
دستی که امنیت مردم را با سالح
 به خطر می اندازد باید قطع شود

 هدف دشمن،  از بین بردن 
حجاب و عفاف در جامعه است

صفحه )4(صفحه )4(

 فرمانده کل انتظامی کشور خواستار افزایش حمایت های قانونی از 
متولیان نظم و امنیت کشور شد و گفت: دستی که امنیت مردم را 
با سالح سرد یا گرم به خطر می اندازد باید برای پاسداری از حقوق 
مردم قطع شود. سردار حسین اشتری در همایش معاونان امنیتی 
استانداری های سراسر کشور که در محل وزارت کشور برگزار شد، 

افزود: مأموران انتظامی باید کاری کنند که کسی جرأت...

پایه اصلی امنیت در جمهوری  اینکه مردم،  با بیان  وزیر کشور 
اسالمی ایران هستند، گفت: مولفه اساسی در این زمینه، حضور 
مردم در صحنه است که همواره با بصیرت و هوشمندانه وجود 
داشته است. احمد وحیدی در همایش معاونان سیاسی، امنیتی 
و اجتماعی استانداری های سراسر کشور افزود: مسایل امنیت در 

دوره های مختلف، چهره های متفاوت داشته است؛...
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رتبه ششم کشوری در واژگونی 
خودرو برای استان

دالیل بروز ترس 
اجتماعی در کودکان

 تیک یک بیماری است

مدیر شعب بانک مسکن کهگیلویه و بویراحمد؛

نرخ تسهیالت نهضت ملی مسکن 
18 درصد است 

و  کهگیلویه  استان  مسکن  بانک  شعب  مدیر 
بویراحمد گفت: تسهیالت نهضت ملی مسکن  به 
نرخ ۱۸ درصد در قالب مشارکت پرداخت می شود 
و همچنین تسهیالت مسکن روستایی با نرخ پنج 
درصد است. “محمد اکبری” روز دوشنبه ۲4 مرداد 
اینکه  بیان  با  خبرنگاران  با  نشست  در  ماه ۱4۰۱ 
اجرای  در  همیشه  مسکن  بخش  در  مسکن  بانک 
سیاست های دولت به خصوص اجرای طرح نهضت 
ملی مسکن پیشقدم بوده است، افزود: بانک مسکن 
در سطح استان کهگیلویه و بویراحمد با ۱۱ شعبه و 
۱۱۰ نفر پرسنل به مردم این استان خدمات رسانی 

می کند. وی اظهارکرد: بانک مسکن...

گفت:  خارجه  امور  وزارت  سخنگوی 
پیشرفت های نسبی در مذاکرات وین حاصل 
صورت  به  پیشرفت ها  این  اما  است  شده 
ایران  قانونی  مطالبات  کننده  تامین  کامل 
وزارت  سخنگوی  کنعانی  ناصر  است.  نبوده 
با  مشترک  خبری  نشست  در  امورخارجه 
و  محرم  ماه  ایام  تسلیت  ضمن  خبرنگاران 
همچنین تبریک روز خبرنگار گفت: روز ۱۷ 
مرداد روز خبر و اطالع رسانی نامگذاری شده 
انقالب  تاریخ  در  و  بود  تلخی  روز  که  است 
تاسف  کمال  با  که  جهت  این  از  ما  اسالمی 
بحبوبه  در  مرداد ۲4 سال پیش  روز ۱۷  در 
پی  در  و  افغانستان  داخلی  ناگوار  تحوالت 
مزارشریف  شهر  به  طالبان  نیروهای  ورود 
و  قانونی  تعهدات  همه  خالف  بر  متاسفانه 
اخالقی و انسانی و کنوانسیون ها و معاهدات 
در  اسالمی  جمهوری  نمایندگی  بین المللی 
مزار شریف مورد حمله قرار گرفت و در این 
دیپلمات های  از  تعدادی  ناجوانمردانه  حمله 
خبرنگار  همراه  به  ایران  اسالمی  جمهوری 
شهید ما شهید صارمی در خون خود غلتیدند 
یاد  و  نام  که  پیوستند  ایزدی  رحمت  به  و 

ایشان را گرامی می داریم.
سخنگوی وزارت امور خارجه گفت: ما به آن ها 
که  زحماتی  دلیل  به  می کنیم  احترام  ادای 
برای کشور ملت و برای ملت برادر و دوست 
و همسایه ما افغانستان کشیدند. من این روز 
به  نامگذاری شده  روز خبرنگار  نام  به  که  را 
شما عزیزان تبریک و تهنیت عرض می کنم و 
ارج می نهیم زحمات شما را در حوزه رسانه 
و اطالع رسانی حقیقت امر این است که نقش 
بی بدیلی  و  اثرگذار  و  مهم  بسیار  نقش  شما 
تعامل  ایجاد  در عرصه  و  روشنگری  در عصر 
ارتباط  همچنین  و  ملت ها  میان  سازنده 
ملت ها  و  دولت ها  میان  نزدیک  و  تنگاتنگ 
است . اطالع رسانی نقش حائز اهمیتی است 
و نقش شما تجسم امانت، مسئولیت و تعهد و 
وظیفه و انجام وظیفه برای وجدان های بیدار 
عنوان  به  خودم  نوبه  به  است  بشری  جامعه 

همکار کوچک این جمع از شما ...

بویراحمد گفت:  و  استان کهگیلویه  انتظامی  فرمانده 
جاده های استان اصال مناسب نیست و آمار واژگونی 
در آن باالست به طوری که از لحاظ نرخ رتبه ششم 
کشور را داریم. سردار کیقباد مصطفایی روز دوشنبه 
۲4 مرداد ماه ۱4۰۱ در مراسم تجلیل از  خبرنگاران 
افزود: طبق آمار فراجا، استان کهگیلویه و بویراحمد 
مطلوب  و  مناسب  وضعیت  از  نشان  امنیت  لحاظ  از 
برخوردار است. وی اظهارکرد: طی چهار ماهه نخست 
امسال در زمینه وقوع سرقت مسلحانه نسبت به سایر 
استان ها وضعیت بهتری داریم که نرخ وقوع این گونه 

سرقت ها به ازای هر ۱۰۰ هزار نفر جمعیت در...

فرمانده انتظامی کهگیلویه و بویراحمد عنوان کرد:
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رئیس امور عشایری گچساران و باشت:

۷۰ درصد از 
جاده های عشایری باشت 

بر اثر بارندگی تابستانه بسته شد

معاون دادستان یاسوج خبر داد

انتشار کلیپ درگیری
 در یاسوج،

 کذب محض فضای مجازی

پیشرفت های نسبی در مذاکرات 
وین حاصل شده است 
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دردسرکنده کاری ها برای مردم یاسوج؛

 وقتی هیچ گوشی 
بدهکار نیست 
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مشارکت،  که  این  بیان  با  مجلس  های  پژوهش  مرکز  رییس 
مسئولیت پذیری و اختیار دادن به مردم باعث رشد کشور می شود، 
امروزی  جامعه  مشکالت  المسائل  حل  مردمی  حکمرانی  گفت: 

است.
حکمرانی  اندیشکده های  افتتاح  و  هم اندیشی  نشست  نخستین 
حضور  با  ماه(  مرداد   ۲4 )دوشنبه،  امروز  استان ها  قانونگذاری  و 
نائب  مصری  عبدالرضا  پژوهش ها،  مرکز  رئیس  نگاهداری؛  بابک 
رئیس مجلس، علیرضا منادی سفیدان رئیس کمیسیون آموزش، 
کمیسیون  عضو  آزاد  متفکر  روح اهلل  مجلس،  فناوری  و  تحقیقات 
آموزش، تحقیقات و فناوری مجلس و اساتید دانشگاه ها به منظور 
مرکز  در  استان   ۱۱ مشارکت  با  اندیشکده ها  این  فعالیت  افتتاح 

پژوهش های مجلس برگزار شد.
مرکز  تالش های  به  اشاره  با  نشست  این  در  نگاهداری  بابک   
پژوهش ها در چند ماه گذشته برای راه اندازی این مجموعه گفت: 
با  اندیشکده ها  این  افتتاح  طریق  از  را  تالش ها  این  نتیجه  امروز 
می کنیم  پیگیری  دانشگاه ها  اساتید  و  استان ها  نخبگان  حضور 
چرا که انتظاری که از مرکز پژوهش ها در سال های گذشته وجود 
داشت و پژوهشگران و اساتید دانشگاه های استان ها در این زمینه 
نسبت به عملکرد این مرکز نقد داشتند این بود که ما بیشتر از 
ظرفیت اساتید و نخبگان مستقر در تهران برای پیش نویس قوانین 
و پژوهش ها استفاده می کردیم و از توان خیل عظیم پژوهشگران 

سایر استان ها کمتر بهره می بردیم که این نقد وارد بود.
رئیس مرکز پژوهش های مجلس ادامه داد: نمایندگان مجلس نیز 
در مراجعاتی که به ما داشتند به این موضوع اشاره می کردند که 
باید برای حل مسائل محلی در حوزه انتخابیه آنها مرکز پژوهش ها 
پشتیبانی های الزم را داشته باشد و با استفاده از ظرفیت نخبگان و 
اساتید دانشگاه ها مسائل منطقه ای و محلی پیگیری شود تا از این 

طریق رشد موثری را در فعالیت های تقنینی ایجاد کند.
وی تصریح کرد: این مسائل ما را بر آن داشت تا برای ایجاد این 
شبکه اجتماعی تحت عنوان اندیشکده های حکمرانی و قانونگذاری 
استان ها تالش کنیم بنابراین امروز فاز اول فعالیت این اندیشکده ها 

برای ۱۱ استان افتتاح می شود.
ضلع  سه  دارای  اندیشکده ها  مجموعه  کرد:  اظهار  نگاهداری 
دانشگاه های استان اعم از دانشگاه های آزاد، تحت پوشش وزارت 
یک  و  مجلس  نمایندگان  آن  ضلع  یک  بهداشت،  وزارت  و  علوم 
با  رابطه  نیز مرکز پژوهش های مجلس است که هم در  ضلع آن 
و  قانونگذاری  قالب  در  و مسائل مهمی که در مجلس  موضوعات 
از  اقدامات پژوهشی  قرار دارد و هم  لوایح در دستور کار  بررسی 
این ظرفیت علمی و کارشناسی استفاده خواهد کرد و هم مسائل 
آن  در  مستقر  نخبگانی  ظرفیت های  از  استفاده  با  را  منطقه ای 

منطقه پیگیری می کند.
رئیس مرکز پژوهش های مجلس افزود: دغدغه ای که با ایجاد این 
مردم  حکمرانی  یا  حکمرانی  مردمی سازی  داشتیم،  اندیشکده ها 
بود چرا که ما معتقدیم مردمی سازی حل المسائل مشکالت امروز 

جامعه ایران است، ضمن اینکه توجه به این مهم در رهنمودهای 
و  حضور  و  نقش  بر  بارها  که  می شود  مشاهده  انقالب  امامین 
تجربه  اینکه  ضمن  کردند  تأکید  کشور  اداره  در  مردم  مشارکت 
تاریخی نیز نشان می دهد توجه به این مهم در حکمرانی موثر است 
کما اینکه در ۸ سال دفاع مقدس به اثبات رسید و اگر در مواردی 
کمتر مورد توجه قرار گرفت توفیق زیادی در حکمرانی نداشتیم 
بنابراین مشارکت مردمی و استفاده حداکثری از این ظرفیت در 

مجلس یازدهم دنبال می شود.
وی تأکید کرد: مشارکت، مسئولیت پذیری و اختیار دادن به مردم 
باعث رشد کشور می شود ضمن اینکه الزمه رشد مردم نیز در گرو 
توجه به این مهم است که در حکمرانی و توسعه مشارکت داشته 
باشند ضمن اینکه توسعه جامعه در گرو رشد مردم است بنابراین 
ما استفاده از این ظرفیت مهم را در بحث حکمرانی دنبال می کنیم.

در  مجلس  پژوهش های  مرکز  که  اقداماتی  به  اشاره  با  نگاهداری 
افزود:  است،  داده  قرار  توجه  مورد  مردمی سازی  مختلف  ابعاد 
حکمرانی مردمی از چند بعد قابل بررسی است؛ یکی مسئله شناسی 
است یعنی بتوانیم در شناسایی مسائل اولویت دار، صورت بندی و 
استفاده  نخبگان  و  مردم  حداکثری  ظرفیت  از  مسائل  مهندسی 
کنیم چرا که ما گاه در تشخیص مسائل دچار اشتباه می شویم و 
بیشتر بر عوارض و پیامدشان تمرکز می کنیم و در این زمینه مسیر 

نادرست را طی می کنیم.
باید  اینکه حکمران  بر  تأکید  با  رئیس مرکز پژوهش های مجلس 
زمین بازی را تعریف کرده و قواعد آن را تعیین کند، تصریح کرد: 
با  و  باشد  باز  نوآوری  رویکرد  مسائل،  شناسایی  در  ما  تکیه  اگر 
احصاء  برای  مردم  نظرات  و  مختلف  استان های  نخبگان  جامعه 
در  اولویت ها  شناسایی  در  را  درستی  مسیر  کنیم،  تمرکز  مسائل 
مرکز  پژوهش ها،  مرکز  در  راستا  این  در  بنابراین  پیش می گیریم 
تصویب  از  قبل  را  نمایندگان  که  کرده  راه اندازی  را  افکارسنجی 
مرکز  همچنین  می دهد.  قرار  نخبگان  دیدگاه  جریان  در  قوانین 
نوآوری و خانه خالق را راه اندازی کردیم که در یک رویکرد ۲ هزار 
نخبه و در رویکرد دیگر ۱4۰۰ نخبه و در بخش دیگر ۱۵۰۰ نخبه 
را در آن مشارکت دادیم، همچنین به تازگی پارلمان دانشجویی را 
برای بررسی طرح ارائه شده پیرامون برنامه هفتم توسعه راه اندازی 
کرده و از بین ۵۰۰ دانشجو، ۱۵۰ نفر را برای فعالیت در این زمینه 

انتخاب کردیم.
وی افزود: بحث دیگر در حکمرانی آینده نگری است که باید به آن 
نشویم.  روزمره  مسائل  درگیر  می شود  باعث  که  چرا  کنیم  توجه 
جامعه نیاز به آینده دارد و حکمرانی خوب باید دیده بان آینده نگر 
را  ظرفیت  این  باید  مسئله شناسی  کنار  در  بنابراین  باشد  داشته 
نیز فعالیت کنیم ضمن اینکه باید به این نکته نیز توجه شود که 
مسائل و چالش ها در کشور یک رویکرد تکاملی دارد به این معنا 
که هر مسئله ای یک مسیری را از اجمال به تفصیل طی می کند و 
هیچ مسئله ای در کشور مقطعی یا پروژه ای نیست. همچنین هیچ 
مسئله بغرنجی برای همیشه حل نخواهد شد و به اشکال مختلف 

بازتولید می شود.
نگاهداری عنوان کرد: نباید زیست بوم حکمرانی مناسب را برای 
در  که  چرا  کنیم  ایجاد  کشور  چالش های  و  مسائل  به  پرداختن 
فرآیند دائمی که در آن مسائل از اجمال به تفصیل در حال تولید 
این موضوعی  و  داریم  نیاز  دائمی  نوآوری  بوم  زیست  به  هستند، 
است که همچون آزمایشگاه حکمرانی که در مرکز پژوهش ها ایجاد 
رویکرد  مردمی  کار  و  ساز  آن  اساس  بر  تا  می کنیم  دنبال  شده 

تکاملی زیست بوم حکمرانی را تعریف کنیم.
با  باید  بومی  رویکرد  افزود:  مجلس  پژوهش های  مرکز  رئیس 
ابزارهای حکمرانی مورد توجه قرار گیرد، کما اینکه در اوایل انقالب 
امام  امداد  و کمیته  قالب جهاد سازندگی  در  ابزارها  این  اسالمی 
خمینی )ره( برای حکمرانی ایجاد شده بودند ضمن اینکه هر نظام 

حکمرانی نیاز به جعبه ابزار بومی دارد.
وی با بیان اینکه نظام لیبرالی دارای ابزار نرم است، تأکید کرد: ما 
در گذشته یک بروکراسی ناکارآمد داشتیم که تصمیمات مسئوالن 
انتصابی در بین چرخ های آن خورد شد چرا که از ابزار حکمرانی 
این زمینه  نیاز دارد، غفلت کردیم و در  ایرانی  به آچار  بومی که 
از  استفاده  ضمن  انقالب  دوم  گام  در  باید  بنابراین  شد  کوتاهی 
تجارب بشری اما بدون رویکرد تقلیدی صرف به این سمت برویم.

ابزار حکمرانی مردمی به آچار  با تاکید بر اینکه جعبه  نگاهداری 
ایرانی نیاز ندارد نه آچار فرانسه، افزود: در قانون اساسی برای ایجاد 
قانونگذاری  در  مردم هم  برای  نقشی  تمام سطوح  در  ابزارها  این 
حکمرانی  عینک  با  بنابراین  است  شده  قائل  سیاستگذاری  هم  و 
مردم باید جعبه  ابزاری بومی در جهت کنترل، نظارت و قانونگذری 

ایجاد کنیم.
رئیس مرکز پژوهش های مجلس تصریح کرد: ما در ساختارها نیز 
مردمی سازی  شاید  و  داریم  نیاز  کارآمدسازی  و  چابک سازی  به 
از ساختارهای سنگینی  برون رفت  راه حل های  از  یکی  ساختارها 
باشد که ما را در بروکراسی  گرفتار کرده است. از سوی دیگر باید به 
سمت هوشمندسازی باز حرکت کنیم که در این زمینه با حاکمیت 
دولت الکترونیک می توانیم به ایجاد تحول ساختاری کمک کنیم 
آینده نگری،  در مسئله شناسی،  معتقدیم  بنابراین  برویم  به جلو  و 
ابزارسازی و ساختارسازی رویکرد مردمی شاه کلید، حل المسائل و 

نسخه شفابخش مسائل امروز جامعه است.
حکمرانی  در  نوین  رویکردهای  به  باید  ما  کرد:  نشان  خاطر  وی 
اعم از فناوری اطالعات و نوین توجه کنیم چرا که حکمرانی در 
جایی فهم پیدا می کند که متناسب با پدیده های نو پدید همچون 
رمزارزها، متاورس و بالک چین که عمدتاً از طریق نخبگان زودتر از 
حکمرانان درک می شود و نسبت به بازآرایی با استفاده از روش های 
رویکردهای  شناختی،  و  رفتاری  هوشمند،  حکمرانی  مثل  نوین 

مختلف را ارتقاء می بخشند.
نیز  این نشست پنل های مختلفی  اینکه در  یادآوری  با  نگاهداری 
برای پیشبرد کارها اجرا می شود، اظهار کرد: در خصوص فعالیت 
استان ها  تالش  استان ها،  قانونگذاری  و  حکمرانی  اندیشکده های 
استفاده  به خوبی  این ظرفیت  از  باید  که  است  مولفه  اصلی ترین 
ظرفیت  از  استفاده  با  شبکه  این  معتقدیم  ما  اینکه  ضمن  کنند 
ارتقاء  بیشتر  پله  چند  را  تصمیمات  کیفیت  نخبگان،  و  مردمی 

می بخشد.

محکومیت  دارای  که  افرادی  گفت: حضور  اسالمی  شورای  مجلس  نود  اصل  کمیسیون  سخنگوی 
قضایی یا پرونده باز در مراجع قضایی باشند یا اینکه پرونده آنها در حال جمع بندی و محکومیت 

محرز شده باشد، شرکت در انتخابات فدراسیون فوتبال نگران کننده است.
»علی خضریان« عصر دوشنبه درباره صالحیت ۳ نامزد حاضر در انتخابات فدراسیون فوتبال اظهار 
داشت: همانطور که رییس محترم کمیسیون اصل نود موضع رسمی کمیسیون را در رسانه ها اعالم 
مراجع  در  باز  پرونده  یا  قضایی  دارای محکومیت  افرادی که  به حضور  نسبت  این کمیسیون  کرد 
ابراز نگرانی  قضایی باشند یا اینکه پرونده آنها در حال جمع بندی و محکومیت محرز شده باشد 

کرده است.
وی افزود: در صورتی که شرایط این افراد احراز شود کمیسیون اصل ۹۰ به این مساله ورود خواهد 

کرد و افراد مسئول در ورزش باید در کمیسیون اصل ۹۰ پاسخگو باشد.
سخنگوی کمیسیون اصل نود مجلس شورای اسالمی خاطرنشان کرد: مسئوالنی که این گوشزدها را 
نادیده بگیرند به طور حتم مورد توجه قرار خواهد گرفت و اگر دلیل این تعلل تعمدی باشد دستگاه 

قضایی ورود خواهد کرد و محل رسیدگی به این پرونده خواهد بود.

رئیس جمهور در جریان فرایند نظارت ستادی بر فعالیت وزارتخانه های دولت، روز دوشنبه در دومین 
جلسه، به وزارت جهاد کشاورزی رفت و در جمع مدیران ارشد این وزارتخانه حضور یافت.

 سید ابراهیم رئیسی در این جلسه مهم ترین ماموریت وزارت جهاد کشاورزی را تامین امنیت غذایی 
پایدار برای کشور خواند و گفت: وزارت جهادکشاورزی باید زمینه تامین غذای سالم، با کیفیت، ارزان 
و با منشا داخلی، را در کشور فراهم کند، لذا نقش این وزارتخانه در خودکفایی و امنیت غذایی کشور 

راهبردی و بسیار تعیین کننده است.
رئیس جمهور تکمیل زنجیره ارزش در حوزه محصوالت کشاورزی را جزء مهم ترین وظایف وزارت 
جهادکشاورزی خواند و افزود: این وزارتخانه باید زنجیره ارزش کاالهای اساسی را با اولویت گندم و 
دانه های روغنی و با هماهنگی بین حلقه های مختلف این زنجیره توسعه داده و گامی راهبردی در 

راستای استقالل و امنیت غذایی کشور بردارد.
رئیس جمهور همچنین وجود نعمت ۵۰ میلیون هکتاری مراتع را فرصتی مناسب برای تولید علوفه 
دام و توسعه دامپروری ارزیابی کرد و گفت: اصالح الگوی کشاورزی و دامپروری منطبق بر تناسب 

نژادهای گیاهی و دامی با اقلیم کشورمان از سیاست های دولت است.
استفاده  و  داخل  در  روغنی  دانه های  تأمین  به  توجه  گلخانه ای،  شهرک های  ایجاد  جمهور  رئیس 
بهینه از ظرفیت بزرگ کشور در پنبه کاری را مورد تأکید قرار داد و خاطرنشان کرد: کشاورزی اساساً 
صنعتی اشتغالزا است و می تواند برای تحقق شعار سال به شکل دانش بنیان توسعه پیدا کند. اگر 
کشاورزی فعال شود، اقتصاد روستایی رشد می کند و با افزایش درآمد در روستا، مهاجرت روستاییان 

به شهرها متوقف می شود.
رئیس جمهور در ادامه ضرورت صیانت از منابع طبیعی، مراتع و جنگل ها را مورد اشاره قرار داد و 
با یادآوری مسئولیت  مهم وزارت جهادکشاورزی در این حوزه، تصریح کرد: هر گونه دست اندازی 
به منابع طبیعی، اراضی ملی و اراضی جنگلی کشور، خصوصا از سوی دستگاهها و نهادها خط قرمز 
دولت مردمی است و وزارت جهادکشاروزی باید بدون تسامح و مماشات با متخلفان برخورد و از این 

ثروت ملی صیانت کند.

حکمرانی مردمی 
حل المسائل مشکالت جامعه امروزی است

افراد پرونده دار حق شرکت 
در انتخابات فدراسیون فوتبال را ندارند

دست اندازی به منابع طبیعی
 خط قرمز دولت مردمی است
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8۵8 تن کاالی اساسی تنظیم بازار
 در گچساران توزیع شد

 سرپرست جهاد کشاورزی گچساران گفت: ۸۵۸ تن کاالی 
های تنظیم بازار در مناطق مختلف این شهرستان از نیمه 

دوم سال گذشته تاکنون توزیع شده است.
علی دستالف افزود: این کاال های اساسی شامل مرغ، برنج، 
مناطق  در  که  بوده   دولتی  قیمت  با  میوه  و  ،شکر   روغن 

مختلف شهرستان توزیع شد.
وی بیان کرد: بیش از   ۳۷۶ تن برنج، ۱۶۰ تن مرغ منجمد، 
۱4۱ تن شکر،۱۲۰ تن روغن ، 44 تن میوه و ۱۷ تن قند در 

شهرستان عرضه شده است.
دستالف اظهار داشت: عاملین روزانه این اقالم را از استان 

دریافت و بین شهروندان گچسارانی توزیع کردند.
وی گفت: از زمان واگذاری نظارت بر تعدادی از رسته های 
بار و مراکز  ازنانوایی، سوپر مارکت، میوه و تره  اصناف اعم 
عرضه گوشت سفید و قرمزکشتارگاه ها ،کارگاه های تولیدی 
و کارخانجات تیم بازرسی جهاد کشاورزی روزانه در ۲ نوبت 

نیز سرکشی و بازرسی خود از اصناف را انجام داده است.
توزیع  کرد:  تصریح  گچساران  کشاورزی  جهاد  سرپرست 
آسان  خرید  بازارو  تنظیم  به  دولتی  نرخ  با  کاالها  برخی 

شهروندان کمک می کند.
ازاصناف تحت  بازرسی  از ۶ مورد  ابراز کرد: بیش  دستالف 
نظارت جهاد کشاورزی  این شهرستان در این مدت انجام 
شده که در این زمینه یکهزارو ۳۰۰ متخلف صنفی شناسایی 

و به تعزیرات حکومتی گچساران معرفی شدند.
ادامه داد: ارزش ریالی تخلفات اصناف این شهرستان  وی  

افزون بر ۳۰ میلیارد ریال بوده است.

روند صعودی مصرف برق در استان 
نگران کننده است 

مدیرعامل شرکت توزیع نیروی برق کهگیلویه و بویراحمد با 
نگران خواندن روند صعودی مصرف قبرق در استان  گفت: 
میزان مصرف برق در این استان از مرز ۵۲۰ مگاوات با رشد 

۲۰ درصد بطور بی سابقه ای گذشته است.
در  فقیه  ولی  نماینده  با  نشست  در  معتمدی زاده  جمال 
مصرف  صعودی  روند  داشت:  اظهار  بویراحمد  و  کهگیلویه 

برق در این استان نگران کننده است.
بنا  دما  افزایش  شاهد  آینده  روزهای  در  کرد:  عنوان  وی 
بود و  استان خواهیم  و  ایران  بگفته سازمان هواشناسی در 
اکنون انتظار داریم همه مردم در صرفه جویی برق و خاموش 
نمودن وسایل برقی پُرمصرف خود در ساعات پیک بار نهایت 

تالش خود را بکار گیرند.
معتمدی زاده با بیان اینکه میزان مصرف برق در این استان 
سابقه ای  بی  بطور  درصد   ۲۰ رشد  با  مگاوات   ۵۲۰ مرز  از 
گذشته است، ابراز کرد: اگر مشترکین برق مدیریت مصرف 
برق  قطعی  و  خاموشی  امکان  باشد  نداشته  استان  در  برق 

وجود دارد.
و  کهگیلویه  استان  برق  نیروی  توزیع  شرکت  مدیرعامل 
بویراحمد افزود: نگران روزهای آینده تامین برق در صورت 
روند کنونی مصرف از سوی مشترکین هستیم و انتظار داریم 
را  نهایت همکاری  برق،  مشترکین در صرفه جویی مصرف 

بیشتر از گذشته از خود نشان دهند.
تاسیسات  به  سیالب  فراوان  خسارت های  از  زاده  معتمدی 
تمام  داد:  ادامه  و  داد  خبر  هم  استان  این  در  برق  صنعت 
در  برق مشترکین خانگی  تا  گیریم  بکار می  را  مان  تالش 
استان کهگیلویه و بویراحمد طی ساعات پیک بار قطع نشود 

اما نیازمند مشارکت مردمی هم در این ارتباط هستیم.
قرن  نیم  در  استان  این  در  برق  مصرف  میزان  گفت:  وی 
نگران کننده ای سیر صعودی دارد و شبکه های  اخیر بطور 
توزیع نیروی برق برای تامین برق پایدار با مشکالت جدی 

مواجه است.
فرمانده انتظامی گچساران گفت:

سارقان حرفه ای با 21فقره سرقت 
در گچساران دستگیر شدند

حرفه ای  سارق  نفر   ۲ گفت:  گچساران  انتظامی  فرمانده 
محتویات درون خودرو دستگیر و به ۲۱ فقره سرقت در این 

شهرستان اعتراف کردند.
سرهنگ ارسالن خادمیان  افزود: پی وقوع چند فقره سرقت 
داخل خودرو در سطح شهرستان به دلیل حساسیت موضوع 
کار  دستور  در  سارقان  یا  سارق  دستگیری  و  شناسایی 

مأموران کالنتری ۱۱ گچساران قرار گرفت.
وی بیان کرد: ماموران انتظامی عالوه بر هماهنگی با مرجع 
حوزه  سطح  در  هدفمند  های  زنی  گشت  انجام  با  قضائی 
استحفاظی ۲  نفر سارق حرفه ای محتویات درون خودرو را 

شناسایی و دستگیر کردند.
به  اولیه  بازجویی های  در  متهمین  داشت:  اظهار  خادمیان 
۲۱فقره سرقت محتویات درون خودرو در سطح شهرستان 

گچساران اعتراف کردند.
فرمانده انتظامی گچساران  گفت: سارقان حرفه ای پس از 
تشکیل پرونده به مرجع قضائی معرفی و روانه زندان شدند.

معاون دادستان یاسوج خبر داد

انتشار کلیپ درگیری در یاسوج،
 کذب محض فضای مجازی

معاون دادستان عمومی و انقالب شهرستان بویراحمد گفت: 
کذب  مجازی،  فضای  در  یاسوج  در  درگیری  کلیپ  انتشار 
انتشار  دنبال  به  ِکِوشک  مسعودی  اسماعیل  است.  محض 
کلیپی در فضای مجازی و ملتهب کردن فضای جامعه طی 
۲4 ساعت گذشته، از قدیمی بودن کلیپ منتشره در فضای 
این  افزود:  و  داد  خبر  متنازعان  با  قضایی  برخود  و  مجازی 
با زنجیر در یک سال  به درگیری چند جوان  کلیپ مربوط 
پیش است. وی اظهارکرد: نزاع در کلیپ منتشره مربوط به 
سال گذشته بوده و با متنازعین برخورد قضایی و قانونی الزم 
فضای  در  هایی  به چنین جوسازی  است.مردم  گرفته  انجام 

مجازی توجه نکنند و از انتشار آن خودداری نمایند.
اخیر،  ساعات  در  کرد:  خاطرنشان  یاسوج  دادستان  معاون 
کلیپی مبنی بر درگیری چند جوان که با زنجیر همدیگر را 
مضروب می نمایند، جدید نیست. مسعودی کوشک تصریح 
انتشار چنین کلیپ  از  از مردم خواهش می کنم که  کرد:  
هایی که موجب ترویج فرهنگ خشونت و ایجاد حس نا امنی 

در شهروندان می شود، خودداری نمایند.  

مدیرکل زندان های استان خبر داد

پرداخت تسهیالت اشتغالزایی
 به ۳۴ زندانی کهگیلویه و بویراحمد

مدیرکل زندان های استان کهگیلویه و بویراحمد گفت: توسط 
مرکز خدمات اجتماعی و مراقبت بعد از خروج زندان ها، به ۳4 
نفر از زندانیان آزاد شده در پنج ماهه سال جاری تسهیالت 
خود اشتغالی پرداخت شد. منصور بیژنی در جمع خبرنگاران 
افزود: تا پایان شهریورماه ۲۸۰ میلیارد ریال به مابقی افراد 
تا  اینکه  بیان  با  وی  شد.  خواهد  پرداخت  نیز  شده  معرفی 
کنون ۶۲ نفر زندانی آزاد شده برای دریافت تسهیالت معرفی 
شده اند، گفت: با تعامل خوب و مطلوب با صندوق کارآفرینی 
ریال  میلیارد  واجدالشرایط ۳۳۰  زندانیان  از  به ۳4نفر  امید 
زندان های  مدیرکل  است.  شده  پرداخت  اشتغالزایی  وام 
استانی کهگیلویه و بویراحمد خاطرنشان کرد: این تسهیالت 
و  زنبور داری  تعمیر وسایل خانگی، دامداری،  در حوزه های 
مکانیک خودرو، به متقاضیان پرداخت می شود. بیژنی تصریح 
نداشتن  و  بیکاری  اثر  بر  زندان  از ورودی های  بسیاری  کرد: 
شغل پایدار است و با اعطای تسهیالت اشتغال زا به زندانیان 
به  ورودی  باشند  وام  دریافت  واجدالشرایط  که  شده  آزاد 
زندان کاهش خواهد یافت. وی بیان کرد: در سال گذشته با 
تالش های صورت گرفته و اقدام به موقع برای معرفی زندانیان 
آزاد شده واجدالشرایط حتی باالتر از سقف موجود از مرکز 
درخواست اعتبار شده که با موافقت و اعتبار تخصیص داده 

شده به زندانیان بیشتری تسهیالت پرداخت شد.

۷۰ درصد از جاده های عشایری باشت 
بر اثر بارندگی تابستانه بسته شد

رئیس اداره امور عشایر گچساران و باشت گفت: ۷۰ درصد 
ییالقی  منطقه   ۲۰ در  شهرستان  این  عشایری  های  راه  از 
عباس  علی  است.  شده  بسته  اخیر  تابستانه  بارندگی  اثر  بر 
سعادت افزود: ۱۷۰ کیلومتر از جاده های عشایری باشت بر 

اثر بارندگی تابستانه ۲ هفته گذشته مسدود شد.
شاه،  اشکفت  پیچاب،  مناطق  در  راه ها  این  کرد:  بیان  وی 
سراستانه، خونی خش، مرزنگون، خزیون، چنار و گوهرگان 
راه  کیلومتر   ۲۵۰ کرد:  تصریح  سعادت  است.  شده  واقع 
امور  اداره  رئیس  دارد.  وجود  باشت  شهرستان  در  عشایری 
عشایر گچساران و باشت گفت: میزان خسارت وارده به عشایر 

باشت بر اثر بارندگی اخیر ۱۰ میلیارد ریال است.
روز  چند  آسای  سیل  بارندگی  اثر  بر  داشت:  اظهار  سعادت 
ابنیه های فنی مناطق عشایری معادل  از  گذشته ۷۰درصد 
بازسازی و مرمت  به  نیاز  ابنیه  دچار خسارت شده که   ۳۰
دارد. وی گفت: همچنین بارش سیل آسا تابستانه اخیر به ۸۰ 
فقره از ساختمان، سیاه چادر و کپر های عشایر باشت خسارت 
با  ابراز کرد: بیش  ۵۰۰ خانوار عشایری  وارد شد.  سعادت 
جمعیتی بیش از ۶ هزار نفر در مناطق مختلف عشایری باشت 
باشت  و  گچساران  عشایر  امور  اداره  رئیس  دارند.  سکونت 
گفت: هم اکنون یک دستگاه ماشین آالت سنگین)لودر( در 
حال بازگشایی راه های عشایری باشت است که تاکنون ۶۰ 
بازگشایی  را  شهرستان  این  عشایری  های  جاده  از  کیلومتر 
کرده است. وی ادامه داد: ساالنه در فصل بارندگی بیش از ۸۰ 
درصد از جاده های عشایری این شهرستان مسدود می شوند 

که نیاز به اعتبار کافی برای بازگشایی این جاده ها هستم.

۴ قالده گراز در بخش چاروسای 
تلف شد

 مدیرکل حفاظت محیط زیست کهگیلویه و بویراحمد گفت: 
فاضالب  و  آب  شرکت  حوضچه  منهول  دریچه  بودن  باز 
تلف  باعث  کهگیلویه  شهرستان  در  چاروسا  بخش  روستایی 

شدن یک راس گراز ماده به همراه سه توله اش شد.
اسالم جاودان خرد افزود:  منبع آب شرب بخش چاروسا در 
۵۰ کیلومتری مرز مناطق حفاظت شده با مناطق آزاد احداث 
بخش  فاضالب  و  آب  مسئوالن  داد:  ادامه  است.وی  شده 
چاروسا وظیفه ایمن سازی این حوضچه ها را برعهده داشته 

اند اما این دریچه باز بوده و موجب این حادثه شده است.
جاودان خرد بیان کرد: محیط زیست شهرستان کهگیلویه تا 
حصول نتیجه از طریق مراجع قضایی پیگیر موضوع خواهد 
احتمالی  ناگوار  اتفاقات  از  دریچه  سازی  ایمن  تا ضمن  بود 
آینده جلوگیری شود.سرپرست آبفای بخش چاروسا در این 
بین روستای  لوله آب  انتقال  این حادثه در خط  باره گفت: 
تلفنی  تماس  در  که  داد  رخ  یک حوضچه  در  المور  و  الگن 
کارکنان محیط زیست شهرستان کهگیلویه با آبفای چاروسا 
به محل حادثه رفتیم. بهروز بهروز نسب افزود: پس از بررسی 
آب  از  استفاده  برای  گرازها  شد  مشخص  شده  انجام  های 
اضافه در خط انتقال آب از روستای الگن به روستای المور 
که باقی مانده آب باران بود به داخل حوضچه سقوط کردند.

گونه  هیچ  آب  این  انتقال  طرح  در  شد:  یادآور  نسب  بهروز 
شکستگی لوله یا ترکیدگی وجود نداشت و آب موجود، آب 

باران روزهای گذشته در خط انتقال آب جمع شده بود.

و  کهگیلویه  استان  انتظامی  فرمانده 
اصال  استان  های  جاده  گفت:  بویراحمد 
آن  در  واژگونی  آمار  و  نیست  مناسب 
رتبه  نرخ  لحاظ  از  که  طوری  به  باالست 

ششم کشور را داریم.
دوشنبه  روز  مصطفایی  کیقباد  سردار 
تجلیل  مراسم  در   ۱4۰۱ ماه  مرداد   ۲4
فراجا،  آمار  طبق  افزود:  خبرنگاران  از  
لحاظ  از  بویراحمد  و  کهگیلویه  استان 
امنیت نشان از وضعیت مناسب و مطلوب 

برخوردار است.
نخست  ماهه  چهار  طی  اظهارکرد:  وی 
مسلحانه  سرقت  وقوع  زمینه  در  امسال 
بهتری  وضعیت  استان ها  سایر  به  نسبت 
داریم که نرخ وقوع این گونه سرقت ها به 
ازای هر ۱۰۰ هزار نفر جمعیت در کشور 
هشت دهم و در این استان سه دهم است.

و  کهگیلویه  استان  انتظامی  فرمانده 
بویراحمد خاطرنشان کرد: نرخ سرقت به 
عنف در این استان یک و سه دهم و در 
شرارت  نرخ  همچنین  است   ۱۱.۷ کشور 
در استان کهگیلویه و بویراحمد ۱.۷ و در 
کشور ۳.۲ است. نرخ وقوع جرایم مالی در 
این استان ۱۵.۸ است و  کشور ۹۲ و در 
نرخ وقوع جرم در کشور ۱۰ و در استان 

۲.۸ است.

سردار مصطفایی در خصوص یک موضوع 
نزاع  یعنی  استان  عمومی  افکار  در  مهم 
تصریح کرد: نرخ نزاع در کشور ۲۲۹ مورد 
بویراحمد ۱4۸  و در استان  کهگیلویه و 
میزان  امسال  چهارماهه  طی  است.  مورد 
این استان ۹۶۲  نزاع های فردی در  وقوع 
سال  مشابه  مدت  به  نسبت  که  مورد 
گذشته ۲۷ درصد کاهش داشت در حالی 
جمعی  دسته  نزاع های  وقوع  تعداد  که 
که  بوده  فقره   ۹۶ جاری  سال  4ماهه  در 
متاسفانه نسبت به مدت مشابه سال قبل 

۲۰ درصد افزایش یافته است.
وی با اشاره به آمار مربوط به مواد مخدر 
مواد  فروشان  داد: دستگیری خرده  ادامه 
مخدر در چهار ماهه سال جاری ۶۳۶ نفر 
ضمن اینکه ۳4۸ معتاد دستگیر و تحویل 

مراجع قضایی شد.
و  کهگیلویه  استان  انتظامی  فرمانده 
بویراحمد عنوان کرد: طی چهارماهه سال 
جاری ۷۲۱ سارق در این استان دستگیر 
کاالی  کشفیات  همچنین  است  شده 
قاچاق طی این مدت با 4۰ درصد افزایش 

مواجه بوده است.
سردار مصطفایی تاکید کرد: جایگاه استان 
سرقت  زمینه  در  بویراحمد  و  کهگیلویه 
رتبه ۲۸، سرقت به عنف رتبه ۲۷ و قتل 

دهنده  نشان  که  است  کشور   ۲۷ رتبه 
جایگاه خوب این استان در بین استان های 
کشور است. در 4 ماهه سال جاری ۹ فقره 
قتل در این استان رخ داد که کاهش ۳۶ 
درصدی داشت که امیدواریم تا پایان سال 

شاهد یک فقره قتل نباشیم.
اجتماعی  اظهارکرد: در حوزه مفاسد  وی 
رتبه  که  هستیم  استان ها  پاک ترین  جز 
و  تهران  شرق  و  غرب  استان+   ۳۱(  ،۳۳
کیش جدا محسوب می شود( جرائم مالی 
نزاع ۳۱  و  رتبه ۳4، در زمینه جعل ۳4 

کشور را داریم.
و  کهگیلویه  استان  انتظامی  فرمانده 
بویراحمد تصریح کرد: یکی از نگرانی های 
همیشگی ما مربوط به آمار وقوع تصادفات 
و  جغرافیایی  شرایط  دلیل  به  که  است 
ناهموار،  جاده های  و  استان  توپولوژی 
خطه  دو  و  کوهستانی  و  خم  و  پیچ  پر 

برخوردار است.
اصلی  عامل  سه  به  اشاره  با  مصطفایی 
انسانی،  عامل  شامل  تصادفات  در  دخیل 
جاده های  افزود:  نقلیه  وسیله  و  جاده 
استان کهگیلویه و بویراحمد اصال مناسب 
صعب  و  خم  و  پیچ  پر  باریک  نیستند، 
العبور هستند که به همین علت واژگونی 
در استان باالست که فرهنگ رانندگی هم 

نامتعارف  سرعت های  به  و  است  ضعیف 
بدون داشتن قدرت کنترل خودرو عادت 
داریم، وضعیت خودروها هم که مشخص 
است و می بینیم که متاسفانه آمار واژگونی 
در استان بسیار باال است ضمن اینکه در 
زمینه واژگونی خودرو ها در جاده ها در 
بین استانهای کشور از لحاظ فراوانی رتبه 
را  کشور  ششم  رتبه  نرخ  لحاظ  از  و   ۲۳

داریم
یکی  تصویری  پایش  کرد:  تصریح  وی 
از  قبل  امیدواریم  و  ماست  مطالبات  از 
اینکه از استان بروم این آرزوی دیرینه ما 

مسئوالن و مردم محقق شود.
و  کهگیلویه  استان  انتظامی  فرمانده 
بویراحمد در خصوص وضعیت و عملکرد 
طی  داد:  ادامه  استان  در  ارشاد  گشت 
سالجاری ۳۰ هزار تذکر و ارشاد از سوی 

گشت ارشاد استان انجام شده است.
مصطفایی در خصوص خودروهای شوتی 
واقعیتی  شوتی  خودروهای  اظهارکرد: 
همجواری  واسطه  به  که  است  تلخی 
آن  با  و  دارد  وجود  بوشهر  استان  با 
بازرسی  ایست  ایستگاه  هیچ  مواجهیم، 
ثابتی در استان در این رابطه نداریم البته 
و  کهگیلویه  استان  تخصصی  های  پلیس 
بویراحمد نسبت به این پدیده حساسیت 
در  که  دارند  مقابله  جهت  را  ای  ویژه 
برخی موارد منجر به فوت راننده خودرو 
راضی  مساله  این  از  ما  البته  شده  شوتی 
برخرود  به  ملکف  را  پلیس خود  نیستیم. 
با خودروهای شوتی می داند و هر چه در 
خودروها  این  با  برخورد  برای  دارد  توان 

گذاشته است.
وی ادامه داد: کشفیات قاچاق که توسط 
چهارماهه  طی  شده  انجام  خودروها  این 
و  داشت  افزایش  درصد   4۰ امسال 
این  از  قاچاق کشف شده  ارزش کاالهای 
میلیون   ۸۰۰ و  میلیارد   ۲۹ خودروها 

تومان بوده است.
و  کهگیلویه  استان  انتظامی  فرمانده 
ایست  ایجاد  برای  کرد:  بیان  بویراحمد 
و  شد  داده  قولهایی  استان  در  بازرسی  و 
تاکنون  اما  شده  انجام  الزم  های  بررسی 
و  احداث  بازرسی  و  ایست  ایستگاه  این 

اجرا نشده است.
شهری  زیرساخت های  بازسازی  و  توسعه 
نکات  مهمترین  از  یکی  به عنوان  اگرچه 
اما  است  شهروندان  به  خدمات  ارایه  در 
این  اکنون  که  اینجاست  امر  واقعیت 
یاسوجی ها  برای  آسایش  به جای  خدمات 

دردسر به ارمغان آورده است.
شرکت های  کنده کاری های  و   حفاری 
خدمات رسان شهری مثل مخابرات، گاز، 
استان  مرکز  در  فاضالب  و  آب  یا   برق 
اخیر  سال های  در  بویراحمد  و  کهگیلویه 
به یک مشکل عمده برای تردد  شهروندان 
با  مرتبط  نهادهای  حتی  و  شده  تبدیل 
ارایه خدمات شهری یعنی خود شهرداری 

را هم با چالشی جدی روبرو کرده است.
بدون شک برای ارائه خدمات مطلوب به 
مردم، شرکت های خدمات رسان با درنظر 
جز  راهی  شهرها  روزانه  توسعه  گرفتن 
موجود  شبکه  تقویت  یا  اصالح  و  کندن 
این  مرمت  نیست  تردید  جای  و  ندارند 
کنده کاری ها تکمیل کننده خدماتی است 
که شهروندان دریافت می کنند، به همین 
مسئولیت  گرفتن  درنظر  با  اصوالً  دلیل 
معموالً  زمینه  این  در  شهرداری ها  مهم 
ارایه دهندگان خدمات ملزم به هماهنگی 
از  نقشه ای  براساس  و  بوده  نهاد  این  با 
پیش تعیین شده و تقسیم کاری مناسب 
در راستای توسعه خدمات به شهروندگان 

اقدام به کندن نقطه ای از شهر می کنند.
مسئولیت  گرفتن  درنظر  با  رو  این  از 
برای  نهادی که  قوانین موجود  و  مربوطه 
به  خود  خدمات  ارایه  ظرفیت  تکمیل 
مورد  زیرساخت های  توسعه  یا  شهروندان 
شهر  از  نقطه ای  کندن  به  اقدام  نیازش 
و  اصول  براساس  ترمیم  به  ملزم  می کند 
انجام  هنگام  چه  امنیت  ایجاد  بر  مبتنی 
اما  است  آن  ترمیم  هنگام  چه  و  فرایند 
این قاعده و قانون ظاهرا در مرکز استان 

پایتخت  همان  یا  بویراحمد  و  کهگیلویه 
و  نشده  گرفته  قرار  مدنظر  طبیعت 
آب،  جمله  از  رسان  خدمات  شرکت های 
که  کاری های  کند  با   ... و  مخابرات  گاز، 
انجام  یاسوج  شهر  خیابان های  اکثر  در 
این  زیبای  پیکر  بر  روباز  زخمی  داده اند، 
پاشیدن  شاهد  لحظه  هر  که  نهاده  شهر 

نمک بر این درد هستیم.
این بی توجهی و رها کردن چاله های ناشی 
شهر  از  مناطقی  یا  منطقه ای  کندن  از 
ارایه  روند  از  شهر  ساکنان  تا  شده  باعث 
خدمات شهری گالیه مند شده و مسئوالن 
یعنی  نکته  مهمترین  به  بی توجهی  به  را 
نبود  و  کنند  متهم  شهروندان  آسایش 
این  در  را  مدیریت  سوء  یا  کافی  نظارت 
چالش  گسترش  عامل  اصلی ترین  زمینه 

یاد شده عنوان کرده اند.
رضا موسوی یکی از رانندگان تاکسی در 
شهر یاسوج از رها کردن کنده کاری های 
چند  از  بعد  رسانه  خدمات  شرکت های  
توجهی  بی  و گفت:  نگرانی کرد  ابراز  ماه 
برای  را  فراوانی  خسارت  امر  متولیان 
رانندگان همراه داشته تا جایی که مستمر 
خودرو  جلوبندی  و  مکانیکی  به  باید 
طول  چاله ها  این  چون  کنیم،  مراجعه 
عمر قطعات مصرفی را کاهش داده و تنها 
مالکان  و  رانندگان  زندگی  هزینه های  به 

خودرو افزوده است.
موسوی در ادامه تاکید کرد مدتی است که 
تقریبا دوماه یکبار  به جای شش ماه یکبار 
باید به جلوبندی سازی مراجعه کنم چون 

هربار که مشکل خودرو اصالح می شود به 
دلیل این ناهمواری های گسترده در سطح 
مشکل  با  خودرو  دوباره  زود  خیلی  شهر 
مواجه شده و باید بجای اینکه برای سفره 

زن و بچه نان ببریم هزینه خودرو کنم.
نیز  یاسوج  شهر  کسبه  از  رضایی  محمد 
و  آب  مسئوالن  توجهی  بی  از  انتقاد  با 
فاضالب افزود: کار و کاسبی ما نیز مختل 
روی  خاک  وقتی  امر  واقعیت  و  شده، 
میوه ها می نشیند دیگر خودمان هم انگیزه 

کار کردن نداریم.
طول  در  کرد:  تاکید  همچنین  رضایی 
دوره بیماری های همه گیر این گردوغباری 
کنده کاری های  اصالح  عدم  از  ناشی  که 
مشکالت  بروز  باعث  شده  ایجاد  خیابان 
و  خیابان  کسبه  برای  زیادی  تنفسی 
ساکنان بوده و هربار هم که به شهرداری 
را  مشکل  دیگر  مسئول  مقام های  یا 
شود  نمی  خبری  هیچ  می دهیم  گزارش 
نهادهای مرتبط مشغول پاسکاری  تنها  و 

وظیفه خود به دیگری هستند.

شهرداری تایید نکند کندن خیابان 
غیرقانونی است

عمران  کارشناس  یک  نیکدل،  ابراهیم 
گونه  هر  گفت:  زمینه  این  در  شهری 
شهرداری  مجوز  با  باید  شهر  در  حفاری 
رسان  خدمات  دستگاه های  و  شود  انجام 
نظارت  با  را  حفاری ها  ترمیم  وظیفه 

شهرداری بر عهده دارند.

دستگاه های  متاسفانه  کرد:  بیان  نیکدل 
خدمات رسان هم در زمان اجرای تعهدات 
و هم در کیفیت اجرای تعهدات کوتاهی 
می کنند. که بهترین راه برای جلوگیری از 
این وضعیت صدور مجوز به مقدار معین 
از عملیات و شرط صدور مجوز برای ادامه 

کار را اجرای تعهدات قبل است.
وی خاطرنشان کرد: به طور مثال برای هر 
کیلومتر حفاری مجوز صادر شود و مجوز 
حفاری های بعد مشروط به ترمیم و آماده 

سازی کیلومتر قبل باشد.

90 درصد حفاری ها مرتبط به شرکت 
آب و فاضالب است

به  نیز  یاسوج  شهردار  مقدم،  نستهن 
حفاری  وظیفه  شهرداری  گفت:  تسنیم 
تاکنون  گذشته  کنده کاری های  و  ندارد 
ربطی به این نهاد عمومی ندارد و توسط 
و  شده  انجام  رسان  خدمات  شرکت های 

۹۰ درصد متعلق به آب و فاضالب است.
شهر  معابر  چوله های  و  چاله  شک  بدون 
بی  مولود  نیستند  هم  کم  که  یاسوج 

توجهی شرکت های خدمات رسان است.
بارهای  از  گذشته  که  کنده کاری هایی 
مالی زیاد به جلوبندی خودروهای مردم، 
از شهر، همواره  کرایه  با ساختن سیمای 
هیچ  انگار  و  بوده  مردم  اعصاب  روی 
در  مردم  و  مسئوالن  تذکرات  به  گوشی 

این خصوص بدهکار نیست.
و  شهری  مدیریت  می رسد  نظر  به 
فرمانداری بویراحمد باید از طریق الزامات 
این  در  حفاری  کمیسیون  مصوبات 
می  و  باشند  داشته  ورود جدی  خصوص 
طلبد قبل از آن، بار حقوقی نادیده گرفتن 
این مصوبات واقعا و عماًل بازدارنده باشد و 
از تساهل و تسامح با مدیران عامل منفعل 

به خاطر آسایش مردم خودداری شود.

کهگیلویه و بویراحمد ؛

رتبه ششم کشوری در واژگونی خودرو

دردسرکنده کاری ها برای مردم یاسوج؛

 وقتی هیچ گوشی به تذکرات 
مسوولین و مردم بدهکار نیست 

مدیر شعب بانک مسکن استان کهگیلویه و بویراحمد 
گفت: تسهیالت نهضت ملی مسکن  به نرخ ۱۸ درصد 
همچنین  و  شود  می  پرداخت  مشارکت  قالب  در 

تسهیالت مسکن روستایی با نرخ پنج درصد است.
 ۱4۰۱ ماه  مرداد   ۲4 دوشنبه  روز  اکبری”  “محمد 
بانک مسکن  اینکه  بیان  با  با خبرنگاران  نشست  در 
های  سیاست  اجرای  در  همیشه  مسکن  بخش  در 
مسکن  ملی  نهضت  طرح  اجرای  خصوص  به  دولت 
سطح  در  مسکن  بانک  افزود:  است،  بوده  پیشقدم 
استان کهگیلویه و بویراحمد با ۱۱ شعبه و ۱۱۰ نفر 

پرسنل به مردم این استان خدمات رسانی می کند.

وی اظهارکرد: بانک مسکن تا کنون به تمام تعهدات 
خود در زمینه طرح نهضت ملی مسکن عمل کرده 
و  کهگیلویه  استان  مسکن  بانک  شعب  مدیر  است. 
طرح  مسکونی  واحد   ۳۳۰۰ خصوص  در  بویراحمد 
نهضت ملی مسکن که تاکنون به بانک مسکن استان 
معرفی شده است، خاطرنشان کرد: با یک هزار واحد 
مسکن از این تعداد که دستگاه های متولی شامل راه 
و شهرسازی، بنیاد مسکن و ستاد اجرایی فرمان امام 
انعقاد قرارداد و پرداخت تسهیالت  اند  معرفی کرده 
پیشرفت  تا ۱۰۰ درصد  بین ۵۰  تعداد  این  و  انجام 

فیزیکی دارند.
اکبری تصریح کرد: دو هزار و ۳۰۰ واحد مسکن نیز 
در مرحله معرفی به بانک و تشکیل پرونده هستند که 
تمرکز بانک مسکن بر طرح نهضت ملی مسکن است.

بانک  این  مسکن  بحث  بر  عالوه  داد:  ادامه  وی 
فرزند  ازدواج،  الحسنه  قرض  تسهیالت  پرداخت 

و  بهزیستی  و  امداد  کمیته  زایی  اشتغال  آوری، 
بیماران معسر  و ... را نیز در برنامه داشت که بیشتر 
اعتبارات ابالغی را جذب کرده ایم. مدیر شعب بانک 
از  کرد:  عنوان  بویراحمد  و  کهگیلویه  استان  مسکن 
ابتدای سال جاری تاکنون ۱۷۰ فقره تسهیالت قرض 
 ۳۰۰ تومان،  میلیارد   ۱۵ مبلغ  به  ازدواج  الحسنه 
فقره تسهیالت قرض الحسنه فرزندآوری با مبلغ ۱4 
میلیارد و ۵۰۰ میلیون تومان و ۵۰ مورد بیمار معسر 
معرفی شده از سوی کمیته امداد و بهزیستی و هالل 
احمر استان با مبلغ یک میلیارد و ۷۰۰ میلیون تومان 
اشتغالزایی  زمینه  در  همچنین  است.  شده  پرداخت 
به  تسهیالت  فقره   ۱4۲ امداد  کمیته  مددجویان 
اکبری  ایم.  کرده  پرداخت  ریال  میلیارد   ۱۰4 مبلغ 
تاکید کرد: بانک مسکن استان سعی کرده است که 
اجتماعی در کنار سایر  ایفای مسئولیت  راستای  در 
دستگاه های اجرایی حضور فعال داشته باشد که در 

به زلزله زدگان شهر  همین زمینه ۳۰۰۰ تخته پتو 
سی سخت، افتتاح حساب برای کمک به زلزله زدگان 
سی سخت و احداث مدرسه سه کالسه در روستای 
حسین آباد دهستان دشتروم شهرستان بویراحمد را 
انجام دادیم. وی اظهارکرد: برای پرداخت تسهیالت 
مسکن روستایی هیچ محدودیتی نداریم اما یکی از 
سال  در  تسهیالت  این  پرداخت  بودن  ُکند  دالیل 
جاری استقبال نکردن روستائیان از تسهیالت ۱۰۰ 
متقاضیان  اکثر  رسد  می  نظر  به  که  بوده  میلیونی 
ای  یارانه  نرخ  با  تسهیالت  سقف  افزایش  منتظر 
هستند. مدیر شعب بانک مسکن استان کهگیلویه و 
به  اشاره  با  و  خبرنگار  روز  تبریک  ضمن  بویراحمد 
نهضت  تسهیالت  گفت:  خبرنگاران  مسکن  مشکل 
مشارکت  قالب  در  درصد   ۱۸ نرخ  به  مسکن   ملی 
مسکن  تسهیالت  همچنین  و  شود  می  پرداخت 

روستایی با نرخ پنج درصد است.

نرخ تسهیالت نهضت ملی مسکن 
18 درصد است 
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فروردین
امروز مراقب حرف زدنتان باشید زیرا ممکن است سوء تفاهمي 
پیش بیاید. اگر رازي دارید آن راز فاش مي شود و در پایان 

سبب خجالت شما مي شود.
اردیبهشت

امروز خورشید به برج کماندار می رود.این قسمت از چارت 
ارتباطات  و  دوستانه  روابط  گروهی  های  فعالیت  به  شما 
وکارهای بزرگ مربوط می شود.اگر هر کدام از این نکات به 
شما مربوط می شود آماده شوید تا در جهت موفقیت بیش 
خوبی  به  چیز  همه  کنید  سعی  اگر  بیندیشید.  بروید.مثبت 

پیش می رود.
خرداد

حقیقتاً مثبت اندیش تر هستید که احتماالً به سبب تشویق 
دوستان  با  تري  صمیمانه  روابط  اخیراً  است.  دیگران  هاي 
خود، برقرار کرده اید که امروز این روابط، نقش مهمي را در 

زندگي شما ایفا مي کنند.
تیر

خورشید وارد برج کماندار میشود. برای مدتی به استراحت 
و  است  بوده  تان  کنترل  تحت  چیز  همه  .اخیراً  دارید  نیاز 

اکنون درست نیست مسوولیت بیشتری بپذیرید.
مرداد

امروز ونوس وارد بخشي از چارت شما مي شود که حاکم بر 
گذشته ها و زندگي خانوادگي شماست. ممکن است در این 
زمان میزبان جمعیت زیادي باشید. در این مواقع مي خواهید 
همه وقفه ها را پشت سر گذاشته وبدانید که مهمانان شما 
واقعاً لذت مي برند. هزینه کردن پول برایتان مهم نخواهد بود 

مگر این که در مورد خودتان بسیار سخت گیر شده باشید.
شهریور

از معاشرات با همسایگان و خواهر و برادرتان لذت می برید.
خبرهای جالبی برای تان دارند.اگرهنوز مجرد هستید همسر 

مورد عالقه تان را می یابید.
مهر

و  شده  عقرب  قلمرو  وارد  امروز  شما  بر  حاکم  ونوس،سیاره 
اخباری عالی در مورد مسائل مالی شما دارد.گرچه که شما 
از دریافت  از ورشکستگی میلیونر نمی شوید ولی  یک شبه 
نعمات بی شمار تعجب خواهید کرد.هم چنین شما مایل به 
هزینه کردن پول برای اشیایی هستید که زیبایی را به زندگی 

شما می آورند.
آبان

دارید  بد  خبرهای  شود.هم  می  کماندار  برج  وارد  خورشید 
خوبی  نفس  به  اعتماد  مادیات  با  رابطه  خوب.در  خبر  وهم 
دارید اما شاید وسوسه بشوید ولخرجی کنید و خودتان را به 
بیندازید.سعی کنید تمرین خودداری کنید،همه چیز  قرض 

درست می شود.
آذر

خورشید در خانه خودتان، آذر مي رود که یک آگاهي جدید 
دهد  مي  اجازه  که  همانطور  دهد  مي  شما  به  خودتان  از 
گذراندن  حال  در  اگر  کنید.  ارزیابي  دیگران  با  را  روابطتان 
یک دوره مشکل هستید این مسئله خیلي مي تواند به شما 
پیدا  بیشتري در دیدتان  کمک کند، چون مشکالت وضوح 
مي کند. اگر شما بطور مستقل و براي خود کار مي کنید و 
یا منتظر چنین مسیري در زندگي هستید این زمان، زمان 

خوبیست براي شما.
دی

تمایل  شاید  و  شود  مي  کماندار  برج  وارد  خورشید  امروز 
داشته باشید که زیاد در اجتماع حضور نداشته باشید. حتي 
از آن خجالت بکشید مدتي  باشید که  اگر کاري هم نکرده 
دوست دارید که از صحنه خارج باشید. البته این موضوع بد 

نیست زیرا از این طریق مهارت هایي به دست مي آورید.
بهمن

وسایل  تعمیر  هم  یعنی  است  جبران  و  تعمیرات  روز  امروز 
العاده  فوق  روز  نفر.امروز  اشک یک  پاک شدن  و هم  منزل 
ای برای بهبود اوضاع می باشد زیار می دانید که چه اتفاقی 
افتاده است و چطور آن را درست کنید.اگر در حال خرید و 
فروش خانه هستید همه کارها را باید با برنامه ریزی انجام 

دهید.
اسفند

وارد  خورشید  که  طور  همان  است  آتشین  یک حس  امروز 
قوس می شود.جریان عادی زندگی تان ممکن است شما را 
اذیت کند.ممکن است که تصمیم بگیرید که دیگر بس است. 

عمل از روی وسوسه ناگهانی گاهی صحیح است .

۳
فال روز 

شورای  مجلس  خانواده  و  زنان  فراکسیون  رئیس 
که  مثبتی  اقدامات  به  توجه  با  گفت:  اسالمی 
در  زنان  از  حمایت  و  کرامت  حفظ  الیحه  درباره 
مجلس  تخصصی  کمیسیون های  در  خشونت  برابر 
به  زودی  به  الیحه  این  است  قرار  گرفته،  صورت 
افزود:  قاسم پور  فاطمه  برود.  مجلس  علنی  صحن 
فرایند بررسی الیحه حفظ کرامت و حمایت از زنان 
مجلس  اجتماعی  کمیسیون  در  خشونت،  برابر  در 
شورای اسالمی به پایان رسیده است و در کمیسیون 
تخصصی، وضعیت بررسی نهایی و تکمیل شده دارد.

الیحه  این  درباره  که  موضوعی  کرد:  تصریح  وی 
وجود دارد این است که پیشنهاد داده شده مواردی 

به الیحه اضافه شود؛ جلسه ای در هفته های آینده در 
کمیسیون های تخصصی خواهیم داشت تا این اقدام 
انجام و سپس به صحن علنی مجلس شورای اسالمی 
ادامه داد: پیش بینی ما  تحویل داده شود. قاسم پور 
نهایی  اقدامات  آینده  هفته های  در  که  است  این 
اقدامات  این  با  تا  شود  انجام  الیحه  این  با  مرتبط 
جدی که انجام شده است، در صحن علنی مجلس 
کار  دستور  در  شدن  تکمیل  برای  اسالمی  شورای 

قرار گیرد چون فرایند بررسی آن تمام شده است.
شورای  مجلس  خانواده  و  زنان  فراکسیون  رئیس 
این  شدن  نهایی  زمان  بینی  پیش  درباره  اسالمی 
الیحه در مجلس شورای اسالمی و اینکه چه زمانی 
خواهد  اسالمی  شورای  مجلس  علنی  صحن  به 
در  که  تالش هایی  با  امیدواریم  اظهارداشت:  رفت، 
کمیسیون های تخصصی برای به نتیجه رسیدن این 
انجام شده است در آینده ای نزدیک و شاید  الیحه 
هفته های آینده در صحن علنی مجلس مطرح و در 

اجرایی  نهایت زمینه  تا در  برسد  به تصویب  نهایت 
پیدا کند.

زنان  از  حمایت  و  کرامت  حفظ  الیحه  اولیه  متن   
خانواده  و  زنان  امور  معاونت  در  خشونت،  برابر  در 
دولت دهم تهیه و تدوین و جهت تصویب به دولت 
ارسال شد، ولی نظر به ماهیت قضایی آن در جلسه 
کمیسیون لوایح از دستور کار دولت خارج شد، این 
قرار  کار  دستور  در  یازدهم  دولت  در  دوباره  الیحه 
آن  متن  تخصصی،  کارگروه   4 تشکیل  با  و  گرفت 
سال  اسفند  سپس  و  تکمیل  و  اصالح  بازخوانی، 
۹۵ برای تصویب تقدیم دولت شد همچنین الیحه 
از   ۹۶ سال  اردیبهشت   ۲۶ مورخ  دولت  تصمیم  با 
کمیسیون لوایح دولت نظر به ماهیت قضایی آن به 
قوه قضاییه ارجاع شد تا آن قوه نظر موافق خود را در 
مواد مربوطه اعالم کند و از اردیبهشت ۹۶ تا شهریور 
۹۸ الیحه حمایت از زنان در برابر خشونت در قوه 
تشکیل  و  دولت  پیگیری  با  نهایتا  و  ماند  قضاییه 

الیحه  عنوان  با  قضاییه  قوه  با  مشترک  جلسات 
حفظ کرامت و حمایت از زنان در برابر خشونت به 
دولت بازگشت. کمیسیون لوایح دولت این الیحه را 
با دعوت  در دستور قرار داد و طی جلسات متعدد 
از نمایندگان دستگاه های اجرایی و قضایی ذیربط 
و کارشناسان و صاحبنظران مرتبط، متن الیحه را 
بررسی، اصالح، تکمیل و تصویب کرد،  سپس الیحه 
خشونت  برابر  در  زنان  از  حمایت  و  کرامت  حفظ 
رسید  نیز  دولت  هیات  تصویب  به   ۹۹ ماه  دی  در 
و تقدیم مجلس شورای اسالمی شد. این الیحه پس 
از حدود ۵ ماه که از سوی مجلس شورای اسالمی 
اعالم وصول نمی شد، با پیگیری های مجدانه دولت 
باالخره در تاریخ ۲۹ اردیبهشت ۱4۰۰ اعالم وصول 
و با قید یک فوریت به کمیسیون حقوقی و قضایی 
مجلس ارجاع شده است. انیسه خزعلی گفت:  این 
دست  در  اسالمی  شورای  مجلس  در  اکنون  الیحه 

اقدام است.
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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

گفت وگو

گفت وگوي »جوان« با مسئول تيم جهادي سفيران صالحين
32 طرح ابتكاري صالحين شناسايي شده است

فكر تشكيل يک تيم جهادي براي ترويج 
حلقه هاي صالحين از کجا ناشي مي شود؟ 
مگر اي�ن حلقه ها هم اکنون در س�طوح 

مختلف بسيج اجرا نمي شوند؟
حلقه هاي صالحين هشت س��الي است كه در 
اقشار مختلف بسيج اجرا مي شوند. اما گذشت 
ساليان باعث شده تا ش��اهد كاستي هايي در 
اجراي دقيق اين طرح باشيم. به عنوان نمونه 
عدم نوآوري در برنامه هاي حلقه هاي صالحين 
باع��ث ماللت و خس��تگي جوانان مي ش��ود. 
همين طور عدم اطالع دقيق برخي از نخبه ها، 
علما و مس��ئوالن آفت ديگري است كه سعي 
كرديم با تشکيل تيم جهادي سفيران صالحين 

نسبت به رفع آنها اقدام كنيم. 
چرا اسم سفيران را براي خودتان انتخاب 
کرده اي�د؟ گ�روه از چه زمان�ي کارش را 

شروع کرده است؟
تيم ما از پايان ماه رمضان سال گذشته فعاليتش 
را شروع كرده است. ناممان را هم »سفيران« 

گذاشتيم چراكه سعي مي كنيم سفير ترويج 
برنامه هاي مختلف در همه زمينه ها در سراسر 
كشور باشيم. بنده خودم در اولين قدم همان 
سال 95 به استان لرس��تان رفتم و با برخي از 
علما، مسئوالن و دس��ت اندركاران حلقه هاي 
صالحي��ن گفت وگوهاي��ي داش��تم. بعده��ا 
دوستان ديگري مثل حجت االسالم خرم نژاد و 
حجت االسالم رئيسي از شهر قم، حجت االسالم 
جليلي از خوزستان، آقاي لطفي زاده از گلستان و 
آقاي آذرافروز به ما پيوستند. ما سه هدف عمده 
را دنبال مي كنيم؛ اهميت به مس��ئله تربيت 
سفير صالحين براي اس��تان ها، بررسي سطح 
ابتکارات و خالقيت هاي صالحين اس��تان ها و 
ترويج گفتمان صالحين ميان علما، مسئوالن 
و نخبگان. بر همين اساس هر ازگاهي به يکي 
از استان هاي كشورمان مي رويم و با مسئوالن، 
علما، نخبگان و فعاالن اين عرصه جلساتي را 

برگزار  و اهداف ذكر شده را دنبال مي كنيم. 
موضوع ترويج حلقه هاي صالحين در بين 
مس�ئوالن به اين معني اس�ت که خيلي 
از آنها اش�رافي نس�بت به اي�ن حلقه ها 

ندارند؟ 
بله، ما در خيلي از مواقع با مسئوالني رو به رو 
مي شويم كه هيچ اطالعي از ماهيت حلقه هاي 
صالحين ندارند. گفت وگ��وي ما با اين عزيزان 
مي تواند در جهت جلب حمايت آنها در توجه هر 

چه بيشتر به حلقه هاي صالحين در استان هاي 
متبوع شان تأثيرگذار باشد. 

 تا به حال به چند اس�تان سفر کرده ايد؟ 
چه ابتكاراتي در بحث حلقه هاي صالحين 

شناسايي شده  اند؟ 
تا كنون به 13 استان لرستان، قم، البرز، تهران، 
خراس��ان رضوي، اصفهان، يزد، فارس،  ايالم، 
همدان، اردبيل و كردستان رفته ايم. طي اين 
مدت 85 ديدار با نمايندگان محترم ولي فقيه در 
استان ها، علما، ائمه جمعه، مسئوالن و متوليان 
امر صورت گرفته است. 32 طرح ابتکاري نيز 
در برخي از اين استان ها مشاهده كرده ايم كه 
مي توانند به ساير استان ها و حلقه هاي صالحين 

سراسر كشور تسري يابند. 
اگر مي ش�ود چن�د نمون�ه از طرح هاي 

ابتكاري را نام ببريد. 
طرح باشگاه صالحين، طرح هسته هاي امداد، 
طرح مس��جد دانش آموزي، ط��رح خانه هاي 
صالحين و... به عنوان نمونه در طرح باش��گاه 

صالحين ابتکار جالبي از س��وي بس��يجيان 
خرم آب��ادي ديديم. اي��ن عزيزان با تش��کيل 
كالس هاي آموزش رايگان ورزش كشتي باعث 
جذب جوانان و نوجوانان به حلقه هاي صالحين 
مي شوند يا در طرح خانه هاي صالحين، مربي 
آموزش��ي صالحين ش��خصاً در خانه اعضاي 
حلقه حضور مي يابد و عالوه بر آگاهي رساني 
در خصوص آسيب هاي اجتماعي، فرهنگي و. . 
. گزارشي از عملکرد اعضاي حلقه را به والدين 
آنها ارائه مي دهد و همچنين به جذب پدران و 

مادران در حلقه هاي صالحين مي پردازد. 
سخن پاياني 

اين كار صرفاً يك حركت بسيجي وار با هزينه 
شخصي و بدون استفاده از منابع سازماني بوده 
و فعاالن و دغدغه من��دان در اين عرصه تالش 
كردند در راستاي مطالبه رهبرمعظم انقالب كه 
فرمود: جوانان كارهاي خودجوش و جهادي را 
انجام دهند، صورت گرفته است. يکي از بركات 
سفرهاي استاني ما، آشنايي علما و روحانيون 
با حلقه ه��اي صالحين و همين ط��ور تعيين 
سفيران صالحين براي هر استان است كه منجر 
به گسترش و ترويج هر چه بيشتر اين حلقه ها 
خواهد شد. حلقه هايي كه مقام معظم رهبري 
در خصوص شان فرمودند: جهان اسالم نيازمند 

چنين حركت بسيجي اي است. 

  غالمحسين بهبودي
اکنون که چند س�الي از تش�كيل طرح حلقه هاي صالحين در رده هاي مختلف بسيج 
مي گذرد، اي�ن طرح توانس�ته با باالبردن س�طح توانايي ه�اي اعتق�ادي، فرهنگي و 
حتي ورزش�ي جوانان، عملكرد موفقي از خ�ود به نمايش بگذارد. اما به نظر مي رس�د 
حلقه ه�اي صالحين با آفت هايي چ�ون عدم ن�وآوري در طرح ها و ني�ز مهجوريت در 
ميان مس�ئوالن رو به رو باش�د. بر همين اس�اس ع�ده اي از جوانان فع�ال در عرصه 
حلقه ه�اي صالحين س�عي کرده اند ب�ا تش�كيل »تيم جه�ادي س�فيران صالحين« 
ب�ه ترويج و تش�ويق اين حلقه ها در سراس�ر اي�ران اس�المي بپردازن�د. پوريا بگري 
مبتكر تيم جهادي س�فيران صالحين اس�ت که گفت وگوي ما با وي را پيش رو داريد. 

 احمد محمدتبريزي
ش��عبان از نيمه گذش��ته و ارديبهشت آخرين 
روزهاي��ش را به چش��م مي بيند. ح��ال و هواي 
بهاري با نشاط و شلوغي انتخاباتي درآميخته و 
فضاي شهر را خاص و ويژه كرده است. طرفداران 
كانديداها در كمال آرامش و امنيت، به تبليغات 
مي پردازند و شور و شعف را ميان شهروندان پخش 
مي كنند. آفتاب نيمه س��وزاني كه حاال به وسط 
آسمان رسيده، گرماي اين رقابت هاي انتخاباتي 
را بيشتر مي كند. در چنين مواقعي بهتر و بيشتر 

مي فهميم امنيت چه نعمت بزرگي است... 
راسته خيابان طالقاني را مي گيرم تا خودم را به 
خيابان شهيد موسوي برس��انم. جايي كه موزه 
ش��هدا در نبش خيابان، گنجين��ه اي تاريخي از 
روزگاري نه چندان دور را در خود جاي داده است. 
موزه اي نسبتا بزرگ در دِل يکي از مركزي ترين 
مناطق پايتخت. راهرويي باريك و نيمه تاريك 
را طي مي كنم تا به س��الني پر نور و پر از وسايل 
و اشياي مربوط به شهدا برس��م. موزه بر خالف 
شلوغي  هاي شهر، آرام، ساكت و خلوت است. جز 
من چند نفر ديگري در اينجا هستند كه آنها هم 
نگاهي مي اندازند و خيلي سريع در شلوغي خيابان 

گم مي شوند. 
نبايد سرس��ري از اين مکان گذشت، بايد لختي 
ايس��تاد و در سرگذش��ت و حال و اح��وال اين 
انسان هاي بزرگ تأملي كرد و با دستي پر از موزه 
خارج شد. موزه شهدا در نهايت سادگي حرف هاي 
زيادي براي گفتن دارد. اينجا همه خوبان جمع 
شده اند. همت، متوس��ليان، زين الدين و باكري 
فرا مي خوانند مان تا شايد عهدي را  كه با جانان 
بسته بوديم، يادآورمان شوند. موزه شهدا حرف 
براي گفتن بسيار دارد به شرطي كه با گوش شنوا 

داخل شده باشيم. 
 طراوت زندگي

در موزه شهدا مدال و ماسك و نشان هاي مختلفي 
يا به ديوار زده ش��ده اند ي��ا درون محفظه هايي 
شيشه اي نگهداري مي شوند. قاب عکسي نقاشي 
ش��ده از ش��هيد چمران هنگام ورود خودنمايي 
مي كند. اينج��ا كوچك ترين نش��انه ها، عالمي 
حرف با خود دارند. اش��ياي موزه ارزش شان را از 
قدمت ش��ان نمي گيرند، بلکه تمام اعتبارشان از 
همراهي شان با صاحبان شان است؛ مهر، جانماز، 
دفترچه يادداشت، كتاب و لباس بيشترين وسايل 
موزه هستند. اشيايي به ظاهر ساده با دنيايي حرف 
و خاطره.  رد نگاه ش��هدا در عکس هايشان تيز و 
برنده است. طوري به چشم هاي بازديدكنندگان 
خيره مي شوند كه گويي خبري در خود دارند. با 
چشم دل بايد در جاي جاي موزه نگريست، هر 
تکه و قطعه اي كه از رهگذر زمان و سيل حوادث 
به اينجا رسيده، نکته اي را گوشزد مي كند. بايد در 
سرگذشت اين آدم ها، در راهي كه انتخاب كرده اند 
و در زندگي شان دقيق و ريز شد تا آنچه را كه نياز 
دنياي اين روزهايمان است، برداشت كنيم. اگر 
اين روزها، زندگي هايمان را به زندگي شهدا گره 
بزنيم، زندگي مان عطر، طراوت و شادابي خاصي 
مي گيرد. شايد اين انس��ان ها آمده اند تا زندگي 
آدم هايي در سال هاي بعد از خود را بيمه كنند و 

آنها را از روزمرگي و خمودگي جدا سازند. 
 شال باقري 

هر محفظه شيشه اي به يك ش��هيد تعلق دارد. 
نخستين محفظه به جوان بااستعداد و خوشنام 
جبهه ها، حسن باقري اختصاص دارد. يك شال 
منقش ب��ه تصوير حض��رت امام، پيراهن س��بز 
پاسداري و كاغذي به دستخط شهيد غالمحسين 
افشردي معروف به حسن باقري يادگارهاي او در 
موزه هستند. روي كاغذ به تاريخ 59/7/20 ساعت 

2/15 بعدازظهر، از اطالعات سپاه پاسداران به اتاق 
جنگ لشکر  � ستاد هماهنگي � فرماندهي سپاه 
نوشته شده: » طبق يك گزارش از شاهد عيني 
پااليش��گاه آبادان، ديروز و امروز نيز مورد حمله 
قرار گرفته و آتش گرفته است. وضع شهر عادي 
است اما در مورد حالت روحي، به بسته شدن دو 
راه اين شهر توسط نيروهاي عراقي بايد توجه نمود 
تنها راه باز ]شدن[ آن جاده ماهشهر مي باشد. اتاق 

خبر حسن باقري«. 
در همسايگي شهيد باقري، متوسليان، همت و 
باكري قرار دارند. سررس��يد سال 60 حاج احمد 
قطعاً حرف ها و دردهاي بس��ياري در خود دارد. 
كاش مي ش��د آن را از محفظه شيشه اي بيرون 
آورد و ساعت ها پاي حرف هايش نشست. اگر حاج 
احمد اين روزها در كش��ور بود، در سررسيدش 
چه مطالبي از حال و احوال امروزمان مي نوشت؟ 
چقدر جنس درد و دل هايش با 30 س��ال پيش 
فرق مي كرد و آيا همچنان نگراني هايش، همان 

نگراني هاي اول انقالب بود؟ 
 مهماني ساده و بي ريا

محفظه شهيد محمد ابراهيم همت خيلي شلوغ 
نيس��ت. تنها وس��ايلي كه از او به جا مانده، يك 
قمقمه، مهر، تس��بيح و انگشتر اس��ت. انگشتر 
عقيق هم��ت، همانند صاحبش خ��وش تراش، 
باريك و دلربا ست! روي برگه اي كه درون محفظه 
شيش��ه اي قرار داده شده، همسر شهيد حکايت 
خريد انگشتر عقيق سردار خيبر را چنين روايت 
مي كند: »قرار خريد و عقد گذاشته شد. روز خريد 
يك حلقه طال براي من و خودش هم يك انگشتر 
عقيق انتخاب كرد  ) ب��ه قيمت 150 تومان(. آن 
شب وقتي پدرم قيمت حلقه يا بهتر بگويم انگشتر 
او را فهميد، ناراحت شد و گفت: » اين دختر آبرو 
براي ما نگذاشته اس��ت.« به همين خاطر وقتي 
كه حاج همت به خانه ما زنگ زد، پدرم به مادرم 
گفت كه از ايشان بخواهيد بيايند و يك حلقه بهتر 
بخرند ولي او در جواب گفت: » حاج آقا من لياقت 
اين حرف ها را ندارم. شما دعا كنيد كه بتوانم حق 

همين را ادا كنم«. 
اينجا همه س��اده و بي ريايند. ناگهان چش��م باز 
مي كني و خ��ودت را در مهماني صاف و س��اده 
انسان هاي خاكي و خودماني مي بيني كه با مهر 
و تسبيح و كاغذ دعا به استقبالت آمده اند. اينجا 
با دنياي شلوغ و پر زرق و برق بيرون تفاوت دارد. 
همه چيز بوي س��ادگي مي دهد. در چشم برهم 
زدني به س��ال هاي دهه 60 پرتاب مي ش��وي و 
مي بيني داري با همت و باكري رفاقت مي كني. 
انگار حاج مه��دي كنارت ايس��تاده و با نجوايي 
آسماني، آرام در گوشت زمزمه مي كند: »عزيزانم 
ش��بانه روز بايد شکرگزار خدا باش��يم كه سرباز 
راس��تين صادق اين نعمت ش��ويم و بايد خطر 
وسوس��ه هاي دروني و دنيا فريبي را ش��ناخته و 
بر ح��ذر باش��يم كه ص��دق نيت و خل��وص در 
عمل، تنها چاره ساز است. اي عاشقان اباعبداهلل 
بايس��تي ش��هادت را در آغوش گرفت، گونه ها 
بايستي از شوقش سرخ شود و ضربان قلب تندتر 
بزند. بايس��تي محتواي فرامين ام��ام را درک و 
عمل نماييم تا بلکه ق��دري از تکليف خود را در 

شکرگزاري بجا آورده باشيم.«
 سكه هاي له شده

شهيد حس��ين علم الهدي با آن چهره مهربان و 
معصومانه در جايي از موزه نظاره گر توست. كاله 
جنگي سوراخ ش��ده او، گوياي اتفاقاتي است كه 
بر او و يارانش در 16 دي 59 در هويزه گذش��ته 
است. جايي كه ميان س��ه تانك بعثي محاصره 
ش��ده بود و جز يك آرپي جي چيزي براي دفاع 
نداش��ت. براي لحظه اي در هوي��زه قيامت به پا 

شد و سه تانك به طور همزمان به سمت حسين 
علم  الهدي ش��ليك كردند. پيکر حاج حس��ين 
پشت خاكريز ها افتاد و يکي از تانك ها به سمتش 
حركت كرد. . . چند سکه فلزي جزو اقالم همراه 
شهيد هستند. سکه هايي كه از شدت ضربه معلوم 
نيست چند توماني بوده اند. همين سکه ها بدون 
هيچ توضيحي روايتگر اتفاقاتي كه در شانزدهمين 

روز دي افتاده، هستند. 
عليرضا موحددانش كه يکي از دس��تانش را در 
عمليات »ب��ازي  دراز« از دس��ت داد در موزه هم 
سبکبال اس��ت. يك كمربند و مهر تمام دارايي 
او در اين مکان است. محمود كاوه هم سهمي از 
دارايي هاي دنيا نبرده است. تمام سرمايه شان در 
وجود بزرگشان نهفته بوده و بي نياز از نعمت هاي 
دنيوي، عمرش��ان را وقف امور اخ��روي كردند. 
صفاي باطن ش��ان حال هر رهگ��ذري را خوب 
مي كند. كاش مي ش��د آدم هاي بيرون كه غرق 
هياهوهاي دنيا شده اند را براي دقايقي هر چند 
كوتاه به موزه دعوت كرد و اين حال خوب را با آنها 
تقسيم كرد. كاش امکان داشت لحظه اي دنياي 
آدم هاي دهه 90 با صفاي آدم هاي دهه شصتي 
پيوند زد و گفت زندگي فقط در تأمين نيازهاي 
مادي خالصه نشده است. اين جوان هاي رعناي 

دهه 60 حرف هاي زيادي براي گفتن دارند. 
 بابا رفت

شهيد عباس محمد وراميني همانند ديگر شهدا 
جانماز و چفيه اي به يادگار گذاشته است. شهيد 
در دلنوش��ته اي خطاب به پس��رش مي نويسد: 
» خدمت ميثم كوچولو سالم عرض مي كنم و از 
خدا مي خواهم كه تو يادگارم را در زير سايه خود 
حفظ كند و خود او نگهدار تو باشد. ميثم جان! بابا 
رفت به صحراي كربالي ايران، خوزستان داغ تا 
شايد درد حسين )ع( را با تمام گوشت و پوستش 
حس كند. بابا رفت تا شايد بوي خون حسين)ع( 
به مشامش برسد. بابا رفت تا شايد بتواند به رگ 
بريده حسين)ع( بوسه بزند. بابا رفت تا شايد بتواند 
با خون ناقابلش راه كربال را براي تمام دل هايي كه 
هواي كربال دارند، باز كند. بابا رفت تا شايد ديگر 

برود و پهلوي تو نباشد. . . «
لباس ارتش��ي ش��هيد موس��ي نامجو در موزه 
تماشايي است. همچنين حکم وزير دفاعي اش 
كه زيرش را محمدجواد باهنر در تاريخ 60/5/26 

امضا كرده قابل رؤيت است. از عباس بابايي كاله و 
لباس سقايي اش به موزه رسيده كه نشان از ميزان 

ارادت قلبي ايشان به اباعبداهلل است. 
 تحرير قرآن يک شهيد

 يکي از بخش هاي ديدني موزه به محفظه شهيد 
ش��ريف اش��راف برمي گردد. قرآني كه شهيد با 
دستخط خودش نوشته در موزه نگهداري مي شود. 
شهيد سرلشکر اشراف كار تحرير كالم اهلل مجيد 
را از سال 1347 آغاز و در س��ال 1358 به اتمام 
رسانيد. ايشان در رابطه با تحريم قرآن دو نکته را 
متذكر شده بود: » اول اينکه با اتمام كار تحرير اين 
قرآن عمر من نيز به پايان مي رسد. و ديگر اينکه، 
از زمان شروع نوشتن اين كالم اهلل هر مسجدي كه 
در تهران بنا شده يك آجر از آن به من تعلق دارد.« 
همسر ش��هيد درباره شهادت ايش��ان مي گويد: 
»او آنقدر به كار خودش عالقه داش��ت كه حتي 
تذهيب حاش��يه قرآن را نيز خودش انجام داد. 
سال ها گذشت و در سال 1358 كار نوشتن قرآن 
كريم به پايان رس��يد. دو ماه پس از آن رهسپار 
كردستان ش��د، چون ضد انقالب در كردستان 

كشتار مي  كرد.«
بخش مربوط به شهيد مرتضي آويني هم تماشايي 
است. همه ما سيد اهل قلم را با آن عينك معروف 
به ياد داريم و حاال در م��وزه در كنار عينك، نوار 
ويدئويي، چفيه اي كه رويش خون خشك شده 
نمايان اس��ت و كتاني تکه تکه ش��ده مي بينيم. 
مس��تندهاي روايت فتح آويني، تصويري واضح 
به مردم پش��ت جبهه مي دهد و پس از گذشت 
سال ها از روزهاي دفاع مقدس، مستندهاي حاج 
مرتضي بهترين تصاوير براي درک فضاي جبهه 
و رزمندگان است. ش��هيد آويني كه روزگاري با 
دوربينش، زبان گوياي بچه هاي جنگ بود، حاال 
نامش در كنار ش��هدا چون در مي درخشد. حاج 
مرتضي از جنس شهدا بود و در آخر به دوستانش 

پيوست. 
نگاه نافذ محمدحسين فهميده گيرايي خاصي 
دارد. در چشمانش بر خالف بسياري از هم سن 
و سال هايش نشاني از شور جواني ديده نمي شود. 
نگاه فهميده عمق دارد. عمقي به درازاي ابديت، 
در كنار عکس او، چه��ره داود فهميده هم ديده 
مي شود. از اين شهيدان يك طناب براي ورزش 

كردن به جا مانده است. 

 پايان سفر به دهه 60
وسايل سرلشکر خلبان شهيد حسن خلعتبري 
يکي ديگر از قسمت هاي جالب موزه است. پاكت 
نامه هايي كه از خارج كش��ور ب��راي خانواده اش 
فرس��تاده، نوار كاس��ت ها و كاله تکه تکه شده  و 
نامه اي كه براي مادرش نوشته، همگي كلي راز 
به همراه دارند. زمان جنگ بعثي ها براي سرش 
جايزه تعيين كرده بودن��د و مهارتش در خلباني 
مثال زدن��ي بود. با ش��هادت او در س��ال 1364، 
تلويزيون عراق اعالم كرد كه موفق شده يکي از 
بهترين خلبانان ايراني را از بين ببرد.  شهيد حسن 
آبشناسان با دستخطش حديثي از امام علي )ع( 
را به زيبايي نوشته است: » در آن روزي كه مرگ 
براي انسان مقدر اس��ت، اگر در اعماق درياها و 
باالي ابرهاي انبوه مقام كن��د، باالخره جهان را 
بدرود خواهد گف��ت و در صورتي كه لحظه اي از 
عمر برقرار باشد، اگر در ميان آتش سوزان درافتد 
يا ب��ه كام گرداب هاي ژرف و عميق رود، رش��ته 
عمرش گسيخته نخواهد ش��د. بنابراين هرگز از 
ميدان جنگ و مبارزه ترس و انديش��ه نداش��ته 
باشيد.« گواهينامه خلباني عباس دوران كه در 
16 دسامبر سال 1971 از مي سي سي پي گرفته 
در موزه به چش��م مي خورد و مايه افتخار و غرور 
است. از شهيد علي اكبر شيرودي دستکش هاي 
كاموايي اش ب��ه يادگار مانده ولي ش��هيد احمد 
كشوري وسايل بيشتري دارد. خودكار، كاردک، 
چراغ قوه، جاي عينك دودي، كاله خلباني و قرآن 
و رحلش دارايي شهيد كشوري در موزه شهداست.  
آخرين بخش موزه به دكت��ر چمران و جايي كه 
پيراهن چريکي آغشته به خونش به همراه مدارک 
تحصيلي اش در معرض ديد قرار دارد، تعلق دارد. 
جايي كه حضرت امام با دستخط شان حکم وزارت 
دفاع ايشان را نوشته است. سفر ما به موزه شهدا 
با شهيد مصطفي چمران شروع شد و با ايشان به 
پايان رسيد. اينجا حلقه وصل است؛ جايي براي 
آشنا شدن و آشتي كردن. موزه بخش هاي ديگري 
داشت كه مجال براي نوش��تن نبود ولي همين 
گشت و گذار در يك سالن موزه و بودن در دنياي 
ش��هداي دفاع مقدس، حال و هواي خوبش را به 
همراه داشت. غرق شدن در اين دنيا و آدم هايش 
تجربه اي ناب بود كه در هيچ جاي ديگري بيرون 

از موزه نمي توان سراغش را گرفت. 

گزارش »جوان« از موزه شهدا، محلي که شما را به حال و هواي دهه 60 مي برد

خوبان عالم همه اينجا جمعند
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حل جدول 3147

هشدار پلیس فتا درباره پیامک های جعلی 
قطع برق

سایبری  جرائم  از  پیشگیری  و  تشخیص  مرکز  رئیس 
با پیامک های  پلیس فتای فراجا نسبت به کالهبرداری 

جعلی هشدار قطع برق هشدار داد.
مجرمان  اینکه  بیان  با  رجبی،  علی محمد  سرهنگ 
اقدامات  انجام  برای  فرصتی  و  بهانه  هر  از  سایبری 
می کنند،  اقدام  مردم  از  سوءاستفاده  و  خود  مجرمانه 
سودجو  افراد  است  ممکن  که  مواردی  از  یکی  گفـت: 
مردم  از  یا سوءاستفاده  اقدام کالهبرداری  آن  از طریق 
کنند ارسال پیامک های جعلی با هشدار قطع برق است.

از  با استفاده  افراد سودجو  این شیوه  ادامه داد:  در  وی 
هشدارآمیز  پیامکی  غیرمرتبط  یا  شخصی  شماره های 
تحت عنوان قطع برق و... را برای شهروندان ارسال کرده 
ادامه آن نیز یک لینک جعلی قرار می دهند. این  و در 
لینک ها یا حاوی بدافزار هستند که ممکن است گوشی 
دسترسی  موجب  و  کرده  آلوده  را  کاربران  همراه  تلفن 
غیرمجاز به داخل آن شود. یا اینکه ممکن است کاربران 
را به صفحات جعلی و فیشینگ هدایت کرده  و در حالی 
که کاربر تصور می کند که در حال پرداخت قبض معوقه 

خود است، حساب بانکی اش خالی می شود.
سایبری  جرائم  از  پیشگیری  و  تشخیص  مرکز  رئیس 
اینکه هرگونه دریافت پیام مبنی  بر  با تاکید  پلیس فتا 
کالهبرداری  شخصی،  سرشماره  با  برق  قطع  برهشدار 
کاربران  بانکی  به حساب های  دسترسی  قصد  به   و  بوده 
که  است  این  شهروندان  به  پلیس  توضیه  گفت:   است، 
در صورت دریافت چنین پیامک هایی به هیچ عنوان به 
نیز   آن  داخل  لینک ها  کردن  باز  از  و  نکنند  توجه  آن 
پرهیز کنند. الزم است شهروندان برای پرداخت قبوض 
مورد  نرم افزارهای  یا  بانک ها  به سایت های رسمی  خود 
تائید مراجعه کرده و به هیچ عنوان به چنین پیامک هایی 
توجه نکنند. رجبی افزود:  پلیس فتا نیز در صورت اطالع 
از چنین مواردی حتما با آن برخورد خواهد کرد. الزم 
است شهروندان نیز اگر با چنین موارد مواجه شدند حتما 

موضوع را به پلیس فتا اطالع  دهند. 

کشف ۹ میلیارد ریال کاالی قاچاق
 در اهواز

فرمانده انتظامی استان خوزستان گفت : ۶۲ طاقه پارچه 
قاچاق به ارزش ۹ میلیارد ریال در شهرستان اهواز کشف 

و ضبط شد.
خبری  پایگاه  از  نقل  به  ایرنا  دوشنبه  روز  گزارش  به 
پلیس، سردار سید محمد صالحی بیان کرد: در راستای 
ماموران  ارز،  و  کاال  قاچاق  شوم  پدیده  با  مبارزه جدی 
اطالعاتی  با کار  اهواز،  انتظامی کالنتری ۱۷ شهرستان 
و  به شناسایی  موفق  ارتباطی  کنترل جاده های  از  پس 
توقیف یک دستگاه خودروی پژو 4۰۵ حامل بار قاچاق 
شدند. وی افزود: ماموران پلیس در بازرسی از خودروی 
را  گمرکی  مجوز  هرگونه  فاقد  پارچه  طاقه   ۶۲ توقیفی 
کشف و ضبط کردند که کارشناسان ارزش بار مکشوفه 
را ۹ میلیارد ریال برآورد کردند. سردار صالحی ادامه داد: 
خودروی  همراه  به  که  دستگیر  نفر  یک  راستا  این  در 
توقیفی و محموله قاچاق برای سیر مراحل قانونی تحویل 
انتظامی  فرمانده  ارز شد.   و  قاچاق کاال  با  مبارزه  اداره 
خوزستان قاچاق را یکی از معضالت اقتصادی جامعه بر 
شمرد و گفت: پلیس در رابطه با قاچاق هیچ مماشاتی 
با قاچاقچیان نخواهد داشت و با افرادی که مبادرت به 

قاچاق می کنند به سختی برخورد خواهد شد.

خبر

جدول 3148

روانپزشکی  تخصصی  فوق  دستیار 
یک  “تیک”  گفت:  نوجوان،  و  کودک 
بیماری است، عمدی در کار نیست و با 
هدف جلب توجه از سوی کودک انجام 

نمی شود.
“تیک”  اینکه  بیان  با  ماهورام،  امین 
یکی از شایع ترین اختالالت در کودکان 
از  مجموعه ای  داد:  توضیح  است، 
صورت،  بدن،  در  که  تکراری  حرکات 
چشم ها، سرو گردن، شانه ها، دست و پا 
و یا صوت توسط فرد انجام می شود در 
طیف تیک می گنجد، حتی این حرکات 
سرفه های  صورت  به  می تواند  تکراری 
یا  گلو  در  صداها  برخی  ایجاد  متعدد، 
گفتن برخی کلمات بدون کنترل باشد.

ماهورام با بیان اینکه ماهیت تیک متغیر 
است، ادامه داد: ممکن است در بازه های 
تیک  عالئم  و  تظاهرات  متفاوت  زمانی 
تغییر پیدا کند و یا گاهی به طور کلی 

محو یا دوباره ظاهر شود.
کودک  روانپزشکی  تخصص  فوق  این 
که  کرد  خاطرنشان  دانشگاه  نوجوان  و 
تیک یک بیماری است، عمدی در کار 
سوی  از  توجه  جلب  هدف  با  و  نیست 
والدین  بنابراین  نمی شود  انجام  کودک 
تکرار  از  پیشگیری  برای  نباید  هرگز 
یا  کنند  تنبیه  را  کودک  حرکات  این 
حساسیت و اضطراب زیاد در زمان بروز 

تیک از خود نشان دهند.
کودک  که  زمانی  در  کرد:  تاکید  وی 
یا  و  چهره  بر  دارد  تکراری  حرکات 
است  تیک  دچار  که  نقطه ای  مشخصاً 
حفظ  موارد  بیشتر  در  نکنید،  تمرکز 
آرامش کودک به بهبود و یا حتی درمان 

تیک منجر می شود.
اختالل  چنانچه  اینکه  بیان  با  ماهورام 
تیک مشکالتی در ارتباطات اجتماعی و 
یا درسی کودک ایجاد کند برای بهبود 
آن باید به روانپزشک متخصص کودک 
نشانه های  کرد:  یادآوری  کرد  مراجعه 
تیک ممکن است در برخی موارد کمتر 
شود،  بیشتر  متفاوتی  شرایط  در  یا  و 

سیر متغیر درباره تیک مطرح است.
اختالل  اینکه  به  اشاره  با  ادامه  در  وی 
اضطراب یکی از شایع ترین اختالالت در 
کودکان است، اظهار کرد: ۶ نوع اختالل 
فوبیا  که  دارد  وجود  کودکان  در  شایع 
آنها  از مهم ترین  یا ترس های اجتماعی 

است.
بیش  ترس  اینکه  به  اشاره  با  ماهورام 
یا  و  موقعیت  شیء،  یک  از  حد  از 
از  می تواند  کودکان  در  خاص  حیوانی 
افزود:  باشد،  مرضی  ترس  نشانه های 

حیوان  با  مواجه  در  کودک  که  زمانی 
زدن های  جیغ  خشک شدگی،  دچار 
زیاد، از حال رفتگی می شود و به عبارت 
احتمال  می شود،  خشک  متداول تر، 
ابتالء به فوبیا یا ترس مرضی وجود دارد.

عضو هیئت علمی دانشگاه علوم پزشکی 
شهید بهشتی با بیان اینکه اختالل ترس 
اجتماعی نیز، طیف دیگری از اختالالت 
اضطرابی را به خود اختصاص می دهد، 
ادامه داد: در این شرایط کودک تمایلی 
به حاضر شدن در جمع ندارد و سریعاً 
بدن  می کند،  کردن  گریه  به  شروع 
یا  و  این شرایط سفت شده  در  کودک 

کودک به والدین خود می چسبد.
به  مبتال  کودکان  کرد:  اضافه  ماهورام 
اجتماعی”  “فوبیای  اضطرابی  اختالل 
وارد  غریبه  افراد  جمع  در  زمانی که 
منقبض  بدنشان  اعضای  می شوند، 
احتمال  موراد  این  در  یعنی  می شود، 

ترس اجتماعی مطرح است.
در  کرد:  توصیه  والدین  به  وی 
دچار  شما  کودک  که  موقعیت هایی 
و  اجبار  از  است  اضطرابی  ترس های 
شرایط  با  شدن  مواجه  برای  او  الزام 
بیان  به  کنید،  خودداری  اضطراب آور 
مقاومت  رغم  به  نکنید  تالش  ساده تر 
کودک در حال تقالی خود با اعمال زور 
و فشار او را با ترس روبه رو کنید چرا که 
این کار می تواند شرایط روانی فرزند شما 

را حادتر کند.
و  کودک  روانپزشکی  تخصصی  فوق 
مشاهده  صورت  در  گفت:  نوجوان 
اضطرابی  ترس های  به  ابتالء  نشانه های 
خودسرانه  اقدامات  هرگز  کودک،  در 
انجام ندهید و فوراً به روانپزشک کودک 

کودک  تا  کنید  مراجعه  نوجوان  و 
ارزیابی شده و اصول علمی مقابله با این 
داده  آموزش  والدین  به  نیز  موقعیت ها 

شود.
بیش  یا  توجه  نقص  اختالل  به  وی 
فعالی به عنوان یکی دیگر از شایع ترین 
اختالالت اشاره کرد و افزود: این اختالل 
به  می شود،  بندی  تقسیم  گروه  دو  به 
این شکل که برخی از عالمت ها مربوط 
به بیش فعالی هستند و دسته ای دیگر 
به  و  می گنجند  توجه  نقص  گروه  در 
طور کلی با عنوان اختالل بیش فعالی و 

نقص توجه معرفی می شوند.
به  ابتالء  نشانه های  دیگر  به  ماهورام 
و  کرد  اشاره  کودکان  در  فعالی  بیش 
گفت: این کودکان معموالً زیاد صحبت 
هستند  تحمل  و  صبر  کم  می کنند، 
فرا  نوبتشان  تا  کنند  صبر  )نمی توانند 
دیگران  حرف  وسط  دائماً  و  برسد( 

می پرند.
مبتال  که  کودکانی  کرد:  تاکید  وی 
انجام  از  توجه اند  نقص  اختالل  به 
دارد  تمرکز  به  نیاز  که  فعالیت هایی 
تکالیف  انجام  در  مشخصاً  و  گریزانند 
بنابراین  می شوند،  مشکل  دچار  درسی 
درس  به  نسبت  کودکان  این  اغلب 
بی عالقه  تکالیف  انجام  و  خواندن 
چند  فعالیتی  اگر  همچنین  هستند. 
درخواست  کودکان  این  از  مرحله ای 
در  و  ندارند  را  آن  انجام  توانایی  کنید 
فراموش  را  آن  ادامه  کار،  انجام  وسط 

می کنند.
جریمه های  گرفتن  نظر  در  ماهورام، 
با  آمیز  خشونت  رفتارهای  و  سنگین 
فعالی  بیش  اختالل  به  مبتال  کودکان 

داد  قرار  انتقاد  مورد  را  توجه  نقص  یا 
بیماری  نیز  اختالالت  این  گفت:  و 
به حساب می آید که با مراجعه به پزشک 
فشار  تحت  بنابراین  شود،  درمان  باید 
رفتار  اصالح  برای  کودک  دادن  قرار 
می تواند به ضرر سالمت روان فرزند ما 

منجر شود.
استفاده  و  طوالنی  سکوت  زبان،  لکنت 
پلک زدن های  ضمن  تکراری  کلمات  از 
صورت  ماهیچه  در  تغییراتی  و  مداوم 
از  دیگر  یکی  کردن  صحبت  هنگام 
رایج ترین اختالالت ارتباطاتی است که 
عضو هیئت علمی دانشگاه علوم پزشکی 
شهید بهشتی به آن اشاره کرد و ادامه 
داد: به طور کلی مشکالتی که در صوت 
و در زمان صحبت کردن کودک ایجاد 
اختالل  وجود  معنای  به  لزوماً  می شود 
این  با  زمانی که  خانواده ها  نیست. 
استرس  باید  می شوند  روبه رو  موضوع 
ایجاد  کودک  برای  مضاعفی  نگرانی  و 
نکنند، چرا که ممکن است این مشکل 
مقطعی باشد و حفظ آرامش والدین به 
قابل  کمک  موضوع  این  شدن  برطرف 

توجهی می کند.
وی در پایان با بیان اینکه پایه و اساس 
رفتارها در بزرگسالی به ابتدای کودکی 
ارائه خدمات  از  بر می گردد  نوجوانی  و 
تخصصی و فوق تخصصی در مراکز تحت 
شهید  پزشکی  علوم  دانشگاه  پوشش 
روانپزشکان  افزود:  و  داد  خبر  بهشتی 
امام  بیمارستان های  در  روانشناسان  و 
تعرفه  با  مفید  کودکان  و  )ع(  حسین 

دولتی در این زمینه فعالیت می کنند.

دالیل بروز ترس اجتماعی در کودکان
 تیک یک بیماری است

الیحه حفظ کرامت زنان در برابر 
خشونت بزودی به صحن مجلس می رود



دستی که امنیت مردم را با سالح
 به خطر می اندازد باید قطع شود

 هدف دشمن،  از بین بردن 
حجاب و عفاف در جامعه است

صفحه )4(صفحه )4(

 فرمانده کل انتظامی کشور خواستار افزایش حمایت های قانونی از 
متولیان نظم و امنیت کشور شد و گفت: دستی که امنیت مردم را 
با سالح سرد یا گرم به خطر می اندازد باید برای پاسداری از حقوق 
مردم قطع شود. سردار حسین اشتری در همایش معاونان امنیتی 
استانداری های سراسر کشور که در محل وزارت کشور برگزار شد، 

افزود: مأموران انتظامی باید کاری کنند که کسی جرأت...

پایه اصلی امنیت در جمهوری  اینکه مردم،  با بیان  وزیر کشور 
اسالمی ایران هستند، گفت: مولفه اساسی در این زمینه، حضور 
مردم در صحنه است که همواره با بصیرت و هوشمندانه وجود 
داشته است. احمد وحیدی در همایش معاونان سیاسی، امنیتی 
و اجتماعی استانداری های سراسر کشور افزود: مسایل امنیت در 

دوره های مختلف، چهره های متفاوت داشته است؛...
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رتبه ششم کشوری در واژگونی 
خودرو برای استان

دالیل بروز ترس 
اجتماعی در کودکان

 تیک یک بیماری است

مدیر شعب بانک مسکن کهگیلویه و بویراحمد؛

نرخ تسهیالت نهضت ملی مسکن 
18 درصد است 

و  کهگیلویه  استان  مسکن  بانک  شعب  مدیر 
بویراحمد گفت: تسهیالت نهضت ملی مسکن  به 
نرخ ۱۸ درصد در قالب مشارکت پرداخت می شود 
و همچنین تسهیالت مسکن روستایی با نرخ پنج 
درصد است. “محمد اکبری” روز دوشنبه ۲4 مرداد 
اینکه  بیان  با  خبرنگاران  با  نشست  در  ماه ۱4۰۱ 
اجرای  در  همیشه  مسکن  بخش  در  مسکن  بانک 
سیاست های دولت به خصوص اجرای طرح نهضت 
ملی مسکن پیشقدم بوده است، افزود: بانک مسکن 
در سطح استان کهگیلویه و بویراحمد با ۱۱ شعبه و 
۱۱۰ نفر پرسنل به مردم این استان خدمات رسانی 

می کند. وی اظهارکرد: بانک مسکن...

گفت:  خارجه  امور  وزارت  سخنگوی 
پیشرفت های نسبی در مذاکرات وین حاصل 
صورت  به  پیشرفت ها  این  اما  است  شده 
ایران  قانونی  مطالبات  کننده  تامین  کامل 
وزارت  سخنگوی  کنعانی  ناصر  است.  نبوده 
با  مشترک  خبری  نشست  در  امورخارجه 
و  محرم  ماه  ایام  تسلیت  ضمن  خبرنگاران 
همچنین تبریک روز خبرنگار گفت: روز ۱۷ 
مرداد روز خبر و اطالع رسانی نامگذاری شده 
انقالب  تاریخ  در  و  بود  تلخی  روز  که  است 
تاسف  کمال  با  که  جهت  این  از  ما  اسالمی 
بحبوبه  در  مرداد ۲4 سال پیش  روز ۱۷  در 
پی  در  و  افغانستان  داخلی  ناگوار  تحوالت 
مزارشریف  شهر  به  طالبان  نیروهای  ورود 
و  قانونی  تعهدات  همه  خالف  بر  متاسفانه 
اخالقی و انسانی و کنوانسیون ها و معاهدات 
در  اسالمی  جمهوری  نمایندگی  بین المللی 
مزار شریف مورد حمله قرار گرفت و در این 
دیپلمات های  از  تعدادی  ناجوانمردانه  حمله 
خبرنگار  همراه  به  ایران  اسالمی  جمهوری 
شهید ما شهید صارمی در خون خود غلتیدند 
یاد  و  نام  که  پیوستند  ایزدی  رحمت  به  و 

ایشان را گرامی می داریم.
سخنگوی وزارت امور خارجه گفت: ما به آن ها 
که  زحماتی  دلیل  به  می کنیم  احترام  ادای 
برای کشور ملت و برای ملت برادر و دوست 
و همسایه ما افغانستان کشیدند. من این روز 
به  نامگذاری شده  روز خبرنگار  نام  به  که  را 
شما عزیزان تبریک و تهنیت عرض می کنم و 
ارج می نهیم زحمات شما را در حوزه رسانه 
و اطالع رسانی حقیقت امر این است که نقش 
بی بدیلی  و  اثرگذار  و  مهم  بسیار  نقش  شما 
تعامل  ایجاد  در عرصه  و  روشنگری  در عصر 
ارتباط  همچنین  و  ملت ها  میان  سازنده 
ملت ها  و  دولت ها  میان  نزدیک  و  تنگاتنگ 
است . اطالع رسانی نقش حائز اهمیتی است 
و نقش شما تجسم امانت، مسئولیت و تعهد و 
وظیفه و انجام وظیفه برای وجدان های بیدار 
عنوان  به  خودم  نوبه  به  است  بشری  جامعه 

همکار کوچک این جمع از شما ...

بویراحمد گفت:  و  استان کهگیلویه  انتظامی  فرمانده 
جاده های استان اصال مناسب نیست و آمار واژگونی 
در آن باالست به طوری که از لحاظ نرخ رتبه ششم 
کشور را داریم. سردار کیقباد مصطفایی روز دوشنبه 
۲4 مرداد ماه ۱4۰۱ در مراسم تجلیل از  خبرنگاران 
افزود: طبق آمار فراجا، استان کهگیلویه و بویراحمد 
مطلوب  و  مناسب  وضعیت  از  نشان  امنیت  لحاظ  از 
برخوردار است. وی اظهارکرد: طی چهار ماهه نخست 
امسال در زمینه وقوع سرقت مسلحانه نسبت به سایر 
استان ها وضعیت بهتری داریم که نرخ وقوع این گونه 

سرقت ها به ازای هر ۱۰۰ هزار نفر جمعیت در...

فرمانده انتظامی کهگیلویه و بویراحمد عنوان کرد:

2

2

2 4

رئیس امور عشایری گچساران و باشت:

۷۰ درصد از 
جاده های عشایری باشت 

بر اثر بارندگی تابستانه بسته شد

معاون دادستان یاسوج خبر داد

انتشار کلیپ درگیری
 در یاسوج،

 کذب محض فضای مجازی

پیشرفت های نسبی در مذاکرات 
وین حاصل شده است 

2

2

دردسرکنده کاری ها برای مردم یاسوج؛

 وقتی هیچ گوشی 
بدهکار نیست 

3

مشارکت،  که  این  بیان  با  مجلس  های  پژوهش  مرکز  رییس 
مسئولیت پذیری و اختیار دادن به مردم باعث رشد کشور می شود، 
امروزی  جامعه  مشکالت  المسائل  حل  مردمی  حکمرانی  گفت: 

است.
حکمرانی  اندیشکده های  افتتاح  و  هم اندیشی  نشست  نخستین 
حضور  با  ماه(  مرداد   ۲4 )دوشنبه،  امروز  استان ها  قانونگذاری  و 
نائب  مصری  عبدالرضا  پژوهش ها،  مرکز  رئیس  نگاهداری؛  بابک 
رئیس مجلس، علیرضا منادی سفیدان رئیس کمیسیون آموزش، 
کمیسیون  عضو  آزاد  متفکر  روح اهلل  مجلس،  فناوری  و  تحقیقات 
آموزش، تحقیقات و فناوری مجلس و اساتید دانشگاه ها به منظور 
مرکز  در  استان   ۱۱ مشارکت  با  اندیشکده ها  این  فعالیت  افتتاح 

پژوهش های مجلس برگزار شد.
مرکز  تالش های  به  اشاره  با  نشست  این  در  نگاهداری  بابک   
پژوهش ها در چند ماه گذشته برای راه اندازی این مجموعه گفت: 
با  اندیشکده ها  این  افتتاح  طریق  از  را  تالش ها  این  نتیجه  امروز 
می کنیم  پیگیری  دانشگاه ها  اساتید  و  استان ها  نخبگان  حضور 
چرا که انتظاری که از مرکز پژوهش ها در سال های گذشته وجود 
داشت و پژوهشگران و اساتید دانشگاه های استان ها در این زمینه 
نسبت به عملکرد این مرکز نقد داشتند این بود که ما بیشتر از 
ظرفیت اساتید و نخبگان مستقر در تهران برای پیش نویس قوانین 
و پژوهش ها استفاده می کردیم و از توان خیل عظیم پژوهشگران 

سایر استان ها کمتر بهره می بردیم که این نقد وارد بود.
رئیس مرکز پژوهش های مجلس ادامه داد: نمایندگان مجلس نیز 
در مراجعاتی که به ما داشتند به این موضوع اشاره می کردند که 
باید برای حل مسائل محلی در حوزه انتخابیه آنها مرکز پژوهش ها 
پشتیبانی های الزم را داشته باشد و با استفاده از ظرفیت نخبگان و 
اساتید دانشگاه ها مسائل منطقه ای و محلی پیگیری شود تا از این 

طریق رشد موثری را در فعالیت های تقنینی ایجاد کند.
وی تصریح کرد: این مسائل ما را بر آن داشت تا برای ایجاد این 
شبکه اجتماعی تحت عنوان اندیشکده های حکمرانی و قانونگذاری 
استان ها تالش کنیم بنابراین امروز فاز اول فعالیت این اندیشکده ها 

برای ۱۱ استان افتتاح می شود.
ضلع  سه  دارای  اندیشکده ها  مجموعه  کرد:  اظهار  نگاهداری 
دانشگاه های استان اعم از دانشگاه های آزاد، تحت پوشش وزارت 
یک  و  مجلس  نمایندگان  آن  ضلع  یک  بهداشت،  وزارت  و  علوم 
با  رابطه  نیز مرکز پژوهش های مجلس است که هم در  ضلع آن 
و  قانونگذاری  قالب  در  و مسائل مهمی که در مجلس  موضوعات 
از  اقدامات پژوهشی  قرار دارد و هم  لوایح در دستور کار  بررسی 
این ظرفیت علمی و کارشناسی استفاده خواهد کرد و هم مسائل 
آن  در  مستقر  نخبگانی  ظرفیت های  از  استفاده  با  را  منطقه ای 

منطقه پیگیری می کند.
رئیس مرکز پژوهش های مجلس افزود: دغدغه ای که با ایجاد این 
مردم  حکمرانی  یا  حکمرانی  مردمی سازی  داشتیم،  اندیشکده ها 
بود چرا که ما معتقدیم مردمی سازی حل المسائل مشکالت امروز 

جامعه ایران است، ضمن اینکه توجه به این مهم در رهنمودهای 
و  حضور  و  نقش  بر  بارها  که  می شود  مشاهده  انقالب  امامین 
تجربه  اینکه  ضمن  کردند  تأکید  کشور  اداره  در  مردم  مشارکت 
تاریخی نیز نشان می دهد توجه به این مهم در حکمرانی موثر است 
کما اینکه در ۸ سال دفاع مقدس به اثبات رسید و اگر در مواردی 
کمتر مورد توجه قرار گرفت توفیق زیادی در حکمرانی نداشتیم 
بنابراین مشارکت مردمی و استفاده حداکثری از این ظرفیت در 

مجلس یازدهم دنبال می شود.
وی تأکید کرد: مشارکت، مسئولیت پذیری و اختیار دادن به مردم 
باعث رشد کشور می شود ضمن اینکه الزمه رشد مردم نیز در گرو 
توجه به این مهم است که در حکمرانی و توسعه مشارکت داشته 
باشند ضمن اینکه توسعه جامعه در گرو رشد مردم است بنابراین 
ما استفاده از این ظرفیت مهم را در بحث حکمرانی دنبال می کنیم.

در  مجلس  پژوهش های  مرکز  که  اقداماتی  به  اشاره  با  نگاهداری 
افزود:  است،  داده  قرار  توجه  مورد  مردمی سازی  مختلف  ابعاد 
حکمرانی مردمی از چند بعد قابل بررسی است؛ یکی مسئله شناسی 
است یعنی بتوانیم در شناسایی مسائل اولویت دار، صورت بندی و 
استفاده  نخبگان  و  مردم  حداکثری  ظرفیت  از  مسائل  مهندسی 
کنیم چرا که ما گاه در تشخیص مسائل دچار اشتباه می شویم و 
بیشتر بر عوارض و پیامدشان تمرکز می کنیم و در این زمینه مسیر 

نادرست را طی می کنیم.
باید  اینکه حکمران  بر  تأکید  با  رئیس مرکز پژوهش های مجلس 
زمین بازی را تعریف کرده و قواعد آن را تعیین کند، تصریح کرد: 
با  و  باشد  باز  نوآوری  رویکرد  مسائل،  شناسایی  در  ما  تکیه  اگر 
احصاء  برای  مردم  نظرات  و  مختلف  استان های  نخبگان  جامعه 
در  اولویت ها  شناسایی  در  را  درستی  مسیر  کنیم،  تمرکز  مسائل 
مرکز  پژوهش ها،  مرکز  در  راستا  این  در  بنابراین  پیش می گیریم 
تصویب  از  قبل  را  نمایندگان  که  کرده  راه اندازی  را  افکارسنجی 
مرکز  همچنین  می دهد.  قرار  نخبگان  دیدگاه  جریان  در  قوانین 
نوآوری و خانه خالق را راه اندازی کردیم که در یک رویکرد ۲ هزار 
نخبه و در رویکرد دیگر ۱4۰۰ نخبه و در بخش دیگر ۱۵۰۰ نخبه 
را در آن مشارکت دادیم، همچنین به تازگی پارلمان دانشجویی را 
برای بررسی طرح ارائه شده پیرامون برنامه هفتم توسعه راه اندازی 
کرده و از بین ۵۰۰ دانشجو، ۱۵۰ نفر را برای فعالیت در این زمینه 

انتخاب کردیم.
وی افزود: بحث دیگر در حکمرانی آینده نگری است که باید به آن 
نشویم.  روزمره  مسائل  درگیر  می شود  باعث  که  چرا  کنیم  توجه 
جامعه نیاز به آینده دارد و حکمرانی خوب باید دیده بان آینده نگر 
را  ظرفیت  این  باید  مسئله شناسی  کنار  در  بنابراین  باشد  داشته 
نیز فعالیت کنیم ضمن اینکه باید به این نکته نیز توجه شود که 
مسائل و چالش ها در کشور یک رویکرد تکاملی دارد به این معنا 
که هر مسئله ای یک مسیری را از اجمال به تفصیل طی می کند و 
هیچ مسئله ای در کشور مقطعی یا پروژه ای نیست. همچنین هیچ 
مسئله بغرنجی برای همیشه حل نخواهد شد و به اشکال مختلف 

بازتولید می شود.
نگاهداری عنوان کرد: نباید زیست بوم حکمرانی مناسب را برای 
در  که  چرا  کنیم  ایجاد  کشور  چالش های  و  مسائل  به  پرداختن 
فرآیند دائمی که در آن مسائل از اجمال به تفصیل در حال تولید 
این موضوعی  و  داریم  نیاز  دائمی  نوآوری  بوم  زیست  به  هستند، 
است که همچون آزمایشگاه حکمرانی که در مرکز پژوهش ها ایجاد 
رویکرد  مردمی  کار  و  ساز  آن  اساس  بر  تا  می کنیم  دنبال  شده 

تکاملی زیست بوم حکمرانی را تعریف کنیم.
با  باید  بومی  رویکرد  افزود:  مجلس  پژوهش های  مرکز  رئیس 
ابزارهای حکمرانی مورد توجه قرار گیرد، کما اینکه در اوایل انقالب 
امام  امداد  و کمیته  قالب جهاد سازندگی  در  ابزارها  این  اسالمی 
خمینی )ره( برای حکمرانی ایجاد شده بودند ضمن اینکه هر نظام 

حکمرانی نیاز به جعبه ابزار بومی دارد.
وی با بیان اینکه نظام لیبرالی دارای ابزار نرم است، تأکید کرد: ما 
در گذشته یک بروکراسی ناکارآمد داشتیم که تصمیمات مسئوالن 
انتصابی در بین چرخ های آن خورد شد چرا که از ابزار حکمرانی 
این زمینه  نیاز دارد، غفلت کردیم و در  ایرانی  به آچار  بومی که 
از  استفاده  ضمن  انقالب  دوم  گام  در  باید  بنابراین  شد  کوتاهی 
تجارب بشری اما بدون رویکرد تقلیدی صرف به این سمت برویم.

ابزار حکمرانی مردمی به آچار  با تاکید بر اینکه جعبه  نگاهداری 
ایرانی نیاز ندارد نه آچار فرانسه، افزود: در قانون اساسی برای ایجاد 
قانونگذاری  در  مردم هم  برای  نقشی  تمام سطوح  در  ابزارها  این 
حکمرانی  عینک  با  بنابراین  است  شده  قائل  سیاستگذاری  هم  و 
مردم باید جعبه  ابزاری بومی در جهت کنترل، نظارت و قانونگذری 

ایجاد کنیم.
رئیس مرکز پژوهش های مجلس تصریح کرد: ما در ساختارها نیز 
مردمی سازی  شاید  و  داریم  نیاز  کارآمدسازی  و  چابک سازی  به 
از ساختارهای سنگینی  برون رفت  راه حل های  از  یکی  ساختارها 
باشد که ما را در بروکراسی  گرفتار کرده است. از سوی دیگر باید به 
سمت هوشمندسازی باز حرکت کنیم که در این زمینه با حاکمیت 
دولت الکترونیک می توانیم به ایجاد تحول ساختاری کمک کنیم 
آینده نگری،  در مسئله شناسی،  معتقدیم  بنابراین  برویم  به جلو  و 
ابزارسازی و ساختارسازی رویکرد مردمی شاه کلید، حل المسائل و 

نسخه شفابخش مسائل امروز جامعه است.
حکمرانی  در  نوین  رویکردهای  به  باید  ما  کرد:  نشان  خاطر  وی 
اعم از فناوری اطالعات و نوین توجه کنیم چرا که حکمرانی در 
جایی فهم پیدا می کند که متناسب با پدیده های نو پدید همچون 
رمزارزها، متاورس و بالک چین که عمدتاً از طریق نخبگان زودتر از 
حکمرانان درک می شود و نسبت به بازآرایی با استفاده از روش های 
رویکردهای  شناختی،  و  رفتاری  هوشمند،  حکمرانی  مثل  نوین 

مختلف را ارتقاء می بخشند.
نیز  این نشست پنل های مختلفی  اینکه در  یادآوری  با  نگاهداری 
برای پیشبرد کارها اجرا می شود، اظهار کرد: در خصوص فعالیت 
استان ها  تالش  استان ها،  قانونگذاری  و  حکمرانی  اندیشکده های 
استفاده  به خوبی  این ظرفیت  از  باید  که  است  مولفه  اصلی ترین 
ظرفیت  از  استفاده  با  شبکه  این  معتقدیم  ما  اینکه  ضمن  کنند 
ارتقاء  بیشتر  پله  چند  را  تصمیمات  کیفیت  نخبگان،  و  مردمی 

می بخشد.

محکومیت  دارای  که  افرادی  گفت: حضور  اسالمی  شورای  مجلس  نود  اصل  کمیسیون  سخنگوی 
قضایی یا پرونده باز در مراجع قضایی باشند یا اینکه پرونده آنها در حال جمع بندی و محکومیت 

محرز شده باشد، شرکت در انتخابات فدراسیون فوتبال نگران کننده است.
»علی خضریان« عصر دوشنبه درباره صالحیت ۳ نامزد حاضر در انتخابات فدراسیون فوتبال اظهار 
داشت: همانطور که رییس محترم کمیسیون اصل نود موضع رسمی کمیسیون را در رسانه ها اعالم 
مراجع  در  باز  پرونده  یا  قضایی  دارای محکومیت  افرادی که  به حضور  نسبت  این کمیسیون  کرد 
ابراز نگرانی  قضایی باشند یا اینکه پرونده آنها در حال جمع بندی و محکومیت محرز شده باشد 

کرده است.
وی افزود: در صورتی که شرایط این افراد احراز شود کمیسیون اصل ۹۰ به این مساله ورود خواهد 

کرد و افراد مسئول در ورزش باید در کمیسیون اصل ۹۰ پاسخگو باشد.
سخنگوی کمیسیون اصل نود مجلس شورای اسالمی خاطرنشان کرد: مسئوالنی که این گوشزدها را 
نادیده بگیرند به طور حتم مورد توجه قرار خواهد گرفت و اگر دلیل این تعلل تعمدی باشد دستگاه 

قضایی ورود خواهد کرد و محل رسیدگی به این پرونده خواهد بود.

رئیس جمهور در جریان فرایند نظارت ستادی بر فعالیت وزارتخانه های دولت، روز دوشنبه در دومین 
جلسه، به وزارت جهاد کشاورزی رفت و در جمع مدیران ارشد این وزارتخانه حضور یافت.

 سید ابراهیم رئیسی در این جلسه مهم ترین ماموریت وزارت جهاد کشاورزی را تامین امنیت غذایی 
پایدار برای کشور خواند و گفت: وزارت جهادکشاورزی باید زمینه تامین غذای سالم، با کیفیت، ارزان 
و با منشا داخلی، را در کشور فراهم کند، لذا نقش این وزارتخانه در خودکفایی و امنیت غذایی کشور 

راهبردی و بسیار تعیین کننده است.
رئیس جمهور تکمیل زنجیره ارزش در حوزه محصوالت کشاورزی را جزء مهم ترین وظایف وزارت 
جهادکشاورزی خواند و افزود: این وزارتخانه باید زنجیره ارزش کاالهای اساسی را با اولویت گندم و 
دانه های روغنی و با هماهنگی بین حلقه های مختلف این زنجیره توسعه داده و گامی راهبردی در 

راستای استقالل و امنیت غذایی کشور بردارد.
رئیس جمهور همچنین وجود نعمت ۵۰ میلیون هکتاری مراتع را فرصتی مناسب برای تولید علوفه 
دام و توسعه دامپروری ارزیابی کرد و گفت: اصالح الگوی کشاورزی و دامپروری منطبق بر تناسب 

نژادهای گیاهی و دامی با اقلیم کشورمان از سیاست های دولت است.
استفاده  و  داخل  در  روغنی  دانه های  تأمین  به  توجه  گلخانه ای،  شهرک های  ایجاد  جمهور  رئیس 
بهینه از ظرفیت بزرگ کشور در پنبه کاری را مورد تأکید قرار داد و خاطرنشان کرد: کشاورزی اساساً 
صنعتی اشتغالزا است و می تواند برای تحقق شعار سال به شکل دانش بنیان توسعه پیدا کند. اگر 
کشاورزی فعال شود، اقتصاد روستایی رشد می کند و با افزایش درآمد در روستا، مهاجرت روستاییان 

به شهرها متوقف می شود.
رئیس جمهور در ادامه ضرورت صیانت از منابع طبیعی، مراتع و جنگل ها را مورد اشاره قرار داد و 
با یادآوری مسئولیت  مهم وزارت جهادکشاورزی در این حوزه، تصریح کرد: هر گونه دست اندازی 
به منابع طبیعی، اراضی ملی و اراضی جنگلی کشور، خصوصا از سوی دستگاهها و نهادها خط قرمز 
دولت مردمی است و وزارت جهادکشاروزی باید بدون تسامح و مماشات با متخلفان برخورد و از این 

ثروت ملی صیانت کند.

حکمرانی مردمی 
حل المسائل مشکالت جامعه امروزی است

افراد پرونده دار حق شرکت 
در انتخابات فدراسیون فوتبال را ندارند

دست اندازی به منابع طبیعی
 خط قرمز دولت مردمی است

امام صادق علیه السالم
زیارت حسین بن علی علیه السالم را ترك نكن و یارانت را بِدان امر 
کن، که خداوند، عمرت را طوالنی و روزى ات را زیاد می کند و زندگی 

همراه با سعادت به تو می بخشد و جز سعادتمند نمی میرى و تو را 
سعادتمند، می نویسد« . 
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محققان استرالیایی می گویند؛

 D کمبود ویتامین
علت بروز التهاب مزمن

بین سطوح  ارتباط مستقیمی  تحقیقات ژنتیکی 
پایین ویتامین D و سطوح باالی التهاب را نشان 

می دهد.
التهاب بخش مهمی از روند بهبودی بدن است. 
طیف  به  می تواند  یابد،  ادامه  که  هنگامی  اما 
گسترده ای از بیماری های پیچیده از جمله دیابت 
خودایمنی  بیماری های  و  قلبی  بیماری   ،۲ نوع 

منجر شود.
 ۲۹4,۹۷۰ ژنتیکی  داده های  مطالعه،  این  در 
تصادفی سازی  از  استفاده  با  شرکت کننده 
سطوح  بین  ارتباط  دادن  نشان  برای  مندلیفی 
یک  که   ،C واکنش گر  پروتئین  و   D ویتامین 

شاخص التهاب است، مورد بررسی قرار گرفت.
دکتر »آنگ ژو«، سرپرست تیم تحقیق از دانشگاه 
نشان  ها  »یافته  می گوید:  جنوبی،  استرالیای 
مبتال  افراد  در   D ویتامین  افزایش  که  می دهد 
کاهش  را  مزمن  التهاب  است  ممکن  کمبود  به 

دهد.«
دکتر ژو می گوید: »التهاب روشی است که بدن 
شما برای محافظت از بافت های شما در صورت 

آسیب دیدگی یا عفونت، بروز می دهد.«
واکنشی  پروتئین  باالی  »سطوح  می افزاید:  وی 
C توسط کبد در پاسخ به التهاب تولید می شود، 
بنابراین زمانی که بدن شما التهاب مزمن را تجربه 
می کند، سطوح باالتری از پروتئین واکنشی C را 

نیز نشان می دهد.«
ویتامین  واکنش گر  پروتئین های  مطالعه  این 
رابطه  یک  و  داد  قرار  بررسی  مورد  را   C و   D
یک طرفه بین سطوح پایین ویتامین D و سطوح 
باالی پروتئین واکنش گر C، که در هنگام التهاب 

متجلی می شود، یافت.
به گفته ژو، »تقویت ویتامین D در افراد مبتال به 
کمبود ممکن است التهاب مزمن را کاهش دهد 
و به آنها کمک کند تا از تعدادی از بیماری های 

مرتبط جلوگیری نمایند.«
می دهد  افزایش  نیز  را  احتمال  این  مطالعه  این 
که داشتن غلظت کافی ویتامین D ممکن است 
عوارض ناشی از چاقی را کاهش دهد و خطر یا 
شدت بیماری های مزمن ناشی از التهاب را مانند 
بیماری های  و  دیابت  عروقی،  قلبی  بیماری های 

خودایمنی کاهش دهد.

محققان می گویند؛

مصرف روزانه انگور به افزایش 
طول عمر کمک می کند

دهد  می  نشان  شده  منتشر  اخیر  مطالعات 
بر  مثبتی  تاثیر  است  ممکن  انگور  مصرف  که 

سالمت و طول عمر داشته باشد.
افزودن انگور بیشتر به یک رژیم غذایی غربی 
کبد  بیماری  به  ابتالء  خطر  می تواند  پرچرب 
افزایش  را  عمر  طول  و  داده  کاهش  را  چرب 

دهد.
از  پیروی  مثبت  اثرات  از  رشد  به  رو  شواهد 
از  کامل،  غذایی  منابع  از  مشتق  غذایی  رژیم 
غذاهای  سایر  و  سبزیجات  میوه ها،  جمله 

غیرفرآوری شده حمایت می کند.
می دهد  نشان  جدید  مطالعات  از  مجموعه ای 
که مصرف انگور ممکن است تأثیر قابل توجهی 
بر سالمت و مرگ و میر داشته باشد، به ویژه 
زمانی که به رژیم غذایی غربی پرچرب اضافه 

شود.
حدود  افزودن  که  می دهد  نشان  تحقیق  این 
غربی  غذایی  رژیم  به  روز  در  انگور  فنجان   ۲
پرچرب منجر به کاهش بیماری کبد چرب و 

طول عمر بیشتر در موش ها می شود.
سیروز  به  منجر  می تواند  چرب  کبد  بیماری 
کبدی و در نهایت سرطان کبد شود. با توجه به 
یافته های مطالعه، انگور در سفره ممکن است 
نقش مهمی در کاهش بروز بیماری کبد چرب 

و عوارض ُکشنده آن داشته باشد.
»جان پزوتو«، رئیس و استاد داروسازی کالج 
داروسازی و علوم بهداشتی دانشگاه نیوانگلند 
که  می دهد  نشان  »تحقیقات  گفت:  غربی، 
چگونه خوردن انگور می تواند به جبران برخی 
از اثرات رژیم غذایی غربی پرچرب کمک کند.«

عمر  طول  اینکه،  »اول  افزود:  ادامه  در  پزوتو 
پاسخ  یک  نشان دهنده  که  می یابد،  افزایش 
بعد،  مرحله  در  است.  بدن  سراسر  در  کلی 
تقویت  بدن  اکسیدانی  آنتی  دفاعی  سیستم 
از کبد چرب که طبق  می شود. عالوه بر این، 
تأثیر  را تحت  از جمعیت  برآوردها ۲۵ درصد 
قرار می دهد و منجر به پیامدهای بد سالمتی 
می شود، پیشگیری شده یا به تأخیر می اندازد.«

وی گفت: »مکانیسم هایی که نشان داده ایم با 
برای  می توانند  می شوند،  انجام  انگور  واسطه 
غذایی،  رژیم  از  نظر  صرف  سالمتی،  ارتقای 

تعمیم داده شوند.«

فرمانده انتظامی کل کشور:

دستی که امنیت مردم را با سالح به خطر 
می اندازد باید قطع شود

حمایت های  افزایش  خواستار  کشور  انتظامی  کل  فرمانده   
قانونی از متولیان نظم و امنیت کشور شد و گفت: دستی که 
امنیت مردم را با سالح سرد یا گرم به خطر می اندازد باید برای 

پاسداری از حقوق مردم قطع شود.
استانداری  امنیتی  معاونان  همایش  در  اشتری  سردار حسین 
های سراسر کشور که در محل وزارت کشور برگزار شد، افزود: 
مأموران انتظامی باید کاری کنند که کسی جرأت به کار گیری 

سالح سرد یا گرم نداشته باشد.
فرمانده کل انتظامی کشور تاکید کرد: کسانی که با سالح گرم، 
بدانند مأموران  را تهدید می کنند  ناموس مردم  و  جان، مال 
فرصت  و  مجال  و  کنند  می  برخورد  تمام  قاطعیت  با  فراجا 

تعرض به حقوق مردم را از آنها سلب خواهند کرد.
امنیت  و  نظم  فراجا حفظ  ماموریت  اینکه  بر  تاکید  با  اشتری 
عمومی  آرامش  و  امنیت  تأمین  گفت:  است؛  کشور  داخلی 
جامعه در گرو اقتدار و توان عملیاتی ماموران انتظامی است و 

باید از همه ظرفیت ها برای این مهم بهره گرفت.
کرد:  اضافه  فراجا  ماموران  مداوم  آموزش  بر  تأکید  با  وی 
برخورد  مأموری  با  قانونی  وظیفه  انجام  هنگام  باشد  قرار  اگر 
نامتعارف شود و با فضاسازی و جنگ روانی بخواهند مأموران 
را از پیگیری رسالت قانونی شان منفعل سازند، آن وقت امنیت 

جامعه با خطر مواجه می شود.
فرمانده کل انتظامی کشور اظهار کرد: نیروی انتظامی براساس 
قانون اساسی متولی نظم و امنیت داخلی کشور است و در این 
انتظامی،  مأموران  جهادی  و  روزی  شبانه  تالش های  با  حوزه 

شاهد ثبات و آرامش در داخل کشور هستیم.
اشتری با اشاره به اینکه تأمین امنیت و آرامش مردم، اولویت 
جدی و اساسی نظام مقدس جمهوری اسالمی ایران در همه 
برهه ها بوده است؛ گفت: نیروی انتظامی با شناسایی به موقع 
کشور  در  امنیت  نعمت  از  حراست  برای  و خطرات،  تهدیدها 

تالش می کند.
اشاره سردار  مورد  دیگر محورهای  از  با جرائم عمومی  مقابله 
اشتری در نشست امروز بود که گفت: مجموعه فراجا در حفظ 
با جرائمی که آسایش و روح و روان  امنیت عمومی و مقابله 

جامعه را نشانه می گیرد؛ جدی و هدفمند جلو می رود.
جرم  حجاب  کشف  گفت:  هم  حجابی  بی  پدیده  درباره  وی 

آشکار است و پلیس رسالت قانونی برای مقابله با آن دارد.
و  اتباع  سرشماری  طرح  تکمیل  ضرورت  درباره  اشتری  
مهاجران خارجی اظهار داشت: طرح سرشماری اتباع خارجی، 
طرحی مترقی است و امروز همه دستگاه ها باید با آمادگی تمام 

در این طرح مهم مشارکت داشته باشند.
وی با اشاره به مسأله معتادان متجاهر گفت: بیشتر این افراد در 
مناطق حاشیه نشین کشور هستند. براساس آخرین گزارش ها 
با  که می توانیم  داریم  متجاهر  معتاد  هزار  الی ۷۰  حدود ۶۰ 

شناسایی کامل ظرفیت ها، این افراد را کنترل کنیم.

وزیر کشور:

 هدف دشمن
 از بین بردن حجاب و عفاف در جامعه است

در  امنیت  اصلی  پایه  مردم،  اینکه  بیان  با  کشور  وزیر 
جمهوری اسالمی ایران هستند، گفت: مولفه اساسی در این 
با بصیرت و  زمینه، حضور مردم در صحنه است که همواره 

هوشمندانه وجود داشته است.
احمد وحیدی در همایش معاونان سیاسی، امنیتی و اجتماعی 
دوره  در  امنیت  مسایل  افزود:  کشور  سراسر  استانداری های 
های مختلف، چهره های متفاوت داشته است؛ زمانی دشمن 
امروز  و  بود  مسلحانه  دنبال جنگ  به  منافقان  از  استفاده  با 
نظام جمهوری  با  مقابله  برای  ابزارهای فرهنگی و هویتی  از 

اسالمی استفاده می کند.
وی تصریح کرد: برای همین باید با زمان شناسی و شناخت 
کشور  امنیت  علیه  تهدیدها  با  مقابله  به  چالش ها،  دقیق 

بپردازیم.
وزیر کشور، بزرگترین تالش دشمن را در شرایط کنونی، القای 
فضای یاس و ناامیدی در کشور برشمرد و اظهار کرد: هدف 
اصلی دشمن از بین بردن هویت های اصیل فرهنگی همچون 
حجاب و عفاف، ایجاد تفرقه و دوگانگی در داخل کشور است 
های  پایه  و  مردم  اعتقادی  های  ریشه  به  توجه  با  البته  که 
مستحکم نظام جمهوری اسالمی ایران، همواره در رسیدن به 
این اهداف پلید، ناکام مانده است. وحیدی مسائل امنیتی را 
زیرساخت اصلی تحقق سایر نیازها و اهداف کشور دانست و 
گفت: مواجهه عالمانه با مسائل امنیتی و در نظر گرفتن جمیع 
شرایط و مالحظات منطقه ای هر استان، باید به صورت جدی 
مورد توجه قرار گیرد. وی ادامه داد: یکی از ابعاد مهم تولید 
قدرت، گفتمان سازی است. برای تقویت این ظرفیت بایستی 
مدیران همواره در میان مردم حضور داشته باشند تا همدلی، 
هم افزایی، اعتماد عمومی و سرمایه اجتماعی در کشور بیش 

از گذشته ظهور یابد.

سالمت

جامعه

کاریکاتور

یک بام  و  دو هوای رسانه های ضد انقالب
 در دفاع از نویسنده آیه های شیطانی 

سخنگوی وزارت امور خارجه خبر داد؛
پیشرفت های نسبی در مذاکرات وین حاصل شده است 

گفت:  خارجه  امور  وزارت  سخنگوی 
پیشرفت های نسبی در مذاکرات وین حاصل 
صورت  به  پیشرفت ها  این  اما  است  شده 
ایران  قانونی  مطالبات  کننده  تامین  کامل 
وزارت  سخنگوی  کنعانی  ناصر  است.  نبوده 
با  مشترک  خبری  نشست  در  امورخارجه 
و  محرم  ماه  ایام  تسلیت  ضمن  خبرنگاران 
همچنین تبریک روز خبرنگار گفت: روز ۱۷ 
مرداد روز خبر و اطالع رسانی نامگذاری شده 
انقالب  تاریخ  در  و  بود  تلخی  روز  که  است 
تاسف  کمال  با  که  جهت  این  از  ما  اسالمی 
در روز ۱۷ مرداد ۲4 سال پیش در بحبوبه 
پی  در  و  افغانستان  داخلی  ناگوار  تحوالت 
مزارشریف  شهر  به  طالبان  نیروهای  ورود 
و  قانونی  تعهدات  همه  خالف  بر  متاسفانه 
اخالقی و انسانی و کنوانسیون ها و معاهدات 
در  اسالمی  جمهوری  نمایندگی  بین المللی 
مزار شریف مورد حمله قرار گرفت و در این 
دیپلمات های  از  تعدادی  ناجوانمردانه  حمله 
خبرنگار  همراه  به  ایران  اسالمی  جمهوری 
شهید ما شهید صارمی در خون خود غلتیدند 
یاد  و  نام  که  پیوستند  ایزدی  رحمت  به  و 

ایشان را گرامی می داریم.
به  ما  گفت:  خارجه  امور  وزارت  سخنگوی 
آن ها ادای احترام می کنیم به دلیل زحماتی 
و  برادر  ملت  برای  و  ملت  کشور  برای  که 
دوست و همسایه ما افغانستان کشیدند. من 
نامگذاری  نام روز خبرنگار  به  این روز را که 
شده به شما عزیزان تبریک و تهنیت عرض 
در  را  شما  زحمات  می نهیم  ارج  و  می کنم 
امر  حقیقت  اطالع رسانی  و  رسانه  حوزه 
مهم  بسیار  نقش  شما  نقش  که  است  این 
و  روشنگری  عصر  در  بی بدیلی  و  اثرگذار  و 
ملت ها  میان  سازنده  تعامل  ایجاد  عرصه  در 
میان  نزدیک  و  تنگاتنگ  ارتباط  و همچنین 
نقش  اطالع رسانی   . است  ملت ها  و  دولت ها 

حائز اهمیتی است و نقش شما تجسم امانت، 
وظیفه  انجام  و  وظیفه  و  تعهد  و  مسئولیت 
برای وجدان های بیدار جامعه بشری است به 
نوبه خودم به عنوان همکار کوچک این جمع 

از شما سپاسگزاری می کنم.
ما به توافق نزدیک هستیم مشروط به 
اینکه خطوط قرمز ایران رعایت شود

مذاکرات  مورد  در  سوالی  به  پاسخ  در  وی 
توافقی  است  قرار  آیا  اینکه  و   ۱+4 و  ایران 
قرار  روندی  در  ما  گفت:  بگیرد،  صورت 
کننده  مذاکره  تیم  گفت وگوهای  که  داریم 
ادامه  ایران است.ما در  برای رفع تحریم های 
گفت وگوهایی که هم سابقا در وین و بعد در 
در  را  دیگری  نشست  بود  شده  انجام  دوحه 
گفت وگوهای  استمرار  در  که  داشتیم  وین 
بود. دوحه  گفت وگوهای  ویژه  به  و  گذشته 

برای  کننده  مذاکره  تیم  که  هستید  مطلع 
شرکت  خوب  و  پایدار  توافقی  به  رسیدن 
لغو  ایران  علیه  ظالمانه  تحریم های  تا  کردند 
شود. گفت و گوهای سنگین و قابل پیشرفتی 
و  داشتیم  نسبی  پیشرفت های  و  داشتیم 

حرکت رو به جلو بوده است.
با بیان اینکه در برخی از موضوعات  کنعانی 
بخشی از انتظارات ما تامین شده است، گفت: 
پیشرفت های نسبی حاصل شده است اما این 
کننده  تامین  کامل  صورت  به  پیشرفت ها 
مطالبات قانونی ایران نبوده است و انتظارات 
دیگری از طرف مقابل داریم و معتقد هستیم 
شود.  تامین  ایران  منافع  تمام  باید  که 
گفت وگوهای تکمیلی در پایتخت ها در حال 
انجام شدن است و قرار است نظرات تکمیلی 

به طرح نهایی بورل ارائه شود.
عالیترین  در  مشوررت ها  کرد:  تاکید  وی 
انجام  انجام شد و در حال  سطوح در تهران 
است. ما به توافق نزدیک هستیم اما مشروط 
منافع  و  رعایت  ایران  قرمز  اینکه خطوط  به 

اصلی کشور تامین شود.
راهکار بازگشت ثبات کامل به 

افغانستان تشکیل یک دولت مردمی 
فراگیر در این کشور است

پاسخ  در  دیپلماسی  دستگاه  سخنگوی 
نیروهای  خروج  سالروز  درباره  سؤالی  به 
خروج  سالروز  گفت:  افغانستان  از  آمریکایی 
ثمره ای جز  افغانستان  از  آمریکایی  نیروهای 
در  نامشروع  نظامی گری  و  غیرقانونی  اشغال 
خرابی  با  همراه  که  است  نداشته  افغانستان 
و  ویرانی بوده است و این وضعیت اسفباری 
است که این اقدام نامشروع دولت آمریکا در 
افغانستان به بار آورد. وی ادامه داد: آن چیزی 
که می تواند به بازگشت ثبات آرامش و امنیت 
از  متشکل  دولت  کند،  کمک  افغانستان  در 
همه اقوام جریان های سیاسی حاضر در این 
کشور است که به نمایندگی ملت افغانستان 
و   ثبات  که  می کند  کمک  نمایندگی  و 
پایداری در افغانستان ایجاد شود.  مهم ترین 
و اصلی ترین موضوع جمهوری اسالمی ایران 
آمریکا  اشغالگر  نیروهای  خروج  ابتدای  از 
راه  است  معتقد  و   کرد  اتخاذ  افغانستان  از 
با تشکیل  افغانستان  به  ثابت کامل  بازگشت 
یک دولت مردمی فراگیر در این کشور است. 
و  ایستاده ایم  افغانستان  ملت  کنار  در  ما 
امنیت در افغانستان تامین کننده منافع ملت 
افغانستان و همسایگان از جمله منافع دولت 
و ملت های جمهوری اسالمی ایران است و از 
این حیث در کنار مردم افغانستان قرار دادیم. 
ایران با نگاه مسئوالنه تعامل ایجاد و سازنده 
افغانستان برقرار کرده و گفت وگوهای مختلف 
هم  گفتگوها  این  دارد.  ادامه  افغانستان  با 
کمک برای ایجاد آرامش در افغانستان است و 
هم در مسیر توسعه مناسبات و همکاری های 
مرزی  امنیت  مرزی  حوزه های  در  کشور  دو 
مسائل آبی و تامین مایحتاج مردم افغانستان 
های  همکاری  و  مناسبات  گسترش  و 
تالش  مدنظر  های  مجموع  در  و  اقتصادی 
می کنیم که در کنار مردم افغانستان باشیم و 
همچنان نقش خود را برای تشکیل و در این 

کشور ایفا کنیم.
شاهد تحول جدی در ارتقای روابط با 

کویت هستیم 
اعزام  مورد  در  سوالی  به  پاسخ  در  وی 
یک  شاهد  ما  گفت:  تهران  به  کویت  سفیر 
مناسبات  ارتقای  مسیر  در  جدی  تحول 
هستیم  کشور  دو  میان  همکاری های  و 
کردید  اشاره  که  همانطور  روابط  سطح  و 
پیدا  ارتقا  سفیر  سطح  به  سال  چند  از  بعد 
با  ما  و همکاری های  مناسبات  و  است  کرده 
تقویت مناسبات دوستانه بوده توام با احترام 
متقابل بوده است. به طور طبیعی کشورهای 
منطقه به دلیل پیچیدگی هایی که در حوزه 
مشترک ما وجود دارد ممکن است در برخی 
بشوند  تفاهماتی  سوء  دچار  هم  موضوعات 

با  رابطه  چه  بدهد  رخ  نظرهایی  اختالف  یا 
احترام متقابل بوده است و در شرایط جدید 
اراده مشترک شکل گرفته  و  انگیزه  این  هم 
است.البته سفیر ما در کویت حضور داشت و 
کویت سفیر جدید خود را به ایران اعزام کرد. 
کویت ناظر بر این بود که سفیر جدید خود 
را به تهران اعزام کند و این موضوع می تواند 
منطقه  حوزه  در  اینکه  برای  باشد  مقدمه ای 
هم شاهد ارتقای همکاری های مشترک ایران 
مشترک  منطقه  در  همسایه  کشورهای  و 

خلیج فارس باشیم.
مسائل عراق برای ما بسیار مهم است 

و تحوالت این کشور را با دقت و 
حساسیت دنبال می کنیم 

وی در مورد تحوالت اخیر عراق گفت: مسائل 
عراق برای ما بسیار مهم است و تحوالت این 
کشور را با دقت و حساسیت دنبال می کنیم و 
هم در پرتو وجود ارتباطات مثبت و سازنده با 
برادران و دوستان جریان های مختلف سیاسی 
کنیم  کمک  که  هستیم  تالش  در  عراق 
دیدگاه های اطراف سیاسی کشور به همدیگر 
نزدیک شود اما فارغ از اینکه اظهارنظر کنیم 
می کنیم  توصیه  عراق  داخلی  موضوعات  در 
احترام  به  را  عراق  سیاسی  جریان های  همه 
به قانون اساسی این کشور به عنوان منشور 
اختالفات  حل  برای  و  می کنیم  دعوت  ملی 
این  در  قانونی  نهادهای  پاسداشت  همچنین 
طریق  از  تنها  کشور  این  در  اینکه  و  کشور 
داخلی  گفتگوهای  و  همفکری  و  همکاری 
جریانات داخلی عراق به دست می آید و این 
جناحی  و  گروهی  منافع  بر  ملی  منافع  که 
غلبه و ارجحیت پیدا کند معتقد هستیم که 
لزوم منافع ملی می تواند کمک کند به اینکه 
ثبات و آرامش هر چه بیشتر به داخل کشور 
تاکید  امور خارجه  برگردد. سخنگوی وزارت 
عراقی  برادران  و  دوستان  با  ما  ارتباط  کرد: 
در  است،  نبوده  قطع  هیچگاه  و  است  برقرار 
جمهوری  سفارت  طریق  از  هم  حاضر  حال 
دیگری  سطوح  در  هم  و  بغداد  در  اسالمی 

تبادل و گفت وگوها انجام می شود.
امام  از  کاریکتاتوری  چاپ  مورد  در  کنعانی 
گفت:  عربستان  رسانه های  در  )ره(  خمینی 
انتظار داریم برادران ما در عربستان سعودی 
است،  گرفته  شکل  سیاسی  اراده  با  منطبق 
بتوانیم مبتنی بر گفتگوهای مشترک و تمرکز 
رابطه رسمی خود را از سر بگیریم به مواردی 
این گفتگوها ملتزم باشند و از دست زدن به 
اقداماتی که به ویژه می تواند بیانگر حرکت 
در مسیری غیر از مسیر گفتگوهای اجتناب 
کنند اهانت به امام خمینی رحمة اهلل از نظر 
برنمی تابد   را  این  و  است  محکوم  و  مرد  ما 
لذا این انتظار داریم که عربستان سعودی در 
و  باشد  داشته  را  خود  اهتمام  خصوص  این 
تذکرات الزم را در خصوص عدم تکرار اینگونه 

موارد اعالم کردیم.

اینکه  بیان  با  رئیس جمهور  پارلمانی  معاون 
برداشتن  باعث  مجلس  و  دولت  همکاری 
و  دولت  گفت:  می شود،  اساسی  گام های 
در  مشترک  نشست های  تداوم  بر  مجلس 
و  مردم  زندگی  گره های  کردن  باز  به  کمک 

بهبودی وضعیت اقتصادی آنان تاکید دارند.
سید محمد حسینی درباره نشست مشترک 
هیات رئیسه و روسای کمیسیون های مجلس 
فعالیت  یکسالگی  مناسبت  به  دولت  با 
مشترک  نشست  این  افزود:  سیزدهم  دولت 
و  جمهور  رئیس  حضور  با  امروز)یکشنبه( 
اینکه  از  گزارشی  و  برگزار  مجلس  رئیس 
دولت در چه وضعیت و شرایطی کار را آغاز 

کرد، ارائه شد.
معاون پارلمانی رئیس جمهور گفت: در این 
نشست به اوضاع یک سال قبل یعنی شرایط 
کشور،  خزانه  نابسامان  وضع  کرونا،  بحرانی 
فروش  مشکالت  اساسی،  کاالهای  کمبود 
نفت و تورم اشاره شد و اینکه دولت در مدت 
یک سال برای عبور از این چالش ها و ایجاد 
تا  برداشت  بلندی  گام های  چه  بهتر  شرایط 
وقفه ای در خدمت رسانی به مردم به وجود 
بهای  تامین شده و  نیاید و کاالهای اساسی 

فروش نفت به کشور برگردد.
بر  جلسه  این  در  کرد:  خاطرنشان  حسینی 
این  تاکید شد که  و مجلس  همکاری دولت 
اساسی  گام های  برداشتن  به  منجر  همکاری 
و اقداماتی خواهد شد که دولت ها و مجالس 
انجام آن را نداشتند،  قبل جرات و شجاعت 
دولت سیزدهم و مجلس یازدهم با کمک هم 
می توانند منشا تحول اساسی در عرصه های 

گوناگون باشند.
وی ادامه داد: امروز کنار فعالیت های روزمره، 
سرمایه گذاری  مثل  زیربنایی  اقدامات  شاهد 
و  هستیم  گاز  و  نفت  مشترک  میادین  در 
سرمایه گذاران داخلی و خارجی در حوزه های 
مختلف نفت و گاز، پروژه های بزرگ عمرانی، 
ترانزیت و امثال آن حاضر به اقدام هستند و 

در مواردی هم کار را شروع کرده اند.
مجلس  امور  در  رئیس جمهور  معاون 
با  جلسات  این  دارد  ضرورت  کرد:  اذعان 
معیشتی  مسائل  ویژه  به  خاص  موضوعات 
از  رفت  برون  راهکارهای  و  راهبردها  ارائه  و 
مشکالت تداوم یابد و باید هر چه بیشتر به 
فهم مشترک دست یابیم تا با پرهیز از تنش 
و اختالفات، همدل و همراه در پیشبرد امور 

در کنار هم باشیم.
قانون  مانند  موارد  برخی  در  افزود:  حسینی 
و  کسب  مجوز  صدور  مسکن،  تولید  جهش 
کار و جهش تولید دانش بنیان بین دولت و 
مجلس تفاهم وجود داشت و بعد از تصویب 
هم بالفاصله اجرای آنها شروع شد، ضرورت 
دارد در دیگر موضوعات اساسی چنین وفاقی 

بوجود آید.

بیان  با  امور مجلس  در  رئیس جمهور  معاون 
انتظارات  نمایندگان  نشست  این  در  اینکه 
خود را مطرح و اعضای دولت هم در این باره 
توضیحاتی ارائه کردند، گفت: در نهایت رئیس 
مجلس شورای اسالمی با قدردانی از اقدامات 
دولت سیزدهم،  نخست  در سال  انجام شده 
در  حکمرانی  بازوی  دو  را  مجلس  و  دولت 
مستقل  که  حال  عین  در  که  دانست  کشور 
تا  باشند  با هم همکاری داشته  باید  هستند 
نتیجه حاصل شود و این دو مجموعه مکمل 

هم باشند تا بتوانند به مردم خدمت کنند.
اسالمی  رئیس مجلس شورای  به گفته وی، 
خواهان  مجلس  که  کرد  تاکید  همچنین 
آماده  باره  این  در  و  است  دولت  موفقیت 

هرگونه همکاری است.
جمهور  رئیس  سخنان  به  اشاره  با  حسینی 

از  حوزه ها  همه  در  کارها  که  جلسه  این  در 
باید  فناوری  و  علم  فرهنگ  اقتصاد،  جمله 
متقن باشد و مجلس و دولت در این زمینه ها 
مسئولیت مشترک دارند، گفت: رئیس جمهور 
و  سازی  تصمیم  در  مجلس  که  کرد  تاکید 
باشد  آفرین  نقش  می تواند  گیری،  تصمیم 
و  باشد  نیز مجری مصوبات مجلس  و دولت 
گره  بگیرد که  قرار  اولویت  در  قوانینی  البته 

گشای مشکالت مردم باشد.
وی تاکید دیگر رئیس جمهور در این جلسه 
را انقالبی بودن همراه با عقالنیت برشمرد و 
گفت: رئیس جمهور خاطرنشان کرد که باید 
طوری رفتار کنیم که در امور جاری زندگی 
مردم وقفه ای ایجاد نشود و در عین حال برای 
آینده نیز باید برنامه داشته باشیم و با جذب 
سرمایه و حمایت از تولید، موفقیت را کسب 

کنیم.
به  اشاره  با  جمهور  رئیس  پارلمانی  معاون 
تاکید  و  سیزدهم  دولت  رئیس  اظهارات 
آیت اهلل رئیسی بر امیدآفرینی با اقدام و عمل 
رئیس  کرد  تصریح  حرف  و  شعار  در  نه  و 
در جامعه شد  امید  تقویت  جمهور خواستار 
جامعه  در  اقدامات  مجموعه  تا  خواست  و 
بدخواهان  از  عده ای  زیرا  باشد  آفرین  امید 
نمی خواهند این دولت و مجلس موفق شوند 
پراکنی  یاس  و  کارشکنی  دائماً  همین  برای 
خود،  وقفه  بی  تالش  با  باید  که  می کنند 

شرایط را به نفع مردم تغییر دهیم.
بسیار  جلسه  یک  این  شد:  یادآور  حسینی 
مفید  بر  حاضران  همه  که  بود  صمیمی 
و  داشتند  تاکید  آن  تداوم  ضرورت  و  بودن 
هماهنگ  اقدامات  و  همدلی  همفکری،  این 
بطور قطع در گشودن گره های زندگی مردم 
و بهبود بخشیدن اوضاع اقتصادی کشور موثر 

خواهد بود.  
نشست  دو  پیشتر  گزارش،  این  براساس 
دولت  و  مجلس  نمایندگان  بین  مشترک 

برگزار شده است.

دولت و مجلس بر رفع مشکالت مردم
 تاکید دارند


