
دنبال استیفای حقوق مردم 
در صنعت خودروسازی هستم

تحقق بخش بزرگ گام دوم انقالب 
برعهده آموزش و پرورش است 
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من  گفت:  اسالمی  شورای  مجلس  در  قزوین  مردم  نماینده 
انگیزه  هیچ  صمت  وزیر  کنندگان  استیضاح  از  یکی  عنوان  به 
در  بودم.  استیفای حقوق مردم  دنبال  به  و  ام  نداشته  شخصی 
پی انتشار خبری در ایرنا پیرامون گمانه زنی ها در خصوص علل 
اسالمی  برای خبرگزاری جمهوری  وزیر صمت  استیضاح  طرح 

کذب بودن خبر محرز شد و با خبرنگار خاطی برخورد شد...

وزیر کشور، آموزش و پرورش در جمهوری اسالمی را هستی شناسانه و 
محور توسعه خواند و گفت: بخش بزرگ تحقق گام دوم انقالب اسالمی 
با تربیت نسلی دانا، مسئولیت پذیر، با نشاط و پرانگیزه، تحول گرا و با 
اراده بر دوش آموزش و پرورش است.  »احمد وحیدی« روز دوشنبه در 
سی و ششمین اجالس مدیران و روسای آموزش و پرورش کشور که در 

سالن اجالس سران برگزار شد، اظهار داشت: اولویت اصلی...
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۱۸۳۰ فرصت شغلی در حوزه 
مشاغل خانگی استان ایجاد شد

با افزایش آلودگی هوا 
عمر انسان دو سال
 کاهش می یابد 

طرح بهسازی جاده گچساران 
بندر گناوه ۵۰درصد پیشرفت 

فیزیکی دارد
بویراحمد  و  کهگیلویه  شهرسازی  و  راه  مدیرکل 
گفت: بهسازی جاده این شهرستان به بنادر جنوبی 
۵۰درصد  سفید  رگ  به  حکیمه  بی  بی  محل  در 
اظهار داشت:  راستا  دارد. محمد  فیزیکی  پیشرفت 
این جاده  برای ساخت  تومان  میلیارد  تاکنون ۲۲ 
هزینه شده است. وی تاکید کرد: ساخت ۱۰ پل، 
انجام  های  بخش  از  روسازی  کیلومتر   ۱۰ اجرای 

شده طرح جاده گچساران به بندرگناوه است.
راستا با اشاره به اینکه این طرح در کیلومتر ۳۷ تا 
۵۲ جاده گچساران به گناوه در حال ساخت است 

اظهار داشت:عملیات اجرایی ساخت...

رییس مجلس شورای اسالمی گفت:  با همه 
وجودم ایمان دارم که راه تحول و قوی شدن 

ایران عزیز ما در دستان شما معلمان است.
و  سی  از  روز  سومین  در  قالیباف  محمدباقر 
ششمین اجالس مدیران و روسای آموزش و 
پرورش کشور که در سالن اجالس سران در 
حال برگزاری است، ضمن گرامیداشت هفته 
دولت و یاد و نام شهدا به ویژه شهدای معلم و 
دانش آموز بیان داشت: با همه وجودم ایمان 
دارم که راه تحول و قوی شدن ایران عزیز ما 

در دستان شما معلمان است.
داشت:  اظهار  اسالمی  رییس مجلس شورای 
البته اینگونه نیست که این را فقط در جمع 
شما بگویم و تعارف کنم، بلکه در هر محیطی 
از  یکی  ام،  داشته  خدمت  توفیق  و  بودم 
خودم  رابطه  سرعت  به  که  بود  این  کارهایم 
را با آموزش و پرورش برقرار کنم زیرا ایمان 
دارم و به این باور رسیده ام که شما معلمان 
ابعاد  تمام  در  کشورمان  شدن  قوی  محور 

هستید.
وی با بیان اینکه وقتی از استقالل یک کشور 
این  متضمن  چیزی  چه  می گوییم،  سخن 
نظام  چارچوب  در  ویژه  به  است،  استقالل 
مولفه  گفت:  اسالمی؟  جمهوری  مقدس 
های این استقالل چیست؟ کشوری می تواند 
باشد،  مولد  بتواند  که  هستم  مستقل  بگوید 
قدرت، ثروت، معرفت و منزلت تولید کند. اگر 
کشوری اینها را تولید کرد و رابطه اینها را در 
تعادل با هم در سیستم درستی قرار داد آن 
کشور مستقل خواهد بود و مستقل باقی می 

ماند و یک کشور قوی و باهویت است.
دارایی های یک کشور  قالیباف تصریح کرد: 
می تواند  چه  ها  مولفه  این  به  رسیدن  برای 
های  پیشران  و  اصلی  های  دارایی  باشد؟ 
تولید، اطالعات، دانش و آگاهی است. اگر به 
باشیم  داشته  توجه  باید  هستیم  رفاه  دنبال 
دانایی،  انباشت  از  رفاه  همین  به  دستیابی 
خردورزی، آگاهی، ابتکار و خالقیت در بستر 
این  پذیر است.  امکان  یک حکمرانی کارآمد 

مهم نیازمند یک نگرش نهادی،...

و  کهگیلویه  اجتماعی  رفاه  و  کار  تعاون،  مدیرکل 
زمانی صدور مجوز  فرآیند  اصالح  با  بویراحمد گفت: 
ابتدای  از  کسب و کار در حوزه مشاغل خرد خانگی 
دولت سیزدهم تاکنون موفق به ایجاد یکهزار و ۸۳۰ 
حمید  ایم.  شده  استان  این  در  شغلی  جدید  فرصت 
رضا واعظی  زاده در آستانه هفته دولت ضمن تشریح 
فعالیت ها و اقدامات انجام گرفته طی یکسالگی دولت 
سیزدهم در حوزه های تعاون ، کار و رفاه اجتماعی  
استان تصریح کرد: این میزان فرصت جدید شغلی با 
پرداخت تسهیالت به یک هزار و ۶۶۶طرح زودبازده 

مشاغل خانکی ایجاد شده که نقش مهمی در...

مدیر کل تعاون کار و رفاه اجتماعی استان :
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فرماندار کهگیلویه خبر داد:

هوشمندسازی یارانه،
 آرد ۴۹ نانوایی غیرفعال
 کهگیلویه را قطع کرد

جانشین فرماندهی انتظامی کهگیلویه:

متهمان و سارقان 
در طرح ارتقا امنیت اجتماعی 

در امان نخواهند بود

معلمان محور قوی شدن 
ایران هستند
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بعلت افزایش قیمت در  کهگیلویه و بویراحمد؛

کاهش تقاضای 
گوشت در استان

3

هنوز  کار  اینجای  تا  گفت:  خارجه  امور  وزارت  سخنگوی 
به  پاسخ  آمریکا  مشخص  طور  به  و  مقابل  طرف  سوی  از 
زمانی  ما  ایم،  نکرده  دریافت  را  اروپایی  طرف  پیشنهادات 
مذاکرات  از  مرحله  این  بودن  بخش  نتیجه  از  میتوانیم 
صحبت کنیم که طرف اروپایی اعالم کند که پاسخ طرف 
آمریکایی را هم دریافت کرده است تا این زمان هنوز چنین 

اتفاقی رخ نداده است.
نشست  در  خارجه  امور  وزارت  سخنگوی  کنعانی  ناصر   
خبری با خبرنگاران با اشاره به مناسبت های مهم در ایام 
مناسبت های مهم هفته گذشته سالگرد  گذشته گفت: در 
اسالمی  میهن  به  را  سرافراز  آزادگان  غرورآفرین  بازگشت 
پرچم های  و  مقدس  دفاع  ارزشمند  یادگاران  که  داشتیم 
برای  که  هستند  ایران  ملت  شرافت  و  عزت  برافراشته 
به  را  اسارت  رنج  ایران سالیان سال  و ملت  از خاک  دفاع 
جان خریدند و با مقاومت سرافراز جمهوری اسالمی ایران 

بازگشتند.
ما  گذشته  مناسبت های  ایام  در  همچنین  افزود:  کنعانی 
که  ایران  ملت  و  دولت  علیه  آمریکایی  کودتای  سالروز 
از  را سپری کردیم و سند دیگری  بود  کودتای ۲۸ مرداد 
مداخالت غیر قانونی دولت آمریکا و همچنین همکاری و 
همراهی دولت انگلیس در امور داخلی دولت ها و ملت های 
مستقل به سند سیاه و نگین دیگری از اقدامات غیرقانونی و 

تجاوزکارانه دولت آمریکا در امور داخلی ایران است.
وی افزود: همچنین ما در روز ۳۰ مرداد روز جهانی یادبود 
و ادای احترام به قربانیان تروریسم را داشتیم و جمهوری 
اسالمی ایران و ملت بزرگ ایران کشور و ملتی هستند که 
همیشه پرچمدار مبارزه با تروریسم بوده و در مسیر مبارزه 

با تروریسم هزینه های سنگینی هم پرداختند. 
اسالمی  کرد: جمهوری  بیان  خارجه  امور  وزارت  سخنگوی 
و  هستند  تروریسم  قربانیان  بزرگترین  ایران  ملت  و  ایران 
بیش از ۱۷ هزار شهید را تقدیم انقالب اسالمی ملت ایران 

کردیم که از بزرگترین قربانیان تروریسم هستیم.
وی افزود: ما شخصیت های بزرگی از دولت و مجلس در 
کردیم  تقدیم  خودمان  انقالب  و  عزت  استقالل  از  دفاع 
قربانی  قربانیاِن  ما  شهروندان  از  نفر  هزاران  همچنین  و 
اقدامات  قربانی  جمله  از  هستند  تروریستی  اقدامات 
مورد  همچنان  متاسفانه  که  منافقین  سازمان  تروریستی 

حمایت کشورهای مدعی حقوق بشر هم هستند.

برنامه دولت سیزدهم در سیاست خارجی بر مبنای 
همسایه محور است

دولت  از  قبولی  کارنامه  شاهد  اینکه  بیان  با  سخنگوی 
با  داد:   ادامه  بودیم  دولت  این  سالگی  یک  در  سیزدهم 

وجود شرایط سختی که دولت با آن مواجه بود، تحریم های 
ظالمانه و فراگیری بیماری کرونا، دولت کارنامه بسیار خوب 
و قابل قبولی را ارایه کرد.برنامه دولت سیزدهم در سیاست 
آسیا  سیاست  محور،  همسایه  سیاست  مبنای  بر  خارجی 
محور و تاکید بر نگاه شرق و همچنین دیپلماسی اقتصاد 

محور بوده است.
مطرح  که  گمانه زنی هایی  و  وین  مذاکرات  مورد  در  وی 
می شود گفت: در بحث مذاکرات همچنان در مسیر مذاکره 
هستیم و هنوز به استقبال جزییات و روند بعدی که هنوز 
دور  آخرین  در  میدانید  که  همانطور  نرویم.  نیفتاده  اتفاق 
کننده  هماهنگ  سوی  از  پیشنهاداتی  وین  در  مذاکرات 
اتحادیه اروپا به طرف های مذاکره از جمله ایران ارائه شد 
و طرف ایرانی مبتنی بر رویکرد سازنده و مسئوالنه خودش 
پاسخ خودش را نسبت به پیشنهاد طرف اروپایی در زمان 

مقرر داد. 
کنعانی افزود: تا اینجای کار هنوز از سوی طرف مقابل و به 
طور مشخص آمریکا پاسخ به پیشنهادات طرف اروپایی را 
دریافت نکرده ایم، ما زمانی میتوانیم از نتیجه بخش بودن 
این مرحله از مذاکرات صحبت کنیم که طرف اروپایی اعالم 
کند که پاسخ طرف آمریکایی را هم دریافت کرده است تا 

این زمان هنوز چنین اتفاقی رخ نداده است.
به  ما  دهید  اجازه  گفت:  خارجه  امور  وزارت  سخنگوی 
مذاکرات  زیرا  نکنیم،  اهتمام  رسمی  غیر  روایت های 
مذاکره  فضای  در  باید  طبیعتاً  و  است  حساسی  مذاکرات 
مبتنی بر دیدگاه های رسمی کشورها درباره روند مذاکره و 

نتیجه آن اظهارنظر و قضاوت کنیم.
خوبی  نسبتاً  پیشرفت های  کار  اینجای  تا  کرد:  تاکید  وی 
باید روی همه  و  است  اما مذاکرات یک مجموعه  داشتیم 
موضوعات مرتبط با مذاکره توافق بشود و تا زمانی که توافق 
به  نسبت  و  رسیده ایم  توافق  به  بگوییم  نمی توانیم  نشود 
مرحله بعدی پیش داوری کنیم یا به استقبال مرحله جلوتر 
و  نسبت  لحاظ  به  هرچند  باقیمانده  موضوعات  زیرا  برویم 
اما مهم هستند و  درصد موضوعات مذاکرات اندک باشند 
در خصوص موضوعات مهم باید تصمیم گیری و توافق شکل 

بگیرد.
وی افزود: ایران در مذاکرات و در ادوار گذشته و دور اخیر 
مذاکرات جدی و سازنده حضور پیدا کرد و به پیشنهادات 
طرف اروپایی هم که به عنوان میانجی گر در مذاکرات عمل 
میکند به موقع پاسخ داد که هم مبتکرانه بود و هم انعطاف 
الزم را در جای خود به منظور دستیابی به توافق نشان داد 
ارائه  امریکایی در  اما آنچه که مهم است االن تعلل طرف 
پاسخ است و گرنه ما در این زمینه به موقع عمل کردیم و 
همواره نشان دادیم در این ارتباط مسئوالن عمل می کنیم.

تیم مذاکره کننده با هدف تامین منافع ملت ایران 
در مذاکرات حضور پیدا کرد

کنعانی تاکید کرد: ما معتقدیم دولت آمریکا مسئول شرایط 
کنونی برجام است و به عبارتی مسئول عدم اجرای توافق 
آمریکا  دولت  جاری  روند  همچنین  است،  االن  تا  نامه 
مسئول وضعیت کنونی است و اگر اراده سیاسی را به طور 
جدی در عمل نشان دهد و اظهارنظر در عمل هم مسئوالنه 
عمل کند ما می توانیم به سمت مرحله بعدی حرکت کنیم.

ایران معطل طرف مقابل نخواهد ماند
وی با بیان اینکه جمهوری اسالمی ایران همواره اعالم کرده 
است که به دنبال توافق است، گفت: تیم مذاکره کننده ما 
قانونی  با هدف تحقق منافع  و  تامین منافع ملت  با هدف 
دولت و ملت جمهوری اسالمی در میز مذاکرات حضور پیدا 
کرد و در مسیر مذاکره به طور جدی و حرفه ای عمل کرد 
و همچنان پای کار ایستاده است اما واقعیت این است که 
نخواهد  باقی  مقابل  طرف  معطل  ایران  اسالمی  جمهوری 

ماند.
کنعانی تاکید کرد: بارها و بارها از سوی مقامات عالی ایران 
اعالم شده که روند معیشت مردم و اقتصاد کشور را به روند 
مذاکرات گره نخواهیم زد و مذاکرات رفع تحریم ها را یکی 

از موضوعات حوزه سیاست خارجی تلقی می کنیم.
وی با تأکید بر تعلل آمریکا در ارائه پاسخ و بی عملی طرف 
اروپایی گفت: مسائل داخلی دولت آمریکا و فشار تندروها 
در داخل آمریکا و فشار البی صهیونیستی بر دولت آمریکا و 
یا فرسایشی کردن مذاکرات که شواهد آن را می بینیم ایران 

را از پیگیری اولویت هایش باز نخواهد داشت.

اروپا و آمریکا
 نیازمند توافق با ایران هستند 

کنعانی با بیان اینکه اگر ایران نیازمند توافق است، آمریکا و 
اروپا  بیش از ایران نیازمند هستند، گفت: تیم ایران جدیت 
کامل نشان داد و در عین ابراز تمایل و اثبات عملی مبنی 
بر منافع مشروع دولت  توافق هستیم ولی  اینکه دنبال  بر 
و ملت خواهد ایستاد و از خطوط قرمز عدول نخواهد کرد. 
جمهوری اسالمی ایران به دنبال توافق خوب، قوی و پایدار 
و  تامین  ایران  منافع  که  معنا  این  به  توافق خوب  و  است 
پایدار باشد و در روند اجرا بازه زمانی باشد که برای ایران 
اثبات شود طرف مقابل بر تعهداتش ایستاده چراکه برای بار 

دوم از یک سوراخ گزیده نخواهیم شد. 
به  ها  تحریم  رفع  مذاکرات  با  ارتباط  در  داد:ما  ادامه  وی 
اما در  طور طبیعی منتظر پاسخ طرف مقابل خواهیم بود 
در  همسایگان  با  مناسبات  توسعه  و  خارجی  روابط  حوزه 
روابط  و گسترش  اقتصادی خارجی  روابط  حوزه گسترش 
همسایه  از  اعم  مختلف  کشورهای  با  تجاری  و  اقتصادی 
و غیر همسایه منتظر پاسخ طرف مقابل و روند مذاکرات 

نخواهیم بود.

مذاکرات ایران و عربستان رو به جلو است 
 سخنگوی وزارت امور خارجه در پاسخ به سوالی در مورد 
مذاکرات ایران و عربستان گفت: روابط ما با عربستان مبتنی 
بر مسائل و موضوعات دوجانبه است و اتباطی از نظر ما با 
روند گفتگوها برای رفع تحریم ها ندارد.موضوعات مشترک 
و متعددی با عربستان سعودی هم در حوزه دوجانبه و هم 
در حوزه مسائل منطقه ای داریم و معتقد هستیم گفتگوها 
برای از سرگیری روابط رسمی دو کشور تامین کننده منافع 

دو طرف خواهد بود.
وی افزود: طبیعی است اختالف نظرها و موضوعات پیچیده 
و  است  بوده  مثبت  مذاکرات  روند  االن  تا  اما  دارد  وجود 
اما  برداشته ایم  جلو  سمت  به  را  خوبی  بسیار  گام های  در 
از سرگیری روابط یک اقدام یک روزه نیست که بالفاصله 
مذاکره انجام شود و بالفاصله گام بعدی رخ بدهد، مهم این 
است که اراده سیاسی وجود دارد و ایران در این مسیر گام 
برداشته است و تا االن از سوی طرفین عربستانی هم شاهد 
در  که  باشیم  بین  باید خوش  و  بوده ایم  متقابل  های  گام 
مسیر ارتباطات و گفتگوهای دیپلماتیک بتوانیم گام موثری 
خوشبختانه  منطقه  در  شرایط  برداریم.  جلو  سمت  به  را 
شرایط خوبی است و می توان این امیدواری را ایجاد کرد که 
روابط منطقه ای میان ایران و همسایگان به سمت بهتری 

در حال حرکت است.
**پالن بی دولت 

مخالفت  یا  و  موافقت  از  بعد  ایران  رفتار  درباره  کنعانی 
آمریکا با بسته پیشنهادی درخصوص برنامه هسته ای گفت: 
روابط  موضوعات  از  یکی  تحریم ها  رفع  مذاکرات  موضوع 
و  خارجی  سیاست  را  دیگری   مسائل  ما  و  ماست  خارجی 
مشخصاً روابط اقتصادی و مسائل تجاری را با روند مذاکرات 

رفع تحریم ها گره نزده ایم و نخواهیم زد.
یک  در  اسالمی  جمهوری  دولت  عملکرد  کرد:  عنوان  وی 
و  التزام  است.  داده  نشان  را  وضعیت  همین  گذشته  سال 
پایبندی به روند مذاکره به عنوان رفتار مسئوالنه جمهوری 
دیگر  با  خارجه  روابط  پیگیری  حال  عین  در  و  اسالمی 
منافع  بر  مبتنی  غیرمنطقه ای  و  منطقه ای  از  اعم  کشورها 

و مصالح مشترک است.
استمرار  ما  دوم  طرح  کرد:  بیان  خارجه  وزارت  سخنگوی 
سیاست یکساله گذشته با همت و جدیت بیشتر در صورت 
توافق  به  بازگشت  در  آمریکا  التزام  عدم  و  پایبندی  عدم 
خواهد بود. به عبارتی پالن بی ما استمرار سیاست خارجی 
با قوت و جدیت بیشتر و بدون توجه به روند مذاکرات رفع 

تحریم ها خواهد بود.
کنعانی عنوان کرد: این در حالی است که مذاکرات در بحث 
اسالمی  جمهوری  جانبه  یک  منافع  صرفاً  تحریم ها  رفع 
نیست و تاکید می کنم منافع طرف های مقابل نیز در این 
طرف  می کنیم  فکر  بنابراین  است  نهفته  بیشتر  موضوع 
مقابل باید عقالنیت خود را اثبات کند و با درایت بیشتری 

در این زمینه اقدام کند.
دولت  با  ما  روابط  گفت:   عراق  جاری  تحوالت  درباره  وی 
عراق، روابط بسیار نزدیک، سازنده و توأم با منافع و مصالح 

همه  با  که  خوبی  رابطه  نوع  دلیل  به  و  است  مشترک 
این  از گروه ها و طوایف مختلف  جریان های سیاسی عراق 
کشور داریم، این روابط نزدیک و مستمر است و ما همواره 
در جهت کمک به برادران عراقی برای اینکه بتوانند شرایط 
بهتری را در این کشور رقم بزنند مسئوالنه عمل کرده ایم و 
همواره در کنار آنها بوده ایم و انقطاعی در گفت وگو و ارتباط 

ما با برادران عراقی وجود ندارد.
با عربستان  درباره مذاکرات  امور خارجه  وزارت  سخنگوی 
عربستانی  طرف  با  ما  گفت وگوی  مجموع  در  گفت:  نیز 
حوزه  در  هم  ما  است،  مشخصی  موضوعات  چارچوب  در 
هم  و  داریم  نظر  تبادل  و  گفت وگو  برای  مسائل  دوجانبه 
در حوزه منطقه ای. بنابراین هر موضوعی که فکر کنیم در 
در  دارد  قرار  عربستانی  طرف  با  ما  گفت وگوهای  اولویت 
چهارچوب تماس ها و گفت وگوهایی که با این کشور داریم 

طرح خواهد شد و مورد توجه و اهتمام قرار می گیرد.

پیگیری حقوقی ترور سردار سلیمانی
بر  مبنی  شایعاتی  درباره  خارجه  امور  وزارت  سخنگوی 
اینکه گفته شده شرط آمریکا برای احیای برجام صرف نظر 
کردن ایران از انتقام سردار سلیمانی گفت: موضع جمهوری 
اسالمی درباره ارتباط با ترور سردار سلیمانی روشن است 
ترور  موقع  هیچ  ایران  اسالمی  جمهوری  ملت  و  دولت  و 
با تروریسم بین المللی را  ناجوانمردانه سردار بزرگ مبارزه 

توسط دولت آمریکا فراموش نمی کند.
سلیمانی  سردار  قاتالن  از  انتقام  موضوع  افزود:  کنعانی 
فراموش شدنی نیست و قابل مصالحه و سازش هم نخواهد 
بود، ایران از همه امکانات خود استفاده می کند که قاتالن 
زمینه  این  در  و  بسپارد  عدالت  محکمه  به  را  سردار  این 
این موضوع  و  پذیری عمل می کند  با جدیت و مسئولیت 

ارتباطی به موضوع مذاکرات رفع تحریم ها ندارد.
کرده  بیان  که  مجلس  نماینده  یک  اظهارنظر  درباره  وی 
مردم نباید انتظار داشته باشند توافق برجام انتفاع اقتصادی 
بر زندگی آنها داشته باشد گفت: نظر نماینده مجلس را از 
خود وی سوال کنید. موضوعی که برای ما در روند مذاکرات 
به ویژه  اسالمی  جمهوری  انتفاع  دارد،  اهمیت  تحریم   رفع 
از منافع اقتصادی است. ما انتظار داریم در سایه پایبندی 
طرف های مقابل به بندهای توافق هسته ای و برجام منافع 
بلندمدت  و هم در  تامین  اسالمی هم  اقتصادی جمهوری 
به  داد:  ادامه  خارجه  امور  وزارت  سخنگوی  شود.  تضمین 
انجام  وقت  اتالف  یا  مذاکره  برای  مذاکره  ما  دیگر  عبارتی 
از  غیر  و  است  مهم  ما  برای  اقتصادی  موضوع  نمی دهیم، 
آن موضوعات دیگری هم در چارچوب توافق برجام وجود 
جمهوری  افزود:  کنعانی  است.  مهم  ایران  برای  که  دارد 
اسالمی مذاکره را با هدف تامین حداقل حقوق شاخته شده 
جمهوری اسالمی انجام می دهد و بر این موضوع پافشاری 
دستیابی  مانع  که  تحولی  هر  که  است  معتقد  و  می کند 
برجام  از  ناشی  منافع  به  ایران  ملت  و  اسالمی  جمهوری 
بشود برای ما قابل قبول نیست، ما در این مسیر با جدیت 

عمل کرده ایم و با جدیت مذاکره خواهیم کرد.

سخنگوی وزار امور خارجه عنوان کرد:

هنوز پاسخی از آمریکا دریافت نکرده ایم
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طرح بهسازی جاده گچساران بندر 
گناوه ۵۰درصد پیشرفت فیزیکی دارد

گفت:  بویراحمد  و  کهگیلویه  شهرسازی  و  راه  مدیرکل 
بی  در محل  بنادر جنوبی  به  این شهرستان  بهسازی جاده 

بی حکیمه به رگ سفید ۵۰درصد پیشرفت فیزیکی دارد.
برای  تومان  تاکنون ۲۲ میلیارد  اظهار داشت:  راستا  محمد 

ساخت این جاده هزینه شده است.
وی تاکید کرد: ساخت ۱۰ پل، اجرای ۱۰ کیلومتر روسازی 
از بخش های انجام شده طرح جاده گچساران به بندرگناوه 

است.
راستا با اشاره به اینکه این طرح در کیلومتر ۳۷ تا ۵۲ جاده 
گچساران به گناوه در حال ساخت است اظهار داشت:عملیات 
سال  فروردین  گناوه  به  سفید  رگ  جاده  ساخت  اجرایی 

۱4۰۰ آغاز شده است.
و  نفت  بودجه  محل  از  تومان  میلیارد   ۵۵ کرد:  بیان  وی 
اعتبارات ملی برای ساخت این جاده مهم پیش بینی شده  

است.
جاده گناوه به دیلم به گچساران راهی قدیمی و شریانی در 
جنوب کشور به طول حدود ۱۱۸ کیلومتر است که بخشی 
نیز در  بوشهر و قسمتی  استان  استحفاظی  از آن در حوزه 

کهگیلویه و بویراحمد قرار دارد.
تعریض و بهسازی جاده های مواصالتی گچساران،باباکالن به 
پنج  شامل  قطعه  هشت  قالب  در  گناوه  به  حکیمه  بی  بی 
سه  و  حکیمه  بی  بی  روستای  تا  دوگنبدان  جاده  از  قطعه 
قطعه نیز در حوزه استان بوشهر اجرا می شود  که  عملیات 
اجرایی این طرح از اواخر بهمن ماه سال ۱۳۹۵ آغاز شد و 
براساس برنامه ریزی قرار بود این پروژه در مدت زمان سه 

سال اجرا و بهره برداری شود.
وی بیان کرد:قرارگرفتن تلمبه خانه نفت گوره و چند راهه 
و  گناوه  بندر  نزدیکی  در  ایران  صادراتی  خام  نفت  بزرگ 
بویراحمد،  و  کهگیلویه  استان  چهار  نفتی  های  لوله  عبور 
بهره  کارکنان  روزانه  استفاده  و  بوشهر  و  فارس  خوزستان، 
برداری شرکت نفت این مسیر را به یکی از محورهای پرتردد 

منطقه تبدیل کرده است.
ترافیک  کنونی،  جاده  نبودن  استاندارد  به  اشاره  با  راستا 
سنگین، وجود خطوط لوله در کناره های جاده، عرض بسیار 
کم و پیچ های خطرناک و دره های عمیق موجب شده که 
تعطیالت  در  بویژه  رانندگی  سوانح  از  باالیی  آمار  ساله  هر 
طرح  تکمیل  کرد:  تاکید  دهد  می  رخ  محور  این  در  نوروز 
ساخت گچساران به گناوه می تواند از جان باختن یا زخمی 

شدن شمار زیادی از مسافران این مسیر پیشگیری کند.
و کوتاه شدن  ایمن، راحت  ارتباط  ابراز داشت:برقراری  وی 
مسیر بین سه استان های بوشهر، کهگیلویه و بویراحمد و 
خوزستان، کاهش تلفات و تصادفات جاده ای ،اصالح طرح 
به ۱۰۰ کیلومتر در  افزایش سرعت طرح  هندسی مسیر و 
ساعت با توجه به تعریض و بهسازی محور موجود و در نتیجه 
کاهش مصرف سوخت وسایل نقلیه عبوری از مزایای دیگر 

این پروژه است.

پرداخت وام در صندوق
 کارآفرینی امید استان سه برابر شد

بویراحمد گفت:  و  امید کهگیلویه  کارآفرینی  مدیر صندوق 
میزان وام های پرداختی این صندوق از هفته دولت پارسال 
تاکنون )نخستین سال فعالیت دولت سیزدهم( نسبت به یک 

سال قبل سه برابر شده است.
امید  کارآفرینی  صندوق  داشت:  اظهار  پور  حاجی  کاظم 
تاکنون  پارسال  شهریور  ابتدای  از  بویراحمد  و  کهگیلویه 
۲هزار و ۸۸ فقره وام به مبلغ ۱۶۵ میلیارد تومان پرداخت 

کرده است.
وی بیان کرد: این صندوق از ابتدای شهریور ۱۳۹۹ تا هفته 
دولت ۱4۰۰  یکهزار و۶۷۷فقره وام به مبلغ ۵۳ میلیارد و 

۵۰۰ میلیون تومان پرداخت کرده بود.
حاجی پور ابراز داشت: تسهیالت اشتغال صندوق کارآفرینی 
در بخش های  صنایع دستی،  بویراحمد  و  امید کهگیلویه 

گردشگری، کشاورزی و خدمات پرداخت شده است.
وی عنوان کرد:حمایت از زنان سرپرست خانوار حاشیه شهر 
در قالب صندوق های خرد محلی،انعقاد تفاهم نامه با امور 
 ، خانوار  سرپرست  زنان  از  حمایت  استانداری جهت  بانوان 
اجرای طرح روستای بدون بیکار ،در روستاهای مستعد مانند 
پراشکفت ،میمند ، شیتاب ، مارین ، اسالم آباد ، دلی و پس 
اجرای  طرح  و  محلی   خرد  های  صندوق  همایش   ، رش 
برنامه کارافرین شو با حمایت فرمانداری شهرستان لنده از 
به منظور  امید  انجام شده صندوق کارآفرینی  فعالیت های 
رونق کسب و کارهای کوچک است. مدیر صندوق کارآفرینی 
در  همچنین  کرد:  خاطرنشان  بویراحمد  و  کهگیلویه  امید 
بانکی  تسهیالت  تومان  میلیارد  دولت سیزدهم ۱۲  یکسال 
در سفر  وام  کنندگان  از درخواست  نفر  به  ۵۰۹  بهره  کم 
پارسال رییس جمهور در استان پرداخت شده است. حاجی 
پور افزود: این تسهیالت در قالب وام های اشتغال و ضروری 
صندوق  مدیر  است.  شده  پرداخت  استان  در  متقاضیان  به 
فقره  تاکید کرد: هر  بویراحمد  و  امید کهگیلویه  کارآفرینی 
هر  و  تومان  میلیون   ۱۰۰ تا   ۵۰ مذکور  اشتغال  تسهیالت 

فقره وام های ضروری نیز ۱۰ میلیون تومان است.

فرماندار کهگیلویه خبر داد:

هوشمندسازی یارانه، آرد ۴۹ نانوایی 
غیرفعال کهگیلویه را قطع کرد

فرماندار کهگیلویه گفت: با اجرای طرح هوشمندسازی یارانه، 
شهرستان  این  در  غیرفعال  نانوایی   4۹ شبکه  از  خارج  آرد 

قطع شد.
 سید عبدالعزیز موسوی اصل روز دوشنبه در جلسه تنظیم 
از   قبل  نانوایی  واحد   ۲۱۰ کهگیلویه  در  داشت:  اظهار  بازار 
اجرای طرح هوشمندسازی از یارانه آرد برخوردار بوده که بعد 

از اجرای طرح به ۱۶۱ مورد کاهش پیدا کرد.
وی بیان کرد: با اجرای این طرح جلوی عرضه خارج از شبکه 

آرد 4۹ واحد خبازی غیرفعال گرفته شد.
موسوی اصل افزود: بعد از اجرای طرح هوشمندسازی تاکنون 

هیچ گونه کمبود آردی در شهرستان گزارش نشد.
غذایی  امنّیت  تأمین  راستای  در  طرح  این  کرد:  اضافه  وی 
مردم و با هدف جلوگیری از قاچاق کاال و تنظیم بازار موفق 

بوده است.
موسوی اصل تاکید کرد: با ایجاد فضای رقابتی بین نانوایان، 
شاهد نظم بهتر در توزیع، مدیریت پخت، توزیع عادالنه یارانه 

نان و کیفیت نان بهتر شده است. 
بیش  اصناف  و  کشاورزی، صمت  جهاد  جدی  توجه  بر  وی 
بازار  تنظیم  ستاد  مصوبات  و  سیاست ها  به  باید   گذشته  از 
کرد:  بیان  کهگیلویه  بازار  تنظیم  ستاد  رئیس  کرد.  تاکید 
برای یک کاال در سطح  به  هیچ  عنوان چند قیمت مختلف 
شهری مثل دهدشت قابل  قبول نیست و دستگاه های مرتبط 
نظارتی  بعد  مردم،  به حق  مطالبات  راستای  در  می بایست 
خود را به  نحوی که با افزایش بازرسی ها شاهد ساماندهی و 

انضباط بازار باشیم، افزایش دهند.

مدیرکل تعاون، کار و رفاه اجتماعی :

۱۸۳۰ فرصت شغلی در حوزه مشاغل 
خانگی استان ایجاد شد

بویراحمد  و  کهگیلویه  اجتماعی  رفاه  و  کار  تعاون،  مدیرکل 
در  کار  و  کسب  مجوز  صدور  زمانی  فرآیند  اصالح  با  گفت: 
ابتدای دولت سیزدهم تاکنون  حوزه مشاغل خرد خانگی از 
این  در  شغلی  فرصت جدید  و ۸۳۰  یکهزار  ایجاد  به  موفق 

استان شده ایم.
حمید رضا واعظی  زاده در آستانه هفته دولت ضمن تشریح 
فعالیت ها و اقدامات انجام گرفته طی یکسالگی دولت سیزدهم 
در حوزه های تعاون ، کار و رفاه اجتماعی  استان تصریح کرد: 
این میزان فرصت جدید شغلی با پرداخت تسهیالت به یک 
هزار و ۶۶۶طرح زودبازده مشاغل خانکی ایجاد شده که نقش 

مهمی در تقویت اقتصاد و معیشت خانواده ها داشته است .
وی اضافه کرد : البته در مدت یاد شده با راه اندازی سامانه 
در  مجوزها  صدور  زمان  مدت  زمانی  فرایند  اصالح  و  رصد 
و  ایم  داشته  مجوز  صدور  هزارمورد  هشت  حدود  مجموع  
به بانکهای مربوطه برای دریافت تسهیالت 4درصدی معرفی 
شده اند که تاکنون به یکهزار و ۶۶۶طرح یاد شده تسهیالت 
قرار  پرداخت  و  بررسی  نوبت  مابقی هم در  و  پرداخت شده 

دارند.
به گفته واعظی زاده طبق سامانه رصد امسال ایجاد۱۳ هزار و 
۵۲۰ شغل از محل مشاغل خرد تا پروژه های کالن در استان 
کهگیلویه و بویراحمد پیش بینی شده  که از این میزان ۱۷ 
دستگاه   ۲۷ باید  آن  تکمیل  وبرای  یافته  تحقق  آن  درصد 
اجرایی ضمن عمل به تعهد شان اقدام به ثبت آمار اشتغال 

ایجاد شده در سامانه کنند.
وی بر ضرورت ثبت آمار اشتغال در سامانه رصد تاکید کرد 
دستگاه  توسط  سامانه  در  آمار  این  کردن  وارد  با  افزود:  و 
شفافی  و  دقیق  اعداد  به  اشتغال  خصوص  در  اجرایی  های 
خواهیم رسید. مدیرکل تعاون، کار و رفاه اجتماعی کهگیلویه 
و بویراحمد ابراز داشت: دستگاه های اجرایی همچون کمیته 
امداد امام خمینی )ره(، جهاد کشاورزی، صندوق کارآفرینی 
ایجاد بیشترین اشتغال در میان دیگر دستگاه ها  متعهد به 
متوسط  و  های خرد  کرد: طرح  تاکید  زاده  واعظی  هستند. 
بسیار زودبازده تر از طرح های دیگر هستند و با این رویکرد 

روز به روز از تعداد افراد بیکار در استان کاسته خواهد شد.
بویراحمد  و  کهگیلویه  اجتماعی  رفاه  و  کار  تعاون،  مدیرکل 
تقویت  باید  اما  استان وجود دارد  ادامه داد: فرهنگ کار در 

شود و آموزش و مهارت آموزی ما باید بازار محور باشد .
به گفته واعظی زاده هم اکنون ۹ مرکز کاریابی غیردولتی و 
چهار مرکز مشاوره در استان وجود دارند که در این مدت یک 
پایدار پیدا  اند برای ۲۱۵ نفر شغل مناسب و  ساله توانسته 
کنند. وی همچنین به آغاز هفته تعاون در انتهای هفته دولت 
اشاره کرد و اظهار داشت : در این هفته پنج طرح تعاونی در 
و  افتتاح  ۶۵نفر  اشتغالزایی  با  بویراحمد  و  کهگیلویه  استان 

مورد بهره برداری قرار خواهد گرفت.

جانشین فرماندهی انتظامی کهگیلویه:

متهمان و سارقان در طرح ارتقا امنیت 
اجتماعی در امان نخواهند بود

اجرای  به  اشاره  با  کهگیلویه  انتظامی  فرماندهی  جانشین 
گفت:  شهرستان  این  در  اجتماعی  امنیت  ارتقاء  طرح 
در  پلیس  سوی  از  عمومی  نظم  مخالن  و  سارقان  متهمان، 
امان نخواهند بود. سرهنگ بهنام زمانی روز دوشنبه در این 
راستا اظهار داشت: به منظور ارتقاء امنیت اجتماعی با هدف 
مبارزه با متهمان و سارقان تحت تعقیب و متواری و برخورد 
باخرده فروشان مواد مخدر ، این طرح به مدت یک روز در 
دستورکار مجموعه یگان های این فرماندهی قرار گرفت. وی 
با مرجع قضایی و با حضور  افزود: ماموران ضمن هماهنگی 
در  بازرسی  و  ایست  تور  برپایی  به  اقدام  دادستانی  نماینده 

نقاط مختلف از جمله ورودی و خروجی شهرستان کردند.
 زمانی تصریح کرد: ماموران در اجرای این طرح ۶۳ دستگاه 
خودروی متخلف را توقیف، ۱4۶مورد اعمال قانون، ۱4 قبضه 
سالح، ۶۲ لیتر مشروبات الکلی ، 4۰۰گرم انواع مواد مخدر 
، 4حقه وافور ، ۲عدد شوکر ، ۳عدد افشانه دفاع شخصی ، 
و  انواع سالح سرد کشف  عدد   ۶۷ ، فشنگ  انواع  ۳۵۳عدد 
ضبط و ۳۷ نفر متهم ، ۹نفر قاچاقچی مواد مخدر ، ۱۶نفر 
معتاد ، ۵ نفر سارق نیز دستگیر و در همین راستا خودروهای 

توقیفی به پارکینگ منتقل شدند.

افزایش بی حساب و کتاب قیمت در سایه 
آشفته بازار گوشت در استان کهگیلویه و 
مردم  معیشت  اصلی  پایه  که  بویراحمد 
بوده،  کشاورزی  و  دامداری  راه  از  آن 

نگران کننده است.
باوجود تولید ۷ هزار و ۵۰۰ تنی گوشت 
و  کهگیلویه  استان  در  نیاز  بر  مازاد 
اساسی  کاالی  این  بازار  اما  بویراحمد 
بسیار  استان  مختلف  نقاط  در  پرمصرف 
نقش  و  مدیریت ها  سوء  و  بوده  آشفته 
نابسامانی  بر  میان  این  در  دالالن  عمده 

بازار گوشت تأثیر گذاشته است.
 ۲ حدود  بویراحمد  و  کهگیلویه  استان 
تأمین  را  کشور  نیاز  مورد  گوشت  درصد 
می کند که ۶۰ درصد تولید گوشت استان 
با  اما  می شود  تولید  عشایری  مناطق  در 
انواع  متالطم  بازار  شاهد  هم  باز  اینهمه 

گوشت در سطح استان هستیم.
پرمصرف  و  اساسی  کاالی  یک  “گوشت” 
بوده و برای مردم یک غذای مورد توجه به 
شمار می رود از سویی دیگر گوشت نقش 
عمده ای در تغذیه و سالمتی مردم دارد و 
به عنوان یک کاالی استراتژیک محسوب 
می شود و به همین دلیل است که میزان 
خانواده های  سفره  در  کاال  این  تقاضای 

ایرانی بسیار زیاد است.
در  تغذیه ای  و  بهداشتی  مسائل  رعایت 
اما  است  مهم  گوشت  از  مردم  استفاده 
گوشت،  از  استفاده  در  دلیل  عمده ترین 
این  است.  بوده  آن  “قیمت”  موضوع 
کمتر  استان های  در  بخصوص  موضوع 
برخوردار و خانواده های مستضعف و فقیر 
اهمیت بیشتری دارد و افزایش قیمت آن 
طی سال های گذشته سبب شده بسیاری 
نیاز خود  از مردم در خرید گوشت مورد 

ناتوان باشند.
“گوشت  اما  دارد  مختلفی  انواع  گوشت 
قرمز” و “گوشت مرغ” نسبت به انواع دیگر 
کبک  ماهی،  بلدرچین،  بوقلمون،  گوشت 
بوده  مردم  توجه  مورد  بیشتر  شترمرغ  و 

و طرفداران بیشتری در بین مردم دارد.
طی یک سال گذشته قیمت گوشت قرمز 
و گوشت مرغ شیب صعودی گرفته و هر 
هفته قیمت آنها افزایش یافته است، این 
نیز  میزان  همان  به  که  است  حالی  در 
برای  تقاضا  میزان  و  مردم  خرید  قدرت 
بویراحمد  و  کهگیلویه  در  گوشت  خرید 
کاهش یافته است تا جایی که بیشتر مردم 

حتی در طول ماه هم توان خرید گوشت 
را نداشته باشند.

محمود کمالی شهروند دهدشتی با اشاره 
قرمز  گوشت  گفت:  گوشت،  قیمت  به 
و  کهگیلویه  استان  در  مرغ  گوشت  و 
هفته  هر  و  ندارد  قیمتی  ثبات  بویراحمد 

در حال افزایش قیمت است.
و  گوشت  قیمت  ثبات  عدم  گفت:  وی 
افزایش بی رویه آن در سطح استان، انگیزه 
و  است  داده  کاهش  را  خرید  برای  مردم 
میزان تقاضا نیز به مرور کمتر شده است 
تا جایی که مردم خرید گوشت را از سبد 

کاالیی خود حذف کردند.
این شهروند دهدشتی ادامه داد: سال های 
یک  مرغ  گوشت  و  قرمز  گوشت  گذشته 
مردم  مصرفی  سبد  در  مصرف  پر  کاالی 
می کردند  مصرف  را  آن  هرهفته  و  بوده 
هم  یکبار  شاید  ماه  طول  در  االن  اما 

نمی توانیم آن را مصرف کنیم.
مختلف  نقاط  در  قرمز  گوشت  گفت:  وی 
متفاوتی  قیمت های  کهگیلویه  شهرستان 
و  ندارد  هم  خاصی  مصوب  نرخ  و  دارد 
در  دلخواه  قیمت های  با  قرمز  گوشت 

قصابی ها عرضه می شود.
قصابی های  در  میدانی  گزارش  اساس  بر 
کیلویی  کهره  و  بره  گوشت  یاسوج  شهر 
۱۶۵ هزار تومان، گوشت بز کیلویی ۱۰۰ 
هزار   ۱۵۵ کیلویی  گوساله  و  تومان  هزار 
حالی  در  این  می رسد  فروش  به  تومان 
است که در برخی نقاط شهر یاسوج این 

قیمت نیز بیشتر است.
گزارشات میدانی نشان می دهد که گوشت 
قرمز در نقاط مختلف شهرستان کهگیلویه 
فروخته  تومان  هزار   ۱۵۵ کیلویی  نیز 
می شود اما گوشت مرغ گرم تا کیلویی ۶۲ 

هزار تومان نیز فروش می شود.
شهر  قصابان  صنف  از  پاداشیان  اهلل رحم 
بسیار  شرایط  دالیل  به  گفت:  یاسوج 
مردم  توان  گرانی ها،  و  اقتصادی  سخت 
برای خرید گوشت قرمز به نسبت گذشته 
گوشت  فروش  بازار  و  شده  اندک  بسیار 

قرمز دچار رکود شده است.
در  بره  گوشت  تقاضای  میزان  گفت:  وی 
بین مردم به نسبت بیشتر است و در حال 
۱۶۵هزار  کیلویی  تا  بره  گوشت  حاضر 
اما  می شود  فروخته  یاسوج  در  تومان 
گوشت  بازار  در  تقاضا  کاهش  اینهمه  با 
سبب  و  می شود  دیده  وضوح  به  استان 

ضرر و زیان بسیار زیاد قصابی ها می شود.
این عضو صنف قصابان شهر یاسوج، عنوان 
کرد: از میدان خرید دام تا اینکه گوشت 
کننده  مصرف  دست  به  قصابی  مغازه  به 
یکصد  مبلغ  گوسفند  هر  ازای  به  برسد 
به  باتوجه  اما  می شود  هزینه  تومان  هزار 
اندک  تقاضای  و  بازار  کسادی  وضعیت 
برای  کشتار  گوشت،  خرید  برای  مردم 

قصابی ها صرفه اقتصادی ندارد.
معاون بهبود تولیدات دامی جهادکشاورزی 
کرد:  اظهار  نیز،  بویراحمد  و  کهگیلویه 
سوی  از  مصوبی  قیمت  هیچگونه  امسال 
و  نشده  تعیین  قرمز  گوشت  برای  دولت 
قیمت فروش تابع میزان عرضه و تقاضا و 

براساس کشش بازار تعیین می شود.
رضا بهنام پور افزود: در حال حاضر گوشت 
گوشت  تومان،  هزار   ۱۵۰ کیلویی  بره 
میش ۱۲۰ هزار تومان و گوشت گوساله 
این  که  بوده  تومان  هزار   ۱۶۰ کیلویی 

قیمت به ضرر تولید کننده است.
وی با اشاره به میزان تولید گوشت قرمز 
به  ساالنه  کرد:  عنوان  استان،  در  مرغ  و 
میزان ۱۷ هزار و 4۰۰ تن گوشت قرمز و 
میزان ۱۸ هزار و ۲۳۵ تن گوشت مرغ در 
کهگیلویه و بویراحمد تولید می شود، این 
در حالی است که ساالنه ۸ هزار و 4۰۰ 
تولید  استان  در  مازاد  قرمز  گوشت  تن 
می شود که معموأل به صورت دام زنده از 
استان خارج می شود و ساالنه ۳ هزار تن 
گوشت مرغ مورد نیاز استان کمبود داریم. 
ارز  حذف  از  پس  کرد:  عنوان  بهنام پور 
ترجیحی قیمت نهاده های دامی تا ۶ برابر 
گوشت  قیمت  اما  داشته  قیمت  افزایش 
به  رویه  این  و  نکرده  تغییری  هیچ  قرمز 
البته  است  دامدار  و  کننده  تولید  ضرر 
دولت خواهان افزایش قیمت گوشت قرمز 
بوده اما بازار در سطح استان هیچ کششی 

برای افزایش قیمت ندارد.
از  دولت  حمایت  به  اشاره  با  وی 
کرد:  تصریح  قرمز  گوشت  تولیدکنندگان 
دولت در راستای حمایت از تولیدکنندگان 
گوشت قرمز طرح خرید تضمینی دام پروار 
بره و گوساله نر جوان را در سطح استان 
اتحادیه  طرح  این  در  است،  کرده  آغاز 
 ۸۵ کیلویی  را  زنده  دام  استان  دامداران 
و  کرده  خریداری  دامدار  از  تومان  هزار 
دام  پشتیبانی  امور  دام،  کشتار  از  پس  و 
گوشت قرمز خالص را کیلویی ۲۰۰ هزار 

تومان خریداری کرده و ذخیره می کند.
جهاد  دامی  تولیدات  بهبود  معاون 
عنوان  بویراحمد،  و  کهگیلویه  کشاورزی 
کرد: در بازار گوشت استان در حال حاضر 
دست دالالن قطع شده و در تعیین میزان 
نقشی  هیچ  دالالن  نیز  گوشت  قیمت 

ندارند.
وی افزود: در حال حاضر مرغ زنده کیلویی 
مرغداری ها  از  تومان  هزار   4۱ تا   4۰
خریداری شده و کیلویی ۵۹ هزار و ۸۰۰ 

تومان به دست مصرف کننده می رسد.
بهنام پور با بیان اینکه بخاطر کمبود تولید 
مرغ گرم در سطح استان قیمت فروش آن 
نسبت به قیمت کشوری کمی باالتر است، 
عنوان کرد: مرغ گرم مورد نیاز استان در 
هر شبانه روز ۵۸ تن بوده و نیاز ساالنه بالغ 

بر ۲۳ هزار تن است.
وی خاطرنشان کرد: باتوجه به توان بسیار 
کم مردم استان جهت خرید گوشت مرغ، 
بیشتر  این  از  مرغ  قیمت  افزایش  امکان 
وجود ندارد البته ممکن است شهریورماه 

امسال قیمت مرغ گرم افزایش یابد.
استان کهگیلویه  دامداران  اتحادیه  رئیس 
دغدغه های  به  اشاره  با  نیز  بویراحمد  و 
دامداران گفت: در این شرایط خاص، طرح 
از  دامداران  گوساله  و  بره  خرید  حمایتی 
است  موثر  و  جا  به  بسیار  دولت  سوی 
موقع  به  پرداخت  دامداران  انتظار  اما 
خود  دام های  فروش  بابت  مطالباتشان 

است.
اتحادیه  افزود:  روانساالر  اسحاق  سید 
دامداران نقش مباشر و شرکت پشتیبانی 
طرح  این  در  خریدار  عنوان  به  دام  امور 
فعال هستند و امیدواریم که بتوانیم با یک 
هم افزایی همه دام های پرواری مازاد را از 

دامداران خرید کنیم. 
به  دام  رسیدن  و  دامداران  دلگرمی  وی 
طرح  این  مهم  هدف  دو  را  واقعی  قیمت 
دانست و تصریح کرد: در حالی که قیمت 
دام زنده بره و گوساله در بازار بین ۵۰ تا 
دام  طرح  این  در  است،  تومان  هزار   ۷۰
زنده با قیمت هر کیلوگرم ۸۵ هزار تومان 

خریداری می شود. 
استان کهگیلویه  دامداران  اتحادیه  رئیس 
را  دولت  از  دامداران  انتظار  بویراحمد  و 
خود  دام  بهای  پرداخت  در  تعلل  عدم 
عنوان کرد و افزود: توان اتحادیه دامداران 
دامداران  تحمل  باید  یا  و  است  محدود 
یا  شود  بیشتر  مطالباتشان  دریافت  برای 

سرعت پرداخت دولت بیشتر شود. 
گوشت  قیمت  گرانی  گزارش،  این  برپایه 
استان  سطح  در  مرغ  گوشت  و  قرمز 
کهگیلویه و بویراحمد سبب شده تا اقشار 
متوسط و رو به پایین جامعه به ناچار این 
دو منبع غذایی ارزشمند را از سفره خود 
حذف کنند که این موضوع به طور شک 

بر سالمتی مردم اثرگذار است.
باتوجه به نوسان قیمت گوشت قرمز و مرغ 
خرید  توان  عدم  و  گذشته  سال های  در 
راستای  در  دولت  آنها،  خرید  در  مردم 
توزیع  مردم،  از  خود  حمایتی  سیاست 
را  گوشت منجمد دولتی در شهرستان ها 
در دستور کار خود قرار داده است اما در 
۵ ماهه اول امسال تاکنون از این سیاست 
بویراحمد  و  کهگیلویه  در  دولت  حمایتی 

خبری نشده است.

استان  آثار دفاع مقدس  مدیرکل حفظ 
عملیات  آغاز  از  بویراحمد  و  کهگیلویه 
دفاع  موزه  باغ  فرهنگی  مرکز  اجرایی 
پایان  تا  یاسوج  در  استان  این  مقدس 

هفته دولت خبر داد.
سرهنگ امیرعباس آسمند افزود: مرکز 
استان  مقدس  دفاع  موزه  فرهنگی 
کهگیلویه و بویراحمد چندین سال است 

که با مشکل اعتبار مواجه بود.
پیگیری های  با  امسال  اظهارکرد:  وی 
انجام شده ما و استاندار در سطح استان 
و ملی حدود ۱۹ میلیارد تومان به این 

مرکز اختصاص داده شد.
استان  آثار دفاع مقدس  مدیرکل حفظ 

کرد:  خاطرنشان  بویراحمد  و  کهگیلویه 
۱۳ هزار متر زمین این مرکز در پارک 

یاسوج تحویل پیمانکار شده است.
راز  شرکت  عوامل  کرد:  تصریح  آسمند 
آینده  روز  چند  تا  زمین  این  در  کویر 
تجهیز کارگاه کرده و شروع به کار می 

کنند.
مرکز  اجرایی  عملیات  کرد:  بیان  وی 
پایان  تا  و  مقدس  دفاع  موزه  فرهنگی 

هفته دولت آغاز می شود.
هرمزگان،  استان  سه  که  است  گفتنی 
بویراحمد در بین  بوشهر و کهگیلویه و 
استانهای کشور فاقد موزه دفاع مقدس 

هستند.

بعلت افزایش قیمت در  کهگیلویه و بویراحمد؛

کاهش تقاضای گوشت در بازار استان

مدیرکل حفظ آثار دفاع مقدس کهگیلویه و بویراحمد:

آغاز عملیات اجرایی باغ موزه دفاع مقدس 
استان تا پایان هفته دولت

 4۳ دولت  هفته  با  همزمان  گفت:  باشت  فرماندار 
طرح عمرانی در این شهرستان افتتاح و کلنگ زنی 

می شود.
نادر گرامی روز دوشنبه در نشست شورای اداری 
بیش  اعتباری  با  ها  تعداد طرح  این  افزود:  باشت 
ریال  میلیون   ۱۹۰ میلیاردو   ۲۷۳ هزارو  یک  از 
سرمایه گذاری کلنگ زنی یا بهره برداری می شود.

با   مورد  ها ۲۹  تعداد طرح  این  از  کرد:  بیان  وی 
۵۷۱ میلیاردو ۷۱۹ میلیون ریال اعتبار افتتاح می 

شود.
گرامی تکمیل شبکه توزیع آب روستای چاه تلخ 

باشت، ساخت طرح استخر غورک، گلخانه شهرک 
فدک سرابیز، احداث سالن چند منظوره مدیریت 
شهرداری،  رفاهی  و  تفریحی  مجتمع  بحران، 
ساختمان پایگاه امداد و نجات الر،کمربندی  پل 
بهرام،  باشت شاه  تلخ، تکمیل محور  به چاه  بریم 
باشت،  تلچگاه  بهداشت  خانه  عنا،  جاده  تکمیل 
بهداشت  خانه  تکمیل   ، باشت  پزشک  گاه  اقامت 
راه  چهار  بهداشت  خانه  ساخت  موسی،  نارگ 
طرح  از  نازنگون  بهداشت  خانه  ساخت  و  گشین 

های افتتاحی هفته دولت امسال است.
فرماندار باشت تعداد طرح های این شهرستان که 
هفته  با  همزمان  آنان  اجرایی  عملیات  است  قرار 
دولت شروع شود را ۱4 مورد برآورد کرد و افزود: 
بودجه  ریال  میلیون  میلیاردو 4۷۱  از ۷۰۱  بیش 

برای اجرای این طرح ها پیش بینی شده است.

عملیات  امسال  دولت  هفته  در  کرد:  تصریح  وی 
حاج  جدید  سایت  دمیه،  جدید  سایت  اجرایی 
شاه  سایت  ارتقاء  برمامیان،  ایستگاه  ارتقا  قلندر، 
زینعلی، اجرای فیبر نوری باشت به چرام، اجرای 
ساخن  گوهرگان،  به  بلبل  چم  نوری  فیبر  طرح 
کوه  تکمیل  باشت،  حکیم  اله  آیت  دبیرستان 
دهک، زیر سازی، بیس و آسفالت معابر روستا های 
برمامیون، پنبه زار، دم تنگ میان تنگان، تلخاب 
رباط،  دلی  آباد،  تم، سلطان  مله  بخش،  علی  میر 
چالموره، سرابییز، تنگ آب شوش آغاز خواهد شد. 
گرامی ابراز کرد: هم اکنون عملیات اجرایی قطعه 
از  بیش  بطول  بابامیدان   - بزرگراه گچساران  دوم 
 ۵۸۰ هزارو   ۲ از  بیش  اعتباری  و  کیلومتر    ۱۰
میلیارد ریال ،در شهرستان باشت و استان فارس 
اجرا خواهد شد. گرامی  تصریح کرد: هم اکنون ۹ 

طرح در زمینه راهداری در دست اجراست که امید 
است با بهره برداری از این طرح ها گامی بزرگ برای 
رفاه اهالی این روستاها و همچنین کاربران جاده 
ای در راههای مواصالتی شهرستان برداشته شود.

روستایی  عمران  طرح   ۳۵ افزود:  باشت  فرماندار 
ریال در مناطق  از ۳۵۱ میلیارد  اعتباری بیش  با 
روستایی  بهبود محیط  راستای  در  باشت  مختلف 
دست  در  روستائیان  به  رسانی  خدمات  توسعه  و 
ابراز کرد: مسئوالن در هفته دولت  اجراست. وی 
باید بیش از دیگر روزها در بین مردم بوده و موظف 
انجام شده  که  اقداماتی  گزارش  ارائه  و  تبیین  به 
هستند. گرامی اظهار داشت: شرکت بهره برداری 
نفت و گاز گچساران در زمینه تامین ماشین آالت 
در ۹ ماه اخیر کمک شایانی در بازگشایی راههای 

این شهرستان کرده است.

۴۳ طرح عمرانی در باشت 
کلنگ زنی و افتتاح می شود
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شما  از  امروز  که  دعوتی  هر  به  احتماالً   : فروردین  متولد 
می شود پاسخ مثبت می دهید چون به نظرتان خوشایند می آیند.

اما ممکن است در موقعیتی قرار بگیرید که بهتان خوش نگذرد 
چون از اینکه در جای دیگری حضور ندارید دچار استرس شده 
اید. تا دیر نشده عجله کنید، سنگ بزرگ نشانه ی نزدن است. 
برای اینکه چیزی را از دست ندهید از زیادی آن بپرهیزید. شاید 

بعداً فرصت بهتری برای این کار داشته باشید.
شده اید  گم  در  سر  روزها  این  در  شما   : اردیبهشت  متولد 
کاری درست  و چه  انجام دهید  را  کاری  باید چه  نمی دانید  و 
است. از درون تان با مشکالت زیادی مواجه هستید. شما فردی 
هستید که برای شروع یک کار مدام به شخصی احتیاج دارید 
استارت  دیگری  و شخص  بروید  پیش  تا  دهد  هل  را  شما  که 
بزند به همین دلیل مدام به دنبال فردایی  کاری را برای شما 

دروغین هستید. 
متولد خرداد : احساس زیاد جالبی نیست زمانی که شخصی 
را که دوستش دارید بخواهد شما را مدام زیر نظر و کنترل خود 
داشته باشد. چیزی که این وضع را بدتر می کند این است که 
اگر شما  برانگیخته شود حتی  احساسات شما  اگر همین حاال 
بدانید که بهتر است آنها را برای خودتان نگاه دارید آنها را بیان 
اگر  و  پیدا می کند  ادامه  بحران  و  فشار  این وجود  با  می کنید. 
شما بگویید که امروز در ذهن تان چه می گذرد فردا احتماال این 

مشکل حتی بزرگتر نیز خواهد شد.
متولد تیر : شما امروز نسبت به روزهای دیگر کمتر استوار و 
محکم هستید،  سیاره قدیمی شما، ژوپیتر با اورانوس ظالم در 
اولین خانه از شخصیت شما دیدار می کند. اما طبیعت سرکش 
شما ممکن است تنها ظاهری باشد،  به خاطر اینکه می دانید که 
باید قوانین و ضوابط کیوان را تصدیق کرده و از آن فرمانبرداری 
کنید. با این وجود، اکنون باید مراقب باشید؛  اگر شما فراتر از 
شایستگی خود گام بردارید،  موقعیتی پیش خواهد آمد که باید 

بسرعت جبران کنید.
متولد مرداد : امروز تخیالتتان می تواند شما را به سفری زیبا 
ببرد، اما شما زیاد دوست ندارید که از آن سفر بازگردید. لذتی 
که شما خواهان آن هستید به واسطه دسترسی به این رویاها 
به وجود می آید. باال و پایین پریدن با شادی در درونتان حتی 
اگر به کوتاهی یک لحظه باشد به ظاهر پاداشی کافی به نظر 

می رسد.
متولد شهریور : شما از انجام دادن کارهایی را که پشت سر 
هم برایتان بوجود می آیند خسته شده اید، خوشبختانه، با تمرکز 
به روی اهداف بلند مدت خود می توانید قدر و ارزش لحظه حال 
را دریابید. اما این کار می تواند یک سیاست کامال ماهرانه و در 
عین حال فریبنده باشد چرا که درست نیست که آنچه اکنون 

اتفاق می افتد را نادیده بگیرید.  
متولد مهر : امروز یک سوء تفاهم کوچک بین شما و خواهر و 
یا برادرتان ممکن است شما را از مسیر اصلی تان منحرف کند 
و مجبور باشید انرژی تان را صرف حل کردن این مشکل بکنید. 
اگر شما خواهر و برادر ندارید ممکن است با یک دوست و یا با 

همسایه تان اختالف پیدا کنید. 
متولد آبان : امروز اوضاع شما بیخ پیدا کرده و مسئولیت های 
بنابراین مسائل خیلی  دارند!  اولویت  تفریح  و  بازی  بر  کاریتان 
و  دارد  بستگی  دیگران  تصمیمات  به  زندگیتان  در  زیادی 
و  تفریح  برای  شما  بگیرید.  دستور  دیگران  از  مجبورید  شما 
خوشگذرانی کاماًل آماده اید، اما شاید این افراد در مورد کارهایی 

که باید انجام دهید نظر دیگری داشته باشند.
روی  را  توجهتان  می کنید  سعی  شما  درحالیکه   : آذر  متولد 
چیزهایی که برایتان از همه چیز مهم ترند متمرکز کنید، با ضد 
که  می دهند  رخ  زیادی  اتفاقات  می شوید.  روبرو  نقیض هایی  و 
شما را از مسیر اصلی تان دور می کنند. قسمتی از مشکل شما 
اختیار  زمانی که در  به  این می شود که شما نسبت  به  مربوط 

دارید می خواهید کارهای بیشتری انجام بدهید. 
متولد دی : شما امروز سعی می کنید تا جایی که امکان دارد 
با کمک دیگران به مقصود خود برسید، اما نیازهای شما برایتان 
دردسرساز نیز خواهند بود؛ چراکه اگر آنهایی که بهتان کمک 
کرده اند هر خواسته بدون دلیلی هم از شما داشتند شما مجبور 

می شوید بهشان کمک کنید. 
متولد بهمن : شما بین دو احساس سردرگم شده اید، قلب تان 
به شما می گوید بله این کار را انجام بده اما ذهن و   منطق تان 
به شما می گوید نه این کار را نباید انجام بدهید و شما را دچار 

یک سردر گمی گرده اند.
دیگران  تاثیر  تحت  خیلی  شا  اینکه  باوجود   : اسفند  متولد 
قرار نمی گیرید، اما ظاهرا امروز کسی هست که بیشتر از قبل 
روی شما تسلط دارد. حقیقت این است که اطرافیان شما امروز 
ادعاهای زیادی دارند و از همین راه نیز به نان و نوایی می رسند! 
کنید،  و جنجال ها  وارد کشمکش ها  را  اینکه خودتان  به جای 
نیت و مقصود خود را برای رسیدن به هدفتان تعیین کنید و 
برای رسیدن به آن اقدام کنید. اصال مهم نیست که دیگران چه 

می گویند!!

۳
فال روز 

 وزیر ورزش و جوانان با تاکید بر اینکه ورزش 
تعلیم و تربیتی باید دیده شود و مورد حمایت 
از  و  احیاء  باید  ورزش  زنگ  گفت:  بگیرد  قرار 
بدنی دانش آموزان  فعالیت های  برای  هر زمانی 

استفاده شود.
و  از سی  روز  در سومین  سید حمید سجادی 
و  آموزش  روسای  و  مدیران  اجالس  ششمین 
در  سران  اجالس  سالن  در  که  کشور  پرورش 
بیانات  برخی  مرور  است، ضمن  برگزاری  حال 
فرهنگیان  با  دیدار  در  انقالب  معظم  رهبر 
پرورش گفت:  و  آموزش  نظام  پیرامون جایگاه 

یکی از عبارات ارزشمندی که امروز بسیار موثر 
)ع(  امیرالمونین  از  جمله ای  است  کاربردی  و 
را  خود  »فرزندان  که   فرمودند  ایشان  است. 

برای فردا تربیت کنید«. 
وی با اشاره به ابعاد اربعه ورزش در دنیا اظهار 
کرد: پایه و اساس ورزش در دنیا بر چهار بعد 
ورزش تعلیم و تربیتی، ورزش همگانی، ورزش 
است.  شده  تعریف  حرفه ای  ورزش  و  قهرمانی 
امروز دنیا به این رسیده است که زیربنای همه 

اینها ورزش تعلیم و تربیتی است. 
وزیر ورزش و جوانان ادامه داد: ما در آموزه های 
اسالم، از ابزارهای مختلف برای تعلیم و تربیت 
جامعه  در  است  قرار  وقتی  می کنیم.  استفاده 
ابتدا  در  باید  کنیم  ایفا  مختلفی  نقش های 
جسم و جان و روح ما، میزان و از یک تعادلی 

برخوردار باشد. 
وی با بیان اینکه در کنار سایر آموزه ها می توان 
تکمیل  برای  ورزشی  بازی های  و  فعالیتها  از 
عنوان  به  گفت:  کرد  استفاده  تربیت  و  تعلیم 
مثال دانش آموزی داریم شجاع و یا مسئولیت 
اینها را در ورزش  اصالح  پذیر نیست، می توان 
کرد.  سجادی ادامه داد: خاستگاه  ورزش تعلیم 
و  ورزش  هر  که  می بینیم  اینگونه  را  تربیتی  و 
اردویی که برگزار می کنیم باید آموزنده باشد. 

آموزش ها نباید تک بعدی باشند. 
اینکه ورزش  بر  تاکید  با  وزیر ورزش و جوانان 
تعلیم و تربیتی باید دیده شود و مورد حمایت 
از  و  احیاء  باید  ورزش  زنگ  گفت:  بگیرد  قرار 
هر زمانی برای فعالیت های بدنی دانش آموزان 
جایگاه  تربیتی  و  تعلیم  ورزش  شود.  استفاده 

است که  ثابت کرده  علم  و  دارد  اهمیتی  حائز 
حرفه ای  و  همگانی  قهرمانی  ورزش  زیربنای 
مکمل  ورزشی  فعالیت های  است  امید  است. 

سایر آموزه ها باشد. 
وی اعالم کرد که به مناسبت هفته دولت، هفته 
تجهیز  را  روستایی  ورزش  خانه   ۲۰۰ آینده 
می کنیم. ۱۰۹ خانه جوان یا سمن سرا داریم 
که می توانند مکمل کار آموزش و پرورش هم 
باشند و امید است ۷۰ پروژه خانه جوان دیگر 
تاکنون ۳۲  برسانیم.  اتمام  به  پایان سال  تا  را 
داشته ایم.  جوانان  برای  فراغتی  برنامه  هزار 
آفرینی  اشتغال  و  آموزی  مهارت  راستای  در 
توانسته ایم برای ۱۲۰ هزار نفر از جوانان شغل 
ایجاد کنیم که در برنامه های ماست به بیش از 

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

جدول کلمات متقاطع

يادکرد

خاطرات عبدالرضا سالمي نژاد از مقاومت مردم دزفول
دشمن اگر جرأت دارد نزديك دزفول شود

 همه با هم
اگر كسي نمي دانست فکر مي كرد اين همه 
جمعیت با آن بیل و كلنگ هايشان آمده اند 
به كشت و زرع، اگر كمي حساس تر مي شد 
ش��ايد فکر مي كرد نزاعي بی��ن دو طايفه 
درگرفته كه اين همه چوب و چماق به كار 
آمده است. امروز نهمین روز جنگ است و 
دشمن قرار است از پل كرخه عبور كرده و 
خود را به دزفول برس��اند. جمعیت زيادي 
از مردم شهر با شنیدن اين خبر خود را به 
سه راهي جاده انديمش��ک - اهواز رسانده 
و با بیل و كلن��گ و تبر و حتي شمش��یر، 
منتظر قواي دشمن هستند، بعضي ها هم 
تفنگ هاي كهنه و ش��کاري خود را همراه 
آورده اند. جوانان با خ��ود مي گفتند با اين 
آمادگي، دش��من اگر جرأت دارد، نزديک 

شود. 
م��ردم و مس��ئوالن از اين هم��ه حضور، 
احس��اس غرور مي كردند. همین چند روز 
پیش كه نیروهاي تیپ 2 زرهي دزفول به 
رغم 10 ساعت مقاومت در برابر قواي مجهز 
دش��من از ارتفاعات علي گره زد و شاوريه 
عقب نش��یني كرده و در حوال��ي رودخانه 
كرخه موضع گرفته بودن��د، همه را نگران 
كرده بود. وقتي مردم ب��ه كمک نیروهاي 
ارتش آمدند، جلوه اي از حضوري باش��کوه 
را در دزفول به نمايش گذاش��تند. آنها به 
محض اينکه شنیدند تیمسار فالحي براي 
انتقال نیروه��اي ارتش به می��دان جنگ 
خودرو ندارد، صفي طوالني از ده ها اتوبوس 
و میني بوس و تاكس��ي و وانت جلو پادگان 
تیپ 2 زرهي تشکیل دادند و تا نظامي ها را 

به جبهه نرساندند، آرام نگرفتند. 
 مقاومت در کرخه

آن روز مردم تا شب، در س��ه راهي جاده، 
منتظر دش��من ماندند ولي خبري نش��د. 
غالمعلي رش��ید فرمانده عملیات س��پاه 
دزفول با چهار دس��تگاه جیپ 106 كه از 
ارتش قرض گرفته بود، تعدادي از جوانان را 
به كنار پل كرخه اعزام كرد تا در آنجا موضع 
بگیرند و نگذارند دشمن از روي پل رد شود. 
در اين بین يک خودرو عراقي موفق شد از 

پل عبور كند كه مورد هدف قرار گرفت. 
اين روزه��ا در كنار حمالت مک��رر هوايي 
به ش��هر و شکس��تن ديوار صوتي توسط 
هواپیماهاي دش��من كه رعب و وحش��ت 
فراواني بین زنان و ك��ودكان مي انداخت، 
خبرهاي ب��دي از جبهه دش��ت عباس كه 
نزديک ترين جبهه به دزفول بود، مي رسید. 
گفته مي ش��د كه قواي دش��من ت��ا آنجا 
پیشروي كرده و عن قريب به انديمشک و 
دزفول مي رسند. گلوله باران شديد شهر با 
توپ هاي دوربرد كه روز به روز بر تعداد آنها 
نیز افزوده مي ش��د گواهي نگران كننده بر 
اين مدعا بود. در چنین شرايطي عده اي به 
فکر تخلیه شهر و مهاجرت به نقاط امن تري 
در كشور افتادند اما بسیاري ديگر احساس 
خوبي بر ترك شهر نداشتند و مثل سربازان 
يک جن��گ اين را ف��رار از می��دان جنگ 
مي شمردند. در همین روزها حتي شنیده 

مي شد كه بعضي از مسئوالن نظامي به فکر 
انفجار دو پل ورودي شهر براي ممانعت از 
تسخیر آن توسط دش��من هستند. حتي 
گفته مي شد يک دستگاه توپ در اين سوي 
پل مستقر شده تا نیروهاي دشمن را مورد 

هدف قرار دهد. 
من به هم��راه يکي از دوس��تانم در كلوپ 
ورزشي كه در انتهاي خیابان شريعتي بود 
در حال نگهباني از خودرو خاوري بوديم كه 
پر از مهمات بود و ه��ر روز جايش را عوض 
مي كرد. وقتي هواپیماي دشمن را ديديم 
كه با شکس��تن ديوار صوتي ب��ه طرفمان 
نزديک مي ش��ود بالفاصله موضع گرفتیم 
تا آن را هدف بگیريم. احس��اس كرديم با 
آن برنوهاي كهنه، هر كدام يک ضد هوايي 
كاماًل مجه��ز در اختیار داري��م. اين فقط 
احساس من نبود تمام بچه ها در آن روزها 
چنین احساسي داشتند، انگار هیچ قدرتي 
نمي توانست جلودارمان باش��د. نمي دانم 
شايد اين احس��اس ريش��ه در حرف هاي 
فرازمین��ي حضرت امام داش��ت كه مرتب 
از قدرت هاي جهاني به حقارت ياد مي كرد. 
 ي�ک روز مس�جدي، ي�ک روز 

آراسته نيا
از طرفي رژيم بعث عراق، مرتب به جامعه 
رس��انه اي دنیا اعالم مي كرد كه دزفول به 
تسخیر قوايش درآمده است. او همچنین 
در جنگي رواني براي تضعیف روحیه مردم 
و رزمندگان، در راديو عراق، دزفول را يکي 
از شهرهاي عراق جديد مي شمرد و حتي در 
اعالم وضعیت آب و هواي اقلیمي، دزفول را 

گرم ترين شهر عراق مي شمرد. 
يکي از صحنه هاي دردناك، اما غرورانگیز 
اين روزها، تش��ییع پیکر پ��اك رزمندگان 
جبهه ها، در كنار خیل ش��هداي مردم در 
حمالت هوايي و توپخانه اي دش��من بود. 
مردم بي آنکه چیزي به هم بگويند احساس 
مي كردند در دو جبه��ه در حال مقاومت و 

نبرد با دشمن هستند. 
در اي��ن روزهاي س��خت ك��ه هیچ كس 
نمي توانس��ت آين��ده را ح��دس بزن��د يا 
الاقل روحی��ه اي تازه به اف��رادي بدهد كه 
از تهديدهاي مکرر دش��من در راديويش 
سراسیمه شده اند، اين فقط كالم حضرت 
امام بود ك��ه با كلماتي س��اده تمام هیبت 
جنگ را به سخره گرفت؛ ايشان فرمودند: 

يک ديوانه اي آمده و سنگي زده و رفته.... 
اين روزها ديدن صحنه بازگشت رزمندگان 
ش��جاع پاس��دار كه هر روز عصر با س��ر و 
رويي خاكي از جبهه هاي ش��وش و كرخه، 
به دزف��ول مي آين��د يک��ي از زيباترين و 
غرورانگیزترين صحنه هاس��ت كه به مردم 
جرأت و روحیه مي بخشد. صحنه هايي مثل 
بازگش��ت رزمندگاني چون عبدالحسین 
خضريان، جمشید آراسته نیا، احمد سوداگر 
و ناصر مکارم مسجدي با توپ هاي 106 پر 

از خاك و گل. 
 و چه آتش��ي به دل ه��ا مي زد ك��ه در هر 
بازگشت يکي از بچه ها كم مي شد: يک روز 

مکارم مسجدي و روز ديگر آراسته نیا.... 

  عليرضا محمدي
چهارم خرداد به عنوان روز دزفول، روز مقاومت و پايداري نامگذاري شده است. شهري 
که در سال هاي سخت دفاع مقدس نقش بي بديلي ايفا کرد و مردمانش سرود پايداري و 
مقاومت را از نو سرودند. عبدالرضا سالمي نژاد از اهالي اين شهر است که به جهت نگارش 
کتب متعدد در خصوص دفاع مقدس، چهره اي شناخته محسوب مي شود. در گراميداشت 
چهارم خرداد روز مقاومت، روز دزفول، پاي صحبت هاي اين نويسنده ارزشمند کشورمان 
نشستيم تا شنواي بخش هايي از خاطرات و تعابير زيبايش از مقاومت مردم دزفول باشيم. 

 آرمان شريف
»کشور بزرگ عراق ظرف 48 ساعت آينده 
اهداف تعيين شده در شهرهای زير را مورد 
هدف حم�ات موش�ک های دورب�رد خود 
قرار مى دهد: الف- دزفول، ب- تهران، ج- 
اصفهان، د- بهبهان، ه - شيراز و... « اين صدا 
بارها از راديو عراق شنيده مي شد و پس از اين 
اعام دزفول اولين شهري بود که هدف آماج 
موشک هاي دشمن قرار مي گرفت. الف دزفول 
براي مردم شهر آشناست. اگرچه شهرهای 
مورد هدف در الفب�ای عراق تغيير مى کرد و 
کم و زياد مى ش�د اما جايگاه »الف« هميشه 
به دزف�ول اختصاص داش�ت، و اين س�ؤال 
بى پاسخ جنگ را همچنان در نسيم خاطرات 
هش�ت س�ال دفاع مقدس باقى گذاش�ت. 

 قبرهايي بدون پيكر
چهار قبرس��تان در چهار گوشه ش��هر دزفول 
وجود دارد. اينها س��ند افتخار اين شهر و سند 
جنايت دشمنان هستند. مزار شهدا در اين شهر 
بي شمارند اما اين طور نیست كه در هر مزار يک 
پیکر بیابي، بسیاري از آنها فقط نشاني از پیکري 
است كه هرگز يافت نش��دند. مثل قبر محمد 
خادم امام كه پیکرش در چولیان پودر شد، مثل 
قبر حاج عبده خوش��رواني كه بوي پیکرش را 
مي شود در تک تک آجرهاي حسینیه اي كه در 
خانه اش بنا كرده بود حس كرد، مثل مش حمزه 

خادم، مثل... مثل... مثل... 
اما در عوض قبرهايي را مي تواني بیابي كه فقط 
پر از دست و پاس��ت. اگر س��ري به شهید آباد 
زدي روي آنها را بخوان: »اين ها دست و پاهاي 
شهیدان است«، »دست و پاي برادران شهید ما 

كه در اثر جنگ با عراق...«
منبري ها را ديده اي وقتي از هر جا شروع كنند، 
آخر س��ر به كربال مي رس��ند و مرثیه اي براي 
موال ابا عبداهلل مي خوانند؟ اينجا اما از هر جاي 
شهر كه وارد ش��وي، مرثیه اي جلويت به ماتم 
مي نش��یند و تو را به عزاداري زنان و كودكاني 
مي خواند كه هرگز از خواب شبانه بیدار نشدند. 
اما اينگونه نبود كه مرثیه هاي تکراري شهر، آنها 
را به عافیت آباد ببرد. هرگز! آنچ��ه را كه امروز 
مرثیه مي نامیم آنها حماسه مي خواندند؛ همان 
حماس��ه اي كه در پاي منبرها از برير و قاسم و 
علي اكبر و عباس شنیده بودند. مرثیه زنگار دل 

ماست كه به ماتم نشسته است. 
خواهر ش��هیدان ت��وكل ك��ه در دوران دفاع 
مقدس ساكن دزفول بوده از خاطرات آن دوران 
مي گويد: ش��ب هاي دزفول غوغا مي شد. بابا و 
داداش غالم ش��ب ها چراغ به دست مي رفتند 
توي خیابان ها مي گشتند تا به مردم جنگ زده 
كمک كنند. قیامتي به پا بود، همه مجروح شده 
بودند، كلي هم شهید شده بودند. همه جا جنازه 
بود؛ از بچه ش��یرخواره گرفته تا پیرمرد و حتي 
زن باردار هم بود. صحن��ه كربال بود انگار. يکي 
نبود از صدام بپرسد آخر مگر اين زن و بچه اي 
كه شب توي خانه هاي خودشان خوابیده اند چه 
گناهي كرده بودند كه هي موشک مي ريختي 
روي سرش��ان؟! مگر چه بدي به تو كرده بودند 

اين زن و بچه ها؟!
 چرا دزفول؟

مردم حماسه ساز دزفول بارها از خود پرسیده اند: 
از بین اين همه ش��هر چرا دش��من، دزفول را 
انتخاب كرده است؟ اين شهر نه پادگاني نظامي 
است، نه مركزي استاني، نه گلوگاهي راهبردي، 
نه منطقه اي اقتصادي، نه شاهرگي ارتباطي و نه 

حتي شهري مرزي. 
روزى همی��ن س��ؤال را در كالس ه��اى دوره 

فرماندهی از سردار عبدالمحمد رئوفی فرمانده 
رشید لشکر 7 ولی عصر )عج( پرسیدند و او گفت: 
يک تئورى در نظامي گري است كه می گويد اگر 
می خواهی مثاًل يک قطع��ه صد مترى را با صد 
گلوله توپ از قواى دشمن خالی كنی الزم نیست 
به نسبت هر متر يک گلوله بیندازى، كافی است 
قطعه اى يک مترى كه احتم��ال قوى تر براى 
تجمع بیش��تر امکانات و نیروها در آن اس��ت، 
انتخاب كنی و 70 گلوله را به آن سمت شلیک 
كني و هر چه تالش دارى براى درهم كوبیدن 
قوا و روحیه آن يک متر به كارگیرى، اگر در اين 
كار موفق شدى و آنها را مجبور به تخلیه مکان 
كردى در قطعات ديگر ب��ا انداختن چند گلوله 
خواهی توانست مقاومت آنها را بشکنی، چراكه 
آنها تصور می كنند سرنوش��تی همانند قطعه 
اول پیش رو دارند به همین دلیل نمی خواهند 
70 گلوله را تجربه كنند. شايد بخشی از قضیه 
مقاومت شهر دزفول از چنین تئورى اى پیروى 

می كند. 
 شهري که تعطيل نشد

آنچه اين شهر را ش��هري افسانه اي در مقاومت 
و پايداري نش��ان داد و در همان سال ها حیرت 
دوس��تان و دش��منان را برانگیخته بود، جاري 
و س��اري بودن جري��ان زندگي در زي��ر انواع 
تهديدات و حمالت بود به طوري كه ش��هادت 
عروس و دام��ادي در حجله، ش��هادت بیش از 
80 نفر در يکي از خیابان هاي ش��هر و شهادت 
دسته جمعي اعضاي چند خانوار در يک حمله 
موشکي، شهادت 13 نوجوان بسیجي در يک 
بسیج مسجد، نمونه هايي از اين حضور بي وقفه 
مي باشد. از طرفي ذكر اين نکته ضروري است 
كه اكثر شهادت ها در زير سايه انواع تهديدات 
راديو تلويزيوني بود كه از قبل، دشمن در جنگي 
رواني براي ترس��اندن مردم حمالت را از قبل 

اعالم مي كرده است. 
اين شهر كوچک با داشتن سه گلزار شهید در 
سه گوش��ه ش��هر اكنون نیز افتخار دارد كه در 
فضايي روحاني و معنوي متأثر از فرزندان شهید 
خويش به زندگي مؤمنان��ه خود ادامه مي دهد 
و همچنان پیشتاز در حمايت از دستاوردهاي 

انقالب اسالمي مي باشد. 
 مصون از سقوط

جنگ تحمیلي عراق علیه ايران اگرچه رسماً از 
31 شهريور 1359 آغاز شد اما در منطقه دزفول 
چهره خشن خويش را از 13 خرداد همان سال 
با ورود هواپیماهاي جنگي عراق به آسمان اين 
شهر و سپس با ش��لیک توپ و خمپاره در 16 
تیر ماه به پاسگاه هاي فکه و سمیده نشان داد. 
همچنین دشمن در 25 شهريور يعني 6 روز قبل 
از حمله سراسري پاسگاه فکه را به اشغال خود 
درآورد و با بمباران مواضع دشمن در اين منطقه 
توس��ط ارتش ايران رويارويي نیروهاي رزمي 

رسماً كار خود را آغاز كرد. 
در روز 31 شهريور دشمن براي تسخیر شهرهاي 
دزفول و اهواز، دو معبر »فکه – دوس��لک- پل 
نادري- دزفول« و»شرهاني- عین خوش- پل 
نادري- دزفول« را در طرح مانور خود انتخاب 
كرد. دو لش��کر1 مکانی��زه و 10 زرهي موظف 
بودند با عبور از رودخانه كرخه، اهواز را از شمال 
و دزفول را از جنوب محاص��ره و تصرف كنند. 
اگرچه اين دو لشکر ظرف سه روز خود را تا كنار 
رودخانه كرخه رساندند و تمام اين منطقه را به 
تصرف خود درآوردند ولي به داليل مختلف از 
جمله مقاومت هاي مردم��ي از ادامه حركت و 

تصرف دزفول باز ماندند. 
شبیخون هاي مکرر نیروهاي مردمي با پشتیباني 

س��پاه و ارتش در اين منطقه تا اجراي عملیات 
فتح المبین ادامه داش��ت و نهايتاً ب��ا انجام اين 
عملیات بزرگ، دزفول ت��ا پايان جنگ از خطر 

سقوط در امان ماند. 
دشمن از همان روزهاي اول اين شهر را به داليل 
مختلف زير انواع حمالت هوايي، توپخانه اي و 
موشکي خود قرار داد و مردم زيادي را به شهادت 
رساند اما اين شهر حتي براي يک روز از حركت، 
جنبش و زندگي باز نماند. به نظر مي رسید قصد 
اصلي دشمن از اين حمالت، تا قبل از عملیات 
فتح المبین، زمینه سازي براي اش��غال بوده و 
حتي در اين خ��وش خیالي دش��من بارها در 
رسانه هاي خود اشغال و پیوستن اين شهر را به 
جمهوري عراق اعالم كرده بود. اشغال دزفول 
يکي از مهم ترين اه��داف طرح كلي رژيم بعث 
بود كه خوزس��تان را از ايران جدا مي كرد. اين 
موضوع بارها در بیانیه هاي ارتش بعث و سخنان 

فرماندهان آن آمده است. 
 دزفول دين خود را ادا کرد

حماسه حضور يکپارچه مردم خداجوي دزفول 
نه تنها در خلق »خونین ترين مقاومت مردمي« 

در طول جنگ مردم اين ديار را توجهي جهاني 
بخش��ید، بلکه نقش مؤث��ر و بي بدي��ل آنها در 
پش��تیباني رزم تمام نیروهاي مس��تقر در اين 
منطقه در خلق حماسه رزمندگان در جبهه هاي 
جنگ در ضمیر رزمندگان غیر خوزستاني نیز 
ماندگار ش��د. عالوه بر آن تنها ش��هري بود كه 
لشکري )لشکر 7 ولي عصر)عج((را اداره مي كرد 
و حضور فعال و مؤثر خ��ود را از جنوب تا غرب 

كشور نیز به نمايش گذاشته بود. 
پس از عملیات پیروزمندانه فتح المبین و دور 
شدن ش��هر از تهديد اش��غال و قطع حمالت 
توپخانه اي، دش��من ب��ه منظ��ور انتقام گیري 
از م��ردم، بر حج��م حمالت موش��کي خود به 
دزفول افزود. در جريان جنگ ش��هرها دشمن 
در كنار جن��گ نفتکش ها و.... ت��الش كرد به 
صورت همه جانبه مردم مقاوم ايران را زير فشار 
اقتصادي سیاسي مضاعفي قرار دهد لذا ضمن 
دستیابي به موشک هاي دور برد، تهران و ديگر 
مراكز استان ها را به لیست حمالت شهري خود 
كه بعدها آمار آن به 127 شهر رسید، افزود. اما 
با انگیزه انتقام گیري، هرگ��ز جايگاه »الف« از 

دزفول تنزل يا تغییر نکرد. 
اين شهرس��تان كه به س��بب مقاومت هشت 
س��اله خود در براب��ر هجوم موش��ک ها و توپ 
وخمپاره هاي دشمن بعثي به اسطوره مقاومت 
مردمي در جنگ مش��هور اس��ت و لوح زريني 
نیز در سال 1366 از مردم ايران دريافت كرده 
است، در زمان جنگ ايران و عراق آسیب هاي 
زيادي ديد اما هرگز كس��ي قامت خم شده او 
را نديد و حسرت يک آه را براي همیشه بر دل 

دشمن نهاد. 
دزفول يادآور حماس��ه ها و رشادت هاى مردم 
مقاوم آن است. حافظه تاريخی ملت ايران برگ 
زرينی از اين شهر را در ضمیر خود به يادگار دارد 
كه به آن می بالد. روزگارى تاريخ ش��ديدترين 
درگیرى هايش را به اينجا كشانده بود و بشريت 
معاصر با چشم هاى از حدقه بیرون زده، تمامي 

حماسه و غرور انسانی را مرور می كرد. 
در همین ديار بود كه درس آزادگی و سرافرازى 
به نس��ل هايی آموخته ش��د كه در زير س��ايه 
استقامت و پايدارى آنها می آيند و می روند و به 

همین دلیل بود كه شهر نمونه خواندنش. 
روزگارى ك��ه س��تون هاى ش��هر زي��ر هجوم 
موشک ها و توپ ها می لرزيد و ديوارها و خانه ها 
فرومی ريخت و آسمان، جهنمی از آتش و تركش 
و دود مي آفريد و هنگامی كه س��ايه هاى مرگ 
تمام وسعت شهر را پوشانده بود و بوى خون و 
باروت فضاى شهر را پر می كرد، در اينجا شکوه 
حضور مردان و زنانی را می يافتی كه هیچ نشانی 
از ترس و دلهره نداشتند و شهادت را در لحظه 
لحظه زندگی همراهی می كردند و با لبخندهايی 
از جنس آس��مان عظمت و غرور انس��انی را به 

نمايش می گذاشتند. 
چه كسی ياد و خاطره مريد و مراد شهر حضرت 
آيت اهللهّ  سیدمجدالدين قاضی دزفولي را فراموش 
می كند، هم او كه خاك پاى رزمندگان اسالم را 
سرمه چشم هايش می دانست؟ چه كسی شکوه 
شهادت فرزندان شهر را در گردان هاى همیشه 
پیروز بالل و عمار فراموش می كند؟ چه كسی 
روزهاى آفرينش بزرگ ترين پیروزى مردم شهر 
را در لحظه لحظه عملیات فتح المبین فراموش 
می كند؟ و چه كسی سخن تاريخی حضرت امام 
خمینی)ره( را فراموش می كند كه فرمود: »شما 
دزفولی ها امتحان داديد و خوب از اين امتحان 
بیرون آمديد«. هم او كه پیش از اين فرموده بود: 

»دزفول دين خود را به اسالم ادا كرد«.
 شهر نمونه کشور

از پیروزي انقالب اس��المي تا آخرين روزهاي 
نبرد، دش��من ضمن امتحان و بکارگیري انواع 
سالح ها علیه اين شهر، مقاصد مختلفي را دنبال 
مي كرد كه براساس شواهد موجود، تصمیم او از 
اشغال تا جنگ رواني علیه مردم دزفول را طي 
كرد. دزفول قهرمان، شهر موشک ها و توپ ها و به 
قول عراقي ها »بلد الصواريخ«، در طول سال هاي 
دفاع مقدس صدها بار مورد هجوم و دش��مني 
حزب بعث عراق و ارتش اشغالگر او قرار گرفت 
و در طول 2700روز مقاومت، 2600شهید، 4 
هزار جانباز، 452آزاده و 147 مفقوداالثر تقديم 

اسالم و آرمان هاي حضرت امام كرد.
دزفول در طول جنگ، 176 بار توسط موشک، 
489 بار توس��ط بمب و راك��ت و 2500 بار 
توسط توپ مورد حمله قرار گرفت كه از اين 
رهگذر 19 هزار و 500 واحد مسکوني، اداري 
و آموزش��ي اين شهر ويران ش��د. جمهوري 
اسالمي ايران در تاريخ 1366/3/4 اين شهر 
را به پاس حماسه مقاومتش به عنوان »شهر 

نمونه« معرفي كرد. 

گزارش »جوان« از چهارم خرداد، »روز دزفول، روز ملي مقاومت و پايداري«

شهري كه دين خود را به اسالم ادا كرد
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حل جدول 3152

سردار اشتری عنوان کرد
کشف ۱۷۰۰ میلیارد ریال کالهبرداری

 از شبکه های مالی سایبری
جرایم  کشف  درصدی   ۲۶ افزایش  از  فراجا  فرمانده 
گفت:  و  داد  خبر  جاری  سال  ماهه  پنج  در  سایبری 
ریال  میلیارد   ۱۷۰۰ سایبری  مالی  شبکه های  از 

کالهبرداری کشف شده است.
 سردار حسین اشتری در حاشیه دوازدهمین گردهمایی 
مقر مرکزی  در  فتا در سراسر کشور که  پلیس  روسای 
فراجا برگزار شد با حضور در جمع خبرنگاران اظهار کرد: 
امروز گردهمایی روسا و فرماندهان پلیس فتا در سراسر 
کشور برگزار شد و در آن برنامه ریزی برای اهداف آینده 
نیز مورد  پیشین  برنامه های  و  قرار گرفته  بررسی  مورد 
آسیب شناسی قرار گرفت. خوشبختانه پلیس فتا علیرغم 
آنکه جزو پلیس های جدید محسوب می شود، اما عملکرد 
از این پلیس و  البته ما نیز حمایت  درخشانی داشته و 

رشد و توسعه آن را جزو اولویت های خود قرار داده ایم.
فتا  پلیس  تاکنون  جاری  سال  ابتدای  از  افزود:  اشتری 
و دستاوردهای خیلی  داده  انجام  توجهی  قابل  اقدامات 
خوبی نیز داشته است. در همین مدت ما شاهد افزایش 

۲۶ درصدی کشف جرایم سایبری در کشور بودیم.
سایبری  مجرمان  دستگیری  همچنین  داد:  ادامه  وی 
امسال در  ماهه نخست  پنج  را در  رشدی ۱4 درصدی 

مقایسه با مدت مشابه سال قبل داشته است.
با کالهبرداری ها و  برخورد  اینکه  بیان  با  فراجا  فرمانده 
اصلی ترین  از  اقدامات مجرمانه در فضای سایبری یکی 
از  نیز  راستا  همین  در  گفت:  است،  پلیس  اولویت های 
تاکنون ده ها شبکه سایبری مجرمانه در  امسال  ابتدای 
و... مورد  از جمله قمار، کالهبرداری  حوزه های مختلف 
شناسایی و دسترسی به آن مسدود شده است. همچنین 

گردانندگان آن نیز شناسایی و بازداشت شده اند.
این  این سایت ها در  به گفته فرمانده فراجا در مجموع 
بودند  کرده  کالهبرداری  ریال  میلیارد   ۱۷۰۰ مدت 
به  و  کشف  سودجویان  از  آن  از  حاصل  وجوهات  که 

مالباختگان بازگردانده شد.

نجات خانواده ۸ نفره 
گرفتار در رودخانه مارون بهبهان

نفره  هشت  خانواده  گفت:  بهبهان  نشانی  آتش  مسئول 
و  نجات  بودند،  شده  گرفتار  مارون  رودخانه  در  که  ای 
اظهار کرد:  امن منتقل شدند. وحید دهدشت  به محل 
بر  مبنی  تلفن ۱۲۵  با شماره  تماس شهروندان  پی  در 
منطقه  در  رودخانه  وسط  نفر   ۱۰ از  بیش  افتادن  گیر 
از  بعد  بهبهان  آریوبرزن  تنظیمی  فاصل سد  پشکر حد 
افزود:  اعزام شدند. وی  اکیپ  بالفاصله چند  پشکر،  پل 
گروه های امداد و نجات با حضور به موقع و سرعت عمل 
تجهیزات  با  نجات  و  امداد  کارگاه  ایجاد  به  شروع  باال، 
افراد  نجات  به  موفق  زمان  کمترین  در  و  کردند  الزم 
مسئول  شدند.  مارون  رودخانه  وسط  در  شده  گرفتار 
آتش نشانی بهبهان بیان کرد: تعداد افراد گیر افتاده در 
رودخانه هشت نفر بوده که همگی به سالمت از رودخانه 
نجات پیدا کردند. وحید دهشت رو تصریح کرد: در این 
شهرداری  نشانی  آتش  نجات  امداد  اکیپ  دو  عملیات 
بهبهان، گروه غواصی سپنتا بهبهان و گروه امداد و نجات 

شهدای بهبهان حضور داشتند.
وی مجدداً از شهروندان درخواست کرد با توجه به دبی 
باالی خروجی آب از سد مارون از نزدیک شدن به حریم 

رودخانه مارون جدا خودداری کنند.

خبر

جدول 3153

در  که  است  داده  نشان  بررسی ها  نتایج 
میانگین  از  سال  دو  از  بیش  حاضر  حال 
طول عمر انسان در سراسر جهان به دلیل 
آلودگی ذرات معلق کاهش می یابد با این 
آلودگی  با  مقابله  در  سرمایه گذاری  حال، 
هوا بسیار از مقیاس این مشکل عقب باقی 

مانده است.
به نقل از ویفروم، باوجود شروع همه گیری 
اقتصادی  رشد  کاهش  و  کووید۱۹- 
از  بسیاری  این دوران  در  آن که  متعاقب 
مکان ها دوره های کوتاهی از هوای پاک تر 
در  آلودگی  جهانی  سطح  کردند،  ثبت  را 
قبل  همانند  زیادی  حد  تا   ۲۰۲۰ سال 

باقی ماند.
طبق آخرین داده های شاخص کیفیت هوا 
از  سال  دو  از  بیش   ،)AQLI( زندگی  و 
میانگین امید به زندگی انسان در سراسر 
از  معلق  ذرات  آلودگی  دلیل  به  را  جهان 
طول  که   مشکالت  این  می دهیم.  دست 
می دهند  قرار  تاثیر  تحت  را  انسان  عمر 
بیشتر از تلفات ناشی از صدمات جاده ای، 
جنگ  و  ماالریا  ایدز،  مانند  بیماری هایی 

است.
زیرساخت های  در  جهانی  سرمایه گذاری 
اکنون  و  کم  بسیار  هوا  کیفیت  مدیریت 
فرا  هوا  کیفیت  در  سرمایه گذاری  زمان 
برای  سرمایه گذاری  البته  است.  رسیده 
مقابله با آلودگی هوا بسیار از مقیاس این 

مشکل عقب است.
 بر اساس گزارش بنیاد هوای پاک، برای 
تنها 4۰  ساالنه  خیریه های جهانی  مثال، 
میلیون دالر سرمایه گذاری می کنند و این 
که  است  ایدز  بیماری  با  شدید  تضاد  در 
طول  در  موفقیت آمیز  تالش های  از  پس 
به  امید  بر  کمتری  تأثیر  اکنون  دهه ها، 
زندگی جهانی دارد اما هنوز حمایت مالی 

از آن ۱۶ برابر بیشتر از آلودگی هواست.
در حالی که سطوح فعلی آلودگی جهانی 
و بودجه برای مقابله با آن تصویر تاریکی 
برای  زیادی  چیزهای  اما  می دهد  نشان 
امیدواری وجود دارد. نمونه های فراوانی از 
کشورها و شهرهایی مشاهده می شود که 

می کنند.  تمیز  موفقیت  با  را  خود  هوای 
برای مثال، از سال ۲۰۱۳ تا ۲۰۲۰، چین 
کاهش حیرت آور 4۰ درصدی در آلودگی 
ذرات معلق را تجربه کرده است و به طور 
عمر  طول  به  سال  دو  از  بیش  متوسط 
شهروندانش افزوده است البته در صورتی 

که این سطوح پاک تر حفظ شود.
سیاستی  اقدامات  نتیجه  بهبودها  این 
هماهنگ و جاه طلبانه دولت چین از جمله 
اندازه گیری  قابل  و  فراگیر  اهداف  ایجاد 
افزایش سریع کیفیت هوا همچنین  برای 
کردن  محدود  مانند  خاص  راه حل های 
بزرگ،  شهرهای  در  نقلیه  وسایل  تعداد 
کاهش  و  فوالدسازی  ظرفیت  کاهش 
نیروگاه های  از  گلخانه ای  گازهای  انتشار 
زغال سنگ یا حتی جابجایی یا ممنوعیت 

آن بود.
نمونه های  از  دیگر  یکی  ایاالت متحده 
دست  پاک تر  هوای  به  که  است  موفق 
یافته و از آن بهره می برد. در سال ۱۹۷۰، 
زمانی که قانون هوای پاک و مجموعه ای 
از اقدامات نظارتی دیگر اجرا شدند، تقریبا 
۵۰ درصد از آمریکایی ها بیش از ۱.۵ سال 

از امید به زندگی خود را به دلیل آلودگی 
هوا از دست می دادند اما در سال ۲۰۲۰، 
از  ماه  دو  متوسط  طور  به  آمریکایی  یک 
عمر خود را به دلیل آلودگی ذرات آالینده 

از دست داد.
کشورها  این  در  سیاسی  تالش های 
روی  کشور  دو  هر  زیرا  بود  موفقیت آمیز 
فناوری، زیرساخت ها و نیروی انسانی مورد 
سرمایه گذاری  مشکل  مدیریت  برای  نیاز 
اندازه گیری و  توانایی  این شامل  کردند و 
نظارت بر کیفیت هوا در طوالنی مدت بود.

کیفیت  بهبود  کلید  اعتماد،  قابل  نظارت 
هواست. داده های پایش قابل اعتماد برای 
توانایی اجرای سیاست ها، ارزیابی پیشرفت 
انتقال کیفیت هوا به عموم برای ایجاد  و 
اهداف  حفظ  برای  حرکت  و  اعتماد 

سیاست ضروری است.
زیرساخت های کیفیت هوا  یا فقدان آن، 
سیاست های  بین  اساسی  تفاوت  اغلب 
در  است.  ناکارآمد  و  موثر  هوا  کیفیت 
بسیاری از کشورها، مسئله در مورد اتخاذ 
سیاست های عالی کیفیت هوا نیست آنها 
بلکه در مورد داشتن  از قبل وجود دارند 

برای  فناوری  و  انسانی  نیروی  تخصص، 
اجرای آنهاست.

که  جهانی  مرحله  به  وقتی  حال،  این  با 
هزینه  آن  در  رسمی  توسعه  بودجه 
می شویم  متوجه  می کنیم،  نگاه  می شود 
هوا،  کیفیت  مدیریت  زیرساخت های  که 
ارتباط  ابزارهای  و  داده ها  قوی  نظارت 

عمومی وجود ندارد.
بر اساس گزارش سال ۲۰۲۱ بنیاد هوای 
جهانی  بودجه  وضعیت  مورد  در  پاک 
کیفیت هوا، پروژه های داده و ارتباطات هر 
کدام یک درصد یا کمتر از بودجه رسمی 
توسعه کیفیت هوا را تشکیل می دهند اما 

این فرصت نهفته است.
سرمایه گذاری  فعلی  وضعیت  به  توجه  با 
حتی  وضعیت  و  هوا  آلودگی  در  کم 
مدیریت  زیرساخت های  برای  ضعیف تر 
کیفیت هوا، یک افزایش مطلق جزئی در 
می تواند  پروژه هایی  چنین  برای  بودجه 
بهبود  در  زیادی  نسبی  افزایش  به  منجر 
ظرفیت جهانی برای مقابله با آلودگی هوا 

شود.

سال تحصیلی جدید 
حضوری است و تعطیلی 

نخواهیم داشت
و  آموزش  وزارت  آموزش متوسطه  معاون 
پرورش گفت: مهر امسال اولین بازگشایی 
شد  قرار  است،  جدید  دولت  در  مدارس 
سپرده  مناطق  و  استان ها  به  مهر  پروژه 

شود و یک نظارت ستادی داشته باشیم.
 مهدی کاظمی در سی وششمین اجالس 
مدیران و روسای آموزش و پرورش کشور، 
اظهار کرد: کمیسیون عدالت آموزشی دو 
موضوع دارد، یکی عدالت آموزشی است و 

موضوع بعدی طرح ملی بازگشایی مدارس 
سازی  بهینه  هدف  با  مهر،  پروژه  است. 
نیروی انسانی، احصای دقیق آسیب های 
شده  ایجاد  کمبودهای  جبران  موجود، 

ناشی از کرونا و … شکل گرفته است.
وی ادامه داد: همه تالش ها بر این است 
که مهر متفاوتی در دوران پساکرونا شروع 
کنیم، بعد از ۲۵ ماه آموزش غیرحضوری 
آموزش  این  می شوند.  باز  مدارس 

غیرحضوری نکات مثبت و منفی داشت.
اولین  امسال  مهر  کرد:  اضافه  کاظمی 
و  سیزدهم  دولت  در  مدارس  بازگشایی 
مقرر شده است، پروژه مهر به استان ها و 

مناطق سپرده شود و یک نظارت ستادی 
داشته باشیم.

آموزش  افزود:  متوسطه  آموزش  معاون 
قبل از دوران کرونا با بعد از کرونا متفاوت 
اطالعات  و  فناوری  بستر  از  باید  است، 
تولید محتوای الکترونیک استفاده کنیم تا 
مانند  کودکانشان  آموزش  در  ها  خانواده 

دوران کرونا اثرگذاری داشته باشند.
مهر  پروژه  برای  اینکه  به  اشاره  با  وی 
کارگروه هایی راه اندازی شده است، گفت: 
و  آموزش  ادارات  تمام  مهر  پروژه  در 
پرورش درگیر می شوند و سایر دستگاه ها 
نیز با آموزش و پرورش مشارکت خواهند 

تحصیلی  سال  پایان  تا  آن  اثرات  و  کرد 
باقی خواهد ماند.

تحصیلی  سال  براینکه  تاکید  با  کاظمی 
۱4۰۲-۱4۰۱ حضوری خواهد بود و هیچ 
تعطیلی نخواهیم داشت، افزود: در شرایط 
آموزش  فقط  سیل  و  زلزله  مانند  خاص 

غیرحضوری می شود.
معاون آموزش متوسطه بیان کرد: تمامی 
فعالیت ها در استان و مناطق باید مدرسه 
محور باشد زیرا مدرسه محور تحول است، 
با  مدارس  بازگشایی  تا  است  تر  مناسب 
شود  انجام  محلی  شخصیت های  حضور  

تا تاکیدی بر اهمیت این آیین هم باشد.

با افزایش آلودگی هوا 
عمر انسان دو سال کاهش می یابد

 زنگ ورزش در مدارس
 احیاء شود 



دنبال استیفای حقوق مردم 
در صنعت خودروسازی هستم

تحقق بخش بزرگ گام دوم انقالب 
برعهده آموزش و پرورش است 

صفحه )4(صفحه )4(

من  گفت:  اسالمی  شورای  مجلس  در  قزوین  مردم  نماینده 
انگیزه  هیچ  صمت  وزیر  کنندگان  استیضاح  از  یکی  عنوان  به 
در  بودم.  استیفای حقوق مردم  دنبال  به  و  ام  نداشته  شخصی 
پی انتشار خبری در ایرنا پیرامون گمانه زنی ها در خصوص علل 
اسالمی  برای خبرگزاری جمهوری  وزیر صمت  استیضاح  طرح 

کذب بودن خبر محرز شد و با خبرنگار خاطی برخورد شد...

وزیر کشور، آموزش و پرورش در جمهوری اسالمی را هستی شناسانه و 
محور توسعه خواند و گفت: بخش بزرگ تحقق گام دوم انقالب اسالمی 
با تربیت نسلی دانا، مسئولیت پذیر، با نشاط و پرانگیزه، تحول گرا و با 
اراده بر دوش آموزش و پرورش است.  »احمد وحیدی« روز دوشنبه در 
سی و ششمین اجالس مدیران و روسای آموزش و پرورش کشور که در 

سالن اجالس سران برگزار شد، اظهار داشت: اولویت اصلی...
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۱۸۳۰ فرصت شغلی در حوزه 
مشاغل خانگی استان ایجاد شد

با افزایش آلودگی هوا 
عمر انسان دو سال
 کاهش می یابد 

طرح بهسازی جاده گچساران 
بندر گناوه ۵۰درصد پیشرفت 

فیزیکی دارد
بویراحمد  و  کهگیلویه  شهرسازی  و  راه  مدیرکل 
گفت: بهسازی جاده این شهرستان به بنادر جنوبی 
۵۰درصد  سفید  رگ  به  حکیمه  بی  بی  محل  در 
اظهار داشت:  راستا  دارد. محمد  فیزیکی  پیشرفت 
این جاده  برای ساخت  تومان  میلیارد  تاکنون ۲۲ 
هزینه شده است. وی تاکید کرد: ساخت ۱۰ پل، 
انجام  های  بخش  از  روسازی  کیلومتر   ۱۰ اجرای 

شده طرح جاده گچساران به بندرگناوه است.
راستا با اشاره به اینکه این طرح در کیلومتر ۳۷ تا 
۵۲ جاده گچساران به گناوه در حال ساخت است 

اظهار داشت:عملیات اجرایی ساخت...

رییس مجلس شورای اسالمی گفت:  با همه 
وجودم ایمان دارم که راه تحول و قوی شدن 

ایران عزیز ما در دستان شما معلمان است.
و  سی  از  روز  سومین  در  قالیباف  محمدباقر 
ششمین اجالس مدیران و روسای آموزش و 
پرورش کشور که در سالن اجالس سران در 
حال برگزاری است، ضمن گرامیداشت هفته 
دولت و یاد و نام شهدا به ویژه شهدای معلم و 
دانش آموز بیان داشت: با همه وجودم ایمان 
دارم که راه تحول و قوی شدن ایران عزیز ما 

در دستان شما معلمان است.
داشت:  اظهار  اسالمی  رییس مجلس شورای 
البته اینگونه نیست که این را فقط در جمع 
شما بگویم و تعارف کنم، بلکه در هر محیطی 
از  یکی  ام،  داشته  خدمت  توفیق  و  بودم 
خودم  رابطه  سرعت  به  که  بود  این  کارهایم 
را با آموزش و پرورش برقرار کنم زیرا ایمان 
دارم و به این باور رسیده ام که شما معلمان 
ابعاد  تمام  در  کشورمان  شدن  قوی  محور 

هستید.
وی با بیان اینکه وقتی از استقالل یک کشور 
این  متضمن  چیزی  چه  می گوییم،  سخن 
نظام  چارچوب  در  ویژه  به  است،  استقالل 
مولفه  گفت:  اسالمی؟  جمهوری  مقدس 
های این استقالل چیست؟ کشوری می تواند 
باشد،  مولد  بتواند  که  هستم  مستقل  بگوید 
قدرت، ثروت، معرفت و منزلت تولید کند. اگر 
کشوری اینها را تولید کرد و رابطه اینها را در 
تعادل با هم در سیستم درستی قرار داد آن 
کشور مستقل خواهد بود و مستقل باقی می 

ماند و یک کشور قوی و باهویت است.
دارایی های یک کشور  قالیباف تصریح کرد: 
می تواند  چه  ها  مولفه  این  به  رسیدن  برای 
های  پیشران  و  اصلی  های  دارایی  باشد؟ 
تولید، اطالعات، دانش و آگاهی است. اگر به 
باشیم  داشته  توجه  باید  هستیم  رفاه  دنبال 
دانایی،  انباشت  از  رفاه  همین  به  دستیابی 
خردورزی، آگاهی، ابتکار و خالقیت در بستر 
این  پذیر است.  امکان  یک حکمرانی کارآمد 

مهم نیازمند یک نگرش نهادی،...

و  کهگیلویه  اجتماعی  رفاه  و  کار  تعاون،  مدیرکل 
زمانی صدور مجوز  فرآیند  اصالح  با  بویراحمد گفت: 
ابتدای  از  کسب و کار در حوزه مشاغل خرد خانگی 
دولت سیزدهم تاکنون موفق به ایجاد یکهزار و ۸۳۰ 
حمید  ایم.  شده  استان  این  در  شغلی  جدید  فرصت 
رضا واعظی  زاده در آستانه هفته دولت ضمن تشریح 
فعالیت ها و اقدامات انجام گرفته طی یکسالگی دولت 
سیزدهم در حوزه های تعاون ، کار و رفاه اجتماعی  
استان تصریح کرد: این میزان فرصت جدید شغلی با 
پرداخت تسهیالت به یک هزار و ۶۶۶طرح زودبازده 

مشاغل خانکی ایجاد شده که نقش مهمی در...

مدیر کل تعاون کار و رفاه اجتماعی استان :

2

2

2 4

فرماندار کهگیلویه خبر داد:

هوشمندسازی یارانه،
 آرد ۴۹ نانوایی غیرفعال
 کهگیلویه را قطع کرد

جانشین فرماندهی انتظامی کهگیلویه:

متهمان و سارقان 
در طرح ارتقا امنیت اجتماعی 

در امان نخواهند بود

معلمان محور قوی شدن 
ایران هستند

2

2

بعلت افزایش قیمت در  کهگیلویه و بویراحمد؛

کاهش تقاضای 
گوشت در استان

3

هنوز  کار  اینجای  تا  گفت:  خارجه  امور  وزارت  سخنگوی 
به  پاسخ  آمریکا  مشخص  طور  به  و  مقابل  طرف  سوی  از 
زمانی  ما  ایم،  نکرده  دریافت  را  اروپایی  طرف  پیشنهادات 
مذاکرات  از  مرحله  این  بودن  بخش  نتیجه  از  میتوانیم 
صحبت کنیم که طرف اروپایی اعالم کند که پاسخ طرف 
آمریکایی را هم دریافت کرده است تا این زمان هنوز چنین 

اتفاقی رخ نداده است.
نشست  در  خارجه  امور  وزارت  سخنگوی  کنعانی  ناصر   
خبری با خبرنگاران با اشاره به مناسبت های مهم در ایام 
مناسبت های مهم هفته گذشته سالگرد  گذشته گفت: در 
اسالمی  میهن  به  را  سرافراز  آزادگان  غرورآفرین  بازگشت 
پرچم های  و  مقدس  دفاع  ارزشمند  یادگاران  که  داشتیم 
برای  که  هستند  ایران  ملت  شرافت  و  عزت  برافراشته 
به  را  اسارت  رنج  ایران سالیان سال  و ملت  از خاک  دفاع 
جان خریدند و با مقاومت سرافراز جمهوری اسالمی ایران 

بازگشتند.
ما  گذشته  مناسبت های  ایام  در  همچنین  افزود:  کنعانی 
که  ایران  ملت  و  دولت  علیه  آمریکایی  کودتای  سالروز 
از  را سپری کردیم و سند دیگری  بود  کودتای ۲۸ مرداد 
مداخالت غیر قانونی دولت آمریکا و همچنین همکاری و 
همراهی دولت انگلیس در امور داخلی دولت ها و ملت های 
مستقل به سند سیاه و نگین دیگری از اقدامات غیرقانونی و 

تجاوزکارانه دولت آمریکا در امور داخلی ایران است.
وی افزود: همچنین ما در روز ۳۰ مرداد روز جهانی یادبود 
و ادای احترام به قربانیان تروریسم را داشتیم و جمهوری 
اسالمی ایران و ملت بزرگ ایران کشور و ملتی هستند که 
همیشه پرچمدار مبارزه با تروریسم بوده و در مسیر مبارزه 

با تروریسم هزینه های سنگینی هم پرداختند. 
اسالمی  کرد: جمهوری  بیان  خارجه  امور  وزارت  سخنگوی 
و  هستند  تروریسم  قربانیان  بزرگترین  ایران  ملت  و  ایران 
بیش از ۱۷ هزار شهید را تقدیم انقالب اسالمی ملت ایران 

کردیم که از بزرگترین قربانیان تروریسم هستیم.
وی افزود: ما شخصیت های بزرگی از دولت و مجلس در 
کردیم  تقدیم  خودمان  انقالب  و  عزت  استقالل  از  دفاع 
قربانی  قربانیاِن  ما  شهروندان  از  نفر  هزاران  همچنین  و 
اقدامات  قربانی  جمله  از  هستند  تروریستی  اقدامات 
مورد  همچنان  متاسفانه  که  منافقین  سازمان  تروریستی 

حمایت کشورهای مدعی حقوق بشر هم هستند.

برنامه دولت سیزدهم در سیاست خارجی بر مبنای 
همسایه محور است

دولت  از  قبولی  کارنامه  شاهد  اینکه  بیان  با  سخنگوی 
با  داد:   ادامه  بودیم  دولت  این  سالگی  یک  در  سیزدهم 

وجود شرایط سختی که دولت با آن مواجه بود، تحریم های 
ظالمانه و فراگیری بیماری کرونا، دولت کارنامه بسیار خوب 
و قابل قبولی را ارایه کرد.برنامه دولت سیزدهم در سیاست 
آسیا  سیاست  محور،  همسایه  سیاست  مبنای  بر  خارجی 
محور و تاکید بر نگاه شرق و همچنین دیپلماسی اقتصاد 

محور بوده است.
مطرح  که  گمانه زنی هایی  و  وین  مذاکرات  مورد  در  وی 
می شود گفت: در بحث مذاکرات همچنان در مسیر مذاکره 
هستیم و هنوز به استقبال جزییات و روند بعدی که هنوز 
دور  آخرین  در  میدانید  که  همانطور  نرویم.  نیفتاده  اتفاق 
کننده  هماهنگ  سوی  از  پیشنهاداتی  وین  در  مذاکرات 
اتحادیه اروپا به طرف های مذاکره از جمله ایران ارائه شد 
و طرف ایرانی مبتنی بر رویکرد سازنده و مسئوالنه خودش 
پاسخ خودش را نسبت به پیشنهاد طرف اروپایی در زمان 

مقرر داد. 
کنعانی افزود: تا اینجای کار هنوز از سوی طرف مقابل و به 
طور مشخص آمریکا پاسخ به پیشنهادات طرف اروپایی را 
دریافت نکرده ایم، ما زمانی میتوانیم از نتیجه بخش بودن 
این مرحله از مذاکرات صحبت کنیم که طرف اروپایی اعالم 
کند که پاسخ طرف آمریکایی را هم دریافت کرده است تا 

این زمان هنوز چنین اتفاقی رخ نداده است.
به  ما  دهید  اجازه  گفت:  خارجه  امور  وزارت  سخنگوی 
مذاکرات  زیرا  نکنیم،  اهتمام  رسمی  غیر  روایت های 
مذاکره  فضای  در  باید  طبیعتاً  و  است  حساسی  مذاکرات 
مبتنی بر دیدگاه های رسمی کشورها درباره روند مذاکره و 

نتیجه آن اظهارنظر و قضاوت کنیم.
خوبی  نسبتاً  پیشرفت های  کار  اینجای  تا  کرد:  تاکید  وی 
باید روی همه  و  است  اما مذاکرات یک مجموعه  داشتیم 
موضوعات مرتبط با مذاکره توافق بشود و تا زمانی که توافق 
به  نسبت  و  رسیده ایم  توافق  به  بگوییم  نمی توانیم  نشود 
مرحله بعدی پیش داوری کنیم یا به استقبال مرحله جلوتر 
و  نسبت  لحاظ  به  هرچند  باقیمانده  موضوعات  زیرا  برویم 
اما مهم هستند و  درصد موضوعات مذاکرات اندک باشند 
در خصوص موضوعات مهم باید تصمیم گیری و توافق شکل 

بگیرد.
وی افزود: ایران در مذاکرات و در ادوار گذشته و دور اخیر 
مذاکرات جدی و سازنده حضور پیدا کرد و به پیشنهادات 
طرف اروپایی هم که به عنوان میانجی گر در مذاکرات عمل 
میکند به موقع پاسخ داد که هم مبتکرانه بود و هم انعطاف 
الزم را در جای خود به منظور دستیابی به توافق نشان داد 
ارائه  امریکایی در  اما آنچه که مهم است االن تعلل طرف 
پاسخ است و گرنه ما در این زمینه به موقع عمل کردیم و 
همواره نشان دادیم در این ارتباط مسئوالن عمل می کنیم.

تیم مذاکره کننده با هدف تامین منافع ملت ایران 
در مذاکرات حضور پیدا کرد

کنعانی تاکید کرد: ما معتقدیم دولت آمریکا مسئول شرایط 
کنونی برجام است و به عبارتی مسئول عدم اجرای توافق 
آمریکا  دولت  جاری  روند  همچنین  است،  االن  تا  نامه 
مسئول وضعیت کنونی است و اگر اراده سیاسی را به طور 
جدی در عمل نشان دهد و اظهارنظر در عمل هم مسئوالنه 
عمل کند ما می توانیم به سمت مرحله بعدی حرکت کنیم.

ایران معطل طرف مقابل نخواهد ماند
وی با بیان اینکه جمهوری اسالمی ایران همواره اعالم کرده 
است که به دنبال توافق است، گفت: تیم مذاکره کننده ما 
قانونی  با هدف تحقق منافع  و  تامین منافع ملت  با هدف 
دولت و ملت جمهوری اسالمی در میز مذاکرات حضور پیدا 
کرد و در مسیر مذاکره به طور جدی و حرفه ای عمل کرد 
و همچنان پای کار ایستاده است اما واقعیت این است که 
نخواهد  باقی  مقابل  طرف  معطل  ایران  اسالمی  جمهوری 

ماند.
کنعانی تاکید کرد: بارها و بارها از سوی مقامات عالی ایران 
اعالم شده که روند معیشت مردم و اقتصاد کشور را به روند 
مذاکرات گره نخواهیم زد و مذاکرات رفع تحریم ها را یکی 

از موضوعات حوزه سیاست خارجی تلقی می کنیم.
وی با تأکید بر تعلل آمریکا در ارائه پاسخ و بی عملی طرف 
اروپایی گفت: مسائل داخلی دولت آمریکا و فشار تندروها 
در داخل آمریکا و فشار البی صهیونیستی بر دولت آمریکا و 
یا فرسایشی کردن مذاکرات که شواهد آن را می بینیم ایران 

را از پیگیری اولویت هایش باز نخواهد داشت.

اروپا و آمریکا
 نیازمند توافق با ایران هستند 

کنعانی با بیان اینکه اگر ایران نیازمند توافق است، آمریکا و 
اروپا  بیش از ایران نیازمند هستند، گفت: تیم ایران جدیت 
کامل نشان داد و در عین ابراز تمایل و اثبات عملی مبنی 
بر منافع مشروع دولت  توافق هستیم ولی  اینکه دنبال  بر 
و ملت خواهد ایستاد و از خطوط قرمز عدول نخواهد کرد. 
جمهوری اسالمی ایران به دنبال توافق خوب، قوی و پایدار 
و  تامین  ایران  منافع  که  معنا  این  به  توافق خوب  و  است 
پایدار باشد و در روند اجرا بازه زمانی باشد که برای ایران 
اثبات شود طرف مقابل بر تعهداتش ایستاده چراکه برای بار 

دوم از یک سوراخ گزیده نخواهیم شد. 
به  ها  تحریم  رفع  مذاکرات  با  ارتباط  در  داد:ما  ادامه  وی 
اما در  طور طبیعی منتظر پاسخ طرف مقابل خواهیم بود 
در  همسایگان  با  مناسبات  توسعه  و  خارجی  روابط  حوزه 
روابط  و گسترش  اقتصادی خارجی  روابط  حوزه گسترش 
همسایه  از  اعم  مختلف  کشورهای  با  تجاری  و  اقتصادی 
و غیر همسایه منتظر پاسخ طرف مقابل و روند مذاکرات 

نخواهیم بود.

مذاکرات ایران و عربستان رو به جلو است 
 سخنگوی وزارت امور خارجه در پاسخ به سوالی در مورد 
مذاکرات ایران و عربستان گفت: روابط ما با عربستان مبتنی 
بر مسائل و موضوعات دوجانبه است و اتباطی از نظر ما با 
روند گفتگوها برای رفع تحریم ها ندارد.موضوعات مشترک 
و متعددی با عربستان سعودی هم در حوزه دوجانبه و هم 
در حوزه مسائل منطقه ای داریم و معتقد هستیم گفتگوها 
برای از سرگیری روابط رسمی دو کشور تامین کننده منافع 

دو طرف خواهد بود.
وی افزود: طبیعی است اختالف نظرها و موضوعات پیچیده 
و  است  بوده  مثبت  مذاکرات  روند  االن  تا  اما  دارد  وجود 
اما  برداشته ایم  جلو  سمت  به  را  خوبی  بسیار  گام های  در 
از سرگیری روابط یک اقدام یک روزه نیست که بالفاصله 
مذاکره انجام شود و بالفاصله گام بعدی رخ بدهد، مهم این 
است که اراده سیاسی وجود دارد و ایران در این مسیر گام 
برداشته است و تا االن از سوی طرفین عربستانی هم شاهد 
در  که  باشیم  بین  باید خوش  و  بوده ایم  متقابل  های  گام 
مسیر ارتباطات و گفتگوهای دیپلماتیک بتوانیم گام موثری 
خوشبختانه  منطقه  در  شرایط  برداریم.  جلو  سمت  به  را 
شرایط خوبی است و می توان این امیدواری را ایجاد کرد که 
روابط منطقه ای میان ایران و همسایگان به سمت بهتری 

در حال حرکت است.
**پالن بی دولت 

مخالفت  یا  و  موافقت  از  بعد  ایران  رفتار  درباره  کنعانی 
آمریکا با بسته پیشنهادی درخصوص برنامه هسته ای گفت: 
روابط  موضوعات  از  یکی  تحریم ها  رفع  مذاکرات  موضوع 
و  خارجی  سیاست  را  دیگری   مسائل  ما  و  ماست  خارجی 
مشخصاً روابط اقتصادی و مسائل تجاری را با روند مذاکرات 

رفع تحریم ها گره نزده ایم و نخواهیم زد.
یک  در  اسالمی  جمهوری  دولت  عملکرد  کرد:  عنوان  وی 
و  التزام  است.  داده  نشان  را  وضعیت  همین  گذشته  سال 
پایبندی به روند مذاکره به عنوان رفتار مسئوالنه جمهوری 
دیگر  با  خارجه  روابط  پیگیری  حال  عین  در  و  اسالمی 
منافع  بر  مبتنی  غیرمنطقه ای  و  منطقه ای  از  اعم  کشورها 

و مصالح مشترک است.
استمرار  ما  دوم  طرح  کرد:  بیان  خارجه  وزارت  سخنگوی 
سیاست یکساله گذشته با همت و جدیت بیشتر در صورت 
توافق  به  بازگشت  در  آمریکا  التزام  عدم  و  پایبندی  عدم 
خواهد بود. به عبارتی پالن بی ما استمرار سیاست خارجی 
با قوت و جدیت بیشتر و بدون توجه به روند مذاکرات رفع 

تحریم ها خواهد بود.
کنعانی عنوان کرد: این در حالی است که مذاکرات در بحث 
اسالمی  جمهوری  جانبه  یک  منافع  صرفاً  تحریم ها  رفع 
نیست و تاکید می کنم منافع طرف های مقابل نیز در این 
طرف  می کنیم  فکر  بنابراین  است  نهفته  بیشتر  موضوع 
مقابل باید عقالنیت خود را اثبات کند و با درایت بیشتری 

در این زمینه اقدام کند.
دولت  با  ما  روابط  گفت:   عراق  جاری  تحوالت  درباره  وی 
عراق، روابط بسیار نزدیک، سازنده و توأم با منافع و مصالح 

همه  با  که  خوبی  رابطه  نوع  دلیل  به  و  است  مشترک 
این  از گروه ها و طوایف مختلف  جریان های سیاسی عراق 
کشور داریم، این روابط نزدیک و مستمر است و ما همواره 
در جهت کمک به برادران عراقی برای اینکه بتوانند شرایط 
بهتری را در این کشور رقم بزنند مسئوالنه عمل کرده ایم و 
همواره در کنار آنها بوده ایم و انقطاعی در گفت وگو و ارتباط 

ما با برادران عراقی وجود ندارد.
با عربستان  درباره مذاکرات  امور خارجه  وزارت  سخنگوی 
عربستانی  طرف  با  ما  گفت وگوی  مجموع  در  گفت:  نیز 
حوزه  در  هم  ما  است،  مشخصی  موضوعات  چارچوب  در 
هم  و  داریم  نظر  تبادل  و  گفت وگو  برای  مسائل  دوجانبه 
در حوزه منطقه ای. بنابراین هر موضوعی که فکر کنیم در 
در  دارد  قرار  عربستانی  طرف  با  ما  گفت وگوهای  اولویت 
چهارچوب تماس ها و گفت وگوهایی که با این کشور داریم 

طرح خواهد شد و مورد توجه و اهتمام قرار می گیرد.

پیگیری حقوقی ترور سردار سلیمانی
بر  مبنی  شایعاتی  درباره  خارجه  امور  وزارت  سخنگوی 
اینکه گفته شده شرط آمریکا برای احیای برجام صرف نظر 
کردن ایران از انتقام سردار سلیمانی گفت: موضع جمهوری 
اسالمی درباره ارتباط با ترور سردار سلیمانی روشن است 
ترور  موقع  هیچ  ایران  اسالمی  جمهوری  ملت  و  دولت  و 
با تروریسم بین المللی را  ناجوانمردانه سردار بزرگ مبارزه 

توسط دولت آمریکا فراموش نمی کند.
سلیمانی  سردار  قاتالن  از  انتقام  موضوع  افزود:  کنعانی 
فراموش شدنی نیست و قابل مصالحه و سازش هم نخواهد 
بود، ایران از همه امکانات خود استفاده می کند که قاتالن 
زمینه  این  در  و  بسپارد  عدالت  محکمه  به  را  سردار  این 
این موضوع  و  پذیری عمل می کند  با جدیت و مسئولیت 

ارتباطی به موضوع مذاکرات رفع تحریم ها ندارد.
کرده  بیان  که  مجلس  نماینده  یک  اظهارنظر  درباره  وی 
مردم نباید انتظار داشته باشند توافق برجام انتفاع اقتصادی 
بر زندگی آنها داشته باشد گفت: نظر نماینده مجلس را از 
خود وی سوال کنید. موضوعی که برای ما در روند مذاکرات 
به ویژه  اسالمی  جمهوری  انتفاع  دارد،  اهمیت  تحریم   رفع 
از منافع اقتصادی است. ما انتظار داریم در سایه پایبندی 
طرف های مقابل به بندهای توافق هسته ای و برجام منافع 
بلندمدت  و هم در  تامین  اسالمی هم  اقتصادی جمهوری 
به  داد:  ادامه  خارجه  امور  وزارت  سخنگوی  شود.  تضمین 
انجام  وقت  اتالف  یا  مذاکره  برای  مذاکره  ما  دیگر  عبارتی 
از  غیر  و  است  مهم  ما  برای  اقتصادی  موضوع  نمی دهیم، 
آن موضوعات دیگری هم در چارچوب توافق برجام وجود 
جمهوری  افزود:  کنعانی  است.  مهم  ایران  برای  که  دارد 
اسالمی مذاکره را با هدف تامین حداقل حقوق شاخته شده 
جمهوری اسالمی انجام می دهد و بر این موضوع پافشاری 
دستیابی  مانع  که  تحولی  هر  که  است  معتقد  و  می کند 
برجام  از  ناشی  منافع  به  ایران  ملت  و  اسالمی  جمهوری 
بشود برای ما قابل قبول نیست، ما در این مسیر با جدیت 

عمل کرده ایم و با جدیت مذاکره خواهیم کرد.

سخنگوی وزار امور خارجه عنوان کرد:

هنوز پاسخی از آمریکا دریافت نکرده ایم

پیامبر اکرم )ص(
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محققان دریافتند؛
شیرین کننده های کم کالری

 در بهبود سالمت روده ها موثرند
دنبال  به  اغلب  کنندگان  مصرف  آنجائیکه  از 
جایگزین هایی برای شکر هستند، محققان را بر 
آن داشته اند تا درصدد ایجاد شیرین کننده های 

مصنوعی کم کالری برآیند.
قند،  مصرف  جمله  از  غذایی،  رژیم  ترکیب 
می تواند بر ترکیب باکتری های روده تأثیر بگذارد 

که نهایتاً بر سالمت کلی تأثیر می گذارد.
مطالعه اخیر اثرات پری بیوتیک ها یا محرک های 
باکتری، یک شیرین کننده جدید را بررسی کرد.

جدید  کننده  شیرین  که  دریافتند  محققان 
روده  مفید  باکتری های  رشد  باعث  کالری  کم 

می شود.
کربوهیدرات ها بخشی از یک رژیم غذایی سالم 
می کنند  توصیه  اغلب  پزشکان  اما  هستند، 
مصرف شکر بسیار تصفیه شده را محدود کنید. 
از این رو، محققان عالقه مند به حفظ شیرینی 
کلی  کاهش مصرف  عین حال  در  و  محصوالت 

قند بوده اند.
انسان  غذایی  رژیم  ضروری  جز  کربوهیدرات ها 
گلوکز  به  نهایت  در  کربوهیدرات ها  هستند. 
تجزیه می شوند و انرژی بدن را تأمین می کنند. 
با این حال، خوردن مقادیر زیاد کربوهیدرات های 
به  منجر  می تواند  سفره،  قند  مانند  ساده، 

مشکالت سالمتی مانند چاقی شود.
که  متعادل  غذایی  رژیم  حفظ  برای  باید  مردم 
تالش  نباشد،  قند  حد  از  بیش  مقادیر  شامل 

کنند.
حفظ  سالمت،  حیاتی  اجزای  از  دیگر  یکی 
مفیدی  باکتری های  یا  سالم  روده  میکروبیوم 
است که در روده ما زندگی می کنند. میکروبیوم 
روده به حفظ سالمت بدن از جمله متابولیسم و 
را  روده  میکروبیوم  می کند.  ایمنی کمک  پاسخ 

می توان تحت تأثیر رژیم غذایی قرار داد.
دانشمندان در این مطالعه، شیرینی یک شیرین 
که  دریافتند  و  کردند  آزمایش  را  جدید  کننده 

تأثیر مثبتی بر میکروبیوم روده دارد.
مطالعه مورد بحث استفاده از یک شیرین کننده 
این  کرد.  ارزیابی  را  کالری خاص  کم  مصنوعی 
اصالح  موگروسیدهای  ترکیب  کننده  شیرین 
galactooligosaccharide شده با آنزیم ها و

محصوالت  در  موجود  قند  نوعی   ،)GOS( ها 
لبنی، برخی از سبزیجات ریشه ای و حبوبات بود.

زیرا  کردند  استفاده  ترکیب  این  از  محققان 
به  است،  بیوتیک ها  پری  دارای خواص   GOS
های  میکروارگانیسم  برای  آنها  که  معنی  این 
 GOS هستند.  مفید  انسان  میزبان  در  ساکن 

همچنین کالری کمی هم دارد.
این عصاره بسیار شیرین تر از شکر است. هنگامی 
که با آنزیم های خاصی ترکیب می شود، طعمش 
بهبود می یابد. ترکیب این عوامل از نظر تئوری، 
مزایای  به  و  می دهد  کاهش  را  قند  مصرف 

سالمتی شیرین کننده می افزاید.

مطالعات نشان می دهد؛
 D مکمل ویتامین

در کاهش عالئم افسردگی موثر است
مکمل  اثرات  بررسی  به  جدید  مطالعه  یک 

ویتامین D بر افسردگی پرداخته است.
 D ویتامین  مکمل های  که  دریافتند  محققان 
در  افسردگی  عالئم  بر  متوسطی  تا  کوچک  اثر 

بزرگساالن دارند.
یافته ها نشان می دهد که تحقیقات بیشتری برای 
با درمان های   D ویتامین  ترکیب  اثرات  بررسی 

استاندارد افسردگی مورد نیاز است.
طبق گزارش سازمان جهانی بهداشت، حدود ۵ 
به  مبتال  جهان  سراسر  در  بزرگساالن  از  درصد 

افسردگی هستند.
برای  دسترسی  در  درمان  هیچ  که  حالی  در 
طریق  از  اغلب  عالئم  ندارد،  وجود  افسردگی 
تجویز  و  درمانی  روان  جمله  از  درمان هایی 

داروهای ضد افسردگی قابل کنترل هستند.
تحقیقات قبلی روابط بین ویتامین D، التهاب و 
افسردگی را بررسی کرده است. به عنوان مثال، 
یک مطالعه در سال ۲۰۱۳ سطوح پایین ویتامین 
D را با افسردگی مرتبط دانست. مطالعه دیگری 
 D در سال ۲۰۱۱ نشان داد که سطوح ویتامین
افسردگی  با  که  التهاب  تنظیم  به  است  ممکن 

مرتبط است کمک کند.
سیستماتیک  طور  به  جدید  مطالعه  یک  اما 
کاهش  در  را   D ویتامین  مکمل های  اثربخشی 
مورد  دارونما  با  مقایسه  در  افسردگی  عالئم 

بررسی قرار داده است.
محققان دریافتند که مکمل ویتامین D معادل 
یا بیش از ۲۰۰۰ واحد )IU( در روز ممکن است 
به کاهش عالئم افسردگی کمک کند، اگرچه آنها 
آنها، قطعیت بسیار  نتایج  خاطرنشان کردند که 
 D پایینی دارد. در این مطالعه، میزان ویتامین

مربوط به ۵۳,۲۳۵ شرکت کننده بررسی شد.
مکمل  که  دریافتند  محققان  کلی،  طور  به 
بر عالئم  تا متوسطی  تأثیر کوچک   D ویتامین 

افسردگی دارد.

سیاهکلی: 

دنبال استیفای حقوق مردم 
در صنعت خودروسازی هستم

اسالمی گفت: من  قزوین در مجلس شورای  نماینده مردم 
به عنوان یکی از استیضاح کنندگان وزیر صمت هیچ انگیزه 

شخصی نداشته ام و به دنبال استیفای حقوق مردم بودم .
در  ها  زنی  گمانه  پیرامون  ایرنا  در  خبری  انتشار  پی  در 
خبرگزاری  برای  صمت  وزیر  استیضاح  طرح  علل  خصوص 
با خبرنگار  و  بودن خبر محرز شد  جمهوری اسالمی کذب 

خاطی برخورد شد.
در همین رابطه لطف اهلل سیاهکلی عضو کمیسیون صنایع و 
معادن در گفتگویی با خبرنگار ایرنا گفت: من به عنوان یکی 
به  و  ام  نداشته  انگیزه شخصی  هیچ  کنندگان  استیضاح  از 

دنبال استیفای حقوق مردم بودم .
در  وزیر صمت  داد:  ادامه  معادن  و  صنایع  کمیسیون  عضو 
که  نمایندگانی  از  یکی  کرد  اعالم  استیضاح  بررسی  جلسه 
تا امروز هیچ درخواستی از من نداشته آقای سیاهکلی بوده 

است .
ماجرای  در  منافع شخصی  دنبال  به  اگر  داشت:  اظهار  وی 
معامله  ماجرا  میانه  در  باید  بودم  صمت  وزیر  استیضاح 
می کردم اما این موضوع را تا حصول نتیجه و پیگیری کردم. 
سیاهکلی هرگونه انگیزه شخصی برای استیضاح وزیر صمت 
را دروغی بزرگ خواند و اظهار داشت: در ماجرای پیگیری 
خودرو،  مافیای  با  برخورد  و  خودروسازی  صنعت  اصالح 
پیشنهادات زیادی به بنده شد و حتی از جانب مافیا تهدید 

هم شدم اما پیگیری مطالبه مردم مهمتر بود. 
منتشر  بنده  علیه  که  کذبی  اخبار  کرد:  تاکید  سیاهکلی 
شد ناشی از تالش این مافیا برای متوقف کردن تالش های 

نمایندگان برای اصالح صنعت خودروسازی بود. 
وی تصریح کرد: فردی در استان چنین اتهام و دروغ بندی 
بزرگی را علیه بنده منتشر کرده بود که بررسی ها نشان می 
با برداشت از اظهارات این فرد چنین  دهد خبرنگار خاطی 

خبر کذبی را منتشر کرده است. 
نماینده مردم قزوین در مجلس شورای اسالمی گفت: بنده 
در این خصوص سوال از وزیر فرهنگ و ارشاد اسالمی داشتم 
که با توجه به اینکه ایرنا خبر را تکذیب و با خبرنگار خاطی 
این  کرده،  جبران  را  آن  انتشار  نوعی  به  کرده  برخورد  نیز 

سوال را پس خواهم گرفت.

عادالنه نیست مردم پول بیشتری برای 
اینترنت همراه با خدمات بی کیفیت بدهند

یک عضو کمیسیون امور داخلی کشور و شوراها در مجلس 
تاکید کرد: مقوله قانونمند کردن فضای مجازی یک مقوله 
درست و دقیقی است که تفاوت معناداری با بستن و محدود 
کردن داشته و امید است مسئوالن تصمیم گیر در این حوزه 

نگرانی مردم را درک کنند.
اینترنت و  افزایش قیمت  به  اشاره  با  جالل رشیدی کوچی 
کیفیت پایین آن در سطح کشور، بیان کرد: زمانی که قیمت 
اینترنت به خصوص اینترنت همراه گران شد وزیر ارتباطات 
اعالم کرد که این افزایش قیمت به این منظور اتفاق افتاده تا 
اپراتورها درآمدی برای ارتقای کیفیت اینترنت داشته باشند. 
بنده در همان موقع اعالم کردم که اقدامی در حال رخ دادن 
است که آینده آن مشخص نیست. امروز شاهد هستیم که 
نه تنها کیفیت اینترنت افزایشی نداشته بلکه کاهش نیز پیدا 

کرده است.
برای  بیشتری  پول  امروز  مردم  کرد:  اظهار  ادامه  در  وی 
پایین تری  کیفیت  با  خدمات  اما  کرده  پرداخت  اینترنت 
قیمت  افزایش  زمان  دارم در  یاد  به  بنده  دریافت می کنند. 
بازه زمانی شش ماهه را مشخص کردند  اینترنت وزیر یک 
نیز گذشته است. یعنی  از آن ۶ ماه، ۶ ماه دیگر  امروز  که 
قریب به یک سال است که وعده وزیر به جایی نرسیده است. 
متاسفانه این وضعیت باعث نارضایتی مردم شده است. گاه و 
بی گاه هم به دلیل فرسوده بودن شبکه و یکسری اقدامات 
ان شاءاهلل غیر عمد شاهد هستیم که کاهش سرعت اینترنت 
اجتماعی محسوس تر  های  و شبکه  ها  پلتفرم  از  برخی  در 

است.
تصریح  اسالمی  در مجلس شورای  مرودشت  مردم  نماینده 
کرد: خیلی از افرادی که در این شبکه های اجتماعی فعال 
کاهش  این  کنند.  می  درآمد  کسب  محل  این  از  هستند 
کند.  می  وارد  آسیب  آنها  کار  و  کسب  به  اینترنت  سرعت 
و  درست  مقوله  یک  مجازی  فضای  کردن  قانونمند  مقوله 
با بستن و محدود کردن  دقیقی است که تفاوت معناداری 
دارد. قانونمند کردن یک چیز است و بستن و محدود کردن 
چیز دیگری است. امیدوارم تصمیم گیران در این عرصه به 
این موضوع دقت نظر داشته باشند. چون واقعا مردم نگران 
این  این حوزه  در  امیدواریم مسئوالن تصمیم گیر  هستند. 

نگرانی را درک کنند.

سالمت

جامعه

کاریکاتور

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

رئیس قوه قضائیه عنوان کرد:

قبل از این که خودمان را ببینیم باید مردم را ببینیم

رییس قوه قضاییه در نشست مشترک هیات 
در  گفت:  قضائیه،  قوه  عالی  شورای  و  دولت 
و  آن که مشکالت  از  قبل  باید  قوای سه گانه 
به  کنیم،  لحاظ  را  خودمان  مجموعه  مسائل 
اهتمام  برطرف کردن مشکالت مردم  و  رفع 
داشته باشیم؛ به عبارت دیگر، قبل از آن که 

خودمان را ببینیم، باید مردم را ببینیم.
اژه ای،  محسنی  والمسلمین  حجت االسالم 
یکشنبه شب )۳۰ مرداد( در نشست مشترک 
به  قضاییه  قوه  عالی  شورای  و  دولت  هیات 
ایام  تعزیت  و  تسلیت  ضمن  دولت،  میزبانی 
حزن انگیز ماه محرم و همچنین گرامیداشت 

تالش  تمام  دشمن  کرد:  اظهار  دولت،  هفته 
و  وانمود  این گونه  تا  گرفته  کار  به  را  خود 
با  اسالمی  نظام  جدید  الگوی  که  کند  القاء 
معظم  رهبر  و  خمینی)ره(  امام  پرچمداری 
انقالب، توانایی غلبه بر مشکالت پیش روی 
ما  چنانچه  شرایط  این  در  و  ندارد  را  خود 
نقطه عطفی  آییم،  فائق  بر مشکالت  بتوانیم 
در گام دوم انقالب رقم خواهد خورد و ثابت 
می شود که مدل نظام اسالمی و مردمساالری 
دینی، توانایی پاسخگویی به مشکالت را دارد.

رئیس عدلیه اظهار داشت: رسیدن و نیل به 
فهم و درک مشترک از مشکالت و معضالت 

کشور و اقدامات هماهنگ و هم افزا برای غلبه 
بر این مسائل، از موضوعات ضروری و دارای 

اولویت هر سه قوه است.   
قاضی القضات با یادآوری این مهم که عبور از 
مشکالت و موانع بدون همکاری و هم افزایی 
همه قوا و همچنین مشارکت مردم، میسر و 
امکان پذیر نخواهد بود، گفت: در نظام اسالمی 
ارزش های  به  توجه  ضمن  در  ما  کار  اساس 
الهی و معنوی، توجه و عنایت به رفع مسائل 
بیان دیگر، مردم  به  و مشکالت مردم است؛ 
و  تصمیمات  متن  و  بطن  در  آنها  مسائل  و 

راهبردها و اقدامات ما قرار دارند.
وی تصریح کرد: بر همین مبنا، ما در قوای 
قضائیه  قوه  و  دولت  در  مشخصاً  و  سه گانه 
باید قبل از آنکه مشکالت و مسائل مجموعه 
برطرف  و  رفع  به  کنیم،  لحاظ  را  خودمان 
باشیم؛  داشته  اهتمام  مردم  مشکالت  کردن 
را  خودمان  آن که  از  قبل  دیگر،  عبارت  به 

ببینیم، باید مردم را ببینیم.   
اولویت  با تاکید بر این که  رئیس قوه قضائیه 
قوای سه گانه باید سیاستگذاری و برنامه ریزی 
عملیاتی در جهت رفع مشکالت مردم باشد، 
اولویت  بر  مبتنی  رویکرد  و  نگاه  کرد:  اظهار 
داشتن رفع مسائل و معضالت مردم، اکنون 
اما  است؛  جاری  و  ساری  سه گانه،  قوای  در 
عمق  رویکرد  و  نگاه  این  به  دارد  ضرورت 
و  الیه ها  تمامی  در  را  مقوله  این  و  بخشید 
یک  به  را  آن  و  داد  رسوخ  مدیریتی  سطوح 

باور و اعتقاد تبدیل کرد.   
اژه ای  محسنی  والمسلمین  حجت االسالم 

قضایی  دستگاه  مسئوالن  این که  بیان  با 
قوه  مشکالت  و  مسائل  خصوص  در 
و  برخوردارند  شناخت  و  آگاهی  از  مجریه، 
محدودیت های دولت را درک می کنند، گفت: 
دستگاه  مسئوالن  به  من  همیشگی  توصیه 
قضایی آن است که در بیان مسائل و مشکالت 
و  محذوریت ها  به  اوالً  دولتمردان،  نزد  خود 
کنند؛  التفات  و  توجه  دولت  محدودیت های 
را  خود  انتظارات  و  توقعات  که  معنا  بدین 
مطرح  دولت  در  موجود  تنگناهای  لحاظ  با 
مسائل  آسیب شناسی  بر  عالوه  ثانیاً  و  کنند 
و مشکالت، نسبت به ارائه راه حل های مرتبط 

نیز اهتمام داشته باشند.
سابقه  به  اشاره  با  ادامه  در  عدلیه  رئیس 
مناصب  در  رئیسی  آقای  حضور  طوالنی 
مختلف عالی قضایی و شناخت و بینش وی 
تخصصی  و  خطیر  زوایای  و  ابعاد  به  نسبت 
با توجه به آشنایی آقای  امور قضایی، گفت: 
و  قضا  خطیر  امر  پیچیدگی های  با  رئیسی 
و  تشریح  به  نیازی  قضایی،  دستگاه  مسائل 
قوه  محذوریت های  و  محدودیت ها  تبیین 
قضاییه برای وی وجود ندارد و رئیس جمهور 
دستگاه  مشکالت  کردن  برطرف  به  نسبت 

قضایی عنایت و توجه دارد.
رئیس جمهور  نشست،  این  در  است  گفتنی 
اعضای  همچنین  و  دولت  هیأت  اعضای  و 
شورای عالی قوه قضائیه حضور داشته و طی 
سخنانی به بیان مطالب و نقطه نظرات خود 
هماهنگی ها  و  هم افزایی ها  بسط  راستای  در 

میان دو قوه مجریه و قضاییه پرداختند.

رییس مجلس شورای اسالمی گفت:  با همه 
وجودم ایمان دارم که راه تحول و قوی شدن 

ایران عزیز ما در دستان شما معلمان است.
و  از سی  روز  سومین  در  قالیباف  محمدباقر 
ششمین اجالس مدیران و روسای آموزش و 
پرورش کشور که در سالن اجالس سران در 
حال برگزاری است، ضمن گرامیداشت هفته 
دولت و یاد و نام شهدا به ویژه شهدای معلم و 
دانش آموز بیان داشت: با همه وجودم ایمان 
دارم که راه تحول و قوی شدن ایران عزیز ما 

در دستان شما معلمان است.
اظهار داشت:  رییس مجلس شورای اسالمی 
البته اینگونه نیست که این را فقط در جمع 
شما بگویم و تعارف کنم، بلکه در هر محیطی 
از  یکی  ام،  داشته  خدمت  توفیق  و  بودم 
رابطه خودم  به سرعت  که  بود  این  کارهایم 
را با آموزش و پرورش برقرار کنم زیرا ایمان 
دارم و به این باور رسیده ام که شما معلمان 
ابعاد  تمام  در  کشورمان  شدن  قوی  محور 

هستید.
وی با بیان اینکه وقتی از استقالل یک کشور 
این  متضمن  چیزی  چه  می گوییم،  سخن 
نظام  چارچوب  در  ویژه  به  است،  استقالل 
مولفه  گفت:  اسالمی؟  جمهوری  مقدس 
های این استقالل چیست؟ کشوری می تواند 
باشد،  مولد  بتواند  که  هستم  مستقل  بگوید 
کند.  تولید  منزلت  و  معرفت  ثروت،  قدرت، 
اگر کشوری اینها را تولید کرد و رابطه اینها 
را در تعادل با هم در سیستم درستی قرار داد 
آن کشور مستقل خواهد بود و مستقل باقی 

می ماند و یک کشور قوی و باهویت است.
قالیباف تصریح کرد: دارایی های یک کشور 
می تواند  چه  ها  مولفه  این  به  رسیدن  برای 
های  پیشران  و  اصلی  های  دارایی  باشد؟ 
تولید، اطالعات، دانش و آگاهی است. اگر به 
باشیم  داشته  توجه  باید  هستیم  رفاه  دنبال 

دانایی،  انباشت  از  رفاه  همین  به  دستیابی 
خردورزی، آگاهی، ابتکار و خالقیت در بستر 
یک حکمرانی کارآمد امکان پذیر است. این 
مهم نیازمند یک نگرش نهادی، نظام مند و 
چندوجهی به مقوله آموزش و پرورش است.

حکمرانی،  نظام  درون  در  هنوز  افزود:   وی 
باور و اجماع الزمی به این واقعیت که “ نطفه 
پیشرفت، تحول و قوی شدن جامعه از درون 
مدرسه و در گرانیگاه نهاد آموزش و پرورش 

بسته می شود” شکل نگرفته است.
به  اشاره  با  اسالمی  شورای  مجلس  رئیس 
پرورش  و  آموزش  نهاد  از  وقتی حرف  اینکه 
می شود، متفاوت از وزارت آموزش و پرورش 
پرورش  و  آموزش  وزارت  کرد:  عنوان  است، 
است.  پرورش  و  آموزش  نهاد  از  بخش  یک 
عناصر  مهمترین  معلم  و  مدرسه  که  نهادی 
آن هستند. خانواده نیز جزئی از نهاد آموزش 

و پرورش است.
وی افزود: صداوسیما، فضای مجازی، سینما 
اند.  گونه  نیز همین  عالی  آموزش  و   هنر  و 
لذا وقتی هنوز چنین موضوعی در اولویت ما 
قرار نگرفته است به جای اینکه این ظرفیت 
ها را متمرکز بر صندوق سرمایه های انسانی 
چاه  در  را  ها  سرمایه  این  همه  کنیم،  مولد 
ریزیم  می  داریم  که  بروکراسی  نظام  ویل 
آن  از  را  کارآمدی  و  خروجی  کمترین  و 
تصمیمی  نیازمند  که  اینجاست  می گیریم. 

شجاعانه هستیم.

که  داریم  قبول  همه  داد:  ادامه  قالیباف 
معیشت اولویت ماست و حتما باید برای آن 
معیشت  حوزه  به  تالشیم  در  کنیم.  تالش 
معیشت  امروز  اولویت  دهیم.  سروسامان 
اولویت فردای ما،   امروز و  اما ضرورت  است، 
“تربیت” است.  نباید در یک معامله سراسر 
را  “تربیت”  که  نحوی  به  بگیریم  قرار  باخت 
بدهیم و “معیشت” را بگیریم. اگر از زمان و 
تربیت غافل شویم، نسل و نسل های بعدی 
را از دست می دهیم. رئیس مجلس شورای 
اسالمی با بیان اینکه پنج “میم” شامل منزل، 
مدرسه، مسجد، محله و مجازی باید در یک 
زنجیره دقیق با همدیگر کار کنند تا کارآمدی 
و موثر بودن را شاهد باشیم، گفت: ناگزیریم 
داشته  باز  عمومی  سیستمی  نگاه  یک  که 
زحمت  به  که  مادی  های  سرمایه  تا  باشیم 
پیدا می کنیم به چاه ویل سیستم بروکراسی 
نریزیم به گونه ای که نتوانیم خروجی الزم را 
بگیریم. وی تاکید کرد که باید بدانیم اصالت 
است.  معلم  و  مدرسه  پرورش،  و  آموزش  در 
اسالمی،  شورای  مجلس  در  که  همانطور 
بندی  رتبه  است.   نماینده مجلس  با  اصالت 
را با خون دل دنبال کردیم. رتبه بندی با فراز 
و نشیب های بسیاری روبه رو بود.  با حضور 
پیش  ها  همه سختی  با  کار  دولت سیزدهم 
رفت و حاال دارد اجرایی می شود، اما این تنها 
هدف نیست و باید این فرصت را فراهم کنیم 
که به سمت کیفیت و عدالت آموزشی برویم. 

آموزش  عدالت  و  کیفیت  دوگانه  نمی خواهم 
ایجاد کنم و اینها را مقابل هم قرار دهم، بنده 

معتقدم این دو مکمل همدیگرند.
قالیباف ادامه داد: در مجلس شورای اسالمی 
و  باز  مدیریت  عمومی  سیستم  ایجاد  برای 
سایبرنتیکی نسل سوم، هر قانون و پشتیبانی 

برای آموزش و پرورش نیاز باشد آماده ایم.
رئیس مجلس شورای اسالمی گفت: معتقدم 
می توانیم  ظرف یک سال تحول را در آموزش 
و  دانش  پیشران  اگر  کنیم.  ایجاد  پرورش  و 
آگاهی و اطالعات داشته باشیم آن وقت می 
استفاده  درستی  به  هایمان  دارایی  از  توانیم 
شش،  دولت،  دو  در  و  سال   ۱۶ طی  کنیم. 
هفت وزیر و سرپرست در آموزش و پرورش 
عوض شدند.  آن زمان که دو گزینه وزارت 
رای  و  رفتند  و  آمدند  پرورش  و  آموزش 
نگرفتند، قلبم ایستاده بود و گفتم نکند این 
روند ادامه یابد و آموزش و پرورش ثبات پیدا 
نکند. الحمدهلل که آن مسیر طی نشد. اکنون 
باید بایستیم و اساس کار را درست کنیم. در 
برنامه هفتم توسعه اولویت ها درحال بررسی 
و بحث است. باید مسئله محور حرکت کنیم. 
همین  از  یکی  نمی تواند  آموزش  تقویت  آیا 
مسائل باشد؟  رییس قوه مقننه تصریح کرد: 
پرورش  و  آموزش  که  هستیم  آن  نیازمند 
سازی،  شفاف  ببریم.   نو  حکمرانی  در  را 
کارآمد  و  سازی  مردمی  هوشمندسازی، 
سازی باید مورد توجه باشد. به جای مدارس 
مدارس  سمت  به  باید  دولتی،  و  خصوصی 
مردمی و محلی برویم. منظور از شکل گیری 
را  آموزش  که  نیست  این  مردمی  مدارس 
خصوصی کنیم، منظور مردمی سازی است به 
آن مفهوم که زنجیره میان پنج عنصر منزل، 
به  مجازی  فضای  و  محله  مسجد،  مدرسه، 
درستی به هم متصل شوند و تقویت آموزش 

محقق شود.

جمهوری  در  پرورش  و  آموزش  کشور،  وزیر 
اسالمی را هستی شناسانه و محور توسعه خواند و 
گفت: بخش بزرگ تحقق گام دوم انقالب اسالمی 
و  نشاط  با  مسئولیت پذیر،  دانا،  نسلی  تربیت  با 
و  بر دوش آموزش  اراده  با  و  پرانگیزه، تحول گرا 

پرورش است.
 »احمد وحیدی« روز دوشنبه در سی و ششمین 
اجالس مدیران و روسای آموزش و پرورش کشور 
اظهار  شد،  برگزار  سران  اجالس  سالن  در  که 
داشت: اولویت اصلی در کشور آموزش و پرورش 
و  آموزش  به  امور  کنیم همه  نگاه  اگر درست  و 

پرورش مربوط است.
وی در اهمیت نظام آموزش و پرورش تصرح کرد: 
نظام آموزش و پرورش یک نظام هستی شناسانه 
پرورش  و  قوی  شناخت  به  آن  حول  که  است 

مطلوب دست می یابیم.
ایرانی   - اسالمی  الگوی  مقایسه  با  کشور  وزیر 
که محور توسعه آن انسان است با نظامات غربی 
گفت:  می کنند،  حرکت  سرمایه  محوریت  بر  که 
که  است  انسانی  سرمایه  توسعه،  اساس  و  اصل 
جمهوری اسالمی ایران راهبر این مدل از توسعه 

است.
یکپارچگی  لزوم  بر  تأکید  با  همچنین  وحیدی 
عملکردی در نظام آموزش و پرورش اضافه کرد: 
آینده از معبر آموزش و پرورش می گذرد و اساساً 

کانون خلق دنیای آینده، آموزش و پرورش است.
وی انسان محوری و سرمایه محوری را دو جریان 
متفاوت برای توسعه جهان توصیف کرد و گفت: 
های  ارزش  مبنای  بر  اسالمی  انقالب  الگوی 
نسلی  پرورش  و  است  بشری  سعادت  و  انسانی 
رسالت های  و  مسئولیت  که  شماست  اختیار  در 
از  نشان  تنهایی  به  خود  این  و  دارند  سنگینی 

اهمیت جایگاه آموزش و پرورش است.
در  هزینه  و  گذاری  سرمایه  حاصل  کشور  وزیر 
آموزش و پرورش را رشد و توسعه انسانی برشمرد 
این سمت و تحقق  به  برای رفتن  تأکید کرد:  و 
این هدف متعالی، به طور دائم به نوآوری و تحول 
نیاز داریم. بر این اساس هم سند تحول بنیادین 
در  البته  و  است  شده  تنظیم  پرورش  و  آموزش 

صورت لزوم باید بازنگری و تقویت شود.
دانایی،  نظام  تقویت  شد:  متذکر  وحیدی 
تحول گرایی،  انگیزه،  و  نشاط  مسئولیت پذیری، 
پرورش  و  آموزش  بر دوش  اراده،  و  بینی  روشن 
است و تربیت نسلی با این ویژگی ها می تواند گام 

دوم انقالب اسالمی را تحقق عملی بخشد.

انتقال  دیگر  مهم  موضوع  کرد:  نشان  خاطر  وی 
ادامه  انقالب  امروز  نسل  اینکه  و  است  نسلی 
دهنده راه و سیره پر فروغ انقالب اسالمی باشند. 
شعارهای  همان  کشور  صحنه  در  امروز  جوانان 
اول انقالب و بلکه قوی تر سر می دهند و شهید 

حججی از همین نسل برخاسته است.

آموزش و پرورش کارخانه آدم سازی است
وزیر کشور، جوانان امروز ایران را قوی، با اراده، 
همه  که  کرد  توصیف  جهادی  و  دانا  انقالبی، 
صحنه های خدمت از مقابله با دشمن تا خدمت 
به  اشاره  با  و  اول هستند  در صف  به هم وطنان 
گفت:  اسالمی  انقالب  فقید  بنیانگذار  بیانات 
و  است  آدم سازی  کارخانه  پرورش  و  آموزش 

معلمان نقش راهبردی دارند.
رهبر  و  امام خمینی)ره(  افزود: حضرت  وحیدی 
معظم انقالب اسالمی معلمانی بزرگ برای جامعه 
و  بوده  حق  مسیر  در  هدایت  و  روشنگری  در 

هستند.
هم  رو  پیش  تهدیدات  به  نسبت  ادامه  در  وی 

اظهار کرد: دنیای غرب به دنبال آسیب رساندن 
به مردم عزیز ایران است و هدف اصلی آنها هم 
جوانان کشور هستند. از این رو تالش های فراوانی 
در جریان است که این مسیر انسان ساز حاصل 
از انقالب اسالمی، از اجرای مأموریت بلندش باز 

داشته شود.
وزیر کشور با بیان اینکه امروز آموزش و پرورش با 
داشتن انسان های فرهیخته و انقالبی به دشمن 
اجازه فعالیت در پیشبرد برنامه هایشان را نخواهد 
داد، افزود: الزم می دانم به سهم خود از پایداری 
جریان  با  مقابله  در  پرورش  و  آموزش  همکاران 
خزنده نرم وارداتی از طرف الگوهای منحط غربی 

و پایداری بر ارزش های انقالبی تشکر کنم.
دلیل  به  نرم  با جنگ  مقابله  داد:  ادامه  وحیدی 
ماهیت آن پیچیده تر از سایر جنگ هاست و برای 
به  باید  همین، همکاران عزیز آموزش و پرورش 
نحوه رویارویی با این نوع از جنگ، آشنا و مجهز 

باشند.
وی اضافه کرد: اقتدار و قدرت جمهوری اسالمی 
بخش  و  گذرد  می  جدید  نسل  تربیت  مسیر  از 
اعظم بیانیه گام دوم انقالب اسالمی درباره توجه 
پرورش  و  آموزش  خطیر  امر  به  همگان  دادن 
است. وزارت آموزش و پرورش از همه وزارتخانه ها 
را  قدرت  اساسی  پایه های  که  چرا  است  مهم تر 

می سازد و کشور را برای آینده بیمه می کند.

رئیس مجلس شورای اسالمی عنوان کرد:

معلمان 
محور قوی شدن ایران هستند

 تحقق بخش بزرگ گام دوم انقالب 
بر دوش آموزش و پرورش است


