، به پدرمان تش��ر 
زد كه چرا گفتي س��واد ندارم. پ��درم توضيح 
داده بود كه اين خانم ها و آقايان خدا و پيغمبر 
حالي شان نمي شود و من به جايي مي روم كه 
براي خودم باش��م. س��ر همين موضوع رفت و 
كارگر معدن ش��د. در حالي كه كسي كه آنجا 
رئيس حسابداري شده بود چهار كالس سواد 

بيشتر نداشت. 
معدني كه پدرمان در آن كار مي كرد انتهايش 
گرگ، كفتار و خ��رس بود. پ��درم مي گفت با 
اينها زندگي كردن خيلي بهتر اس��ت تا اينكه 
بنشيني روي صندلي و هرروز صبح بگويي بله 
آقا! بله آقاي رئيس! و دائم بخواهي بنشيني و 

بلند شوي. 
 اين روحي��ه پدر و م��ادرم در زندگي ما خيلي 
نقش داشت. پدرم به خاطر باسوادي اش مداح 
اهل بيت هم بود ولي به هيچ عنوان ازكسي پول 
نمي گرفت. در مراسم تدفين و ترحيم ديگران 
ش��ركت مي كرد، ق��رآن مي خوان��د و مداحي 
مي كرد. هر سال محرم هم در يكي از روستاهاي 
انزلي بود و به واسطه روحيه خاص و مداحي اش 

خيلي مشهور شده بود. 
هميش��ه مداحي هاي پدرم جزو مداحي هاي 
برجس��ته آن زمان بود. اين موضوع هم دليل 
داش��ت. پنج فرزند در خانه داش��ت كه قبل از 
رفتن به مجلس اشعار را براي تمرين برايمان 
مي خواند. ما دورش جمع مي ش��ديم و سينه 
مي زدي��م. صادقانه هم س��ينه مي زديم و بين 
برادران كورس بود. يك ك��ورس ديگر هم در 
مس��جد بود كه بين مردم پخش مي ش��ديم و 
س��ينه زني مي كرديم. معموالً يك س��ينه زني 
منظم و موجه  مي ش��د. زماني هم كه به خانه 
مي آمديم همان داشته هاي پدر را مي خوانديم 
و تك��رار مي كرديم. ب��رادرم در چنين خانواده 

مذهبي اي بزرگ شد. 
ش�هيد ميرزايي پور زم�ان انقاب هم 

فعاليت  خاصي داشتند؟ 
من بع��داً فهميدم روزهاي نزدي��ك به انقالب 
را روزه مي گرف��ت. از نظر اراده بس��يار قوي و 
محكم بود. بزرگ تر كه شد خانه حول ادبيات 
و تصميمات ايشان مي چرخيد. قبل از انقالب 
ايشان را ساواك دس��تگير و يك هفته  زنداني 
مي كند. دستگيري اش با زماني مصادف شده 
بود كه نام بردن از حضرت امام جرم محسوب 
مي ش��د. س��اواك به نوراهلل مي گوي��د مگر تو 
دانشجو نيستي با خميني چه كار داري؟ او هم 
مي گويد من با عقيده ام كار دارم كه س��يلي به 
گوشش مي زنند و مي گويند تو آدم نمي شوي. 
به قول يكي از بچه ها مي گف��ت ما همان الت 
زمان شاه بوديم كه خميني آدم مان كرد. جايي 
كه ما بزرگ شديم 20 تا عرق فروشي داشت و 
هرشب در خيابان شيشه مي شكستند و دعوا 
مي كردند. م��ا از خانواده اي مذهب��ي بوديم و 

پدرمان هرشب ساعت 8 ش��ب ما را از خيابان 
جمع مي كرد تا قاتي اين آدم ها نش��ويم. پدر 
ما بس��يار آدم مقيدي بود. از نظر داش��ته هاي 
فرهنگي آدم تحصيلكرده اي بود. شش كالس 
سواد در سال 1330 سواد موجه  و بااليي بود. 

شهيد در چه رشته اي دردانشگاه قبول 
شده بودند؟

برادرم سال 56 همزمان در دو رشته مهندسي 
نفت و پزشكي دانشگاه تهران پذيرفته شد كه 
در نهايت در رشته پزشكي تحصيل كرد. ايشان 
خيلي انسان كاركشته، خودساخته  و مقيدي 
بود. من همين قدر به شما بگويم كه اين انسان 
از هشت سالگي روزه مي گرفت. شما االن بچه 
هشت ساله را ببينيد نمي تواند بازي هايش را 
درست انجام دهد. از اس��راف خيلي عصباني 
مي ش��د، به طوري كه كس��ي جرئت نمي كرد 
سر س��فره، نان هاي اضافي را بيرون بريزد. به 
طوركلي ما در خانه اصاًل ضايعات نان نداشتيم. 
من سال دوم نظري را در انزلي درس مي خواندم 
و ايشان به صورت محسوس و نامحسوس كل 
روز م��ن را تعقيب مي كرد ت��ا ببيند من چكار 
مي كنم و با چه كساني مراوده دارم به مدرسه 
مي آمد و درس��م را بررسي مي كرد. نگاهش به 
جامعه و محيط اطرافش اصاًل س��طحي نبود. 
هرگز طالب نام و نان نبود. شاگردي ممتاز براي 
امام خميني)ره( در اعتقاد و شاگردي وفادار در 

مبارزه به شهيد چمران بود. 
به نظرتان مهم ترين ويژگي هاي برادر 
ش�ما و جوانان آن نس�ل چه ب�ود که 
چنين جوانان عميق و بصيري به خود 

مي ديد؟
همه آنها يك صفت داشتند آن هم واليت پذيري 
بود و از آن باالتر وفاداري بود كه به عنوان يك 
درس از حضرت عباس در ضمير ناخودآگاه شان 
حك شده بود. اين خصوصيات اخالقي از تربيت  
خانوادگي و حتي در شيري كه مي خوردند به 
وجود مي آمد. تك تك اين عوامل در كنار اراده 
اين جوانان باعث ش��ده بود اين بچه ها به اين  
درجه از معرفت و انسانيت برسند. در آخر هم 
اينها روي عالقه  و داشته هايشان پا  گذاشتند و 

راهي جبهه شدند. 
در شهر خودمان ش��هيدي را مي شناسم كه از 
بچگي آدم ش��روري بود، طوري كه يك روز به 
اخوي گفتم من فالني را دي��ده ام، گفت براي 
چه با فالني سالم عليك كردي و اينها آدم هاي 
درستي نيس��تند. بعدها خبر رسيد در جبهه 
هركسي در مأموريت ها كم مي آورد همين آدم 
جاي او جلو مي رفت. يا فرماندهان به اين نتيجه 
رسيده بودند كه اگر اين آدم همراهشان باشد 
يك نيروي كارآمد و به درد بخوري مي شود. من 
نمي توانم  بفهمم چه تحولي در اين آدم ها رخ 
مي دهد كه حاضر مي شوند جانشان را هم سر 

اعتقاداتشان بدهند. 
حاضرم به حجي كه رفتم قس��م بخورم نوراهلل 
در زندگي اش حتي يك گناه ه��م نكرد. اصاًل 
فرصت نداشت گناه كند و دنيا برايش پوچ بود. 
يك بار نيامد از پدر و مادرمان پول بگيرد. زماني 
هم كه پول تو جيبي  ما تمام مي شد از او قرض 
مي گرفتيم. جالب اينجاست  كه بعضي اوقات 
پول مي داد بعضي اوقات نم��ي داد و مي گفت 
تو بايد ياد بگيري با كم بس��ازي. يادم اس��ت 
مجله دختران و پسران مي خواندم يك يك روز 
برادرم گفت تو مي داني هردفعه كه به آقاجون 
مي گويي به من پول بده او دس��ت مي كند در 
جيبش و به تو پ��ول مي دهد؟ كمي فكر كردم 
و گفتم نه! گفت پدر م��ي رود از فالني و فالني 

كه عرق مي خورند قرض مي گيرد آيا تو راضي 
هستي آقاجون اين كار را  انجام دهد؟ با اينكه 
پدرم اين كار را انجام نمی داد  ولي از آن به بعد 
ما را متوجه كارمان كرد. اي��ن آدم ها در تاريخ 

ايران بي نظير هستند. 
ايشان چه سالي و در چه منطقه اي به 

شهادت رسيدند؟
در تاريخ 12/12/ 1359 در مالكيه سوسنگرد 
در حالي كه مش��غول خدمت ب��ه رزمندگان 
زخم خورده جنگ بود در اثر اصابت موش��ك 
كاتيوشاي دشمن به آرزوي قلبي خود رسيد و 
خداوند او را در درگاه آرام بخش خود قرار داد. 

در پاي�ان اگ�ر خاط�ره اي از برادرتان 
داريد برايمان بيان کنيد.

در سال 57 نوراهلل و چندين نفر از انقالبيون، 
براي روش��نگري ماهيت پلي��د اجانب خائن 
به دين و كشور به مس��جد جامع لوشان رفته 
و پس از خوان��دن بياني��ه اي از فرمايش��ات 
امام خميني )ره( با صدايي بلند و رس��ا بانگ 
مرگ بر ش��اه و درود بر خميني س��ر دادند. 
شهيد نوراهلل اولين كسي بود كه در آن زمان 
توانس��ت با قدرت، ايمان و شهامت تحسين 
برانگيزش، اين ش��عارها را بر زب��ان آورد. در 
همين بين، مزدوران رژيم وارد مسجد شدند 
و نوراهلل و ساير دوستانش از معركه گريختند. 
تع��دادي از همراهان نوراهلل ب��ه دامنه كوه ها 
رفتند تا از تيررس مأموران س��اواك در امان 
باش��ند. بعد ازظهر همان روز از سوي پاسگاه 
شهر لوش��ان به منزل ما آمدند. حضور نوراهلل 
را در من��زل ما جويا ش��دند! در همين فاصله 
خود نوراهلل با لباس من��زل، جلوي در حاضر 
شد و گفت با من كاري داريد؟ مأموران گفتند 
بله، شما بازداشت هستيد! شهيد نوراهلل بدون 
آنكه هراسي به خود راه دهد، گفت، بگذاريد 
لباس هايم را بپوش��م تا با ش��ما بيايم. هنگام 
خارج شدن از منزل، مأموران دستبندي بيرون 
آوردند تا به دس��تان نوراهلل بزنند ولي ايشان 
امتناع كرده و گفتند احتياجي نيست، خودم 
با شما خواهم آمد و به كاري كه كرده ام، ايمان 

دارم و از هيچ چيز نمي ترسم. 

گفت وگوي »جوان« با برادر شهيد دکتر نوراهلل ميرزايي پور که سال 1359 در سوسنگرد آسماني شد

شاگردي ممتاز  و وفادار براي امام و شهيد چمران بود 
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حل جدول 3133

دستگیری تعدادی از عوامل
 سازمان جاسوسی رژیم صهیونیستی

رژیم  جاسوسی  سازمان  عوامل  از  شبکه ای 
صهیونیستی توسط سربازان گمنام امام زمان )عج( 
شناسایی و کلّیه ی عناصر عملیاتی بازداشت شدند.

اعالم  بیانیه ای  در  اطاّلعات  وزارت  عمومی  روابط 
کرد: به استحضار ملّت شریف ایران می رساند:

رژیم  جاسوسی  سازمان  عوامل  از  شبکه ای 
به  تروریستی  عملیات  انجام  برای  که  صهیونیستی 
کشور اعزام شده بودند، پیش از هر اقدام خرابکارانه ای 
تعالی  زمان)عجل اهلل  امام  گمنام  سربازان  توسط 
عملیاتی  عناصر  کلّیه ی  و  شناسایی  فرجه الشریف( 

بازداشت شدند.
کشورهای  از  یکی  طریق  از  که  شبکه  این  اعضای 
تروریستی   - جاسوسی  سازمان  عوامل  با  همسایه 
وارد  کردستان  اقلیم  از  و  بوده  ارتباط  در  موساد 
به روزترین  از  بهره گیری  با  بودند،  شده  کشور 
مواد  قوی ترین  و  ارتباطی  و  عملیاتی  تجهیزاِت 
انفجاری، قصد انجام اقدامات خرابکارانه و عملیات 
و  حّساس  نقاط  برخی  در  بی سابقه ای  تروریستی 
اهداِف از پیش تعیین شده را داشتند که با عنایات 
پیش دستانه ی  و  مرحله ای  چند  عملیات  و  الهی 
ایران اسالمی جملگِی آنها به دام  مجاهدان گمنام 
و  فّنی  تجهیزات  انفجاری،  مواد  تسلیحات،  افتاده، 

ارتباطی آنها نیز به طور کامل کشف و ضبط شد.
رصدهای  و  تحقیقات  بودن  ادامه دار  به  توجه  با 
اطالعاتی پیرامون هرگونه ارتباط داخلی و خارجی 
اِن شاءاهلل، اطالعات تکمیلی  این تیم تروریستی،  با 
متعاقباً به استحضار ملّت شریف ایران خواهد رسید.

دادستان مرکز خوزستان خبر داد
سوءقصد به برادر مالک ساختمان متروپل 

/ فوت مجید عبدالباقی در پی شدت 
جراحات

پرونده  تشکیل  از  استان خوزستان  مرکز  دادستان 
مجید  به  مسلحانه  حمله  حادثه  مورد  در  قضایی 

عبدالباقی در دادگستری این استان خبر داد.
صادق جعفری چگنی درباره جزئیات حمله مسلحانه 
متروپل  مالک ساختمان  برادر  عبدالباقی  مجید  به 
آبادان، اظهار کرد: این فرد در پی حمله افرادی با 
شلیک چندین گلوله مورد هدف قرار گرفته و پس 

از وقوع حادثه به بیمارستان منتقل شد.
به گزارش ایسنا به نقل از مرکز رسانه قوه قضاییه، 
وی افزود: فرد مضروب پس از انتقال به بیمارستان 

به دلیل شدت جراحات وارده فوت کرد.
کرد:  تصریح  خوزستان  استان  مرکز  دادستان 
وقوع  از  پس  بالفاصله  آبادان  شهرستان  دادستان 
حادثه با حضور در محل مذکور، با تشکیل پرونده 
شهرستان  انقالب  و  عمومی  دادسرای  در  قضایی 
آبادان، موضوع را مورد بررسی قرار داد و تحقیقات 

اولیه در حال انجام است. 
یا  فرد  تاکنون  حادثه  این  با  رابطه  در  افزود:  وی 

افرادی دستگیر نشده اند.

خبر

جدول 3134

از  کودکان  جنسی  تربیت  و  آگاه سازی 
موضوعات مهم و حساسی است که غالبا 
غفلت  مورد  مربیان  و  والدین  سوی  از 
قرار می گیرد، غفلتی که گاه موجب بروز 

اتفاقات غیرقابل جبران می شود.
به گزارش ایسنا، قریب به یک سال از ابالغ 
»سند ملی حقوق کودک و نوجوانان« به 
دستگاه ها می گذرد؛ در اهمیت این سند 
آغاز  همین بس که در نخستین روزهای 
توسط  سند  این  سیزدهم  دولت  کار  به 
این   ۱۳ ماده  شد.  ابالغ  جمهوری  رئیس 
سند باالدستی صراحتا اعالم می کند که 
کودکان  امور  با  مرتبط  دستگاه های  کلیه 
دستگاهی  وظایف  حسب  بر  نوجوانان  و 
قانونی،  تدابیر  اتخاذ  با  باید  سازمانی  و 
آنان،  به  راجع  برنامه ریزی  و  تصمیمات 

مواد مندرج در این سند را اعمال کنند.
مطابق با بخش “د” بند ۲ ماده ۱۱ سند 
یاد شده، دستگاه های مرتبط نظیر آموزش 
و پرورش باید تدابیر الزم برای پیشگیری 
یا  علیه کودک  با جرائم جنسی  مبارزه  و 
به  را  او  به  مستهجن  آثار  ارائه  و  نوجوان 
منظور حمایت از امنیت کودک و نوجوان 

انجام دهند.
از سوی دیگر بخش “ه” همین بند از این 
ترغیب  افراد  مجازات  تشدید  بر  نیز  ماده 
کارگیرنده  به  یا  دهنده  آموزش  کننده، 
تاکید  انواع جرائم  به  نوجوانان  و  کودکان 
دارد که خود می تواند در بر گیرنده انواع 

جرائم اعم از جسمی و جنسی باشد.
همچنین بر اساس بند ۷ از ماده ۶ سند 
ملی حقوق کودک و نوجوان، کودکان در 
آستانه بلوغ، از حق آگاهی نسبت به احکام 
مرتبط  مهارت های  فراگیری  و  شرعی 
موازین  چارچوب  در  جنسی  بهداشت  با 
شرعی و اخالقی، متناسب با جنسیت خود 
برخوردارند و نیز در عین حال خانواده و 
حریم  های  رعایت  با  دارند  وظیفه  دولت 
جنسی و عفاف از هوشیارسازی زودهنگام 

غریزه جنسی آنان پیشگیری کنند.
این سند “کودک” را انسانی می داند که 
فرد  نوجوان  و  باشد  نرسیده  بلوغ  به سن 
بالغی ) به غیر از افزاد بالغ محجور( است 
که براساس قانون به رشد عقلی متناسب 
نرسیده است.  تکلیف ویژه خود  و  با حق 
طبق تعریف ارائه شده در سند یاد شده، 
مرحله ای که عالئم ثانویه جنسی در فرد 
ظاهر شود، رسیدن به “بلوغ” محسوب می 

شود.
بنابراین، سند مذکور صراحتا عدد واحدی 
نوجوانی  و  کودکی  مرز  تعیین  برای  را 
قانون  به  آن  تعیین  و  نکرده  مشخص 
واگذار شده که مطابق با قانون فعلی، سن 
برای پسر ۱۵  برای دختر ۹ سال و  بلوغ 

سال تعریف شده است.
به اعتقاد تدوین کنندگان این سند، نباید 
کودکان زیر سن بلوغ تحت هوشیارسازی 
این  چراکه  گیرند،  قرار  جنسی  غریزه 

ندارند  جنسی  مسائل  از  درکی  کودکان 
در  واهمه  و  ترس  دچار  است  ممکن  و 
روابط اجتماعی خود شوند، از این رو این 
آموزش ها باید به والدین و نه خود کودکان 
داده شود تا والدین بدانند چگونه باید از 
مراقبت  مخاطرات  برابر  در  خود  کودک 
که  مراقبت هایی  برخی  آگاهانه  و  کرده 

کودک باید انجام دهد را به او بیاموزند.
اهمیت است  نیز حائز  نکته  این  به  توجه 
که طی چند سال اخیر بارها کارشناسان 
پدیده  و  بلوغ  سن  کاهش  به  نسبت 
“نوجوان دبستانی” به مسئولین و خانواده 

ها هشدار داده اند.
شده  اعالم  از  پیش  درحالی  بین  این  در 
تدوین  خانواده،  و  زن  ملی  ستاد  که  بود 
“برنامه عمل ملی” برای اجرای دقیق مواد 
از  پس  که  است  کرده  آغاز  را  سند  این 
گذشت یک سال و تا کنون، ستاد ملی زن 
نداشته  عنوان  این  با  و خانواده مصوبه ای 

است.
سند  از  بخشهایی  گرچه  وجود  این  با 
مذکور برای عملیاتی شدن دقیق نیازمند 
از  اما  است  نامه  آیین  و  قانون  تصویب 
در  آنچه  کنون  تا  پیش  سال  یک  حدود 
این سند آورده شده بر دستگاه های مرتبط 
با امور کودکان و نوجوانان از جمله وزارت 
و  است  االجرا«  »الزم  پرورش  و  آموزش 
بخشهایی  توانند  می  مرتبط  دستگاه های 
که نیاز به تصویب قانون یا آیین نامه ندارد 

را مستقیما پیگیری کنند.
به گزارش ایسنا، علی رغم وجود مستندات 
و  کودکان  از  حمایت  برای  قوانین  و 
متاسفانه  آسیب ها،  برابر  در  نوجوانان 
چند  جنسی  آزار  خبر  اخیر  روزهای  در 
دانش آموزدختر توسط یک معلم مرد به 
خارج  تقویتی  کالس های  برگزاری  بهانه 
خراسان  در  مدرسه  محیط  و  ساعت  از 
ضرورت  مجددا  که  شد  خبرساز  جنوبی 
به  نسبت  آموزان  دانش  هوشیارسازی 
نیز  و  خودمراقبتی  مهارت های  آموزش 
معلمان  روان  سالمت  غربالگری  لزوم 
از  جلوگیری  برای  دوره ای  صورت  به 
می کند،  گوشزد  را  مشابه  اتفاقات  بروز 
مهارتهایی که عدم آشنایی با آنها می تواند 

عواقب جبران ناپذیری در بر داشته باشد.
این  بررسی  به  گزارش هایی  در  ایسنا 
آگاه  لزوم  از  اعم  گونان  ابعاد  از  موضوع 
ارائه  و  خودمراقبتی  برای  کودکان  سازی 
برای صحبت  والدین  به  آموزش های الزم 
سنی  شرایط  با  متناسب  کودکان  با 
و  مشاوران  از  بهره مندی  ضرورت  آنها، 
مشاوره  خطوط  با  آشنایی  و  روانشناسان 
تلفنی، لزوم سنجش سالمت روان معلمان 
 ... تدریس،  حین  و  استخدام  از  قبل 
نیز  کنونی  گزارش  در  که  است  پرداخته 
کشور  موجود  اسناد  به  پرداختن  ضمن 
عضو  کودکان،  آموزش  و  حمایت  برای 
تیم تخصصی کودک و نوجوان در انجمن 

از  دیگری  ابعاد  کشور  خانواده  و  ازدواج 
جمله شخصیت آزارگران کودکان و ایجاد 
رابطه ای “امن” برای فرزندان و ... پرداخته 

که در ادامه می توانید بخوانید:
روانشناختی  مشکالت  کودکان  آزارگران 

دارند؟
تخصصی  تیم  عضو  اناری،  آسیه  دکتر 
و  ازدواج  انجمن  در  نوجوان  و  کودک 
حادثه  به  اشاره  ضمن  کشور  خانواده 
فردوس  اهل  مرد  معلم  جنسی  آزار  تلخ 
خراسان جنوبی به چند دانش آموز دختر 
آزار  رساندن  اینکه  بیان  با  دبستانی، 
و  کودک  به  بالغ  فردی  سوی  از  جنسی 
نوجوان نشان از درگیری آن فرد با مسائل 
نوع  تشخیص  و  دارد  روانشناختی  عمیق 
و  تجزیه  نیازمند  روانشناختی  مساله 
تحلیل دقیق است، به ایسنا گفت: ممکن 
است فرد آزارگر شخصیتی ضد اجتماعی و 
یا مرزی داشته باشد و یا از اختالل جامعه 

ستیزی و کنترل تکانه رنج ببرد.
وی ادامه داد: حتی در برخی موارد ممکن 
روانشناختی  اختالالت عمیق تر  فرد  است 
روان  اختالل   ( سایکوتیک  اختالل  نظیر 
با  ارتباط خود را  پریشی که طی آن فرد 
واقعیت از دست می دهد( داشته باشد. در 
ارتباط  و  همدلی  میزان  اختالل  نوع  این 
از  و  است  کم  بسیار  قربانی  با  آزارگر 
که  آسیبی  میزان  متوجه  آزارگر  رو  این 
مستقیما و غیر مستقیم به حال و آینده 
وارد  خانواده هایشان  و  نوجوان  یا  کودک 
می کند نیست چراکه ارتباط او با واقعیت 
در  که  حالیست  در  این  است.  قطع شده 
آسیب  برآورد  و  همدلی  میزان  آزارگران، 

رفتار آنها به دیگران، ضعیف است.
لزوم تربیت جنسی کودکان از ۳ سالگی

ایجاد  فرزندانتان  برای  “امن”  رابطه ای 
کنید

بالینی  روانشناسی  تخصصی  کمیته  عضو 
کودک و نوجوان سازمان نظام روانشناسی 
و مشاوره کشور همچنین در بخش دیگر 
سخنان خود درباره اهمیت تربیت جنسی 

کرد:  نشان  خاطر  نوجوانان،  و  کودکان 
تا   4 از  کودک  مهدهای  حتی  و  مدارس 
۵ سالگی باید خود مراقبتی را به کودکان 
بدن  یعنی  مراقبتی  خود  دهند.  آموزش 
خود  از  باید  فرد  است،  ارزشمند  فرد 
مراقبت کند و در غیر این صورت ممکن 

است مورد آزار قرار گیرد.
وی ادامه داد: خانواده ها می ترسند اطالعات 
زود هنگامی در این رابطه به فرزندان خود 
بدهند و از این رو کودکانشان را نسبت به 
خود مراقبتی ناآگاه نگه می دارند. کودکان 
باید بدانند مرزهای دفاعی بدن آنها و خط 
مراقبت ها  این  آموزش  چیست.  قرمزها 
باید از حداقل ۳ تا 4 سالگی شروع و در 
کودکی اولیه بین ۶ تا ۱۱ سالگی و قبل 
از پیش نوجوانی و نوجوانی کامل شود تا 
نوجوان بداند نسبت به چه درخواست هایی 

باید “نه” بگوید.
این روانشناس بالینی کودک و نوجوان به 
اهمیت رابطه خوب والدین و فرزندان نیز 
رابطه  که  گفت  هم  را  این  و  کرد  اشاره 
قدری  به  باید  فرزندان  با  والدین  میان 
راحتی  به  بتوانند  فرزندان  تا  باشد  خوب 
صحبت  آنها  با  ناخوشایند  اتفاقات  درباره 

کرده و آنها را در جریان قرار دهند.
این عضو هیئت رییسه انجمن روانشناسی 
بالینی کودک و نوجوان، معتقد است که 
امن  به قدری  باید  والدین  با  فرزند  رابطه 
باشد که کودک و نوجوان بتواند به راحتی 
درباره مسائل پیش آمده با والدین صحبت 

کند.
تند  واکنش  مخرب  اثر  درباره  اناری 
داده  رخ  اتفاقات  فهمیدن  از  پس  والدین 
نیز توضیح داد: والد باید پذیرا باشد و از 
دوری  هیجانی  و  احساسی  واکنش های 
فهمیدن  از  پس  بچه ها  کردن  دعوا  کند. 
نمی کند  حل  را  مساله  داده  رخ  اتفاق 
همدلی  خود  فرزند  با  باید  والدین  بلکه 
پذیرای  محبت  و  عشق  با  والدین  کنند. 
بچه ها باشند و وقتی به موضوعی اعتراف 

می کنند نباید فرزند خود را تنبیه کنند.

آگاه سازی و تربیت جنسی کودکان؛
 تابویی که باید شکسته شود

 آیین نامه اجرایی مربوط به اعطای 
تسهیالت ازدواج، اشتغال و حمایتی را 

ابالغ شد



مردمی کردن اقتصاد 
اراده جدی دولت است 

دولت باید بر قیمت کاالها 
در بازار نظارت داشته باشد

صفحه )4(صفحه )4(

رئیس مرکز بررسی های استراتژیک ریاست جمهوری، تعاونی ها را 
جلوه ای از حضور مردم در اقتصاد دانست و گفت: مردمی کردن 
اقتصاد اراده جدی دولت است و تعاونی ها یکی از مهم ترین بسترها 
تفاهم نامه  امضای  آیین  می آیند.  شمار  به  اراده  این  تحقق  برای 
ریاست  استراتژیک  بررسی های  مرکز  میان  سه جانبه  همکاری 

جمهوری، وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی و دستیار ویژه ...

یک عضو کمیسیون اقتصادی مجلس با بیان اینکه باید کنترلی 
آزادسازی  باشد، گفت:  داشته  بازار وجود  در  کاالها  قیمت  بر 
باید نظارت  قیمت کاالها باعث فشار به مردم شده لذا دولت 
با تأکید بر لزوم  بازار داشته باشد. محمد علیپور  بر  و کنترل 
نظارت دولت و مشخصا وزارتخانه های اقتصاد و صمت بر قیمت 

کاالها گفت: قیمت گذاری کاالها باید به گونه ای باشد ...

سال شانزدهم * شماره 3134 * 4 صفحه *1000 تومانیکشنبه 2  مرداد 1401 * 24  جوالی 2022 * 24  ذی الحجه 1443

ریشه کنی بیسوادی در استان
 نیازمند کار جهادی است

آگاه سازی و تربیت جنسی 
کودکان؛

 تابویی که باید شکسته شود

سرپرست دانشگاه علوم پزشکی یاسوج 
خبر داد:

چهار شهرستان در وضعیت زرد 
و یک شهرستان در وضعیت نارنجی کرونایی 
وزارت  رسانی  اطالع  سامانه  آماری  نقشه  مطابق   
وضعیت  در  شهرستان  یک  اکنون  هم  بهداشت 
چهار  و  آبی  وضعیت  در  شهرستان  چهار  نارنجی، 
دارند.  قرار  کرونایی  زرد  وضعیت  در  شهرستان 
و  کهگیلویه  پزشکی  علوم  دانشگاه  سرپرست 
هیچ  گفت:  باره  این  در  شنبه  روز  بویراحمد 
استان  در  کرونایی  قرمز  وضعیت  در  شهرستانی 
اکنون  هم  افزود:  نژاد  غالم  محمد  ندارد.  وجود 
شهرستان  نارنجی،چهار  دروضعیت  شهرستان  یک 
در وضعیت آبی و چهار شهرستان در وضعیت زرد 
تنها شهرستان  داد:  ادامه  دارند. وی  قرار  کرونایی 

نارنجی استان گچساران است. ...

به اعتقاد جانشین فرمانده کل سپاه پاسداران 
انقالب اسالمی، دعوای بین جبهه حق انقالب 
تمامی  دنیا  شیاطین  باطل  جبهه  و  اسالمی 
ندارد و هیچگاه این دو جبهه کنار هم جمع 
نهایی  وعده  که  وقتی  تا  گفت:  شوند،  نمی 
و  دارد  ادامه  دعوا  این  شود  محقق  خداوند 
آخرین  و  را  تحقق  این  ببینیم  ما  امیدواریم 
شیرینی  و  حالوت  و  شده  نازل  خدا  حجت 
حکومت اسالمی را همه مردم دنیا ببینند و 

بچشند.
مردادماه  یکم  روز  عصر  فدوی  علی  سردار 
در آئین تکریم و معارفه فرمانده سپاه ثاراهلل 
استان کرمان با تبیین ابعاد مختلف شخصیت 
باید  گفت:  سلیمانی،  شهید  سپهبد  سردار 
دل،  با  کار  پای  و  باشد  داشته  اصرار  انسان 
او  به  شهادت  خداوند  تا  باشد  عمل  و  زبان 
را  ها  آمدن  و  ها  رفتن  این  او  بکند.  عنایت 
و  تودیع  کرد:  اظهار  و  دانست  روزگار  رسم 
معارفه دائمی است و فقط خداوند باقی است.
انقالب  پاسداران  سپاه  کل  فرمانده  جانشین 
ریخته  طرحی  دشمنان  کرد:  اظهار  اسالمی 
بودند که نسل های بعدی انقالب اسالمی به 
عملکرد  در  و  نباشند  قبلی  های  نسل  مثابه 
های  نسل  در  که  طوری  به  باشند  متفاوت 
بعدی ارزش ها، پایداری ها و اصالت ها از بین 

برود اما این خواسته دشمنان محقق نشد.
اش  وعده  خداوند  اینکه  بر  تأکید  با  فدوی 
نیست،  تخلفی  خدا  وعده  در  و  است  حق 
بسیار  نسلی  انتقال  دلیل محکم  کرد:  عنوان 
وقتی  که  است  این  اسالمی  انقالب  در  عالی 
قرار شد هم نسل های قبلی و هم نسل های 
بعدی محک بخورند به تیغ و کشته شدن باز 

بهترین محک را خوردند.
و  بزرگ  امتحانی  نود  دهه  در  افزاید:  می  او 
در  آمد؛  پیش  شصت  دهه  از  بزرگتر  شاید 
دهه شصت در خانه خود می جنگیدیم اما در 
دهه نود بیش از هزار کیلومتر دورتر از خانه 
خودمان میجنگیدیم و نسل جدید هم در این 

برهه بسیار عالی محک خوردند...

نهضت  گفت:  وبویراحمد  کهگیلویه  استاندار   
سوادآموزی امر مهمی است که باید همه فرمانداران 
بیسوادی  برای ریشه کنی  با کار جهادی  و مدیران  
زاده  احمد  علی  سید  باشند.  داشته  مضاعفی  تالش 
پشتیبانی  شورای  نشست  نخستین  در  شنبه  روز 
یاسوج  در  بویراحمد  و  کهگیلویه  استان  سوادآموزی 
اظهار داشت: نهضت سوادآموزی اهمیت واالیی دارد 
که باید در دورانی که به علم و ترقی و پیشرفت شهره 
دارد سیاست گذاری ها در استان به سمت ریشه کنی 
بی سوادی در جامعه پایه ریزی شود. وی افزود: طبق 

آخرین سرشماری آمار باسوادی در استان از ...

استاندار کهگیلویه و بویراحمد:

2

2

2 4

معاون هماهنگی امور اقتصادی
 وزیر کشور گفت:

تخصیص اعتبار پروژه تله کابین یاسوج 
در سطح ملی پیگیری می شود

طرح عیدانه ترخیص 
خودروهای توقیفی در استان 

تمدید شد

جبهه حق و باطل هرگز  
کنار هم  جمع نمی شوند

2

2

در اختتامیه جشنواره هنرهای تجسمی عنوان شد:

دغدغه هنرمندان از 
مدیران بیشتر است 

3

عضو کمیسیون امنیت ملی و سیاست خارجی مجلس شورای 
اسالمی با بیان اینکه سعودی ها با هوشیاری بیشتری سیاست 
کشورهای  کردند،گفت:  دنبال  را  منطقه  در  واشنگتن  های 
دادند سیاست  ترجیح  آمریکا  منطقه و حتی متحدان سنتی 

کاهش تنش با ایران را دنبال کنند.
فدا حسین مالکی در مورد سفر جوبایدن به خاورمیانه گفت: 
پرواضح بود که این سفر بدون برنامه، انگیزه، استراتژی خاص 
نسبت به سیاست های آمریکا در منطقه و فقط در راستای 

حمایت از رژیم صهیونیستی انجام شد.
و سیاست خارجی مجلس سفر  ملی  امنیت  عضو کمیسیون 
جوبایدن به منطقه را شکست خورده عنوان کرد و بیان داشت: 
جوبایدن در این سفر در تالش بود تا  اهداف ترامپ را در غرب 
آسیا دنبال کند،اما سعودی ها با توجه به تجربیات گذشته با 
هوشیاری بیشتری سیاست های واشنگتن در منطقه را دنبال 
کردند چون این موضوع هزینه سنگینی برای عربستان داشت.

کشورهای منطقه و حتی متحدان سنتی آمریکا ترجیح دادند 
سیاست کاهش تنش با ایران را دنبال کنند.

سرزمین  به  بایدن  سفر  کرد:  اضافه  زاهدان  مردم  نماینده 

نتوانست  و  نداشت  و عربستان هیچ گونه دستاوردی  اشغالی 
اهداف رژیم صهیونیستی در منطقه را محقق کند.

آمریکا در خاورمیانه هیچ  اینکه سیاست های  بیان  با  مالکی 
دستاوردی برای کشورهای منطقه ندارد،گفت: این سفر نمی 
منطقه  در  اسالمی  جمهوری  سیاست های  در  تاثیری  تواند 
داشته باشد ایران با جدیت بر تقویت سیستم دفاعی و مواضع  
و  انسجام  در  خود  اهداف  و   کرده  پافشاری  برجام  در  خود 

تامین امنیت کشورهای اسالمی را دنبال می کند.
تهران تصریح کرد: قدرت  آستانه در  به نشست  اشاره  با  وی 
بود.  ملموس  منطقه  برای  تهران  در  آستانه  نشست  نمایی 
حضور والدیمیر پوتین و رجب طیب اردوغان در کانون توجه 
رسانه های جهان قرار گرفت، چون این نشست همزمان با سفر 
رئیس جمهور ایاالت متحده به رژیم صهیونیستی و عربستان 
سعودی بود توانست با  تحت الشعاع قرار دادن سفر بایدن به 
همبستگی بیشتر کشورهای منطقه و منزوی کردن آمریکایی 

ها منجر شود.
مالکی گفت: مقایسه دو سفر روسای جمهوری روسیه و آمریکا 
نشان می دهد که تهران با سفر پوتین به نقش تأثیرگذار خود 

در منطقه ادامه می دهد.
عضو کمیسیون امنیت ملی و سیاست خارجی مجلس تصریح 
کرد: کشورهای عربی با هوشیاری بیشتری نسبت به سیاست 
های آمریکا در منطقه عمل می کنند و می دانند که جمهوری 
اسالمی به عنوان قدرت منطقه ای تاثیر گذار است و هر چه 
ایران قوی تر باشد امنیت و ثبات در منطقه بیشتر خواهد شد.

 مالکی تاکید کرد: کشورهای منطقه این موضوع را بدانند که  
است  منطقه  در  ثبات  و  صلح  تامین  با  مترادف  ایران  قدرت 
شود  می  بیشتر  اختالفات  و  امنی  نا  به  هم  آمریکا  و حضور 
منجر می شود تقریبا  همه کشورها به این نتیجه رسیدند که 
آمریکایی ها قابل اعتماد نیستند و حضور آنها به اختالفات بین 

کشورهای اسالمی دامن می زند.
نماینده مردم زاهدان با توجه به اهمیت سفر پوتین به تهران 
ایران در  راهبردی  ترین شریک  به عنوان مهم  گفت: روسیه 
منطقه است سفر رئیس جمهور این کشور به ایران  بسیار حائز 
اهمیت است و پر واضح است که روسای جمهور روسیه، ترکیه 
موثری  و  قاطع  تصمیمات  می توانند  نشست  این  در  ایران  و 

برای صلح و ثبات در منطقه  اتخاذ کنند.

ریاست  جهادی  و  فعال  حضور  به  اشاره  با  اطالعات  وزیر 
جمهوری و تالش شبانه روزی مجموعه دولت گفت: برای حل 
مشکالت و مطالبات به حق مردم باید انقالبی و جهادی وارد 

عمل شد.
حجت االسالم و المسلمین سید اسماعیل خطیب در دومین 
در  استان  تامین  شورای  جلسه  در  گیالن  به  خود  سفر  روز 
مهمترین  از  یکی  را  تولید  سوی  به  نقدینگی  هدایت  رشت، 
سیاست های دولت دانست و افزود: مبارزه با هرگونه فساد و 
زیاده خواهی از تاکیدات رهبر معظم انقالب و رئیس جمهور  

است.
وی اضافه کرد: مبارزه با فساد، رانت، قاچاق و ویژه خواری از 
اولویت های اصلی رسیدن به موفقیت در مسیر ارائه خدمات 

صادقانه به مردم محسوب می شود.
وی هدایت نقدینگی به سوی تولید، اشتغال و سرمایه گذاری 
را از تاکیدات مقام معظم رهبری دانست و گفت: دولت خود 
را موظف می داند برای جهت دهی سرمایه گذاری ها به سمت 

تولید و اشتغال شرایط الزم را فراهم کند.
وزیر اطالعات در ادامه به کارزار دشمن در برپایی جنگ های 

تمام عیار علیه ایران اسالمی با بهره مندی از ناتوهای نظامی، 
ناتوی  کنار  در  خرابکاری،  و  تروریستی  سیاسی،  فرهنگی، 
فضای مجازی اشاره کرد و گفت : امروز ایران به عنوان قدرت 
ظرفیت ها  تمامی  کمک  با  منطقه  در  کننده  تعیین  و  بزرگ 
انتظامی و امنیتی و کمک های فرهنگی  در نیروهای نظامی، 
و رسانه ای، به ویژه رسانه ملی می تواند با تمام قوا در میدان 
مبارزه حاضر و پیروز باشد. استاندار گیالن هم در این نشست 
جایگاه  درخصوص  رهبری  معظم  مقام  بیانات  به  اشاره  با 
وزارت اطالعات و خدمات ارزشمند سربازان گمنام امام زمان 
با  نیروهای  با همت  اطالعات  وزارت  گفت:  اسالمی،  نظام  به 
و  بزرگ  انقالبی، خدمات  و  دلسوز  متخصص،  متعهد،  ایمان، 
عظیم  پایگاهی  اکنون  و  کرده  ارائه  انقالب  برای  ارزشمندی 
برای مبارزه و جهاد در عرصه جنگ های اطالعاتی در دنیای 
امروز محسوب می شود. اسداهلل عباسی به اهتمام ویژه دولت 
پایدار در کشور و منطقه  امنیت  به توسعه  انقالبی و مردمی 
اشاره و خاطرنشان کرد: اجالس اخیر تهران، نشان دهنده اوج 
اقتدار ایران اسالمی در منطقه و جهان است و ناامیدی بیشتر 

دشمنان را موجب شده است.

اینکه در  با بیان  امام و رهبری  سخنگوی جبهه پیروان خط 
دولت های قبلی سرمایه اجتماعی به شدت کاهش پیدا کرده 
بود، گفت: حضور بی واسطه رئیس جمهور در بین مردم و عدم 
برج عاج نشینی او موجب تقویت سرمایه اجتماعی شده است.

سید کمال الدین سجادی، با اشاره به سفرهای استانی رئیس 
جمهور گفت: سفرهای استانی اقدام بسیار خوبی است چراکه 
در  دولتی  مقامات  و  استانداران  فرمانداران،  اینکه  از  غیر 
رده های مختلف حضور میدانی دارند و گزارشات را به رئیس 
جمهور می رسانند، مردم هم آنجا حرف های خود را بی واسطه 
مطرح می کنند و این شیوه خوبی است که آقای رئیس جمهور 

با مردم مالقات و گفت وگو داشته باشد.

سخنگوی جبهه پیروان خط امام و رهبری با بیان اینکه هرچه 
ارتباط دولتمردان با مردم بیشتر باشد، بهتر است، تصریح کرد: 
را رصد  از دور کارها  و  بنشینند  برج عاج  نباید در  مسئوالن 
کنند بلکه باید از نزدیک کارها و مشکالت را رصد کرده و راه 
حل ارائه کنند. وی گفت: متاسفانه در اثر برخورد بد برخی از 
دولتمردان به خصوص دولت های یازدهم و دوازدهم، سرمایه 
را  اعتماد خود  پیدا کرده و مردم  به شدت کاهش  اجتماعی 
نسبت به دولت از دست داده بودند که امیدواریم این کار آقای 
رئیسی و همکارانشان بتواند موجب افزایش سرمایه اجتماعی 
بزرگترین  مردم  اسالمی  جمهوری  در  چراکه  شود  کشور  در 

سرمایه هستند.

عضو کمیسیون امنیت ملی و سیاست خارجی مجلس:

سفر بایدن به منطقه شکست خورد
برای حل مشکالت و مطالبات به حق مردم

 باید انقالبی و جهادی وارد عمل شد

تقویت سرمایه اجتماعی
 با حضور بی واسطه رئیس جمهور در بین مردم

امام علی علیه السالم
ای مردم )مسلمانان(! از خدا بترسید؛ 

زیرا بسا کسی که آرزویی دارد و به آن نمی رسد و بنایی می سازد
 و در آن سکونت نمی کند و مالی گرد می آورد 

و بزودی آن را رها می کند ]می رود[ . 
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یک اپیدمیولوژیست مطرح کرد

افزایش درگیری شهرها با کرونا
 مردم پروتکل ها را جدی بگیرند

علمی  هیئت  عضو  و  اپیدمیولوژیست  یک 
تغییر  به  اشاره  با  ایران  انستیتوپاستور 
شهرهای  و  استان ها  در  کرونایی  رنگ بندی های 
ماه،  از چند  متاسفانه پس  مختلف کشور گفت: 
بازگشته  کشور  به  مجددا  قرمز  بندی های  رنگ 
آخرین  درباره  مصطفوی  احسان  دکتر  است.  
وضعیت کرونا در کشور، گفت: آخرین درگیری 
اُمیکرون  با پیک  اواخر سال گذشته  پیک کرونا 
مناسب  پوشش  خاطر  به  خوشبختانه  که  بود 
توجهی  قابل  درصد  ابتالی  و  واکسیناسیون 
کشور  در  را  آرام  ماه  چهار  کرونا،  به  جامعه  از 
موازی  به صورت  نیز  اتفاقاتی  اما  تجربه کردیم، 
در جامعه جهانی رخ داد و زیرگونه های جدیدی 

از اُمیکرون ظهور و افزایش پیدا کرد.
وی افزود: طبق بررسی های انستیتوپاستور ایران، 
بود،  غالب  زیرگونه  ماه  تا خرداد   BA۲ زیرگونه
اما از اوایل تیرماه زیرگونه BA۵ زیرگونه غالب 
آن سرایت پذیری  مهم ترین خصوصیت  که  شده 
باال و تظاهرات بالینی نسبتا خفیف تر و متفاوت 
از قبل است. این اپیدمیولوژیست گفت: درگیری 
بیشتر  آن  عالئم  و  است  کمتر   BA۵ در  ریوی 
و  درد  بدن  بینی،  آبریزش  گلودرد،  صورت  به 
اختالالت گوارشی نمود پیدا می کند. وی با اشاره 
و  استان ها  در  کرونایی  رنگ بندی های  تغییر  به 
از  پس  متاسفانه  گفت:  کشور  مختلف  شهرهای 
چندین ماه، رنگ بندی های قرمز مجددا به کشور 
شهرهای  درگیری های  داریم  انتظار  و  بازگشته 
ایران بیشتر شود. ستاد ملی مقابله با کرونا برای 
هر یک از این رنگ بندی ها پروتکل هایی را تعریف 
و مشخص کرده است. در مورد شهرهایی که در 
انتظار  رنگ بندی قرمز و نارنجی قرار می گیرند 
می رود نظارت ها و پایش های بیشتری انجام شود 

و مردم هم بیشتر رعایت کنند.
رادیویی صحبت می کرد،  برنامه  وی که در یک 
ویروس  چرخش  شرایط  این  در  مردم   گفت: 
بحث استفاده از ماسک و تکمیل برنامه پوشش 

واکسیناسیون را حتما جدی بگیرند.

نوشیدنی رایجی که خطر آلزایمر را 
۸ درصد کاهش می دهد

نتایج تحقیقات جدید نشان می دهد که نوشیدن 
به  ابتال  خطر  می تواند  قهوه  بیشتری  مقادیر 

آلزایمر را کاهش دهد.
سطح  کاهش  با  قهوه  سایکولوژی،  از  نقل  به 
پالک های آمیلوئید در مغز مرتبط است و تصور 
هستند؛  آلزایمر  کلید  پالک ها  این  که  می شود 

آلزایمر شایع ترین شکل زوال عقل است.
قهوه  که  افرادی  شد،  مشخص  تحقیق  این  در 
نیز  باالتری  شناختی  عملکرد  می نوشیدند، 

داشتند.
نیز نشان داد که نوشیدن  نتایج مطالعه دیگری 
و  مغزی  است خطر سکته  ممکن  قهوه  یا  چای 

زوال عقل را حدود یک سوم کاهش دهد.
تحقیق  این  ارشد  محقق  گاردنر،  سامانتا  دکتر 
گفت: ما دریافتیم شرکت کنندگانی که در شروع 
مطالعه هیچ اختاللی در حافظه نداشتند و قهوه 
خطر  معرض  در  کمتر  کردند،  مصرف  بیشتری 
انتقال به اختالل شناختی خفیف که اغلب قبل 
به  ابتال  یا  می شود  مشاهده  آلزایمر  بیماری  از 

بیماری آلزایمر در طول مطالعه بودند.
دکتر گاردنر گفت: نوشیدن قهوه می تواند راهی 
آلزایمر  بیماری  انداختن  تاخیر  به  برای  آسان 
استفاده  می توانند  افراد  که  ساده  روشی  باشد، 
در  که  افرادی  برای  ویژه  به  می تواند  و  کنند 
هیچ  اما  هستند  شناختی  زوال  خطر  معرض 

عالمتی ایجاد نکرده اند مفید باشد.
دستورالعمل های  از  برخی  بتوانیم  است  ممکن 
در  بتوانند  افراد  که  کنیم  ایجاد  را  روشنی 
میانسالی از آنها پیروی کنند و امیدواریم که این 

امر تأثیری پایدار داشته باشد.
فردی که یک  نشان می دهد،  این مطالعه  نتایج 
فنجان قهوه در روز می نوشد، ممکن است ارزش 
داشته  وجود  روز  در  فنجان  دو  به  آن  افزایش 

باشد.
متوسط  فنجان  اگر  کرد:  بیان  گاردنر  دکتر 
قهوه ای که در خانه تهیه می شود ۲4۰ گرم باشد، 
افزایش آن به دو فنجان در روز می تواند به طور 
از ۱۸  تا ۸درصد پس  بالقوه کاهش شناختی را 
ماه کاهش دهد همچنین می توان شاهد کاهش 
۵ درصدی تجمع آمیلوئید در مغز در همان دوره 

زمانی باشیم.
با این حال، این مطالعه نتوانست حداکثر تعداد 
آیا  اینکه  یا  کند  تعیین  را  مفید  قهوه  فنجان 
کافئین یا اضافه کردن شیر تفاوتی ایجاد می کند 

یا خیر.
آیا  که  کنیم  ارزیابی  باید  ما  گاردنر گفت:  دکتر 
عامل  یک  به عنوان  روزی  می تواند  قهوه  مصرف 
شروع  انداختن  تاخیر  به  هدف  با  زندگی  سبک 

بیماری آلزایمر توصیه شود یا خیر.
 Frontiers in نشریه  در  تحقیق  این  نتایج 

Aging Neuroscience منتشر شد.

علیپور: 

دولت باید بر قیمت کاالها در بازار 
نظارت داشته باشد

باید  اینکه  بیان  با  مجلس  اقتصادی  کمیسیون  عضو  یک 
بازار وجود داشته باشد، گفت:  کنترلی بر قیمت کاالها در 
آزادسازی قیمت کاالها باعث فشار به مردم شده لذا دولت 

باید نظارت و کنترل بر بازار داشته باشد.
مشخصا  و  دولت  نظارت  لزوم  بر  تأکید  با  علیپور  محمد 
گفت:  کاالها  قیمت  بر  صمت  و  اقتصاد  وزارتخانه های 
هزینه  هم  که  باشد  گونه ای  به  باید  کاالها  قیمت گذاری 
نشود.  وارد  مردم  بر  فشاری  و هم  تأمین شود  تولیدکننده 
اقدامی که منوط بر نظارت و کنترل بازار و کنترل قیمت ها 

است.
نماینده ماکو در مجلس با بیان اینکه قیمت کاالها در چند 
که  است  درست  گفت:   است،  کرده  پیدا  افزایش  اخیر  ماه 
اقتصاد دستوری نمی شود اما نباید بازار هم یله و رها باشد به 
این شکل که تولیدکننده بنا بر خواست خود و بدون نظارت 
هر قیمتی را که خواست بر کاالیش نرخ گذاری کند. دولت 
باید بازار را مدیریت کرده تا هم به تولیدکننده فشار وارد 
نشود و هم مردم تحت فشار نباشند. اتفاقی که همه منوط 

بر نظارت و کنترل دولت بر بازار است.

نماینده ولی فقیه در گلستان:

اشعار مداحان 
حماسی و حاوی پیام باشد

نماینده ولی فقیه در گلستان با بیان اینکه باید شعارهای 
عاشورایی زنده شود، گفت: شعارها و مداحی های هیئات 

مذهبی باید حماسی و حاوی پیام باشد.
آیت اهلل سید کاظم نورمفیدی شامگاه شنبه) یک مرداد( 
در ستاد شئونات فرهنگی استان گلستان اظهار کرد: امام 
حسین)ع( می خواست اسالم انحرافی و یزیدی را از صحنه 
آن  کند،  گذاری  پایه  محمدی  ناب  اسالم  و  کند  خارج 
حضرت به دنبال معرفی اسالم عملی و ناب به مسلمانان 

بود.
وی با بیان اینکه حضرت سیدالشهدا)ع( با نهضت حسینی 
اسالم را حفظ کرد، افزود: ما باید جو عاشورایی در جامعه 
و  جمالت  و  پالکاردها  نصب  در  واقع  در  کنیم،  ایجاد 
نگاه  با  باید  شود  می  نوشته  محرم  ماه  در  که  شعارهایی 
به شرایط زمان حقیقت قیام سیدالشهدا)ع( را بیان کنیم 
که  همانطور  و  پرهیز شود  تکراری  مسائل  بیان  از  باید  و 
رهبر معظم انقالب تأکید کردند باید اتاق فکر ایجاد شود 
جاذبه  که  شود  بیان  محرم  ماه  در  مباحثی  و  شعارها  و 

داشته باشد.
نماینده ولی فقیه در گلستان با بیان اینکه نهضت عاشورا 
باید مطابق با شرایط زمان به مردم معرفی شود، تأکید کرد: 
جوسازی صحیح در عاشورا نیز نیاز به فن و کاربلدی دارد، 
امروز می بینید که غربی ها سخنان دروغ، غلط و فریب 
خود را در قالب های زیبا به خورد مردم می دهند حال 
چرا ما امام حسین)ع( را به عنوان حق و بزرگترین نهضت 

اسالمی و الهی معرفی نکنیم؟
عاشورایی  شعارهای  باید  اینکه  به  اشاره  با  نورمفیدی 
زنده شود، بیان کرد: امام راحل محافل روضه خوانی امام 
حسین)ع( برپا می کرد و در کنار ایشان، شاه نیز نسبت 
به برپایی مجالس روضه اقدام می کرد اما آیا نیت و هدف 
شاه با امام راحل یکسان بود و هر دو جلسه یک شکل و 
محتوا داشت؟ قطعاً شاه به دنبال سوء استفاده از نام امام 

حسین)ع( به نام خود بود.
وی با بیان اینکه شعارها و مداحی های هیئات مذهبی باید 
حماسی و حاوی پیام باشد، خاطرنشان کرد: باید مداحی 
ها و روضه خوانی ها دارای طرحی نو باشد و بتواند جمعیت 
دارند  سعی  دشمنان  امروز  دارد،  نگه  خود  حرف  پای  را 
مردم را از نظام مقدس جمهوری اسالمی و انقالب اسالمی 
جدا کنند و برای تحقق این هدف شوم خود دائماً در تالش 

هستند.
امام جمعه گرگان در ادامه به اهداف سفر رئیس جمهور 
آمریکا به منطقه اشاره کرد و توضیح داد: یکی از اهداف 
بایدن از سفر به منطقه ایجاد ناتوی عربی بود، باید با فکر 
و برنامه این نقشه های شوم دشمنان را خنثی کرد و چه 
اشکالی دارد در شرایطی که مقام معظم رهبری به جهاد 
تبیین  به  حسین)ع(  امام  تریبون  از  کردند  تأکید  تبیین 
مسائل مختلف از جمله شناساندن دشمنان پرداخته شود.

تبیین  جهاد  برای  زمان  بهترین  را  عاشورا  نورمفیدی 
برشمرد و یادآور شد: ایجاد فضای عاشورایی نیازمند یک 
کار فرهنگی بسیار مهم است و باید از هیئاتی که بیشتر به 

این مسائل توجه می کنند حمایت شود.

سالمت

جامعه

کاریکاتور

کاریکاتور/ احتمال آغاز موج جدید کرونا در کشور 

جانشین فرمانده کل سپاه پاسداران:

جبهه حق و باطل هرگز در کنار هم جمع نمی شوند
به اعتقاد جانشین فرمانده کل سپاه پاسداران 
انقالب اسالمی، دعوای بین جبهه حق انقالب 
تمامی  دنیا  شیاطین  باطل  جبهه  و  اسالمی 
ندارد و هیچگاه این دو جبهه کنار هم جمع 
نهایی  وعده  که  وقتی  تا  گفت:  شوند،  نمی 
و  دارد  ادامه  دعوا  این  شود  محقق  خداوند 
آخرین  و  را  تحقق  این  ببینیم  ما  امیدواریم 
شیرینی  و  حالوت  و  شده  نازل  خدا  حجت 
حکومت اسالمی را همه مردم دنیا ببینند و 

بچشند.
مردادماه  یکم  روز  عصر  فدوی  علی  سردار 
در آئین تکریم و معارفه فرمانده سپاه ثاراهلل 
استان کرمان با تبیین ابعاد مختلف شخصیت 
باید  گفت:  سلیمانی،  شهید  سپهبد  سردار 
دل،  با  کار  پای  و  باشد  داشته  اصرار  انسان 
او  به  شهادت  خداوند  تا  باشد  عمل  و  زبان 

عنایت بکند.
روزگار  رسم  را  ها  آمدن  و  ها  رفتن  این  او 
اظهار کرد: تودیع و معارفه دائمی  دانست و 

است و فقط خداوند باقی است.
انقالب  پاسداران  سپاه  کل  فرمانده  جانشین 
ریخته  طرحی  دشمنان  کرد:  اظهار  اسالمی 
بودند که نسل های بعدی انقالب اسالمی به 
عملکرد  در  و  نباشند  قبلی  های  نسل  مثابه 
های  نسل  در  که  طوری  به  باشند  متفاوت 
بعدی ارزش ها، پایداری ها و اصالت ها از بین 

برود اما این خواسته دشمنان محقق نشد.
فدوی با تأکید بر اینکه خداوند وعده اش حق 
عنوان  نیست،  تخلفی  خدا  وعده  در  و  است 
عالی  بسیار  نسلی  انتقال  محکم  دلیل  کرد: 
قرار  وقتی  که  است  این  اسالمی  انقالب  در 
های  نسل  هم  و  قبلی  های  نسل  هم  شد 
بعدی محک بخورند به تیغ و کشته شدن باز 

بهترین محک را خوردند.
و  بزرگ  امتحانی  نود  دهه  در  افزاید:  می  او 
در  آمد؛  پیش  شصت  دهه  از  بزرگتر  شاید 

دهه شصت در خانه خود می جنگیدیم اما در 
دهه نود بیش از هزار کیلومتر دورتر از خانه 
خودمان میجنگیدیم و نسل جدید هم در این 

برهه بسیار عالی محک خوردند.
به گفته جانشین فرمانده کل سپاه پاسداران 
انقالب، هرچند  نسل جدید  اسالمی،  انقالب 
جنگ و امام راحل، پیروزی انقالب اسالمی، 
ماجرای کردستان و غرب را ندیده بودند ولی 
وقتی قرار شد محک بخورند به مثابه کسانی 
را  شهدا  و  جنگ  و  امام  و  انقالب  که  بودند 
برای جبهه  بزرگی  پشتوانه  این  بودند.  دیده 
به  نسلی  انتقال  که  بود  اسالمی  انقالب  حق 

بهترین وجه ممکن صورت گرفته است.
زمان  در  مسلمانان  اگر  کرد:  اظهار  فدوی 
پیغمبر)ص(  و  خدا  حرف  به  پیغمبر)ص( 
رقم  آنها  بر  را  نکردند خداوند شکست  عمل 
زد؛ در حال حاضر نیز و بعد از ۱4۰۰ سال 

امام  دنبال  به  اسالمی  انقالب  دلدادگان  اگر 
به  نیز  کفر  اگر همه جبهه  بیفتند،  راه  خود 
انقالب اسالمی هجوم کنند، دشمنان شکست 

های بزرگی می خورند.
انقالب  پاسداران  سپاه  کل  فرمانده  جانشین 
اسالمی افزود: پیروزهای بی شماری طی این 
سال ها از سوی جبهه حق انقالب اسالمی بر 

علیه جبهه کفر رقم زده است.
اسالم  یعنی  اسالمی  انقالب  کرد:  اظهار  او 
پروژه  یک  کشور  های  دانشگاه  همه  اگر  و 
از  بتوانند  و  دهند  انجام  هم  با  را  تحقیقاتی 
شروع انقالب اسالمی تا پایان عمر امام و از 
بررسی  االن  تا  ای  خامنه  امام  امامت  شروع 
کنند؛ یک  کلمه بیشتر از اسالم و یک  کلمه 
کمتر از اسالم در امامین انقالب پیدا نخواهند 

کرد.
که  هایی  میدان  همه  در  کرد:  عنوان  فدوی 

پاسداران  و  داشته سپاه  نیاز  اسالمی  انقالب 
را  محک  این  و  بودند  حاضر  جان  پای  تا 
که  دید  توان  می  آنها  تک  تک  پیشانی  در 
خوب محک  می خورند. وی با اشاره به اینکه 
کرمانی ها همیشه سربلند بوده اند، در ادامه 
سردار  به  ها  کرمانی  که  مطلب  این  بیان  با 
معروفی فرمانده خود عالقه ویژه ای داشتند 
و دوست نداشتند او از این استان برود، اظهار 
جدیدش  مسئولیت  در  معروفی  سردار  کرد: 

در سطح کشور مثمر ثمر خواهد بود.
شااهلل  ان  کرد:  نشان  خاطر  فدوی  سردار 
مردم  و  پاسداران  کمک  به  نظری  سردار 
عنوان  به  مردم  خدمتگزاری  در  نیکی  نام 
در  و  بگذارد  جای  به  ثاراهلل  سپاه  فرمانده 
این مسئولیت بتواند با تمام تالش خود تمام 
اثبات  تکالیف و وظایف را در دل و عمل به 

برساند.

استراتژیک  بررسی های  مرکز  رئیس 
از  جلوه ای  را  تعاونی ها  ریاست جمهوری، 
گفت:  و  دانست  اقتصاد  در  مردم  حضور 
مردمی کردن اقتصاد اراده جدی دولت است 
برای  بسترها  مهم ترین  از  یکی  تعاونی ها  و 

تحقق این اراده به شمار می آیند.
سه جانبه  همکاری  تفاهم نامه  امضای  آیین 
ریاست  استراتژیک  بررسی های  مرکز  میان 
رفاه  و  کار  تعاون،  وزارت  جمهوری، 
در  جمهور  رئیس  ویژه  دستیار  و  اجتماعی 
از  استفاده  به منظور  دولت  مردمی سازی  امر 
ظرفیت تعاونی ها در احیای جوامع روستایی 
بررسی های  مرکز  محل  در  شنبه  عصر 

استراتژیک برگزار شد.
حضور  با  مراسمی  در  تفاهم نامه  این 
مرکز  رئیس  خیاطیان  محمدصادق 
محمدهادی  استراتژیک،  بررسی های 
زاهدی وفا سرپرست وزارت تعاون، کار و رفاه 
اجتماعی و سید احمد عبودتیان دستیار ویژه 
به  امر مردمی سازی دولت  رئیس جمهور در 

امضا رسید.
تحقق  راستای  در  سه جانبه  تفاهم نامه  این 
اساسی،  قانون   44 اصل  کلی  سیاست های 
قانون  مقاومتی،  اقتصاد  کلی  سیاست های 
بخش تعاونی اقتصاد جمهوری اسالمی ایران، 
قانون برنامه ششم توسعه اقتصادی، اجتماعی 
مردمی سازی  منظور  به  و  کشور  فرهنگی  و 
تعاون  بخش  سهم  افزایش  دولت،  و  اقتصاد 
اجتماعی  عدالت  و گسترش  ملی  اقتصاد  در 
از طریق توسعه مالکیت در سطح عموم مردم 
و محرومیت زدایی با هدف استفاده از ظرفیت 
تعاونی ها در احیای جوامع روستایی )۱۱۰۰ 

روستا( به امضا رسید.

تقویت بخش تعاون گامی در راستای 
گفتمان دولت مردمی و عدالت محور

در ابتدای این مراسم خیاطیان، رئیس مرکز 
جمهوری،  ریاست  استراتژیک  بررسی های 
چگونگی  مدعوین،  به  خیرمقدم  ضمن 
با  آن  نسبت  و  دولت  گفتمان  شکل گیری 
مورد  را  رئیس جمهور  شخصیتی  ویژگی های 

اشاره قرار داد و مسئولیت های مرکز در این 
حوزه را در سه محور تشریح کرد.

بررسی های  مرکز  مسئولیت  اولین  وی 
توجه  را  دولت  گفتمان  قبال  در  استراتژیک 
و  تبیین  ادبیات سازی،  محتوا،  تولید  به 
جریان سازی این گفتمان عنوان کرد و گفت: 
وقتی در عرصه های مختلف به مردمی بودن و 
عدالت محور بودن اشاره می شود، باید بتوانیم 
معنای آشکار و ضمنی این مفاهیم را با زبانی 
به  و  بگذاریم  میان  در  جامعه  با  عامه فهم 
ادبیات مشترکی با مردم در این حوزه برسیم.

دولت  وظیفه  دومین  کرد:  تصریح  خیاطیان 
مرکز در حوزه گفتمان دولت، پیگیری امتداد 
مانند  مختلف  ساحت های  در  آن  اجتماعی 
اقتصاد، سالمت، آموزش و غیره است تا مردم 
عدالت  و  مردمی بودن  که  دریابند  نخبگان  و 
ساحت های  از  ساحت  هر  در  بودن  محور 

جامعه چه معنا و مفهومی  دارد.
ریاست  استراتژیک  بررسی های  مرکز  رئیس 
قبال  در  مرکز  این  سوم  وظیفه  جمهوری 
پایش  و  رصد  نظارت،  را  دولت  گفتمان 
تا  اینکه  از  آگاهی  و  انجام شده  فعالیت های 
چه میزان این گفتمان در ساحت های مختلف 

پیاده سازی شده است، عنوان کرد.
خیاطیان در ادامه امضای تفاهمنامه سه جانبه 
در حوزه تعاون را گامی در راستای پیگیری 
که  دانست  دولت  گفتمان  اجتماعی  امتداد 
حضور  با  مختلف  جلسات  برگزاری  از  پس 
انجام  به  اجرایی  دستگاه های  و  کارشناسان 

رسیده است.
وی در بخش دیگری از سخنان خود با اشاره 
کشور،  در  تعاونی ها  اهمیت  و  جایگاه  به 
در  مردم  حضور  از  جلوه ای  را  تعاونی ها 
اقتصاد دانست و گفت: مردمی کردن اقتصاد 
از  یکی  تعاونی ها  و  است  دولت  جدی  اراده 
به  اراده  این  تحقق  برای  بسترها  مهم ترین 
اقتصاد  رونق  که  آنجایی  از  می آیند.  شمار 
روستاها یکی از شعارهای مهم نظام جمهوری 
به  توجه  است،  سیزدهم  دولت  و  اسالمی  
تعاونی های  توانمندسازی  و  روستاها  اقتصاد 
روستایی ضرورت امضای این تفاهمنامه را به 

وجود آورده است.
استراتژیک  بررسی های  مرکز  رئیس 
ریاست جمهوری به مفاد این تفاهمنامه اشاره 
کرد و گفت: قرار است با امضای این تفاهم نامه 
در  تعاونی ها  ظرفیت  از  استفاده  هدف  با  و 
روستا   ۱۱۰۰ در  روستایی،  جوامع  احیای 
محرومیت زدایی صورت گیرد. قرار است مرکز 
جمهوری  ریاست   استراتژیک  بررسی های 
پشتوانه علمی  این تفاهمنامه باشد. همچنین 
زمینه  اجتماعی  رفاه  و  کار  تعاون،  وزارت 
در  رئیس جمهور  دستیار  و  تعاونی ها  حضور 
حضور  زمینه  نیز  دولت  مردمی سازی  امر 
کنند  فراهم  را  جهادی  مردمی  و  گروه های 
از وعده های  تا بدینوسیله شاهد تحقق یکی 

مهم دولت سیزدهم باشیم.

بخش تعاون عملی ترین ساختار برای 
مردمی سازی اقتصاد است

در ادامه این نشست، محمدهادی زاهدی وفا، 
سرپرست وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی 
مرکز  رئیس  از  تشکر  ضمن  سخنانی  در 
جمهوری  ریاست  استراتژیک  بررسی های 
کرد  امیدواری  ابراز  عمل،  ابتکار  این  برای 
که این همکاری برکات زیادی را برای بخش 
تعاون و محرومیت زدایی از روستاها به ارمغان 

آورد.
انجام  به هدفگذاری های  اشاره  با  وفا  زاهدی 
برنامه های توسعه کشور و مطالبات  شده در 
به بخش  مقام معظم رهبری در مورد توجه 
متاسفانه  گفت:  تعاونی ها  رونق  و  تعاون 
تاکنون به یک سوم اهدافمان در این بخش 
توجه  ضرورت  خود  این  که  نرسیده ایم  هم 
می دهد،  نشان  را  تعاون  بخش  به  روزافزون 
و  نزدیک ترین  شاید  تعاون  اینکه  به ویژه 
عملی ترین ساختار برای مردمی سازی اقتصاد 

باشد.
سرپرست وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی 
در پایان تاکید کرد: باید به طور جد به دنبال 
این باشیم که از تعاونی ها چه از نظر کمی  و 
چه از نظر تنوع فعالیت، در سطح بنگاه های 

کوچک و متوسط بهره ببریم.

الزمه تحقق دولت اسالمی، ایجاد 
حکمرانی مردمی  است

احمد  سید  نیز  مراسم  این  ادامه  در 
عبودتیان، دستیار ویژه رئیس جمهور در امر 
مردمی سازی دولت در سخنانی رسالت دولت 
برداشت  و  مسائل  حل  از  فراتر  را  سیزدهم 
موانع دانست و بازگشت دولت به ریل اهداف 
رسالت های  مهمترین  از  را  اسالمی   انقالب 

دولت سیزدهم برشمرد.
وی با بیان اینکه الزمه تحقق دولت اسالمی، 
ایجاد  حقیقت  در  و  دین  مردم ساالری 
مساله  اساس  افزود:  مردمی  است،  حکمرانی 
سرنوشت  در  مردم  کردن  شریک  تعاون، 
اصلی  مساله  همان  این  که  است  خودشان 
ما  تالش  است.  سیزدهم  دولت  گفتمان  و 

هم این است تا بر اساس تدابیر مقام معظم 
رهبری و تعالیم اسالمی  مردم بتوانند در سه 
ساحت تصمیم گیری، مشارکت و نظارت ورود 

پیدا کنند.
مردمی سازی  موانع  به  ادامه  در  عبودتیان 
مساله  این  تحقق  گفت:  و  کرد  اشاره  دولت 
با چند مانع مواجه است، از جمله اینکه باید 
این آمادگی در بین مردم ایجاد کرد تا بتوانند 
ورود  آن چگونگی  از  بعد  میدان شوند.  وارد 
اهمیت  حائز  مختلف  ساحت های  به  مردم 
است که در این زمینه نیازمند حلقه واسطی 
هستیم که مقام معظم رهبری از آن با تعبیر 
می تواند  که  کرده اند  یاد  میانی«  »حلقه های 

این بستر را فراهم کند.
امر  در  جمهور  رئیس  ویژه  دستیار 
مرکز  کرد:  تصریح  دولت  مردمی سازی 
بررسی های استراتژیک ریاست جمهوری نیز 
به خوبی  متعدد  برگزاری جلسات  با  تاکنون 
مورد  آخرین  است.  پرداخته  موضوع  این  به 
و مسئوالن دولتی  مدیران  پذیرش خود  هم 
است که امضای چنین تفاهمنامه هایی زمینه 

را برای تسهیل این امر فراهم می کند.

فعالیت بیش از ۹۹ هزار تعاونی
 در کشور

این نشست مهدی مسکنی، معاون  ادامه  در 
به  اجتماعی  رفاه  و  تعاون، کار  تعاون وزارت 
انجام  فعالیت های  از  مختصری  گزارش  ارائه 
گفت:  و  پرداخت  تعاونی ها  زمینه  در  گرفته 
 44 اصل  کلی  سیاست های  ابالغ  از  پس 
جدی  تغییرات  رهبری  معظم  مقام  توسط 
اقتصادی شکل گرفت.  در سیاستگذاری های 
که  است  شده  آن  امروز  کار  این  محصول 
شاهد ظهور بیش از ۹۹ هزار تعاونی در کشور 

هستیم.
وزارت  تعاون  معاونت  اینکه  به  اشاره  با  وی 
بخش  توانسته  اجتماعی  رفاه  و  کار  تعاون، 
را  کشور  روستایی  تعاونی های  اعظمی  از 
موفق  تعاونی  شرکت های  و  شناسنامه دار 
احیای  کار  تاکنون  گفت:  کند،  شناسایی  را 
هزار  و  علوی  بنیاد  با  را  روستا  تعاونی  هزار 
تعاونی روستایی دیگر را با گروه های جهادی 
امروز  تفاهمنامه  امضای  با  و  کرده ایم  دنبال 
در  دیگر  روستایی  تعاونی  احیای ۱۱۰۰  نیز 
اساس  این  بر  است؛  گرفته  قرار  کار  دستور 
تاکنون زمینه احیای بیش از ۳ هزار تعاونی 
رفاه  و  کار  تعاون،  وزارت  در  را  روستایی 

اجتماعی ایجاد کرده ایم.
تفاهمنامه  نیز  مراسم  این  پایان  در 
استراتژیک  بررسی های  مرکز  سه جانبه 
رفاه  و  کار  تعاون،  وزارت  جمهوری،  ریاست 
در  جمهور  رئیس  ویژه  دستیار  و  اجتماعی 
از  استفاده  به منظور  دولت  مردمی سازی  امر 
ظرفیت تعاونی ها در احیای جوامع روستایی 
به امضای دکتر خیاطیان، دکتر زاهدی وفا و 

سیداحمد عبودتیان رسید.

رئیس مرکز بررسی های استراتژیک ریاست جمهوری:
مردمی کردن اقتصاد اراده جدی دولت است


