
اربعین نماد و سمبل شهید 
و مرگ استکبار است 

شاخص های رهبری را 
در کمیسیون تحقیقات نوشته ایم
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خطیب نماز جمعه این هفته تهران گفت: اربعین سمبل و نماد 
های  خطبه  در  صدیقی  اهلل  آیت  است .  مستکبر  مرگ  و  شهید 
اشاره  با  نماز جمعه  اول  در خطبه  تهران  نماز جمعه  هفته  این 
به اربعین حسینی)ع( گفت: مساله اربعین بار اخالقی و عرفانی 
دارد که به برکت اربعین امام حسین)ع( در تریبون های عمومی 
ما قابل طرح است.  اگر کسی  4۰ شبانه روز، زندگی اش الهی....

ما  گفت:  رهبری  خبرگان  مجلس  رییسه  هیئت  سخنگوی 
شاخص هایی که قانون اساسی برای رهبری نظام در نظر گرفته 
را در کمیسیون تحقیقات نوشته ایم. آیت اهلل سیداحمد خاتمی 
اجالس  دهمین  اختتامیه  خبری  نشست  در  سخنانی  طی 
این  دستاورد  بزرگترین  کرد:  اظهار  رهبری  خبرگان  رسمی 

جلسه تکمیل اصالح قانون انتخابات مجلس خبرگان ...
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نیازهای جامعه ایثارگری استان 
با جدیت پیگیری می شود

احتمال 
خیز جدید کرونا؛

 اواخر پاییز 

نماینده بویراحمد و دنا اعالم کرد:

ساالنه 15 هزار درخت بلوط 
در استان قطع می شود 

نماینده بویراحمد، دنا و مارگون در مجلس شورای 
اصله  هزار   ۱۵ تا   ۱۰ بین  ساالنه  گفت:  اسالمی 
بویراحمد  و  کهگیلویه  استان  در  بلوط  درخت 
از  بهره برداری  آئین  در  روشنفکر  مهدی  می شود. 
شبلیز  منطقه  روستای   ۱۰ به  رسانی  گاز  شبکه 
منابع  به ضرورت حفظ  اشاره  با  دنا  در شهرستان 
در  ساالنه  داشت:  اظهار  زیست  محیط  و  طبیعی 
سوخت  تأمین  برای  بویراحمد  و  کهگیلویه  استان 
بین  گازرسانی  شبکه  از  برخوردار  غیر  مناطق  در 
با  و  قطع می شوند  اصله درخت  هزار  پانزده  تا  ده 
این  از  استان  مناطق  به  صددرصدی  گازرسانی 

معضل جلوگیری خواهد شد...

مجلس خبرگان رهبری با انتشار بیانیه ای در 
واکنش به برخی شبهات درباره آینده رهبری 
به عنوان  نظام تصریح کرد: خبرگان رهبری 
معتمدان ملت بر حسب وظیفه ذاتی، قانونی 
معنا  بی  را  ها  پراکنی  شبهه  خود  شرعی  و 
مجلس  این  سابقه  دارد  می  اعالم  و  دانسته 
و  گزینی  شایسته  به  توجه  از  حاکی  وزین 

انتخاب اصلح بوده است.
رسمی  اجالس  دهمین  پایانی  بیانیه  در 

مجلس خبرگان رهبری آمده است:
دهمین  پایان  در  رهبری  خبرگان  مجلس 
که  پنجم  دوره  در  خود  رسمی  اجالس 
السالم  علیهم  اهلل  آل  محنت  ایام  با  مصادف 
شده است با سپاس به درگاه خداوند متعال از 
عموم ملت شریف ایران که با شور و اخالص 
عزاداری حضرت  مراسم  و  مجالس  حسینی، 
محبان  با  همراه  را  السالم  علیه  سیدالشهداء 
اهل بیت علیهم السالم در گوشه و کنار جهان 
با شکوه تمام برگزار کردند، قدردانی نموده و 
باعظمت  چه  هر  برگزاری  متعال،  خداوند  از 
را  حسینی  اربعین  بخش  حیات  مراسم  تر 

مسئلت دارد و بر موارد زیر تأکید می  نماید:
که  اسالمی  امت  رهبری  و  فقیه  والیت   .۱
اسالمی  نظام  و  انقالب  بقای  و  عامل حدوث 
التزام  و  اساسی  قانون  بنیادین  اصول  از  و 
عملی به آن از بدیهی ترین شاخص های فقه 
و قانون مداری است، نماد عظمت، استقالل و 
بی  باشد.  می  اسالمی  ایران  در  ملی  وحدت 
در  عظیم  های  پیشرفت  به  دستیابی  شک 
صنعتی  فناوری،  علمی،  مختلف  های  حوزه 
امروز  ایران،  اسالمی  جمهوری  در  دفاعی  و 
مرهون زعامت و رهبری فقیهی عادل، حکیم 
و مدبر است که در رأس این نظام الهی قرار 
گرفته است. دشمنان انقالب اسالمی با درک 
همواره  انقالب،  پیروزی  آغاز  از  واقعیت  این 
مقابله  به  گوناگون  و شگردهای  توطئه  ها  با 
انقالب  با اصول و مبانی والیت فقیه و رهبر 
این  تضعیف  صدد  در  و  پرداخته  اسالمی 
اند؛ در حالی که مردم  جایگاه عظیم برآمده  

مسلمان ایران با هوشیاری و آگاهی، ضمن...

استاندار کهگیلویه و بویراحمد گفت: نیازهای جامعه 
ساماندهی  مسکن،  اشتغال،  شامل  استان  ایثارگران 
با جدیت مورد بررسی  را  گلزار شهدا و تمثال شهدا 
در  احمدزاده  سیدعلی  داد.  خواهیم  قرار  پیگیری  و 
اهلل  آیت  حضور  با  استان  ایثارگران  شورای  نشست 
حسینی نماینده ولی فقیه در استان اظهار داشت: همه 
دستگاه های اجرایی بخش دولتی، عمومی و خصوصی 
برای پیشبرد امور و اجرای قانون جامع ایثارگران پای 
کار بیایند و صد درصد به آن تمکین کنند. وی اظهار 
کرد: اجحاف، کم توجهی و بی اعتنایی که در گذشته 

به حقوق جامعه ایثارگران...

استاندار کهگیلویه و بویراحمد عنوان کرد:

2

2

2 4

 سرپرست اداره کل صنعت، معدن و تجارت:
آغاز طرح بازرسی و نظارت 

ویژه بازگشایی مدارس 
دراستان

رئیس هیات دومیدانی استان خبر داد:

کسب ۳ مدال طالی 
ورزشکاران استان در 

رقابت های دوومیدانی کشور

شبه ا فکنی در باره
 آینده رهبری بی معناست
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مدیرکل نوسازی مدارس کهگیلویه بویراحمد اعالم کرد؛

700 مدرسه فرسوده 
در استان وجود دارد
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 رئیس ستاد مرکزی اربعین با بیان این که نگرانی درباره کمبود 
آب و بنزین برای خدمت رسانی به زائران وجود ندارد، در عین 
حال از مردم خواست که برای حفظ امنیت و سالمت خود به 
هیچ وجه به پایانه های مرزی مراجعه نکنند و این ستاد را در 
باالی ۵۰  اربعین در شرایط سخت و گرمای  مدیریت مراسم 

درجه یاری کنند.
در  اربعین  مرکزی  ستاد  رئیس  میراحمدی«  »سیدمجید   
تشریح  به  صداوسیما   ۲۱ ساعت  خبری  بخش  با  گفت وگو 
آخرین وضعیت مرزها و تردد زائران اربعین پرداخت و گفت: 
از صبح امروز مرزهای مهران، شلمچه، چذابه به صورت میدانی 
با حضور وزیر کشور مورد بررسی قرار گرفت؛ ضمن این که در 
جاده های  و  مرزی  پایانه های  فراجا  کنترل  و  فرماندهی  اتاق 

مواصالتی تحت کنترل و رصد قرار دارد.
وی افزود: از جهت انسداد شریان های اصلی و جاده ای هیچ 
مشکلی وجود ندارد و هیچ مسافری در جاده ها دچار مشکالت 
و سختی های غیر قابل تحملی نشده و هیچ یک از شایعاتی که 

در این زمینه وجود دارد، صحت ندارد.
اعالم  دلیل  به  این که  بیان  با  اربعین  مرکزی  ستاد  رئیس 
ناگهانی انسداد به وجود آمده مشکالتی ایجاد شد اما با تدبیر 
و درایت پلیس راهور این موضوع به خوبی مدیریت شد، درباره 
خروج زائران از مرز گفت: اتوبوس هایی که در مسیر عراق قرار 
می توانند  که  و سیصد دستگاه هستند  هزار  به  نزدیک  دارند 
وارد پایانه های مرزی شوند؛ مابقی اتوبوس ها که در پایانه ها و 

مرزهای عراق هستند هم می توانند از مرز عبور کنند.
در  که  جمعیت  نفر  هزار   4۰۰ کرد:  خاطرنشان  میراحمدی 

مرزها حضور داشتند، امروز از مرزها عبور کرده اند.
پایانه های  در  داد:  توضیح  مرزها  انسداد  علل  توضیح  در  وی 
عبور  از  بعد  نداریم.  مشکلی  هیچ  زائران  عبور  برای  مرزی 
این  که  دارد  وجود  اساسی  مشکل  ایران  مرزی  پایانه های  از 
مشکالت در تفاهم نامه و سفری که وزیر کشور به عراق داشت، 

مورد بررسی و بحث قرار گرفت.
رئیس ستاد مرکزی اربعین اضافه کرد: مدت زمانی که یک زائر 

ثانیه است  از ۱۰  ایران قرار می گیرد کمتر  در گیت خروجی 
تا مشخصات فردی وی اسکن و بررسی شود اما در پایانه های 
دقیقه   4 حداقل  عراق  خروجی  گیت های  در  و  عراق  مرزی 

بررسی مدارک به طول می انجامد.
به گفته میراحمدی، تعداد گیت های خروجی ایران چند برابر 
این  تفاهم شد که  با طرف عراقی  لذا  گیت های عراقی است؛ 

گیت ها هم متناسب سازی شود.
ازدحام  و  تراکم  به  منجر  مشکل  همین  این که  بیان  با  وی 
جمعیت در گیت های عراق و ایران شده است، گفت: برای حل 
این مشکل با عزیزان عراقی تفاهم کردیم که اطالعات خروج 
زائران ما با حضور پلیس عراق در اختیار آنها قرار گیرد و این 
یک مرحله حذف شود که با این موضوع موافقت شده اما تا این 

لحظه این تفاهم نامه اجرایی نشده است.
میراحمدی با بیان این که هیچ مشکلی برای زائرانی که پشت 
مرزها حضور دارند وجود ندارد، اعالم کرد: آب به اندازه کافی 
برای زائران وجود دارد و در مرز شلمچه و چذابه، روزانه ۱۵ 

هزار قالب یخ مصرف شود و مشکلی در این زمینه نداریم.
هم  مرزی  پایانه های  در  مستقر  موکب های  کرد:  تأکید  وی 
خدمات خوبی ارائه می کنند؛ لذا از نظر رسیدگی های درمانی و 
مسائلی از این دست نیز هیچ مشکلی در پایانه ها وجود ندارد.

در  خودروها  سوخت  درباره  اربعین  مرکزی  ستاد  رئیس 
پایانه های مرزی گفت: پیش از سفرهای اربعین با وزارت نفت 
جلساتی داشته و عزیزان اطمینان دادند که در این زمینه هیچ 
پیرامون  گزارشی  هیچ  زمینه  این  در  و  بود  نخواهد  مشکلی 

کمبود سوخت به ستاد اربعین واصل نشده است.
میراحمدی تصریح کرد: مسأله مهم در حال حاضر حمل و نقل 
زائران در مرزهای عراق است که همچنان مشکالت وجود دارد 
و درخواست می کنم برای حفظ امنیت و سالمت زائران عزیز 
به پایانه های مرزی به هیچ وجه مراجعه نشود و مردم کمک 
درجه   ۵۰ باالی  گرمای  و  شرایط سخت  در  بتوانیم  تا  کنند 

مراسم اربعین را مدیریت کنیم. 

بسیار  گرمای  و  جوی  شرایط  به  توجه  گفت:با  کشور  وزیر   
باالی هوا و محدودیت وسایل حمل و نقل در مرزها زائران از 
مبدا به سمت مرزها و گذرگاه های اربعین حرکت نکنند. احمد 
وحیدی جمعه در بازدید از پایانه مرزی شلمچه اظهارداشت:در 
استاندار  سوی  از  که  خوبی  مدیریت  با  وضعیت  شلمچه  مرز 
مرز  در  زائرانی که  و  است  نسبتا خوب  انجام شده  خوزستان 

معطل بودند در حال عبور به سمت عراق هستند.
انتظامی،  افزود:با کمک مسئوالن استانی از جمله نیروی  وی 
سپاه، هالل احمر و اورژانس و همه عزیزانی که درگیر هستند 
با  وحیدی  هستند.  روان  زائران  حرکت  اکنون  هم  مردم  و 
اشاره به مشکل جابجایی زائران در مرز عراق اظهار داشت:از 
مسئوالن عراقی تشکر می کنم که در حال بسیج امکانات خود 
برای جابجایی زائران از مرز هستند. وی افزود:در حال مدیریت 
عبور زائران اربعین با الویت زائران استان های مرزی و سپس 
استان های همجوار هستیم و پس از آن سایر استانها با اعالم 
ستاد مرکزی اربعین به عراق منتقل خواهند شد. وزیر کشور 

گفت:زائرانی که هنوز از مبدا به سمت مرزها  حرکت نکردند 
با توجه به تعداد باالی زائران و برخی از نیازمندی ها از جمله 
به  هستیم  مواجه  مشکل  با  گاهی  که  نقل  و  حمل  امکانات 

سمت مرزها حرکت نکنند.
وحیدی با اشاره به افزایش قیمت وسایل نقلیه در طرف عراق 
برای جابجایی زائران اربعین به عتبات عالیات گفت:دولت عراق 
در این خصوص اقدام های خوبی انجام داده است و با هماهنگی 
که برای اعزام اتوبوس از ایران به مرزها شده قیمت جابجایی 
زائران کاهش خواهد یافت. وزیر کشور گفت:زائران مدت سفر 
خود را در عراق به لحاظ کمبود امکانات مدیریت کنند و بیشتر 
از چهار تا پنج روز در عراق نمانند تا سایر زائران نیز بتوانند به 
سفر عتبات عالیات عراق مشرف شوند. وزیر کشور پیام پیاده 
روی اربعین  اتحاد جهان اسالم و همه ادیان الهی عنوان کرد و 
بیان داشت: مکتب اهل بیت زنده است و راه نجاتی جز مکتب 
کانون  اربعین حسینی  بواسط  عراق  امروز  و  نیست  بیت  اهل 

توجه این جهانی است.

وزیر فرهنگ و ارشاد اسالمی گفت: طرح های مصوب فرهنگی 
در حوزه فرهنگ و هنر از سوی این وزارتخانه حمایت می شوند.

محمدمهدی اسماعیلی روز جمعه در نشست بررسی مشکالت 
هر  اینکه  بیان  با  مسجدسلیمان  هنری شهرستان  و  فرهنگی 
طرح مصوب در حوزه فرهنگ و هنر، چنانچه فاقد اعتبار باشد، 
برگزاری  خصوص  در  وزارتخانه  این  افزود:  شود  می  اجرایی 
ملی،  های  شخصیت  گرامیداشت  و  بهاری  های  جشنواره 

مذهبی و هنری در مسجدسلیمان آمادگی همکاری است.
وی ادامه داد:برخی از مسایل و مشکالت را می توان در کوتاه 
مدت مورد توجه قرار داد و سپس برای رفع آن برنامه ریزی 
کرد. وی به موضوع معیشت خبرنگاران و اهالی هنر اشاره کرد 
و افزود: مسووالن اداره کل و ادارات شهرستانی وزارت فرهنگ 
در خوزستان نسبت به بهره مندی اهالی رسانه و هنر از خدمات 
صندوق هنرمندان، اقدام کنند. وی ادامه داد:در نشست هایی 

دنبال  به  اسالمی  شورای  مجلس  و  کشور  وزارت  مجموعه  با 
قابل  و بخش  اجتماعی هستیم  آسیب های  بحث  در  فعالیت 
انتخابیه)مسجدسلیمان،  این حوزه  به  اقدامات  این  از  توجهی 
فعالیت  انجام  بر  اسماعیلی  می یابد.  اختصاص  اندیکا(  و  اللی 
های فرهنگی جدی و موثر در این منطقه تاکید کرد و گفت:در 
وزارتخانه  بودجه  از  استانی،  اعتبارات  ندادن  صورت تخصیص 
اعتباری برای کاهش آسیب های اجتماعی و افزایش فعالیت 
انتخابیه  حوزه  ویژه  به  استان  این  در  هنری  و  فرهنگی  های 
مسجدسلیمان، در نظر می گیریم. وی یکی از راه های مقابله 
با آسیب های اجتماعی را ایجاد نشاط عمومی و عالقه مندی 
در  سیار  سینمای  ایجاد  افزود:  و  کرد  بیان  فرهنگ  حوزه  به 
فیلم  نمایش  و  منطقه  مردم  استفاده  برای  مسجدسلیمان، 
این حوزه، همزمان  های جشنواره ای در مناطق و روستاهای 
که  است  ضروری  کشور،  سینماهای  و  تهران  در  نمایش  با 

راه اندازی می شود.

رئیس ستاد مرکزی  اربعین:

 مردم با عدم مراجعه به مرزها به 
مدیریت آیین اربعین کمک کنند

وزیر کشور:

زائران از مبدا به سمت مرز حرکت نکنند

طرح های مصوب فرهنگی حمایت می شوند
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سرپرست اداره کل صنعت، معدن و تجارت:
آغاز طرح بازرسی و نظارت ویژه 

بازگشایی مدارس دراستان
سرپرست اداره کل صنعت، معدن و تجارت استان کهگیلویه 
بازرسی و نظارت ویژه  و بویراحمد از شروع طرح مقدماتی 

بازگشایی مدارس در سراسر این استان خبر داد.
شدن  نزدیک  با  افزود:  خبرنگاران  جمع  در  روزبهان  کریم 
به آغاز سال تحصیلی جدید و بازگشایی مدارس و افزایش 
تقاضا برای خرید برخی از کاالها و خدمات و پیشگیری از 
افزایش غیرمنطقی قیمت ها، طرح تشدید بازرسی و نظارت 

ویژه بازگشایی مدارس در سراسر استان آغاز می شود.
ادامه  مهر   ۱۵ تا  شهریور   ۱۷ از  طرح  این  کرد:  اظهار  وی 
از  تخلفاتی  با  بازرسی ها  در  اداره کل  این  بازرسان  و  داشته 
قبیل گران فروشی، کم فروشی، تقلب، عدم درج قیمت، عدم 
صدور فاکتور خرید و همچنین فروش برای مشتریان، تبلیغ 

خالف واقع و حراج غیر قانونی برخورد می کنند.
سرپرست اداره کل صنعت، معدن و تجارت استان خاطرنشان 
کرد: همه صنوف و مراکز عرضه این کاالها موظفند با نصب 
برچسب بر روی کلیه کاالها و درج نرخ نامه انواع خدمات، 
صدور فاکتور رسمی از سوی واحدهای صنفی برای مشتریان، 
رعایت نرخ های مصوب با درصد سود قانونی را رعایت نمایند.

روزبهان تصریح کرد: همشهریان از خرید و فروش هر گونه 
کاال و نوشت افزار خارجی قاچاق، تقلبی و یا داشتن تصاویر 

خارج از فرهنگ اسالمی ایرانی خودداری کنند.
وی ادامه داد: بازرسان واحد بازرسی و نظارت این اداره در 
قالب تیم های محسوس و نامحسوس با حضور در بازار ضمن 
پایش عرضه اقالم ضروری با هرگونه تخلفات صنفی برخورد 
و ضمن تشکیل پرونده متخلفین، آنها را به اداره کل تعزیرات 

حکومتی استان معرفی خواهند کرد.
روزبهان با تأکید بر اهمیت نقش شهروندان در جلوگیری از 
تخلفات صنفی، بیان کرد: شهروندان هنگام خرید لوازم مورد 
کسب  پروانه  دارای  و  معتبر  صنفی  واحدهای  به  خود  نیاز 
مراجعه نمایند و در صورت مشاهده هرگونه تخلف صنفی، 
مراتب را به سامانه ستاد خبری ۱۲4 گزارش تا به شکایت 

آنها رسیدگی شود.

اجرای کمربندی سوم نقش مهمی 
در توسعه شهری کهگیلویه دارد

وبویراحمد  کهگیلویه  استانداری  شهری  امور  مدیرکل 
روند  سوم  کمربندی  عمرانی  طرح  اجرای  با  گفت: 
کهگیلویه  شهرستان  مرکز  دهدشت  شهری  توسعه 

شتاب بیشتری خواهد گرفت.
 فرزاد بابکان پور درآیین کلنگ زنی این طرح عمرانی 
شهر  سوم  کمربندی  پروژه  احداث  داشت:  اظهار  این 
در  مهمی  نقش  کهگیلویه  شهرستان  مرکز  دهدشت 

توسعه شهری خواهد داشت.
وی بیان کرد:این طرح در ۲ فاز اجرا و فاز اول از میدان 
شهید ضیائی به طول پنج کیلومتر و فاز دوم از دانشگاه 
اجرایی  دهدشت   - پاتاوه  جاده  به  ان  اتصال  تا  آزاد 

خواهد شد.
را  زنی  کلنگ  آیین  در  مالکین  اعتراض  پور  بابکان 
با  این طرح عمرانی  نیاز است  افزود:  قانونی دانست و 

توجه به نقش مهم آن در توسعه اجرا شود.
وی بر پرداخت حقوق مالکین از سوی شهرداری تاکید 
با توجه به مزیت  انتظار می رود مالکان  کرد و گفت: 
شهرداری  با  را  الزم  همکاری  آن  جانبه  همه  های 

دهدشت داشته باشند.
مالکین  همکاری  صورت  در  کرد:  تصریح  پور  بابکان 
بهره  به  طرح  این  یکسال  طی  شود  می  بینی  پیش 

برداری برسد.
و  مالکین  اعتراض  با  پروژه  این  زنی  کلنگ  عملیات   

معترضین ناتمام ماند.

کسب ۳ مدال طالی ورزشکاران استان 
در رقابت های دوومیدانی کشور

از  بویراحمد  و  کهگیلویه  استان  دوومیدانی  هیات  رئیس 
کسب سومین مدال طالی ورزشکاران استان در رقابت های 
دوومیدانی قهرمانی کشور و انتخابی تیم ملی نوجوانان کشور 

خبر داد.
های  رقابت  روز  دومین  در  گفت:  محمدی  امیدمحمد 
دوومیدانی پسران رده سنی نوجوانان کشور که به میزبانی 
عباس  برگزار شد،  تهران  انقالب  آفتاب  ورزشگاه  در  تهران 
محراب پور در ماده پرتاب دیسک با پرتابی به طول ۵۰ متر 

و ۵۵ سانتیمتر به مقام قهرمانی و مدال طال دست یافت.
وی اظهار کرد: تیم دوومیدانی نوجوانان استان با اعزام سه 
ورزشکار و کسب سه مدال طال برای اولین بار در تاریخ دو و 

میدانی به جمع ۹ تیم برتر کشور پیوست.
و  کشور  نوجوانان  دوومیدانی  رقابت های  که  است  گفتنی 
تهران  در  شهریورماه   ۱۶ ۱۵و  روزهای  ملی  تیم  انتخابی 
بویراحمد  و  کهگیلویه  استان  نفره  سه  تیم  که  شد  برگزار 
موفق شد سه مدال طال در ماده های ۱۵۰۰ متر، ۲۰۰۰ متر 

با مانع و پرتاب دیسک کسب کرد.

مدیر کل پزشکی قانونی اعالم کرد:
افزایش 9 درصدی فوتی های

 ناشی از سوانح رانندگی دراستان
بویراحمد گفت:  و  استان کهگیلویه  قانونی  مدیرکل پزشکی 
نخست  ماهه  پنج  در  رانندگی  سوانح  از  ناشی  های  فوتی 
روز  امینی  کامروز  یافت.  افزایش  استان ۹ درصد  در  امسال 
رانندگی  حوادث  از  ناشی  متوفیان  مجموع  افزود:  جمعه 
ارجاعی به پزشکی قانونی استان در پنج ماهه نخست امسال، 
۱۰۱ نفر بوده است که نسبت به مدت مشابه سال گذشته 
۹ درصد افزایش داشته است. وی بیان کرد: از کل متوفیان 
و  زن  نفر   ۲4 استان،  قانونی  پزشکی  های  اداره  به  ارجاعی 
و  کهگیلویه  قانونی  پزشکی  مدیرکل  اند.  بوده  مرد  نفر   ۷۷
بویراحمد تصریح کرد: این آمار به تفکیک به ادارات پزشکی 
 ۲۷ گچساران  نفر،   ۵۸ بویراحمد  های  شهرستان  قانونی 
با  امینی  دارد.  تعلق  نفر   ۱ باشت  و  نفر   ۱۵ کهگیلویه  نفر، 
ابراز  استان،  در  تصادفات  از  ناشی  مصدومان  آمار  به  شاره 
داشت: مراجعین به اداره های پزشکی قانونی استان با ادعای 
امسال، ۲  از تصادف در پنج ماهه نخست  ناشی  مصدومیت 
هزار و ۲۷ نفر بوده است که در مقایسه با مدت مشابه سال 
گذشته ۲۱ درصد افزایش داشته است. حوادث رانندگی در 
کهگیلویه و بویراحمد از سال ۱۳۹۰ تا ۱۳۹۵ بیش از یک 
پی  در  نخاعی  ضایعه   ۱۵۰ و  زخمی  هزار   ۳۰ کشته،  هزار 
شامل  ارتباطی  راه  کیلومتر  هزار   ۶ بر  افزون  است.   داشته 
بویراحمد  و  کهگیلویه  در  بزرگراه  و  روستایی  فرعی،  اصلی، 

وجود دارد.

مردم ایران جنایات منافقان را 
از یاد نخواهند برد

سال  هشت  در  منافقان  گروهک  گفت:  یاسوج  جمعه  امام 
دفاع مقدس پیاده نظام صدام و ارتش بعث بودند و با همراهی 
عناصر رژیم پهلوی به کمک رژیم بعثی شتافتند و به همین 
دلیل مردم ایران هیچگاه جنایات آنان را از یاد نخواهند برد.

امام جمعه یاسوج در خطبه های نماز جمعه این هفته شهر 
یاسوج با اشاره به ترورهای کور منافقین در دهه شصت بیان 

کرد: این گروه در آن روزها به هیچ کس رحم نمی کردند.
منافقین کوردل در  از جنایات  آیت اهلل سید نصیر حسینی 
طول بیش از چهار دهه از عمر نظام جمهوری اسالمی گفت 
و  از خباثت ها  ،یادگاری  ترور  نفر شهید  : ۱۷ هزار  افزود:  و 
لکه ننگی بر پیشانی منافقین است که از کودک چند روزه تا 

پیرمرد ۹۰ ساله را به شهادت رساندند.
نماینده ولی فقیه در استان کهگیلویه و بویراحمد به حوادث 
دهه شصت و ترورهای کور منافقین اشاره کرد و یادآور شد: 
آنها مثل داعش به هیچکس رحم نمی کردند با بمب آتش 
زا به اتوبوس ها حمله می کردند و پیر و جوان زن و مرد و 

کودک و همه را در آتش خشم خود می سوزاندند.
امام جمعه شهر یاسوج تاکید کرد: جنایات هولناک منافقین 
همان  در  که  چرا  بود  انسانیت  های  نشانه  هرگونه  از  عاری 
دهه ۶۰ میوه فروش فروش را نیز به دلیل اینکه عکس امام 
به   ، می رساند  به شهادت  بود  کرده  نصب  مغازه خود  در  را 
مردم بر سر سفره های افطار هم رحم نمی کردند و افراد را 
جلوی خانواده و زن و فرزند روی سفره افطاری به شهادت 
می رساندند. امام جمعه شهر یاسوج با بیان روایاتی دیگر از 
جنایات منافقین در دهه ۶۰ گفت: نزدیک به هزار نفر کارگر 
از کارگر ساختمانی گرفته تا بقال را به شهادت رساندند ۱۱۰ 
اما  به شهادت رسید  تبهکار  و  باند جنایتکار  این  زن توسط 
محبوب  و  کرده  حمایت  را  آنها  همچنان  انگلیس  و  آمریکا 
این دو کشور استکباری بودند. نماینده ولی فقیه در استان 
اربعین حسینی  به  اشاره  با  ادامه  در  بویراحمد  و  کهگیلویه 
امام  یادآور شد:  )ع(  امام حسین  زائران  زیاد  بسیار  تعداد  و 
عالمت  پنج  داری  شیعه  فرماید  می  )ع(  عسکری  حسن 
به  )ع(  امام حسین  اربعین  در  آنها حضور  از  یکی  که  است 
شمار می رود. امام جمعه یاسوج با اشاره به اینکه برای سفر 
به همین  و  است  ایجاد شده  ای  العاده  فوق  ازدحام  اربعین 
و  این شور  اند گفت:  را بسته  خاطر مسئوالن ذیربط مرزها 
این  نیست  ها  انسان  و دست خود  است  الهی  عشق جریان 
همه جمعیت با این وضعیت گرمای ۵۰ درجه و گرسنگی و 
تشنگی و همچنین کمبودها در مرزها به عشق امام حسین 
است. وی گفت: وضعیت خدمات رسانی به زائران در مرزها 
ضعیف است و مردم و زائران باید به دستورات مسئوالن در 

خصوص حرکت به سوی مرزها توجه داشته باشند.

اجرای طرح کاداستر تهدید تصرفات و 
اختالفات ملکی را کاهش می دهد

معاون سیاسی امنیتی استاندار کهگیلویه و بویراحمد با بیان 
و  بزرگ  خدمتی  حدنگاری  یا  اراضی  کاداستر  طرح  اینکه 
سازنده به جامعه کشاورزان است، گفت: باید مواظب باشیم 

در اجرای این طرح حقوق کسی ضایع و حقی ناحق نشود.
وضعیت  آخرین  بررسی  جلسه  در  هاشمی مهر  جواد  سید 
اظهار  بویراحمد  و  کهگیلویه  اراضی  کاداستر  طرح  اجرای 
و  بزرگ  خدمتی  حدنگاری  یا  اراضی  کاداستر  طرح  داشت: 

سازنده به جامعه کشاورزان و بهره برداران است.
اجرای  افزود:  و  اشاره کرد  این طرح  اجرای  به ضرورت  وی 
این طرح در پیشگیری از زمین خواری و مسائل و مشکالت 
پیرامون آن، ساماندهی بسیاری از طرح ها و برنامه های دولت 

و اجرای طرح های بخش خصوصی بسیار موثر است.
های  زمین  شدن  دار  سند  روند  در  تسریع  به  هاشمی مهر 
باید مواظب باشیم در  کشاورزی تاکید کرد و اظهار داشت: 

اجرای این طرح حقوق کسی ضایع و حقی ناحق نشود.
اجرای  و  برنامه  ریزی  جهت  کرد:  بیان  هاشمی مهر 
ساماندهی  و  توسعه  یکپارچگی،  حفظ،  برای  سیاست هایی  

اراضی کشاورزی و ملی این طرح اجرا می شود.
فساد،  کاهش  بر  عالوه  اراضی  شدن  دار  سند  با  گفت:  وی 
تهدید تصرفات و اختالفات ملکی، پرداخت تسهیالت، افزایش 
ارزش افزوده عرصه های کشاورزی و مسئله تغییر کاربری آنها 
نیز اهمیت پیدا می کند.  هاشمی مهر با تاکید بر اینکه باید 
در استان به دنبال صدور اسناد و یا شناسنامه زمین با رعایت 
تمام نکات فنی مهندسی و حقوقی باشیم گفت: اجرای طرح 
کاداستر بانک اطالعاتی قوی از اراضی استان را در اختیار ما 
قرار می دهد و قطعا برای هرگونه برنامه ریزی بسیار مفید 

خواهد بود.

تجهیز  و  توسعه  نوسازی،  مدیرکل 
بویراحمد  و  کهگیلویه  استان  مدارس 
کاهگلی  فرسوده  مدرسه   ۷۰۰ گفت: 

در مناطق مختلف استان وجود دارد.
سید رضا حسینی نیک، اظهار داشت 
۶۸ پروژه آموزشی و ورزشی در قالب 
را  تجهیزات  با  و  درس  کالس   ۲۷۰
بالغ بر ۱۵۰ میلیارد تومان تا مهرماه 

تحویل می دهیم.
فصل  اینکه  به  توجه  با  افزود:  وی 
باید  است  مهرماه  نوسازی  ثمردهی 
در در مهر پروژه ها تحویل داده شوند 
ارزشی  بیفتد دیگر  ماه  آبان  به  اگر  و 

برای سال جاری نخواهند داشت.
دولت  هفته  در  افزوذ:  نیک  حسینی 
رفع  مدارس،  هوشمندسازی  بحث 

ایزوگام  و  آسفالت  سرویس ها،  عیب 
مدارس و ... نیز مورد نظر قرار گرفته 
و ۷۰ هزار متر ایزوگام و ۷۰ هزار متر 

آسفالت نیز انجام شده است.
وی خاطرنشان کرد: در بحث فضاهای 
درون  چمن  زمین   ۱۰ تعداد  ورزشی 
مهرماه  که  کردیم  تکمیل  مدرسه ای 

تحویل آموزش و پرورش می شود.
با  استان  مدارس  نوسازی  مدیرکل 
مشکلی  هیچ  مهرماه  در  اینکه  بیان 
داشت،  نخواهیم  تجهیزات  زمینه  در 
و  عیب  بدون  مهرماِه  انشااهلل  گفت: 

نقصی را شروع می کنیم.
کمبود  به  اشاره  با  نیک  حسینی 
نیمکت در فروردین ۱4۰۱ گفت: در 
همان موقع بحثی پیش آمد که ۲ هزار 

دانش آموز در بویراحمد بدون نیمکت 
شد  مصوب  خردادماه  در  اما  هستند. 
که ۲ هزار صندلی دسته دار در اختیار 
این  با  گیرد.  قرار  پرورش  و  آموزش 
هیچ  در  جدید  سال  برای  وضعیت 
زمینه  این  در  کمبودی  استان  جای 

نداریم.
فرسودگی  به  اشاره  با  نیک  حسینی 
بویراحمد،  و  کهگیلویه  در  مدارس 
در  انقالب  از  قبل  استان  داد:  ادامه 
محروم  آموزشی  زیرساخت های  اغلب 
بود، اما با شروع انقالب، ۷۰۰ مدرسه 
در حدود ۱۰ سال در دهه ۶۰ از چوب 

و سنگ و .. ساخته شد.
مدارس  آن  اما  کرد:  خاطرنشان  وی 
 ۲۵ از  بیش  و  شده اند  فرسوده  األن 

معضالت  از  یکی  دارند.  قدمت  سال 
ما شهرستان بویراحمد و شهر یاسوج 
مهاجرپذیر  شهر  دومین  که  است 

کشور است.
حسینی نیک تصریح کرد: طبق گفته 
پرورش،  و  آموزش  در  کارشناسان 
به  نفر  هزار   ۳۰۰۰ تا   ۲۵۰۰ سالی 
اضافه  یاسوج  دانش آموزی  جمعیت 
باید  که  مدارسی  بر  عالوه  می شود، 
بسازیم، اگر در طول سال ۱۰ مدرسه 
هم تحویل دهیم، تنها جلوی افزایش 
به  چیزی  و  گرفته ایم  را  دانش آموز 

سرانه اضافه نکرده ایم.
در  یاسوج  در  ما  اینکه  بیان  با  وی 
خیلی از محالت مشکل زمین داریم، 
گفت: این نوید را دادیم که در اطراف 
 ۹ تعداد  مهر ۱4۰۱،  در  یاسوج  شهر 
آموزشی  فضای  به  آموزشی  فضای 

موجود اضافه خواهیم کرد.
سرانه  داشت:  اظهار  نیک  حسینی 
است،  دهم   ۵.۳ کشور  دانش آموزی 
اما سرانه استان کهگیلویه و بویراحمد 
۸.۲ دهم است. از این نظر ما سومین 
این  در  ما  اما  هستیم.  کشور  استان 
صورت  به  باید  و  داریم  بحث  زمینه 
شهرستان به شهرستان حساب کنیم.

معتقدیم  ما  کرد:  خاطرنشان  وی 
سرانه دانش آموزی در بویراحمد زیر ۳ 
هست، اما در یک شهرستان ۱۱ بوده 
که این موضوع به مهاجرت برمی گردد.

در  مارگون  و  دنا  بویراحمد،  نماینده 
ساالنه  گفت:  اسالمی  شورای  مجلس 
بین ۱۰ تا ۱۵ هزار اصله درخت بلوط در 

استان کهگیلویه و بویراحمد می شود.
از  بهره برداری  آئین  در  روشنفکر  مهدی 
به ۱۰ روستای منطقه  گاز رسانی  شبکه 
شبلیز در شهرستان دنا با اشاره به ضرورت 
حفظ منابع طبیعی و محیط زیست اظهار 
و  کهگیلویه  استان  در  ساالنه  داشت: 
تأمین سوخت در مناطق  برای  بویراحمد 
غیر برخوردار از شبکه گازرسانی بین ده تا 
پانزده هزار اصله درخت قطع می شوند و با 
گازرسانی صددرصدی به مناطق استان از 

این معضل جلوگیری خواهد شد.
دنا  شهرستان  در  کرد:امروز  عنوان  وی 
و  فناوری  حوزه  در  پروژه   ۲۰ به  قریب 
شد  بهره برداری  یا  زنی  کلنگ  ارتباطات 
که برای این پروژه ها قریب به ۷4 میلیارد 

تومان اعتبار در نظر گرفته شده است.
روشنفکر افزود: در حوزه راه نیز ده پروژه 
بالغ بر سی میلیارد تومان در  اعتباری  با 
به مرحله  یه  اجرا  دنا در حال  شهرستان 

بهره برداری رسیده است.
دنا  بویراحمد،  شهرستان های  نماینده 

اسالمی  شورای  مجلس  در  مارگون  و 
منطقه  جغرافیایی  وضعیت  به  اشاره  با 
مناطق  از  یکی  منطقه  این  شبلیز، گفت: 
می باشد  دنا  شهرستان  سردسیری  و  بکر 
که قریب به ۱۸۰۰ نفر جمعیت دارد و در 
تأمین  در  زیادی  مشکالت  با  سرما  فصل 
با  اکنون  هم  که  بودند  مواجه  سوخت 
این  روستای  ده  گازرسانی  پروژه  اجرای 
منطقه در کمتر از شش ماه از نعمت گاز 

برخوردار می شوند.
در  متعدد  دشواری  های  به  اشاره  با  وی 
تحریم  وجود  و  رسانی  خدمات  بحث 
گسترده گفت: نظام جمهوری اسالمی در 

این شرایط دشوار جهت رفاه مردم اقدام 
به ارائه خدمات نموده و مردم نیز به نیکی 

قدردان این خدمات هستند.
روشنفکر تصریح کرد: ۸۹ درصد از مناطق 
برخوردار  گاز  نعمت  از  استان  روستایی 
هستند و ۱۱ درصد باقیمانده نیز با همت 
مسئوالن به این شبکه متصل خواهد شد.

محمد رهنوردی رئیس اداره گاز شهرستان 
دنا در آئین گازرسانی به روستاهای منطقه 
معارض  که  داشت:جایی  اظهار  شبلیز، 
اجتماعی نباشد و مردم و ادارات همکاری 
برنامه  می شود،  انجام  سریعتر  کار  کنند 
با  که  بود  ماهه   ۱۲ شبلیز  پروژه  اجرای 
تالش پیمانکار و همکاری مردم و ادارات 

در مدت زمان پنج ماه به اتمام رسید.
وی افزود: ۹۷۷ روستا در استان ۸۹ درصد 
مناطق  و صددرصد  است  گازرسانی شده 

شهری از نعمت گاز برخوردار هستند.
رهنوردی خاطرنشان کرد: تالش خواهیم 
جز  دنا  شهرستان  فجر  دهه  تا  که  کرد 

مناطق سبز باشد.
روستاهای  به  گازرسانی  کرد:  عنوان  وی 
به  امروز  شبلیز  پروژه  در  مانده  باقی 
در  روستاها  تمام  و  می رسد  بهره برداری 
از  باباحاجی  امامزاده  تا  شبلیز  منطقه 

نعمت گاز برخوردار خواهند شد.
وی افزود: این پروژه بیش از هزار و ۸۰۰ 
پوشش  را  خانوار   4۵۰ به  قریب  و  نفر 

می دهد.

مبحث  در  مشکالت  به  افزود:  وی 
گازرسانی اشاره کرد و گفت: در گازرسانی 
نیاز  نقل  و  و حمل  راهداری  به همکاری 

مبرم داریم.
رهنوردی بیان کرد: اعتبار این پروژه بالغ 
بر ۱۰۵ میلیارد تومان بود و طول مسیر 

۳۰ کیلومتر است.
فرماندار  زاده  درخشان  کورش  ادامه  در 
لطف  به  داشت:  اظهار  دنا،  شهرستان 
اجرای  در  دنا  شهرستان  انقالبی  دولت 
و  انقالب  یک  شاهد  عمرانی  پروژه های 

تحول چشمگیر است.
در  دنا  شهرستان  اینکه  به  اشاره  با  وی 
دوم  رتبه  استان  در  اعتبارات  جذب 
در  شهرستان  این  در  گفت:  دارد،  را 
در  عمرانی  پروژه   ۶۹ مختلف  حوزه های 

حال اجرا است.
پروژه  تکمیل  صورت  در  افزود:  وی 
به منطقه جالله شهرستان دنا  گازرسانی 

به منطقه سبز تبدیل می شود.
شهرستان های  نماینده  آئین  این  در 
بویراحمد، دنا و مارگون در مجلس شورای 
اسالمی، معاونت سیاسی امنیتی استاندار، 
فرماندار شهرستان دنا، مدیرعامل شرکت 
برخی  و  پاتاوه  بخش  استان،بخشدار  گاز 
حضور  شهرستانی  و  استانی  مدیران  از 

داشتند.

مدیرعامل شرکت آب منطقه ای کهگیلویه 
و بویراحمد گفت: 4۳ پروژه آبی با حجم 
قرارداد ۵ هزار میلیارد تومان در استان در 

دست ساخت داریم.
اکنون  هم  داشت:  اظهار  مصلح  آرش 
با حجم قرارداد  استانی  4۳ پروژه ملی و 
درصد  با  تومان  میلیارد  هزار   ۵ اعتباری 
 ۱۰۰ به  نزدیک  تا   ۲۰ فیزیکی  پیشرفت 

درصد در استان در دست ساخت است.
پروژه  تعداد  این  از  اینکه  به  اشاره  با  وی 
است،  استانی  مابقی  و   ملی  مورد   ۱۰
عنوان کرد: با تکمیل و بهره برداری از این 
از مشکالت کنونی  زیادی  پروژه ها بخش 

در حوزه آب مرتفع می شود.
ازبهره  بعد  شک  بدون  کرد:  ابراز  مصلح 
اجرای  دست  در  آبی  پروژه های  برداری 

با  سال  نخست  نیمه  نشست های  استان، 
دوم  نیمه  جلسات  و  خشکسالی  موضوع 

برای مدیریت سیالب، حذف می شوند.
مدیرعامل شرکت آب منطقه ای کهگیلویه 
پروژه  بزرگترین  و  مهمترین  بویراحمد  و 
تنگ  سد  را  استان  اجرای  دست  در  آبی 
سرخ عنوان کرد و افزود: این سد تا پایان 

سال آینده آبگیری می شود.
متر  میلیارد   ۱۱ کرد:  خاطرنشان  مصلح 
میلیارد  نیم  و   ۸ و  سالیانه  بارش  مکعب 
روان آب در این استان وجود دارد که در 

 4۰۰ و  هزار  و  آبراهه  کیلومتر  هزار   ۱۱
کیلومتر رودخانه در جریان است.

انقالب  پیروی  از  قبل  شد:  یادآور  وی 
در  طرحی  و  پروژه  هیچگونه  اسالمی، 
این استان وجود نداشت و  زمینه آب در 
هر چه داریم بعد از انقالب و اغلب بعد از 
به   ۷۳ سال  در  رهبری  معظم  مقام  سفر 

استان است.
مصلح با اشاره به اینکه هم اکنون دو سد 
برداری  بهره  در دست  کوثر  و  قاسم  شاه 
است، بیان کرد: پنج نیروگاه برق آبی تحت 

نظارت آب منطقه ای فعالیت می کند و ۹ 
شبکه آبیاری زهکشی به وسعت ۱۶ هزار 

هکتار اراضی استان داریم.
وی با تاکید بر اینکه دولت سیزدهم نگاه 
ویژه ای به مناطق محروم با رویکرد ایجاد 
کشور  استان های  بین  توسعه  در  توازن 
 ۳۰۰ از  استان  آب  اعتبارات  گفت:  دارد، 
میلیارد در سال ۱4۰۰ به ۶۷۰ میلیارد در 

سال ۱4۰۱ افزایش یافته است.
مصلح ادامه داد: طرح آبرسانی از سد کوثر 
و  شد  زنی  کلنگ   ۱۳۹۰ سال  لیکک  به 
تا سال گذشته تنها ۷۰ میلیارد تومان به 
این پروژه اعتبار تزریق شد ولی در یکسال 
برای  تومان  میلیارد   ۲۵۰ از  بیش  اخیر 
اختصاص  پروژه  اجرای  روند  در  تسریع 

یافته است.

مدیرکل نوسازی مدارس کهگیلویه بویراحمد اعالم کرد؛

700 مدرسه فرسوده در استان 

 ساالنه 15 هزار درخت بلوط 
در کهگیلویه و بویراحمد قطع می شود

 اجرای ۴۳ پروژه آبی 
در کهگیلویه و بویراحمد

استاندار کهگیلویه و بویراحمد گفت: نیازهای جامعه 
ساماندهی  مسکن،  اشتغال،  شامل  استان  ایثارگران 
گلزار شهدا و تمثال شهدا را با جدیت مورد بررسی و 

پیگیری قرار خواهیم داد.
ایثارگران  شورای  نشست  در  احمدزاده  سیدعلی 
استان با حضور آیت اهلل حسینی نماینده ولی فقیه 
اجرایی  های  دستگاه  همه  داشت:  اظهار  استان  در 
بخش دولتی، عمومی و خصوصی برای پیشبرد امور 
و اجرای قانون جامع ایثارگران پای کار بیایند و صد 

درصد به آن تمکین کنند.
اعتنایی  بی  و  توجهی  کم  اجحاف،  کرد:  اظهار  وی 
که در گذشته به حقوق جامعه ایثارگران به خصوص 

در جذب فرزندان ایثارگر در استان شده باید جبران 
کرد.

قانون  اینکه،  بیان  با  بویراحمد  و  کهگیلویه  استاندار 
روال  با  یا  و  نشده  اجرا  استان  در  ایثارگران  جامع 
درصد   ۸۳ داشت:  اظهار  است،  شده  اجرا  نادرستی 
اشتغال و جذب شده ها از رزمئدگان است که سهمیه 
پنج درصد اشتغال را داشته اند و از طرفی ۱۷ درصد 
اشتغال و جذب شده ها ایثارگران است که سهمیه  

۲۵ درصد به باال را داشته اند.
و  شهید  فرزند   ۲۷۶ تعداد  کرد:  تصریح  زاده  احمد 
استان  در  جانبازی  درصد   ۷۵ جانباز  فرزند   ۱۰۷
در  مسئله  این  و  هستند  شغل  متقاضی  و  بیکارند 
حالی است که طبق قانون برنامه ششم باید تا پایان 

امسال همه اینها جذب می شدند.
وی ادامه داد: در جایی از خانواده رزمنده ای تا چهار 
می  هم  ایثارگر  ای  خانواده  اما  اند  شده  جذب  نفر 

آنها  از  نفر  یک  و  دارد  بیکار  فرزند  چهار  که  باشد 
جذب نشده است.

هستند  کرد:  عنوان  وبویراحمد  کهگیلویه  استاندار 
مدت  ترین  پایین  با  که  ای  رزمنده  های   خانواده 
رزمندگی و درصد ایثارگری اما فرزندان آنها به کار 
گرفته شده است و هستند خانواده هایی با چندین 
آنها جذب  فرزندان  از  جانبازی  باالی  و درصد  سال 

نشده است.
و  مالک  ریزی،  برنامه  اینکه  بیان  با  زاده  احمد 
و  ایثارگر  فرزندان  جذب  برای  الزم  معیارهای 
شده  تعیین  جدید  شیوه  با  استان  در  رزمندگان 
است، تاکید کرد: اولویت بندی برای اشتغال فرزندان 
و همینطوی  آنها  فرزندان  و  ایثارگران  های  خانواده 

رزمند گان در دستور کار قرار گرفته است.
خصوص  این  در  که  جلساتی  در  اینکه  بیان  با  وی 
داشته ایم ابعاد مختلف موضوع بررسی شده و طرحی 

های  دستگاه  همه  کرد:  اظهار  است،  ارائه شده  نوع 
یا  رسمی  عنوانی  هر  تحت  نیرو  جذب  در  اجرایی 
قانون  باید  یا شرکتی  و  قراردادی  آزمون،  با  پیمانی 
جامع ایثارگران فرزندان ایثارگر و جانبازان ۷۵ درصد 
رعایت  کامال  را  است  درصد  که کف سهمیه ۲۵  را 

کنند.
استاندار کهگیلویه وبویراحمد با بیان اینکه، براساس 
و  ها  برنامه  رزمندگان  و  ایثارگران  جامعه  قانون 
مناسب سازی خوبی برای ایثارگران در سطح استان 
صورت گرفته است، تصریح کرد: همه دست به دست 

هم داده ایم تا مشکالت را برطرف سازیم.
و  ایثارگران  فرزندان  جذب  در  افزود:  احمدزاده 
رزمندگان هیچ تفاوتی بین کارمندان در استانداری 
نقاط  در  غیرکارمند  افراد  و  دیگری  اداره  هر  یا  و 
معیار  اولویت،  و  بود  نخواهد  نزدیک  یا  و  دورافتاده 
و مالک هایی است که مشخص و تعیین شده است.

نیازهای جامعه ایثارگران استان 
با جدیت پیگیری می شود
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متولد فروردین :
 صحبت کردن در مورد نیازهایتان با افراد دیگر برای شما کار سختی 
است، برای اینکه شما می ترسید که مبادا آنها شما را درک نکنند. 
باید قبل از  شاید شما فکر می کنید کسی که واقعاً دوستتان دارد 
چه  شما  که  بفهمد  خودش  کنید  زدن  حرف  به  شروع  شما  اینکه 

نیازهایی دارید، اما لزوماً نباید انتظار چنین چیزی را داشت.
متولد اردیبهشت :

 امروز شما حالتهایی دوگانه دارید. از یک طرف می توانید جنبه های 
مثبت زندگی را ببینید. همه چیز به نظرتان خوب است و شما نقش 
خود را در این دنیای عظیم کاماًل می دانید. اما از طرف دیگر شما از 
پیش آمدهای اخیری که به نظر تغییر ناپذیر هستند راضی نیستید. 
خوشحالی شما بستگی به تشخیص این موضوع دارد که چه چیزی 

خارج از حیطه کنترل شماست. 
متولد خرداد :

 اینکه شما تشخیص داده اید رویاهای شما می توانند مهم تر از حقایق 
سرد و بی روح باشند، کمی تکان دهنده است. حتی اگر شما کارهای 
را که می توانستید  اطالعاتی  تمام  و  انجام داده اید  را  مقدماتی خود 
با  را  آنها  و  کرده  جدا  را  داده ها  است.  کم  چیزی  هنوز  گرفته اید، 
احساسات شخصی خودتان مطابقت بدهید. درک مستقیم خود شما 

از داده های دیگران معتبرتر است.
متولد تیر :

 امروز گفتن حقیقت به دیگران سخت تر شده است، برای اینکه به 
پیش بینی  قابل  غیر  بیشتر  همیشه  به  نسبت  آنها  که  می رسد  نظر 
شده اند. با وجود این در نظر داشته باشید که بخشی از این انرژی نا 
آرام از خود شما برخاسته و شما را مجبور می کند که آن را به سمت 

دیگران هم هدایت کنید. 
متولد مرداد :

کناره  اجتماعی  مشغولیتهای  از  که  شده اید  وسوسه  امروز  شما   
گیری کنید، اما به این معنا نیست که شما می خواهید تنها باشید. 
همچنانکه آرزوهای مادی شما بسیار قوی می شوند، شما احساسات 
زیادی را که ظاهر شده اند تجربه می کنید. اما احتماالً شما حس و 

حال بیرون رفتن و یا مهمانی رفتن را ندارید.
متولد شهریور :

 درگیری و ستیز سختی که قبال برای تان بوجود آمده بود اکنون 
که  کنید  احساس  است  ممکن  داد.  خواهد  نشان  را  خود  عواقب 
شخصی درست در مقابل شما کارهای مخفیانه ای انجام می دهد با 
این حال هیچ کس متوجه آن نمی شود و آشکارا چیزی نمی گوید.

متولد مهر :
هیچ  و  باشید  دیگری  شخص  تابع  که  دارید  تمایل  بیشتر  شما   
مسئولیتی را در زندگی بر دوش نداشته باشید. اما امروز دیگر زمان 
آن فرا رسیده است که شما نیز وارد صحنه اجتماعی شوید و برای 
بردارید،  گام  به شخصی  بودن  اتکا  بدون  و  تنهایی  به  پیشرفت تان، 

حتی اگر کارها را اشتباه انجام دهید.
متولد آبان : 

و  پاچه  دست  واقعا  می کنید  پریشانی  و  گیجی  احساس  که  وقتی 
نگران می شوید در حالیکه دیگران شما را به عنوان شخصی می بینند 
که گام هایتان را استوار و مطمئن بر زمین می گذارد. با وجود اینکه 
ماه نشان شما هنوز تحت تاثیر زحل تاریک و محزون است و در اولین 

خانه از شخصیت شما قرار دارد، افکارتان در ابرها شناور هستند.
متولد آذر : 

ممکن است امروز دریابید که چرا در طی روزهای گذشته مدام دور 
روزه  چند  این  زحمات  نتیجه  می توانید  امروز  می چرخیدید.  خود 
خود را بگیرید. اما مراقب باشید که تنبلی نکنید چرا که در نهایت 
اوقات  همچنانکه  می توانید  بیفزایید.  خود  سرعت  به  که  مجبورید 
خوشی را سپری می کنید، پیشرفت مهمی نیز داشته باشید. لیستی 
از کارهایتان تهیه کنید، اما فراموش نکنید که کمی هم زمان فراغت 

برای خود در نظر بگیرید. 
متولد دی : 

اگر شما دیشب از رویایی زنده و واضح بر   نخواسته اید خواب شما 
ممکن است بیشتر از همیشه شما را بی قرار کند. خوشبختانه شما 
قادر هستید که خود را بحرکت واداشته و امروز را به روزی پرمشغله 
تبدیل کنید. ماه جدید امروز می تواند ترس های ناخودآگاه شما را از 
بین ببرد و شما می توانید با آگاه بودن از آنها بر ایشان غلبه کنید. به 
یاد داشته باشید هر چه بیشتر فعال باشید راحت تر می توانید اعتماد 

به خود و زندگی تان را بدست بیاورید.
متولد بهمن : 

شما باید قادر باشید که در یک موقعیت دشوار بهترین کار را انجام 
دهید اگر شریک یا دوست شما از نظرات شما پیروی نکرد شما کار 
خودتان را بکنید. اخیرا به خاطر رفتار عجیب و غریب کسی شوکه 
شده اید اما االن آماده اید که برای رسیدن به موفقیت و شادکامی در 

زندگی تان کاری بکنید. 
متولد اسفند : 

می کنند.  ایجاد  شما  بیکران  نشان  در  کاملی  تضاد  امروز  کامل  ماه 
حتی اگر شما باید به عنوان بخشی از “گروه” باشید مجبور هستید که 
برای آنکه واقعاهستید بایستید. اما در این کار افراط نکنید؛ با خودتان 
صادق باشید بدون اینکه الزم باشد که بعدا ساکت شوید. شما االن 

بین اینکه منعطف باشید یا نه در تردید هستید.

۳
فال روز 

و  والدین  رفتار  اینکه  بر  تاکید  با  بالینی  روانشناس 
کشش  عدم  یا  کشش  عامل  مهمترین  خانه  فضای 
فرزندان به مصرف سیگار و قلیان است، گفت: دلیل 
دیگر افراد بخصوص زنان برای مصرف سیگار، ژست 
و خودنمایی است؛ رفتار نمایشگری که گاه به ویرانی 

زندگی می انجامد.
شدن  سیگاری  اینکه  بر  تاکید  با  آهنگرزاده«  »ژیال 
است،  روانشناسی  مطلبی  نوجوانان  بخصوص  افراد 
اظهار داشت: فضای آشفته، نزاع های مداوم والدین، 
از  یکی  مشترک  درک  نبود  و  نسلی  شکاف  وجود 
خانواده  اعضای  بردن  پناه  و  گرایش  مهم  عوامل 
مخدر،  مواد  الکل،  سمت  به  نوجوانان  بخصوص 

دخانیات و قلیان است.
تعریف  در  قلیان  و  اینکه مصرف سیگار  بیان  با  وی 
اعتیاد مجاز گفته می شود یعنی جرمی بر آن متصور 
نیست اما مواد مخدر، محرک و الکل اعتیاد غیرمجاز 
از  یادگیری  داد:  ادامه  شود،  می  محسوب  جرم  و 
ای  مشاهده  الگوی  بر  است  مبتنی  کودکی  سنین 
را کسب می  رفتارها  مشاهده  و  نگاه  با  فرزند  یعنی 
مهر  خانواده  در  قلیان  و  سیگار  مصرف  پس  کند 

تاییدی برای فرزندان است.
در  اولیه  های  آموزش  تاثیر  روانشناس،  این  بیان  به 
های  آموزش  اما  است  ماناتر  و  دائمی  افراد  تمامی 
به  است  ممکن  مختلف  های  محیط  در  رفتاری 
یا  والدین  کشیدن  سیگار  پس  باشد.  موقتی  صورت 
فامیل های اطراف در کنار ژن عالقمندی به مصرف 
سیگار، اثری ماندگار در طول زندگی فرد برجا خواهد 

گذاشت.
در  فرزندان  کشیدن  سیگار  کرد:  تصریح  آهنگرزاده 

پایینی  خانواده هایی که سطح فرهنگی و اجتماعی 
دارند بیشتر دیده می شود چرا که تصور والدین مبنی 
بر اینکه در دسترس بودن سیگار از کنجکاوی او می 
می  سیگار  به  فرزندان  کشش  برای  معضلی  کاهد، 

شود.
از  دانستن  ضروری  ضمن  بالینی،  روانشناس  این 
های  مهارت  آموختن  و  والدین  کردن  شروع  خود 
زندگی، خاطرنشان کرد: سپس این والدین تحت نظر 
مشاوران و روانشناسان، آموزش مهارت زندگی و نه 

گفتن را به فرزندان آموزش دهند.
به طور کلی  این پرسش که  به  پاسخ  آهنگرزاده در 
چرا افراد به مصرف دخانیات و قلیان کشش پیدا می 
کنند، توضیح داد: پس از فضای ناآرام خانه، نخستین 
دلیل افراد بخصوص زنان برای مصرف سیگار، ژست 
محدودیت  دلیل  به  که  نمایشگری  رفتار  یک  است؛ 
های موجود در فضای خانه و شرایط ایجاد شده شکل 

می گیرد.

وی ادامه داد: دومین عامل، پناه بردن به عامل بیرونی 
است به این معنا که فرد برای فرار از آالم و سختی 
ها می خواهد به عامل بیرونی پناه ببرد در حالی که 
منبع کنترل افراد درونی باید باشد. در حقیقت منبع 
کنترل درونی یعنی داشتن وجدان و اخالق بازدارنده 
و عاقالنه تصمیم گیرنده که در صورت پرورش آن، 
به  رسیدن  برای  بیرونی  عوامل  به سمت  هرگز  فرد 

آرامش نمی رود.
و  همساالن  نقش  اینکه  بر  تاکید  با  روانشناس  این 
گروه های دوستانه در کشش افراد به مصرف سیگار 
در  که  آنجا  تا  کرد:  تاکید  است،  زیاد  العاده  فوق 
روانشناسی اجتماعی نقش همساالن به مراتب مهمتر 
و اثرگذارتر از نقش والدین محسوب می شود که به 
طور معمول افرادی که در داخل خانواده مشکل دارند 
یا به دنبال منبع بیرونی می گردند این ناراحتی را با 
همساالن تقسیم و با کپی برداری از رفتار آنان، خود 

را ذوب در گروه می کنند.
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جدول سودوکو
ارقام 1تا 9 را طوری قرار دهيد که 
در هر رديف، ستون و مربع های 
کوچک سه در سه فقط يک بار 
به کار روند.

جدول کلمات متقاطع

يادکرد

مهران، شهري که در 26 ارديبهشت 1365 براي دومين بار اشغال شد
صدام مي گفت از مهران خارج نمي شوم 

تا ايران از دور خارج شود

به گزارش »جوان« ش��هر مهران در تاريخ 
جن��گ، نم��اد پاي��داري، مقاوم��ت، ايثار 
و ايس��تادگي اس��ت. اين ش��هر ب��ه عنوان 
جنگي ترين ش��هر ايام ممل��و از خاطرات 
تلخ و ش��يرين روزهاي جنگ بوده و كمتر 
رزمنده اي است كه از اين استان خاطره اي 
نداش��ته باش��د. اين ش��هر مرزي به دليل 
موقعي��ت جغرافيايي اش، با ش��روع جنگ 
تحميلي تحركات و تجاوزات مرزي نظاميان 
عراقي در اين منطقه مرزي ش��روع ش��د و 
روز به روز شديدتر هم ش��د. با ادامه جنگ 
وضعيت به گون��ه اي پيش رفت كه ش��هر 
مهران تا مدت ها قابل س��کونت نبود و فقط 
منطقه عملياتي محس��وب مي ش��د. صدام 
شعار مي داد كه من از مهران خارج نمي شوم 
مگر اي��ران از دور خارج ش��ود. بعثي ها آن 
روزها ب��ا چنين افکاري حمله ب��ه مهران را 

شروع كردند. 
اولين حركت عراق از تاري��خ 13 فروردين 

ماه سال 1358 شروع شد. در اين روز، شهر 
مهران مورد حمله هوايي عراق قرار گرفت 
و روز بعد، يك گروه از ارتش عراق به ش��هر 
»قصرش��يرين« حمله كردند. از فروردين 
ماه س��ال 1359 به طور مرتب شهر مهران 
و حومه آن با خمپاره و توپخانه هدف حمله 
قرار مي گرفت. در آن هنگام، شهر مهران و 
15 روس��تاي اطراف آن پ��س از مداومت و 
شدت نسبي حمات دش��من، به تدريج از 
ارديبهشت ماه سال 1359 محل اقامتشان 

را تخليه كردند.
در هش��تم خرداد ماه س��ال 1359، عراق 
بار ديگر به ش��هر »مهران« حمل�ه هواي�ي 
و توپخانه اي كرد. در اين حمل��ه 12 تن از 
هم ميهنان عزيز به شهادت رسيدند و 36 نفر 
نيز زخمي شدند و اين درحالي بود كه همه 
آنها غير نظامي بودند. در 12 ش��هريور ماه 
سال 1359، مهران بار ديگر مورد حمات 
موشکي قرار گرفت كه در اين حمله نيز دو 

نفر شهيد و پنج نفر   زخمي شدند.
يکي از س��اكنان ش��هر مهران، روزي را كه 
عراقي ها به زادگاه��ش حمله كردند چنين 
توصيف مي كند: »حمله عراقي ها به مهران 
آنقدر سريع اتفاق افتاد و آنقدر اوضاع به هم 
پيچيده بود كه ما حتي اگ��ر اندكي درنگ 

مي كرديم يا كشته مي ش��ديم يا به اسارت 
در مي آمديم. بنابراي��ن اولين موضوعي كه 
ذهن ما را به خود مشغول كرده بود چگونگي 
جان به در بردن از آن معرك��ه بود با وجود 
اين ما خيلي س��ريع با همان ماش��يني كه 
عرض كردم، خان��ه اجدادي م��ان را ترك 
كرديم و همه اجناسي كه در مغازه داشتيم 
و اموال و اثاثي��ه منزلمان را كه نتوانس��ته 
بوديم باخودمان بياوريم به دست عراقي ها 
افتاد. پ��درم بعدها مي گفت ت��رك خانه و 
كاشانه مان در مهران به اجبار دشمن، يکي از 
غمناك ترين اتفاقات زندگي ام بوده است.«

به مرور زمان به دليل خالي ش��دن شهر از 
سکنه و تجمعات جسته و گريخته دشمن 
در نقاط مختلف مرز واحدهايي از تيپ اسام 
آباد )ارتش( ب��راي حف��ظ و تأمين منطقه 
عمليات به اين ناحيه اعزام ش��دند. پس از 
اس��تقرار اين يگان و اج��راي آتش متقابل 
)هرچند ضعيف( عليه دش��من، آتش عراق 

قطع شد و به دنبال آن مردم مجدداً به شهر 
بازگشتند. 

در هشت سال جنگ تحميلي نيز اين شهر 
چهار بار اشغال و س��پس آزاد شد. در واقع 
شهر مهران سه بار به دس��ت ارتش بعثي و 
يك بار در همکاري منافقي��ن با اين ارتش، 
اش��غال و هر بار با تاش و همت رزمندگان 

ايران اسامي آزاد شد. 
عراقي ه��ا ب��ا ورود ب��ه مه��ران تبليغ��ات 
گسترده اي انجام دادند و سعي كردند اشغال 
مهران را بزرگ و در مقابل ش��هر فاو جلوه 
دادند و وانم��ود كردند كه عملي��ات دفاع 
متحرك آنه��ا نتيجه داده اس��ت. امام)ره( 
اين مطلب را از رس��انه هاي بيگانه شنيده و 
متوجه شده بود كه عراقي ها درصدد انجام 
عمليات هاي جديدي هستند به همين دليل 
به تعدادي از پرسنل سپاه كه خدمت ايشان 
مي رس��ند تکليف مي كنند كه »مهران هم 
بايد آزاد شود.« تقريباً 45 روز از اين جريان 
نگذش��ت كه نيروهاي زيادي از لشکرهاي 
س��پاه در منطقه مستقر ش��دند و در دماي 
باالي 50 درجه كمتر از گذش��ت 45 روز از 
تصرف مهران، با انجام عمليات بزرگ كرباي 
يك در پنج مرحله وارد عمليات شدند و شهر 

را از دست بعثي ها آزاد كردند. 

  احمد محمدتبريزي
ش�هر مهران در دوران دفاع مقدس روزهاي پر فراز و نش�يبي را تجربه کرد. روزهايي 
پر از حادثه و نبرد در طول هش�ت س�ال براي م�ردم مهران رقم خ�ورد و آنها لحظات 
دلهره آوري را از سر گذراندند. شهرشان چندين بار اشغال ش�د ولي در آخر به دست 
رزمندگان آزاد شد و دست نيروهاي ارتش بعث را از اين شهر استراتژيک قطع کردند. 
در دوران هشت س�اله دفاع مقدس، ش�هر مرزي مهران چهار بار به اش�غال نيروهاي 
عراقي درآمد که يک بار از اين اشغال ها در 26 ارديبهشت ماه سال 1365 اتفاق افتاد. 

عليرضا محمدي
برادران اس�دي هر وقت مي خواس�تند با هم 
وداع کنن�د، در باغ پدري که اطراف مش�هد 
بود ق�رار مي گذاش�تند. از ميان پن�ج برادر، 
س�ه برادر مدافع ح�رم بودند و کس�ي خبر 
نداش�ت اين بار که يك�ي از آنها م�ي رود، باز 
او را خواهند ديد يا نه. ش�هيد محمد اس�دي 
فرزند شش�م خانواده بود، اما به عنوان اولين 
نفر به دفاع از حري�م اهل بيت رف�ت و راه را 
براي ديگر ب�رادران باز کرد. او در پاييز س�ال 
94 در همين باغ پدري آخرين خداحافظي ها 
را با برادرانش کرد و براي هميشه راهي سوريه 
شد. محمد که قبالً با نام جهادي ابوزينب چهار 
بار به جبهه ع�راق رفته بود، براي ب�ار آخر با 
نام جهادي غالم عباس عازم س�وريه ش�د و 
شش ماه بعد در 17 خردادماه 1395 مصادف 
با اول ماه رمضان به ش�هادت رس�يد. شهيد 
اسدي سرداري بي نام و نشان بود که در لشكر 
فاطميون به سمت فرماندهي گردان غالمان 
عباس)ع( نيز نائل آمد و در همين کسوت به 
ديدار اربابش حض�رت ابوالفضل العباس)ع( 
مشرف شد. حاال که به سالگرد قمري شهادت 
محمد نزديک شده ايم، گفت وگوي ما با علي 
اس�دي برادر ش�هيد را که خود ني�ز دفاع از 
ح�رم را تجربه کرده اس�ت، پي�ش رو داريد. 

چطور ش�د که از يک خانواده سه برادر 
مدافع حرم شدند؟

در خانواده ما اول محمد رف��ت و او راه را برايمان 
باز كرد. هميشه پيش��قدم بود و االن هم كه در 
شهادت اول شد. محمد دفاع از حريم اهل بيت 
را از عراق شروع كرد و چهار بار به آنجا اعزام شد. 
بار سوم من هم همراهش رفتم. همان زمان كه 
ما عراق بوديم، برادر كوچکترمان كه طلبه است 
توانسته بود به سوريه برود. از عراق كه برگشتيم، 
محمد براي رفتن به س��وريه تاش كرد. البته از 
قبل هم تاش كرده بود، اما اين بار خيلي تاش 
كرد و نهايتاً به لشکر فاطميون پيوست. اولين اعزام 
محمد به سوريه آخرين اعزامش بود و همان جا 

به شهادت رسيد. 
ايش�ان که ايراني بود، چطور با لش�كر 

فاطميون همراه شد؟
محمد از اواخر سال 93 تاش كرد به سوريه برود، 
اما اعزامش نمي كردند. براي اينکه بتواند برود و 
كسي سد راهش نشود 40 روز روزه گرفت و هر 
شب تا صبح مشغول نماز شب و عبادت شد و سه 
شبانه روز هم در حرم امام رضا)ع( راز و نياز و دعا 
كرد تا با اعزامش موافقت شود. عاقبت برادرم با 
هويت يك تبعه افغاني به سوريه رفت. حتي پس 
از اينکه به آنجا رفته بود، به گفته همرزمانش 80 
روز ديگر روزه گرفت به خاط��ر اينکه به او اجازه 
دفاع از حريم ناموس حضرت علي )ع( داده شود. 

برادرتان نظامي که نبود؟
خير، ايشان ليس��انس حقوق داشت و به عنوان 
مش��اور حقوقي در دفتر وكالت مش��غول به كار 
بود. چون نظامي نبود اعزامش به سختي صورت 

 گرفت. 
کمي از خلقيات شهيد بگوييد. متولد چه 

سالي بود و چگونه فرزندي بود؟
محمد متولد سال 64 در مشهد بود. ما اصالتا اهل 
همين شهر مقدس هستيم. پدرمان معمار تجربي 
است و يك خانواده متوسط و معمولي داريم. پدر و 
مادرمان سعي مي كردند با رزق حال ما را پرورش 
دهند. محمد سر چنين سفره اي بزرگ شد. ذات 
خوبي هم داشت كه باعث شد تربيت والدينمان 
آن را تقويت كند و يك جوان غيرتي و مذهبي بار 

آيد. شهيد از همان نوجواني اش در بسيج فعاليت 
مي كرد. بچه هيئتي بود و چه در دانش��گاه يا در 
محله و... فعاليت هاي فرهنگي داش��ت. همين 
پيش زمينه ها باعث ش��د براي رفت��ن به جبهه 
مقاومت اسامي سر از پا نشناسد. غيرت محمد 
اجازه نمي داد بشنود تروريست ها هواي ويراني 
حرم اهل بيت را دارند و او دس��ت روي دس��ت 

بگذارد و كاري نکند. 
با توجه به اينكه ايشان نظامي نبود، اعزام 
به عراق هم نمي توانست به شكل رسمي 

صورت گرفته باشد، درست است؟
كا كسي كه مي خواهد براي دفاع از حرم به عراق 
اعزام ش��ود بايد خودش مقدم��ات و هزينه هاي 
سفرش را مهيا كند. آن يك باري كه من همراه 
اخوي به عراق رفتم، با هزينه شخصي خودمان 
بود. حتي وقتي به خط مقدم رسيديم، باز از لحاظ 
ماندن در اين جبهه ايمن نبوديم. يادم است يك 
روز دو نفر از بچه هاي نيروي قدس آمدند به خط 
و يکي از آنها به زبان عربي از محمد سؤالي پرسيد. 
محمد در همين رفت و آمدها به عراق عربي ياد 
گرفته بود، اما چون لهجه داشت جوابش را نداد. 
مي ترسيد بفهمند ايراني هستيم و ما را بر گردانند. 
آن بنده خدا چندبار سؤالش را تکرار كرد و وقتي 
ديد محمد جواب نمي دهد اول به ش��وخي و به 
زبان عربي گفت مگر كري؟ بعد فکري كرد و اين 
بار به فارسي پرسيد: نکنه ايراني هستي؟ محمد 
خنده اش گرفت و فهميدند ما ايراني هستيم. اما 

ما را بر نگرداندند. 
شهيد اس�دي که اين همه دردسر براي 
حضور در جبهه مقاومت اسالمي داشت، 
اصرارش براي رفتن به عراق و س�وريه 

چه بود؟
عرض كردم كه خيلي غيرت��ي بود. بصيرت الزم 
را داشت و به خوبي مي دانست براي چه بايد در 
جبهه مقاومت اس��امي حضور يافت. اما شايد 
بهتر باشد سؤال شما را از زبان خود شهيد جواب 
بدهم. آن دفعه اي كه ب��ه اتفاق هم به عراق رفته 
بوديم، در كاظمين با يك مستندساز به نام آقاي 
رسول اسدي كه تهراني است آشنا شديم. ايشان 
از شهيد مصاحبه اي گرفت و همين سؤال شما را 
از محمد پرس��يد. برادرم جوابي به اين مضمون 
داد كه نمي خواهم از عاش��وراي زمانم جا بمانم. 
نمي خواهم جزو آن 2 هزارنفري باش��م كه شب 
عاش��ورا امام حس��ين)ع( را ترك كردند. ما اگر 
خود آقا هم گفت برويد، نمي رويم. بحث غيرتي 
و ناموسي است. مي خواهم برسم به بارگاه بي بي 
حضرت زينب)س( و از حريم اهل بيت دفاع كنم. 
ايشان در س�وريه به فرماندهي گردان 
رسيده بود، به خاطر سابقه اش در جبهه 

عراق به اين سمت دست يافته بود؟
اخوي هي��چ حرفي از حض��ورش در ع��راق به 
همرزمانش نزده بود. وقتي ايش��ان به س��وريه 
مي رود، شش ماه تمام آنجا مي ماند. فرماندهان 
بعد از پي بردن به ش��جاعت و تجربيات نظامي 
محمد، كم كم به او اعتماد  و مس��ئوليت يکي از 
گردان هاي لش��کر فاطميون را به ايشان واگذار 
مي كنند. شهيد به حضرت عباس)ع( خيلي ارادت 
داش��ت. نام جهادي اش را غام عباس گذاشته 
بود و اس��م گردانش��ان هم كه غامان حضرت 
عباس)ع( بود. جانشين ايشان در همين گردان 
بعدها به ما مي گف��ت »وقتي موضوع فرماندهي 
را به شهيد اسدي پيشنهاد دادند، نمي پذيرفت. 
حتي به من گفت ش��ما س��ن تان بيشتر است و 
تجربه بيشتري هم در لش��کر فاطميون داريد، 
شما فرمانده باشيد.« نهايتاً برادرم فرماندهي را 
مي پذيرد و بعدها نيز عاوه بر فرماندهي گردان 

غامان عباس)ع( به جانش��يني محور تيپ امام 
حسن)ع( نائل مي شود. 

گفتيد اعزام ايشان به سوريه شش ماه و 
تا زمان شهادتش طول کشيد، يعني در 

تمام اين مدت به خانه نيامد؟
خير، اصاً نيامد. در حالي كه دوره ها دوماه يا نهايتا 
سه ماهه است. يکي از دوس��تان برادرم برايمان 
تعريف مي كرد يك بار غ��ام عباس را ديدم تنها 
گوش��ه اي نشس��ته و گريه مي كند. علتش را كه 
پرس��يدم دو دليل آورد. يک��ي اينکه گفت ديدم 
چند نفر از نيروهاي لشکر دارند موسيقي گوش 
مي دهند و حيف اس��ت در محيطي چون جبهه 
مقاومت اسامي رزمندگان چنين آهنگ هايي را 
گوش دهند. بعد برادرم رفته بود و با هزينه شخصي 
خودش براي آن رزمنده ها مداحي تهيه كرده بود، 
اما دومين دليل محمد ب��راي گريه هايش دوري 
چندين ماهه از خانواده و دلتنگي براي آنها بود. 
برادرم به دوستش گفته بود دلم براي پدر و مادر 
و خانواده ام تنگ شده است. دوستش پرسيده بود 
چرا به مرخصي نمي روي. ايشان هم جواب داده 
بود مي ترسم به ايران برگردم و در همين فاصله 
بش��نوم به حرم خانم زينب كب��ري)س( تعدي 
شده است. آن وقت چه جوابي دارم كه به حضرت 
علي)ع( بدهم. من پوتين هايم را جفت كرده ام و 
اصًا به مرخصي نمي روم. ي��ا ما با پيروزي كامل 

برمي گرديم يا اينکه من به شهادت مي رسم. 

آخرين وداع تان چگونه بود؟
ما باغي در اطراف مشهد داريم كه هر بار يکي از 
ما  كه مي خواست به س��وريه يا عراق اعزام شود، 
پنج برادر آنجا جمع مي شديم و با هم خداحافظي 
مي كرديم. بار آخري كه محمد مي خواست برود، 
به دلم افتاده بود اين رفتن را برگشتي نيست. با 
برادر بزرگ مان كه حرف زدم، ايشان گفت من هم 
احساس مي كنم محمد شهيد مي شود. بنابراين 
تصميم گرفتيم از برادرم محمد  فيلمبرداري كنيم 
و او برايمان از انگيزه هاي رفتنش بگويد. در اين 
فيلم محمد به پدر و مادرمان گفت: »اگر جسدم 
برنگشت و دشمن از ش��ما پول خواست، به هيچ 
وجه قبول نکنيد.« بعد به مادرمان خيلي تأكيد 
كرد كه پس از ش��هادتم كاري نکنيد من جلوي 
حضرت زينب)س( سرافکنده شوم. اين آخرين 
وداع ما با برادرمان بود. او رفت و بعد از شش ماه 
تنها خبر شهادتش را شنيديم بدون اينکه پيکرش 
بازگردد. مسلماً رفتن محمد براي ما خيلي سخت 
بود، اما وقتي آدم به زيبايي راه شهيد فکر مي كند 
تا حدي آرام مي ش��ود. پدر و مادرمان هم شکر 
خدا واقف به ارزش هاي راهي كه محمد جانش 
را در آن داد، هستند. مي گويند مصيبت حضرت 
زينب)س( اصاً قابل مقايسه با مصيبت ما نيست. 
ما فقط يك نفر را داديم و خانم در محش��ر كربا 

شهادت بسياري از عزيزانش را ديد. 
از عملكرد غالم عباس در جبهه مقاومت 

اسالمي و همين طور از نحوه شهادتش  
روايتي داريد؟

از همرزمان برادرم نقل شده كه ايشان در ماجراي 
س��قوط خان طومان با همرزمانش��ان ايستادگي 
مي كنند و باعث مي شوند بسياري از رزمندگان از 
محاصره دشمن رها شوند. اين را خيلي از رزمندگان 
برايمان تعريف كرده اند. البته صحبت هاي ديگري 
هم از شجاعت هاي شهيد ش��ده است. اصًا نحوه 
شهادت محمد طوري رقم خورد كه باز تأييدي بر 
تهور و شجاعتش است. گردان غامان عباس چون 
يك گردان خط شکن بود، در منطقه بين الحمره و 
خلصه در نزديکي خان طومان استقرار داشت. قرار 
بود اين گردان خط را به يگان هاي ديگري تحويل 
بدهد و نيروهايش مشغول جابه جايي بودند كه يکي 
از همرزمان پاكستاني محمد به او اطاع مي دهد 
پيکر چند تن از شهدا بين خط خودي و دشمن جا 
مانده است. محمد مي گويد نمي توانيم بگذاريم اين 
پيکرها جا بمانند. مادرانشان چشم به راه هستند. 
بنابراين وظيف��ه جمع كردن ادوات گ��ردان را به 
جانشينش واگذار مي كند و خودش به همراه چند 
داوطلب براي آوردن پيکر شهدا مي روند كه از سه 
طرف به كمين دشمن مي افتند. همرزمان محمد تا 
بخواهند ادوات را دوباره نصب كنند، دشمن به آنها 
مسلط مي شود. چند دقيقه اي مقاومت مي كنند 
و برادرم از طريق بيس��يم گراي محل دشمن را به 
نيروهايش مي داده اس��ت. تا اينک��ه ارتباط قطع 
مي ش��ود و يکي از تك تيراندازان دشمن تيري به 
قلب برادرم ش��ليك مي كند و محم��د در اول ماه 

رمضان به شهادت مي رسد. 
سخن پاياني. 

خوب اس��ت س��خن پاياني را از زبان خود شهيد 
محمد اسدي بگويم. ايشان گفته است: »اين دنيا 
بسيار كوچك و گذراست و مثل يك ديوار مي ماند 
كه ما بر لبه آن راه مي رويم و انتهاي اين ديوار كه 
هدف ماست شهادت است و ما بايد هدف خود را 
با دقت و هوشياري ببينيم و با سرعت و اشتياق به 
طرف آن بدويم و مواظب باشيم كه در اين مسير 
كوچکترين لغزشي در ما به وجود نيايد كه ممکن 
است از اين ديوار س��قوط كنيم و به هدفمان كه 

شهادت است نرسيم.« 

گفت وگوي »جوان« با برادر جاويداالثر شهيد مدافع حرم محمد اسدي فرمانده گردان غالمان عباس)ع(

40 روز تمام  براي اعزام به سوريه روزه گرفت
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جرائم خشن، 
خط قرمز امنیت اجتماعی است

یک روانشناس با اشاره تاثیرات تشدید مجازات مجرمان 
خشن معتقد است که گرچه چنین برخوردهایی با این 
افراد الزم است، اما در بلند مدت باید برای رفع قطعی 
تمام  و  شده  توجه  ریشه ای  مشکالت  به  معضل  این 

دستگاه ها و بخش ها پای کار بیایند.
اشد  گرفتن  نظر  در  تاثیر  به  اشاره  با  قاسم زاد،  ناصر 
ارتکاب  از  جلوگیری  در  خشن  مجرمان  برای  مجازات 
طرح های  نظیر  اقدامات  این  گفت:  جرائم  این  دوباره 
باشد و آمار  ضربتی پلیس می تواند در کوتاه مدت موثر 
مثال  برای  دهد.  کاهش  را  خشن  آسیب های  و  جرائم 
در  و  مختلف  ایام  در  فراجا  توسط  که  مانورها  یکسری 
مقابله با اعتیاد و اراذل و اوباش انجام می شود، به صورت 
اما الزم است توجه داشته باشیم  مسکن عمل می کند. 
از  جلوگیری  و  معضل  این  ریشه  خشکاندن  برای  که 
شیوع دوباره آن نیازمند برنامه ای بلند مدت هستیم که 
باید با مشارکت تمام دستگاه های مسئول و همچنین در 

صورت نیاز تغییر قوانین و مقررات انجام شود. 
جز  چاره ای  پدیده  این  با  مقابله  برای  داد:  ادامه  وی 
که  نیست چرا  و طرح های ضربتی  اقدامات  این  اجرای 
در  ناامنی  و  وحشت  و  رعب  سبب  این چنینی  جرائم 
می شود،  جرم  این  مرتکب  که  فردی  و  می شود  جامعه 
برای زندگی صلح آمیز و مسالمت  حق دیگر شهروندان 
باید نص  اول  پا می گذارد. پس در گام  نیز زیر  را  آمیز 
برخورد  متجاهر  و  متخلف  فرد  با  و  اجرا  قانون  صریح 
در  که  است  مردم جامعه  مسلم  این حق  که  شود چرا 
امنیت و آرامش زندگی کنند.قاسم زاد با تاکید بر اهمیت 
انکار امنیت اجتماعی گفت: بروز جرائم خشن  غیرقابل 
خط قرمز امنیت اجتماعی است و امنیت اجتماعی نباید 
برای  اول  مرحله  در  شود.  دیگری  مصلحت  هیچ  فدای 
نهادهای  سیاست های  باید  اجتماعی،  امنیت  برقراری 
با مجرمان به مردم  قانون در برخورد  مسئول و مجری 
اطالع رسانی شود و مجرمان نیز بدانند که دولت و قانون 
به طور سخت با آن ها برخورد می کند. وی با بیان گام 
دوم مقابله با این چالش اظهارکرد: علی رغم لزوم اجرای 
عبارتی  به  و  شناسایی  ریشه ها  باید  اول،  گام  اقدامات 
اجتماعی  آسیب  یک  شود.  آسیب شناسی  جرائم  این 
که  می کشد  طول  مدتی  و  نمی آید  وجود  به  یک شبه 
از عرف  این جرائم و فرآیندهای خارج  ارتکاب  به  افراد 
اکثر  با  ارتباط  در  موضوع  این  می آورند.  روی  قانون  و 
شناخته   ... و  سرقت  زورگیری،  عنوان  با  که  جرائمی 
اساس  بر  افزود:  روانشناس  این  است.  صادق  می شوند، 
آماری که خود فراجا منتشر کرد و قوه فضاییه نیز آن 
را تایید کرده است، درصد قابل توجهی افرادی که این 
جرائم را مرتکب شده اند جرم اولی بوده اند و بنا بر دالیل 
موضع  این  لذا  آورده اند.   روی  اقدامات  این  به  مختلف 
به دنبال دالیل ریشه ای حل  باید  ما  نشان می دهد که 
این موضوعات نیز باشیم. وی تاکید کرد: اگر میخواهیم 
برخوردی قانونمند، پایدار و درازمدت با مجرمان داشته 
باید  کنیم.  توجه  اولیه شهروندان  به حقوق  باید  باشیم 
باشد  مشخص  می شود  جامعه  وارد  که  فردی  تکلیف 
است  ممکن  شود.  تامین  آن ها  اولیه  نیازهای  و  رفاه  تا 
راهکارهای فعلی در کوتاه مدت بتوانند سبب کاهش نرخ 
جرم شوند اما اگر عقبه ای برای پیشگیری وجود نداشته 
باشد، این  معضل برطرف نخواهد شد و خشونت و آسیب 
حل  برای  باید  راهکارها  داشت.  خواهد  ادامه  اجتماعی 

این چالش کاربردی باشند. 

خبر

جدول 3166

ویروس شناسی  تحقیقات  مرکز  رییس 
با  بهشتی  علوم پزشکی شهید  دانشگاه 
اشاره به ضرورت واکسیناسیون کودکان، 
گفت: اگر ویروس کرونا تغییری کند یا 
زیاد  افراد  واکسیناسیون  بین  فاصله 
واکسیناسیون  از  ناشی  ایمنی   و  شده 
یا ابتال به بیماری، کاهش یابد، احتمال 
مجددا  پاییز  اواخر  شاید  که  می دهیم 

شاهد خیزی از ویروس باشیم.
شرایط  درباره  ناجی،  علیرضا  دکتر 
حاضر  حال  در  گفت:  کشور،  در  کرونا 
شاهد کاهش موارد کووید ۱۹ در کشور 
هستیم. به طوری که تعداد موارد مثبت 
موارد  و  یافته  کاهش  بسیار  روزانه مان 
نظر  به  و  یافته  کاهش  هم  بستری 
می رسد که اگر اتفاق خاصی رخ ندهد، 

در روند کاهشی موج هستیم.

احتمال بروز خیز جدیدی از کرونا 
در اواخر پاییز

وی با بیان اینکه البته مطمئنا خیزهای 
اگر  گفت:  داشت،  خواهیم  هم  دیگری 
بین  فاصله  یا  کند  تغییری  ویروس 
ایمنی   و  زیاد شده  افراد  واکسیناسیون 
به  ابتال  یا  واکسیناسیون  از  ناشی 
بیماری، کاهش یابد، احتمال می دهیم 
شاهد  مجددا  پاییز  اواخر  شاید  که 
ممکن  که  باشیم  ویروس  از  خیزی 
است با سویه جدیدی باشد یا اینکه با 

سویه های موجود این اتفاق رخ دهد.

لزوم باال بردن سطح واکسیناسیون
سیستم  کاهش  اینکه  بیان  با  ناجی 
ایمنی می تواند شرایط را به گونه ای رقم 
چرخیده  افراد  بین  در  ویروس  که  زند 
بر  افزود:  رود،  باال  ابتال  مجددا  و 
واکسیناسیون  روند  ادامه  اساس  همین 
پوشش  سطح  باید  است.  مهم  بسیار 
واکسیناسیون را باال برده و آن را حفظ 
کنیم. به طوری که افراد دزهای یادآور 
هنوز  که  هم  افرادی  و  کنند  تزریق  را 
نکرده اند،  تکمیل  را  واکسیناسیون شان 

تزریق واکسن را کامل کنند.

ضرورت تزریق واکسن کرونا در 
کودکان ۵ سال به باال

که  دیگر  مهم  موضوع  داد:  ادامه  وی 
قرار  توجه  مورد  فعلی  شرایط  در  باید 
است.  در کودکان  واکسیناسیون  گیرد، 
در حال حاضر با بازگشایی مدارس هم 
تزریق  و  بزرگساالن  در  واکسیناسیون 
بیماری  دارای  افراد  در  یادآور  دزهای 
زمینه ای، سالمندان و... مهم است و در 
عین حال تزریق واکسن در کودکان هم 
بسیار مهم است. در کشور مجوز تزریق 
واکسن کرونا از سن ۵ سال به باال وجود 
دارد و باید در این زمینه مردم تشویق 
کودکان  واکسیناسیون  برای  و  شده 

اقدام کنند.
که  کرد  توجه  باید  کرد:  تاکید  ناجی 
کلید ماجرای کووید یکی پایش بیماری 
خیزهای  نشانه های  بتوانیم  تا  است 

که  باشیم  داشته  را  بیماری  احتمالی 
بیماری یابی  و  تسست  انجام  شامل 
است و دیگری باال بودن سطح پوشش 
دز  تزریق  ویژه  به  است.  واکسیناسیون 
عین  در  است.  مهم  بسیار  که  یادآور 
حال شرایط بهداشت اجتماعی، استفاده 
از ماسک و رعایت فاصله گذاری و تهویه 

بسیار مهم است.
وی درباره وضعیت بیماری یابی کرونا در 
دنیا باتوجه به روند کاهشی ویروس در 
تعداد  دنیا  تمام  در  اکنون  گفت:  دنیا، 
باید  البته  است.  یافته  کاهش  تست ها 
اپیدمیولوژی  اطالعات  که  کرد  توجه 
از طریق تست به دست می آید و وقتی 
تست کاهش یابد، یکسری اطالعات را از 
دست می دهیم. در این زمینه دو راهکار 
در دنیا در نظر گرفته شده است؛ برخی 
کشورها با پایش فاضالب ها این اقدام را 
فاضالب  که  طوری  به  می دهند.  انجام 
مناسب  زمان های  در  را  متعدد  مناطق 
را در آن  گرفته و میزان کمی ویروس 
سنجش می کنند و اگر مقدار ویروس در 
منطقه  افزایش پیدا کرده باشد، به این 
معناست که در آن منطقه موارد عفونت 
مناطق  آن  در  که  می شود  زیاد  دارد 
البته  می دهند.  انجام  را  الزم  اقدامات 
را  بیمار  که  است  این  اقدام  این  ضعف 
نمی بینیم و فقط بازتابی از عفونت را در 
یک منطقه مشاهده می کنیم. نوع دیگر 
کار به صورت نمونه گیری های رندوم و 
تصادفی است. به طوری که نمونه گیری 

را  اطالعات  می تواند  جمعیت  از  رندوم 
نسبتا به ما بدهد. در این اقدام می توان 
با  تماس  افراد در  بیماران،  با شناسایی 
هم  ما  در کشور  کرد.  پایش  را   ... و  او 

می توان از این روش ها استفاده کرد.
کرونا ضعیف شده است؟

واقعا  اینکه ویروس کرونا  بیان  با  ناجی 
است، گفت: شرایطی که  نشده  ضعیف 
اکنون می بینیم یک قسمتش مربوط به 
ویروس است و عمده این نتیجه مربوط 
گردش  و  واکسیناسیون  بازتاب  به 
ویروس در بین مردم و در نتیجه ایمنی 
این  با  است.  طبیعی  عفونت  از  ناشی 
حال در همین اُمیکرون می بینیم که در 
افراد دارای ریسک و افرادی که واکسن 
ایمنی  سیستم  یا  نمی کنند  تزریق 
ضعیف داشته و یا موعد واکسیناسیون 
یادآورشان گذشته است، بیماری شدید 
که  هستند  افراد  همین  می کند.  ایجاد 
در آی سی یو بستری شده اند. باید توجه 
و  ویروس  شدن  ضعیف  تصور  که  کرد 
پخش  موجب  پروتکل ها،  رعایت  عدم 
آن  در  و  می شود  جامعه  در  ویروس 
آلوده  جامعه  حساس  بخش  زمان 
رعایت  باید  حتما  بنابراین  می شوند. 
کنیم، حتما باید در فضای بسته ماسک 
بازی  باید در فضای  بزنیم، حتی حتما 
ماسک  نیست،  فاصله گذاری  امکان  که 
استفاده  فاصله،  رعایت  بنابراین  بزنیم. 
بسیار   ... و  دست ها  شستن  ماسک،  از 
بیماریابی  باید  طرفی  از  است.  مهم 
تا  کنیم  حفظ  فعال  صورت  به  هم  را 
و  کرده  شناسایی  را  بیماران  بتوانیم 
مجدد  ابتالی  درباره  وی  کنیم.  درمان 
این  اُمیکرون  درباره  گفت:  کرونا،  به 
موضوع دیده شده است؛ به طوری کلی 
از زمانیکه دلتا آمد، میزان موارد ابتالی 
نشان  مطالعات  شد.  زیاد  بسیار  مجدد 
داده که بعد از سه الی چهار ماه از ابتال 
مجددا  است  ممکن  واکسن  تزریق  یا 
واکسن  که  افرادی  حتی  شوید.  مبتال 
عفونت  به  است  ممکن  زده اند،  هم 
مبتال شوند، اما به بیماری شدید که به 
بستری در بیمارستان نیاز داشته باشد، 
مبتال نمی شوند. به طور کلی دیده شده 
هشت  تا  شش  که  کسانی  حتی  که 
را   BA۲ یا  BA۱ اُمیکرون قبل  هفته 
آلوده   BA۵ یا   BA4 با  بودند،  گرفته 
شدند. بحث این است که ویروس تغییر 
کرده و نباید اجازه دهیم که ویروس با 
کند.  بیشتری  تغییر  بیشتر،  چرخش 
به روز  دنیا هم  روز  بحث  عین حال  در 
کردن و تغییراتی در واکسن هاست که 
ما هم باید این موضوع را در واکسن های 

بوستر مورد توجه قرار دهیم.

احتمال خیز جدید کرونا؛ اواخر پاییز 

چرا برخی افراد به سیگار
 پناه می برند



اربعین نماد و سمبل شهید 
و مرگ استکبار است 

شاخص های رهبری را 
در کمیسیون تحقیقات نوشته ایم

صفحه )4(صفحه )4(

خطیب نماز جمعه این هفته تهران گفت: اربعین سمبل و نماد 
های  خطبه  در  صدیقی  اهلل  آیت  است .  مستکبر  مرگ  و  شهید 
اشاره  با  نماز جمعه  اول  در خطبه  تهران  نماز جمعه  هفته  این 
به اربعین حسینی)ع( گفت: مساله اربعین بار اخالقی و عرفانی 
دارد که به برکت اربعین امام حسین)ع( در تریبون های عمومی 
ما قابل طرح است.  اگر کسی  4۰ شبانه روز، زندگی اش الهی....

ما  گفت:  رهبری  خبرگان  مجلس  رییسه  هیئت  سخنگوی 
شاخص هایی که قانون اساسی برای رهبری نظام در نظر گرفته 
را در کمیسیون تحقیقات نوشته ایم. آیت اهلل سیداحمد خاتمی 
اجالس  دهمین  اختتامیه  خبری  نشست  در  سخنانی  طی 
این  دستاورد  بزرگترین  کرد:  اظهار  رهبری  خبرگان  رسمی 

جلسه تکمیل اصالح قانون انتخابات مجلس خبرگان ...

سال شانزدهم * شماره 3166 * 4 صفحه *1000 تومانشنبه 19  شهریور 1401 * 10  سپتامبر 2022 * 13  صفر 1444

نیازهای جامعه ایثارگری استان 
با جدیت پیگیری می شود

احتمال 
خیز جدید کرونا؛

 اواخر پاییز 

نماینده بویراحمد و دنا اعالم کرد:

ساالنه 15 هزار درخت بلوط 
در استان قطع می شود 

نماینده بویراحمد، دنا و مارگون در مجلس شورای 
اصله  هزار   ۱۵ تا   ۱۰ بین  ساالنه  گفت:  اسالمی 
بویراحمد  و  کهگیلویه  استان  در  بلوط  درخت 
از  بهره برداری  آئین  در  روشنفکر  مهدی  می شود. 
شبلیز  منطقه  روستای   ۱۰ به  رسانی  گاز  شبکه 
منابع  به ضرورت حفظ  اشاره  با  دنا  در شهرستان 
در  ساالنه  داشت:  اظهار  زیست  محیط  و  طبیعی 
سوخت  تأمین  برای  بویراحمد  و  کهگیلویه  استان 
بین  گازرسانی  شبکه  از  برخوردار  غیر  مناطق  در 
با  و  قطع می شوند  اصله درخت  هزار  پانزده  تا  ده 
این  از  استان  مناطق  به  صددرصدی  گازرسانی 

معضل جلوگیری خواهد شد...

مجلس خبرگان رهبری با انتشار بیانیه ای در 
واکنش به برخی شبهات درباره آینده رهبری 
به عنوان  نظام تصریح کرد: خبرگان رهبری 
معتمدان ملت بر حسب وظیفه ذاتی، قانونی 
معنا  بی  را  ها  پراکنی  شبهه  خود  شرعی  و 
مجلس  این  سابقه  دارد  می  اعالم  و  دانسته 
و  گزینی  شایسته  به  توجه  از  حاکی  وزین 

انتخاب اصلح بوده است.
رسمی  اجالس  دهمین  پایانی  بیانیه  در 

مجلس خبرگان رهبری آمده است:
دهمین  پایان  در  رهبری  خبرگان  مجلس 
که  پنجم  دوره  در  خود  رسمی  اجالس 
السالم  علیهم  اهلل  آل  محنت  ایام  با  مصادف 
شده است با سپاس به درگاه خداوند متعال از 
عموم ملت شریف ایران که با شور و اخالص 
عزاداری حضرت  مراسم  و  مجالس  حسینی، 
محبان  با  همراه  را  السالم  علیه  سیدالشهداء 
اهل بیت علیهم السالم در گوشه و کنار جهان 
با شکوه تمام برگزار کردند، قدردانی نموده و 
باعظمت  چه  هر  برگزاری  متعال،  خداوند  از 
را  حسینی  اربعین  بخش  حیات  مراسم  تر 

مسئلت دارد و بر موارد زیر تأکید می  نماید:
که  اسالمی  امت  رهبری  و  فقیه  والیت   .۱
اسالمی  نظام  و  انقالب  بقای  و  عامل حدوث 
التزام  و  اساسی  قانون  بنیادین  اصول  از  و 
عملی به آن از بدیهی ترین شاخص های فقه 
و قانون مداری است، نماد عظمت، استقالل و 
بی  باشد.  می  اسالمی  ایران  در  ملی  وحدت 
در  عظیم  های  پیشرفت  به  دستیابی  شک 
صنعتی  فناوری،  علمی،  مختلف  های  حوزه 
امروز  ایران،  اسالمی  جمهوری  در  دفاعی  و 
مرهون زعامت و رهبری فقیهی عادل، حکیم 
و مدبر است که در رأس این نظام الهی قرار 
گرفته است. دشمنان انقالب اسالمی با درک 
همواره  انقالب،  پیروزی  آغاز  از  واقعیت  این 
مقابله  به  گوناگون  و شگردهای  توطئه  ها  با 
انقالب  با اصول و مبانی والیت فقیه و رهبر 
این  تضعیف  صدد  در  و  پرداخته  اسالمی 
اند؛ در حالی که مردم  جایگاه عظیم برآمده  

مسلمان ایران با هوشیاری و آگاهی، ضمن...

استاندار کهگیلویه و بویراحمد گفت: نیازهای جامعه 
ساماندهی  مسکن،  اشتغال،  شامل  استان  ایثارگران 
با جدیت مورد بررسی  را  گلزار شهدا و تمثال شهدا 
در  احمدزاده  سیدعلی  داد.  خواهیم  قرار  پیگیری  و 
اهلل  آیت  حضور  با  استان  ایثارگران  شورای  نشست 
حسینی نماینده ولی فقیه در استان اظهار داشت: همه 
دستگاه های اجرایی بخش دولتی، عمومی و خصوصی 
برای پیشبرد امور و اجرای قانون جامع ایثارگران پای 
کار بیایند و صد درصد به آن تمکین کنند. وی اظهار 
کرد: اجحاف، کم توجهی و بی اعتنایی که در گذشته 

به حقوق جامعه ایثارگران...

استاندار کهگیلویه و بویراحمد عنوان کرد:
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 سرپرست اداره کل صنعت، معدن و تجارت:
آغاز طرح بازرسی و نظارت 

ویژه بازگشایی مدارس 
دراستان

رئیس هیات دومیدانی استان خبر داد:

کسب ۳ مدال طالی 
ورزشکاران استان در 

رقابت های دوومیدانی کشور

شبه ا فکنی در باره
 آینده رهبری بی معناست

2

2

مدیرکل نوسازی مدارس کهگیلویه بویراحمد اعالم کرد؛

700 مدرسه فرسوده 
در استان وجود دارد

3

 رئیس ستاد مرکزی اربعین با بیان این که نگرانی درباره کمبود 
آب و بنزین برای خدمت رسانی به زائران وجود ندارد، در عین 
حال از مردم خواست که برای حفظ امنیت و سالمت خود به 
هیچ وجه به پایانه های مرزی مراجعه نکنند و این ستاد را در 
باالی ۵۰  اربعین در شرایط سخت و گرمای  مدیریت مراسم 

درجه یاری کنند.
در  اربعین  مرکزی  ستاد  رئیس  میراحمدی«  »سیدمجید   
تشریح  به  صداوسیما   ۲۱ ساعت  خبری  بخش  با  گفت وگو 
آخرین وضعیت مرزها و تردد زائران اربعین پرداخت و گفت: 
از صبح امروز مرزهای مهران، شلمچه، چذابه به صورت میدانی 
با حضور وزیر کشور مورد بررسی قرار گرفت؛ ضمن این که در 
جاده های  و  مرزی  پایانه های  فراجا  کنترل  و  فرماندهی  اتاق 

مواصالتی تحت کنترل و رصد قرار دارد.
وی افزود: از جهت انسداد شریان های اصلی و جاده ای هیچ 
مشکلی وجود ندارد و هیچ مسافری در جاده ها دچار مشکالت 
و سختی های غیر قابل تحملی نشده و هیچ یک از شایعاتی که 

در این زمینه وجود دارد، صحت ندارد.
اعالم  دلیل  به  این که  بیان  با  اربعین  مرکزی  ستاد  رئیس 
ناگهانی انسداد به وجود آمده مشکالتی ایجاد شد اما با تدبیر 
و درایت پلیس راهور این موضوع به خوبی مدیریت شد، درباره 
خروج زائران از مرز گفت: اتوبوس هایی که در مسیر عراق قرار 
می توانند  که  و سیصد دستگاه هستند  هزار  به  نزدیک  دارند 
وارد پایانه های مرزی شوند؛ مابقی اتوبوس ها که در پایانه ها و 

مرزهای عراق هستند هم می توانند از مرز عبور کنند.
در  که  جمعیت  نفر  هزار   4۰۰ کرد:  خاطرنشان  میراحمدی 

مرزها حضور داشتند، امروز از مرزها عبور کرده اند.
پایانه های  در  داد:  توضیح  مرزها  انسداد  علل  توضیح  در  وی 
عبور  از  بعد  نداریم.  مشکلی  هیچ  زائران  عبور  برای  مرزی 
این  که  دارد  وجود  اساسی  مشکل  ایران  مرزی  پایانه های  از 
مشکالت در تفاهم نامه و سفری که وزیر کشور به عراق داشت، 

مورد بررسی و بحث قرار گرفت.
رئیس ستاد مرکزی اربعین اضافه کرد: مدت زمانی که یک زائر 

ثانیه است  از ۱۰  ایران قرار می گیرد کمتر  در گیت خروجی 
تا مشخصات فردی وی اسکن و بررسی شود اما در پایانه های 
دقیقه   4 حداقل  عراق  خروجی  گیت های  در  و  عراق  مرزی 

بررسی مدارک به طول می انجامد.
به گفته میراحمدی، تعداد گیت های خروجی ایران چند برابر 
این  تفاهم شد که  با طرف عراقی  لذا  گیت های عراقی است؛ 

گیت ها هم متناسب سازی شود.
ازدحام  و  تراکم  به  منجر  مشکل  همین  این که  بیان  با  وی 
جمعیت در گیت های عراق و ایران شده است، گفت: برای حل 
این مشکل با عزیزان عراقی تفاهم کردیم که اطالعات خروج 
زائران ما با حضور پلیس عراق در اختیار آنها قرار گیرد و این 
یک مرحله حذف شود که با این موضوع موافقت شده اما تا این 

لحظه این تفاهم نامه اجرایی نشده است.
میراحمدی با بیان این که هیچ مشکلی برای زائرانی که پشت 
مرزها حضور دارند وجود ندارد، اعالم کرد: آب به اندازه کافی 
برای زائران وجود دارد و در مرز شلمچه و چذابه، روزانه ۱۵ 

هزار قالب یخ مصرف شود و مشکلی در این زمینه نداریم.
هم  مرزی  پایانه های  در  مستقر  موکب های  کرد:  تأکید  وی 
خدمات خوبی ارائه می کنند؛ لذا از نظر رسیدگی های درمانی و 
مسائلی از این دست نیز هیچ مشکلی در پایانه ها وجود ندارد.

در  خودروها  سوخت  درباره  اربعین  مرکزی  ستاد  رئیس 
پایانه های مرزی گفت: پیش از سفرهای اربعین با وزارت نفت 
جلساتی داشته و عزیزان اطمینان دادند که در این زمینه هیچ 
پیرامون  گزارشی  هیچ  زمینه  این  در  و  بود  نخواهد  مشکلی 

کمبود سوخت به ستاد اربعین واصل نشده است.
میراحمدی تصریح کرد: مسأله مهم در حال حاضر حمل و نقل 
زائران در مرزهای عراق است که همچنان مشکالت وجود دارد 
و درخواست می کنم برای حفظ امنیت و سالمت زائران عزیز 
به پایانه های مرزی به هیچ وجه مراجعه نشود و مردم کمک 
درجه   ۵۰ باالی  گرمای  و  شرایط سخت  در  بتوانیم  تا  کنند 

مراسم اربعین را مدیریت کنیم. 

بسیار  گرمای  و  جوی  شرایط  به  توجه  گفت:با  کشور  وزیر   
باالی هوا و محدودیت وسایل حمل و نقل در مرزها زائران از 
مبدا به سمت مرزها و گذرگاه های اربعین حرکت نکنند. احمد 
وحیدی جمعه در بازدید از پایانه مرزی شلمچه اظهارداشت:در 
استاندار  سوی  از  که  خوبی  مدیریت  با  وضعیت  شلمچه  مرز 
مرز  در  زائرانی که  و  است  نسبتا خوب  انجام شده  خوزستان 

معطل بودند در حال عبور به سمت عراق هستند.
انتظامی،  افزود:با کمک مسئوالن استانی از جمله نیروی  وی 
سپاه، هالل احمر و اورژانس و همه عزیزانی که درگیر هستند 
با  وحیدی  هستند.  روان  زائران  حرکت  اکنون  هم  مردم  و 
اشاره به مشکل جابجایی زائران در مرز عراق اظهار داشت:از 
مسئوالن عراقی تشکر می کنم که در حال بسیج امکانات خود 
برای جابجایی زائران از مرز هستند. وی افزود:در حال مدیریت 
عبور زائران اربعین با الویت زائران استان های مرزی و سپس 
استان های همجوار هستیم و پس از آن سایر استانها با اعالم 
ستاد مرکزی اربعین به عراق منتقل خواهند شد. وزیر کشور 

گفت:زائرانی که هنوز از مبدا به سمت مرزها  حرکت نکردند 
با توجه به تعداد باالی زائران و برخی از نیازمندی ها از جمله 
به  هستیم  مواجه  مشکل  با  گاهی  که  نقل  و  حمل  امکانات 

سمت مرزها حرکت نکنند.
وحیدی با اشاره به افزایش قیمت وسایل نقلیه در طرف عراق 
برای جابجایی زائران اربعین به عتبات عالیات گفت:دولت عراق 
در این خصوص اقدام های خوبی انجام داده است و با هماهنگی 
که برای اعزام اتوبوس از ایران به مرزها شده قیمت جابجایی 
زائران کاهش خواهد یافت. وزیر کشور گفت:زائران مدت سفر 
خود را در عراق به لحاظ کمبود امکانات مدیریت کنند و بیشتر 
از چهار تا پنج روز در عراق نمانند تا سایر زائران نیز بتوانند به 
سفر عتبات عالیات عراق مشرف شوند. وزیر کشور پیام پیاده 
روی اربعین  اتحاد جهان اسالم و همه ادیان الهی عنوان کرد و 
بیان داشت: مکتب اهل بیت زنده است و راه نجاتی جز مکتب 
کانون  اربعین حسینی  بواسط  عراق  امروز  و  نیست  بیت  اهل 

توجه این جهانی است.

وزیر فرهنگ و ارشاد اسالمی گفت: طرح های مصوب فرهنگی 
در حوزه فرهنگ و هنر از سوی این وزارتخانه حمایت می شوند.
محمدمهدی اسماعیلی روز جمعه در نشست بررسی مشکالت 
هر  اینکه  بیان  با  مسجدسلیمان  هنری شهرستان  و  فرهنگی 
طرح مصوب در حوزه فرهنگ و هنر، چنانچه فاقد اعتبار باشد، 
برگزاری  خصوص  در  وزارتخانه  این  افزود:  شود  می  اجرایی 
ملی،  های  شخصیت  گرامیداشت  و  بهاری  های  جشنواره 

مذهبی و هنری در مسجدسلیمان آمادگی همکاری است.
وی ادامه داد:برخی از مسایل و مشکالت را می توان در کوتاه 
مدت مورد توجه قرار داد و سپس برای رفع آن برنامه ریزی 
کرد. وی به موضوع معیشت خبرنگاران و اهالی هنر اشاره کرد 
و افزود: مسووالن اداره کل و ادارات شهرستانی وزارت فرهنگ 
در خوزستان نسبت به بهره مندی اهالی رسانه و هنر از خدمات 
صندوق هنرمندان، اقدام کنند. وی ادامه داد:در نشست هایی 

دنبال  به  اسالمی  شورای  مجلس  و  کشور  وزارت  مجموعه  با 
قابل  و بخش  اجتماعی هستیم  آسیب های  بحث  در  فعالیت 
انتخابیه)مسجدسلیمان،  این حوزه  به  اقدامات  این  از  توجهی 
فعالیت  انجام  بر  اسماعیلی  می یابد.  اختصاص  اندیکا(  و  اللی 
های فرهنگی جدی و موثر در این منطقه تاکید کرد و گفت:در 
وزارتخانه  بودجه  از  استانی،  اعتبارات  ندادن  صورت تخصیص 
اعتباری برای کاهش آسیب های اجتماعی و افزایش فعالیت 
انتخابیه  حوزه  ویژه  به  استان  این  در  هنری  و  فرهنگی  های 
مسجدسلیمان، در نظر می گیریم. وی یکی از راه های مقابله 
با آسیب های اجتماعی را ایجاد نشاط عمومی و عالقه مندی 
در  سیار  سینمای  ایجاد  افزود:  و  کرد  بیان  فرهنگ  حوزه  به 
فیلم  نمایش  و  منطقه  مردم  استفاده  برای  مسجدسلیمان، 
این حوزه، همزمان  های جشنواره ای در مناطق و روستاهای 
که  است  ضروری  کشور،  سینماهای  و  تهران  در  نمایش  با 

راه اندازی می شود.

رئیس ستاد مرکزی  اربعین:

 مردم با عدم مراجعه به مرزها به 
مدیریت آیین اربعین کمک کنند

وزیر کشور:

زائران از مبدا به سمت مرز حرکت نکنند

طرح های مصوب فرهنگی حمایت می شوند

امام صادق علیه السالم
َ أَجلُّ وأَعَظُم ِمن أن یَتُرَك األَرَض بَِغیِر إماٍم عاِدٍل . إنهَّ اللهَّ

خداوند، جلیل تر و بزرگ تر از آن است
 که زمین را بدون امامى عادل  رها کند. 
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پزشکان اسپانیایی هشدار دادند؛
خطر خیره شدن به نمایشگر گوشی

 در آفتاب
پزشکان اسپانیایی هشدار دادند که کار کردن با 
گوشی و تبلت زیر نور خورشید می تواند عوارضی 
برای  به خورشید  با خیره شدِن مستقیم  مشابه 
خوبی  به  همه  حالیکه  در  باشد.  داشته  چشم ها 
آگاه هستند که نگاه کردن مستقیم به خورشید 
پزشکان  بار  این  اما  است  مضر  چشم  برای 
اسپانیایی در یک مطالعه تازه هشدار داده اند که 
)نمایشگر(  مانیتور  از  خورشید  نور  بازتاب  حتی 
گوشی یا تبلیت هم می تواند برای چشم خطرات 
جدی داشته باشد و موجب آسیب دائمی به این 
عضو حساس و مهم شود. پزشکان تاکید می کنند 
که برای جلوگیری از بروز اختالل بینایی در اثر 
انعکاس نور خورشید الزم است از عینک آفتابی 
می دهند  هشدار  متخصصان  این  کنیم.  استفاده 
که وقتی در معرض نور خورشید قرار دارید، نباید 
موبایل خود خیره  نمایشگر  به  به مدت طوالنی 
نگاه  اندازه  به  کار  این  کنید.  کار  آن  با  و  شده 
چشم  به  می تواند  خورشید  به  مستقیم  کردن 
از  بینایی  اختالالت  بروز  به  و منجر  بزند  صدمه 
جمله آسیب شبکیه و تشکیل نقاط کور بر روی 
بیمار  دو  وضعیت  بررسی  با  پزشکان  شود.  آن 
در  موبایل  به  شدن  خیره  اثر  در  آنها  که چشم 
معرض نور خورشید دچار آسیب شده بود، به این 
روی  از  خورشید  نور  بازتاب  که  رسیدند  نتیجه 
این  از  یکی  است.  مضر  چشم  برای  نیز  مانیتور 
بیمار مردی ۳۰ ساله  بود که به مدت چهار  دو 
ساعت در نزدیکی پیست اسکی با تبلت خود کار 
می کرد و دچار اختالل دید شد به گونه ای که تا 
مدتی توان دیدن اجسام در فاصله دور را نداشت. 
هرچند مشکل این مرد پس از مدتی برطرف شد 
که  او  نبود.  دوم چندان خوش شانس  بیمار  اما 
در ساحل  متوالی  بود سه ساعت  ساله  زنی ۲۰ 
نیز دچار  او  و  بود  استفاده کرده  از موبایل خود 
اختالل بینایی شده بود. با این حال آسیب وارد 
دچار  و وی  بود  زن جدی تر  این  به چشم  شده 
روی  کور  نقاط  تشکیل  به  موسوم  عارضه ای 
شبکیه و در قسمت میانی چشم خود شد. از این 
رو چشم پزشکان هشدار داده اند که برخی از این 
آسیب های چشمی می تواند ماندگار شود. چشم 
معالجه  را  بیمار  دو  هر  که  اسپانیایی  پزشکان 
اطالعات  کاربران  تا  است  نیاز  می گویند  کردند، 
و آگاهی بیشتری از خطرات احتمالی کار کردن 
شرح  باشند.  داشته  خورشید  نور  زیر  موبایل  با 
Medical Case R - مجله در  مطالعه   یین 

ports منتشر شده است. به گزارش دیلی میل، 
متخصصان تاکید می کنند نمونه هایی که در این 
نیستند  مواردی  تنها  اشاره شده  آنها  به  مطالعه 
در  روز  هر  و  می شوند  مشکلی  چنین  دچار  که 
سراسر جهان ممکن است این اتفاق برای بسیاری 
از کاربران بیفتد و در نتیجه این موضوعات باید 
قرار  عمومی  توجه  مورد  بیشتر  آگاهی بخشی  با 

گیرد.

با این مواد غذایی کاهش وزن دائمی را 
تجربه کنید

مصرف  که  می دهد  نشان  کنونی  تحقیق  نتایج 
لوبیا، نخود، عدس و نخود فرنگی به کاهش وزن 
کمک می کند. به نقل از هلث، افراد مورد مطالعه 
غذایی،  مواد  این  از  روزانه  وعده  یک  افزودن  با 
بدون ایجاد هیچ تغییر دیگری در رژیم غذایی یا 

سبک زندگی، وزن خود را کاهش دادند.
به عبارت دیگر، با این غذاها افراد کالری دریافتی 
را  ندادند، وعده های غذایی خود  را کاهش  خود 
حذف یا آنچه مصرف می کنند را پیگیری نکردند 
فقط حدود سه چهارم فنجان از این غذاها را به 

غذای معمول روزانه خود اضافه کردند.
غذاها  از  گروهی  می دهد  نشان  مطالعات  نتایج 
که به عنوان حبوبات شناخته می شوند در کاهش 
تا ۳۱  را  زیرا احساس سیری  وزن مؤثر هستند 
لوبیا  افزایش می دهند. سایر موارد شامل  درصد 
سبز، لوبیا چشم بلبلی، باقالی، لوبیا قرمز و لوبیا 
این  محقق  سوزا،  دو  راسل  دکتر  است.  سفید 
شناخته  فواید  خالف  بر  گفت:  کانادایی  مطالعه 
شده برای سالمتی، تنها ۱۳ درصد از کانادایی ها 
آنان  بیشتر  و  می کنند  مصرف  حبوبات  روزانه 
برای  امکان  این  بنابراین  ندارند.  کامل  وعده 
را  رژیمی  که حبوبات  دارد  وجود  ما  از  بسیاری 
در رژیم غذایی خود بگنجانیم و به مزایای بالقوه 
 ۲۱ نتایج  تحقیق  این  ببریم.  پی  وزن  مدیریت 
تحلیل  و  تجزیه  را  جداگانه  بالینی  کارآزمایی 
کرد. نتایج ترکیبی نشان داد که افراد با مصرف 
متوسط  نیم  به طور  غذایی،  رژیم  بدون  حبوبات 
پوند در ۶ هفته وزن کم کردند. حبوبات دارای 
معنی  این  به  هستند،  پایینی  گلیسمی  شاخص 
که بدن مدتی طول می کشد تا آنها را تجزیه کند. 
دکتر دو سوزا اظهار کرد: مصرف حبوبات به افراد 
داشته  بیشتری  سیری  احساس  می کند  کمک 
باشند. نتایج مطالعه جدید به خوبی با کار قبلی 
احساس  داد حبوبات  نشان  دارد که  ما مطابقت 
در  که  می دهند  افزایش  درصد  تا ۳۱  را  سیری 
واقع ممکن است منجر به مصرف کمتر غذا شود.

سخنگوی هیات رئیسه مجلس خبرگان رهبری:

شاخص های رهبری را در کمیسیون 
تحقیقات نوشته ایم

ما  گفت:  رهبری  مجلس خبرگان  رییسه  هیئت  سخنگوی 
نظر  در  نظام  رهبری  برای  اساسی  قانون  که  شاخص هایی 

گرفته را در کمیسیون تحقیقات نوشته ایم.
نشست خبری  در  آیت اهلل سیداحمد خاتمی طی سخنانی 
اظهار  رهبری  خبرگان  رسمی  اجالس  دهمین  اختتامیه 
قانون  اصالح  تکمیل  جلسه  این  دستاورد  بزرگترین  کرد: 
منظم  قانون  یک  و  بود  رهبری  خبرگان  مجلس  انتخابات 
برای انتخابات خبرگان نوشته شد که در هفت فصل و شش 

ماده به تصویب رسید.
شده  انجام  قبلی  دوره  اجالس  در  اولیه  فصول  افزود:  وی 
به  اجالس  این  در  آن  هفتم  و  فصل ششم  واقع  در  و  بود 

تصویب رسید.
ما  کرد:  تصریح  خبرگان  مجلس  رییسه  هیئت  سخنگوی 
۱4 ناطق قبل از دستور در این اجالس داشتیم و به رسم 
برگزار  آیت اهلل جنتی هم دیشب  سال های گذشته ضیافت 
با  بسیار  این جلسه حضور  در  رئیس جمهوری  آقای  و  شد 
نشاطی داشتند و به پرسش های حدود ۲۵ نفر از خبرگان 

رهبری پاسخ های منطقی و قانع کننده دادند.
خاتمی یادآور شد: آقای امیرعبداللهیان هم با حضور در این 
اجالس و ارائه گزارشی از وضعیت مذاکرات به پرسش های 
مهمترین  از  اجالس  این  دادند.  پاسخ   رهبری  خبرگان 

اجالس های خبرگان بود.
وی همچنین اظهار کرد: دیدار نمایندگان مجلس خبرگان با 

مقام معظم رهبری نیز در اسفندماه برگزار می شود.
نمایندگان  ارزیابی  درباره  پرسشی  به  پاسخ  در  خاتمی 
زمینه  در  خارجه  امور  وزیر  گزارش  از  خبرگان  مجلس 
کسی  و  بود  قانع کننده  گزارش  این  کرد:  تاکید  مذاکرات 
اعتراض نکرد. سواالتی مطرح بود که آقای امیرعبداللهیان 

هم به آن ها پاسخ داد.
سخنگوی هیئت رییسه مجلس خبرگان رهبری در پاسخ به 
پرسشی درباره شاخص های مدنظر این مجلس برای انتخاب 
رهبری تصریح کرد: ما درباره شاخص ها کار کردیم. شخص 
برای  که  شاخص هایی  بیاید  فرمودند  رهبری  معظم  مقام 
رهبری در قانون اساسی نوشته شده، مثاًل تدبیر، فقاهت و 
امثال این  شاخص ها را بنویسید و ما هم این شاخص ها را در 

کمیسیون تحقیقات نوشته ایم.

سرلشکر رشید در جمع فرماندهان ارتش:

مقابله با تهدید رژیم صهیونیستی
 اولویت نخست ایران است

فرمانده قرارگاه مرکزی حضرت خاتم االنبیا )ص(در جمع 
فرماندهان نیروی زمینی ارتش جمهوری اسالمی ایران و در 
رزمایش “اقتدار نیروی زمینی ارتش “ گفت: از نظر قرارگاه 
به  صهیونیستی  رژیم  االنبیا)ص(،  خاتم  حضرت  مرکزی 
عنوان تهدید امنیت ملی جمهوری اسالمی ایران در اولویت 

نخست قرار دارد.
سردار  ارتش،  عمومی  روابط  از  نقل  به  ایسنا  گزارش  به 
حضرت  مرکزی  قرارگاه  فرمانده  رشید  غالمعلی  سرلشکر 
ارتش  زمینی  نیروی  فرماندهان  االنبیا )ص(در جمع  خاتم 
جمهوری اسالمی ایران و در  رزمایش “اقتدار نیروی زمینی 
اظهارات رسمی مقامات جنایتکار رژیم  به  اشاره  با  ارتش” 
اقدام امنیتی_ صهیونیستی و پذیرش مسئولیت تهدید به 

ملی  امنیت  و  منافع  هسته ای،  تاسیسات  علیه  نظامی 
مرکزی  قرارگاه  نظر  از  کرد:  اعالم  ایران  اسالمی  جمهوری 
حضرت خاتم االنبیا)ص(، رژیم صهیونیستی به عنوان تهدید 
امنیت ملی جمهوری اسالمی ایران در اولویت نخست قرار 
اقدامات  قرارگاه هرگونه  این  نظر  از  داد:  ادامه  دارد. رشید 
امنیت  و  منافع  علیه  غاصب صهیونیستی  رژیم  تهدیدآمیز 
آمریکا  حمایت  و  هماهنگی  اطالع،  براساس  ایران،  ملی 
ارزیابی می شود و پاسخ نیروهای مسلح نسبت به آن قطعی 

و همسطح خواهد بود.
فرمانده قرارگاه مرکزی حضرت خاتم االنبیا )ص( افزود: تمام 
عناصر و جریانات مزدور و دولت هایی که به رژیم صهیونیستی 
همکاری  ایران  اسالمی  جمهوری  ملی  امنیت  تهدید  برای 

کنند، هزینه اقدامات را پرداخت خواهند کرد.
گفت:  زمینی،  نیروی  رزمایش  برگزاری  به  اشاره  با  رشید 
فرماندهان نیروی زمینی ارتش با اشراف اطالعاتی و با تالش 
و مجاهدت، نه تنها تحرکات دشمن را به طور کامل رصد 
می کنند بلکه از آمادگی رزمی بسیار باالیی برای استفاده از 

قدرت در مقابل هر متجاوز و تهدیدی برخوردارند.
ارتش”  زمینی  نیروی  “اقتدار  رزمایش  کرد:  تصریح  وی 
شده  بینی  پیش  تهدیدات  و  آینده  جنگ های  با  مطابق 

طرح ریزی  و عملیاتی شده است.

سالمت

جامعه

کاریکاتور

اخطار جدید حزب اهلل به صهیونیست ها: فرصت زیادی ندارید 

در بیانیه پایانی اجالس مجلس خبرگان تصریح شد؛

شبهه افکنی درباره آینده رهبری بی معناست

مجلس خبرگان رهبری با انتشار بیانیه ای در 
واکنش به برخی شبهات درباره آینده رهبری 
نظام تصریح کرد: خبرگان رهبری به عنوان 
معتمدان ملت بر حسب وظیفه ذاتی، قانونی 
معنا  بی  را  ها  پراکنی  شبهه  خود  شرعی  و 
مجلس  این  سابقه  دارد  می  اعالم  و  دانسته 
و  گزینی  شایسته  به  توجه  از  حاکی  وزین 

انتخاب اصلح بوده است.
رسمی  اجالس  دهمین  پایانی  بیانیه  در 

مجلس خبرگان رهبری آمده است:
دهمین  پایان  در  رهبری  خبرگان  مجلس 
که  پنجم  دوره  در  خود  رسمی  اجالس 
السالم  علیهم  اهلل  آل  ایام محنت  با  مصادف 
شده است با سپاس به درگاه خداوند متعال از 
عموم ملت شریف ایران که با شور و اخالص 
عزاداری حضرت  مراسم  و  مجالس  حسینی، 
با محبان  را همراه  السالم  علیه  سیدالشهداء 
کنار  و  گوشه  در  السالم  علیهم  بیت  اهل 
قدردانی  کردند،  برگزار  تمام  با شکوه  جهان 
چه  هر  برگزاری  متعال،  خداوند  از  و  نموده 
اربعین  بخش  حیات  مراسم  تر  باعظمت 
حسینی را مسئلت دارد و بر موارد زیر تأکید 

می  نماید:
والیت فقیه از بدیهی ترین شاخص های 

فقه و قانونمداری است 
که  اسالمی  امت  رهبری  و  فقیه  والیت   .۱
عامل حدوث و بقای انقالب و نظام اسالمی و 
از اصول بنیادین قانون اساسی و التزام عملی 
و  فقه  های  شاخص  ترین  بدیهی  از  آن  به 
و  استقالل  عظمت،  نماد  است،  قانون مداری 
بی  باشد.  می  اسالمی  ایران  در  ملی  وحدت 
در  عظیم  های  پیشرفت  به  دستیابی  شک 
صنعتی  فناوری،  علمی،  مختلف  های  حوزه 
امروز  ایران،  اسالمی  جمهوری  در  دفاعی  و 
مرهون زعامت و رهبری فقیهی عادل، حکیم 
و مدبر است که در رأس این نظام الهی قرار 
گرفته است. دشمنان انقالب اسالمی با درک 
همواره  انقالب،  پیروزی  آغاز  از  واقعیت  این 
مقابله  به  توطئه  ها و شگردهای گوناگون  با 
با اصول و مبانی والیت فقیه و رهبر انقالب 

این  تضعیف  صدد  در  و  پرداخته  اسالمی 
جایگاه عظیم برآمده  اند؛ در حالی که مردم 
ضمن  آگاهی،  و  هوشیاری  با  ایران  مسلمان 
رهبری  و  فقیه  والیت  مترقی  اصل  از  دفاع 
استکبار  شوم  نقشه  های  اسالمی،  انقالب 
بر آب خواهند  نقش  را  آنها  ایادی  و  جهانی 
شبهات  طرح  با  استوار  رکن  این  و  کرد 
مغرضانه و دامن زدن به برخی جوسازی های 
بی پایه و اساس، تضعیف نمی  گردد. خبرگان 
حسب  بر  ملت  معتمدان  عنوان  به  رهبری 
شبهه  خود  شرعی  و  قانونی  ذاتی،  وظیفه 
پراکنی ها را بی معنا دانسته و اعالم می دارد 
به  توجه  از  حاکی  وزین  مجلس  این  سابقه 

شایسته گزینی و انتخاب اصلح بوده است.

ماهیت انقالب اسالمی ، فرهنگی است 
۲. ماهیت و روح انقالب اسالمی، فرهنگی و 
زمینه ساز حاکمیت ارزش های اخالقی، دینی 
و تعالی انسانیت  می باشد و رشد و سربلندی 
مدیون  که  ها  زمینه   تمام  در  اسالمی  ایران 
از  است  اسالمی  انقالب  شهید  هزاران  خون 
سه  قوای  رؤسای  از  لذا  گذرد.  می  راه  این 
گانه، تمامی نخبگان جامعه و نهادهای نظام 
و  صدا  باألخص  و  جمعی  رسانه  های  بویژه 
سیما انتظار می  رود با توجه به فطرت بشری 
های  آموزه  تحکیم  و  کردن  نهادینه  برای 
اسالمی و ارزش های انقالب اسالمی به ویژه 
عنایت شایسته به احکام مسلّم شرعی تالش 
نمایند و زمینه هر نوع سوء استفاده را از بین 

ببرند.
دولت رضایتمندی و روحیه امیدمردم را 

افزون نماید
شبانه  تالش های  و  قوا  سران  از  تقدیر  با   .۳
و  انقالبی  مردمی،  خدمتگزار،  دولت  روزی 
جمهوری  رئیس  ویژه  به  سیزدهم  جهادِی 
به  سفر  با  گذشته،  سال  یک  در  که  محترم 
تمام استان های کشور بی  تکلف در بین مردم 
مسؤوالن  روزافزون  توفیق  یافتند،  حضور 
بی  خواستاریم.  متعال  خداوند  از  را  محترم 
شک اعالم رضایت مقام معظم رهبری مدظله 

اقدامات و دست آوردهای دولت در  از  العالی 
دیدار اخیر دولتمردان با معظم له، چراغ راه 
ادامه  پیمودن  برای  مستحکم  ای  پشتوانه  و 
از  دستگیری  مخصوصاً  مردم  به  خدمت  راِه 
محرومان خواهد بود. مجلس خبرگان رهبری 
اتکال به ذات  با  از دولت محترم می خواهد 
انقالب  آرمانهای  به  عمل  و  الهی  اقدس 
انقالب  معظم  رهبر  رهنمودهای  و  اسالمی 
به ویژه در بعد اقتصادی و معیشتی با اتخاذ 
کاهش  راستای  در  کارشناسی  تصمیمات 
تورم، ایجاد اشتغال، افزایش بهره وری، تأمین 
تقویت  و  مسکن  مشکل  غذایی، حل  امنیت 
قدرت خرید مردم به ویژه قشر ضعیف جامعه 
الهی،  بر کسب رضایت  و عالوه  تالش کرده 
افزون  را  مردم  امید  روحیه  و  رضایتمندی 

نماید.
در تعامالت راهبردی عزت و مصلحت 

ملی مد نظر باشد 
از  تشکر  ضمن  رهبری،  خبرگان  مجلس   .4
همکاری  تعمیق  برای  خارجه  امور  وزارت 
از  اقتصادی،  بعد  در  ویژه  به  همسایگان  با 
داشتن  نظر  در  با  خواهد  می  محترم  دولت 
حوزه  در  ملی،  مصلحت  و  عزت  عنصر 
با سایر  تعامالت راهبردی جمهوری اسالمی 
کشورها دقت الزم را مبذول دارند و در روند 
تأمین  نیز ضمن  ها«  تحریم  رفع  »مذاکرات 
منافع مالی کشور، مراقب کید دشمنان ایران 
و انقالب اسالمی و حافظ مصالح ملت ایران 
که همواره مورد تأکید و عنایت مقام معظم 

رهبری مدظله العالی بوده است، باشند.
۵. با قدردانی از ملت بزرگ عراق که با الهام 
از مکتب اهل بیت علیهم السالم و مرجعیت 
بزرگ  آرمانهای  خدمت  در  همواره  شیعه 
اسالمی بوده و در طول این سالها در مبارزه با 
صدام و رژیم اشغالگر آمریکا و داعش و خنثی 
دشمنان  افکنانه  تفرقه  های  توطئه  نمودن 
امت اسالمی در صحنه های عزت و وحدت 
فراوان  شهدای  و  بوده  آفرین  نقش  و  حاضر 
را  المهندس  ابومهدی  سرافراز  شهید  نظیر 
امید  نموده،  اسالمی  امت  و  اسالم  تقدیم 

است در این مرحله نیز با پیروی از مرجعیت 
نقشه های  بر  پیروزی  با  ملی  تفاهم  و  بیدار 
را  پیشرفت  و  دشمنان، زمینه های موفقیت 
فراهم کنند تا شاهد ثبات سیاسی و اجتماعی 

در این سرزمین مقدس باشیم.

مسئله فلسطین
 مساله اول جهان اسالم است 

۶. مسئله فلسطین و قدس شریف همچنان 
ضمن  لذا  است.  اسالم  جهان  اول  مسئله 
کشورهای  برخی  روابط  سازی  عادی  تقبیح 
باصطالح اسالمی با رژیم غاصب صهیونیستی 
تاکید می شود نه تنها هرگونه سازشکاری با 
مصالح  بر خالف  مسلمین  و  اسالم  دشمنان 
و  هوشیاری  بلکه  است،  اسالم  امت  منافع  و 
تقویت جبهه مقاومت علیه جریان نفوذ رژیم 
صهیونیستی و حمایت از کشورهای اسالمی 
همچون یمن، لبنان، سوریه و افغانستان یک 
تکلیف شرعی و ضرورتی اجتناب ناپذیر می 

باشد.
هر اقدام علیه مردم ایران، کوبنده ترین 

پاسخ را در پی خواهد داشت
گرامی  را  مقدس  دفاع  هفته  پیشاپیش   .۷
داشته، یاد و خاطره شهیدان جنگ تحمیلی، 
شهدای مدافع حرم بویژه سردار شهید حاج 
قاسم سلیمانی و سردار شهید حسین همدانی 
و دیگر فرماندهان گرانقدر جبهه مقاومت را 
قوای  افتخارآفرینان  از  داریم،  می  گرامی 
مسلح، تجلیل نموده و توفیق روزافزون آنان 
می  اعالم  و  خواستاریم  متعال  خداوند  از  را 
با بیداری و هوشیاری   داریم نیروهای مسلح 
کشور  مرزهای  از  مقتدرانه  تمام  تر،  چه  هر 
پاسداری و صیانت می کنند و هر اقدامی علیه 
در  را  پاسخ  کوبنده  ترین  ایران،  غیور  مردم 
بر  را  پی خواهد داشت و هزینه  ای سنگین 

دشمنان تحمیل خواهد کرد.
مسووالن در جهت رشد و پویایی علمی 

و کسب معرفت در کشور تالش نمایند
۸. در آستانه بازگشایی مدارس و دانشگاه ها 
و شروع سال تحصیلی حوزه های علمیه قرار 
تمام  تالش  از  تشکر  و  تقدیر  ضمن  داریم. 
انتظار  آموزشی کشور،  امور  اندرکاران  دست 
فرصت  این  از  محترم،  مسؤوالن  رود  می 
و  علمی  پویایی  و  رشد  جهت  در  ارزشمند 
نموده  تالش  بیشتر،  معرفت  و  دانش  کسب 
سازان  آینده  سرنوشت  و  جوانان  مسائل  و 
انقالب  گام دوم  و در  را جدی گرفته  کشور 
بصیرت  و  بینش  ترویج  و  تبیین  بر  اسالمی 
شاخص  ارتقاء  شاهد  تا  بیفزایند  آنها  دینی 
فتح  و  فناوری  پیشرفت  و  رشد  علمی،  های 
قله های علمی جهان توسط جوانان فرهیخته 
میهن اسالمی مان باشیم ان شاءاهلل. در پایان 
ضمن گرامیداشت یاد شهیدان سرفراز انقالب 
اهلل  یوم  گرانقدر  شهدای  خاصه  اسالمی؛ 
۱۷شهریور، با بنیانگذار کبیر انقالب اسالمی 
پیمان  تجدید  خمینی)ره(  امام  حضرت 
ایشان  از خداوند متعال، علو درجات  نموده، 
انقالب  بزرگوار  رهبر  عزت  با  عمر  طول  و 
العظمی خامنه ای  اسالمی حضرت آیت اهلل 
مد ظله العالی و مجد و عظمت ایران اسالمی 
و تمامی ملل مسلمان را مسئلت می  نمائیم.

گفت:  تهران  هفته  این  جمعه  نماز  خطیب 
اربعین سمبل و نماد شهید و مرگ مستکبر 

است .
هفته  این  های  در خطبه  اهلل صدیقی  آیت 
نماز جمعه تهران در خطبه اول نماز جمعه 
با اشاره به اربعین حسینی)ع( گفت: مساله 
به  که  دارد  عرفانی  و  اخالقی  بار  اربعین 
تریبون  در  حسین)ع(  امام  اربعین  برکت 
های عمومی ما قابل طرح است.  اگر کسی  
4۰ شبانه روز، زندگی اش الهی  و بر محور 
باشد، خدا چشمه های حکمت  رضای خدا 
را از دل او می جوشاند. اگر 4۰ روز انقالبی 
واقعی بودید و 4۰ روز شب و روز زیر پرچم 
از 4۰  بعد  امامت و والیت نفس کشیدید،  
روز شما خودتان چشمه می شوید و هرجا 
بروید آنجا را آباد می کنید و شما پیام رسان 
عاشورا  و  کربال  رنگ  و  شوید  می  شهید 

می گیرید.
وی تاکید کرد: اربعین، سمبل و نماد شهید 

و مرگ مستکبر است .
امام جمعه موقت تهران گفت: مراسم اربعین 
مانور عظیم انتظار و یک هیئت بین المللی 
و اجتماع بزرگ ضد استکبار است که جمع 
این خانواده بزرگ عاشقان اهل بیت عصمت 

و طهارت تداعی یک خانواده را می کند.
جمعه  نماز  دوم  های  خطبه  در  صدیقی 
ضمن دعوت همه به تقوا گفت:  آدم پاک در 
دنیا احساس امنیت می کند و نگرانی ندارد 
اما انسان گناهکار که خیانت می کند نگران 
و  است  ناامنی  مایه  گناه  برود.  لو  که  است 

طاعت خدا مایه امنیت و ارامش است .

سیزدهم  دولت  خدمات  با  ارتباط  در   وی 
به  که خدا  برکاتی  مهمترین  از  یکی  گفت: 
این دولت عنایت کرده این است که امید و 
اعتماد را به مردم ما برگردانده است و مردم 
ما که با انصاف و مومن و باغیرت هستند می 
بینند که رییس جمهور با مجموعه وزرایش، 
جهادی و کاری و مردمی است و در میدان و 
با مردم بودن اولین قدم دلگرمی مردم است 
و مردم  می بینند  این دولت کم نمی گذارد 
و با صداقت کار می کند.  هیچ کسی هیچ 
حاشیه ای از این  دولت سراغ ندارد و پاکی 
عاشق  هم  جمهور  رییس  و  دارد  تالش  و 

خدمت است و تشنه قدرت نیست.
وی افزود: دولت در جاهایی که باید حضور 
داشته باشد در سیل و زلزله و ... پیام نداده 
بوده است . رقابت منفی  و در صحنه حاضر 
را خدمتگزار  و خودش  ندارد  دیگر  قوای  با 
مردم می داند و جزیره ای عمل نمی کند و 
با سایر  قوا جلسات مشترک دارند و تظاهر 

ندارند.
در  سیزدهم  دولت  اقدامات  درباره  صدیقی 
حل مسایل اقتصادی گفت: زمانی که دولت 
ترین  سخت  در  گرفت،  تحویل  را   خزانه 
شرایط بود  و خالی بودن خزانه و تورم و... 

های  قدم  مدت  این  در  ولی  داشت   وجود 
دیپلماسی  با  ارتباط  در  و  برداشته  بزرگی 
خارجی تحرک بی سابقه داشته و  صادرات 

و واردات اقتصادی داشته است.
 4۱ دولت  مدت  این  در  افزود:  صدیقی 
هیات ایرانی را به دیگر کشورها فرستاده و  
 4۸ و  آمده ند  ایران  به  اقتصادی  هیات   ۲۸
کردند  سفر  اقتصادی  مذاکرات  برای  هیات 
و ۲۲۰سند بین المللی امضا شده و دو سند 
بین المللی عملیاتی شده که  یکی سند  ۲۵ 
با  ساله   ۲۰ سند   دیگری  و  چین  با  ساله 
روسیه است.  دولت هم  ۱۰۰ بازدید میدانی 

از ارگان ها داشته  است.

راهپیمایی اربعین به یک جریان 
عاشورایی تبدیل شده است

تقوی  رضا  سید  والمسلمین  االسالم  حجت 
به  حسینی  اربعین  راهپیمایی  کرد:  اظهار 
یک مانور سیاسی و به یک جریان عاشورایی 

تبدیل شده است.
شورای  مجلس  در  تهران  مردم  نماینده 
در  ماه  شهریور   ۱۸ جمعه  روز  اسالمی 
تهران  نماز جمعه  از خطبه  سخنرانی پیش 
راپیمایی  اهمیت  تبیین  ضمن  سخنانی  در 

اربعین حسینی و اثرات آن اظهار کرد: امروز 
اربعین به یک مانور سیاسی و به یک جریان 
راهپیمایی  است.  شده  تبدیل  عاشورایی 
سراسر  در  فراوانی  اثرات  دارای  اربعین 
های  انسان  از  بسیاری  اکنون  و  دنیاست 
آزاده در کشورهای مختلف با این راهپیمایی 

آشنا هستند.
اربعین  راهپیمایی  که  این  بیان  با  وی 
اظهار  است،  شکوه  و  عظمت  یک  حسینی 
برقرار  پیوند  کربال  شهدای  با  شیعیان  کرد: 
آنها در طول  اند و همواره راه وهدف  کرده 

زندگی شان مورد توجه شیعیان است.
انقالب اسالمی فرزند  این که  بیان  با  تقوی 
بود،  حسینی  ما   نهضت   و  است  عاشورا 
خاطرنشان کرد : افتخار می کنیم که انقالب 
اسالمی ما یک انقالب عاشورایی و کربالیی 

است.
)ره(  خمینی  امام  یاد  داشت  گرامی  با  وی 
بنیانگذار کبیر انقالب اسالمی افزود: ایشان 
در  ایران  مردم  رهبری  و  اسالمی  انقالب  با 
جریان این نهضت فرهنگ عاشورایی را احیا 
کردند و اکنون روز به روز فرهنگ عاشورایی 

توسعه پیدا می کند.
نقاط  در  شیعیان  که  این  بیان  با  تقوی 
مثل   را  حسین  امام  اربعین  دنیا  مختلف 
امامی  هیچ  افزود:  دارند  می  گرامی  عاشورا 
به جز امام حسین )ع( اربعین ندارد و اربعین 
خاص حسین بن علی )ع( است و این چهلم 
اباعبداهلل الحسین  از زمان شهادت  را شیعه 

)ع( تا به امروز زنده نگه داشته است.

خطیب جمعه تهران:

اربعین سمبل و نماد شهید
 و مرگ مستکبر است 


