
 منتظر پاسخ آمریکا 
در این هفته هستیم

تسامح و  تساهل 
 عامل  ایجاد مفاسد اقتصادی است 

صفحه )4(صفحه )4(

دنبال  به  اروپا  اتحادیه  خارجی  سیاست  مسئول  بورل  جوسپ   
بیشتر  اعالم کرد که  اتحادیه  این  به متن پیشنهادی  ایران  پاسخ 
کشورهای طرف مذاکره هسته ای با ایران با پیشنهاد اتحادیه اروپا 
در وین موافق هستند. بورل در مصاحبه با تلویزیون TVE اسپانیا 
با اشاره به کشورهای طرف مذاکرات وین گفت: بیشتر آنها موافق 

هستند، اما هنوز جوابی از امریکا دریافت نکرده ایم. ...

قطعا  گفت:  اسالمی  شورای  مجلس  انقالب  فراکسیون  عضو   
روحانی در انتخاب مدیران بزرگترین شرکت های اقتصادی نقش 
داشته است و در قبال عملکرد این افراد نیز مسئول است. فریدون 
عباسی، تساهل و تسامح دولت روحانی را عامل ایجاد پرونده های 
بزرگ مفاسد اقتصادی در دولت قبل خواند و گفت: گزینش وزرا و 

مدیران در دولت قبل دقیق نبود و مدیران وابسته به ...
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حمایت تسهیالتی از فعاالن فرهنگ و 
رسانه استان  ضروری است

آسیب های 
وابستگی به 

شبکه های مجازی 

رئیس سازمان صنعت معدن و تجارت استان خبر داد؛

۴۱ واحد صنعتی و تولیدی در 
استان آماده بهره برداری است

)صمت( تجارت  و  معدن  صنعت،  سازمان  رئیس 
اقدامات و پیگیری  با  بویراحمد گفت:  کهگیلویه و 
واحد   4۱ اخیر  سال  یک  طی  گرفته  انجام  های 
رسیده  سرانجام  به  استان  در  تولیدی  و  صنعتی 
به  تولیدی  واحد  چهار  امسال  دولت  هفته  در  که 
کریم  شود.   می  افتتاح  طرح  تعداد  این  از  نیابت 
این  سرمایه گذاری  مجموع  داشت:  اظهار  روزبهان 
طرح ها ۱۳۳ میلیارد تومان با اشتغالزایی ۲4۶ نفر 
به طور مستقیم است. رئیس سازمان صنعت، معدن 
و تجارت کهگیلویه و بویراحمد چهار طرحی که به 
نمایندگی از طرح های هفته دولت افتتاح خواهد 

شد را  شامل طرح توسعه صنایع نیما تهویه...

اگر  امروز  اینکه  بر  تاکید  با  جمهور  رئیس 
کنیم،  حرکت  امام)ره(  خط  در  می خواهیم 
مفسر این خط رهبری معظم انقالب اسالمی 
امام)ره( اجرای عدالت را  است، تصریح کرد: 
اصل می دانست و لذا همه باید مشی عادالنه 
به  و  به خودمان  و  قرار دهیم  توجه  مورد  را 
کوچکترین  که  ندهیم  اجازه  مجموعه مان 
مردم  آنچه  که  چرا  بشود  عدالت  از  تخطی 
می پسندند، همین است.  سید ابراهیم رئیسی 
صبح روز سه شنبه پس از زیارت مرقد مطهر 
امام خمینی)ره( و تجدید میثاق با آرمان های 
ویژه  به  شهیدان  یاد  اسالمی،  انقالب  و  امام 
شهید رجایی و شهید باهنر را گرامی داشت و 
گفت: حضور اعضای دولت در روز اول هفته 
این  بزرگوارمان  امام  نورانی  مرقد  در  دولت 
پیام را دارد که دولت میثاق با امام راحل را 

میثاق با همه خوبی ها و ارزش ها می داند.
عبد  )ره(  امام  اینکه  بیان  با  جمهور  رئیس 
متعال  خداوند  گرو  در  دل  و  بود  خدا  صالح 
صرف  )ره(  امام  وجود  تمام  افزود:  داشت، 
خدمت به مردم بود لذا عهد و پیمان و میثاق 
و  خوبی ها  همه  با  عهد  و  میثاق  ایشان،  با 
کمک  )ره(  امام  بلند  روح  از  است.  ارزش ها 
بخواهیم و مدد بجوییم که به اذن پروردگار، 
روح بلند ایشان و ارواح مطهر شهیدان، دولت 
باشد  بتواند خدمتگزار مردم  تا  را مدد کنند 
بهترین زمینه قرب  به مردم  چرا که خدمت 
به پروردگار متعال بعد از انجام فرائض است.

رئیسی با اشاره به این تعبیر امام رضا )ع( که 
هیچ امری مثل خدمت به مردم زمینه قرب 
و نزدیکی به خداوند متعال را فراهم نمی کند 
و امروز این زمینه برای ما وجود دارد، اظهار 
خیلی ها  خاکی  کره  این  در  امروز  داشت: 
از  اگر  مردم هستند. حتی  به  مدعی خدمت 
دارند،  حضور  بیگانه ای  کشور  در  که  کسانی 
می گویند  می کنید،  چه  اینجا  شود  سوال 
آمدیم به مردم خدمت کنیم، اما حقیقت آن 
انجام می دهند، یک  این مدعیان  آنچه  است 
خدمت منفعت گرا است. رئیس جمهور ادامه 

داد: این مدعیان برای نفع خودشان....

مدیرکل فرهنگ و ارشاد اسالمی استان کهگیلویه 
جامعه  از  تسهیالتی  حمایت  گفت:  بویراحمد  و 

فرهنگ، هنر و رسانه های استان ضروری است.
و  فرهنگ  وزیر  مشاور  دیدار  در  درخشان  امین 
ارشاد و مدیرعامل صندوق اعتباری هنر در یاسوج 
با اصحاب رسانه، افزود: استان ما لبریز از پتانسیل 
بوده و هنرمندان استان نیز ظرفیت های بسیار باالیی 
موفقیت های  نیز  جهانی  عرصه های  در  و  داشته 
نرم  اینکه  بیان  با  وی  آوردند.  دست  به  را  زیادی 
هنر  اعتباری  به وسیله صندوق  استان  از  حمایتی 

پایین تر از سایر مناطق است، اظهارکرد: ....

مدیر کل فرهنگ و ارشاد اسالمی عنوان کرد:

2

2

2 4

فرماندار شهرستان باشت عنوان کرد

۱۵۰هکتار از جنگل های
 منطقه حفاظت شده خامی 

در آتش سوخت

رئیس دانشگاه علوم پزشکی یاسوج : 

بستری ۴۳بیمار کرونایی
۳۶ درصد تست های استان 

مثبت شد

باید مشی عادالنه را
 مورد توجه قرار دهیم 
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نماینده بویراحمد و دنا در مجلس شورای اسالمی؛

اولویت کارگزاران  اصالح 
ساختارهای معیوب باشد

3

شناسه آگهی ؛  1368675  اداره کل راه و شهرسازی استان کهگیلویه و بویراحمد - اداره پیمان و رسیدگی 

آگهی مناقصه عمومی           
اداره کل راه و شهرسازی استان کهگیلویه و بویراحمد در نظر دارد 

عملیات اجرایي پروژه هاي ذیل را بر اساس شرایط ذکر شده و به شرح مشخصات ، اطالعات و جزئیات مندرج 
در اسناد مناقصه از طریق مناقصه عمومي به پیمانکار واجد صالحیت واگذار نماید.

لذا از کلیه شرکتهاي واجد صالحیت دعوت مي گردد در مناقصات ذیل شرکت نمایند. به پیشنهادهاي فاقد امضاء ، 
مشروط ، مخدوش و پیشنهادهایي که بعد از موعد مقرر واصل شود ترتیب اثر داده نخواهد شد.

1 - دستگاه مناقصه گزار و نشاني: اداره کل راه و شهرسازی استان کهگیلویه و بویراحمد- یاسوج -  ضلع جنوبي میدان شهید فهمیده 
  www.setadiran.ir :2 - آدرس سایت اینترنتی مناقصات: سامانه ستاد

3 - زمان و محل دریافت اسناد مناقصه و آگاهی از سایر شرایط : از تاریخ 02/ 06/ 1401 لغایت 07/ 06/ 1401ساعت 13:30 
از طریق سامانه ستاد به آدرس : www.setadiran.ir  قابل دریافت مي باشد.

4 - مناقصه گران مي بایست پاکات اسناد و پیشنهادهای خود را حداکثر تا ساعت 13:30مورخ 19/ 06/ 1401 بصورت الکترونیکي در 
سامانه ستاد بارگزاری و ارسال نموده و پاکت الف )تضمین شرکت در مناقصه ( را به صورت فیزیکي والک و مهر شده به اداره حراست 

اداره کل راه و شهرسازی  واقع در یاسوج- ضلع جنوبي میدان شهید فهمیده – دبیرخانه حراست تحویل و رسید دریافت دارند.
5 - جلسه کمیسیون بازگشایي مناقصه مورخ 20/ 06/ 1401 راس ساعت 8:00 صبح تشکیل مي گردد. از کلیه مناقصه گران و 

یا نماینده رسمي آنها  جهت شرکت در جلسه بازگشایي پاکات پیشنهاد قیمت دعوت به عمل مي آید.
 www.sajar.mporg.ir ۶ - تنها پیمانکارانی میتوانند در مناقصات فوق شرکت نمایند که رتبه و صالحیت آنان در سامانه اینترنتی

دارای اعتبار باشد . 
7 - مناقصه گران مکلفند نسبت به تکمیل اسناد و مهر و امضا نمودن آنها و اخذ گواهي هاي الزم درخواستي اداره کل راه و شهرسازي،  
که در چک لیست منضم به اسناد مناقصه درج گردیده اقدام نمایند. درصورت عدم تکمیل و ارائه اسناد درخواستي مسئولیت به عهده 

مناقصه گر مي باشد.
8 - مدت اعتبار پیشنهادات از آخرین مهلت تسلیم پیشنهادات به مدت ۳ ماه مي باشد و قابل تمدید تا سه ماه دیگر مي باشد.

9 - سایر شرایط در اسناد مناقصه به اطالع پیمانکاران خواهد رسید.
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پیگیری و تصویب »تناسبی شدن« انتخابات مجلس، نه 
تنها ایرادهای اساسی وضعیت موجود را برطرف نمی کند، 
بلکه به دلیل مغایرت با سیاست های کلی انتخابات فرصت 

محدود مجلس برای اصالح را می گیرد.
واجد  اسالمی  شورای  مجلس  انتخابات  نظام  و  قوانین 
ایرادهای متعددی است که هر کدام از آن ها در سطح و 
میزان مشارکت مردم، تعداد داوطلبان نمایندگی مجلس، 
و  تبلیغاتی  روش های  و  هزینه  منتخبین،  رأی  میزان 
از  است.  اثرگذار  منتخب  نفرات  شایستگی  میزان  نهایتاً 
اداره کشور  نظام  ایرادها در مواردی  طرف دیگر مجموع 
تنظیم  انقالب  رهبر  و  است  کرده  مواجه  معضل  با  را 
سیاست های کلی انتخابات را راه حل این معضل دانسته 
این  تهیه  دستور  نظام  مصلحت  تشخیص  مجمع  به  و 
بنابر  نیز  تشخیص  مجمع  کرده اند.  ابالغ  را  سیاست ها 
مأموریت خود در چند نوبت اقدام به تهیه این سیاست ها 
و  نرسید  مطلوب  نتیجه  به  دالیلی  به  کدام  هر  که  کرد 
انتصاب  حکم  پیوست  در  نوبت  آخرین  در  شد.  متوقف 
اعضای جدید مجمع در تاریخ ۲4 اسفند ۱۳9۰، تعیین 
دوره  به  نیز  انتخابات  حوزه  در  نظام  کلی  سیاست های 

جدید ابالغ شد.
فرآیند تصویب سیاست های کلی انتخابات

در دوره جدید در فرآیند سیاست گذاری مجمع تغییراتی 
باید  سیاستی  بندهای  آن  برمبنای  که  گرفت  صورت 
و  شوند  تدوین  ابالغی«  »ایده  الزامات  و  محتوا  براساس 
از  انتخابات  کلی  سیاست های  تدوین  جهت  ابالغی  ایده 
و  دینی  مردم ساالری  مظهر  »انتخابات  است:  قرار  این 
مجرای اعمال حاکمیت ملت بر اساس یک نظام جامع و 
موجب تحکیم مقبولیت نظام، حاکمیت ملی و استقالل 
کشور، ارتقا کارآمدی و وجهه و الهام بخشی نظام در عرصه 
بین المللی و تقویت وحدت ملی است. سیاست های کلی 

مربوط بایستی:
- تأمین کننده مشارکت گسترده مردم در امر انتخابات و 
افزایش نقش آگاهانه آن ها در اداره امور کشور با انتخاب 
داوطلبانی در تراز شایسته جمهوری اسالمی ایران و دارای 

ویژگی هایی متناسب با جایگاه های مربوط باشد.
- جهت گیری کلی نظام مبنی بر برگزاری انتخابات همراه 
با سالمت و امنیت بر مدار سازوکارهای قانون اساسی از 
جمله در زمینه مسئولیت اجرای انتخابات و نظارت بر آن 

را تعیین کند.
تسهیل  مقررات،  و  قوانین  نسبی  ثبات  و  استحکام  بر   -
حضور مردم و تأمین حقوق برابر آن ها در انتخابات تأکید 

ورزد.
شفافیت  شایسته ها،  سالم  رقابت  و  حضور  زمینه های   -
منابع و هزینه ها و کوتاه شدن دست کانون های ثروت و 

قدرت و دفع آسیب های دشمنان را فراهم سازد.«
مجمع  دبیرخانه  امنیتی  و  دفاعی  سیاسی،  کمیسیون 
تهیه  به  اقدام  مبنا  این  بر  نظام  مصلحت  تشخیص 
از دستگاه های مسئول  با نظرخواهی  و  پیش نویس کرده 

به  و  تدوین  را  نهایی  نسخه  انتخابات،  نظارتی  و  اجرایی 
در مجمع  نهایی  تصویب  با  و  کرد  ارسال  شورای مجمع 
رسید  انقالب  رهبر  محضر  به  پیشنهادی  سیاست های 
نسخه  اصالح  و  نظر  اعمال  با  نهایت  در  نیز  ایشان  و 
را در ۲4  انتخابات  پیشنهادی مجمع، سیاست های کلی 

مهر ۱۳9۵ به قوای سه گانه ابالغ کردند.
این  که  درمی یابیم  انتخابات  کلی  سیاست های  مرور  با 
وضعیت  آسیب شناسی  و  بررسی  برمبنای  سیاست ها 
شده اند،  تنظیم  مطلوب  نقطه  گرفتن  نظر  در  و  موجود 
با رویکرد  انتخابات  پیاده سازی آن ها، تحول در  نتیجه  و 
از  و  بود.  خواهد  شایسته گزینی  و  مشارکت  افزایش 
برمبنای  آن  جزئیات  تمامی  با  انتخابات  که  آن جایی 
می گیرد،  صورت  اسالمی  شورای  مجلس  مصوب  قوانین 
الزمه پیاده سازی سیاست های کلی انتخابات، صورت دادن 
اصالحات الزم در قوانین انتخابات با رویکرد تحولی ابالغ 
شده است و نه صرفاً بهبود شرایط اجرایی انتخابات کنونی 

با اصالح جزئی قوانین.
فرصت سوزی مجلس

کلی  سیاست های  ابالغ  از  سال   ۶ به  قریب  گذشت  با 
انتخابات شاهد بی اعتنایی مفرطی به محتوای آن هستیم 
به شکلی که رهبر انقالب در دیدار اخیر خود با نمایندگان 
مجلس )4 خرداد ۱4۰۱( نسبت به این موضوع تذکر دادند 
و بعد از بیان اهمیت سیاست های کلی، به صورت مصداقی 
به انتخابات اشاره کرده و فرمودند »وظیفه ی مجلس این 
انجام  سیاست ها  این  با  منطبق  را  قانونگذاری  که  است 
خیلی  این  نباشد؛ خب  سیاست ها  این  با  معارض  بدهد؛ 
اهّمّیت دارد؛ به این باید توّجه کنید. االن من می خواهم 
عرض کنم مثاًل سیاست های کلّی انتخابات. االن پنج شش 
قانون هنوز  ]ولی[  ابالغ شده،  این سیاست ها  است  سال 

تنظیم نشده؛ این باید انجام بگیرد.«
خرداد  الی   ۱۳9۵ )خرداد  دهم  مجلس  که  چند  هر 
۱۳99( زمان طالیی برای به سرانجام رساندن اصالحات 
دوره  آن  نمایندگان  حتی  و  بود  انتخابات  قوانین  الزم 
می توانستند با مقدم دانستن اصالح قانون انتخابات مجلس 
مبتنی بر سیاست های کلی حسن نیت و توان کارشناسی 
خود را به منصه ظهور برسانند، یا حتی با بررسی مجدانه 
الیحه جامع انتخابات که از طرف دولت دوازدهم در بهمن 
۱۳97 با تأخیر بسیار زیاد تقدیم مجلس شد، فرصت از 
دست رفته را در سال پایانی نمایندگی خود جبران کنند، 
اما نکته مهمتری که مجلس یازدهم باید مد نظر داشته 
باشد آن است که در کج راهه ای که مجلس دهم در آن 
گرفتار شد و به بن بست رسید وارد نشود و بیش از این 

وقت را از دست ندهد.
انتخابات  شدن«  »استانی  و  حوزه بندی ها  اساسی  تغییر 
مجلس یکی از مهمترین ایده هایی است که همواره طی 
۳۰ سال از دوره چهارم الی نهم مجلس شورای اسالمی 
مطرح بوده و به تصویب نهایی در صحن مجلس رسیده 
به  نگهبان  با سد شورای  نیز  نوبت  هر  در  البته  و  است. 

واجد  که  چرا  شده،  مواجه  مردم  حقوق  از  دفاع  منظور 
مغایرت های متعددی با قانون اساسی تشخیص داده شده 
است. اما در مجلس دهم در پی اصالح ایده استانی شدن، 
ایده تناسبی شدن انتخابات مطرح شد. و اکثریت مجلس 
عزم کردند تا انتخابات مجلس به صورت تناسبی برگزار 
ارسال  نگهبان  به شورای  را  آن  نهایی  تصویب  با  و  شود 
از  را  الزم  تأیید  نتوانست  نیز  این طرح  البته  که  کردند. 
از  اساسی  قانون  با  بگیرد، و مغایرت های  نگهبان  شورای 
پیشروی این طرح جلوگیری کرد. در مجلس یازدهم نیز 
تناسبی شدن )در کل کشور و یا در کالن شهرها( از جمله 

مهمترین پیشنهادهای مطرح است.
تفاوت  و  طرح ها  این  از  کدام  هر  جزئیات  اینکه  از  فارغ 
چیست،  آن ها  درباره  نگهبان  شورای  نظرات  و  آن ها 
چه  با  طرح ها  این  که  کرد  توجه  مسئله  این  به  باید 
هدف گذاری دنبال می شوند و نسبت آن ها با سیاست های 
ساله   ۳۵ متراکم  تجربیات  مبنای  بر  که  انتخابات  کلی 
کشور در زمینه انتخابات )در زمان ابالغ( و نظرخواهی از 
مسئولین امر و با طی کردن چندباره فرآیندهای تنظیم 
سیاست های کلی ابالغ شده است چیست؟ و حتی اگر از 
متن سیاست های کلی عبور کنیم )که امکان پذیر نیست(، 
ابالغی سیاست های کلی  ایده  با  نسبتی  این طرح ها چه 
دارند؟ چه میزان مشارکت حداکثری، تأمین حقوق مردم 
در انتخابات و … را در نظر گرفته اند؟ افزایش مشارکت 
آگاهانه و فعاالنه مردم در انتخابات را هم راستا با ارتقای 
را  مردم  حداکثری  حضور  یا  و  می دانند  شایسته گزینی 

پوپولیسم و ضدکارآمدی تلقی می کنند؟
این منظر از آنجایی اهمیت مضاعف پیدا می کند که در 
سیاست های  اجرای  بر حسن  نظارت  هیئت  تشکیل  پی 
به  هیئت  این  نظرات  اعالم  و  در سال ۱۳9۶  نظام  کلی 
انطباق مصوبات  یا عدم  انطباق  بر  مبنی  نگهبان  شورای 
مجلس با سیاست های کلی، در نظر نگرفتن سیاست های 
کلی انتخابات منجر به آن می شود که در نهایت با عدم 
تأیید مصوبه مجلس توسط شورای نگهبان، اندک فرصت 
انتخابات  و  برود  دست  از  نیز  یازدهم  مجلس  باقی مانده 
مجلس دوازدهم در پایان سال ۱4۰۲، با قوانین پر ایراد 

فعلی برگزار شود.
سیاست های کلی انتخابات از مجلس چه می خواهد؟

عدالت  حداکثر  انتخابات  کلی  سیاست های  اول  بند  در 
نامزدها، چارچوبی  از  مردم  و حداکثر شناخت  انتخاباتی 
را برای تعیین حوزه های انتخابیه مجلس شورای اسالمی 
مشخص کرده است که در نتیجه آن حوزه هایی با تعداد 
بند  در  می شود.  تجویز  برابر  رأی  حق  و  کمتر  کرسی 
دوم سیاست های کلی انتخابات نیز به دومرحله ای بودن 
لذا  است.  شده  تصریح  اسالمی  شورای  مجلس  انتخابات 
تأیید و تثبیت انتخابات با الگوی اکثریتی و نه تناسبی مد 
نظر سیاست های کلی انتخابات است و انتظار می رود که 
عالوه بر ایرادهای پیشین شورای نگهبان بر طرح تناسبی 
حسن  بر  نظارت  عالی  هیئت  مجلس،  انتخابات  شدن 
اجرای سیاست های کلی نظام نیز نسبت به تناسبی شدن 
اعالم مغایرت کند. لذا پیگیری و تصویب »تناسبی شدن« 
حوزه های  در  حتی  اسالمی،  شورای  مجلس  انتخابات 
اساسی  ایرادهای  تنها  نه  کالن شهرها،  مانند  محدود 
بدلیل  اساساً  بلکه  نمی کند،  برطرف  را  موجود  وضعیت 
انتخابات  کلی  سیاست های  و  اساسی  قانون  با  مغایرت 

فرصت محدود مجلس یازدهم برای اصالح را می گیرد.

انتخابات تناسبی؛
 اصالح ابرو یا کور کردن چشم!؟
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۴۱ واحد صنعتی و تولیدی در استان 
آماده بهره برداری است

رئیس سازمان صنعت، معدن و تجارت )صمت(کهگیلویه و 
بویراحمد گفت: با اقدامات و پیگیری های انجام گرفته طی 
به  استان  در  تولیدی  و  صنعتی  واحد   4۱ اخیر  سال  یک 
سرانجام رسیده که در هفته دولت امسال چهار واحد تولیدی 

به نیابت از این تعداد طرح افتتاح می شود.
این  سرمایه گذاری  مجموع  داشت:  اظهار  روزبهان  کریم   
طرح ها ۱۳۳ میلیارد تومان با اشتغالزایی ۲4۶ نفر به طور 

مستقیم است.
رئیس سازمان صنعت، معدن و تجارت کهگیلویه و بویراحمد 
چهار طرحی که به نمایندگی از طرح های هفته دولت افتتاح 
خواهد شد را  شامل طرح توسعه صنایع نیما تهویه مطبوع 
)تولید کولر گازی (، واحد تولید انواع چیپس وسیب زمینی، 
صنایع  فرآوری  و  افرا  نوش  راکد  واحد  مجدد  اندازی  راه 
تسهیالت  میزان  کرد:  تاکید  روزبهان  هستند.  بویر  غذایی 
میلیارد   4۵ بانکی  منابع  محل  از  طرح  چهار  این  دریافتی 
تامین  تبصره ۱8   الف  بند  محل  از  عمدتا  که  بوده  تومان 
و پرداخت شده است . وی از دیگر برنامه های هفته دولت 
امسال این سازمان را غبارروبی گلزار شهدا، بازدید از شهرک 
ها و نواحی صنعتی، بررسی مشکالت واحد های صنعتی و 
تولیدی، افتتاحیه های رسمی و کنفرانس خبری عنوان کرد.

مدیرکل صمت کهگیلویه و بویراحمد : 4۱ واحد صنعتی و 
تولیدی آماده بهره برداری داریم

او با اشاره به اینکه  معاون وزیر صنعت، معدن و تجارت در 
هفته دولت به استان سفر خواهد داشت اظهار داشت : در 
راستای جهاد تبیین مورد نظر مقام معظم رهبری برای غلبه 
بر تخریب ها و هجمه های اخبار منفی  دشمنان در جهت 
مهم  های  دستاورد  و  های خوب  اتفاق  باید  مردم  ناامیدی 
گفته  به  آمار،  آخرین  اساس  بر  رسانی شود.  اطالع  دولت  
استان  این  صنعتی  های  واحد  درصد   79 اینک  روزبهان  
معادل 4۱۱  واحد فعال و نیمه فعال هستند. میزان سرمایه 
گذاری واحدهای فعال استان افزون بر ۱۱ هزار میلیارد ریال 
است و بیش از ۶ هزار نفر در واحد های صنعتی فعال و نیمه 

فعال هم اکنون اشتغال دارند.

فرماندار شهرستان باشت عنوان کرد

۱۵۰هکتار از جنگل های منطقه 
حفاظت شده خامی در آتش سوخت

فرماندار شهرستان باشت گفت: تا ظهر روز سه شنبه برآورد 
اولیه از میزان آتش سوزی جنگل های منطقه حفاظت شده 
خامی ۱۵۰ هکتار بوده است. نادر گرامی در خصوص جزئیات 
ارتفاعات  در  سوزی  آتش  این  افزود:  سوزی  آتش  این  تازه 
روستاهای »کلگه امیرشیخی«، »کالگون« و »تنگ سادات 
سمت  از  سوزی  آتش  کرد:  اظهار  وی  است.  زینعلی«  شاه 
شده  حفاظت  منطقه  به  و  شده  شروع  گچساران  »نارک« 
خامی در شهرستان باشت سرایت کرد. فرماندار شهرستان 
از  باشت خاطرنشان کرد: ۶۰ نفر نیروی بسیجی مردمی و 
اعزام  به محل آتش سوزی  بحران شهرستان  نیروهای ستاد 
شده اند. بالگرد شرکت نفت گچساران با سه سورتی پرواز 9 
نفر از نیروهای این شهرستان را جابجا کرد. گرامی تصریح 
آتش  باشت  شهرستان  از  نقطه  یک  در  اکنون  هم  کرد: 
آتش  شود  مهار  نقطه  این  که  صورتی  در  و  داریم  سوزی 
در شهرستان باش کامل مهار می شود. وی ادامه داد: طبق 
بررسی نیروهایی که در صحنه آتش سوزی هستند برآورد 
اولیه نشان می دهد که تا ظهر روز سه شنبه آتش به بیش از 
۱۵۰ هکتار از عرصه های جنگلی و مرتعی منطقه حفاظت 

شده خامی خسارت وارد کرده است. 

۹ محموله کاالی قاچاق در گچساران 
کشف شد

قاچاق  کاالی  محموله  گفت:9  گچساران  انتظامی  فرمانده   
به  گچساران  محور  در  ریال  میلیارد   ۶ تقریبی  ارزش  به 
ارسالن خادمیان روز سه شنبه  شیراز کشف شد. سرهنگ 
انجام  در گفت و گو خبرنگاران اظهار داشت:مأموران حین 
ایست و بازرسی در گچساران به خودروهای حامل کاالهای 
قاچاق شامل ۲ دستگاه وانت پراید، ۲دستگاه پژو 4۰۵  و 
۱ دستگاه پژو پارس،۲دستگاه وانت نیسان، ۱ دستگاه وانت 
میتسوبیشی و یک دستگاه سواری کوییک مشکوک شدند 
و آنان را متوقف کردند. خادمیان تصریح کرد: مأموران در 
و  گازی  کولر  مذکور هفت دستگاه  های  از خودرو  بازرسی 
خوراکی،  مواد  انواع  ۵۰۰عدد  و  هزار  فریزر،هشت  یخچال 
لوازم  انواع  ۶۰۰عدد  و  یکهزار  خانگی،  لوازم  عدد   ۱۳۰  ،
تصویری  و  لوازم صوتی  دستگاه  بهداشتی، 8۰۰  و  آرایشی 
قاچاق کشف و ضبط کردند. وی بیان کرد:مأموران پاسگاه 
طرح  اجرای  راستای  در  گچساران  جعفر  امامزاده  انتظامی 
مبارزه با قاچاق کاال و ارز با هماهنگی مرجع قضائی در محور 
گچساران به شیراز  هنگام ایست و بازرسی این خودروهای 
انتظامی   کردند.فرمانده  شناسایی  را  قاچاق  کاالی  حامل 
گچساران با اشاره به این که کارشناسان ارزش تقریبی کاال 
های کشف شده را ۶ میلیارد ریال اعالم کرده اند، خاطرنشان 
کرد: رانندگان خودروهای مذکور دستگیر و به مرجع قضائی 

تحویل و خودروها نیز به پارکینگ منتقل شدند.

رییس اداره عمران و امور زیربنایی اداره کل امور عشایر:

بازگشایی راه های عشایری استان
 نیازمند تامین اعتبار است

عشایر  امور  کل  اداره  زیربنایی  امور  و  عمران  اداره  رییس 
استان کهگیلویه و بویراحمد گفت:بازگشایی راه های مناطق 
تابستان امسال  بارندگی های  اثر  بر  این استان که  عشایری 

تخریب شده نیازمند ۲۵۰ میلیارد ریال اعتبار است.
سید مهدی عباسیان تاکید کرد: پنج هزار کیلومتر از جاده 
های  بارندگی  اثر  بر  بویراحمد  و  کهگیلویه  عشایری  های 

تابستان امسال تخریب شده است.
وی با اشاره به اینکه برای بازگشایی هر کیلومتر راه عشایری 
پنج میلیون تومان اعتبار است تاکید کرد:تاکنون اعتباری در 

این خصوص به استان تخصیص نیافته است.
کوچ  زمان  بودن  پیش  در  به  توجه  کرد:با  عنوان  عباسیان 
عشایر )یک ماه آینده( نیاز است تا اعتبار مورد نیاز راه های 

تخریب شده هر چه زودتر اختصاص یابد.
رییس اداره عمران و امور زیربنایی اداره کل امور عشایر استان 
دستگاه  پنج  اکنون  هم  کرد:  تصریح  بویراحمد  و  کهگیلویه 
ماشین آالت در مناطق مختلف استان در حال بازگشایی راه 

های ارتباطی هستند.
عباسیان ابراز داشت: در زمان حاضر کار بازگشایی راه های 

مناطق چرام،باشت،مارگون و کاکان در حال انجام است.
عباسیان ابراز داشت: بارندگی های تابستان امسال همچنین 
عشایری  مناطق  های  زیرساخت  دیگر  به  هایی  آسیب 
کهگیلویه و بویراحمد وارد کرده است که میزان این خسارت 

ها از سوی کارشناسان در حال برآورد است.
وی تاکید کرد: در این بارندگی ها تعدادی از دام های عشایر 
تلف شده که آمار این تلفات در حال جمع بندی نهایی است.

در هفته دولت؛

۴۱2 پروژه عمرانی و اقتصادی
 در استان افتتاح و کلنگ زنی می شود

برنامه های  وبویراحمد  کهگیلویه  اطالع رسانی  شورای  دبیر 
را تشریح کرد  بویراحمد  و  استان کهگیلویه  هفته دولت در 
زنی  و کلنگ  افتتاح  اقتصادی  طرح  و  پروژه   4۱۲ گفت:  و 

می شود.
و  دولت  هفته  رسیدن  فرا  به  اشاره  با  افضل حسینی   سید 
اظهار  باهنر،  و  رجائی  شهیدان  خاطره  و  یاد  گرامیداشت 
داشت: ستاد استانی بزرگداشت هفته دولت به ریاست دکتر 
ستادهای  آن  متناظر  و  شده  تشکیل  استاندار  احمدزاده 

شهرستانی نیز فعال شده اند.
وی با بیان اینکه »دولت مردم« به عنوان شعار هفته دولت 
در سال ۱4۰۱ اعالم شده است، عنوان کرد: برنامه های هفته 
و  انجام خواهد شد  اجرایی  مقامات مختلف  با حضور  دولت 
از مرکز کشور هم در حوزه وزارت مهمانانی را در طول این 

هفته خواهیم داشت.
تصریح کرد:  وبویراحمد  اطالع رسانی کهگیلویه  دبیر شورای 
شعار هفته دولت، شعار »دولت مردم« بوده و نامگذاری هایی 

هم برای هر روز آن در نظر گرفته شده است.
حسینی با بیان اینکه هفته دولت از دوم شهریور ماه آغاز می 
شود و روزهای هفته نام گذاری شده اند، گفت: دوم شهریور 
و  ستیزی  فساد  شهریور  سوم  گرفته،   نام  والیت  با  میثاق 
و  خانواده  شهریور  پنجم  خالقیت،  و  تحول  چهارم  عدالت، 
و  دانش  شهریور  هفتم  معنویت،  و  اخالق  ششم  سالمت، 
پیشرفت و آخرین روز هفته دولت هم شجاعت و عقالنیت 

نامگذاری شده است.
استان  در  برنامه هایی  نام گذاری،  با  مطابق  کرد:  تصریح  وی 
اجرا خواهد شد که افتتاح و کلنگ زنی طرح ها و پروژه های 
عمرانی و اقتصادی در همه مناطق استان از جمله مهمترین 

برنامه های هفته دولت است.
اعتبار  با  عمرانی  پروژه    ۳88 گفت:  استاندار  حوزه  مدیرکل 
یک هزار و 84۰  میلیارد تومان افتتاح و کلنگ زنی می شود 
اعتبار 9۵ میلیارد تومان که زمینه  با  بر ۲4 پروژه  افزون  و 
در  است  فراهم کرده  به طور مستقیم  را  نفر  اشتغال  ۲۶8 

حوزه اقتصادی هم افتتاح می شود.
وبویراحمد،  کهگیلویه  استاندار  احمدزاده  حضور  حسینی 
شهدای  گلزار  در  اداری  شورای  واعضای  استاندار  معاونین 
یاسوج و ادای احترام به مقام شامخ شهیدان و تجدید پیمان 
با آرمان های شهدا و امام شهدا را سرآغاز برنامه های هفته 

دولت بیان کرد.
های  نشست   ، شهدا  معزز  خانواده  تعدادی  از  وی سرکشی 
های  دستگاه  ومسئولین  استانی  ارشد  مسئولین  خبری 
به  آنها  سفرهای  و  جمعه  نماز  در  آنها  سخنرانی  اجرایی، 
و  مردمی  دولت  عملکرد  گزارش  و  استان  های  شهرستان 
انقالبی و دستاوردهای نظام را از دیگر برنامه های هفته دولت 

اعالم کرد.

رئیس دانشگاه علوم پزشکی یاسوج خبر داد؛

بستری ۴۳بیمار کرونایی
۳۶ درصد تست های استان مثبت شد

بیمار قطعی  یاسوج گفت: 4۳  پزشکی  علوم  دانشگاه  رئیس 
کرونا در بیمارستان های استان بستری است.

خبرنگاران،  با  گفتگو  در  شنبه  سه  ظهر  نژاد  غالم  محمد   
در  کرونا  قطعی  و  بیمار مشکوک  امروز، 89  تا صبح  افزود: 
مبتالی  نفر   4۳ که  هستند  بستری  استان  بیمارستان های 
ویژه  مراقبت های  بخش  در  بیماران  این  از  نفر   ۲ و  قطعی 

تحت درمان قرار دارند.
وی ابراز داشت: خوشبختانه در ۲4 ساعت گذشته فوتی ناشی 
از کرونا در استان گزارش نشده و شمار قربانیان این بیماری 

در کهگیلویه و بویراحمد همچنان یکهزار و ۱4۰ نفر است.
در   ۱9 کووید  به  مبتالیان  مجموع  از  افزود:  نژاد  غالم 
کهگیلویه و بویراحمد 97 هزار و ۶۵۲ نفر بهبود یافته گزارش 

شده است.
رئیس دانشگاه علوم پزشکی یاسوج گفت: امروز از ۲44 نمونه 
تست های  شامل  که  استان  آزمایشگاه های  از  شده  دریافت 
»پی سی آر و رپید تست« است، ۳۶ درصد موارد مثبت شد.

استان  در  کرونا  بیماری  به  مبتالیان  آمار  اینکه  بیان  با  وی 
روزانه در حال افزایش است، گفت: پیش بینی می شود طی 
روزهای آینده آمار بیماران بدحال و مرگ های ناشی از کرونا 

در کهگیلویه و بویراحمد افزایش یابد.

نماینده مردم بویراحمد در مجلس شورای 
باید  امروز  اینکه  بر  تاکید  با  اسالمی 
جامعه  کارگزاران  و  نمایندگان  اولویت 
اصالح ساختارهای معیوب باشد تا بخش 
خفه  نطفه  در  تخلف  و  فساد  از  زیادی 
منابع  هدررفت  از  بعد  نباید  گفت:  شود، 
با  برخورد  دنبال  به  فرصت ها  سوختن  و 
این ساختارها  متخلفان  و  لشکر مفسدان 

باشیم.
 مهدی روشنفکر در نطق میان دستور خود 
مجلس  شنبه(  )سه  روز  علنی  جلسه  در 
شورای اسالمی خطاب به نمایندگان خانه 
ملت و کارگزاران نظام جمهوری اسالمی 
ایران گفت: درد امروز جامعه ما برخالف 
تصورات و ظاهر اعتراضات نان نیست. درد 
امروز جامعه این است که در برخی امور، 
شور ما از شعور ما سبقت گرفته، فلذا در 
بعضی از مسائل شور انقالبی ما جلوتر از 

شعور انقالبی ما است.
جامعه  امروز  بزرگ  دردهای  افزود:  وی 
تبعیض،  عدالتی،  بی  همچون  مواردی 
ضعف شفافیت و پاسخگویی، عدم شایسته 
ساالری، افزایش آمار مهاجرت و هدر رفت 
منابع و خروج سرمایه ها از کشور به ویژه 

نخبگان می باشد.
مجلس  در  بویراحمد  مردم  نماینده 
شورای اسالمی با بیان اینکه از محرومین، 
اما  گوییم،  می  تولیدکنندگان  و  نخبگان 
زاویه  گروه  سه  این  منافع  با  عملکردمان 
متاسفانه  کرد:  تصریح  دارد،  فاصله  و 
برخالف  نیز  کشور  در  سیاسی  فرهنگ 

ادعاهای گروه های سیاسی بسیار ضعیف 
در  نقدپذیری  و  تفاوت ها  تحمل  از  است. 
فرهنگ سیاسی مدرن، پیشوایان دینی و 
در منشور فالن پادشاه ملی می گوییم اما 
عملکرد بسیاری از ما چیز دیگری را نشان 

می دهد.
از  برخی  کرد:  تاکید  ادامه  در  روشنفکر 
دولت  از  حمایت  در  دیروز  تا  که  کسانی 
می  ِکشتی  شبیه  را  کشور  این  سابق 
واقعیت  به  توجه  بدون  امروز  دانستند، 
های جامعه و فضای بین المللی از دولت 
انتظار معجزه دارند؛ به گونه ای که انگار 
تبدیل  ُکشتی  میدان  به  کشور  امروز 
را  دولت  این  قیمتی  هر  به  باید  و  شده 
سابق  دولت  زمان  در  البته  بزنند.  زمین 
نقد  جای  به  که  داشتیم  را  کسانی  نیز 
و  کردند  می  نمایی  سیاه  فقط  منصفانه، 
یا تعداد اندکی از حامیان دولت فعلی تنها 
تخصصی که در مقابل منتقدان وفادار به 
این سرزمین دارند این است که به جای 
چاشنی  با  و  مستند  و  مستدل  پاسخی 
اخالق و دعوت منتقدان دولت به صبر با 
آنها  انگ غربزردگی می زنند تا ناخواسته 

در میدان فتنه نرم دشمنان بازی کنند.
اولویت  باید  امروز  اینکه  بر  تاکید  با  وی 
اصالح  جامعه  کارگزاران  و  نمایندگان 
ساختارهای معیوب باشد تا بخش زیادی 
از فساد و تخلف در نطفه خفه شود، گفت: 
سوختن  و  منابع  هدررفت  از  بعد  نباید 
فرصت ها مانند تحقیق و تفحص از فوالد 
مبارکه به دنبال برخورد با لشکر مفسدان 

و متخلفان این ساختارها باشیم. ساختارها 
و قوانینی که روزی یک سلطان از درون 
است.  معیوب  قطعا  شود  می  زاییده  آنها 
سالیان  طول  در  که  مافیایی  و  متخلفان 
سرپوش  و  اعتمادسازی  برای  گذشته 
گذاشتن بر تخلفات خویش حتی بر رسانه 
ملی هم رحم نکردند تا به میل آنها رفتار 
تا  گرفته  حلزون  کرم  تبلیغات  از  کند. 
برخی موسسات مالی تا پدیده افتخارآمیز 
شاندیز، خودروی ملی که امروز می گویند 
ملی نیست و صدها مورد دیگر. جدیدا در 
این  نیز  مبارکه  فوالد  تفحص  و  تحقیق 

موضوع هویدا شده است.
و  تحقیقات  آموزش،  کمیسیون  عضو 
با  فناوری مجلس یازدهم عنوان کرد: آیا 
این ساختارها که خود معیوب هستند می 
توان به جنگ مافیای جهانی رفت؟ دقت 
با  و جهانی هر یک  داخلی  مافیای  کنیم 
هزینه های هنگفت رسانه ای در تالشند 
تا با آدرس اشتباه ریشه مشکالت را هزینه 
فلسطین  یمن،  در  ایران  ای  منطقه  های 
معرفی  آن  امثال   و  داعش  با  جنگ  و 
های  هزینه  تمام  که  حالی  در  کنند. 
منطقه ای ایران در 4۳ سال گذشته یک 
هزارم هدررفت های توسط همین مافیا و 
شود  نمی  داخل  در  معیوب  ساختارهای 
آن  با  ای  منطقه  امنیتی  دستاوردهای  و 
دستاوردهای  با  قیاس  قابل  اندک  هزینه 

داخلی اصحاب قدرت نیست.
بنده  اگر  نیست  قرار  کرد:  بیان  روشنفکر 
قانونگذار  به عنوان یک شهروند از قانون 

یا  و  باشم  برده  منفعتی  نافذ  قانون  از 
بعد  و  کردم  تصویب  را  قانونی  اشتباهی 
و  اساس تعصب  بر  بردم،  اشتباهم پی  به 

لجبازی بر اشتباه خود اصرار بورزم.
اشتباه چیزی  بر  اصرار  اینکه  بیان  با  وی 
ملت  و  خود  به  خیانت  و  حماقت  جز 
بنده  مثال  عنوان  به  شد:  یادآور  نیست، 
ملت  به  متعال  خدای  پیشگاه  در  امروز 
تصویب  کنم  می  اعتراف  ایران  عزیز 
همان  یا  گزینی  بومی  نجومی  سهمیه 
کشوری  مدیریت  قانون   44 ماده  اصالح 
یا  و  بود  قبل  مجلس  در  آن  ریشه  که 
فرزندآوری  و  تاهل  سهمیه  کردن  لحاظ 
از خانواده در  قانون حمایت  ماده ۱۵  در 
و  نخبگان  به  آشکار  خیانت  مجلس،  این 
و  نگری  سطحی  از  مصداقی  و  محرومان 
قانونگذاران در برخی  ما  قانونگذاری  شور 

حوزه هاست.
تحقیقات  آموزش،  کمیسیون   عضو 
به  اشاره  با  یازدهم  مجلس  فناوری  و 
کنکور  نتایج  گفت:  آموزش  حوزه  مسائل 
التحصیالن  فارغ  سرنوشت  و  سو  یک  از 
مظلوم دانشگاه ها هرساله نگران کننده تر 
استعدادهای  از  زیادی  بخش  ما  می شود. 
خود را در جامعه به دلیل محرومیت این 
نفوذ  و  آموزشی  عدالت  فقدان  و  عزیزان 
بخش  و  کرده  سرکوب  آموزشی  مافیای 
دیگری از استعدادها را نیز با صرف هزینه 
و  کرده  تبدیل  نخبگانی  به  هنگفت  های 
فرستیم.  می  بیگانگان  آغوش  به  را  آنها 
به  را  خود  قدرت  ابزار  ترین  بزرگ  یعنی 
فرموده  به  که  دهیم  می  بیگانگان  دست 
نداشتن  دلیل  به  انقالب  معظم  رهبر 
اخالق، ابزار کنترل قدرت خود را ندارند و 
اینگونه نخبگان ما علیه ما برای بیگانگان 

تولید قدرت می کنند.
باشیم  داشته  توجه  افزود:  روشنفکر 
آغوش  به  نخبگان  دادن  فراری  خسارت 
و  نخبگان  ترور  از  کمتر  بیگانگان 

دانمشندان توسط دشمنان نیست.
بهمن  مرحوم  شد:  یادآور  پایان  در  وی 
بیگی به دلیل آگاهی، سواد و انگیزه کافی 
با یک تخته سیاه میان عشایر کشور رفت 
و انقالب آموزشی به پا کرد. امروز برخی 
و  اصولگرا  پرآوازه  مدعیان  و  نامداران  از 
متعددی  امتیازات  صاحب  طلب  اصالح 
های  شهریه  با  دولتی  غیر  مدارس  مثل 
تعارض  موضوع  این  که  هستند  نجومی 

منافع با حوزه آموزش دارد.

و  اسالمی  ارشاد  و  فرهنگ  وزیر  مشاور 
گفت:  هنر  اعتباری  صندوق  مدیرعامل 
خبرگزاری  خبرنگاران  عضویت  مشکل 
ها در صندوق اعتباری هنر را با همکاری 
معاونت مطبوعاتی وزارت ارشاد در تهران 

بررسی و پیگیری می کنیم.
در  شب  دوشنبه  پوراحمدی  مجید  سید 
رسانه  و  هنر  فرهنگ،  اصحاب  با  نشست 
های  اولویت  از  یکی  افزود:  یاسوج،  در 
وزارت ارشاد تقویت صندوق اعتباری هنر 
مورد تاکید وزیر فرهنگ و ارشاد در جهت 
و  فعاالن  از  حداکثری  حمایت  و  کمک 
اهالی فرهنگی، هنری و رسانه ای و فعاالن 

قرآن و عترت بوده است.
اولویت های سیاست های حمایتی  از  وی 
با  خبر داد و اظهار کرد: عدالت فرهنگی 
توزیع منابع در تمام مناطق برای تقویت 
فعالیتهای فرهنگی و هنری از برنامه های 
از  بیش  تاکنون  وزیر  و  است  ارشاد  وزیر 

۵۰ بار به استانها سفر کرد.
اشاره  با  هنر  اعتباری  صندوق  مدیرعامل 
به شیوع کرونا در سطح کشور، خاطرنشان 
کارهای  و  کسب  به  کرونا  بیماری  کرد: 
و  فرهنگی  مراکز  هنری،  فرهنگی_ 
هنری، سینمایی و آسیب جدی به اقتصاد 

فرهنگ و هنر وارد کرد.
مراکز  بسیاری  کرد:  تصریح  پوراحمدی 
فرهنگی و هنری با شیوع کرونا با مشکالت 
مختلف رو به رو و به سمت تعطیلی رفت.

ادامه  ظرفیت ها،  توسعه  به  اشاره  با  وی 
داد: ۲۱ پروژه در حوزه اقتصاد هنر تعریف 
با  آنها  توجهی  و  اقتصادی  های  طرح  و 
خواهد  اجرایی  فرهنگی  عدالت  رویکرد 

شد.
اسالمی  ارشاد  و  فرهنگ  وزیر  مشاور 
فرآیند  سال  یک  مدت  به  اینکه  بیان  با 
بود،  نشده  اجرایی  نام ها  ثبت  بررسی 
فشردگی  سبب  تعطیلی ها  کرد:  عنوان 
نیروها  تعداد  افزایش  که  شد  بررسی ها 
دستور  در  وضعیت  تأیید  و  بررسی  برای 

کاری قرار گرفت.
اکنون  هم  اینکه  به  اشاره  با  پوراحمدی 
بیش از 9۰ هزار نفر عضو صندوق اعتباری 
سالی  یک  طی  کرد:  تاکید  هستند،  هنر 
بود،  شده  متوقف  عضوگیری  فرایند  که 
۵۰ هزار نفر در نوبت عضویت در صندوق 
اعتباری هنر قرار داشتند که ۲۰ هزار نفر 
مدارک آنها کامل بود که این تعداد تعیین 

تکلیف شدند.
هنر  اعتباری  صندوق  کرد:  اظهار  وی 
با  که  دارد  تلفنی  تماس   ۱۰۰۰ روزانه 

فشردگی کاری شدیدی داریم.
گفت:  هنر  اعتباری  صندوق  مدیرعامل 
و  فرهنگی  فعال  واقعی  معنای  به  برخی 
صندوق  این  عضو  اما  بودند  این  هنری 
بودند و این افراد براساس مکاتبات استانی 
این  در  آیین نامه ای  که  شدند  شناسایی 
زمینه طراحی کردیم تا هر کسی بعنوان 
فعال فرهنگی، هنری و رسانه ای عضو این 

صندوق نشود.
هر  برای  دولت  اینکه  بیان  با  پوراحمدی 
میلیون    ۲۰ تا   ۱۵ هنر  صندوق  عضو 
تومان هزینه می کند، تصریح کرد: تالش 
را  اصلی  خبرنگاران  و  هنرمندان  کردیم 

عضو کنیم.
متقاضیان  تایید  فرآیند  داد:  ادامه  وی 
استان ها  به  را  هنر  اعتباری  صندوق 
در  که  است  ممکن  ایم،  کرده  تفویض 
مدارک  که  باشند  کسانی  هنرمندان  بین 
در  عضویت  برای  را  الزم  مستندات  و 
خصوص  این  در  ندارند  هنر  صندوق 
تصمیم  کارگروهی  تشکیل  با  استان ها 

گیری می کنند.
تاکید  هنر  اعتباری  صندوق  مدیرعامل 
حال  در  هنر  صندوق  خدمات  کرد: 
خدمات  بر  عالوه  که  است  گسترش 
تکریم،  و  مستمری  ای،  بیمه  حمایتی 
خدمات متنوع دیگری بر روی هنر کارت 
مراکز  و  ها  هتل  ویژه  تخفیفات  شامل؛ 

اقامتی و خدمات فروشگاهی می شود.
»سفرهای  طرح  به  اشاره  با  پوراحمدی 
مفاخر  کرد:  تصریح  هنر«  بهر  هفت 
های  رشته  در  شهرستان ها  و  استان ها 

مختلف طی مراسمی تجلیل می شوند.
وی با تاکید بر حمایت از اعضای صندوق 

قالب »طرح جوان«  در  عنوان کرد:  هنر، 
۵۰۰ نفر از اعضایی که فرزند آوری داشته 
حمایت  تومان  میلیون  پنج  مبلغ  با  اند، 

شده و این طرح ادامه دارد.
اسالمی  ارشاد  و  فرهنگ  وزیر  مشاور 
اقدامات  دیگر  از  را  تسهیالتی  حمایت 
کرد:  خاطرنشان  و  دانست  شده  انجام 
تمام تسهیالت پرداخت شده ۱۰ میلیون 
تومانی به باالست و وام تسهیالت ضروری 
عالوه بر موارد عادی، ۱۱۰ فقره تسهیالت 
 ۲۵ تا  خاص  موارد  و  تومان  میلیون   ۲۰
و  کهگیلویه  استان  به  تومان  میلیون 
همچنین  دهیم  می  اختصاص  بویراحمد 
در  بالعوض  اعتبار  تومان  ۱۱۰میلیون 
اختیار مدیرکل ارشاد استان قرار می گیرد 
مشکلی  فرهنگی  فعال  و  هنرمند  اگر  تا 
دارد معرفی شود تا به آنها پرداخت کنیم.

پوراحمدی در خصوص معرفی خبرنگاران 
به صندوق اعتباری هنر ادامه داد: معرفی 
اعتباری  صندوق  در  عضویت  برای  افراد 
معاونت مطبوعاتی  دو  از طریق  تنها  هنر 
و معاونت قرآنی است و هر فردی از سوی 
معاونت مطبوعاتی به ما معرفی شود برای 
عضویت  حتما  و  است  اصلی  تاییدیه  ما 

انجام می شود.
اظهار  هنری  نشان  اخذ  خصوص  در  وی 
ارزشیابی  شورای  توسط  نشان  این  کرد: 
وزارت ارشاد انجام می شود و وقتی نشان 
خدمات  شد،  اعطا  فردی  به  یک  درجه 
طرح تکریم از جمله ماهانه یک میلیون و 
۲۰۰ هزار تومان به این افراد پرداخت می 
شود و حدود 8۰۰ نفر در قالب طرح نشان 
از خدمات صندوق هنر استفاده می کنند.

نماینده بویراحمد و دنا در مجلس شورای اسالمی؛

اولویت کارگزاران باید اصالح ساختارهای معیوب باشد

مدیرعامل صندوق اعتباری هنر:

اختیارات صندوق هنر به استانها 
تفویض می شود

مدیرکل فرهنگ و ارشاد اسالمی استان کهگیلویه 
جامعه  از  تسهیالتی  حمایت  گفت:  بویراحمد  و 

فرهنگ، هنر و رسانه های استان ضروری است.
فرهنگ  وزیر  مشاور  دیدار  در  درخشان  امین 
در  هنر  اعتباری  صندوق  مدیرعامل  و  ارشاد  و 
از  لبریز  افزود: استان ما  با اصحاب رسانه،  یاسوج 
پتانسیل بوده و هنرمندان استان نیز ظرفیت های 
نیز  جهانی  عرصه های  در  و  داشته  باالیی  بسیار 

موفقیت های زیادی را به دست آوردند.
وی با بیان اینکه نرم حمایتی از استان به وسیله 

صندوق اعتباری هنر پایین تر از سایر مناطق است، 
گری  تسهیل  به  موارد  این  از  بخشی  اظهارکرد: 
برمی گردد که باید نسبت به رفع مشکالت افراد 
گرفته  بکار  الزم  تمهیدات  صندوق  این  نوبت  در 

شود.
و  کهگیلویه  اسالمی  ارشاد  و  فرهنگ  مدیرکل 
شرایط  می رود  انتظار  کرد:  خاطرنشان  بویراحمد 
نسبتاً  مستندات  و  شده  گرفته  نظر  در  ضوابط  و 
سختگیرانه برای استان تسهیل شده تا بخش های 
مختلف جامعه هنر و فرهنگ و… از آن بهره ببرند.

درخشان از توسعه چترهای حمایتی برنامه ریزی 
شده فرهنگی در سطح کشور تقدیر و تصریح کرد: 
تاکید  مورد  استان  در  ظرفیت ها  این  از  استفاده 

است.
وی اصحاب فرهنگ، هنر و رسانه را از مهمترین 

داد:  ادامه  و  دانست  کرونا  شیوع  دیدگان  آسیب 
از  فرهنگی و هنری  از مؤسسات قرآنی_  بسیاری 
با خسارت  و  رفته  تعطیلی  به سمت  کرونا  شیوع 

زیادی مواجه شدند.
مدیرکل فرهنگ و ارشاد اسالمی استان کهگیلویه 
تسهیالت  گرفتن  نظر  در  خواستار  بویراحمد  و 
برای فعاالن فرهنگ و هنر این استان شد و گفت: 
اصحاب رسانه نیز باید در این سبد حمایتی دیده 

شود.
 درخشان با تاکید بر رفع مشکالت اصحاب فرهنگ 
و هنر در تمام مناطق استان، بیان کرد: نگاه ما به 
سفر مدیرعامل صندوق اعتباری هنر، توجه و دیده 

شدن تمام نقاط استان است.
گذشته  سال  فجر  فیلم  جشنواره  داد:  ادامه  وی 
میزبان دو اثر سینمایی از این استان بود، همچنین 

استان  هنرمندان  عکس  و  کاریکاتور  حوزه  در 
دارای رتبه جهانی هستند و در عرصه های مختلف 
خوشنویسی رسانه، قرآن و نمایش حرف هایی برای 
گفتن داریم با وجود این همه ظرفیت آمار و ارقام 

استان در سبد صندوق هنر پایین است.

حمایت تسهیالتی از فعاالن 
فرهنگ و رسانه استان

 ضروری است 



w w w . o m i d k b . i r3154 چهارشنبه  2  شهریور 1401  26   محرم 1444  سال شانزدهم  شماره
عه

جام

بلند  برنامه های  کوتاه  مدتی  برای  فقط   : فروردین  متولد 
مدتتان را فراموش کرده و خودتان را با اتفاقاتی که در محیط 
کنونی تان می افتد سرگرم کنید. تا جایی که می توانید از روشی 
کارهای  شما  اینکه  برای  شوید،  خارج  گرفته اید  پیش  در  که 
زیادی در طول روز برای انجام دادن دارید و نمی توانید به تفریح 
کردن بپردازید. اما اگر شما با لبخندی بر روی صورت به انجام 

دادن وظایفتان بپردازید سازنده تر خواهید بود.
گذشته  روز  تا چند  که  را  هایی  فعالیت   : اردیبهشت  متولد 
انجام می دادید را با به دست آوردن نتیجه صحیحی ترک کنید 
آماده  باید  که  اید  رسیده  نقطه ای  به  در حال حاضر  زیرا شما 
تغییری اساسی در زندگی باشید نه اینکه مدام به یک زندگی 
حال  در  که  زندگی  باشید.  متکی  دارید  که  عادی  و  معمولی 
حاضر تجربه می کنید باعث شده است که شما از تمام هیجانات 

روحی و جسمی که می توانید تجربه کنید به دور باشید.
متولد خرداد : جاه طلبی زیاد ممکن است امروز کار دست تان 
دهد به خاطر اینکه شما در وضعیت پیچیده ای کار می کنید و 
نمی توانید به اهداف تان برسید. ممکن است بخواهید بیشتر از 
توان تان کار انجام دهید و از کاری که االن دارید انجام می دهید 
اگر  کنند.  تحسین  را  شما  دیگران  اگر  حتی  نیستید  خشنود 
احساس  بکشید  غیرواقعی خود دست  انتظارات  این  از  بتوانید 
نیز  بهره وری تان  و  داشت  خواهید  خودتان  با  رابطه  در  بهتری 

باالتر خواهد رفت.
متولد تیر : تفریح داشتن جزو یکی از واجبات زندگی به حساب 
می آید، اما شما االن به خاطر مسائل خانوادگی دچار اضطراب 
شده اید. لزومی  ندارد روز خود را به خاطر مشکالت خصوصی 
خراب کنید، چراکه شما قادرید به نحو موثری احساسات خود 

را مدیریت کنید. 
متولد مرداد : در رابطه با آرزوهایتان تغییرات کوچکی صورت 
اکنون  و  اید  را کامالً  ساده گرفته  می گیرد. شاید یک مسئله 
متوجه اهمیت آن شده اید. سعی کنید در رابطه با یک فرصت 
بدهید.  دست  از  را  آن  است  ممکن  زیرا  نباشید  مردد  خیلی 
دوستان پیشنهادات خوبی دارند و از این که درکنارتان هستند 

خوشحال می شوید.
به  رئیستان  یا  و  کاریتان  شریک  اگر  امروز   : متولد شهریور 
برایتان  اصاًل  بدهد  منفی  جواب  شما  درخواست های  تمام 
خوشایند نیست. اولین اقدام شما این است که برای رسیدن به 
خواسته هایتان بدون در نظر گرفتن اینکه آنها چقدر برای شما 
برابر مخالفان خود  نباید در  اما  برایشان بجنگید.  ارزش دارند، 
واکنش تند نشان دهید. شکیبایی پیشه کردن بهتر از نسنجیده 

رفتار کردن است.
اما  است  کرده  کاری  شما  طرف  از  اگر شخصی   : مهر  متولد 
هنوز مسئله پنهانی است به نظر می رسد اکنون زمان آن است 
که نظر خود را تغییر دهید. ممکن است دیگران نخواهند کسی 
از شرایط شان باخبر شود اما اگر از آنها حمایت شوند احساس 
یک  امروز  است  ممکن  عقاید  اختالف  این  می کنند.  اطمینان 

جنبش و تغییر بزرگ را بهمراه داشته باشد. 
متولد آبان : در حالی که ونوس سیاره با احساس شما امروز 
نگاهی  گذشته  هفته های  به  اگر  می کند،  ترک  را  نشانه تان 
بیندازید تا ببینید که این سیاره عشق و زیبایی چه چیزی را 
برای زندگی شما به ارمغان آورده است، مطمئناً سود خواهید 
کرد. حاال که این سیاره وارد دومین خانه شما مربوط به مسائل 
مادی زندگی می شود؛ زمان این رسیده که بر چیزهایی که پیش 

از این داشته اید تکیه کنید. 
متولد آذر : فعالیت هایی که در این روزهای اخیر انجام داده اید 
باعث شده است که تا حدودی گیج و گمراه شوید، بهتر است 
نظری  فعالیت هایتان  آینده  به  ابتدا  در  مسیر  ی  ادامه  از  قبل 
داشته باشید، یا یک برنامه ریزی کوتاه مدت داشته باشید و بعد 

به پیش بروید تا بیش از این گمراه نشوید. 
متولد دی : امروز اتفاق غیر منتظره ای برایتان می افتد و شما 
نمی توانید دلیل موجهی برای آن پیدا کنید. تصورات وخیاالت 
تازه ای از ضمیر ناخودآگاهتان سر بیرون می آورند و بهتر است 
رویاهاتان  به  کنید.  توجه  آنها  به  شان  گرفتن  نادیده  جای  به 
اجازه پرواز دهید و ببینید شما را به کجا می برند. شاید مقصد 
نهایی شان را ندانید، اما حداقل می توانید احساسات خفته خود 

را بیدار کرده و بهتر آنها را بشناسید.
متولد بهمن : اگر امروز دیگران از شما انتظار داشته باشند که 
موقعیتی را اداره کنید و آن را سرو سامان دهید که بسیار دشوار 
آن  بدنبال  و  رفت  در خواهید  کوره  از  است،  شما  غیرعملی  و 

احساس ناخوشایندی خواهید داشت. 
متولد اسفند : 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.

۳
فال روز 

تاکید  با  بهداشت،  وزارت  اداره جوانی جمعیت  رئیس 
بر اینکه جنگ جمعیتی دشمن علیه ایران آغاز شده 
یک  ایران  اینکه  برای  خارجی  دشمنان  گفت:  است، 

کشور پیر و سالخورده باشد برنامه ریزی کرده است.
و  مدیران  کشوری  توجیهی  نشست  در  جباری،  صابر 
علوم  دانشگاه های  جمعیت  جوانی  اداره  کارشناسان 
پزشکی کشور، اظهار داشت: مقوله خانواده و جمعیت 
و  است  ایران  امروز  روی  پیش  موضوع  راهبردی ترین 
اگر در این زمینه اقدام عاجلی صورت نگیرد، در سیاه 

چاله جمعیتی گرفتار می شویم.
وی با بیان اینکه ایران در یک جنگ ترکیبی با چهار 
نوع جنگ اقتصادی، روانی، نظامی و امنیتی و جمعیتی 
دست و پنجه نرم می کند، گفت: جنگ جمعیت چون 

آرام و آهسته صورت می گیرد از شاخه های جنگ نرم 
و  مسئوالن  از  برخی  است  ممکن  می شود،  محسوب 
آحاد جامعه متوجه آن نشوند و زمانی آثار آن مشخص 
جبران  و  تدبیر  فرصت  و  شده  دیر  دیگر  که  می شود 

وجود ندارد.
جباری با تاکید بر اینکه جنگ جمعیتی دشمن علیه 
برای  خارجی  دشمنان  گفت:  است،  شده  آغاز  ایران 
اینکه ایران یک کشور پیر و سالخورده و عاری از کودک 
و نوجوان باشد برنامه ریزی و اقدام کرده است و عده ای 
این  تعمدا  از روی جهالت و گاهاً  نیز  در داخل کشور 

سیاست را دنبال می کنند.
رئیس اداره جوانی جمعیت وزارت بهداشت ادامه داد: 
بهداشت  وزارت  جمعیت،  جوانی  قانون  ابالغ  از  پس 
را  است  قانون  را که معادل ۶۰ درصد  زیادی  تکالیف 
صورت  خوبی  اقدامات  زمینه  این  در  که  شده  متقبل 

گرفته است.
جباری ادامه داد: آسان سازی و ارزان سازی و خوشایند 
سازی دوره بارداری و زایمان طبیعی، اعطای بسته های 

دارای  و  و شیرده  باردار  مادران  به  بهداشتی  و  غذایی 
پیشگیری  آزمون وسع،  اساس  بر  تا ۵ سالگی  کودک 
به  ازدواج  هنگام  آموزش های  ارائه  ناباروری،  درمان  و 
زوجین جوان از امتیازاتی است که در قانون دیده شده 

و در حال اجرای آن هستیم.
دولت  هیأت  در  دولت  اخیر  مصوبه  به  اشاره  با  وی 
درباره پوشش بیمه ای خدمات ناباروری گفت: در بحث 
ناباروری نیز زوجین به صورت کامل تحت پوشش بیمه 
قرار می گیرند و تشخیص به هنگام و درمان ناباروری 
نیز از دیگر اقداماتی است که در حال برنامه ریزی برای 

آن هستیم.
از  جباری ازدواج آسان، موفق و پایدار و ترویج آن را 
دیگر برنامه های وزارت بهداشت برای حمایت از خانواده 
و جوانی جمعیت عنوان و خاطرنشان کرد: مجموعه این 
را در  آوری  فرزند  بتوانیم  است که  این  برای  اقدامات 

ایران آسان، ارزان و کریمانه کنیم.
گفت:  بهداشت  وزارت  جمعیت  جوانی  اداره  رئیس 
نیازمند دو مقوله مهم به عنوان فرهنگ سازی عمومی و 

بهداشتی هستیم؛ در فرهنگسازی عمومی، دستگاه های 
سازمان  و  سیما  و  صدا  سازمان  جمله  از  مختلفی 
اسالمی  ارشاد  و  فرهنگ  وزارت  و  اسالمی  تبلیغات 
وظایفی بر عهده دارند اما در امر فرهنگ سازی سالمت 

بخش عمده آن بر عهده وزارت بهداشت است.
در  فرهنگسازی  تا  هستیم  درصدد  اینکه  بیان  با  وی 
کرد:  تصریح  کنیم،  نهادینه  قوت  با  را  سالمت  بخش 
بارداری  به  مادر تصمیم  زمانی که یک  از  می خواهیم 
می گیرد تا پس از زایمان دوران شیرینی را تجربه کند 

و همه خدمات برای وی فراهم شود.
پزشکان  و  مردم  می خواهیم  ما  کرد:  تاکید  جباری 
سوق  طبیعی  زایمان  سمت  به  سزارین  زایمان  از  را 
مادر  برای سالمت  زایمان طبیعی  فواید  دهیم چراکه 
و نوزاد، قابل مقایسه با زایمان به روش سزارین نیست. 
همچنین آموزش به کادر بهداشت و درمان به صورت 
حضوری، کار گروهی و مجازی سهم به سزایی در تغییر 

نگرش و آموزش نظام بهداشتی خواهد داشت.

جدول

پاسخ جدول شماره 5099

طراح:علیرضا سجادی فر       شماره 5100

  

  
123456789101112131415

1�  ������������
2������������
3�������������
4������������
5�����������
6������������
7������������
8�������������
9������������
10������������
11�����������
12�� ����������
13�������������
14������������
15�������������

از باال به پايين
 1- سخنان بيهوده- دستگاه تهيه تصوير سه بعدي  2- از شهرهاي مرزي استان كرمانشاه- ماده مخدر- ديروز 
عرب   3- قطعه موس��يقي كه براي س��ه نوازنده ساخته شده اس��ت- به خونخواهي امام حس��ين)ع( قيام كرد- 
لباس و جامه  4- واحد اندازه گيري مايع��ات- صدمتر مربع- نوعي برادر و خواه��ر  5- رفوزه- از تفرجگاه هاي 
 ش��مال تهران- از درختان جنگل هاي ش��مال  6- لرزانك ميوه- پايتخت اوكراين- مقابل فراز- حرف نفي عرب 
 7- آهنگر- نوعي ابر- نهنگ  8- صومعه- ايالتي در امريكا- نمازي كه بدون وضو هم خوانده مي شود  9- متضاد 
 ابد- از شهرهاي اس��تان اصفهان- صحراي انتظاري كه اهل بهش��ت و جهنم قبل از ورود در آنجا منتظر مي مانند 
 10- چوب خوشبو- پول كانادا- قديم و ديرين- هنر فرنگي  11- فلزي است نقره اي رنگ و براق و بسيار محكم 
كه در 1514درجه حرارت ذوب مي شود - بيماري كليوي- از اقمار مشتري  12- تبادل نظر- راز مگوي خانم ها- از 
 ماه هاي س��رياني  13- رود مرزي چين و كره شمالي- از پيامبران بني اس��راييل- از گل هاي خوشبو به رنگ زرد 
 14- شميم نشده- دوري جستن- طوالني ترين و بزرگ ترين سرخرگ بدن 15- رئيس هيئت وزيران در برخي 

كشورها- مزيت  و برتري داشتن

از راست به چپ
 1- ماهي خاويار- نقاش��ي متحرك  2- منطقه اي صنعتي در آلمان- دزد چيزهاي ب��ي ارزش و كم بها- عالي و 
مرتفع  3- اثر تربيتي ژان ژاك روسو- ترسناك- دستگاهي براي اندازه گيري دقيق  4- پاينده و ابدي- تلخ- راه  
 فرار  5- زمين آذري- از داوران وطني- ني لبك- ش��امه نواز  6- تربيت كننده- خانه هاي ريز عكس- پايه ديوار 
 7- صوت درد- دشوار و خسته كننده- خانه با عرصه مش��جر  8- عددي دورقمي- شهر بادگيرها- از ميوه هاي 
بهشتي  9- هوس باردار- ديكتاتور سابق اسپانيا- عالمت مصدر جعلي  10- ماست چكيده- كاال و متاع- وحشت 
 11- خودروي كاروان- جمعيت؛ افراد مردم- بيماري كمخوني- مخفف هستم  12- دشمن پنير- حرف همراهي 
عرب- كلمه آرزو  13- امتداد فيزيكي- باهوش- روايت كننده  14- خداي خورشيد مصريان- بخت آزمايي- زنگ 

 15- جشنواره- غذاسازي گياه

123456789101112131415
1  
2
3  
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15

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

مروري بر جنگ دوم شهرها که در پنجم خرداد 1364 شروع شد
ترور نافرجام امير کويت 

بهانه اي براي به خاك و خون کشيدن غيرنظامي ها
 احمد محمد تبريزي

اصطالح جنگ شهرها تا مقطعي از دفاع 
مقدس اصطالحي رايج نبود و متجاوزان 
بعثي کمتر در لفاظي هايشان از اين واژه 
اس�تفاده مي کردند ولي بعد از عمليات 
خيب�ر، اصطالح جن�گ ش�هرها رايج و 
شايع ش�د و تا پايان جنگ ادامه يافت. 
جنگ ش�هرها ب�ا توجه ب�ه ويژگي هاي 
خاص غيرانساني و حقوق بشري، نوعي 
گري�ز از مقررات انس�اني جن�گ و رزم 
رو دررو محسوب مي شود و در همه جاي 
دنيا ام�ري مذم�وم به حس�اب مي آيد. 
به گزارش »جوان« با توجه به ويژگي خاص 
جنگ ش��هرها كه به نوعي گريز از مقررات 
انس��اني جن��گ و رزم رودررو محس��وب 
مي شود، اين س��بك جنگ را »وقيح ترين 
نمود كينه توزي دشمن و سياه ترين برگ در 
پرونده جنايات رژيم بغداد« در طول دفاع 

مقدس دانسته اند. 
ارت��ش بعثي ع��راق پ��س از شكس��ت در 
جبهه هاي جنگ با توسل به بمباران مناطق 
مسكوني و غيرنظامي سعي كرد تا شكست 
خود را پنهان كند. با ف��رار نيروهاي ارتش 
بعث به عمق خ��اك عراق و خارج ش��دن 
ش��هرهاي زي��ادي از زير آت��ش توپخانه و 
موشك هاي بُرِد متوسِط عراق، دولت هاي 
غربي، موش��ك هايي با بُرد بلند در اختيار 

رژيم بعث گذاش��تند و بار ديگر، سياس��ت 
بمباران مناطق مسكوني، از سر گرفته شد. 
در جريان اين بمباران  ها، عده زيادي از مردم 
بي  پناه در شهرهاي مختلف كشور به خاك 

و خون كشيده شدند. 
مقطع دوم جنگ ش��هرها از چه��ار خرداد 
سال 1364 شروع شد و تا 25 خرداد همين 
ماه به ط��ول انجاميد و خس��ارت زيادي به 
مناطق مسكوني وارد كرد و جان انسان هاي 
بي گناه و غيرنظامي را گرفت. پس از ناكامي  
رژيم عراق در دستيابي به اهداف خود از آغاز 
جنگ شهرها در مقطع اول، به دنبال بهانه اي 
براي شروع مجدد جنگ شهرها مي گشت. 
10 روز پ��س از توق��ف جنگ ش��هرها در 
فروردين سال 64 عراقي ها ادعاهاي بي پايه 
و اساسي مبني بر بمباران شهرهاي مندلي و 
غزانيه توسط ايران مطرح كردند. رژيم عراق 
دوباره از اين ادعا در ارديبهشت ماه سخن 
گفت و به دنبال بهانه اي براي شروع جنگ 

شهرها مي گذشت. 
بهانه در چهارم خرداد ماه جور شد. در اين 
تاريخ ترور نافرجامي عليه امير كويت انجام 
شد و ساعاتي پس از اين حادثه، رژيم عراق 
فرصت را غنيمت شمرده و بدون ارائه هيچ 
ادله و س��ندي ايران را مس��ئول واقعي اين 

ترور معرف��ي كرد. عراق با اي��ن ادعا تالش 
مي كرد اين جنگ را دفاع از موجوديت عرب 
كشورهاي عربي نش��ان دهد و افكار اعراب 
را از موضوع جنگ تجاوزكارانه به مناقش��ه 
عرب و فارس س��وق دهد تا به اين وس��يله 
بتواند پشتيباني كشورهاي عرب منطقه را 
به سوي خود جلب كرده و فشار مضاعفي را 

بر ايران وارد سازد. 
همانطور كه انتظار مي رفت رژيم بعث يك 
روز بعد تهديدات خود را عملي س��اخت و 
با حمالت هوايي خود به ته��ران، چند تن 
را شهيد و مجروح س��اخت. با حمله مجدد 
هوايي بعثي ها به شهرهاي ايالم، گيالن غرب 
و كرن��د و حمله موش��كي به كرمانش��اه و 
اس��الم آباد غرب عماًل مقط��ع دوم جنگ 

شهرها آغاز شد. 
ايران حم��الت هوايي ع��راق را بي پاس��خ 
نگذاش��ت و حمالت هواي��ي توپخانه اي به 
مراكز صنعتي و اقتصادي ع��راق آغاز كرد. 
در پي اين حمل��ه بخش وس��يعي از مركز 
كامپيوتري وزارت دفاع عراق و باشگاه افسران 
منهدم شد و بار ديگر فضاي رعب و وحشت 
سراسر بغداد را فراگرفت. ايجاد تدابير شديد 
امنيتي و سانسور اخبار نظامي مانع از برآورد 
ميزان تلفات ش��د. رژيم عراق طي بيانيه اي 
فقط اصابت موش��ك به بغداد را اعالم كرد و 

هيچگونه اشاره اي به تلفات آن نكرد. 

با اين حمله ارتش بعث حمالت هوايي اش 
را تشديد كرد و شهرهاي ديگري مثل كرج، 
تهران، تبريز، كاشان، خرم آباد، ايالم و بانه 
را مورد حمل��ه هوايي ق��رار داد. ايران هم 
در مقابله به مثل با موش��كي مركز راديو و 

تلويزيون عراق را مورد هدف قرار داد. 
سرانجام مهلت 15 روزه به پايان رسيد و در 
9 تيرماه 64 يك سخنگوي نظامي عراق در 
بيانيه اي اعالم كرد: مهلتي كه صدام حسين 
اعالم كرده ب��ود اكنون به پايان رس��يده و 
با توجه ب��ه موضع رژيم حاكم ب��ر ايران در 
مدت زمان اعالم ش��ده اعالم مي كنيم كه 
بمباران ها تا تحقق صلح عادالنه مبتني بر 
اصول اعالم شده در پيام صدام از سرگرفته 
خواهد شد. اما در عمل عمليات هوايي روز 
بعد عراق به بمباران شهرك زيوه در نزديكي 
مرز تركي��ه و تأسيس��ات مخابراتي صدا و 
سيماي جمهوري اسالمي ايران در نواكره 
كرند منحصر شد كه بر اثر آن ساختمان و 
دكل و دستگاه هاي مخابراتي صدا و سيما 
آسيب ديد. در گيالن غرب نيز جنگنده هاي 
عراقي ديوار صوتي را بر فراز شهر شكستند. 
بعد از آن حمل��ه ديگري ص��ورت نگرفت 
و بدي��ن ترتيب مقطع دوم جنگ ش��هرها 

پايان يافت. 
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 صغري خيل فرهنگ
عبدالمجيد رحيمي به خاطر جثه کوچک 
و اسلحه اي که از قدش بلند تر بود و کالهي 
که بر سر داشت س�وژه خبري سال 1361 
گروه مستندساز صدا و سيما شد. سوژه اي 
که بعدها م�ورد توجه اهالي رس�انه قرار 
گرفت و عكسش بارها و بارها در محصوالت 
فرهنگي اس�تفاده ش�د. مجي�د جثه اي 
کوچک داش�ت اما کوچكي جثه اش مانع 
تصميم بزرگش نشد و اينگونه خونش در 
راه اسالم ريخته شد. براي آشنايي بيشتر 
با شهيدي که تصويرش روي پاکت نامه هاي 
دوران دفاع مقدس نقش بست، با خواهرش 
مرضيه رحيمي همكالم شديم تا حكايتگر 
اين عكس ماندگار و صاحب باصفايش باشد. 

شهيد رحيمي موقع شهادت 16 سال 
بيشتر نداشت، نوجواني مثل او چطور 

گذرش به جبهه هاي جنگ افتاد؟
مجيد در دوران دبيرستان در گروهي به نام 
گروه مقاومت فعاليت داشت و آموزش هاي 
رزمي و نظامي را سپري كرده بود. ما هم بعد 
از شهادتش متوجه فعاليت هاي ايشان شديم. 
گويي در امور تربيتي مدرسه شان هم بسيار 
فعال بود و دوره هاي مورد نياز را در گذرانده 
بود. م��ن از همان ابتدا همراه��ش بودم و در 
جريان فعاليت ها و امور مدرسه و تحصيلش 
ب��ودم. كمي بعد ك��ه متوج��ه آموزش هاي 
رزمي اش ش��دم با مدير مدرسه كه بعدها در 
جبهه همراهش بود صحبت كردم و ايشان به 
من اطمينان خاطر داد كه در جريان تمامي 
فعاليت هاي برادرم است. نگراني آن زمان من 
بيش��تر به خاطر فعاليت گروهك هاي معاند 
نظام و منافقي��ن بود. من ب��ه مجيد هم اين 
موضوع را گفتم و از ايش��ان خواستم بيشتر 

مراقب باشد. 
اهل کجا هستيد؟

ما اهل جهرم هستيم. سه خواهر و دو برادر. 
برادرم شهيد عبدالمجيد متولد 1345 آخرين 
فرزند خانواده بود. در روند جريان انقالب من و 
برادرم همپاي يكديگر در صحنه حاضر بوديم. 
در راهپيمايي ها شركت مي كرديم و هر زمان 
كه پيام امام خميني از فرانسه مي رسيد گوش 
مي كرديم و منتشر مي كرديم تا اينكه انقالب 
اسالمي به پيروزي رسيد. پدر و مادر هر دو در 

ستاد پش��تيباني فعاليت داشتند. زماني كه 
جنگ تحميلي عليه ايران آغاز شد مجيد سال 

دوم تجربي بود. 
با آن سن کمي که داش�ت، خانواده 
چط�ور راضي ب�ه رفتنش ب�ه جبهه 

شد؟
مجيد موضوع رفتنش را با پدر و مادر در ميان 
گذاشت اما آنها مخالفت كردند. والدين مان 
گفتند ش��ما بايد به فكر تحصيالتت باشي و 
درس هايت را بخواني ت��ا بتواني به مملكت 
خدمت كني. وقت��ي مجيد از رفت��ن با من 
صحبت كرد من ه��م همين حرف هاي مادر 
و پدرم را تكرار كردم ام��ا مجيد گفت نه من 
دوس��ت دارم بروم. من راه خودم را انتخاب 
كردم. گفتم اگر جانباز يا اسير يا شهيد بشوي 
چه؟ گفت من فكر همه چيز را كرده ام. گويي 
در همين اوضاع و احوال بود كه شبي خواب 
امام خميني )ره( را مي بين��د. امام به مجيد 
مي فرمايند من به ش��ما اج��ازه مي دهم به 
جبهه برويد. ب��رادرم هم به ام��ام مي گويند 
پدرم اجازه نمي دهند كه ام��ام مي فرمايند 

اجازه مي دهند. 
پس شهيد اجازه حضورش در ميدان 

نبرد را از امام خميني )ره( گرفت؟
بله،  فرداي آن روز مجيد همين طور كه اشك 
مي ريخت اين خواب را براي من تعريف كرد. 
گفتم داداش جان خودت بهترين راه را انتخاب 
كرده اي و ما شما را به خدا مي سپاريم. صبح 
روز اعزام شروع كرد به نوش��تن وصيتنامه، 
بعد از نماز صبح پرس��يدم چه مي نويس��ي 

گفت وصيتنامه ام را. امانت پيش شما بماند. 
نمي خواهم كسي تا زمان شهادتم از آن مطلع 
شود. وصيتنامه را ميان برگ هاي يك كتاب 
گذاشت. 28فروردين ماه س��ال 1361بود. 
لباس هاي رزمش را پوشيد و از زير قرآن ردش 

كرديم و رفت. 
از نح�وه ش�هادت برادرت�ان مطلع 

هستيد؟
مجيد 28فروردين ماه رف��ت و در نهايت در 
10ارديبهشت ماه سال 1361در جاده اهواز - 
خرمشهر در روند اجراي عمليات بيت المقدس 
به شهادت رسيد. چندين بار نامه هاي مجيد از 
جبهه براي ما آمده بود تا اينكه خبر شهادتش 
را آوردند. همان ش��ب من خ��واب ديدم كه 
برادرم شهيد شده است و بس��يار بي تابي  و 
گريه و ناله مي كردم، ام��ا در خواب به خودم 
نهيب زدم كه مگر مجيد نگفت گريه نكنيد، 
دشمن شاد نشويم. س��ه روز بعد از شهادت 
مجيد در 13 ارديبهش��ت خبر شهادتش را 
برايمان آوردند. ش��هادت مجيد خيلي براي 
ما س��خت بود. من خيلي ناراح��ت بودم و با 
خود مي گفت��م چرا ما يك عك��س از برادرم 
نداريم. باور نمي كردم شهادتش را. با خودم 
مي گفتم چه مظلومانه ش��هيد ش��د. مجيد 
16 سال بيشتر نداش��ت. اما چنان راه و رسم 
مردانگي را آموخت كه آسماني شد و به رفقاي 
شهيدش پيوست. نحوه شهادتش را هم يكي 
از همس��ايه هاي ما كه در كنار برادرم بود در 
كتاب گردان عاشقان اينگونه روايت مي كند: 
در روز  10 ارديبهشت ماه سال 1361 در روند 
اجراي عمليات بيت المقدس بوديم، ناگهان 
هجمه دشمن باعث شد تا بچه ها يكي يكي 
به زمين بيفتن��د، به س��راغ بچه ها مي رفتم 
و سرش��ان را روي پايم مي گذاشتم تا اينكه 
باالي س��ر مجيد كوچولو رس��يدم. نيم خيز 
افتاده بود و به خاطر ش��دت خونريزي رنگ 
چهره اش زرد شده بود. گفتم مجيدداداش، 
تماس گرفتيم آمبوالنس در راه است. گفت 
كمي آب مي خواهم نمي توانستم آب بدهم، 
مي د انستم برايش مضر است. نتوانستم آب 
به مجيد برسانم، اين موضوع هميشه من را 
آزار مي دهد. گوئي ابت��دا تير مي خورد و بعد 
تركش از پشت به قلبش اصابت مي كند. پيكر 
شهيد مان همراه با بچه محل مان كه جانباز 
ش��ده بود به نام مصطفي آذرخش به آغوش 

خانواده بازگشت. 
خانم رحيمي حكايت آن عكس روي 
پاکت نامه چه بود؟ عكس�ي که تا به 

امروز هم ماندگار شد. 
وقتي برادرم شهيد شد من ناله مي كردم كه 
چرا من يك عكس از ايش��ان ندارم. يك روز 
پسر دايي ام دوان دوان به خانه مان آمد گفت 
مرضيه خانم مژده بدهيد. عكس مجيد روي 
مجله س��روش چاپ شده اس��ت. آن تصوير 
اولين عكس مجيد ب��ود. تيترش هم اين بود 
كه »فاتح در تفكر فتح قدس اس��ت« ما هم 
بعد از آن پيگير ش��ديم كه ببينيم چه كسي 
اين عكس را انداخته است. خبر نگاري كه به 
ما معرفي كرده بودند تير خورده بود و ما هم 
به سراغ صدا وسيما رفتيم. من با گروه مستند 
آن برنامه صحبت كردم. فيلمب��ردار را پيدا 
كرديم و ايشان حكايت آن عكس را براي مان 

روايت كرد. 
ايشان گفت: قبل از آغاز عمليات بيت المقدس، 
برادرتان در حالي كه دو اسلحه و نارنجك در 
دست داشت چنان عميق به فكر فرورفته بود 
كه همه توجه من را به خودش جلب كرد. من 
هم ديدم سوژه خوبي است، فيلمش را گرفتم. 
وقتي هم كه سرش را بلند كرد من يك عكس 
ديگر گرفتم. آن عكس بعد ها در همه مجالت 
و روزنامه ها چاپ و حتي در كتاب ها استفاده 
شد. بعدها چند نفر از جوانان محل پاكت هاي 
نامه بچه هاي جبهه را برايم��ان آوردند كه با 
عكس مجيد مزين ش��ده بود. بعد از مدت ها 
حتي در سالگرد فتح خرمشهر يعني در سوم 
خرداد ماه تصوير برادرم را در تلويزيون نشان 

مي دادند. 
چ�ه ش�اخصه اخالق�ي در وج�ود 
برادرت�ان بود ک�ه ايش�ان را تا مرز 

شهادت رساند؟
36سال است كه مجيد شهيد شده و خاطرات 
زيادي از برادرم در دل هاي ما نهفته است. همه 
رفتار و كردار و حسنات مجيد نشان مي داد كه 
او اهل ماندن در اين دنيا نيس��ت. ايش��ان از 
همان زمان تول��د نش��انه هايي در وجودش 
داشت كه شهادتش را براي ما مسجل كرده 
بود. بسيار هم سختي و مشقت كشيد. يك بار 
سوخت، يك بار به شدت مريض شد و بار ديگر 
هم گلويش ورم كرد و ق��رار بر عمل جراحي 
بود كه گفتند صورتش كج مي ش��ود. مادرم 
نذر كرد و مجيد شفا گرفت. وقتي ساكش را 
از جبهه برايمان آوردند و آن را باز كرديم بوي 
خاص تربت مي داد. بعد از آن روز ما اين بو را 
در هر گوشه و كنار خانه حس مي كرديم. يك 
شب خواب ديدم كه در خواب دست و پايش 
را مي بوس��م. به مجيد گفتم: تو همان بويي 
را مي دهي كه هميش��ه درخانه است، گفت 
آبجي من هميشه پيش شما مي آيم، شما من 
را نمي بينيد. از سال 1360به اينطرف بسيار با 
قرآن مأنوس شده بود. آيات قرآن را مي خواند 
و درگوش��ه و كنار خانه مي نوش��ت و بر در و 
ديوار خانه سخنان شهيد بهشتي و رجايي را 

يادداشت مي كرد. 
حرف آخر.

مي دانم كه امروز اگر مجيد بود براي دفاع از 
اسالم راهي مي شد اما تنها خواسته ما امروز 
اين است كه يك ديدار با رهبري داشته باشيم، 
يعني مي شود ما اليق باشيم. برادرم گوهري 
بود در ميان ما، كه آبرو داد به ما و اهل خانه. 
ان شاء اهلل شفاعت ما را كند و همه ما از خواب 

غفلت بيدار شويم. 

نگاه

گفت وگوي »جوان« با  همرزم شهيد 
مهدي مدني از شهدای حزب اهلل لبنان
ابوصالح در سخت ترين 

شرايط هم قوي بود 
  فاطمه بيضائي

 آشنايي با يكي از دوستان شهيد مهدي مدني 
فرصتی پديد آورد تا با اين ش��هيد بيشتر آشنا 
شويم. ش��هيدی از اهالی روستای »ديرالقانون 
رأس العين« از توابع ش��هر »ص��ور« در جنوب 
لبنان. ش��هيد مه��دي در س��ال 2009 عضو 
حزب اهلل شد و در روند مجاهدت هايش در »دير 
القانون رأس العين جنوبی« به شهادت رسيد. با 
ابوهادي همراه مي شوم تا از شهيد مهدي مدني 
ابو صالح و لحظات ناب شهادتش برايمان بگويد.

 متخصص موشكی 
مهدی متولد دوم اس��فند 1370 بود. در مدت 
همراهي و آشنايي با مهدي شاخصه هاي اخالقي 
خاص و نابي از ايش��ان در خاطرم ماند. مهدي 
بسيار خوش خلق و مهربان بود. به پدر و مادرش 
احترام زيادي مي گذاش��ت. بس��يار محبوب و 
دوست داش��تني بود. صداقت بسياري در رفتار 
و كالمش داشت. مهدي چهره زيبا و دلنشيني 
داشت. از تمكن مالی خوبی هم برخوردار بود اما 

دل از همه تعلقات دنيايي بريد.
روز شهادتش، در روند عمليات، مهدي را ديدم 
در صف جلويي پيشروي نيروها حركت مي كرد. 
ناگهان يك خمپاره آم��د و بعد هم يك خراش 
روي صورتش. به سمتش رفتم تا كمكش كنم 
اما به من گفت حركت كن، چيزي نيس��ت برو 
پيش بچه هاي ديگر و به آنه��ا كمك كن. يك 

خراش خفيف بيشتر نيست.
مهدي روی زمين افتاده بود، همه اش می گفت 
يا صاحب الزمان)عج(، يا زهرا)س(  تا برگش��تم 
ديدم اصل ضرب��ه و جراحت اصلي روي  كمرش 
است. تا آمبوالنس بچه های بهداری برسد مهدي 
شهيد شد. در همان دمادم و لحظات ناب آسماني 
شدنش هم ايثار كرد. ابتدا خواست تا به داد بچه ها 
و همرزمان ش��هيدش برس��يم. مهدي هميشه 
همين طور بود. در سخت ترين شرايط قوي بود. 
مهدي س��ال 2009 عضو حزب اهلل شد. در سن 
17 سالگی، متخصص موشكی شد. در آزادسازی 
القصير و قلمون فعاليت زيادی داشت. ايشان در 

سن 23 سالگي به درجه رفيع شهادت نائل آمد.
 ابوصالح حزب اهلل 

نام جهادي اش ابوصالح ب��ود. اين لقب را خيلي 
دوست داش��ت. يكي از كارهايي كه مهدي هر 
روز صبح به انجام آن مبادرت مي كرد، خواندن 
زيارت عاش��ورا بود و من فكر مي كنم استمرار 
همين زيارت عاش��ورا ها  بهانه اي ب��راي پرواز 
و ش��هادتش ش��د. يعني قرائت هم��ان زيارت 
عاش��ورا ها ابوصالح را ش��هيد كرد. به نظر من 
شهدا واقعاً ابتدا شهيد مي شوند، يعني تا از همه 
تعلقات دنيايي ش��ان  نگذرند و نگذارند به اين 
مرتبه نمي رسند. مهدي گذش��ت تا در نهايت 
در9 شهريور 1394 در دير القانون رأس العين 

جنوبی آسماني شد.

تيتر عكس مجيد اين بود: » فاتح در تفكر فتح قدس است«
گفت وگوي »جوان«  با مرضيه رحيمي، خواهر شهيد عبدالمجيد رحيمي
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قوانین برای رانندگان حادثه ساز بازدارنده نیست
2میلیون راننده پرخطر داریم

رییس پلیس راهور فراجا مشکل اصلی برای کاهش نقاط 
حادثه خیز را تامین منابع مالی دانست.

نشست  اولین  حاشیه  در  هادیانفر  سیدکمال  سردار 
کل  مدیران  و  فراجا  راهور  راه  پلیس  روسای  تخصصی 
خبرنگاران  جمع  در  حضور  با  کشور،  سراسر  راهداری 
 ۳۲ تصادفات  و  سوانح  کاهش  بحث  در  کرد:  اظهار 
نقاط حادثه خیز  برای کاهش  دستگاه مسئول هستند. 
اما چیزی که حائز  اقدامات خوبی صورت گرفته است؛ 
اهمیت است این است که ۳4 درصد تصادفات در جاده ها 
رخ می دهد اما 7۰ درصد فوتی های ما در این تصادفات 
است. ما تاکید می کنیم که اراده و تخصص وجود دارد 

اما مشکل تامین منابع مالی است.
وی ادامه داد: برخی از نقاط حادثه خیز غیرثابت هستند. 
همچنین در برخی موارد بر اساس تحلیل یک ساله یا 
آن  زیربنای  نقاط حادثه خیز که  از  برخی  تازه  دوساله 
کل  در  ما  می شوند.  شناسایی  شده  احداث  گذشته  در 
آن  نقطه   ۳۲۰۰ که  داریم  خیز  حادثه  نقطه  هزار  پنج 
اصالح  تاکنون  نقطه  است و ۵۰۰  راه  وزارت  به  مربوط 
شده است. همچنین برخی از آن ها پرهزینه بوده و برخی 
نیز با آشکار سازی عالئم اتفاق افتاده است. ۳۵ درصد 

جانباختگان ما در نقاط حادثه خیز هستند.
بازدارندگی  لزوم  درباره  ایسنا  پرسش  به  پاسخ  در  وی 
قوانین اظهار کرد: در بحث تصادفات، قوانین همیشگی 
نیستند و نیازمند بروزرسانی هستند.  قوانین فعلی برای 
رانندگان حادثه ساز بازدارنده نیست. وی افزود: در کشور 
دو میلیون راننده پرخطر رانندگی می کنند و قانون فعلی 
به هیچ عنوان برای این افراد بازدارنده نیست. راهکار حل 
این موضوع پرداختن به جریمه مالی، مجازات جایگزین 
و سیاست های تشویقی است. وی درباره شماره گذاری 
ناایمن گفت: قانون به طور صریح گفته که  خودروهای 
صمت  وزارت  استاندارد،  تأییدیه  دارای  که  خودرویی 
وقتی  شود.  گذاری  شماره  باید  است،  زیست  محیط  و 
صورت  در  پلیس  باشد،  داشته  را  مجوزها  این  خودرو 
ادامه  وی  است.  متخلف  آنهآ  نکردن  گذاری  شماره 
سازمان  است  معتقد  پلیس  که  است  درحالی  این  داد: 
استاندارد به طور مناسب وظایف خود را در قبال کیفیت 
در  که  برسد  زمانی  امیدوارم  است.  نداده  انجام  خودرو 
ایران خودروی ملی در حالی تولید شود که همه دو هزار 

و ۶۰۰ قطعه آن داخلی باشد.

2 لنج باری حامل ۱۸۰ هزار لیتر سوخت 
قاچاق در خلیج فارس توقیف شد

 سپاه پاسداران انقالب اسالمی در اطالعیه ای اعالم کرد: 
۲ فروند لنج باری حامل ۱8۰ هزار لیتر سوخت قاچاق 

در جنوب شرقی جزیره بوموسی کشف و توقیف شد.
رزمندگان نیروی دریایی سپاه با رصد، اشراف اطالعاتی 
حامل  لنج های  فارس،  خلیج  های  آب  در  عملیاتی  و 
توقیف کردند. شناورهای  و  را شناسایی  قاچاق  سوخت 
ذکر شده در فاصله ۱۲ مایلی جزیره بوموسی به همراه 
تحویل  قانونی  مراحل  سیر  برای  و  شده  توقیف  خدمه 
وسعتی  با  بوموسی  جزیره  شدند.  محلی  قضایی  مقام 
و  بندرلنگه  مربع در 7۵ کیلومتری  حدود ۱۲ کیلومتر 
۵7 کیلومتری شرق جزیره سیری قرار گرفته است. این 
جزیره از شمال به جزیره تنب کوچک، از غرب به جزیره 
سیری، از جنوب و شرق به امارات متحده عربی نزدیک 
است و سفر دریایی از بندرلنگه به این جزیره حدود سه 

ساعت زمان می برد.

خبر

جدول 3154

به تازگی یکی از مدیران سابق فیس بوک 
و رئیس سابق این شرکت، اعترافاتی تند 
و تکان دهنده درباره ماهیت شبکه های 
اجتماعی و نحوه طراحی و اهداف آن ها 
داشته است. »شان پارکر« تصریح کرده 
که این شبکه های اجتماعی به گونه ای 
ضعف  از  و  اند  شده  طراحی  اعتیادآور 
انسان  روانی  های  پذیری  آسیب  و  ها 

سوءاستفاده می کنند.
مدیران  از  یکی  اعترافات  از  ای  گوشه 

فیس بوک
شکل  اولیه  روزهای  درباره  پارکر  شان 
گیری فیس بوک گفته است: »در ابتدا 
مردم می گفتند از شبکه های اجتماعی 
تعامالت  برای  زیرا  کنند  نمی  استفاده 
هم  من  اند.  قائل  ارزش  واقعی  دنیای 
های  شبکه  به  شما  »باشد،  گفتم:  می 
نمی  البته  آمد.«  خواهید  اجتماعی 
دانم که آن زمان آیا واقعا از پیامدهای 
حرفی که می زدم خبر داشتم یا نه اما 
حاال شبکه های اجتماعی روابط شما با 
جامعه و با همدیگر را تغییر می دهند، 
به شیوه های عجیبی بر خالقیت انسان 
تاثیر می گذارند و فقط خدا می داند چه 
بر سر مغز کودکان ما خواهند آورد.« او 
در ادامه و به عنوان مثال گفته است که 
که  بود  این  بوک  فیس  ابداع  از  هدف 
زمان شان  و حداکثر  وقت  نهایت  افراد 
را در آن سپری کنند و به همین علت 
دکمه الیک به آن اضافه شد تا کاربران 
به آپلود محتوای بیشتری ترغیب شوند. 
پذیری  از آسیب  کار  این  با  ما  واقع  در 

روانی انسان ها سوءاستفاده کردیم.

بیماری »نو موفوبیا« چیست؟
افراد  زندگی  در  اینترنت  تردید  بی 
وجود  به  اساسی  تغییرات  جامعه، 
تغییر  خوبی  به  را  زمانه  روح  و  آورده 
ارائه خدمات  آن،  مزایای  از  است.  داده 
سهولت  الکترونیک،  تجارت  و  آنالین 
آگاهی  دامنه  افزایش  کارها،  انجام  در 
و  دانش  منابع  به  دسترسی  جمعی، 
و  ارتباطی  های  روش  ساختن  متنوع 
اجتماعی  های  شبکه  جمله  از  تعاملی 
شبکه  از  معقول  استفاده  است.  مجازی 
شرایط  از  بسیاری  در  اجتماعی،  های 
ذهنی  توسعه  و  افزایی  دانش  موجب 
ما  روی صحبت  اما  شود  می  ها  انسان 
این مطلب چیز دیگری است:  ادامه  در 
اعتیاد اینترنتی! »نو موفوبیا« اصطالحی 
از  بابت جدایی  نوظهور به معنای ترس 
عوارض  دلیل  به  که  است  همراه  تلفن 
از  بیش  استفاده  از  ناشی  مشکالت  و 
بر  مبتنی  اجتماعی  های  شبکه  از  حد 
است.  آمده  وجود  به  همراه  های  تلفن 

ذهنی  وابستگی  اجتماعی،  های  شبکه 
کاذبی پدید می آورند که در افراد عالیم 
مواد  به  معتادان  شبیه  رفتارهایی  و 
افیونی در پی دارند به گونه ای که افراد 
سر  به  ها  آن  بدون  مدتی  توانند  نمی 
ها  آن  بهانه  است  ممکن  اگرچه  ببرند. 
یابی به  اینترنت دست  از  برای استفاده 
اطالعات مورد نیاز باشد اما در عمل، این 
در  بی هدف  پرسه زدن  افراد جز  گونه 

کانال ها کار دیگری انجام نمی دهند.

مضرات اعتیاد اینترنتی بر انسان
در  نفر  یک  وقتی  نخست،  درجه  در 
از  استفاده  به  معتاد  خانواده  محیط 
تعامل  برقراری  فرصت  باشد،  اینترنت 
از دست می  را  با دیگر اعضای خانواده 
یک  تشکیل  موجب  امر،  همین  دهد. 
روز  هر  فرد  و  شود  می  معیوب  چرخه 
بیشتر از گذشته از نظر عاطفی و روانی 
گیرد  می  فاصله  خانواده  افراد  دیگر  از 
اینترنت  از  و به تنهایی خود و استفاده 
پناه می برد اما ماجرا به همین جا ختم 

نمی شود.
اولین  شدن:  وسطحی  کشی  وقت 
گیر  وقت  اجتماعی،  های  شبکه  صدمه 
بودن آن هاست. در شبکه های مجازی 
آیند،  می  که  سرعتی  همان  به  مطالب 
چون  و  روند  می  هم  سرعت  همان  به 
نیستند،  عمقی  شده،  مرور  مطالب 

ماندگاری زیادی نخواهند داشت.
ذهنی:  تنبلی  و  سرگرمی  به  عادت 
اساسا انسان ها، گرایش ذاتی به تنبلی 

و خوش گذرانی دارند و اگر ابزار جذابی 
به  گیرد  قرار  ها  آن  اختیار  در  هم 
خصوص شبکه های اجتماعی که دارای 
الیک  ویدئو،  الیو  نظیر  جذابی  امکانات 
... است،  و  به سلبریتی  کردن، دایرکت 
به راحتی می توانند ساعت ها ذهن را 
می  چنین  این  بگذارند.  آن  اختیار  در 
کارهای  از  زمان  مرور  به  فرد  که  شود 
انجام  توانایی  و  گیرد  می  فاصله  جدی 
کارهای مهم و کارآمد در او رو به ضعف 

می گذارد.

مکرر  خرید  روانی:  مشکالت  شیوع 
بسته های اینترنتی یا دوندگی بی امان 
فای  وای  دستگاه  یک  به  رسیدن  برای 
و اختصاص ساعت ها وقت و انرژی که 
عایدی چندانی هم در پی ندارد، به مرور 
سرخوردگی و احساس پوچی را در فرد 
نوجوانان  این،  بر  عالوه  کند.  می  بارور 
در  دیگران  شاد  لحظات  دایم  دیدن  با 
از هر  پست ها و استوری هایشان، بعد 
می  همانندسازی  به  سعی  زدن،  الیک 
ها  آن  برای  زندگی  های  ارزش  کنند، 
مرور  به  و  شود  می  جا  جابه  یا  حذف 
از دست یابی به اهداف شخصی خود در 

زندگی مایوس می شوند.

دوستی های نامتعارف: طبق تحقیقات 
زنان  گرفته،  صورت  معتبر  دانشگاهی 
های  شبکه  وابسته  مردان  از  بیشتر 
اجتماعی مانند فیس بوک، اینستاگرام، 
نشان  مطالعات  شوند.  می   ... و  تلگرام 

داده افرادی که میزان اضطراب و نگرانی 
کاربران  است،  بیشتر  رفتارشان  در 
همیشگی شبکه های اجتماعی هستند 
مجازی  های  معاشرت  افراد  این  چراکه 
ترجیح  جامعه  درون  های  ارتباط  به  را 
می  همین ضعف شخصیتی  دهند.  می 
های  وابستگی  گیری  باعث شکل  تواند 

نامتعارف و مشکالت پس از آن شود.
ترک  برای  ها  خانواده  به  هایی  توصیه 

اعتیاد اینترنتی
اصل  پیشگیری،  برای  ریزی  برنامه 
نوجوانان و جوانان  این ماجراست.  مهم 
به  خود  ساالن  بزرگ  رفتارهای  بر 
غیر  استفاده  و  کنند  می  نظارت  خوبی 
استاندارد والدین از شبکه های مجازی، 
خود مهر تاییدی برای استفاده بی قید 
هاست.  محیط  این  از  فرزندان  شرط  و 
والدین و فرزندان ارشد خانواده ها باید 
های  شبکه  از  صحیح  استفاده  نحوه 
برای  را  لعاب  و  رنگ  خوش  اجتماعی 
اعضای کوچک تر خانواده تشریح کنند 
احتمالی  سواالت  به  گویی  پاسخ  در  و 
آن  فکری  بلوغ  از  ناشی  که  فرزندان 
غنی  دهند.  خرج  به  حوصله  هاست، 
سازی فضای خانواده از عاطفه و محبت 
هم کمک زیادی به مدیریت این ماجرا 

می کند.
بسیاری از رفتارهای خود و دگر آسیب 
از  اعم  جوانی  و  نوجوانی  دوره  رسان 
دلیل  به  پرخطر  رفتارهای  و  اعتیاد 
گیری  شکل  و  توجه  میزان  کمبود 

دلبستگی نا ایمن در فرزندان است.

آسیب های وابستگی به شبکه های مجازی

جنگ جمعیتی دشمن علیه ایران 
آغاز شده است
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مطالعات نشان می دهد؛
ارتباط بین 

آفت کش ها و بروز سرطان تیروئید
 ۲9 از  آفت کش   ۱۰ ساله،   ۲۰ مطالعه  یک  در 
مرتبط  تیروئید  سرطان  با  بررسی شده  آفت کش 

بودند.
تیروئید  سرطان  به  ابتالء  خطر  این،  بر  عالوه 
متناسب با تعداد کل آفت کش هایی که افراد در 
طول ۲۰ سال در معرض آن قرار داشتند، افزایش 
یافت. در همه مدل ها، آفت کش »پاراکوات دی 

کلراید« با سرطان تیروئید مرتبط بود.
این مطالعه از این فرضیه حمایت می کند که قرار 
ناشی  خانگی  کش های  آفت  معرض  در  گرفتن 
به  ابتالء  خطر  افزایش  با  کشاورزی  استفاده  از 

سرطان تیروئید مرتبط است.
به  گذشته  سال   ۳۰ طی  تیروئید  سرطان  بروز 
از  برخی  است.  یافته  افزایش  توجهی  قابل  طور 
کارشناسان این افزایش را به روش های تشخیص 
بهتر نسبت می دهند، اما گزارش های دیگر نشان 
می دهند که عوامل خطرزای محیطی، ژنتیکی و 
را  صعودی  روند  است  ممکن  نیز  زندگی  سبک 

توضیح دهند.
افرادی  برای  را  بیشتری  مطالعات قبلی خطرات 
می کنند  کار  کاغذ  و  چرم، چوب  صنایع  در  که 
حالل های  معرض  در  که  افرادی  همچنین  و 
آفت کش ها  و  شعله  بازدارنده های  محیطی، 

هستند، نشان می دهد.
برخی آفت کش ها جهش زا هستند یا نشان داده 
شده است که باعث رشد تومور و ناهنجاری های 
کروموزومی در شرایط آزمایشگاهی می شوند. اینها 
شامل گالیفوسیت- ماده فعال در علف کش های 
در  که  است  دیگر  آفت کش   ۱9 و  پرمصرف- 
سلول های  آسیب  باعث  آزمایشگاهی  شرایط 
DNA می شوند. آفت کش ها همچنین می توانند 
تولید هورمون تیروئید را تغییر دهند که با خطر 

سرطان تیروئید مرتبط است.
معرض  در  گرفتن  قرار  بین  ارتباط  مطالعه  این 
آفت کش ها، از جمله ۱9 آفت کش را که مشخص 
و  می شوند   DNA سلول های  آسیب  باعث  شد 
خطر سرطان تیروئید را بررسی می کند. محققان 
در  گرفتن  قرار  که  کردند  مطرح  را  فرضیه  این 
حلقه  یک  است  ممکن  کش ها  آفت  معرض 

گمشده باشد که نیاز به بررسی بیشتر دارد.
از  استفاده  با  را  نویسندگان یک مطالعه موردی 
کالیفرنیا  ثبت سرطان  از  تیروئید  موارد سرطان 
)۲۰۱۲-۱999( انجام دادند. نمونه مورد مطالعه 
 ۱۰۰۳ و  تیروئید  سرطان  مورد   ۲۰۶7 شامل 

شرکت کننده کنترل بود.
دکتر »آویتال هراری«، نویسنده مسئول و محقق 
گفت:  کالیفرنیا،  دانشگاه  از  مطالعه  این  اصلی 
»بروز سرطان تیروئید در طول چند دهه اخیر به 
طور تصاعدی در حال افزایش بوده است. عالوه بر 
این، خطر ابتالء به سرطان های پیشرفته تیروئید، 
سرطان  عود  و  میر  و  مرگ  خطر  می تواند  که 
مقایسه  در  کالیفرنیا  ایالت  در  دهد،  افزایش  را 
توضیح  بنابراین،  است.  بیشتر  ایالت ها  سایر  با 
تیروئید  سرطان  به  ابتالء  برای  خطر  عوامل 

ضروری است.«
بین  ارتباط جدید  ما چندین  »تحقیق  افزود:  او 
افزایش  و  کش ها  آفت  معرض  در  گرفتن  قرار 
خطر ابتالء به سرطان تیروئید را نشان می دهد. 
به طور خاص، قرار گرفتن در معرض آفت کش 
پاراکوات به طور مثبت با خطر سرطان تیروئید 
ما  »مطالعه  کرد:  تاکید  وی  است.«  مرتبط 
مستلزم تحقیقات بیشتر برای تأیید این یافته ها 

و ارزیابی بهتر مکانیسم های عمل واقعی است.«

تاثیر وعده صبحانه 
بر سالمت روانی-اجتماعی کودکان

حذف وعده غذایی صبحانه ممکن است احتمال 
به مشکالت سالمت  نوجوانان  و  ابتالی کودکان 
مطالعه  نتایج  دهد.  افزایش  را  روانی-اجتماعی 
Frontiers in Nutr -  ننتشر شده در مجله

tion نشان می دهد: کودکان و نوجوانانی که در 
خانه صبحانه سالم می خورند از سالمت روانی-

اجتماعی بهتری برخوردارند.
مهم  نقش  پیشین  تحقیقات  در  حالیکه  در 
این  گرفته،  قرار  تاکید  مورد  مغذی  صبحانه 
اولین مطالعه ای است که به اثرات گزارش شده 
درباره صبحانه خوردن کودکان، همچنین کجا و 
متخصصان  است.  پرداخته  مصرفی  غذایی  ماده 
اسپانیایی اظهار داشتند: نتایج بدست آمده نشان 
می دهد که نه تنها خوردن صبحانه مهم است، 
کودکان  که  دارد  اهمیت  نیز  موضوع  این  بلکه 
مواد  چه  و  خورند  می  کجا صبحانه  نوجوانان  و 
غذایی مصرف می کنند. حذف وعده صبحانه یا 
خوردن صبحانه خارج از خانه با افزایش احتمال 
کودکان  در  روانی-جتماعی  رفتاری  مشکالت 
تاکید  همچنین  آنان  است.  مرتبط  نوجوانان  و 
کردند: مصرف برخی غذاها/نوشیدنی ها )به طور 
مثال گوشت فرآوری شده( با احتمال بیشتر بروز 
مشکالت رفتاری روانی اجتماعی مرتبط است و 
برخی مواد غذایی )به طور مثال لبنیات، غالت( 

کمتر با بروز چنین مشکالتی مرتبط است.

عضو فراکسیون انقالب اسالمی مجلس:

تسامح و  تساهل 
 عامل  ایجاد مفاسد اقتصادی است 

قطعا  گفت:  اسالمی  شورای  مجلس  انقالب  فراکسیون  عضو   
اقتصادی  شرکت های  بزرگترین  مدیران  انتخاب  در  روحانی 
نقش داشته است و در قبال عملکرد این افراد نیز مسئول است.

فریدون عباسی در گفت و گو با خبرنگار پارلمانی ایرنا، تساهل 
و تسامح دولت روحانی را عامل ایجاد پرونده های بزرگ مفاسد 
اقتصادی در دولت قبل خواند و گفت: گزینش وزرا و مدیران 
در دولت قبل دقیق نبود و مدیران وابسته به جریان های خاص 

بر سر کار می آمدند.
نماینده مردم کازرون در مجلس افزود: افرادی که به انقالب و 
نظریه مقاومت اعتقاد داشتند در دولت روحانی کنار گذاشته 
مدیره ها  هیات  بر صندلی  مفسد  مدیران  و  لیبرال ها  و  شدند 
این  زدند.  تکیه  اقتصادی  بزرگ  مجموعه های  مدیریت  و 
انتخاب  به تخلفات داشتند و  افراد سختگیری کمتری نسبت 
می شدند تا مستقیما دستورات شخص رئیس جمهور را اجرایی 

کنند.
عباسی تصریح کرد: در دولت فعلی افراد انقالبی و دغدغه مند 
بر صندلی های مدیریت تکیه زدند و به همین دلیل پرونده های 
در  روحانی  قطعا  می باشد.  افشا  حال  در  قبل  دولت  تخلفات 
داشته  نقش  اقتصادی  شرکت های  بزرگترین  مدیران  انتخاب 

است و در قبال عملکرد این افراد نیز مسئول است.
رئیس  اطرافیان  نفوذ  اعمال  با  متاسفانه  کرد:  خاطرنشان  وی 
جمهور افرادی برای مدیریت این مجموعه ها انتخاب شدند که 
همیشه  می کردند  گمان  و  بودند  نفوذ  اعمال  دنبال  به  فقط 
حساب کشی  هیچ گاه  و  ماند  خواهند  باقی  قدرت  صندلی  بر 

نخواهند شد.
مسئول سیاست خارجی اتحادیه اروپا: 

 منتظر پاسخ آمریکا در این هفته هستیم
 جوسپ بورل مسئول سیاست خارجی اتحادیه اروپا به دنبال 
پاسخ ایران به متن پیشنهادی این اتحادیه اعالم کرد که بیشتر 
ایران با پیشنهاد اتحادیه  با  کشورهای طرف مذاکره هسته ای 

اروپا در وین موافق هستند.
بورل در مصاحبه با تلویزیون TVE اسپانیا با اشاره به کشورهای 
طرف مذاکرات وین گفت: بیشتر آنها موافق هستند، اما هنوز 
انتظار داریم واشنگتن این  از امریکا دریافت نکرده ایم.  جوابی 

هفته پاسخ دهد. 
بورل همچنین مدعی شد که ایران درخواست چند اصالح در 

پیشنهاد اتحادیه اروپا داده است. 
در  گذشته  روز  نیز  اروپا  اتحادیه  خارجی  سیاست  مسئول 
پاسخ  می کنم  فکر  کرد:  تصریح  اسپانیا  در  سمیناری  حاشیه 
شده  داده  انتقال  آمریکا  به  ایران  پاسخ  است.  معقول  ایران 
هستیم  آمریکا  منتظر  است.  نداده  جواب  هنوز  واشنگتن  و 
را  مذاکرات  روند  اجازه دهد  ما  به  پاسخ  این  که  امیدواریم  و 
تکمیل کنیم. نسبت به این مسئله امیدواریم اما نمی توان در 

مورد آن به شما اطمینان بدهم.
خارجه  امور  وزارت  سخنگوی  کنعانی«  »ناصر  میان  این  در 
مذاکرات  روند  مورد  در  گذشته  روز  ایران  اسالمی  جمهوری 
از  پیشنهاداتی  وین  در  مذاکرات  دور  آخرین  در  گفت:  وین 
از  مذاکره  های  به طرف  اروپا  اتحادیه  کننده  سوی هماهنگ 
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 
هنوز  زمان  این  تا  است  کرده  دریافت  هم  را  آمریکایی  طرف 

چنین اتفاقی رخ نداده است.

دولت از سیاه چاله های مذاکرات بپرهیزد
رویکردی  با  دولت  گفت:  مجلس  در  شیراز  مردم  نماینده 
هوشمندانه و فعال در مذاکرات و توافق با طرف های مذاکره 
باید از ورود به هر سیاه چاله ای که منافع حیاتی ملت ایران 

را دچار خدشه کند بپرهیزد.
 ابراهیم عزیزی ظهرروز )سه شنبه، اول شهریورماه( در صحن 
علنی مجلس در نطق میان دستور گفت: دولت با رویکردی 
هوشمندانه و فعال در مذاکرات و توافق با طرف های مذاکره 
باید از ورود به هر سیاه چاله ای که منافع حیاتی ملت ایران 
را دچار خدشه کند بپرهیزد؛ انتفاع اقتصادی در قالب رفع 
کامل تحریم ها، تعیین تکلیف پرونده پادمانی ایران، تضمین 
جدی و بازدارنده و جلوگیری از نقض عهدهای مجدد، حفظ 
جامع  و  کامل  اجرای  و  انقالبی  نهادهای  حرمت  و  عزت 
توسعه ظرفیت های  و  تقویت  تحریم ها،  لغو  راهبردی  قانون 
و  احتمالی  تضعیف  هرگونه  از  جلوگیری  و  کشور  هسته ای 
برخورد قاطع و عزتمندانه با زیاده خواهی های برخی کشورها 
از جمله خطوط قرمزی است که مجلس بر آنها تاکید دارد 

و خواهد داشت.

سالمت

جامعه

کاریکاتور

کاریکاتور/ فساد، فوالد را آب کرد! 

رئیسی در هفدهمین اجالس روز جهانی مسجد:

باید مشی عادالنه را مورد توجه قرار دهیم

اگر  امروز  اینکه  بر  تاکید  با  جمهور  رئیس 
کنیم،  حرکت  امام)ره(  خط  در  می خواهیم 
مفسر این خط رهبری معظم انقالب اسالمی 
است، تصریح کرد: امام)ره( اجرای عدالت را 
اصل می دانست و لذا همه باید مشی عادالنه 
به  و  به خودمان  قرار دهیم و  را مورد توجه 
کوچکترین  که  ندهیم  اجازه  مجموعه مان 
مردم  آنچه  که  چرا  بشود  عدالت  از  تخطی 

می پسندند، همین است.
سه شنبه  روز  صبح  رئیسی  ابراهیم  سید   
خمینی)ره(  امام  مطهر  مرقد  زیارت  از  پس 
انقالب  و  امام  آرمان های  با  میثاق  تجدید  و 
رجایی  شهید  ویژه  به  شهیدان  یاد  اسالمی، 
و شهید باهنر را گرامی داشت و گفت: حضور 
اعضای دولت در روز اول هفته دولت در مرقد 
که  دارد  را  پیام  این  بزرگوارمان  امام  نورانی 
همه  با  میثاق  را  راحل  امام  با  میثاق  دولت 

خوبی ها و ارزش ها می داند.
عبد  )ره(  امام  اینکه  بیان  با  جمهور  رئیس 
متعال  گرو خداوند  در  دل  و  بود  صالح خدا 
صرف  )ره(  امام  وجود  تمام  افزود:  داشت، 
خدمت به مردم بود لذا عهد و پیمان و میثاق 
و  خوبی ها  همه  با  عهد  و  میثاق  ایشان،  با 
کمک  )ره(  امام  بلند  روح  از  است.  ارزش ها 
بخواهیم و مدد بجوییم که به اذن پروردگار، 
روح بلند ایشان و ارواح مطهر شهیدان، دولت 
بتواند خدمتگزار مردم باشد  تا  را مدد کنند 
چرا که خدمت به مردم بهترین زمینه قرب 
به پروردگار متعال بعد از انجام فرائض است.

رئیسی با اشاره به این تعبیر امام رضا )ع( که 
هیچ امری مثل خدمت به مردم زمینه قرب 
و نزدیکی به خداوند متعال را فراهم نمی کند 
و امروز این زمینه برای ما وجود دارد، اظهار 
خیلی ها  خاکی  کره  این  در  امروز  داشت: 
از  اگر  به مردم هستند. حتی  مدعی خدمت 
دارند،  بیگانه ای حضور  کشور  در  که  کسانی 
می گویند  می کنید،  چه  اینجا  شود  سوال 
آمدیم به مردم خدمت کنیم، اما حقیقت آن 
انجام می دهند، یک  است آنچه این مدعیان 

خدمت منفعت گرا است.
برای  مدعیان  این  داد:  ادامه  جمهور  رئیس 

مورد  اگر  و  می کنند  خدمت  خودشان  نفع 
سوال قرار بگیرند هم می گویند که دنبال نفع 
خودمان هستیم. این یک نگاه ماتریالیستی یا 
مادی گرایانه به خدمت است. می گویند هیچ 
کاری نمی کنیم و قدمی برنمی داریم اال اینکه 
به نفع خودمان، حزب مان و جریان مان باشد.

سر  از  خدمت  را  خدمت  دیگر  نوع  رئیسی 
دلسوزی  سر  از  که  دانست  نوع دوستی 
از  که  کسانی  کرد:  تصریح  و  می شود  انجام 
عالم  در  می کنند  خدمت  نوع دوستی  سر 
از  برگرفته  نیز  خدمت  از  نوع  این  بسیارند. 
نگاه اومانیستی، انسان مدارانه و انسان محوری 

است.
با بیان اینکه آن نوع خدمتی  رئیس جمهور 
برای  خدمت  آموختند،  ما  به  )ره(  امام  که 
نگاه  این  در  کرد:  خاطرنشان  است،  خدا 
گام هایی  و  انجام  که  اقداماتی  تمام  برای 
احدی  به  نسبت  نباید  می شود،  برداشته  که 
منت داشت چرا که این نوع خدمت فقط باید 
برای خدا انجام شود تا قیمت پیدا کند. این 
امر مهم، آموخته امام به مردم و دولتمردان 
ایران اسالمی است و امروز به عنوان میثاق با 
امام)ره( پیمان می بندیم که خدمت مان برای 
خدا  برای  خدمت  وقتی  که  چرا  باشد،  خدا 
به  خسران  احساس  مقطعی  هیچ  در  باشد 
انسان دست نمی دهد، بلکه به انسان انگیزه و 

به خدمت او برکت می دهد.
)ره(  امام  نگاه  این  اینکه  بر  تاکید  با  رئیسی 
پرتو  در  )ره(  امام  گفت:  نبود،  تشریفاتی 
خداباوری، مردم را باور داشت و جلب رضای 
آنان را زمینه قرب پروردگار متعال می دانست. 
کار  سرلوحه  مردمی  دولت  اساس  همین  بر 
خود را توجه به مردم، باور به مردم و مردمی 
اداره کردن کشور می داند و حقیقتاً به میدان 
دادن و اعتماد کردن به مردم و به خصوص 
جوانان باور وثیق دارد و آن را عمل به سیره 

امام راحل می داند.
رئیس جمهور با اشاره به اینکه امام )ره( در 
دفاع مقدس به مردم و جوان ها اعتماد کردند، 
افزود: اعتماد ایشان به مردم و جوانان موجب 
هم  و  برسد  پیروزی  به  انقالب  هم  که  شد 

باید  لذا  تثبیت شود  اسالمی  نظام  و  انقالب 
توجه عملی امام راحل به مردم و جوانان را 

سرلوحه کار خود قرار دهیم.
رئیسی نکته مهم دیگر در سیره و آموزه های 
امام )ره( را اجرای عدالت عنوان کرد و اظهار 
برای  را  امام  با  پیمان  مردمی  دولت  داشت: 
می داند.  مهم  بسیار  هم  اصل  این  اجرای 
برای  دین  داشتند  اعتقاد  عمیقاً  )ره(  امام 
اجرا کردن عدالت است؛ چه در زمان حضور 
مقدس معصوم )ع( چه در زمانی که معصوم 

غایب است باید دین و عدالت اجرا شود.
وجهه  را  مهم  نکته  این  جمهور  رئیس 
از  دیگر  برخی  و  راحل  امام  تفاوت  و  تمایز 
تفاوت  کرد:  تصریح  و  برشمرد  دین شناسان 
انسان  بودند  معتقد  که  بود  این  )ره(  امام 
معاصر باید در متن جامعه به دین عمل کند 
و تالش حکومت و دولتمردان هم بر این اصل 
تحقق  را  دین  نباید  و  باید  که  باشد  استوار 

ببخشند.
امام  با  ما  دوم  پیمان  اینکه  بیان  با  رئیسی 
را  دین  ایشان،  همچون  که  است  این  راحل 
برای  سعادت آفرین  و  نجات بخش  نسخه ای 
جامعه  در  باید  که  می دانیم  بشری  جامعه 
کرد:  خاطرنشان  شود،  عملیاتی  و  اجرایی 
دست نایافتنی  امری  این  که  معتقدند  برخی 
اینگونه  اگر  که  است  این  ما  باور  اما  است، 
معرفی  جامعه  اسوه  و  الگو  را  خود  ائمه  بود 
آنان  به  ما توصیه نمی کردند که  به  و  نکرده 
به خدا، صبر،  ایمان  ائمه توکل،  اقتدا کنیم. 
و  دشمن شناسی  هدف،  راه  در  ایستادگی 
اینها  که  آموختند  ما  به  را  دشمن ستیزی 

اموری دست یافتنی هستند.
رئیس جمهور با اشاره به اینکه چهره ای مثل 
حاج قاسم سلیمانی هم در این مسیر حرکت 
می گیرد،  قرار  مردم  توجه  مورد  و  می کند 
گفت: به همین دلیل است که به تعبیر مقام 
مکتب  یک  سلیمانی  شهید  رهبری  معظم 
محسوب می شود. مکتب او در امتداد مکتب 
رضوان اهلل  امام  مکتب  امتداد  در  و  عاشورا 
یک  می شود  خودش  اما  است،  علیه  تعالی 
را  او  و  کرد  نگاه  او  روش  به  باید  که  مکتب 

الگو قرار داد.
مسأله  این  در  محوری  و  مهم  نکته  رئیسی 
در  امام  افزود:  و  دانست  عدالت  اجرای  را 
پیروزی  از  بعد  کتاب هایشان  و  آموخته ها 
و  تاکید  را  مردم  همواره  اسالمی،  انقالب 
عدالت  می توان  که  می کردند  این  به  دعوت 
شورای  مجلس  به  همچنین  کرد.  اجرا  را 
اسالمی برای وضع قوانین عادالنه، به قضات 
برای داوری عادالنه و به مجریان برای اجرای 

عادالنه قوانین تاکیدات جدی داشتند.
راحل  امام  داشت:  اظهار  جمهور  رئیس 
همواره تاکید داشتند که این انسان های عادل 
و  کنند  اجرا  را  عدالت  می توانند  که  هستند 
لذا همواره تأکید به گزینش افرادی داشتند 
به خصوص  و  انسانی  عالی  دارای صفات  که 
صفت عدالت باشند. اجرای عدالت در جامعه 
باید همه  امروز  لذا  امر بسیار مهمی است و 
و  بزرگوارمان  امام  از  تأسی  به  دولتمردان 
رهبر فرزانه انقالب اسالمی که بهترین مفسر 
و مبین خط امام )ره( در جامعه هستند، در 

این زمینه تالش کنند.
رئیسی با تاکید بر اینکه امروز اگر می خواهیم 
خط  این  مفسر  کنیم،  حرکت  امام  خط  در 
تصریح  است،  اسالمی  انقالب  معظم  رهبری 
توجه  مورد  را  عادالنه  مشی  باید  همه  کرد: 
مجموعه مان  به  و  خودمان  به  و  دهیم  قرار 
اجازه ندهیم که کوچکترین تخطی از عدالت 
بشود چرا که آنچه مردم می پسندند، همین 

است.
به  نسبت  اظهارامیدواری  با  جمهور  رئیس 
و  به خدا، مردم  توجه  اینکه در هفته دولت 
توجه به اصل بسیار مهم و نجات بخش عدالت 
همه  کار  سرلوحه  و  توجه  مورد  و  نظر  مد 
دولتمردان قرار گیرد، خاطرنشان کرد: اگر در 
این مسیر گام برداشته شود، تردید نداریم که 
روح مطهر امام راحل و ارواح مطهر شهیدان 
مسیر  این  در  بتوانیم  که  کرد  خواهند  مدد 
توفیق پیدا کنیم و این همان چیزی است که 

رضای حق و اعتماد مردم را افزون می کند.
رئیسی اعتماد مردم را سرمایه بزرگی دانست 
و با بیان اینکه اینجا در کنار مرقد امام )ره( 
شاکر  را  متعال  خداوند  مردم  اعتماد  بخاطر 
یکی  دولت  به  مردم  اعتماد  گفت:  هستیم، 
از نعمت های خدا و سرمایه بزرگی است که 
روز  به  روز  و  شده  داشته  پاس  باید  همواره 
خدمتگزاری  نعمت،  این  شکر  شود.  افزون 
خالصانه به مردم است که سرمایه اجتماعی 
و  می دهد  افزایش  را  دولت  و  نظام  کشور، 
عظیم  سرمایه  این  متعال  خداوند  امیدواریم 
را برای ما همواره حفظ کند و ارتقاء ببخشد.

دولت  هفته  در  اینکه  بیان  با  جمهور  رئیس 
و  دولتمردان  همه  تالش های  و  زحمات  از 
قدردانی  اجرایی  دستگاه  در  خود  همکاران 
این  در  که  کرد  امیدواری  اظهار  می کنم، 
نخبگان  و  مردم  برای  دولت  عملکرد  هفته 
تبیین شده و مجریان نیز متقابال از دیدگاه ها 
پیشنهادات  و  نخبگان  نقطه نظرات  و 
بهره مند  منتقدان  انتقادات  و  صاحبنظران 

شوند.
رئیسی تاکید کرد:  دولت دیدگاه های دیگران 

به ویژه نخبگان را برای خود نعمت می داند.

به  رساندن  یاری  برای  قضاییه  قوه  رئیس 
در  مسلح  نیروهای  پشتیبانی  و  دفاع  وزارت 
حوزه مسائل حقوقی مرتبط با این وزارتخانه 
در چهارچوب ضوابط و مقررات قانونی اعالم 
آمادگی کرد و گفت: قدرت بازدارندگی کشور 
به واسطه مجاهدت های نیروهای مسلح است.

غالمحسین  والمسلمین  االسالم  حجت 
محسنی اژه ای به مناسبت روز صنعت دفاعی 
و  دفاع  وزارت  دستاوردهای  نمایشگاه  از 
»صنعت  عنوان  با  مسلح  نیروهای  پشتیبانی 
دفاعی، دانش بنیان، اقتدارآفرین« بازدید کرد 
دفاعی  حوزه  توانمندی های  با  نزدیک  از  و 

کشور آشنا شد.
در  نمایشگاه،  این  در  موجود  دستاوردهای 
سه بخش »سامانه های پدافند هوایی و جنگ 
اخیر  سال  دو  »دستاوردهای  الکترونیک«، 
رزم  موشکی،  رزم  در حوزه های  دفاع  وزارت 
هوایی، رزم دریایی و رزم زمینی« همچنین 
رفع  جهت  دفاعی  فناوری های  »سرریز 
گلوگاه های صنعتی کشور« به نمایش درآمده 

بود.
محسنی اژه ای در جریان بازدید از بخش های 
مختلف نمایشگاه روز صنعت دفاعی با اشاره 
ارزشمند  توانمندی های  و  دستاوردها  به 
وزارت  و  اسالمی  جمهوری  مسلح  نیروهای 
را  توانمندی ها  و  دستاوردها  این  دفاع، 
غرورآفرین دانست و افزود: پیشرفت های نظام 
واسطه  به  دفاعی  صنایع  حوزه  در  کشور  و 
تالش ها و مجاهدت های فعاالن این حوزه در 
نه  دفاع،  وزارت  جمله  از  مختلف  بخش های 
تنها با چهار دهه پیش که حتی با چهار سال 

پیش هم قابل مقایسه نیست و این امر بیانگر 
توسعه روزافزون صنایع دفاعی کشور است.

رئیس قوه قضاییه تصریح کرد: محصوالت و 
دستاوردهای صنایع دفاعی کشور در حقیقت 
پیشرفت های  و  است  اعتنا  قابل  و  شگرف 
به  بر  عالوه  حوزه  این  در  گرفته  صورت 
ارمغان آوردن قدرت بازدارندگی برای کشور 
و نظام، منجر به تزریق حس اعتماد به نفس 
ایجاد  و  جوانان  میان  باالخص  و  جامعه  در 
بر  غلبه  و  خودباوری  روحیه  گسترش  و 

مشکالت و موانع شده است.
رئیس دستگاه قضا با اشاره به ناتوانی دشمن 
در پیاده سازی اغراض شیطانی و تجاوزکارانه 
خود در قبال ایران اسالمی به واسطه اقتدار 
یک  در  افزود:  کشور،  بازدارنده  و  نظامی 
مقطعی، دشمن تصور می کرد که در کمترین 
اما  شود؛  مسلط  ما  کشور  بر  می تواند  زمان 
و  نظامی  اقتدار  بر  تنها  نه  همگان  امروز 
بلکه  می کنند  اعتراف  ما  کشور  بازدارندگی 
از محاسبه  ما  دفاعی  و  نظامی  پیشرفت های 
نیز  اسالمی  جمهوری  نظام  اصلی  دشمنان 

خارج شده است.
بومی  اصل  اهمیت  به  اشاره  با  عدلیه  رئیس 

بودن تجهیزات نظامی و دفاعی کشور، گفت: 
امروز ما در عرصه تجهیزات نظامی و دفاعی 
به  هستیم؛  بومی  دانش  و  مهندسی  دارای 
ضربه  صورت  در  حتی  دشمن  که  گونه ای 
در  را  مهندسی  و  دانش  این  نمی تواند  زدن، 
کشور ما از بین ببرد و این نکته بسیار حائز 

اهمیت است.
حوزه  شگرف  پیشرفت های  اژه ای،  محسنی 
نظامی و دفاعی کشور را منبعث از اتکا جوانان 
و متخصصان این حوزه به قدرت الیزال الهی 
امروز  افزود:  و  دانست  اسالمی  ارزش های  و 
»ما  و  خودباوری  روحیه  که  هستیم  شاهد 
مسلح  نیروهای  در  شده  نهادینه  می توانیم« 
به بدنه جامعه و قشر جوان نیز سرایت کرده 
و آنها نیز چنین استدالل می کنند که وقتی 
اقتدار  این  به  می توانند  ما  مسلح  نیروهای 
نظامی از حیث تجهیزات بومی نائل آیند، چرا 

ما نتوانیم.
عزت  از  عمده ای  بخش  قضاییه،  قوه  رئیس 
را  اسالمی  جمهوری  نظام  کنونی  اقتدار  و 
و  فرماندهان  زحمات  و  خدمات  مرهون 
بخش های  در  فعال  جوانان  و  متخصصان 
تصریح  و  دانست  مسلح  نیروهای  مختلف 

که  نظام  و  کشور  بازدارندگی  قدرت  کرد: 
امکان تعدی و تجاوز را از دشمن سلب کرده 
در  فعاالن  خدمات  و  مجاهدت ها  واسطه  به 
جمله  از  مسلح  نیروهای  مختلف  بخش های 

وزارت دفاع و صنایع دفاعی است.
خدا،  به  ایمان  گفت:  قضا  دستگاه  رئیس 
از  اطاعت  و  پیروی  خودباوری،  روحیه 
به  دست یابی  و  قوا  کل  معظم  فرماندهی 
و  عناصر  تجهیزاتی،  پیشرفته  فناوری های 
روزافزون  ارتقای  سبب  که  است  عواملی 

نیروهای مسلح ما می شود.
ارزشمند  اقدامات  به  اشاره  با  عدلیه  رئیس 
»امیر  مسئولیت  دوره  در  دفاع  وزارت 
را  دفاع  وزیر  آشتیانی«،  قرایی  محمدرضا 
و  خواند  مسئولیت پذیر  و  مخلص  شخصیتی 
توفیقات بیشتر وی را از خداوند مسئلت کرد.

قضاییه  قوه  کرد:  خاطرنشان  اژه ای  محسنی 
وزارت  مجموعه  به  دارد  را  آمادگی  این 
این  با  مرتبط  دفاع در حوزه مسائل حقوقی 
مقررات  و  ضوابط  چهارچوب  در  وزارتخانه 

قانونی یاری رساند.
سخنگوی  طالیی نیک  سردار  همچنین، 
در  مسلح  نیروهای  پشتیبانی  و  دفاع  وزارت 
جریان بازدید رئیس دستگاه قضا از نمایشگاه 
اقتدارآفرین«  و  دانش بنیان  دفاعی،  »صنعت 
راهبردهای  و  ها  برنامه  از  گزارشی  ارائه  به 
دفاع  وزارت  گفت:  و  پرداخت  وزارتخانه  این 
شرکت   77۵ با  مسلح  نیروهای  پشتیبانی  و 
دانش بنیان و سه هزار و 4۰۰ شرکت دیگر 

شبکه همکاری صنعتی و فناوری دارد.

رئیس قوه قضائیه عنوان کرد:

قدرت بازدارندگی کشور به واسطه 
مجاهدت های نیروهای مسلح است


