
شرط الزم برای احیای برجام 
رفع تحریم های نفتی است

نظرات ایران  برای جمع بندی مذاکرات
 به هماهنگ کننده ارسال شد
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 امام جمعه موقت قم با اشاره به مذاکرات احیای برجام، شرط الزم 
برای تحقق این امر را رفع تحریم نفتی و تحریم های دیگر دانست 
را  پادمان  پرونده  گفت:  ایران،  با  مذاکره  های  به طرف  و خطاب 
برای همیشه ببندید و دیگر هر روز به عنوان بهانه مطرح نکنید.  
جمعه  نماز  خطبه های  در  بوشهری  حسینی  هاشم  سید  آیت اهلل 

قم در مصالی قدس این شهر اظهار داشت: مذاکرات در جریان...

نظرات  ارسال  از  خارجه  امور  وزارت  سخنگوی  کنعانی  ناصر 
متن  درباره  آمریکا  پاسخ  مورد  در  ایران  اسالمی  جمهوری 
پیش نویس توافق احتمالی رفع تحریم ها به هماهنگ کننده خبر 
داد. سخنگوی وزارت امور خارجه در بامداد جمعه افزود: پس از 
دریافت پاسخ آمریکا، تیم کارشناسی جمهوری اسالمی ایران آن 

را به دقت مورد بررسی قرار داده و پاسخ های ایران، پس از...
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جاده پاتاوه به دهدشت فروردین 
۱۴۰۲ افتتاح می شود

شب ادراری بیماری نیست
استرس کودک را 

جدی بگیرید

رئیس سازمان جهاد کشاوزی استان:

تغییر خاصی در کنترل آفت 
برگ خوار بلوط ها ایجاد نشد

و  کهگیلویه  کشاورزی  جهاد  سازمان  رئیس 
زمینه  در  تالش هایی  با  اشاره  با  بویراحمد 
کنترل آفت برگ خوار سفید بلوط گفت: واقعیت 
در  خسارات  و  نشده  ایجاد  خاصی  تغییر  امر 
علی  سید  است.  شدن  فراگیر  و  افزایش  حال 
کمیسیون  سخنگوی  بازدید  در  معتمدی پور 
از  اسالمی  شورای  مجلس  کشاورزی  و  آب 
داشت:  اظهار  استان،  این  بلوط  جنگل های 
و  آفت  زندگی  تغییرات  آخرین  سفر  این  در 
سازمان  از  متخصص  تیمی  با  خسارات  میزان 

جنگل های کشور بررسی شد، اما آنچه....

را  کشور  اول  و  اصلی  اولویت  رئیس جمهور 
استعدادهای  و  توانمندی ها  از  بهره گیری 
داخلی عنوان کرد و گفت: بنای ما حل مسائل 
دانشگاه ها  در  شما  آنها؛  زدن  دور  نه  است، 
توجه و تمرکز خود را بر روی کارهای علمی 
بگذارید و دولت نیز با تمام توان و قوت خود 

از فعالیت های شما حمایت خواهد کرد.
ابراهیم رئیسی ظهر پنجشنبه   آیت اهلل سید 
در اجالس روسای دانشگاه ها، پژوهشگاه ها و 
پارک های علم و فناوری سراسر کشور، یکی 
از اصلی ترین مولفه های قدرت را علم و دانایی 
مدارج  به  که  کشوری  هر  گفت:  و  دانست 
باالتری از دانش در عرصه های مختلف دست 
یافته قدرتمندتر است و می تواند نقش آفرینی 

جدی تری در معادالت جهانی داشته باشد.
رئیس جمهور با تاکید بر ضرورت توسعه علم 
نافع و اهمیت این مسئله در پیشرفت و تعالی 
کشور، اظهار داشت: ما در جمهوری اسالمی 
آن  نتیجه  و  ثمره  که  می خواهیم  دانشگاهی 
موحد  و  دانشمند  عالم،  انسان  ساخته شدن 
را  جامعه  هم  و  خودش  هم  بتواند  که  باشد 
تربیت  ما  دانشگاه های  رسالت  دهد؛  نجات 
نجات بخش  نجات یافتهِ ی  موحِد  انسان های 

است.
تفکر  اینکه  به  اشاره  با  رئیسی  آیت اهلل 
و  زمین  غارت  دنبال  به  دیروز  تا  استکباری 
دنبال  به  امروز  و  بود  دیگر  ملت های  منابع 
دست اندازی به استعدادهای انسانی و نخبگان 
مسئولیت  اولین  کرد:  تصریح  است،  ملت ها 
فضای  ارتقای  برای  تالش  ما  دانشگاه های 
و  نوآوری، خالقیت  به  دادن  میدان  و  علمی 
و  پیشرفت  تداوم  که  چرا  است  دانش  تولید 
و  است  نخبگان  نیاز  مهمترین  علمی  رشد 
تمهید آن در داخل می تواند انگیزه ماندن در 

کشور برای آنان را افزایش دهد.
دیگر  مسئولیت  را  علم  تولید  جمهور  رئیس 
کشور  پژوهشی  و  علمی  مراکز  و  دانشگاه ها 
برشمرد و خاطرنشان کرد: از پدیدآورندگان و 
تولیدکنندگان سطوح جدید دانش در عمل و 

نه صرفا در عرصه سخن قدردانی ...

کهگیلویه  ریزی  برنامه  و  مدیریت  سازمان  رئیس   
پاتاوه به دهدشت به طور  بویراحمد گفت: جاده  و 
مسئوالن  با حضور  ماه ۱4۰۲  فروردین  در  رسمی 
اظهار  نسب  شهابی  علی  می شود.  افتتاح  کشوری 
هم  دهدشت  پاتاوه  کیلومتری   ۱۳۶ جاده  داشت: 
اکنون  افتتاح غیر رسمی شده و محل تردد مردم 
استان است. رئیس سازمان مدیریت و برنامه ریزی 
کهگیلویه و بویراحمد تاکید کرد: ۲ کیلومتر آن در 
لوداب باقی مانده که تا پایان شهریور اتمام و تونل 
شهابی  شود.  می  تکمیل  سال  پایان  تا  آن  پایانی 

نسب عنوان کرد: به قیمت امروز ...

رئیس سازمان مدیربت و برنامه ریزی  عنوان کرد:
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رئیس دانشگاه علوم پزشکی یاسوج خبر داد:

کرونا ۵ کهگیلویه و 
بویراحمدی دیگر را 
به کام مرگ فرستاد

رئیس اداره میراث فرهنگی دنا خبر داد:

باند بزرگ حفاران غیر مجاز 
آثار تاریخی در شهر ستان دنا 

متالشی شد

دولت در پی حل مسایل است 
نه دور زدن آنها

2

2

استاندار کهگیلویه و بویراحمد:

از مطالبه احداث سد 
آبریز کوتاه نمی آییم

3

ریاست  استراتژیک  بررسی های  مرکز  رئیس 
نیروی  فقدان  گذشته  در  اینکه  بیان  با  جمهوری 
بخش های  برخی  در  کارآمد  و  توانمند  انسانی 
تربیت  نیازمند  امروز  گفت:  بوده،  رنگ  پر  کشور 
افراد متخصص با درجه استاندارد مدیریتی در تراز 

انقالب اسالمی  هستیم.
بررسی های  مرکز  رئیس  خیاطیان  محمدصادق 
افتتاحیه  آئین  در  جمهوری  ریاست  استراتژیک 
دوره های حکمرانی دانشگاه تهران با اشاره به اینکه 
حکمرانی  الزامات  از  نهاد خوب  و  ساختار  داشتن 
است، گفت: همه صاحبنظران متفق القول معتقدند 
در یک نظام حکمرانی، اگر نیروی انسانی کارآمد، 
آن  قطعا  باشد  نداشته  وجود  متخصص  و  توانمند 

نظام، نظام کارآمدی نخواهد شد.
ریاست  استراتژیک  بررسی های  مرکز  رئیس 
انقالب  پیروزی  از  دوران پس  در  جمهوری گفت: 
اسالمی اگرچه زحمات زیادی برای تربیت نیروی 
انسانی کشیده شد، اما در طول این دوران افرادی 
را در مناصب مختلف مدیریتی و سطوح کارشناسی 
داشته ایم که یا با آزمون و خطا به تجربه رسیدند 
نهایت صاحب  در  تا  باعث شد  دانش خودشان  یا 
افرادی هم بودند که  از سویی دیگر  تجربه شوند؛ 
و  کنند  تجربه کسب  راه،  مسیر  در  داشتند  سعی 
چه  بسا با این رویه کشور را با بحران هایی نیز روبرو 

کردند.

وجود  چالشی  و  بخشی مشکل  در  اگر  افزود:  وی 
داشت مشاهده می کردیم که نیروی انسانی توانمند 
و کارآمد در آن بخش  حضور نداشت و این مسئله 

برای کشور آسیب زا شده بود.
خیاطیان تصریح کرد: اگرچه تاکنون دستاوردهای 
و  کارآمد  انسانی  نیروی  تربیت  زمینه  در  خوبی 
این  به رغم  اما  شده  حاصل  کشور  در  متخصص 
دستاوردها همچنان نیازمندی  برخی از حوزه ها در 

تربیت نیروی انسانی باال است.
ریاست  استراتژیک  بررسی های  مرکز  رئیس 
و  کشور  در  نخبگان  تکثر  به  اشاره  با  جمهوری 
و  ظرفیت ها  از  حداکثری  بهره گیری  ضرورت 
فراوانی  نخبگان  امروز  گفت:  آنها،  توانمندی های 
در کشور تربیت شده اند، اما آیا از این ظرفیت در 
شده  استفاده  احسن  نحو  به  مدیریتی  حوزه های 
است و آیا زمینه ابراز توانمندی برای نخبگان فراهم 
آنقدر تجربه و مهارت  امروز  آیا نخبگان ما  است؟ 
را  موضوعی  یا  سازمان  بتوانند  که  کرده اند  کسب 

حکمرانی و مدیریت کنند؟
وی تصریح کرد: هرچند در حال حاضر ظرفیت هایی 
مدیریتی  حوزه های  در  نخبگان  بکارگیری  برای 
با  موضوع  این  در  هنوز  اما  است  آمده  وجود  به 
افرادی  کنیم  تالش  باید  مواجهیم.  چالش هایی 
دارای تخصص با درجه استاندارد مدیریتی در تراز 

انقالب اسالمی تربیت و از آنها استفاده کنیم.

دوره های  افتتاح  به  اشاره  با  ادامه  در  خیاطیان 
نظر  به  کرد:  اظهار  تهران  دانشگاه  در  حکمرانی 
بنده، این دوره از آموزش حکمرانی که در دانشگاه 
و  استراتژیک  بررسی های  مرکز  حمایت  با  تهران 
اندیشکده سیاست پژوهی منابع انسانی اسما دنبال 
می شود باید به موضوعات راهبردی کشور بپردازد.

وی با بیان اینکه برگزاری این دوره های حکمرانی 
بسیار حائز اهمیت است و باید آن را به فال نیک 
چنین  برگزاری  که  کرد  امیدواری  اظهار  گرفت، 
توجه  مورد  کشور  در  گذشته  از  بیش  دوره هایی 

قرار گیرد.
ریاست  استراتژیک  بررسی های  مرکز  رئیس 
دوره  دانشجویان  به  خطاب  ادامه  در  جمهوری 
آموزش حکمرانی که در جلسه حاضر بودند، گفت: 
شرکت  آن  در  اینکه  صرف  آموزشی  دوره  این  به 
که  می گیرید  دانشگاه  تایید  با  گواهینامه ای  و 
می تواند رزومه ای برای آینده شغلی تان باشد نگاه 
نکنید، بلکه در نظر داشته باشید شما به عنوان یک 
در  مدیر  انشااهلل  و  کارآمد  متعهد،  متخصص،  فرد 

جمهوری اسالمی  تربیت می شوید.
خیاطیان ادامه داد: از ظرفیت و ابزارهای آموزشی 
این دوره استفاده کنید. اساتید صاحب نام و صاحب 
تجربه ای که در این دوره آموزشی حضور دارند به 
شما کمک می کنند مسئله شناسی و دانش خود را 

تقویت کنید.
ریاست  استراتژیک  بررسی های  مرکز  رئیس 
امیدواری  اظهار  خود  سخنان  پایان  در  جمهوری 
برای سایر بخش های  این دوره حکمرانی  کرد که 
را  مسیر  این  نیز  نهادها  سایر  و  باشد  الگو  کشور 

دنبال کرده و آن را توسعه دهند.
حکمرانی،  میان رشته ای  دانشکده  است  گفتنی 
آبان سال ۱4۰۰ در پی امضای تفاهم نامه همکاری 
استراتژیک  بررسی های  مرکز  میان  سه جانبه 
اندیشکده  و  تهران  دانشگاه  ریاست  جمهوری، 

سیاست پژوهی منابع انسانی اسماء راه اندازی شد.
فضای  بستر  در  دانشکده  این  آموزشی  دوره های 
اساتید  تدریس  با  حضوری  کالس های  یا  مجازی 
دانشگاه، با استفاده از ظرفیت های مرکز آموزش های 
آزاد دانشگاه تهران و مرکز آموزش های الکترونیکی 
اندیشکده  ظرفیت  همچنین  و  دانشگاه  این 
سیاست پژوهی منابع انسانی اسماء برگزار می شود.

تالشهای  به  اشاره  ضمن  خارجه  امور  وزیر 
کشورهای  بین  تفرقه  ایجاد  جهت  دشمنان 
جریانهای  اتحاد  ضرورت  بر  اسالم  جهان 
انشقاق  گونه  هر  از  جلوگیری  و  اسالمی 
شهریور  دهم  شنبه  پنج  شامگاه  کرد.  تاکید 
امور  وزیر  اندیشی  هم  نشست   ،۱4۰۱ ماه 
خارجه و اعضای مجمع عمومی و اندیشمندان 
حضرت  حضور  با  کشور   ۱۱۸ از  مهمانان  و 
اهل  جهانی  مجمع  دبیرکل  رمضانی  اهلل  آیت 
شد.  برگزار  خارجه  امور  وزارت  در  بیت)ع( 
و  ها  آخرین وضعیت ظرفیت  نشست  این  در 
قرار  بررسی  مورد  اسالم  جهان  های  چالش 
رمضانی،  اهلل  آیت  جلسه،  ابتدای  در  گرفت.  
ضمن  بیت)ع(  اهل  جهانی  مجمع  کل  دبیر 
قدردانی از همکاری دستگاه دیپلماسی کشور 
در تقویت فعالیتهای مجمع جهانی اهل بیت 
فرهنگی  و  علمی  فکری،  تالش  استمرار  )ع(، 
اهل  و حیات سیاسی  در معرفی سیره عملی 
بیت )ع( به جامعه بشری و مخاطبین جهانی 
را از جمله فعالیتهای مجمع جهانی اهل بیت 

)ع( دانست. حسین امیرعبداللهیان وزیر امور 
زمینه  نشست،  این  در  نیز  کشورمان  خارجه 
پژوهشگران  و  علما  اندیشی  هم  برای  سازی 
مسلمان در سرتاسر جهان را از دست آوردهای 
عمومی  مجمع  اجالس  هفتمین  ارزشمند 

مجمع جهانی اهل بیت) ع( خواند.
جایگاه  تبیین  با  کشورمان  خارجه  امور  وزیر 
در  رهبری  معظم  مقام  اثرگذار  و  برجسته 
بینش  تحلیلگران جهانی،  و  اندیشمندان  بین 
مقام  روز  به  و  منطقی  حکیمانه،  گفتمان  و 
از  را  مختلف  های  عرصه  در  رهبری  معظم 
افتخارات و سرمایه های ارزشمند جهان اسالم 
در  امیرعبداللهیان  خواند.  جهان  مسلمانان  و 
ادامه، ضمن اشاره به تالشهای دشمنان جهت 
ایجاد تفرقه بین جهان اسالم و ارائه تصویری 
بر  اسالم،  چهره  از  آمیز  خشونت  و  نادرست 
اتحاد جریانهای اسالمی و جلوگیری  ضرورت 
از هر گونه انشقاق و همچنین ضرورت جهاد 
محمدی  ناب  اسالم  معرفی  منظور  به  تبیین 
دیپلماسی  دستگاه  رئیس  کرد.  تاکید  )ص( 

ایجاد اجماع جهانی علیه خشونت،  کشورمان 
و  اسالمی  عدالت  و  صلح  گفتمان  بر  تمرکز 
بشر  متعارض حقوق  و  ابعاد ساختگی  افشای 
تبیین  جهاد  در  انکارناپذیر  ضرورتی  را  غربی 
و  گفتمان  رویکرد،  امیرعبداللهیان  خواند. 
اسالمی  جمهوری  خارجی  سیاست  عملکرد 
و  استقالل  مداری،  عزت  مبنای  بر  را  ایران 
صلح دوستی خواند و بر تداوم  مسیر استقالل 
امور  وزیر  کرد.  تاکید  ملی  عزت  و  سیاسی 
به  اشاره  ضمن  پایان  در  کشورمان  خارجه 
فرصت ها و چالش های جهان اسالم، دیدگاه 
های جمهوری اسالمی ایران در مورد وضعیت 
یمن، سوریه، بحرین، لیبی، افغانستان، لبنان و 
اوکراین و همچنین آخرین وضعیت مذاکرات 
رفع تحریم ها را تشریح نمود. گفتنی است در 
این مراسم، چهار تن از علما و فعاالن شرکت 
عمومی  مجمع  اجالس  هفتمین  در  کننده 
کشورهای  از  )ع(  بیت  اهل  جهانی  مجمع 
طی  افغانستان  و  انگلیس  لبنان،  ترکیه، 

سخنانی، دیدگاه های خود را بیان کردند.

در  گفت:  اسالمی  شورای  مجلس  رئیس 
جنگ  مقابل  در  تبیین  جهاد  کنونی  شرایط 
هدف  با  دشمن  که  شناختی  و  ای  رسانه 
ایجاد  واقعی  غیر  و  غلط  روایت های  ترویج 

کرده ضروری است. 
کنگره  در  جمعه  بامداد  قالیباف  باقر  محمد 
ملی سردار جنوب شهید رئیسعلی دلواری به 
مناسبت روز ملی مبارزه با استعمار در دلوار 
رهبر  امروز  اگر  افزود:  تنگستان  شهرستان 
معظم انقالب تاکید بر جهاد تبیین دارند برای 
این است که مهمتر از جنگ اقتصادی، کشور 
با جنگ رسانه ای و شناختی روبرو است. وی 
کودک  صهیونیستی  رژیم  امروز  کرد:  بیان 
با  می کند  تالش  آمریکا  ظالم  رژیم  و  کش 
ترویج باورهای غلط، غیر واقعی، عملیات های 
رسانه ای و تحلیل هایی که بر روح و روان و 
آنهایی که در مقابل  ذهن جامعه مسلمان و 
می  مبارزه  و  اند  ایستاده  آمریکا  هژمونی 
به  کنند.  متزلزل  آنرا  و  تاثیرگذاشته  کنند، 

گفته قالیباف امروز مبارزه ما از جنس مبارزه 
این جبهه  از  و دشمن  نیست  نظامی  سخت 
به طور قطع ناامید شده؛ البته به این معنی 
نیست که از قدرت دفاعی و بازدارندگی غافل 
باشیم و اگر چنانچه شرارت و خطایی انجام 
نشان می  ندهیم، ولی تحلیل ها  پاسخ  دهند 
در  ولی  شدند،  ناامید  روش  این  از  که  دهد 
حوزه جنگ شناختی و اقتصادی برای شکاف 
بین نظام و مردم و ایجاد اختالف در جامعه 

تالش می کنند. 
فرهنگ  به  ما  امروز  اینکه  بر  تاکید  با  وی 
اظهار  داریم،  نیاز  شهادت  از  بیش  شهادت 
مقاومت،  شهادت،  فرهنگ  به  ما  امروز  کرد: 
مومنانه،  زیست  برادری،  محبت،  گذشت، 
از  نکردن  نشینی  عقب  و  خوردن  دل  خون 
تهمت ها، جنگ شناخت ها، شناخت شیطنت 
های  حوزه  در  اینکه  و  داریم  نیاز  دشمن 
تضاد  دلیل  به  گیری  تصمیم  و  مدیریتی 
منافع، از میدان های مینی که دشمن برای ما 

در این بخش ها گذاشته باید عبور کرد و برای 
تامین منافع عمومی جامعه و مردم صیانت و 

تالش کرد. 
سیزدهم،  دولت  امروز  کرد:  اضافه  قالیباف 
نمایندگان  و  دولتمردان  یازدهم،  مجلس 
فرهنگ  همان  با  مردم  به  خدمت  برای  باید 
مسیر  این  در  مقدس  دفاع  دوران  گذشت  و 

بایستیم و تالش کنیم. 
یعنی  جهادی  مدیریت  کرد:  تاکید  وی 
در  مردم  زندگی  در  آن  ثمرات  که  مدیریتی 
بعد مادی و معنوی مشاهده و گره از کار آنها 
با عقل متصل  باز شود و تالش کنیم که ما 
عمل،  ابتکار  مومنانه،  عزم  کنار  در  وحی  به 
خالقیت، تالش مجدانه و خستگی ناپذیر و با 
شجاعت در فهم و تصمیم برای حل مشکالت 
گفته  به  برداریم.  گام  ها  سختی  از  عبور  و 
قالیباف این فرهنگ شهادت و مقاومت است 
که ما را در جنگ شناختی و اقتصادی پیروز 

می کند.

رئیس مرکز بررسی های استراتژیک ریاست جمهوری:

داشتن ساختارهای خوب از الزامات حکمرانی است
اتحاد جریان های اسالمی

 ضرورتی انکار ناپذیر است

جهاد تبیین در مقابل جنگ رسانه ای دشمن ضروری است
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رئیس دانشگاه علوم پزشکی یاسوج خبر داد:
کرونا ۵ کهگیلویه و بویراحمدی دیگر 

را به کام مرگ فرستاد
ساعت   4۸ در  گفت:  یاسوج  پزشکی  علوم  دانشگاه  رئیس 
و  کهگیلویه  استان  در  کرونا  به  مبتال  بیمار   ۵ گذشته 
بویراحمد جان خود را از دست دادند. محمد غالم نژاد با بیان 
اینکه در ۲4 ساعت گذشته ۲ بیمار کرونایی جان خود را از 
دست دادند، افزود: شمار قربانیان این بیماری در کهگیلویه و 
بویراحمد به یک هزار و ۱4۶ نفر رسید. وی اظهارکرد: دیروز 
رئیس  دادند.  از دست  را  کرونایی جان خود  بیمار  هم سه 
اکنون  هم  کرد:  خاطرنشان  یاسوج  پزشکی  علوم  دانشگاه 
از  که  هستند  بستری  استان  بیمارستان های  در  بیمار   ۶4
این تعداد ۶ بیمار در بخش مراقبت های ویژه تحت درمان 
هستند. غالم نژاد تصریح کرد: از مجموع مبتالیان به کووید 
۱۹ در کهگیلویه و بویراحمد ۹۸ هزار و ۳۷۳ نفر بهبود یافته 
گزارش شده است. وی ادامه داد: از ۲۰۷ نمونه دریافت شده 

از آزمایشگاه های استان ۲۳ درصد موارد مثبت بودند.
آمار  اینکه  بیان  با  یاسوج  پزشکی  علوم  دانشگاه  رئیس 
مبتالیان به بیماری کرونا در استان روزانه در حال افزایش 
است گفت: پیش بینی می شود روزهای آینده آمار بیماران 
بدحال و مرگ های ناشی از کرونا در کهگیلویه و بویراحمد 
جانباختگان  آمار  امروز  کرد:  عنوان  نژاد  غالم  یابد.  افزایش 

کرونا تقریبا مساوی با کل فوتی های یک ماه اخیر بود. 
رئیس دانشگاه علوم پزشکی یاسوج تاکید کرد: این موضوع 
تلنگری به همه ما بود که با عادی انگاری بیماری، استقبال 
از واکسن و رعایت شیوه نامه های بهداشتی را فراموش کرده 
ایم. غالم نژاد بیان کرد: واکسن را جدی بگیریم زیرا کرونا 

کشنده است.

باند بزرگ حفاران غیر مجاز آثار 
تاریخی در شهر ستان دنا متالشی شد

گردشگری  و  دستی  صنایع  فرهنگی،  میراث  اداره  رئیس 
شهرستان دنا از متالشی شدن باند بزرگ حفاران غیر مجاز 

آثار تاریخی در یکی از مناطق این شهرستان خبرداد.
افشین بهمنی اظهار کرد: به صورت نامحسوس حین حضور 
از  پس  موردنظر  محله  در  غیرمجاز  حفاران  باند  عوامل 
انتظامی   نیروی  همکاری  و  قضا  دستگاه  با  الزم  هماهنگی 
افراد متخلف دستگیر شدند. وی اظهار کرد: در این خصوص 
سه نفر حفار غیر مجاز دستگیر شدند که در بازجویی اولیه 

خود به هفت نفر هم دست دیگر خود نیز اعتراف کردند.
گردشگری  و  دستی  صنایع  فرهنگی،  میراث  اداره  رئیس 
موتور  افراد یک دستگاه  این  از  کرد:  تصریح  دنا  شهرستان 
ضبط  و  کشف  منفجره  مواد  مقداری  و  حفاری  برق،ادوات 
پرونده  از تشکیل  افراد پس  این  بیان کرد:  شده است. وی 

تحویل مقامات قضایی شده اند.

مدیر کل گمرک عنوان کرد:
۵۰۶ تن کاال از گمرک

 کهگیلویه و بویراحمد صادر شد
تعداد  امسال  گفت:  بویراحمد  و  کهگیلویه  گمرک  مدیرکل 
۲۹ فقره اظهارنامه صادراتی ثبت شده که براساس آنها ۵۰۶ 
تن کاال از گمرک این استان صادر شده است. بهنام احمدی 
اظهار داشت: این کاالها شامل پودر و عصاره شیرین بیان، 
انواع  خشک،  میوه  و  بهداشتی  و  آرایشی  محصوالت  انواع 
عصاره شرکت زرد بند بوده اند. وی افزود: کاالهای مذکور 
و  عربی  متحده  امارات  آلمان،  عراق،  کشورهای  مقصد  به 
آفریقای جنوبی صادر شده است. مدیرکل گمرک کهگیلویه 
و بویراحمد تصریح کرد: ارزش این محصوالت ۶۹۱ هزار و 
استان  صادرات  داشت:  ابراز  احمدی  است.  بوده  دالر   ۶۸۷
به لحاظ وزنی نسبت به مدت مشابه سال گذشته ۲ درصد 
رشد، ولی از لحاظ ارزش دالری ۱۱ درصد کاهش را نشان 
فقره  تعداد ۱۲۹  امسال  تاکید کرد: همچنین  می دهد. وی 
پرونده قاچاق کاال مطابق با ماده 4۷ قانون مبارزه با قاچاق 
وتشریفات  ومراحل  تشکیل  استان  گمرک  در  وارز  کاال 
بویراحمد  و  کهگیلویه  گمرک  رسید.  پایان  به  آن  قانونی 
برای انجام تشریفات صادرات کاالهای شرکت های تولیدی 
استان آمادگی شبانه روزی دارد. انجام تشریفات صادرات در 
بسیاری از گمرک ها حدود سه روز زمان می برد، انا در استات 

در کمتر از یک ساعت انجام می  گیرد.

فروش ارز ویژه اربعین در بانک های 
کهگیلویه و بویراحمد

دبیر کمیسیون هماهنگی بانک  های کهگیلویه و بویراحمد 
گفت: شعب ۲ بانک عامل دراین استان، از روز ۱۲ شهریور 

ماه آماده ارائه ارز اربعین به زائران حسینی است.
منصور دانش آموز روز جمعه در این باره به رسانه ها اظهار 
داشت: طبق بخشنامه بانک مرکزی ، زائران اربعین با کارت 
ملی می توانند ۱۰۰ دالر یا ۱۵۰ هزار دینار عراقی به قیمت 

توافقی ارز دریافت کنند. 
به  سال   ۱۸ زائران  به  خدمت  برای  اقدام  این  افزود:  وی 
های  بانک   هماهنگی  کمیسیون  دبیر  می شود.  انجام  باال 
در  ملت  و  ملی  بانک  کرد:  تصریح  بویراحمد  و  کهگیلویه 
استان به عنوان بانک های عامل ارز مشخص شده را به هر 

متقاضی پرداخت می کند.

سخنگوی کمیسیون کشاورزی مجلس:

۱/۴ درصد از جنگل های بلوط زاگرس 
در حال نابودی است

سخنگوی کمیسیون آب، کشاورزی و منابع طبیعی مجلس 
هکتار  میلیون   ۶ از  ها  گزارش  طبق  گفت:  اسالمی  شورای 
جنگل های بلوط در کشور، ۱.4 درصد آن در حال نابودی 

بوده و این مهم نگران کننده است.
ذبیح اهلل اعظمی روز جمعه در بازدید از جنگل های کهگیلویه 
کهگیلویه  استان  به  خود  روزه  دو  سفر  در  بویراحمد  و 
راستای  در  سفر  این  داشت:  اظهار  یاسوج،  در  بویراحمد  و 
بررسی جنگل های آسیب دیده ازآفت برگ خوار بلوط بوده 

است.
وی افزود: بخشی از جنگل های استان فارس در منطقه رستم 
نیز دچار این آفت بود اما آفت بیشترین حجم خسارت را به 

استان کهگیلویه و بویراحمد وارد کرده است.
اعظمی تصریح کرد: ۵۰ میلیارد تومان اعتبار مقدماتی وزارت 
جهاد کشاورزی از دولت برای مقابله با آفت برگ خوار بلوط 
مصوبه گرفته و قرار است این آفت به عنوان یک آفت عمومی 

معرفی بشود.
کمیسیون  و  کشاورزی  جهاد  وزارت  در  داد:  ادامه  وی 
کشاورزی مجلس جلساتی در این خصوص برگزار و مقرر شد 
که برنامه های کوتاه مدت، میان مدت، بلندمدتی برای مبارزه 

با این آفت تدوین شود.
سخنگوی کمیسیون آب، کشاورزی و منابع طبیعی مجلس 
شورای اسالمی ابراز داشت: برنامه کوتاه مدت در حال انجام 

و بخش هایی از برنامه میان مدت نیز انجام می شود.
وی اضافه کرد: با توجه به اینکه این آفت هر ۱۳ تا ۲۰ سال 
طغیان می کند، باید برنامه هایی تدوین شوند که سال آینده 

خسارت ها به حداقل رسانده شوند.
مجلس  در  طبیعی  منابع  و  آب  کشاورزی،  کمیسیون  عضو 
بلوط  خوار  برگ  آفت  با  مقابله  برای  افزود:  اسالمی  شورای 
حدود  خوشبینانه  حالت  در  اینک  هم  زاگرس  حوزه  در 
در حوزه  آفت  این  با  مقابله  برای  اعتبار  تومان  ۵۰۰میلیارد 

زاگرس نیاز است.
اعظمی عنوان کرد: امید است در در بودجه ۱4۰۲ حدود یک 
هزار میلیارد تومان اعتبار لحاظ شود تا بتوانیم آمادگی خوبی 

برای مقابله با این آفت داشته باشیم.

جاده پاتاوه به دهدشت 
فروردین ماه ۱۴۰۲ افتتاح می شود

و  کهگیلویه  ریزی  برنامه  و  مدیریت  سازمان  رئیس   
رسمی  طور  به  دهدشت  به  پاتاوه  جاده  گفت:  بویراحمد 
در فروردین ماه ۱4۰۲ با حضور مسئوالن کشوری افتتاح 

می شود.
علی شهابی نسب اظهار داشت: جاده ۱۳۶ کیلومتری پاتاوه 
دهدشت هم اکنون  افتتاح غیر رسمی شده و محل تردد 

مردم استان است.
رئیس سازمان مدیریت و برنامه ریزی کهگیلویه و بویراحمد 
تاکید کرد: ۲ کیلومتر آن در لوداب باقی مانده که تا پایان 
تا پایان سال تکمیل می  پایانی آن  اتمام و تونل  شهریور 

شود.
امروز حدود ۱۰ هزار  قیمت  به  عنوان کرد:  شهابی نسب 
میلیارد تومان برای جاده پاتاوه به دهدشت سرمایه گذاری 

شده است.
و  ملی در سال ۷4 شروع شد  این جاده  اجرایی  عملیات 
برای سهولت کار به چهار قطعه تقسیم شد که طول قطعه 
های اول و سوم آن به ترتیب ۲۶ و ۲۰ کیلومتر و قطعه 

های دوم و چهارم نیز به ترتیب ۲۸ و ۶۳ کیلومتر است.
 ۱۸ تعداد  و  متر   ۲۰۰ و  هزار  هشت  طول  به  تونل   ۱۳
جاده  این  در  متری   ۱۶ دهانه  باالی  بزرگ  پل  دستگاه 

طراحی شده است.
قطعه نخست این جاده از روستای گندی خوری تا منطقه 

سرچنار در سال ۸۷ نیز به بهره برداری اولیه رسید.
 قطعه دوم جاده از سرچنار تا لوداب، قطعه سوم از لوداب 
تا دهدشت مرکز شهرستان کهگیلویه و قطعه چهارم نیز از 

کمربندی شهر دهدشت تا دهدشت غربی است.
قطعه سوم جاده ملی پاتاوه - دهدشت ۶۳ کیلومتر طول 
دارد و دارای ۱۱ دهنه پل به طول سه هزار و ۱۶۰ متر 

است.
قطعه دوم این جاده به طول ۲۸ کیلومتر اردیبهشت سال 

۹۷ به بهره برداری رسید.

مدیرکل اقتصاد و دارایی کهگیلویه و بویراحمد:

۸۰ درصد اسناد خزانه
 در کهگیلویه و بویراحمد جذب شد

مدیرکل اقتصاد و دارایی کهگیلویه و بویراحمد گفت: امسال 
از مجموع حدود ۷۰۷ میلیارد و ۲۳۳ میلیون تومان اسناد 
شده  جذب  آن  درصد   ۸۰ استان  به  یافته  تخصیص  خزانه 

است.
طاهر شریف پور اظهار داشت: هر دستگاهی که اسناد خزانه 
این  به  شهریور   ۱۷ تا  لذا  شود  می  جابه جا  نکند  جذب  را 
دستگاه ها فرصت داده می شود و در صورتی که جذب نکنند 

اعتبار آنها جابه جا می شود.
وی افزود: این اسناد به دستگاه هایی که می توانند جذب کنند 
انتقال داده خواهد شد و بنابراین از لحاظ جذب اسناد خزانه 

در استان هیچ گونه مشکلی وجود نخواهد داشت.
تومان  میلیون  و ۲۳۳  میلیارد  پور عنوان کرد: ۷۰۷  شریف 
سر جمع تخصیص اسناد خزانه استان بوده که ۵۶4 میلیارد 

تومان آن جذب شده است.
اقتصاد و دارایی کهگیلویه و بویراحمد عنوان کرد:  مدیرکل 
هم اینک ۱4۳ میلیارد تومان اسناد خزانه باقی مانده و تمام 

تالش بر این است همه آن در استان جذب شود.
انواع مختلف سرمایه گذاری در  از  اسناد خزانه اسالمی یکی 
طرفداران  ویژگی هایش؛  به  توجه  با  که  است  بدهی  اوراق 

خاص خود را دارد.
از  برخی  به  نسبت  اسالمی  خزانه  اسناد  سود  و  بازدهی 
سرمایه گذاری ها بهتر است و بنابراین در دوران رکود بازارها؛ 

می تواند سود مطمئنی نصیب افراد کند.

استاندار کهگیلویه و بویراحمد گفت: سد 
آبریز آینده شهرستان کهگیلویه است و از 
نمی  کوتاه  این خصوص  در  خود  مطالبه 

آییم.
نماز  خطبه های  در  احمدزاده  علی  سید 
سفرهای  از  هدف  سوق  شهر  جمعه 
منطقه ای را دیدار با مردم و رسیدگی به 
مشکالت آنها دانست و گفت: امام جمعه 
سوق مرتب با من در ارتباط است و پیگیر 

حل مشکالت این منطقه است.
با بیان اینکه به همراه مدیران حوزه  وی 
زیرساخت برای بازدید مشکالت به سوق 
مطالبات  از  بخشی  افزود:  کردیم،  سفر 
در  ایدنک  به  آبرسانی  مانند  سوق  مردم 

حال انجام است.
استاندار کهگیلویه و بویراحمد با اشاره به 
نوسانات برق در منطقه کهگیلویه از حل 
کرد:  خاطرنشان  و  داد  خبر  مشکل  این 
است  انجام  حال  در  دژکوه  برق  ایستگاه 
سال  ماه  اردیبهشت  تا  می شود  تالش  و 

آینده به بهره برداری برسد.
احمدزاده با تاکید بر ایمن سازی جاده های 
سوق توسط راه و شهرسازی تصریح کرد: 

مواجه  آشامیدنی  آب  مشکل  با  منطقه 
است، مطالبه گر احداث سد آبریز هستیم 
و در این خصوص کوتاه نمی آییم امیدوارم 

مردم هم به ما کمک کنند.
آینده  آبریز  سد  اینکه  بیان  با  وی 
طرح  افزود:  است،  کهگیلویه  شهرستان 
بزرگ  کهگیلویه  شهر  چهار  به  آبرسانی 
می شود  پیش بینی  و  شده  اعتبار   تامین 

اوایل سال ۱4۰۲ به بهره برداری برسد.
خطاب  بویراحمد  و  کهگیلویه  استاندار 
از  کاری  هر  اینکه  بیان  با  مردم سوق  به 
می دهم،  انجام  مردم  برای  بیاید  دستم 
عنوان کرد: تامین تجهیزات مدارس سوق 
از خواسته های مردم است که در دیدار با 
وزیر آموزش و پرورش عالوه بر اختصاص 
خرید  برای  میلیارد   ۵ مبلغ  تجهیزات 
مدارس  و  شد  داده  اختصاص  تجهیزات 

سوق تا قبل از مهرماه مجهز می شوند.
گفتنی است استاندار پیش از خطبه های 
صورت  به  خدمت  میز  در  جمعه  نماز 
پس  و  گفت وگو  مردم  با  چهره  به  چهره 
از شنیدن خواسته های آنها دستورات الزم 

را ارائه کرد.

 احمدزاده همچنین در بازدید از روستای 
بنیاد  و  گاز  برق،  آب،  مسئوالن  از  راک 
روستاهای  مشکالت  خواست  مسکن 
و دشت  دوریزگون  تراب،  کوشک، چغل، 

مازه را بررسی و حل و فصل کنند.

اولویت جذب پرسنل در پتروشیمی 
دهدشت با نیروهای بومی باشد

استاندار کهگیلویه و بویراحمد  همچنین 
در  مردم  گفت:  طولیان  مردم  جمع  در 
دو  به  نسبت  کهگیلویه  روستاهای  همه 
پتروشیمی در حال احداث دهدشت بومی 

محسوب می شوند و در اولویت هستند.
مردم  جمع  در  احمدزاده  علی  سید 
کهگیلویه،  شهرستان  طولیان  روستای 
ورزش  اداره کل  همکاری  با  داد  قول 
در  مردم  نماینده  همراهی  و  جوانان  و 
نبود سالن و تجهیزات  مجلس، مشکالت 

ورزشی را پیگیری و رفع کنند.
استاندار کهگیلویه و بویراحمد در خصوص 
روستای  مردم  جذب  عدم  از  نگرانی 
طولیان در پتروشیمی های دهدشت گفت: 
در پتروشیمی گچساران دو سهمیه خاص 

گچساران و سهمیه استانی قرار داده شده 
برای پتروشیمی های دهدشت هم همین 

مورد مدنظر است.
روستاهای  مردم  تمام  داد:  ادامه  وی 
پتروشیمی های  به  نسبت  کهگیلویه 
این  و  می شوند  محسوب  بومی  دهدشت 
روستا و آن روستا هم ندارد پتروشیمی ها 
بومی  نیروهای  برسند  نتیجه  به  که 
در  و  می شوند  اولویت دار  شهرستان ها 
که  فردی  هر  می شود  برگزار  که  آزمونی 

نمره باالیی بگیرد جذب خواهد شد.
بقیه  با  طولیان  روستای  داد:  ادامه  وی 
برای  به شهر دهدشت  روستاها چسبیده 
آزمون پتروشیمی تفاوتی ندارد و مردم در 

این زمینه نگرانی نداشته باشند.
تاکید  با  بویراحمد  و  کهگیلویه  استاندار 
کشاورزی  جهاد  سازمان  رئیس  اینکه  بر 
کند،  توجه  طولیان  روستای  به  بیشتر 
کشاورزی  شیمیایی  کود  مشکل  افزود: 
توزیع  عاملیت  شدن  مشخص  با  روستا 
بزرگترین شهرک  اینکه  رفع شود، ضمن 
حال  در  روستا  این  در  استان  گلخانه ای 

احداث است.
 احمدزاده خواستار بهسازی روستا توسط 
بنیاد مسکن انقالب اسالمی شد و گفت: 
نیروی برق ظرف دو هفته  شرکت توزیع 
طول  به  را  منطقه  این  روشنایی  آینده 

کامل انجام دهد.

استاندار در ادامه سخنان خود در خصوص 
افزود:  این منطقه  اشتغال جوانان  دغدغه 
مدنظر  جوانان  اشتغال  برای  موضوع  سه 
است، نخست اشتغال دستگاه های دولتی 
نیست  مجلس  نماینده  یا  من  دست  که 
آزمون  دستگاه ها  در  نیرو  جذب  برای  و 

برگزار می شود.
وی عنوان کرد: دومین موضوع جذب در 
آزمون  برگزاری  طریق  از  پتروشیمی ها 
اعطای  هم  موضوع  سومین  و  است 
طرح های  ایجاد  متقاضیان  به  تسهیالت 

اشتغالزا است.

سازمان  حمایتی  خدمات  شرکت  مدیر 
از  بویراحمد  و  جهاد کشاورزی کهگیلویه 
تامین،  مبادی های  و  کود  فروش  افزایش 
این  توزیع  در  و شفافیت  ذخیره مطمئن 

نهاده مهم کشاورزی خبر داد. 
خبرنگاران  با  وگو  گفت  در  الهوتی  علی 
 ۱۰ امسال  و  تن  هزار   ۳4 پارسال  گفت: 
هزار تن نهاده کشاورزی کود با مشارکت 
۶۶ کارگزاری در مناطق مختلف کهگیلویه 
و بویراحمد بین بهره برداران توزیع شده 

است. 
هدف  از  درصد   ۶۰ تاکنون  افزود:  وی 
ابالغی توزیع کود در سال جاری  گذاری 

محقق شده است. 

سازمان  حمایتی  خدمات  شرکت  مدیر 
بویراحمد  و  کهگیلویه  کشاورزی  جهاد 
خاطر نشان کرد: به منظور تامین کود در 
کمترین زمان ممکن تعداد مبادی تامین 
این نهاده کشاورزی مهم در استان امسال 

افزایش چشمگیر یافته است. 
سال  که  حالی  در  کرد:  تصریح  الهوتی 
گذشته ۹۵ درصد از کود مورد نیاز استان 
شد  می  تامین  مرودشت  شهرستان  از 
سلیمان،بندر  مسجد  پتروشیمی  امسال 
امام، بندر عباس و لردگان به مبادی خرید 

کود استان افزوده شده است. 
وی ادامه داد: در زمان حاضر ۹ هزار تن 

کود در استان ذخیره شده است.  

جهاد  حمایتی  خدمات  شرکت  مدیر 
اشاره  با  بویراحمد  و  کهگیلویه  کشاورزی 
به افزایش تقاضا برای خرید کود با توجه 
پتاسه  کودهای  درصدی    4۵ کاهش  به 
اول  ماهه  پنج  در  کرد:  عنوان  فسفاته،  و 
سال جاری چیزی حدود یک و نیم برابر 
شده  بیشتر  فسفاته  و  پتاس  کود  فروش 
نبود،  کود  کنترلی  فروش  سیاست  اگر  و 

آمارها بسیار فراتر از این بود.
شفافیت  منظور  به  کرد:  اظهار  الهوتی 
در توزیع ۸۰ در صد از میزان کود توزیع 
شده با استفاده از سامانه های الکترونیکی 
بصورت قانونمند بین کشاورزان بر اساس 

نیاز توزیع شده است. 
وی با اشاره به تشکیل کمیته پایش کود 
این  کرد:  تصریح  شهرستانی  و  استانی 
طرح در راستای کنترل و نظارت بر روند 
توزیع نهاده های کشاورزی و جلوگیری از 
توزیع کود شیمیایی خارج از شبکه اجرا 

شد. 
جهاد  حمایتی  خدمات  شرکت  مدیر 
از  بویراحمد  و  کهگیلویه  کشاورزی 
اولویت  برای  شرکت  این  سیاست گذاری 
پاییزه  تامین کود در کشت های  به  دادن 
و  گندم  چون  استراتژیکی  محصوالت  و 
دانه های روغنی خبر داد و گفت: با برنامه 
ریزی و نظارت بیشتر در سال های اخیر 
عاملیت تعدادی از کارگزاری های متخلف 
نهاده های کشاورزی استان لغو و تعدادی 

نیز جریمه شدند. 
در  برگزاری همایشی  به  اشاره  با  الهوتی 
تیرماه امسال در شهر یاسوج، اظهار کرد: 
شاخص  تولیدکننده    ۹ همایش  این  در 

کشور حضور داشتند. 
هدف  با  همایش  این  کرد:  تاکید  وی 
بدون  خرید  و  نوین  تولیدات  با  آشنایی 
واسطه و حذف دالالن این نهاده کشاورزی 

مهم در استان برگزار شده است.

امام جمعه شهر یاسوج با بیان اینکه باید 
مردم از جهت عقلی و فکر و آگاهی رشد 
کنند، گفت: امروز باید برای یاری جبهه 
حق افرادی آگاه، بصیر و دین دار تربیت 

کرد.
نصیر  سید  والمسلمین  حجت االسالم 
هفته  این  خطبه های  در  حسینی 
شهریورماه   ۱۲ به  اشاره  با  جمعه  نماز 
و  با شهادت رئیس علی دلواری  مصادف 
مبارزه با استعمار، اظهار داشت: انگلیس 
امروز همچنان دست بردار غارت، ظلم و 

جنایت نیست.
اول  جهانی  جنگ  در  کرد:  ابراز  وی 
انگلستان  اشغال  به  کشور  از  بخشی 

شد،  بی طرفی  اعالم  اینکه  با  و  درآمد 
در  و  داشت  ادامه  اشغال گری  این  اما 
طراحی  اثر  در  ایران  مردم  راستا  این 
 4۰ حدود  قحطی  ایجاد  و  انگلستان 

درصد از جمعیت ایران از بین رفتند. 
انگلیسی ها  افزود:  یاسوج  جمعه  امام 
در  را  غالت  و  گندم  خود  نیاز  از  بیش 
از  واردات  اجازه  و  کرد  خریداری  ایران 
در  ندادند  هم  را  هند  مانند  کشورهای 

این شرایط سبب قحطی شدند.
در  انگلیس  جنایات  دیگر  به  حسینی 
ادامه  و  پرداخت  امیرکبیر  خصوص 
داشت  ادامه  امیرکبیر  حیات  اگر  داد: 
از  کنیم،  پیشرفت  و  رشد  می توانستیم 

دلیل  به  شاه  احمد  علیه  کودتا  طرفی 
مخالفت با دسیسه های انگلیس بر علیه 

دین از دیگر جنایات آنها است. 
استان کهگیلویه و  نماینده ولی فقیه در 
جدایی  در  کرد:  خاطرنشان  احمد  بویر 
انگلیس نقش داشت و  ایران،  از  بحرین 
اگر این کشور جز ایران بود ابهت، قدرت 

و سرمایه های ایران بیشتر بود. 
مشروطیت،  جریان  انحالل  به  حسینی 
شهادت  به  و  جنگل  نهضت  با  مقابله 
و  کرد  اشاره  دلواری  رئیسعلی  رساندن 
گفت: هر کجا که توطئه ای بر علیه ایران 
وجود دارد بخشی از آن به دلیل حضور 

انگلیس است. 
و  مرداد   ۲۸ کودتای  شد:  یادآور  وی 
حمایت های  با  مصدق  دولت  سرنگونی 
به  نباید  امروز  بود  انگلیس  دولت 
انگلیسی ها اعتماد کرد، زیرا سراسر مکر 

و حیله هستند.
مناسبت  و  یکشنبه  روز  به  حسینی 

این  گفت:  و  پرداخت  فارسی  سلمان 
شخصیت در کنار پیامبر)ص( و حضرت 
امیر)ع( بود او فردی دانا، مقاوم و حکیم 
و  شود  پیروز  اسالم  نهضت  تا  بودند 
نهضت تشیع حفظ شود.  وی بیان کرد: 
به  باید  ایرانی  خانواده  هر  وظیفه  امروز 
حاکمیت و مدیریت اسالمی برای تربیت 
زیرا  کند،  توجه  تراز  این  در  افرادی 
باقی  )عج(  مهدی  امام  ظهور  تا  انقالب 
بماند.  حسینی با بیان اینکه انسان های 
پیروزی  و بصیر سبب  دانا، شجاع  آگاه، 
انقالب اسالمی شدند، گفت: امروز وقتی 
در  خالی  دست  با  مملکت  این  جوانان 
جنگ  در  کردند،  ایستادگی  جبهه ها 

پیروزی حاصل شد. 
امام جمعه شهر یاسوج با بیان اینکه باید 
مردم از جهت عقلی و فکر و آگاهی رشد 
کنند، تصریح کرد: امروز باید برای یاری 
جبهه حق افرادی آگاه، بصیر و دین دار 

تربیت کرد.

استاندار کهگیلویه و بویراحمد:

از مطالبه احداث سد آبریز کوتاه نمی آییم

فروش کنترل شده ۴۴ هزار تن انواع کود 
در کهگیلویه و بویراحمد

امروز باید برای یاری جبهه حق
 افرادی آگاه، بصیر و دین دار تربیت کرد

و  کهگیلویه  کشاورزی  جهاد  سازمان  رئیس 
بویراحمد با اشاره با تالش هایی در زمینه کنترل 
امر  واقعیت  گفت:  بلوط  سفید  برگ خوار  آفت 
حال  در  خسارات  و  نشده  ایجاد  خاصی  تغییر 

افزایش و فراگیر شدن است.
سخنگوی  بازدید  در  معتمدی پور  علی  سید 
کمیسیون آب و کشاورزی مجلس شورای اسالمی 
این استان، اظهار داشت: در  بلوط  از جنگل های 
میزان  و  آفت  زندگی  تغییرات  آخرین  سفر  این 

خسارات با تیمی متخصص از سازمان جنگل های 
کشور بررسی شد، اما آنچه عیان است این بوده 
که علی رغم تالش های همکاران منابع  طبیعی اما 
جمعیت این آفت کمتر نشد و خسارت ها در حال 

افزایش است.
و  کهگیلویه  کشاورزی  جهاد  سازمان  رئیس 
بویراحمد افزود: اگر چه به ظاهر برخی درختان 
که  آنجا  از  اما  شدن  سبز  مجددا  آسیب دیده 
جمعیت آفت کمتر نشده، لذا این برگ های جدید 
بلوط  برگ خوار سفید  پروانه   مجدد خوراک الرو 

می شوند و جمعیت آفت بیشتر می شود.
وی با اشاره به اقدامات منابع طبیعی در مبارزه با 
این آفت و همچنین بارندگی های اخیر مونسونی 
به  آفت  جمعیت  کاهش  در  عوامل  این  گفت: 
صورت موقت موثر بودند، اما در جمع خسارت ها 

همچنان ادامه دارد و اگر فکری نشود با سرعت 
باال گسترش پیدا می کند.

زور  نداریم،  تعارفی  کرد:  تصریح  معتمدی پور 
این  باید  نمی رسد،  آفت  این  قدرت  به  استان 
به  اعتباری  هم  و  عملیاتی  حیث  از  هم  مسئله 
و  هزینه ها  تا  شود  تعریف  ملی  طرح  یک  عنوان 
کار  بتوان  و  کند  متقبل  دولت  را  آن  اعتبارات 

موثری کرد.
ادامه داد: بخش  قائم مقام وزیر جهاد کشاورزی 
آفت  این  با  مبارزه  برای  که  اعتباراتی  عمده 
تصویب شد هنوز تخصیص پیدا نکردند و از سوی 
دیگر چون هیچ راهکار قطعی برای مبارزه با این 
آفت وجود ندارد، عمال نگرانی ها از خسارات ناشی 

از این آفت پابرجا و جدی است.
کوتاه مدت،  برنامه ریزی  ضرورت  به  اشاره  با  وی 

میان مدت و درازمدت در مبارزه با آفت برگ خوار 
این  انتظار کارشناسان حذف کامل  افزود:  بلوط، 
طغیان  کنترل  فقط  اصلی  هدف  و  نیست  آفت 
نیز  آینده  سال  در  فعلی  شرایط  با  اما  است  آن 

خسارت ها زیاد خواهد بود.
و  کهگیلویه  کشاورزی  جهاد  سازمان  رئیس 
بویراحمد با قدردانی از حساسیت کمیسیون آب 
ملی  سطح  در  ما  انتظار  کرد:  بیان  کشاورزی  و 
این است که از حوزه تئوری خارج شویم و وارد 
فاز اجرایی و عملیاتی بر اساس آخرین یافته ها و 

بررسی های علمی شویم.
مرکز  شدن  دایر  بر  همچنین  معتمدی پور 
و  آفت  این  مدیریت  برای  کشور  بلوط  تحقیقات 
این استان و  همه تهدیدات پیشروی جنگل های 

زاگرس تاکید کرد.

 تغییری در روند زندگی آفت 
برگ خوار بلوط ایجاد نشد/ هشدار 

جدی برای فراگیر شدن خسارات
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ماه فروردین
به رو نمي شوید. در کارهاي حرفه  با مشکل رو  به هیچ وجه 
اي و شخصي پیشرفت مي کنید. سعي کنید براي پیشرفت راه 

خوبي پیدا کنید.
ماه اردیبهشت

امروز روز مهمی است و باید تصمیم بگیرید کدام مسیر را بروید 
و از یک طرف ایده های جدید زیادی دارید و از طرف دیگر شک 
و تردید دارید. از مثبت اندیشی ستارگان جرات به دست آورید. 
غریزه خود را دنبال کنید. این توان را دارید که هر کاری که 
الزم است انجام دهید. رابطه تان با دیگران از حقیقت سرچشمه 

می گیرد.
ماه خرداد

خانه  از  ندارید  دوست  و  است  برقرار  آرامش  و  صلح  خانه  در 
هم  مجرد  اگر  است  سرگرمي  براي  خوبي  زمان  بروید.  بیرون 
هستید زمان خوبي براي روابط احساسي است و مطمئن باشید 

به روابط جدي تري تبدیل مي شوند.
ماه تیر

چند روز اخیراً شما را خسته و بی حوصله کرده است اما اکنون 
استراحت کنید.  بهتر است کمی  آیند.  تان می  به کمک  همه 

اکنون زمانی است که می توانید دوستان واقعی را بشناسید.
ماه مرداد

لحظات  آخرین  به  موکول  را  نو  سال  براي جشن  آمادگي  اگر 
کرده اید، حاال احساس مي کنید که زیر بار این همه کار دفن 
شده اید. اول چه کاري را باید انجام دهید؟ به جاي این که راه 
به  اضطراب  از شدت  یا  و  بچرخید  دور خودتان  بروید،  اشتباه 
باید  از کارهایي که  بلندباالیي  با نوشتن لیست  زمین بچسبید 
انجام شوند مي توانید به راه حلي عالي دست پیدا کنید. و جناب 

شیر باالخره که باید نگاهي به آن بیاندازید، نباید؟
ماه شهریور

اگر در مورد کسی کنجکاو هستید او را رها نخواهید کرد.سعی 
نشود.سعی  تبدیل  فضولی  به حس  کنجکاوی  این حس  کنید 
کنید بیکار در جایی برای مدت طوالنی نمانید زیرا فکرتان به 

جای بد می رود.
ماه مهر

خوشحالی  احساس  باشید  بیشتری  تحرک  دارای  اگر  اکنون 
بیشتری خواهید کرد.پس از هر بهانه ای استفاده خواهید کرد 
تا از جایی به جای دیگر بروید.امروز روز خوبی برای خریدهای 
کریسمس است چرا که شما از دیدن اجناس و خرید هدایای 
برد.کارت های کریسمس در مسیر شما  کوچک لذت خواهید 
قرار خواهند گرفت پس با دقت فکر کنید تا کسی را از لیست 
نیاندازید و گرنه  از قلم  باید کارت دریافت کنند را  افرادی که 
آنها از این که چرا هیچ خبری از شما دریافت نکرده اند متعجب 

خواهند شد.
ماه آبان

اگرمعامله ای انجام می دهید سعی کنید همین امروز تمام اش 
کنید.امروز قوه درک شما بسیار قوی است بنابراین می توانید 

ریسک کنید.سعی کنید بدون فکر کاری را انجام ندهید.
 ماه آذر

آنهائي که با کسي در ارتباط هستند شاید بخواهند که مسایل 
را کمي گسترش دهید و امکان دارد که بزودي مسافرت کند 
زیادي  ندارید، موقعیت هاي  وابستگي  اگر  از شما دور شود.  و 
براي معاشرت برایتان وجود دارد، بقدري زیاد که در آنها غرق 

مي شوید.
ماه دی

سعي کنید خودتان را در مخالفت هاي کاري تان شرکت ندهید 
سعي کنید کناره بگیرید. و اگرنه شما هم بازخواست مي شوید 
و این واقعاً منصفانه نیست. آرام و ساکت بمانید و تا زماني که 

نظرتان را نپرسیدند چیزي نگویید.
ماه بهمن

به خصوص  را هماهنگ کنید  امروز کارهایتان  سعی کنید که 
اگر تصمیم دارید با تالش زیاد موفق شوید. اگر چنین تصمیمی 
نهایت  دهید.  انجام  آرامش  با  را  خود  های  فعالیت  باید  دارید 
سعی خود را بکنید تا با کسانی که سرفه یا عطسه می کنند. 
در تماس نباشید.زیرا قوای جسمانی تان هم اکنون کم است. 
حضور  و  بدرخشید  جشنها  در  که  دارید  دوست  اکنون  هم  و 

داشته باشید.
ماه اسفند

اگر بچه دار هستید می دانید در این مواقع سال چقدر پرخرج 
هستید. اگر عزیزهای شما در قلوبشان درخواستی دارند و شما 
نمی توانید فراهم کنید تا تایید نمی کنید شما در کنار مباحثات 

بایستی نوازش نیز داشته باشید.

3
فال روز 

بهشتی  شهید  پزشکی  علوم  دانشگاه  تمام  استاد 
بیشتر  و  نیست  بیماری  یک  ادراری  شب  گفت: 
از  پس  که  است  طبیعی  فیزیولوژیک  سیر  اوقات 

مدتی برطرف می گردد.
در  کودک«  »مادر  برنامه  در  محکم،  معصومه 
خصوص شب ادراری کودکان و راه های پیشگیری، 
توضیحاتی ارائه داد و افزود: معموالً حواشی و مسائل 
جنبی شب ادراری است که باعث نگرانی های زیادی 

در خانواده می شود.
وی گفت: کودکان تا پایان ۵ سالگی به طور طبیعی 
گاهی شب ها خود را خیس می کنند زیرا هنوز مثانه 
شب  سالگی   ۵ پایان  تا  و  نکرده  پیدا  تکامل  آنها 

ادراری جای نگرانی ندارد.
محکم ادامه داد: بعد از ۸ سالگی کودک نباید به طور 
طبیعی دچار شب ادرای شود در صورت شب ادراری 
در این سن، نیاز به بررسی جدی تر و دقیق تر است.

وی گفت: تکامل سیستم ادراری در دختران زودتر از 
پسران صورت می گیرد، همچنین میزان شیوع شب 

ادراری در پسران بیش از دختران است.
استاد تمام دانشگاه علوم پزشکی شهید بهشتی افزود: 
روال صحیح از پوشک گرفتن کودک، عامل مهمی 
می شود.  محسوب  کودکان  ادراری  شب  کاهش  در 
حساسیت های زیاد والدین در برخورد با کودکی که 
بیشتر  باعث شیوع  تنها  نه  ادراری شده  دچار شب 
ایجاد  باعث  بلکه  می گردد  کودک  در  ادراری  شب 

مشکالت روحی در آینده او نیز خواهد بود.
این فوق تخصص کلیه کودکان، به عدم کنترل ادرار 
در حین خواب اشاره کرد و گفت: در صورت نبودن 
نامیده  اولیه  ادراری  شب  خاص،  زمینه ای  بیماری 

می شود شب ادراری اولیه معموالً دلیل خاصی ندارد 
و در خانواده هایی مشاهده می شود که والدین و یا 

فرزندان دیگر نیز مبتال به شب ادراری بوده اند.
سابقه  کودک  ثانویه  ادراری  شب  در  افزود:  وی 
شب ادراری نداشته و معموالً به دنبال بیماری های 
دیگری مانند عفونت ادراری، بیماری زمینه ای کلیه 
باال  خون  قند  تحمل،  قابل  غیر  استرس های  ای، 
و…، این مشکل ایجاد می شود. در نوع ثانویه نیاز به 

بررسی درمان عامل زمینه ای است.
محکم در پاسخ به این سوال که استرس تا چه حد 
گاهی  گفت:  دارد،  نقش  کودکان  ادراری  شب  در 
در  باشد.  ادراری  شب  عامل  تنها  می تواند  استرس 
از نظر روحی حساسیت زیادی دارند،  کودکانی که 
یک برخورد بسیار کوچک با گروه همساالن می تواند 

زمینه ساز شب ادراری آنها شود.
از  پس  باید  والدین  که  نکته  این  به  اشاره  با  وی 
معین  »زمان  آموزش  از  پوشک  از  کودک  گرفتن 

و  کنند  استفاده  کودکان«  رفتن  دستشویی  برای 
از به کار بردن عبارت »هر وقت دستشویی داشتی 
برای  معین  زمان  آموزش  به  و  کنند  پرهیز  برو«، 
با  دستشویی رفتن ممارست ورزند. بیشتر کودکان 
روش های حمایتی گفته شده درمان می شوند و نیاز 

به درمان دارویی نخواهند داشت.
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جدول سودوکو
ارقام 1تا 9 را طوری قرار دهيد که 
در هر رديف، ستون و مربع های 
کوچک سه در سه فقط يک بار 
به کار روند.

جدول کلمات متقاطع

گزارش
مروري بر زندگي شهيد عليرضا ياسيني با نگاهي به کتاب 

»ياسيني به روايت همسر شهيد«
شهادت در هواپيما آرزويش بود

 احمد محمدتبريزي
سيد عليرضا ياسيني از خلبانان كارآزموده و 
ــت  ماهر دوران دفاع مقدس بود كه سرگذش
زندگي او در كتاب كوچكي از سوي انتشارات 
روايت فتح روانه بازار شده است. اين كتاب كه 
ــران به روايت شهيد  در زمره مجموعه همس
ــيني را از نگاه  برمي گردد زندگي شهيد ياس
ــي توأمان با  ــرش مرور مي كند و نگاه همس
عشق، دلتنگي و هيجان به همراه دارد. رهبر 
ــاب از اينكه ياد  معظم انقالب هم در اول كت
اين عزيز فقيد و بزرگوار زنده شده،  صميمانه 
تشكر كرده كه همين موضوع اهميت كار را 

نشان مي دهد. 
ماجراي بازگشت امريكا و اولين ديدار ياسيني 
ــر آينده اش با قلم نفيسه ثبات بسيار  با همس
ــت. او پس  ــته شده اس روان و خواندني نوش
ــواده، به خانه  ــال ها دوري از وطن و خان از س
ــا در اولين ديدارش با  عمه اش مي رود و آنج
ــر آينده اش مي شود را  دخترعمه ، كه همس
ــوي اتاق را  ــم باال از الي در، ت مي بيند. »رفت
ــته و  ديد زدم. ديدم روي يک صندلي نشس
كت چهارخانه اش را انداخته پشت صندلي. 
صورت اصالح كرده؛ خيلي خوش تيپ بود...« 

)ص16(
مهر پروانه بر دل علي افتاده بود. نجابت دختر 
ــت از امريكا به  عمه، علي را كه پس از بازگش
ــه كرده بود.  فكر ازدواج بود، پاگير خانه عم
ــط خرداد 1352 نامزد مي كنند و همه  اواس

چيز برايشان رؤيايي شروع 
مي شود. زندگي شان با تولد 
دو فرزند پسر آرام و زيبا بود. 
ــه زيبايي دنبال  همه چيز ب
ــد تا اينكه ساعت 2   مي ش
بعدازظهر روز 31 شهريور 
ــتناك  ــداي وحش 59 ص
ــتري  ــاي خاكس هواپيماه
ــه ستاره  عراق كه پرچم س
ــده بود،  ــان حک ش رويش
ــا  ــان را يكج دل و خانه ش
ــوي هواپيماها  لرزاند. »جل
مسلسل وصل كرده بودند. 
ــگاه را به  ــاي پاي خيابان ه

رگبار مي بستند. آسفالت سوراخ سوراخ شده 
بود. همينطور كه رد مي شدند، شيشه ها خرد 
ــان خانه را تاريک مي كرد،  مي شد و سايه ش
درخت ها آتش گرفته بود. آب و برق بالفاصله 
قطع شد. دو سه دقيقه بعد پايگاه ساكت شد؛ 

ساكت و تاريک مثل قبرستان« )ص14(
علي و پروانه مثل باقي مردم هيچ تصوري از 
جنگ نداشتند. بمباران هواپيماهاي عراقي و 
ــوكه كرده بود. جنگ  شروع جنگ همه را ش
ــود، زندگي ها و  ــرده ب ــز را عوض ك همه چي
آدم ها عوض شده بودند. همكاران علي يكي 
ــي مي رفتند و  ــه مرخص ــه اصطالح ب يكي ب
ــيدند. اوايل  ــهادت مي رس در واقعيت به ش
ــود. از بس  دهه 60 علي فرمانده پايگاه مي ش
ــهيد  پروازهاي برون مرزي اش زياد بود كه ش
ستاري به او مي گفت راننده تاكسي خط ويژه 

عراق شده اي!
در يكي از عمليات ها چهار هواپيماي عراقي 
ــره اش مي كنند.  ــتان محاص در مرز كردس
ــالم بنشانند در  ــتند هواپيما را س مي خواس
خاك عراق كه بعدها استفاده تبليغاتي كنند 
ــالم گرفتيم. محاصره  و بگويند ياسيني را س
ــود و در يكي  كه كرده بودند ايجكت كرده ب
از مزرعه هاي كردستان فرود آمده بود. چند 
روز بعد عباس دوران شهيد مي شود و پايگاه را 

تبديل به ماتم سرا مي كند. 
ــاله اش به عنوان بسيجي  وقتي برادر 18 س
شهيد مي شود به همسرش چنين مي گويد: 
ــهادته،  ــت. اين ش »مرگ كه چيز بدي نيس
ــد، تو  ــدنه، باور كن رضا راحت ش راحت ش
نمي دوني من چي مي گم، اگه مثل من توي 
آسمون بودي، توي آتيش ها بودي، اون وقت 

مي فهميدي مرگ چقدر دلچسبه.«
در همان گير و دار جنگ، علي براي تدريس به 
دانشجويان سال اول خلباني راهي پاكستان 
ــال و چند ماه ماندن  مي شود. پس از يک س
ــتان، به خاطر بحراني شدن جنگ  در پاكس
دوباره به ايران برمي گردند. باالخره قطعنامه 
ــود و جنگ پايان مي يابد. دوباره  امضا مي ش
ــود و خاطرات  ــيراز مي ش فرمانده پايگاه ش
20 سال پيش جلوي چشمشان رژه مي رود؛ 
خاطرات روزهاي نامزدي و گشت و گذار در 
پايگاه. مردم مي گفتند براي پايگاه شيراز يک 
ــت كرده است.  فرمانده آمده كه آنجا را بهش
ــتاد كل نيروي هوايي را به  ــت رئيس س پس
ــنهاد مي دهند. دوباره راهي تهران  علي پيش
ــخت ترين مسئوليت كاري اش  مي شود تا س

را انجام دهد. 
ــد.  ــت مرگش در هواپيما باش ــت داش دوس
مي گفت نمي دانم چرا بعد از جنگ مانده ام. 
ــنبه 14 دي علي براي سفري  عصر چهارش
ــن انگار كه  ــش مي رفت. قبل رفت بايد به كي
ــتي  ــفر بازگش ــد اين س به دلش افتاده باش

ــه مي كند و  ــدارد. صحبت هايش را با پروان ن
در دلش خداحافظي  اش را مي گيرد. در تاريخ 
73/10/15 در ساعت 6/30 صبح هواپيماي 
ــد نيروي  ــتار حامل فرماندهان ارش جت اس
هوايي )شهيد منصور ستاري، شهيد ياسيني 
و شهيد مصطفي اردستاني( از تهران به سمت 
كيش پرواز كرد تا فرماندهان در جلسه شوراي 
ــركت  ــي نيروي هوايي در كيش ش هماهنگ
كنند. بعداز ظهر قرار مي شود كه هواپيما قبل 
از عزيمت به تهران، در پايگاه هوايي اصفهان 
ــد از بازديدي كوتاه از  توقفي كوتاه نمايد. بع
اين پايگاه، هواپيما در ساعت 8/30 شب آماده 
پرواز به سمت تهران مي شود و پس از دقايقي 

هواپيما به پرواز درمي آيد. 
ناگهان در ساعت 8/42 شب از سوي خلبان 
اعالم مي شود كه به علت بازشدن پنجره كابين 
ــرود اضطراري  ــان، هواپيما مجبور به ف خلب
مي باشد. لحظاتي بعد هواپيما در حال گردش 
ــد در 64 كيلومتري  ــتن روي بان براي نشس
جنوب پايگاه اصفهان، سقوط مي كند و چراغ 
زندگي سيد علي رضا ياسيني براي هميشه 
خاموش مي شود و او به درجه رفيع شهادت 
نائل مي آيد. شهيد ياسيني در زمان شهادت 
43 سال داشت و از وي سه فرزند پسر و يک 

دختر به يادگار ماند. 

  عليرضا محمدي
براي خبرن�گاران ح�وزه دفاع مقدس بد نيس�ت گاه�ي بدون هدف هم که ش�ده س�ري به بهش�ت زهرا 
بزنند. ب�ه ويتاميني مي مان�د که خوردنش ب�دون تجويز پزش�ک نه تنه�ا ضرر ن�دارد، بلکه پ�ر از فايده 
اس�ت. مي ش�ود با يک چرخ ال به الي مزار ش�هدا، آن قدر نکته و س�وژه جم�ع کرد که ب�دون هيچ حرف 
و گفت و گويي گ�زارش مفصل�ي از آن اس�تخراج ش�ود. گزارش زير س�فر به ديار خاموش�اني اس�ت که 
فريادش�ان تاري�خ را خواهد لرزاند. بهش�ت زه�را در روزه�اي خنک ارديبهش�ت ماهي صف�اي ديگري 
دارد. صبح اس�ت ک�ه به گل�زار ش�هدا در قطع�ه 24 مي رس�م و از همي�ن جا گزارش�مان آغاز مي ش�ود.

 مزار رنگ پريده
سنگ مزار پاسدار شهيد نوروز علي تمدني حق جو 
ــبيه ترين  ــماره يک، ش در قطعه 24، رديف 89 ش
ــت. مزارش هيچ  سنگ مزار به شهداي گمنام اس
تابلو و تصويري ندارد، جز سنگي كه انگار از همان 
روز اولي كه روي اين مزار گذاشته شد، هيچ كسي 
ــايد نوروزعلي  ــت. ش به فكر تعويضش نيفتاده اس
ــا بود كه  ــال 1315 تنه ــد ذوالفقار متولد س فرزن
ــف زمين يكي  ــن طور غريبانه با ك حاال مزارش اي
ــت وقتي به قطعه 24 مي رويد،  شده است. بد نيس
نوروزعلي را از تنهايي درآوريد. هرچند او در جمع 
دوستان شهيدش قرار است، اما ما را كه مي تواند از 

تنهايي هايمان خارج كند!

 شهادت خيابان وليعصر)عج(
ــهادت: تهران، خيابان  ــهيدي نوشته است »محل ش روي سنگ مزار ش
وليعصر)عج( درگيري با منافقين« اسم اين شهيد پاسدار خسرو قدياني 
مصرآبادي است. فرزند نصرت اهلل كه بيستم شهريورماه 1340 دنيا آمد و 
تنها دو روز قبل از تولد زميني اش، در هجدهم شهريور ماه 60 به شهادت 
رسيد. آقا خسرو 19 سال و 363 روزش بود كه آسماني شد.  سنگ مزار 
شهيد قدياني خودش روايت گوشه اي از تاريخ معاصر است. 30 خرداد 
1360 را كه يادمان است. اعالم ميليشياي نفاق كه بزرگ ترين ضربه به 
پيكره اين سازمان و آغاز شكست تاريخي شان بود. اين حركت مسلحانه از 
بدو اعالم به شكل علني از جوانان اين مرز و بوم شهيد گرفت و در برابرش 
از پيكر جوانان فريب خورده منافقين نيز لعنت آباد ساخت! تداوم همين 
ــيا، خسرو قدياني را در  تقابل مسلحانه تنها سه ماه بعد از شروع ميليش

طويل ترين خيابان خاورميانه جاودانه كرد. 

 دانشجوي شهيد
»شهيد سيد محمد جعفري ميريوسفي عطائي فرزند مرحوم حاج مير 
احمد، دانشجوي دانشگاه پلي تكنيک، عضو افتخاري سپاه پاسداران 
انقالب اسالمي.« عين اين جمله روي سنگ مزار شهيد ميريوسفي 
نوشته شده است، اما ننوشتند كه آقاي دانشجو مي توانست به جاي 
قطعه قطعه شدن در ارتفاعات ايالم در محيط آرام و تر و تميز دانشگاه 
اميركبير بماند و پز بار علمي اش را بدهد. يا اينكه قيافه روشنفكري 
ــان پر كني مثل  ــگ را با جمالت ده بگيرد و ترس از حضور در جن
ــاند. اما او به جاي  »طرفداري از صلح«و »ضديت با خشونت«بپوش
اينكه دانشمندي بي خيال باشد، ترجيح داد شهيدي ماندگار باشد. 
شهادت سيد محمد 26 بهمن ماه 1359 رخ داد. او در حالي به شهادت 
رسيد كه تنها چهار روز به بيستمين سالروز تولدش باقي مانده بود. 

روحت شاد سيد محمد... 

 بسيجي عارف
ــيد مهدي قادري جلب  ــنگ مزار شهيد س دو كلمه در س
توجه مي كند. نوشته است: بسيجي عارف و زاهد شهيد. . . ، 
با ديدن اين دو كلمه به تصويرش نگاه مي كنم. معصوميت 
ــيد  ــه آدم را جذب مي كند. س ــي دارد ك و گيرايي خاص
ــت. در اوج جواني و  ــهادتش 18 سال داش مهدي موقع ش
شيطنت هايي كه خيلي از ما در همان مقطع سني داشتيم، 
اما خدا مي داند انقالب و جنگ چه كوره اي براي بروز گوهر 
وجود اين جوان ها مهيا كرده بود كه چنين طالي نابي از آن 
استخراج مي شد. سيد مهدي متولد چهارم خرداد سال 48 
و آسماني شده 14 مرداد 1366 در سردشت بود. شهادت 
ــب عرفه 1408  ــيجي عارف و زاهد مصادف با ش اين بس

هجري قمري بود. 

 همه فرزندان روح اهلل
ــروان خلبان علي اصغر ملک  س
ــين  صفت، جهادگر محمد حس
ــلكي و  ــم س خاني، محمد قاس
مهدي نواب)از شهداي غدير( دو 
شهيد گمنام جدا افتاده در ميان 
ــي فرزندان  ــه 24 و... همگ قطع
روح اهلل هستند كه عاشورا را باز 
در عصر جديد خلق كردند و در 
جبهه هاي ديگري چون دفاع از 
ــت  حرم تكرارش كردند. بد نيس
گاهي مهمان خلوت فريادنشينان 

هميشگي تاريخ باشيم. 

 سيد احمد
ــر ودكلي متولد 1314، مسئول عمليات جنگ هاي  سيد احمد مقدم پورنش
نامنظم شهيد چمران بود. سمت اين شهيد به شكل كامل روي سنگ مزارش 
نوشته شده است. او از همان ارتشي هاي كاركشته اي بود كه وقتي نداي خميني 
كبير را شنيدند، از ارتش شاهنشاهي كناره گرفتند و در موسم انقالب باز رخت 
رزم برتن كردند. براي آنها پوشيدن لباس ارتش در زمانه انقالب اسالمي، بسان 
خدمت در ارتشي بود كه فرماندهي اش را نايب امام زمان )عج( برعهده داشت.  
سيد احمد وقتي كه دوم تيرماه 1360 به شهادت رسيد، 46 سال داشت. حاال 
اگر مي ماند، 82 سال داشت و شايد به مرگ طبيعي مي مرد. اما او شهادت را 
برگزيد كه باالترين مرگ ها و برترين سعادت هاست. سيد احمد از فرمانده اش 
دكتر چمران سه سال كوچک تر بود و تنها چهار روز بعد از شهادت فرمانده نيز 
به او پيوست. چه كسي مي داند امثال سيد احمدها در غربت و مظلوميت اوايل 

جنگ در دهالويه و سوسنگرد چه حماسه ها كه نيافريدند. 

 ياران کنار هم
شهيدان عباس داورزني متولد سال 40 و محمدرضا مرادي متولد 1339 دو دوستي هستند كه هر دو در يک روز و در يک واقعه به شهادت 
رسيده اند. هرچند روي سنگ مزارشان دو تاريخ مجزا نوشته شده، اما چون از قبل با خانواده هايشان گفت وگويي داشتم، مي دانم كه هر دو 
عصر 24 آبان ماه 1359 در تنگه حاجيان و با يک گلوله خمپاره دشمن آسماني شدند. اين دو دوست ديرينه نه تنها در زندگي و شهادت 
با هم بودند كه اكنون سنگ مزارشان نيز در كنار يكديگر است. مزار رضا، باالي سر عباس قرار دارد و هنوز با هم هستند.  شهيدان مجيد 
جهانبين و عباس مقدم هم دوستان همرزمي هستند كه در يک زمان به شهادت رسيده اند. در خصوص تاريخ شهادت اين دو اشتباهاتي 
ــنيدم كه مجيد و عباس با يک گلوله توپ دشمن در ارتفاعات تنگه حاجيان شهيد  روي سنگ مزارشان ديده مي شود، اما از رزمنده اي ش
شدند. جالب است كه شهيدان مجيد جهانبين، عباس مقدم، عباس داورزني و محمدرضا مرادي هر چهار نفر با هم دوستي عميقي داشتند 
و از غائله كردستان گرفته تا جبهه هاي دفاع مقدس در يک منطقه خدمت مي كردند. دوستاني كه خيلي نتوانستند دوري يكديگر را تحمل 
كنند و به فاصله سه روز از يكديگر به شهادت رسيدند. اول رضا و عباس داورزني در 24 دي ماه 59 شهيد شدند و سه روز بعد نيز مجيد و 

عباس مقدم روز 27 دي ماه 1359 به شهادت رسيدند. 

گزارش خبرنگار »جوان« از روايت حماسه ايران روي سنگ نوشته مزار گلزار شهداي بهشت زهرا

دیدار با مردان بهشت در روزهاي اردیبهشت
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88498481ارتباط با ما

 سرباز منقضي خدمت
سرباز منقضي خدمت 55 مسعود فرحبخش 
ــاه 1360 در  ــت م فرزند علي 31 ارديبهش
كرخه نور به شهادت رسيده است. خانواده اش 
»منقضي خدمت 55« را روي سنگ مزارش 
ــم او خدمتش را  حک كرده اند، تا همه بداني
ــت ديگر به جبهه  تمام كرده بود و مي توانس
نرود، اما رفت تا ما بمانيم. رفت تا همه بدانيم 
انقالب خون مي خواهد و همين خون ها و از 
ــجره طيبه نظام  خودگذشتگي هاست كه ش

اسالمي را بارور كرده است. 
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حل جدول 3160

ایمنی خودرو تایید نشود، 
شماره گذاری نمی کنیم

ایمنی  موضوع  بر  تاکید  با  فراجا  راهور  پلیس  رییس 
تایید  خودرو  ایمنی  اگر  اینکه  بیان  با  و  خودروها 
حتما  دولت  گفت:  نمی کنیم،  شماره گذاری  نشود، 
باید به عنوان یک برنامه اولویت دار، به موضوع کاهش 
تصادفات ورود کند.  سردار هادیانفر در حاشیه اولین 
تلفات  کاهش  و  مدیریت  قرارگاه  ملی  سمپوزیوم 
حوادث ترافیکی اظهار کرد: تصادفات یکی از مباحث 
از ۱۷  بیش  و متاسفانه ساالنه  جدی در کشور است 
بر  افزون  داریم.  مصدوم  هزار   ۳۰۰ و  جانباخته  هزار 
خسارت های مالی، خسارت های معنوی نیز به خانواده 
ها وارد می شود که از بین مصدومان ۲۰ درصد دچار 

قطع نخاع می شوند.
تجربه خوبی در حوزه  دارای  ایران  اینکه  بیان  با  وی 
ترافیک است، گفت: به نوعی تمام مردم کشور کاربر 
هزار   ۲۸  ،۸۵ سال  از  توانستیم  ما  هستند.  ترافیک 
کشته را به ۱۶ هزار کاهش دهیم. می توان گفت هر 
جا که اراده دولت را در کاهش تصادفات دیدیم پس 
از آن قطعا شاهد کاهش تصادفات بودیم. حاال نیز به 
عنوان یک برنامه اولویت دار حتما دولت باید به کاهش 

تصادفات ورود کند.
رییس پلیس راهور فراجا با تاکید بر اینکه ۳۲ دستگاه 
برخی  گفت:  دارند  جدی  نقش  تصادفات  کاهش  در 
دانند  نمی  نیز  خودشان  و  غافلند  ها  دستگاه  این  از 
ما  جمله  از  دستگاه  هفت  دارند.  تکالیفی  چنین  که 
می  نظرم  به  و  داریم  مستقیم  نقش  تصادفات  در 
استفاده  و  هایی  نشست  چنین  برگزاری  با  که  شود 
از موارد موفقی که در سایر نقاط جهان صورت گرفته 
است، شاهد کاهش تصادفات ترافیکی باشیم و شاهد 
برنامه اثربخشی برای نوروز ۱4۰۲ باشیم. امیدواریم با 

پشتیبانی دولت برنامه اثربخشی را داشته باشیم.
هادیانفر با بیان اینکه تقریبا ۵۱ درصد جانباختگان در 
تصادف اولیه جان خود را از دست می دهند گفت: 4۹ 
درصد نیز پس از وقوع حادثه جان خود را از دست می 
دهند. به همین دلیل نقش دستگاه هایی که اقدامات 
با  است.  اجتناب  قابل  غیر  می دهند  انجام  پیشگیرانه 
توجه به آنچه که دیدم نقش هالل احمر در خصوص 
در خودرو ماندگان، نجات و انتقال آن ها بسیار موثر 
است. هر چه دولت از هفت دستگاه اصلی در تصادفات 

جدی تر حمایت کند، خسارت کاهش پیدا می کند.
چرا  است؛   ۲۰ احمر  هالل  نمره  نظرم  به  گفت:  وی 
کاستی هایی  مواقعی  در  دارند.  موقع  به  رسیدگی  که 
برای آن ها وجود دارد که اگر ابزارهای امداد و نجات 
و بالگرد ها را زیاد کنیم، اگر توزیع و آمایش بر اساس 
نقاط حادثه خیز باشد می توانیم ۵۰ درصد کشته های 
بخش  دیگر  آن  از  بعد  و  دهیم  کاهش  را  تصادفات 

بیمارستان ها است.
هادیانفر اظهار کرد: اینکه به جد به دنبال این هستیم 
که در خودروها کیفیت افزایش پیدا کند و ایمنی ارتقا 

کند و این فقط مطالبه پلیس نیست.
برای  و می خواهد  است  این دولت مردمی  افزود:  وی 
بعد  و  می گوییم  اینکه  دهد.  انجام  اقدامات  مردم 
خودرو را شماره می کنیم این یک نقص قانونی است. 
درخواست اصالح این ماده قانونی را داریم. همچنین 
در  داریم  مجوز  جمهور  رییس  سوی شخص  از  حاال 
صورتی که ایمنی تایید نشود شماره گذاری نمی کنیم.

خبر

جدول 3161

رئیس سازمان نظام روانشناسی و مشاوره 
سازمان  اعالم  طبق  اینکه  بیان  با  کشور 
بهداشت جهانی در سال ۹۹، آمار اضطراب 
و افسردگی ۲۵ درصد در قیاس با دوران 
قبل از کرونا افزایش پیدا کرده بود، درباره 
آسیب های روانی- اجتماعی پاندمی کووید 
۱۹ در دوران پسا کرونا گفت: به طور قطع 
کووید  پاندمی  اجتماعی  و  روانی  عوارض 
۱۹ نظیر استرس و اضطراب در دوران پسا 
طبیعی  امر  این  و  می شود  تشدید  کرونا 

است.
همایش  اولین  در  حاتمی  محمد  دکتر   
و  کرونا  روانی  شناسی  “آسیب  ملی 
با حضور  اجتماعی” که  روانی-  مداخالت 
فرمانده   - سپهر  حسین  محمد  سردار 
با  مبارزه  ملی  ستاد  عملیاتی  قرارگاه 
کرونا - در وزارت کشور برگزار شد، درباره 
در   ۱۹ کووید  پاندمی  روانی  آسیب های 
دوران  در  اظهارکرد:  کرونا  پسا  دوران 
متوجه  و  آمده  خود  به  افراد  کرونا  پسا 
چالش هایی که تجربه کرده اند، افرادی که 
از دست داده اند و مسائل خود می شوند. از 
و  روانی  عوارض  است که  رو طبیعی  این 
اجتماعی پاندمی کووید ۱۹ در دوران پسا 

کرونا تشدید شود.
رئیس سازمان نظام روانشناسی و مشاوره 
با اشاره به آغاز پاندمی کووید ۱۹  کشور 
تصور  داد:  ادامه  کشور  در   ۹۸ اسفند  از 
تمام  ماهه  سه  پاندمی  این  می کردیم 
خواهد شد اما شش پیک را گذراندیم. این 
ترین  کوتاه  در  کشور  به  ورود  با  ویروس 
زمان، بحران ایجاد کرد و خانواده ها تحت 

فشار روانی قرار گرفتند.
وی هدف از برپایی این همایش را پایش 

اجتماعی  و  روانی  های  آسیب  رصد  و 
این  برپایی  با  افزود:  و  کرد  عنوان 
همایش به دنبال این هستیم که از منظر 
چه  شویم  متوجه  پژوهشگران  و  دانشگاه 
دستاوردهایی وجود دارد و در مرحله دوم 
نیز به دنبال راه حل و راهکارهایی باشیم 
به کمک  که می تواند در دوران پساکرونا 
هستیم  آن  پی  در  همچنین  آید  مردم 
در نهایت به تامین امنیت روان و امنیت 

اجتماعی جامعه برسیم.
 حاتمی پس از سخنرانی در این همایش 
خصوص  در  خود  خبری  نشست  در 
“غیر  با  مقابله  برای  سازمان  این  اقدامات 
حذف  چرایی  و  مجوز”  فاقد  روانشناسان 
فاقد  روانشناسان  “غیر  لیست  از  نام  دو 
دنبال  به  اصال  ما  کرد:  تصریح  مجوز”، 
اما  نبودیم  شکل  این  به  اسامی  انتشار 
وقتی این افراد از قوانین تبعیت نکردند و 
با اسامی جعلی در فضای مجازی فعالیت 
کردند، مجبور شدیم با هماهنگی نهادهای 
فاقد  روانشناسان  “غیر  لیست  نظارتی 
توضیح  همچنین  کنیم  منتشر  را  مجوز” 
هم دادیم که اگر این افراد صفحات خود 
را ببندند و تحت عنوان روانشناس فعالیت 
ما  می کنیم.  حذف  را  اسم هایشان  نکنند 
دنبال محکوم کردن افراد نیستیم. اگر هم 
اسمی از سایت حذف شده قطعا در همین 

راستا بوده است.
وی با بیان اینکه اسامی درج شده در لیست 
یاد شده دارای مدارک دانشگاهی نیستند، 
ادامه داد: پس از انتشار این لیست برخی 
آنها  اسم  و  هستند  سازمان  عضو  گفتند 
اجتماعی  معاون  اماکن،  با  ما  شد.  حذف 
قضاییه  قوه  و  فتا  پلیس  انتظامی،  نیروی 

جلسه داشتیم و اسامی ۲4۰ نفر ارائه داده 
شده است و در حال مستندسازی هستیم 
تا با افرادی که بدون مجوز از سازمان در 
اعالم  برخورد شود.  فعالیت هستند،  حال 
کردیم از این پس هرکسی می خواهد در 
حوزه روانشناسی کارگاه بگذارد حتما باید 
داشته  مجوز  روانشناسی  نظام  سازمان  از 
از همایش ها  این راستا بسیاری  باشد. در 
و  روانشناسی  نظام  سازمان  و  کنسل شد 

مشاوره ضربه سنگینی به این افراد زد.
حاتمی همچنین در پاسخ به سوالی مبنی 
بر تحت پوشش بیمه قرار گرفتن خدمات 
از  یکی  اظهارکرد:  مشاوره  و  روانشناسی 
مباحث جدی ما در این همایش نیز این 
موضوع است. علیرغم تصریح قانون برنامه 
ششم توسعه به بیمه خدمات روانشناسی 

و مشاوره، این مهم تا کنون اتفاق نیفتاده 
است.

مبنی  سوالی  به  پاسخ  در  همچنین  وی 
در  اسنپ  اینترنتی  پلتفرم  فعالیت  بر 
و  روانشناسی  خدمات  ارایه  خصوص 
مشاوره، توضیح داد: آنچه در اسنپ انجام 
روانشناسی  نظام  سازمان  نظر  از  می شود 
کاری  هر  و  نیست  تایید  مورد  مشاوره  و 
باشد،  نداشته  وجود  نظارت  آن  روی  که 
از نظر ما مردود است. به دنبال ساماندهی 
این موضوع هستیم و جلساتی با ابوالحسن 
فضای  ملی  مرکز  رییس   - فیروزآبادی 
مجازی - نیز داشته ایم و می خواهیم از آن 

ظرفیت نیز استفاده کنیم.

درباره  کرونا،  کشوری  علمی  کمیته  دبیر 
اخیر  جلسه  در  بحث  مورد  موضوعات 
توضیحاتی  کرونا  کشوری  علمی  کمیته 
به  اشاره  با  جماعتی،  حمیدرضا  داد.  ارائه 
مولنوپیراویر  و  داروهای پکسلووید  بررسی 
پس از ارائه گزارشی از سوی گروه اقتصاد 
گفت:  علمی،  کمیته  جلسه  در  سالمت 
باتوجه به مطالعات اخیر در مجالت معتبر 
داروها،  این  اثرات  مورد  در  دنیا  مطرح  و 
مقرر  و  گرفت  صورت  زیادی  بررسی های 
وی  شود.  طی  آن،  قانونی  مسیر  که  شد 
این هفته کمیته علمی  به جلسه  اشاره  با 
از  گزارش ها  آخرین  افزود:  کرونا،  کشوری 
کرونا در جهان و ایران بررسی و مشخص 
شد که ابتالء، بستری و مرگ و میر بر اثر 
کرونا در اکثر کشورهای دنیا، رو به کاهش 
کره  جمله  از  کشور  چندین  البته  است 
جنوبی، ژاپن و استرالیا افزایش بیماری را 
گزارش کرده بودند که دوباره روند بیماری، 
بوده  کاهش  به  رو  میر  و  مرگ  و  بستری 

غالب  سویه  اینکه  بیان  با  جماعتی  است. 
 BA.۵ جهان،  کشورهای  اکثر  در  کرونا 
است، افزود: سویه جدید BA.۲.۷۵ در هند 
شناسایی و روند ابتالء به آن، افزایش یافته 
اما میزان مرگ و میر در این سویه، افزایش 
و شباهت  باالیی  زایی  بلکه سرایت  نیافته 
زیادی به BA.۵ دارد. سویه BA.۵ مرگ 
و میر باالیی ندارد و علل مختلفی از جمله 
از  ناشی  ایمنی  واکسیناسیون،  گسترش 
ابتالء در موج های قبلی کرونا در این روند، 
تأثیرگذار است. دبیر کمیته علمی کشوری 
کرونا یادآور شد: خوشبختانه شاهد افزایش 
کشور  در  یادآور  نوبت  در  واکسن  تزریق 
افراد واجد  اما الزم است که همه  هستیم 
کنند چون  تزریق  را  یادآور  نوبت  شرایط، 
احتمال  و  داریم  پیش  در  را  سرد  فصول 
بروز یک یا دو موج بیماری در ماه های باقی 
مانده سال، وجود دارد؛ بنابراین توصیه ما، 
تزریق نوبت یادآور و افزایش ایمنی بدن در 

جامعه است.

در  که  جدید  بررسی  یک  نتایج  اساس  بر 
دانشکده پزشکی دانشگاه “مریلند” صورت 
گرفته است، گروه خونی افراد ممکن است 

با خطر سکته زودرس مرتبط باشد.
در  موجود  داده های  از  بررسی  این  در   
سکته های  بر  تمرکز  با  ژنتیکی  مطالعات 
سال   ۶۰ زیر  افراد  در  مغزی  ایسکمی 

استفاده شده است.
اثر  بر  انسدادی  یا  مغزی  ایسکمی  سکته 

انسداد جریان خون به مغز رخ می دهد.
استاد  کیتنر”،  جی  “استیون  دکتر 
پزشکی  دانشکده  در  عصب شناسی 
متخصصان  از  یکی  و  مریلند  دانشگاه 
افراد مبتال  اصلی این مطالعه گفت: تعداد 
به سکته های زودرس رو به افزایش است. 
وضعیت  این  از  افراد  این  مرگ  احتمال 
خطرناک بیشتر است و بازماندگان به طور 
بالقوه با چندین دهه ناتوانی روبرو هستند. 
علل  مورد  در  کمی  تحقیقات  حال  این  با 

سکته های زودرس وجود دارد.

مطالعه   4۸ داده های  بررسی،  این  در 
در  ایسکمی  سکته های  روی  بر  پیشین 
 A, AB, B, O افرادی که گروه های خونی

دارند، مورد تحلیل و بررسی قرار گرفتند.
متخصصان  دیلی،  مدیکال  گزارش  به 
دریافتند افرادی که گروه خونی A دارند، 
دیگر،  خونی  گروه های  با  مقایسه  در 
سکته  خطر  معرض  در  بیشتر  درصد   ۱۶
مغزی زودرس هستند و خطر سکته مغزی 
 O خونی  گروه  دارای  افراد  در  زودرس 
گروه های  بقیه  از  کمتر  درصد   ۱۲ حدود 

خونی است.

تشدید آسیب های روانی در دوران پساکرونا

شب ادراری بیماری نیست
استرس کودک را جدی بگیرید

دبیر کمیته علمی کشوری کرونا عنوان کرد:
ارتباط گروه خونی  با خطر سکته مغزیاحتمال بروز 2 موج جدیدکرونا در فصول سرد سال 



شرط الزم برای احیای برجام 
رفع تحریم های نفتی است

نظرات ایران  برای جمع بندی مذاکرات
 به هماهنگ کننده ارسال شد

صفحه )4(صفحه )4(

 امام جمعه موقت قم با اشاره به مذاکرات احیای برجام، شرط الزم 
برای تحقق این امر را رفع تحریم نفتی و تحریم های دیگر دانست 
را  پادمان  پرونده  گفت:  ایران،  با  مذاکره  های  به طرف  و خطاب 
برای همیشه ببندید و دیگر هر روز به عنوان بهانه مطرح نکنید.  
جمعه  نماز  خطبه های  در  بوشهری  حسینی  هاشم  سید  آیت اهلل 

قم در مصالی قدس این شهر اظهار داشت: مذاکرات در جریان...

نظرات  ارسال  از  خارجه  امور  وزارت  سخنگوی  کنعانی  ناصر 
متن  درباره  آمریکا  پاسخ  مورد  در  ایران  اسالمی  جمهوری 
پیش نویس توافق احتمالی رفع تحریم ها به هماهنگ کننده خبر 
داد. سخنگوی وزارت امور خارجه در بامداد جمعه افزود: پس از 
دریافت پاسخ آمریکا، تیم کارشناسی جمهوری اسالمی ایران آن 

را به دقت مورد بررسی قرار داده و پاسخ های ایران، پس از...
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جاده پاتاوه به دهدشت فروردین 
۱۴۰۲ افتتاح می شود

شب ادراری بیماری نیست
استرس کودک را 

جدی بگیرید

رئیس سازمان جهاد کشاوزی استان:

تغییر خاصی در کنترل آفت 
برگ خوار بلوط ها ایجاد نشد

و  کهگیلویه  کشاورزی  جهاد  سازمان  رئیس 
زمینه  در  تالش هایی  با  اشاره  با  بویراحمد 
کنترل آفت برگ خوار سفید بلوط گفت: واقعیت 
در  خسارات  و  نشده  ایجاد  خاصی  تغییر  امر 
علی  سید  است.  شدن  فراگیر  و  افزایش  حال 
کمیسیون  سخنگوی  بازدید  در  معتمدی پور 
از  اسالمی  شورای  مجلس  کشاورزی  و  آب 
داشت:  اظهار  استان،  این  بلوط  جنگل های 
و  آفت  زندگی  تغییرات  آخرین  سفر  این  در 
سازمان  از  متخصص  تیمی  با  خسارات  میزان 

جنگل های کشور بررسی شد، اما آنچه....

را  کشور  اول  و  اصلی  اولویت  رئیس جمهور 
استعدادهای  و  توانمندی ها  از  بهره گیری 
داخلی عنوان کرد و گفت: بنای ما حل مسائل 
دانشگاه ها  در  شما  آنها؛  زدن  دور  نه  است، 
توجه و تمرکز خود را بر روی کارهای علمی 
بگذارید و دولت نیز با تمام توان و قوت خود 

از فعالیت های شما حمایت خواهد کرد.
ابراهیم رئیسی ظهر پنجشنبه   آیت اهلل سید 
در اجالس روسای دانشگاه ها، پژوهشگاه ها و 
پارک های علم و فناوری سراسر کشور، یکی 
از اصلی ترین مولفه های قدرت را علم و دانایی 
مدارج  به  که  کشوری  هر  گفت:  و  دانست 
باالتری از دانش در عرصه های مختلف دست 
یافته قدرتمندتر است و می تواند نقش آفرینی 

جدی تری در معادالت جهانی داشته باشد.
رئیس جمهور با تاکید بر ضرورت توسعه علم 
نافع و اهمیت این مسئله در پیشرفت و تعالی 
کشور، اظهار داشت: ما در جمهوری اسالمی 
آن  نتیجه  و  ثمره  که  می خواهیم  دانشگاهی 
موحد  و  دانشمند  عالم،  انسان  ساخته شدن 
را  جامعه  هم  و  خودش  هم  بتواند  که  باشد 
تربیت  ما  دانشگاه های  رسالت  دهد؛  نجات 
نجات بخش  نجات یافتهِ ی  موحِد  انسان های 

است.
تفکر  اینکه  به  اشاره  با  رئیسی  آیت اهلل 
و  زمین  غارت  دنبال  به  دیروز  تا  استکباری 
دنبال  به  امروز  و  بود  دیگر  ملت های  منابع 
دست اندازی به استعدادهای انسانی و نخبگان 
مسئولیت  اولین  کرد:  تصریح  است،  ملت ها 
فضای  ارتقای  برای  تالش  ما  دانشگاه های 
و  نوآوری، خالقیت  به  دادن  میدان  و  علمی 
و  پیشرفت  تداوم  که  چرا  است  دانش  تولید 
و  است  نخبگان  نیاز  مهمترین  علمی  رشد 
تمهید آن در داخل می تواند انگیزه ماندن در 

کشور برای آنان را افزایش دهد.
دیگر  مسئولیت  را  علم  تولید  جمهور  رئیس 
کشور  پژوهشی  و  علمی  مراکز  و  دانشگاه ها 
برشمرد و خاطرنشان کرد: از پدیدآورندگان و 
تولیدکنندگان سطوح جدید دانش در عمل و 

نه صرفا در عرصه سخن قدردانی ...

کهگیلویه  ریزی  برنامه  و  مدیریت  سازمان  رئیس   
پاتاوه به دهدشت به طور  بویراحمد گفت: جاده  و 
مسئوالن  با حضور  ماه ۱4۰۲  فروردین  در  رسمی 
اظهار  نسب  شهابی  علی  می شود.  افتتاح  کشوری 
هم  دهدشت  پاتاوه  کیلومتری   ۱۳۶ جاده  داشت: 
اکنون  افتتاح غیر رسمی شده و محل تردد مردم 
استان است. رئیس سازمان مدیریت و برنامه ریزی 
کهگیلویه و بویراحمد تاکید کرد: ۲ کیلومتر آن در 
لوداب باقی مانده که تا پایان شهریور اتمام و تونل 
شهابی  شود.  می  تکمیل  سال  پایان  تا  آن  پایانی 

نسب عنوان کرد: به قیمت امروز ...

رئیس سازمان مدیربت و برنامه ریزی  عنوان کرد:

2

2

2 4

رئیس دانشگاه علوم پزشکی یاسوج خبر داد:

کرونا ۵ کهگیلویه و 
بویراحمدی دیگر را 
به کام مرگ فرستاد

رئیس اداره میراث فرهنگی دنا خبر داد:

باند بزرگ حفاران غیر مجاز 
آثار تاریخی در شهر ستان دنا 

متالشی شد

دولت در پی حل مسایل است 
نه دور زدن آنها

2

2

استاندار کهگیلویه و بویراحمد:

از مطالبه احداث سد 
آبریز کوتاه نمی آییم

3

ریاست  استراتژیک  بررسی های  مرکز  رئیس 
نیروی  فقدان  گذشته  در  اینکه  بیان  با  جمهوری 
بخش های  برخی  در  کارآمد  و  توانمند  انسانی 
تربیت  نیازمند  امروز  گفت:  بوده،  رنگ  پر  کشور 
افراد متخصص با درجه استاندارد مدیریتی در تراز 

انقالب اسالمی  هستیم.
بررسی های  مرکز  رئیس  خیاطیان  محمدصادق 
افتتاحیه  آئین  در  جمهوری  ریاست  استراتژیک 
دوره های حکمرانی دانشگاه تهران با اشاره به اینکه 
حکمرانی  الزامات  از  نهاد خوب  و  ساختار  داشتن 
است، گفت: همه صاحبنظران متفق القول معتقدند 
در یک نظام حکمرانی، اگر نیروی انسانی کارآمد، 
آن  قطعا  باشد  نداشته  وجود  متخصص  و  توانمند 

نظام، نظام کارآمدی نخواهد شد.
ریاست  استراتژیک  بررسی های  مرکز  رئیس 
انقالب  پیروزی  از  دوران پس  در  جمهوری گفت: 
اسالمی اگرچه زحمات زیادی برای تربیت نیروی 
انسانی کشیده شد، اما در طول این دوران افرادی 
را در مناصب مختلف مدیریتی و سطوح کارشناسی 
داشته ایم که یا با آزمون و خطا به تجربه رسیدند 
نهایت صاحب  در  تا  باعث شد  دانش خودشان  یا 
افرادی هم بودند که  از سویی دیگر  تجربه شوند؛ 
و  کنند  تجربه کسب  راه،  مسیر  در  داشتند  سعی 
چه  بسا با این رویه کشور را با بحران هایی نیز روبرو 

کردند.

وجود  چالشی  و  بخشی مشکل  در  اگر  افزود:  وی 
داشت مشاهده می کردیم که نیروی انسانی توانمند 
و کارآمد در آن بخش  حضور نداشت و این مسئله 

برای کشور آسیب زا شده بود.
خیاطیان تصریح کرد: اگرچه تاکنون دستاوردهای 
و  کارآمد  انسانی  نیروی  تربیت  زمینه  در  خوبی 
این  به رغم  اما  شده  حاصل  کشور  در  متخصص 
دستاوردها همچنان نیازمندی  برخی از حوزه ها در 

تربیت نیروی انسانی باال است.
ریاست  استراتژیک  بررسی های  مرکز  رئیس 
و  کشور  در  نخبگان  تکثر  به  اشاره  با  جمهوری 
و  ظرفیت ها  از  حداکثری  بهره گیری  ضرورت 
فراوانی  نخبگان  امروز  گفت:  آنها،  توانمندی های 
در کشور تربیت شده اند، اما آیا از این ظرفیت در 
شده  استفاده  احسن  نحو  به  مدیریتی  حوزه های 
است و آیا زمینه ابراز توانمندی برای نخبگان فراهم 
آنقدر تجربه و مهارت  امروز  آیا نخبگان ما  است؟ 
را  موضوعی  یا  سازمان  بتوانند  که  کرده اند  کسب 

حکمرانی و مدیریت کنند؟
وی تصریح کرد: هرچند در حال حاضر ظرفیت هایی 
مدیریتی  حوزه های  در  نخبگان  بکارگیری  برای 
با  موضوع  این  در  هنوز  اما  است  آمده  وجود  به 
افرادی  کنیم  تالش  باید  مواجهیم.  چالش هایی 
دارای تخصص با درجه استاندارد مدیریتی در تراز 

انقالب اسالمی تربیت و از آنها استفاده کنیم.

دوره های  افتتاح  به  اشاره  با  ادامه  در  خیاطیان 
نظر  به  کرد:  اظهار  تهران  دانشگاه  در  حکمرانی 
بنده، این دوره از آموزش حکمرانی که در دانشگاه 
و  استراتژیک  بررسی های  مرکز  حمایت  با  تهران 
اندیشکده سیاست پژوهی منابع انسانی اسما دنبال 
می شود باید به موضوعات راهبردی کشور بپردازد.

وی با بیان اینکه برگزاری این دوره های حکمرانی 
بسیار حائز اهمیت است و باید آن را به فال نیک 
چنین  برگزاری  که  کرد  امیدواری  اظهار  گرفت، 
توجه  مورد  کشور  در  گذشته  از  بیش  دوره هایی 

قرار گیرد.
ریاست  استراتژیک  بررسی های  مرکز  رئیس 
دوره  دانشجویان  به  خطاب  ادامه  در  جمهوری 
آموزش حکمرانی که در جلسه حاضر بودند، گفت: 
شرکت  آن  در  اینکه  صرف  آموزشی  دوره  این  به 
که  می گیرید  دانشگاه  تایید  با  گواهینامه ای  و 
می تواند رزومه ای برای آینده شغلی تان باشد نگاه 
نکنید، بلکه در نظر داشته باشید شما به عنوان یک 
در  مدیر  انشااهلل  و  کارآمد  متعهد،  متخصص،  فرد 

جمهوری اسالمی  تربیت می شوید.
خیاطیان ادامه داد: از ظرفیت و ابزارهای آموزشی 
این دوره استفاده کنید. اساتید صاحب نام و صاحب 
تجربه ای که در این دوره آموزشی حضور دارند به 
شما کمک می کنند مسئله شناسی و دانش خود را 

تقویت کنید.
ریاست  استراتژیک  بررسی های  مرکز  رئیس 
امیدواری  اظهار  خود  سخنان  پایان  در  جمهوری 
برای سایر بخش های  این دوره حکمرانی  کرد که 
را  مسیر  این  نیز  نهادها  سایر  و  باشد  الگو  کشور 

دنبال کرده و آن را توسعه دهند.
حکمرانی،  میان رشته ای  دانشکده  است  گفتنی 
آبان سال ۱4۰۰ در پی امضای تفاهم نامه همکاری 
استراتژیک  بررسی های  مرکز  میان  سه جانبه 
اندیشکده  و  تهران  دانشگاه  ریاست  جمهوری، 

سیاست پژوهی منابع انسانی اسماء راه اندازی شد.
فضای  بستر  در  دانشکده  این  آموزشی  دوره های 
اساتید  تدریس  با  حضوری  کالس های  یا  مجازی 
دانشگاه، با استفاده از ظرفیت های مرکز آموزش های 
آزاد دانشگاه تهران و مرکز آموزش های الکترونیکی 
اندیشکده  ظرفیت  همچنین  و  دانشگاه  این 
سیاست پژوهی منابع انسانی اسماء برگزار می شود.

تالشهای  به  اشاره  ضمن  خارجه  امور  وزیر 
کشورهای  بین  تفرقه  ایجاد  جهت  دشمنان 
جریانهای  اتحاد  ضرورت  بر  اسالم  جهان 
انشقاق  گونه  هر  از  جلوگیری  و  اسالمی 
شهریور  دهم  شنبه  پنج  شامگاه  کرد.  تاکید 
امور  وزیر  اندیشی  هم  نشست   ،۱4۰۱ ماه 
خارجه و اعضای مجمع عمومی و اندیشمندان 
حضرت  حضور  با  کشور   ۱۱۸ از  مهمانان  و 
اهل  جهانی  مجمع  دبیرکل  رمضانی  اهلل  آیت 
شد.  برگزار  خارجه  امور  وزارت  در  بیت)ع( 
و  ها  آخرین وضعیت ظرفیت  نشست  این  در 
قرار  بررسی  مورد  اسالم  جهان  های  چالش 
رمضانی،  اهلل  آیت  جلسه،  ابتدای  در  گرفت.  
ضمن  بیت)ع(  اهل  جهانی  مجمع  کل  دبیر 
قدردانی از همکاری دستگاه دیپلماسی کشور 
در تقویت فعالیتهای مجمع جهانی اهل بیت 
فرهنگی  و  علمی  فکری،  تالش  استمرار  )ع(، 
اهل  و حیات سیاسی  در معرفی سیره عملی 
بیت )ع( به جامعه بشری و مخاطبین جهانی 
را از جمله فعالیتهای مجمع جهانی اهل بیت 

)ع( دانست. حسین امیرعبداللهیان وزیر امور 
زمینه  نشست،  این  در  نیز  کشورمان  خارجه 
پژوهشگران  و  علما  اندیشی  هم  برای  سازی 
مسلمان در سرتاسر جهان را از دست آوردهای 
عمومی  مجمع  اجالس  هفتمین  ارزشمند 

مجمع جهانی اهل بیت) ع( خواند.
جایگاه  تبیین  با  کشورمان  خارجه  امور  وزیر 
در  رهبری  معظم  مقام  اثرگذار  و  برجسته 
بینش  تحلیلگران جهانی،  و  اندیشمندان  بین 
مقام  روز  به  و  منطقی  حکیمانه،  گفتمان  و 
از  را  مختلف  های  عرصه  در  رهبری  معظم 
افتخارات و سرمایه های ارزشمند جهان اسالم 
در  امیرعبداللهیان  خواند.  جهان  مسلمانان  و 
ادامه، ضمن اشاره به تالشهای دشمنان جهت 
ایجاد تفرقه بین جهان اسالم و ارائه تصویری 
بر  اسالم،  چهره  از  آمیز  خشونت  و  نادرست 
اتحاد جریانهای اسالمی و جلوگیری  ضرورت 
از هر گونه انشقاق و همچنین ضرورت جهاد 
محمدی  ناب  اسالم  معرفی  منظور  به  تبیین 
دیپلماسی  دستگاه  رئیس  کرد.  تاکید  )ص( 

ایجاد اجماع جهانی علیه خشونت،  کشورمان 
و  اسالمی  عدالت  و  صلح  گفتمان  بر  تمرکز 
بشر  متعارض حقوق  و  ابعاد ساختگی  افشای 
تبیین  جهاد  در  انکارناپذیر  ضرورتی  را  غربی 
و  گفتمان  رویکرد،  امیرعبداللهیان  خواند. 
اسالمی  جمهوری  خارجی  سیاست  عملکرد 
و  استقالل  مداری،  عزت  مبنای  بر  را  ایران 
صلح دوستی خواند و بر تداوم  مسیر استقالل 
امور  وزیر  کرد.  تاکید  ملی  عزت  و  سیاسی 
به  اشاره  ضمن  پایان  در  کشورمان  خارجه 
فرصت ها و چالش های جهان اسالم، دیدگاه 
های جمهوری اسالمی ایران در مورد وضعیت 
یمن، سوریه، بحرین، لیبی، افغانستان، لبنان و 
اوکراین و همچنین آخرین وضعیت مذاکرات 
رفع تحریم ها را تشریح نمود. گفتنی است در 
این مراسم، چهار تن از علما و فعاالن شرکت 
عمومی  مجمع  اجالس  هفتمین  در  کننده 
کشورهای  از  )ع(  بیت  اهل  جهانی  مجمع 
طی  افغانستان  و  انگلیس  لبنان،  ترکیه، 

سخنانی، دیدگاه های خود را بیان کردند.

در  گفت:  اسالمی  شورای  مجلس  رئیس 
جنگ  مقابل  در  تبیین  جهاد  کنونی  شرایط 
هدف  با  دشمن  که  شناختی  و  ای  رسانه 
ایجاد  واقعی  غیر  و  غلط  روایت های  ترویج 

کرده ضروری است. 
کنگره  در  جمعه  بامداد  قالیباف  باقر  محمد 
ملی سردار جنوب شهید رئیسعلی دلواری به 
مناسبت روز ملی مبارزه با استعمار در دلوار 
رهبر  امروز  اگر  افزود:  تنگستان  شهرستان 
معظم انقالب تاکید بر جهاد تبیین دارند برای 
این است که مهمتر از جنگ اقتصادی، کشور 
با جنگ رسانه ای و شناختی روبرو است. وی 
کودک  صهیونیستی  رژیم  امروز  کرد:  بیان 
با  می کند  تالش  آمریکا  ظالم  رژیم  و  کش 
ترویج باورهای غلط، غیر واقعی، عملیات های 
رسانه ای و تحلیل هایی که بر روح و روان و 
آنهایی که در مقابل  ذهن جامعه مسلمان و 
می  مبارزه  و  اند  ایستاده  آمریکا  هژمونی 
به  کنند.  متزلزل  آنرا  و  تاثیرگذاشته  کنند، 

گفته قالیباف امروز مبارزه ما از جنس مبارزه 
این جبهه  از  و دشمن  نیست  نظامی  سخت 
به طور قطع ناامید شده؛ البته به این معنی 
نیست که از قدرت دفاعی و بازدارندگی غافل 
باشیم و اگر چنانچه شرارت و خطایی انجام 
نشان می  ندهیم، ولی تحلیل ها  پاسخ  دهند 
در  ولی  شدند،  ناامید  روش  این  از  که  دهد 
حوزه جنگ شناختی و اقتصادی برای شکاف 
بین نظام و مردم و ایجاد اختالف در جامعه 

تالش می کنند. 
فرهنگ  به  ما  امروز  اینکه  بر  تاکید  با  وی 
اظهار  داریم،  نیاز  شهادت  از  بیش  شهادت 
مقاومت،  شهادت،  فرهنگ  به  ما  امروز  کرد: 
مومنانه،  زیست  برادری،  محبت،  گذشت، 
از  نکردن  نشینی  عقب  و  خوردن  دل  خون 
تهمت ها، جنگ شناخت ها، شناخت شیطنت 
های  حوزه  در  اینکه  و  داریم  نیاز  دشمن 
تضاد  دلیل  به  گیری  تصمیم  و  مدیریتی 
منافع، از میدان های مینی که دشمن برای ما 

در این بخش ها گذاشته باید عبور کرد و برای 
تامین منافع عمومی جامعه و مردم صیانت و 

تالش کرد. 
سیزدهم،  دولت  امروز  کرد:  اضافه  قالیباف 
نمایندگان  و  دولتمردان  یازدهم،  مجلس 
فرهنگ  همان  با  مردم  به  خدمت  برای  باید 
مسیر  این  در  مقدس  دفاع  دوران  گذشت  و 

بایستیم و تالش کنیم. 
یعنی  جهادی  مدیریت  کرد:  تاکید  وی 
در  مردم  زندگی  در  آن  ثمرات  که  مدیریتی 
بعد مادی و معنوی مشاهده و گره از کار آنها 
با عقل متصل  باز شود و تالش کنیم که ما 
عمل،  ابتکار  مومنانه،  عزم  کنار  در  وحی  به 
خالقیت، تالش مجدانه و خستگی ناپذیر و با 
شجاعت در فهم و تصمیم برای حل مشکالت 
گفته  به  برداریم.  گام  ها  سختی  از  عبور  و 
قالیباف این فرهنگ شهادت و مقاومت است 
که ما را در جنگ شناختی و اقتصادی پیروز 

می کند.

رئیس مرکز بررسی های استراتژیک ریاست جمهوری:

داشتن ساختارهای خوب از الزامات حکمرانی است
اتحاد جریان های اسالمی

 ضرورتی انکار ناپذیر است

جهاد تبیین در مقابل جنگ رسانه ای دشمن ضروری است

امام صادق علیه السالم
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برای عّزت مؤمن همین کافی است که هر گاه منكری را ببیند، خداوند 
عز و جل بداند که در دل آن را انكار می کند.
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توصیه محققان اسکاتلندی؛
بهترین زمان مصرف قرص فشارخون

یک مطالعه جدید نشان می دهد که به نظر می 
یا شب  روز  از  ساعتی  چه  در  نیست  مهم  رسد 

داروهای فشار خون خود را مصرف می کنید.
از  بیش  روی  بر  تصادفی  کارآزمایی  یک  نتایج 
۲۱۰۰۰ بیمار مبتال به فشار خون باال که بیش از 
پنج سال تحت نظر بودند، نشان می دهد که اگر 
داروها در صبح یا عصر مصرف شوند، بر محافظت 
در برابر حمله قلبی، سکته مغزی و مرگ عروقی 

تأثیری ندارد.
زیادی  فواید  که  قبلی  تحقیقات  با  یافته ها  این 
می داد،  نشان  شب  در  داروها  مصرف  هنگام  را 

تناقض دارد.
برای این مطالعه، مردان و زنان به طور تصادفی 
عصر  یا  صبح  در  خود  خون  فشار  داروهای  از 
استفاده کردند. محققان سپس بستری شدن در 
بیمارستان به خاطر حمله قلبی، سکته مغزی یا 
بررسی  را  عروقی  قلبی  بیماری  از  ناشی  مرگ 

کردند.
که  کسانی  از  درصد   ۳.4 سال،  پنج  طول  در 
داروهای خود را در شب مصرف می کردند و ۳.۷ 
درصد از کسانی که داروهای خود را صبح مصرف 
می کردند به دلیل حمله قلبی و سکته مغزی در 
اثر بیماری قلبی  بر  یا  بیمارستان بستری شدند 

عروقی فوت کردند.
دانشگاه  از  ارشد  محقق  دونالد«،  مک  »توماس 
از  یکی  مطالعه  »این  گفت:  اسکاتلند،  داندی 
بزرگترین مطالعات قلبی عروقی بود که تاکنون 
این سوال  به  قطعی  پاسخی  و  است  انجام شده 
ارائه می دهد که آیا داروهای کاهش دهنده فشار 

خون باید در صبح یا عصر مصرف شوند.«
به  کارآزمایی  »این  افزود:  ادامه  در  دونالد  مک 
و  مغزی  سکته  قلبی،  حمله  داد  نشان  وضوح 
مرگ عروقی بدون توجه به زمان مصرف قرص، 
فشار  به  مبتال  افراد  داد.  رخ  مشابهی  میزان  به 
خون باال باید داروهای ضد فشار خون خود را به 
طور منظم در زمانی از روز مصرف کنند که برای 
آنها مناسب است و هر گونه عوارض نامطلوب را 

به حداقل می رساند.«

فوق تخصص خون و سرطان عنوان کرد؛
 شایع ترین سرطان ها در ایران

خصوص  در  سرطان،  و  خون  تخصص  فوق 
را  توضیحاتی  ها  سرطان  درمان  و  پیشگیری 

متذکر شد.
شبکه  ضربان  برنامه  در  رضوی،  سیدمحسن 
کدام  که  سوال  این  به  پاسخ  در  سیما،  سالمت 
پیشگیری هستند، گفت:  قابل  از سرطان ها  نوع 
از  غربالگری می توان  انجام روش های مختلف  با 

برخی از انواع سرطان ها پیشگیری کرد.
وی افزود: غربالگری به این معنا است که با انجام 
آزمایش هایی بتوانیم با تشخیص زودرس سرطان 

و درمان به موقع آن، جان بیمار را نجات دهیم.
دهانه  سرطان  تشخیص  راه  تنها  گفت:  رضوی 
انجام  است .  اسمیر  پاپ  آزمایش  انجام  رحم 
است.  پذیر  امکان  ازدواج  از  پس  آزمایش  این 
و  سال   ۳ مدت  به  ساالنه  ابتدا  آزمایش  این 
فوق  تکرار می شود.  بار  سپس هر سه سال یک 
تستی  تنها  داد:  ادامه  سرطان  و  خون  تخصص 
غربالگری سرطان  عنوان  به  آزمایشگاه ها  در  که 
در  که  دارد  نام   PSA می شود  انجام  پروستات 

سنین ۵۰ سالگی و باالتر انجام می شود.
 ۷۵ از  بعد   PSA تست  انجام  شد:  یادآور  وی 
زیرا  نیست  برخوردار  خاصی  اهمیت  از  سالگی 
کند  بسیار  پروستات  سرطان  سن،  این  از  بعد 
پزشکی  دانشکده  استاد  می کند.  پیشرفت 
دانشگاه علوم پزشکی ایران گفت سرطان پستان 
است، خودآزمایی  بانوان  جزو سرطان های شایع 
 4۰ از  بعد  ماموگرافی  انجام  و  پستان  ماهیانه 
سالی )این سن بنا به شرایطی کمتر می شود(جزو 

غربالگری های سرطان پستان محسوب می شود.
وی در پاسخ به این سوال که روش های غربالگری 
سرطان های گوارشی کدامند، افزود: یکی از این 
روش ها کولونوسکوپی نام دارد که فرد با آمادگی 
قبلی ظرف مدت چند دقیقه تحت این آزمایش 
روده  مختلف  نقاط  دوربین  با  و  می گیرد  قرار 
محل  تا  و  روده  راست  رکتوم،  جمله  از  بزرگ 
اتصال به روده باریک مورد بررسی قرار می گیرد.

رضوی ادامه داد: کولونوسکوپی در هر دو جنس، 
به خصوص در مردان باید بعد از ۵۰ سالگی به 
شایع ترین  گفت:  وی  پذیرد.  انجام  سالیانه  طور 
سرطان مردان در کشور سرطان معده است که 
نام  به  آزمایشی  توسط  سرطان  این  غربالگری 
امروزه  خوشبختانه  می پذیرد.  انجام  آندوسکوپی 
و  آندوسکوپی  بیمار،  در  موقت  خواب  ایجاد  با 
رضوی،  انجام می شود.  درد  بدون  کولونوسکوپی 
مشاهده عالئمی همچون خون در مدفوع، تغییر 
که  شکم  در  توجیه  بدون  درد  مزاج،  اجابت  در 
عالئم  جزو  را،  انجامد  طول  به  هفته   4 از  بیش 
وی  کرد.  عنوان  گوارشی  سرطان های  احتمالی 
برای  بشر  نجات  راه  که  سوال  این  به  پاسخ  در 
پیشگیری  گفت:  چیست،  سرطان  از  خالصی 
خوردن  غذا  تعادل  به  کردن،  ورزش  چاقی،  از 
راه های  جمله  از  سالم  زندگی  سبک  داشتن  و 

پیشگیری از سرطان محسوب می شود.

سخنگوی وزارت امور خارجه عنوان کرد؛

نظرات ایران  برای جمع بندی مذاکرات
 به هماهنگ کننده ارسال شد

نظرات  ارسال  از  خارجه  امور  وزارت  سخنگوی  کنعانی  ناصر 
متن  درباره  آمریکا  پاسخ  مورد  در  ایران  اسالمی  جمهوری 
کننده  هماهنگ  به  تحریم ها  رفع  احتمالی  توافق  پیش نویس 

خبر داد.
از  پس  افزود:  بامداد جمعه  در  خارجه  امور  وزارت  سخنگوی 
دریافت پاسخ آمریکا، تیم کارشناسی جمهوری اسالمی ایران 
آن را به دقت مورد بررسی قرار داده و پاسخ های ایران، پس از 
ارزیابی در سطوح مختلف، تدوین و امشب به هماهنگ کننده 

تحویل داده شد.
با  سازنده  رویکردی  دارای  ارسالی  متن  داشت:  اظهار  کنعانی 

هدف نهایی کردن مذاکرات است.
بر اساس این گزارش، جمهوری اسالمی ایران ۲۵ مرداد )۱۶ 
را درباره پیشنهادات  آگوست( نظرات و درخواست های خود 
اتحادیه اروپا درباره مذاکرات رفع تحریم ها در وین  ارسال کرد 
و آمریکا پس از بیش از یک هفته از آن در دوم شهریور ماه 
)۲4 آگوست( نظر خود را در این باره به اتحادیه اروپا ارائه کرد.

و  آمریکایی  مقامات  از مذاکرات،  این دور  یافتن  پایان  در پی 
اتحادیه اروپا ادعا کردند که متن نهایی به همه طرف ها ارائه 
شده که قابل تغییر نخواهد بود و بایستی یا پذیرفته شود و یا 
شکست مذاکرات اعالم شود که این ادعا از سوی مقام وزارت 
خارجه ایران رد و اعالم شد که با توجه به ادامه بحث ها درباره 
چند موضوع مهم باقی مانده، هنوز در مرحله ای قرار نداریم که 

از نهایی شدن متن توافق در وین سخن بگوییم.
گفت  وگوها در حالی به مراحل سرنوشت ساز رسیده که رسیدن 
به خط پایان و توافق نهایی معطل تصمیم های سیاسی غرب 
بویژه ایاالت متحده آمریکا به عنوان طرف نقض کننده توافق 

سال ۹4 است.
هیات جمهوری اسالمی ایران تاکید دارد که الزمه رسیدن به 
توافق، پایدار بودن رفع تحریم ها به نحوی تضمین شده است و 
اینکه موضوعی نباید به عنوان اهرم فشار جهت استفاده علیه 
ایران در آینده باقی بماند و به دنبال توافقی است که در آن 
انتفاع اقتصادی مردم تامین، موانع تجارت خارجی ایران رفع و 

محدودیت های غیرقانونی فروش نفت برداشته شود.
از این منظر، اگر طرف مقابل مطالبات منطقی ایران و الزامات 
شکل گیری یک توافق پایدار و قابل اتکاء را بپذیرد، توافق نهایی 

حاصل خواهد شد.

فرمانده نیروی پدافند هوایی ارتش:

ایران به دنبال صلح و دوستی پایدار 
در منطقه و جهان است

اسالمی  جمهوری  گفت:  ارتش  هوایی  پدافند  نیروی  فرمانده 
ایران به دنبال صلح و دوستی پایدار در منطقه و جهان است و  
پدافند هوایی ارتش همواره در راستای مقابله با انواع تهدیدات 
در زمینه علوم پدافندی لحظه به لحظه در حال رشد و نقش 

آفرینی است.
 امیرسرتیپ علیرضا صباحی فرد، فرمانده نیروی پدافند هوایی 
جمهوری  مقیم  خارجی  نظامی  وابستگان  با  دیدار  در  ارتش، 
همچنین  و  ثمر  مثمر  اثرگذار،  سازنده،  تعامل  ایران  اسالمی 
تمامی  در  را  پیمان  هم  و  دوست  کشورهای  با  دانش  تبادل 
سطوح امری الزم و ضروری دانست و گفت: امروز نیروی پدافند 
تعهد  نوآوری،  بومی، خالقیت،  بر دانش  تکیه  با  ارتش  هوایی 
از  با عبور  توانسته است  با ذکاوت و هوشیار  انسانی  نیروی  و 
تمامی تحریم ها و محدودیت ها به قدرتی مثال زدنی در سطح 

منطقه تبدیل شود.
دوستی  و  صلح  دنبال  به  ایران  اسالمی  جمهوری  افزود:  وی 
پایدار در منطقه و جهان است و پدافند هوایی ارتش همواره در 
راستای مقابله با انواع تهدیدات در زمینه علوم پدافندی لحظه 

به لحظه در حال رشد و نقش آفرینی است.
خارجی  نظامی  وابستگان  به  سرتیپ صباحی فرد خطاب  امیر 
مقیم تهران با اشاره به برگزاری و بازدید از نمایشگاه توانمندی 
نیروی پدافند هوایی در زمینه علوم پدافندی، اعم از راداری، 
خاتم  هوایی  پدافند  دانشگاه  در  وسایبری  جنگالی  موشکی، 
االنبیا)ص(، اظهار داشت: شما تنها گوشه ای از اقتدار و صالبت 
نیروی پدافند هوایی را در دفاع از ایران اسالمی مشاهده کردید 
مسلح  نیروهای  افزایی  هم  و  یکپارچگی  انسجام،  ماحصل  که 
مرز  این  جوانان  وطن پرستی  و  خالقیت  نبوغ،  کنار  در  ایران 

و بوم است.
وی با برشمردن برخی از دستاوردهای نوین نیروی پدافند در 
زمینه سامانه های راداری و موشکی، تاکید کرد: پدافند هوایی 
لبه  در  که  تجهیزات  ترین  به روز  داشتن  اختیار  در  با  ارتش 
از مرزها را رصد  فنآوری روز دنیا است هزاران کیلومتر فراتر 
می کند و در صورت ورود بدون مجوز هرگونه پرنده ای اقدامی 

قاطع و پشیمان کننده انجام می دهد.
امیرسرتیپ صباحی فرد، خاطر نشان کرد: در زمینه تجهیزات 
پدافندی به هیچ کشوری وابستگی نداریم و به درجه ای از رشد 
و بالندگی رسیده ایم که در جهت تبادل دانش، تعامل و صلح و 

دوستی پایدار تجهیزات هم صادر می کنیم.

سالمت

جامعه

کاریکاتور

اخطار جدید حزب اهلل به صهیونیست ها: فرصت زیادی ندارید 

رئیسی در اجالس روسای دانشگاه ها، پژوهشگاه ها و پارک های علم و فناوری؛

دولت درپی حل مسائل است، نه دور زدن آنها

را  کشور  اول  و  اصلی  اولویت  رئیس جمهور 
استعدادهای  و  توانمندی ها  از  بهره گیری 
داخلی عنوان کرد و گفت: بنای ما حل مسائل 
دانشگاه ها  در  شما  آنها؛  زدن  دور  نه  است، 
توجه و تمرکز خود را بر روی کارهای علمی 
بگذارید و دولت نیز با تمام توان و قوت خود 

از فعالیت های شما حمایت خواهد کرد.
 آیت اهلل سید ابراهیم رئیسی ظهر پنجشنبه 
در اجالس روسای دانشگاه ها، پژوهشگاه ها و 
پارک های علم و فناوری سراسر کشور، یکی 
از اصلی ترین مولفه های قدرت را علم و دانایی 
مدارج  به  که  کشوری  هر  گفت:  و  دانست 
باالتری از دانش در عرصه های مختلف دست 
یافته قدرتمندتر است و می تواند نقش آفرینی 

جدی تری در معادالت جهانی داشته باشد.
رئیس جمهور با تاکید بر ضرورت توسعه علم 
نافع و اهمیت این مسئله در پیشرفت و تعالی 
کشور، اظهار داشت: ما در جمهوری اسالمی 
آن  نتیجه  و  ثمره  که  دانشگاهی می خواهیم 
موحد  و  دانشمند  عالم،  انسان  ساخته شدن 
را  جامعه  هم  و  هم خودش  بتواند  که  باشد 
تربیت  ما  دانشگاه های  رسالت  دهد؛  نجات 
نجات بخش  نجات یافتهِ ی  موحِد  انسان های 

است.
تفکر  اینکه  به  اشاره  با  رئیسی  آیت اهلل 
و  زمین  غارت  دنبال  به  دیروز  تا  استکباری 
دنبال  به  امروز  و  بود  دیگر  ملت های  منابع 
دست اندازی به استعدادهای انسانی و نخبگان 
مسئولیت  اولین  کرد:  تصریح  است،  ملت ها 
فضای  ارتقای  برای  تالش  ما  دانشگاه های 
و  نوآوری، خالقیت  به  دادن  میدان  و  علمی 
و  پیشرفت  تداوم  که  چرا  است  دانش  تولید 
و  است  نخبگان  نیاز  مهمترین  علمی  رشد 
تمهید آن در داخل می تواند انگیزه ماندن در 

کشور برای آنان را افزایش دهد.
دیگر  مسئولیت  را  علم  تولید  جمهور  رئیس 
کشور  پژوهشی  و  علمی  مراکز  و  دانشگاه ها 
از پدیدآورندگان  برشمرد و خاطرنشان کرد: 
و تولیدکنندگان سطوح جدید دانش در عمل 

کنید.  قدردانی  سخن  عرصه  در  صرفا  نه  و 
و  دانشمندان  از  قدردانی  روش  موثرترین 
جدید  دانش های  و  علوم  پدیدآوردندگان 
ایجاد بستر عملی شدن یافته های آنان است.

تالش علمی و تحقیقاتی وظیفه مهم 
نهاد علم در کشور است

تحقیقات  علوم،  وزیر  به  جمهور  رئیس 
رفع  زمینه  در  که  کرد  تاکید  فناوری  و 
و  اساتید  روزمره  و  معیشتی  دغدغه های 
دانشمندان نهایت تالش خود را به کار بگیرد 
پیشرفت  و  رشد  به  توجه  مقدمه  گفت:   و 
او  دغدغه های  رفع  و  عالم  به  توجه  علمی، 
مردمی  دولت  که  کرده ام  تاکید  بارها  است. 
پیشرفت  مسیر  در  شده  صرف  هزینه های 
نوع  پرثمرترین  که  هزینه  نه  را  علمی 

سرمایه گذاری برای آینده کشور می داند.
آیت اهلل رئیسی گام بعدی پس از ارتقا و تولید 
علم را ضمیمه کردن علم و دانایی به توانایی 
عنوان کرد و افزود: پارک های علم و فناوری و 
بنگاه های دانش بنیان بهترین بستر برای کنار 

هم قرار گرفتن دانش و کار هستند.
و  علمی  تالش  ادامه  در  جمهور  رئیس 
تحقیقاتی برای افزایش بهره وری در کشور را 
دیگر وظیفه مهم نهاد علم در کشور دانست و 
اظهار داشت: افزایش سرمایه گذاری و ارتقای 
بهره وری دو الزام اساسی رشد کشور هستند. 
کشور  در  سرمایه گذاری  افزایش  برای  دولت 
اجرا  حال  در  که  داده  سامان  را  اقداماتی 
فکر  اتاق  بعنوان  دانشگاه  از  اینجا  و  هستند 
و  پژوهشی  توان  تمام  که  می خواهم  دولت 
در  بهره وری  ارتقای  برای  را  خود  تحقیقاتی 
کشور به کار گیرد و در این عرصه به دولت 

کمک کند.

ارتباط دانشگاه و صنعت و بازار زمینه 
شکوفایی استعدادها را فراهم می کند

آیت اهلل رئیسی اضافه کرد: روسای دانشگاه ها 
آنها وزیر علوم تمام توان خود را  و در راس 

به کار بگیرند تا بتوانیم فضای تربیت نیروی 
همچنین  بخشیم.  ارتقا  را  کارآمد  انسانی 
تالش کنید در دانشگاه ها نظام مسائل کشور 
از  مختلف  مسائل  برای  و  کرده  تعریف  را 
حوزه آب، برق و کشاورزی تا صنعت و معدن 

راهکار ارائه دهید.
میان  نظام مند  ارتباط  ایجاد  جمهور  رئیس 
جمله  از  مختلف  عرصه های  و  دانشگاه 
اولویت های کشور خواند  از  بازار را  صنعت و 
و تصریح کرد: تالش کنید ارتباط دانشگاه را 
مسائل  تا  کنید  برقرار  مختلف  عرصه های  با 
اصلی کشور به مدد علم و دانش نشات گرفته 
برقراری  شوند.  فصل  و  حل  دانشگاه ها  از 
شکوفایی  و  رشد  برای  را  زمینه  ارتباط  این 

استعدادها و تولید علم فراهم می کند.
آیت اهلل رئیسی با اشاره به پیشرفت های بزرگ 
هسته ای،  و  نظامی  صنایع  حوزه  در  کشور 
تحریم ها  بیشترین  اخیر  سالهای  در  افزود: 
هسته ای  و  نظامی  صنایع  بر  محدودیت ها  و 
کشور ما تحمیل شده، اما بیشترین پیشرفت 
علمی کشور نیز در این دو عرصه است. این 
وجود  اراده  وقتی  که  می دهد  نشان  موضوع 
داشته باشد و ارتباط صحیحی بین بخش های 
مختلف صنعت و بازار با بخش علمی مرتبط 

برقرار شود، پیشرفت قابل دسترس است.

ارتقای فضای علمی دانشگاه ها نیازمند 
افراد تحول گرا و تحول خواه است

را  مهارت افزایی  ادامه  در  رئیسی  آیت اهلل 
پژوهشگاه های  و  دانشگاه ها  دیگر  ماموریت 
در  مهارت آموزی  افزود:  و  کرد  ذکر  علمی 
زمینه  در  را  دانشگاه ها  می تواند  دانشگاه ها 
توانمند  و  فعال  پیش  از  بیش  ثروت  تولید 
را  دانشگاه ها  از  مالی  حمایت  دولت  کند. 
دانشگاه ها  خود  اما  می داند،  خود  وظیفه 
به  مهارت آموزی  با  تا  دارند  را  قابلیت  این 
این مهارت ها در  از  بهره گیری  و  دانشجویان 
ارتباط با بخش های مختلف صنعت و بازار به 
رشد  مسیر  در  درآمد  کسب  و  ثروت  تولید 

علمی خود بپردازند.
را  معنویت  و  اخالق  به  توجه  رئیس جمهور 
دانشگاه ها  در  مهارت آموزی  و  علم  کنار  در 
ارتقای  داشت:  اظهار  و  دانست  مهم  بسیار 
فضای علمی دانشگاه ها به عنوان اتاق فکری 
که باید حرکت دولت را فناورانه و دانش بنیان 
و  تحول گرا  که  است  افرادی  نیازمند  کند، 
سایر  مانند  نیز  دانشگاه ها  باشند.  تحول خواه 
به  رو  تداوم حرکت  برای  اجتماع  عرصه های 
تحول  اهل  افراد  و  تحولی  فکر  به  نیاز  جلو 

هستند.

از اینکه از ظرفیت های داخلی به شکل 
شایسته استفاده نشده افسوس می خورم

این  در  سخنرانی  از  پیش  رئیسی  آیت اهلل 
و  اساتید  با  دیگری  نشست  در  اجالس 
در  که  امیرکبیر  صنعتی  دانشگاه  فن آوران 
حاشیه این اجالس برگزار شد، با بیان اینکه 
پیشرفت  و  مردم  به  موثر  و  خدمت شایسته 
به  توجه  و  علمی  پیشرفت  گروی  در  کشور 
مهمترین  گفت:  است،  کشور  دانشگاه های 
و  علم  کردن  ضمیمه  دانشگاه ها  کارویژه 
دانایی به توانایی در عرصه های مختلف است.

موفق  ضمیمه  اینکه  بیان  با  جمهور  رئیس 
پایدار  واقعی،  پیشرفت  به  توانایی  به  دانایی 
به  بنده  افزود:  می انجامد،  کشور  متوازن  و 
به همه مسئوالن  عنوان رئیس دولت موکدا 
که  کرده ام  تاکید  دولت  علمی  و  دانشگاهی 
دانشگاه ها باید اتاق فکر دولت باشند چرا که 
ارتقای بهره وری در کشور و بهبود روندها و 
علم  مبنای  بر  کارها  انجام  گرو  در  فرایندها 

است.
کوتاه  بازدید  به  ادامه  در  رئیسی  آیت اهلل 
هوافضای  دستاوردهای  نمایشگاه  از  خود 
دانشگاه امیرکبیر اشاره کرد و اظهار داشت: با 
نمایشگاه  این  توضیحاتی که دست اندرکاران 
در جریان این بازدید ارائه کردند؛ بنده بسیار 
افسوس خوردم که چرا از این تالش ها حمایت 
محصول  به  تبدیل  تا  نیامده  عمل  به  کافی 
توانمندی هایی  چنین  که  است  شوند. حیف 
در کشور وجود داشته باشد اما به شایستگی 

مورد استفاده قرار نگیرد.
رئیس جمهور تاکید کرد: دولت وظیفه دارد 
عالوه بر توجه و بهره گیری از توانمندی های 
داخلی، از تالش گران این عرصه نیز حمایت 
و  ظرفیت ها  به  نسبت  مردمی  دولت  و  کند 
و  داشته  عمیق  باور  داخلی  استعدادهای 
تمام توان خود را برای حمایت از تبدیل این 
توانمندی ها به محصول به کار خواهد گرفت.

مردمی،  دولت  اینکه  بیان  با  رئیسی  آیت اهلل 
برای  بلکه  نمی کند،  عبور  مشکالت  کنار  از 
حل مشکل، به میدان آمده است، گفت: بنای 
آنها؛ شما  زدن  دور  نه  است،  مسائل  ما حل 
در دانشگاه ها توجه و تمرکز خود را بر روی 
تمام  با  نیز  دولت  و  بگذارید  علمی  کارهای 
توان و قوت خود از فعالیت های شما حمایت 
را  کشور  اول  و  اصلی  اولویت  و  کرد  خواهد 
استعدادهای  و  توانمندی ها  از  بهره گیری  بر 

داخلی قرار خواهد داد.

مذاکرات  به  اشاره  با  قم  موقت  جمعه  امام   
احیای برجام، شرط الزم برای تحقق این امر 
را رفع تحریم نفتی و تحریم های دیگر دانست 
و خطاب به طرف های مذاکره با ایران، گفت: 
پرونده پادمان را برای همیشه ببندید و دیگر 

هر روز به عنوان بهانه مطرح نکنید.
در  بوشهری  حسینی  هاشم  سید  آیت اهلل   
قدس  در مصالی  قم  نماز جمعه  خطبه های 
جریان  در  مذاکرات  داشت:  اظهار  شهر  این 
است، رفت و برگشت هایی بوده، ایران پاسخ 
خودش را داده، ما چند مساله کلیدی داریم 
مجلس،  مردم،  تقاضای  بشود،  حل  باید  که 
دولت و رهبری عزیز ماست، اگر می خواهید 
این برجام احیا شود، تحریم ها را بردارید، چرا 
ما را هر روز به یکی شکلی تحریم می کنید؟

تحریم های  داد:  ادامه  قم  موقت  جمعه  امام 
را  دارید  که  دیگری  تحریم های  و  نفتی 
می کنید  ادعا  که  پادمان  بحث  این  بردارید، 
پرونده  گرفته ایم،  فاصله  آژانس  بحث  از  ما 
پادمان را برای همیشه ببندید و دیگر هر روز 

به عنوان بهانه مطرح نکنید.
ما  وی گفت: خواسته هایی که ملت و دولت 
اگر  و  است  برحقی  خواسته های  یک  دارند، 
به  مسئوالنه  پاسخ  و  کنید،  کوتاهی  شما 
ولو  بدانید،  آمریکایی ها  ندهید،  ما  مسئوالن 
ممکن است با زور رسانه چیز دیگری بگویید، 

را  شما  بشری  جوامع  بیدار  وجدان های  ولی 
محکوم خواهد کرد.

حسینی بوشهری همچنین با اشاره به شرایط 
پیش آمد  حادثه ای  متاسفانه  گفت:  عراق 
رو  االن  بحمداهلل  ولی  نبود،  انتظار  اصال  که 
و  دولت  به  جمع  این  پیام  است،  آرامش  به 
چه  اسالمی  ایران  که  است  این  عراق  مردم 
رهبر عزیز انقالب، چه مراجع بزرگوار تقلید، 
چه حوزه های علمیه و چه مردم ما،  خواهان 
آرامش، آسایش و امنیت برای مردمی هستیم 
که امروز و در طول این روزها میزبان زائران 
امام حسین )ع( هستند، و هیچ ناامنی همان 
برای  ما هم  نمی کنید،  تحمل  گونه که شما 

شما مردم خوب عراق تحمل نخواهیم کرد.
از  افزود:  ادامه  در  مدرسین  جامعه  رئیس 
پیامی که یکی از بزرگان نجف و قم در رابطه 
فقیه و مشخصا رهبر  ولی  با نقش و جایگاه 
خیرخواهی  و  دادند،  انقالب  فرزانه  و  عزیز 
که نسبت به عراق و مردم عراق داشتند، به 
سهم خودم از این شخصیت قدردانی و تشکر 
کرد:  تصریح  موقت  قم  جمعه  امام  می کنم. 
راهپیمایی  فضل الهی  به  عراق  اخیر  حوادث 

اربعین را تحت شعاع قرار نخواهد داد.
حسینی بوشهری در بخش دیگری از سخنان 
خود با ذکر این نکته که دولت سیزدهم که بر 
سر کار آمده، مردم انتظارهایی داشتند افزود: 

نگاه رهبر عزیز و فرزانه انقالب برای ما مالک 
است، رهبر عزیز و فرزانه ما ۲ نکته کلیدی 
دولت  هیات  با  دیدار  در  فرمایش هایشان  در 

داشتند.
وی ادامه داد: یکی سخن از توفیق های دولت 
و امیدی که مردم به آینده دارند، گرچه االن 
مسکن  اجاره  سختی  دارند،  سختی هایی 
اگر  ولی  دارند  معیشتی  مشکل های  دارند، 
سختی ها  این  بدهد  دست  از  را  امید  انسان 
چند برابر می شود. حسینی بوشهری با اشاره 
رئیس  شبانه روزی  تالش های  و  کارها  به 
بار  پنجمین  برای  امروز  گفت:  جمهوری 
رفتند خوزستان جهت افتتاح طرح آب غدیر، 
رئیس جمهور آنجا حضور دارند، این تحرک 
به  دارند،  ایشان  که  ویژگی هایی  و  پویایی  و 
۳۱ استان به صورت مکرر رفتند، این ها امید 
و  بزرگواران  شما  است  ممکن  است،  آفرین 
عزیزانی که پای صحبت من هستید یا از این 
تریبون می شنوید، بگویید که االن زندگی ما 
سر و سامان ندارد، اما قضایا به گونه ای است 

که نیاز به کارهای زیرساختی داریم.
رهبر  اینکه  بیان  با  مدرسین  جامعه  رئیس 
اشاره  که  توفیق هایی  از  غیر  انقالب  معظم 
دولت  به  نیز  مهمی  توصیه های  کردند، 
داشتند، بیان داشت: نخستین نکته ای که به 
صورت کلی مطرح کردند، کاهش و رشدهایی 

است که داریم.
تولید  رشد  و  تورم  کاهش  کرد:  اضافه  وی 

برای مردم ما بشارت خوبی است.
توسعه  تجارت جهانی،  رشد  یادآور شد:  وی 
پروژه های بزرگ صنعتی، قراردادهای بزرگی 
که با کشورهای مختلف دارند، رایگان شدن 
پوشش  تحت  که  کسانی  گاز  و  برق  و  آب 
آزاد شدن  بهزیستی هستند،  و  امداد  کمیته 
و  کشورها  برخی  در  ما  پول های  از  بخشی 
جمله  از  حاکمیت  در  جوانان  مساله شرکت 

توفیق های دولت سیزدهم است.
نسل  جوان،  نسل  گفت:  قم  جمعه  خطیب 
است  ممکن  است،  انگیزه ای  پر  و  امید  پر 
بکنند، تجربه  اشتباهی هم  تعبیر رهبری  به 
باید  اینجا  از  به تدریج  ولی  باشند  نداشته 
پخته  تجربه  با  افراد  کنار  در  تا  کرد  شروع 

شوند، و کشور رونق الزم را پیدا کند.
وی همچنین برجسته شدن شعارهای انقالب 
این دولت را خیلی مهم دانست و گفت:  در 
دولت وعده هایی که نمی تواند عمل کند، به 

مردم ندهد و اگر وعده داد نیز عمل کند.
امام جمعه موقت قم خاطرنشان کرد: دولت 
اینکه  باشد،  داشته  کشور  برای  جامع  نقشه 
موردی اینجا چنین آنجا چنان، کافی نیست 
کارها  جامع  نقشه  و  طراحی  یک  با  باید  و 
با  رابطه  در  جدی  اقدام  وی  ببرند.  پیش  را 
مسکن را مورد تاکید قرار داد و گفت: رییس 
محترم جمهوری وعده چهار میلیون مسکن 
که  گزارشی  البته  که  دادند  سال  چهار  طی 
به من رسیده، عملیات حدود یک میلیون و 
این ها واقعا برای  اندی مسکن شروع شده و 

جامعه ما امید بخش است.

خطیب جمعه قم :

شرط الزم برای احیای برجام  رفع تحریم های نفتی است 


