
ایران برای تامین منافع ملی
 تک بعدی عمل نمی کند

بخواهیم مسائل را با روش های 
سنتی حل کنیم، عقب می مانیم

صفحه )4(صفحه )4(

نشست  دومین  و  بیست  در  ریاست جمهوری  همراه  هیات  عضو   
در  کشورمان  رسمی  عضویت  با  غربی ها  گفت:  شانگهای  سران 
پیمان شانگهای،  دریافتند ایران برای تامین منافع ملی و گسترش 
تبادالت اقتصادی، درپی غرب نیست و تک بعدی عمل نمی کند.  
تشریح  خبری  نشست  در  شنبه  سه  روز  قزلجه  نوری  غالمرضا 

دستاوردهای سفر رییس جمهور به ازبکستان و همچنین...

گفت:  جمهوری  ریاست  استراتژیک  بررسی های  مرکز  رئیس 
سرعت تغییرات به قدری باال است که اگر بخواهیم با روش های 
سنتی مسائل را حل کنیم، عقب می مانیم بنابراین باید با نخبگان 
برای دستیابی به ایده ها ارتباط برقرار کرد و با نوآوری و سرعت 
به دست  مسائل  و  چالش ها  برای حل  را  پاسخ  دقیق ترین  زیاد، 

آورد. محمدصادق خیاطیان، از مرکز نوآوری...
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سگ های ولگرد تهدید جدی 
برای سالمت خانواده ها هستند

کودکان خود را 
همدل 

بار بیاورید

فرمانده سپاه فتح بیان کرد:
 فضای مجازی  افسارگسیخته

 بستر اصلی تهدید جمهوری اسالمی است
بیان  با  بویراحمد  و  کهگیلویه  فتح  سپاه  فرمانده   
دشمن  های  فضاسازی  اسیر  نباید  هیچگاه  اینکه 
مجازی  افسارگسیخته  فضای  امروز  گفت:  شویم 
چرا  است  اسالمی  جمهوری  تهدید  اصلی  بستر 
سردار  است.  مردم  ناامیدی  دنبال  به  دشمن  که 
از  تجلیل  آیین  در  شنبه  سه  روز  خرمدل  حمید 
برگزیدگان جشنواره مالک اشتر و رده های برتر در 
ناحیه مقاومت بسیج گچساران افزود: دشمنان نظام 
و انقالب به این باور رسیده  اند که با جنگ سخت 
به  دراورند  پا  از  را  اسالمی  جمهوری  توانند  نمی 
ذهن  تسخیر  دنبال  به  نرم  جنگ  با  دلیل  همین 

ها هستند. وی با بیان اینکه هر اتفاقی در کشور...

 رییس مجلس شورای اسالمی هوشمندسازی 
و دولت الکترونیک تنها راه مقابله با بروکراسی 
عدالت  تحقق  الزمه  و  ساالری  دیوان  و 

اجتماعی خواند.
ادامه  در  ایرنا،  پارلمانی  خبرنگار  گزارش  به 
شهریور   ۲۹ -سه شنبه  امروز  علنی  نشست 
محمدباقر  اسالمی  شورای  مجلس  ماه- 
قالیباف رییس مجلس در جمع بندی گزارش 
بررسی  مورد  در  معادن  و  صنایع  کمیسیون 
تحقق  در  مسئول  دستگاههای  عملکرد 
ارائه خدمات دولت  و  اهداف دولت هوشمند 
الکترونیک )موضوع بند )و( تبصره  ۷ قانون 
تشکر  کشور( ضمن  کل   ۱4۰۱ سال  بودجه 
از دولت به دلیل اینکه موضوع تحقق اهداف 
دولت هوشمند را دغدغه اصلی کار خود قرار 
داده، از همکاران کمیسیون صنایع و معادن 
مجلس نیز که در این بخش فعال بوده و دو 
روز مانده به زمان بندی بخش مربوط به بند 
)و( تبصره )۷( قانون بودجه این گزارش را با 
همراهی معاونت نظارت مجلس در دستور کار 
مجلس قرار دادند، تشکر کرد. رئیس مجلس 
شورای اسالمی با بیان اینکه نکات مهمی باید 
قرار  توجه  مورد  موضوع  این  جمع بندی  در 
گیرد تا در پیگیری های بعدی در مجلس به 
ویژه از وزارت ارتباطات و سازمان امور اداری و 
استخدامی مبنای کار باشد، گفت: بدون شک 
دولت  و  که هوشمندسازی  ما می دانیم  همه 
نخست  دارد،  اساسی  ویژگی  دو  الکترونیک 
عدالت  تحقق  برای  ابزار  اصلی ترین  اینکه 
است.  هوشمندسازی  کشور،  در  اجتماعی 
وی ادامه داد: اگر بخواهیم عدالت اقتصادی، 
اجتماعی و صرفه جویی و شفافیت را برقرار و 
محقق کنیم و همچنین با فساد مبارزه کنیم، 
باید به دنبال تحقق دولت هوشمند باشیم و 
تحقق این امر یعنی تحقق عدالت اجتماعی و 

مبارزه با فساد.
همواره  که  نکته  دومین  کرد:  تأکید  قالیباف 
در بخشی از صحبت هایم به آن اشاره کردم 
این است که ما در کشور 4 قوه به جای ۳ قوه 

داریم، قوه چهارم بروکراسی...

معاون سیاسی، امنیتی و اجتماعی استاندار کهگیلویه 
و بویراحمد با اشاره به نگرانی های مردم در خصوص 
علوم  دانشگاه  اعالم  طبق  افزود:  ولگرد  سگ های 
حیوان  مورد  و 4۹۷  هزار  یک  گذشته  سال  پزشکی 
باالیی  بسیار  آمار  که  شده  ثبت  استان  در  گزیدگی 
است و ناشی از بی توجهی به این موضوع است و در 
این میان سگ ها تهدید جدی برای سالمت خانواده ها 
هستند.  نشست کارگروه فرهنگی، اجتماعی و سالمت 
آب  کار،  دستور  با سه  روز سه شنبه  استان  خانواده 
شرب یاسوج، سگ های ولگرد و زباله های رها شده در 

ورودی شهر یاسوج به ریاست معاون سیاسی...

معاون سیاسی استاندار هشدار داد؛
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رئیس سازمان آتش نشانی یاسوج:

یاسوج، تنها مرکز استانی
 که خودروی باالبر
 آتش نشانی ندارد

فرمانده انتظامی شهرستان باشت خبر داد:

کشف قتل و دستگیری 
فوری قاتل در باشت

دولت الکترونیک تنها راه مقابله 
با بروکراسی اداری است
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766 مدرسه نا ایمن در کهگیلویه و بویراحمد ؛

تحصیل زیر سقف 
نا ایمن در استان 
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شناسه آگهی ؛   1380717   روابط عمومی شرکت ملی پخش فرآورده های نفتی منطقه کهکیلویه وبویراحمد

آگهی تجدید مناقصه عمومی یک مرحله ای 
 شرکت ملي پخش فرآورده هاي نفتي منطقه کهگیلویه و بویراحمد در نظر دارد

  بر اساس مجوز شماره  4095 / 1401  پروژه ذیل را از طریق مناقصه عمومي یك مرحله اي
 به پیمانكار واجد الشرایط واگذار نماید .

شرایط عمومي :
   ۱ - تصویر مصدق شناسنامه      

  ۲ - دارا بودن و ارائه گواهی تائید صالحیت معتبر از اداره کل تعاون، کار و رفاه اجتماعی در خصوص حمل ونقل
  ۳ -  دارا بودن و ارائه گواهینامه صالحیت ایمنی معتبر از اداره کل تعاون، کار و رفاه اجتماعی استان 

  4 - کسب تاییدیه ایمنی و محیط زیست مطابق با چک لیست ارزیابی پیمانکاران     5 - دارا بودن کد اقتصادی و شناسه ملی شرکت و اعضای هیئت مدیره
  6 - آگهي تاسیس و روزنامه رسمي حاوي آخرین تغییرات.                                   ۷ - سوابق کاري و قراردادهاي کاري در5سال گذشته با تایید کارفرمایان 

  8 - ارائه مدارك تحصیلي اعضاء و هیئت مدیره                                                ۹ - ارائه فهرست امکانات فنی ، اقتصادی و مالی با مستندات معتبر
 ۱۰ - کلیه مدارك بارگذاری شده توسط مناقصه گر بایستی اصل یا برابر با اصل  و باکیفیت و وضوح مناسب  باشند .

 ۱۱ - برنده مناقصه مکلف به  ارائه اصل کلیه مستندات بارگذاری شده می باشد درصورت هرگونه تناقض برابر مقررات و قوانین برخورد خواهدشد.
۱۲ -کلیه اوراق بایستی ممهور به مهر مناقصه گر باشند.

۱۳ -عدم ممنوع المعامله بودن درسطح کلیه شرکت ها )درصورت قرارداشتن درلیست شرکت های ممنوع المعامله ، سپرده شرکت در مناقصه به نفع مناقصه 
گذار ضبط میگردد

*** باتوجه به اینکه کلیه مراحل برگزاری مناقصه ازدریافت اسناد تا ارائه پیشنهاد مناقصه گران و بازگشایی پاکات از بسترسامانه الکترونیک دولت به نشانی 
www.setadiran.ir  انجام میگیرد. الزم است مناقصه گران در صورت عدم عضویت ، مراحل ثبت نام درسامانه مذکور و دریافت گواهی دیجیتال الکترونیکی 

را جهت شرکت در مناقصه محقق سازند. اطالعات تماس سامانه تدارکات الکترونیک دولت:  مرکز تماس : 4۱۹۱۳-۰۲۱
آدرس مناقصه گذار : یاسوج – میدان جهاد – شرکت ملي پخش فرآورده هاي نفتي منطقه کهگیلویه و بویراحمد تلفن :۰۷4۳۳۳۳446۲ - ۰۷4۳۳۳48۱5۲

ضمناً در صورت تغییرات در زمان بندي فرآیند مناقصه در سایت هاي مربوطه درج و اصالح مي گردد.

شرحعنوانردیف

پیمان خودروهای استیجاری منطقهموضوع مناقصه1

یك سال شمسی )1402-1401(مدت اجرای قرارداد2
16/437/218/880   ریالمبلغ برآورد اولیه3

مبلغ و نوع تضمین شرکت4
 در مناقصه

یكی از تضامین قابل قبول آین نامه تضمین معامالت دولتی مصوب22/ 09/ 94 یا   
واریز مبلغ     821/860/944ریال  به شماره حساب 9200044416  باشناسه پرداخت 

12100000013 به نام شرکت پخش فراورده های منطقه کهگیلویه و بویراحمد  نزد بانك ملت
نوبت اول  :  سه شنبه 29/ 06/ 1401       تاریخ  درج آگهی5

 نوبت دوم :    چهارشنبه   30/ 06/ 1401
 سه شنبه  29/ 06/ 1401  ساعت 8 صبحتاریخ انتشار در سامانه ستاد6
مهلت دریافت اسناد از سامانه 7

ستاد
تا ساعت14:00  روز  چهار شنبه  06/ 07/ 1401

راس ساعت  10  روز  سه شنبه  12/ 07/ 1401  سالن جلسات منطقهتاریخ و محل جلسه توجیهی8

مهلت زمانی ارسال 9
پیشنهادات

تا ساعت 14:00 روز سه شنبه 19 /07/ 1401 کلیه پاکات می بایست درسامانه ستاد بارگذاری گردد. 
ضمنا مناقصه گران عالوه بر ثبت پاکات در سامانه ستاد اصل پاکات تضمین )الف( را به صورت 

الک و مهر شده تا قبل از ساعت :14:00روز شنبه 19/ 07/ 1401 به دبیرخانه کمیسیون مناقصات به 
ادرس ذیل  تحویل نمایند.

ساعت 10 صبح روز چهار شنبه 20/ 07/ 1401 سالن جلسات منطقهتاریخ و محل بازگشایی پاکات10

   نوبت   دوم

جهان  که  است  فرصت هایی  معدود  از  ملل  سازمان  صحن  در  سخنرانی 
می تواند صداهای مستقل را هم بشنود و آیت اهلل رئیسی به عنوان صدای 
نظم  درباره ضرورت  تریبون  این  از  نخستین حضور خود،  در  ایران  ملت 

عادالنه در جهان سخن خواهد گفت.
برای  متحد  ملل  سازمان  در  ایران  از  رئیس جمهوری  حضور  بیستمین   
با  بین المللی  نهاد  این  عمومی  نشست مجمع  هفتادوهفتمین  در  شرکت 
رئیسی«  »سیدابراهیم  آیت اهلل  شهریور(   ۳۰( چهارشنبه  روز  سخنرانی 
رقم می خورد. رئیس جمهور صبح دوشنبه در صدر هیاتی سیاسی عازم 
نیویورك، مقر سازمان ملل شد تا از پتانسیل این نهاد برای پیگیری منافع 
ملی و تببین گفتمان سیاست خارجی دولت سیزدهم به عنوان گفتمانی 

برآمده از انقالب اسالمی بهره گیرد.
تقالهای سناتورهای آمریکا و البی های صهیونیستی برای لغو سفر آیت اهلل 
اکنون  و  ماند  بی نتیجه  صدا  این  شنیده شدن  از  جلوگیری  و  رئیسی 
سران  نشست  مهم ترین  در  سخنرانی  آماده  و  آمریکا  در  رئیس جمهور 
کشورهای جهان است؛ نشستی که پس از دوسال میزبانی مجازی سازمان 
با  که  برگزار می شود  به صورت حضوری  کرونا،  دلیل همه گیری  به  ملل 
توجه به فرصت هم اندیشی و مالقات چهره به چهره با مقامات دیگر کشورها 

و بیان صریح مواضع ایران بر اهمیت حضور رئیس جمهور می افزاید.
در این سفر »حسین امیر عبداللهیان« وزیر امور خارجه و »علی باقری« 
معاون سیاسی او، »محمد جمشیدی« معاون سیاسی دفتر رئیس جمهور 
خارجی  سیاست  و  ملی  امنیت  کمیسیون  رئیس  زاده«  جالل  »وحید  و 

مجلس رئیس جمهور را همراهی می کنند.

چرا سفر رئیسی مهم است؟
برای پاسخ به پرسش فوق باید مروری بر یکسال ریاست جمهوری آیت اهلل 
تمام  تابستان ۱4۰۱،  تا آخر  تابستان سال ۱4۰۰  اول  از  رئیسی داشت. 
تالش آمریکا، رژیم صهیونیستی و متحدان آن ها بر موضوع ایران هراسی 
استوار بوده است تا از این رهگذر جمهوری اسالمی را منزوی  سازند. حاال، 
رئیسی در مقام رئیس دولتی که در یک سال گذشته بیشترین هجمه ها 
را به خود دیده، سخنران مهمترین نشست ساالنه رهبران جهان است و 
این خود اصلی ترین نشانه شکست فشارها و مهمترین اهمیت این سفر هم 

ارزیابی می شود.
نیویورك حضور دارد: »نظم  با گفتمان نظم و عدالت در  آیت اهلل رئیسی 
عادالنه بین المللی از طریق چندجانبه گرایی اقتصادی«. بی عدالتی و بی 
رسانه ای  ترفند  هزاران  با  اگر  است که حتی  امروز جهان  واقعیت  نظمی 
نیست  کتمان  قابل  هم  باز  شود،  پوشانده  هم  رنگارنگ  استودیوهای  در 
این  انتخاب  با  امروز است.  و محصول مستقیم یکجانبه گرایی در دنیای 
افکار  اصلی  سوال  انتخاب  این  چرایی  رئیسی،  آیت اهلل  سوی  از  گفتمان 
عمومی به ویژه در ایران خواهد بود اما کیست که نداند جمهوری اسالمی 
و  بوده  بین الملل  روابط  در  بی عدالتی  و  بی نظمی  قربانیان  بزرگترین  از 
مردم ایران سال هاست از یکجانبه گرایی آمریکا متحمل آسیب های بسیاری 
شده اند. کافی ست فهرست تحریم های آمریکا علیه مردم ایران مورد بررسی 
قرار گیرد، تا مشخص شود این هژمونی منفی حتی کودکان بیمار را هم 
تحت تاثیر قرار داده و زندگی را بر آنها سخت کرده است. به رخ کشیدن 
رسالت  و  مأموریت  مهم ترین  آن،  مدعیان  به  بی عدالتی  و  بی نظمی  این 

رئیسی در صحن سازمان ملل خواهد بود.

مبارزه با این یکجانبه گرایی اما آداب و اصولی دارد که دولت آن را در کلمه 
آخر شعار خود منعکس کرده است؛ پادزهر یکجانبه گرایی، چندجانبه گرایی 
است اما با چه ابزاری؟ ایستادن در برابر هژمونی آمریکا از دیدگاه ایران، جز 
با ابزار اقتصادی ممکن نخواهد بود. این ابزار قرن ها در اختیار اروپا و آمریکا 
بوده و اکنون با ظهور قدرت های اقتصادی همچون چین و هند ماندن آن 
دولت  سوی  از  موضوع  این  درك  می رسد.  نظر  به  بعید  غرب  اختیار  در 
سیزدهم، سبب شده که ایران سیاست نزدیکی به این قدرت های نوظهور 
اقتصادی را در پیش گیرد که عضویت در سازمان همکاری  شانگهای هم 
در همین راستا ارزیابی می شود. سفر رئیسی به نیویورك مهم است؛ به این 
دلیل که تازه ترین نشانه شکست سیاست ها و تحرکات آمریکا برای انزوای 
ایران است. گفتمانی که رئیسی در این نشست در قالب آن سخن خواهد 
گفت، ضرورت امروز جهان است و ایده چندجانبه گرایی، ابزار عملی مقابله 

با زیاده خواهی های آمریکا و متحدانش. 
 

صدای ایران، این بار از زبان رئیسی
است که  ایران  اسالمی  رئیس دولت جمهوری  پنجمین  رئیسی  اهلل  آیت 
در چهار دهه گذشته در سازمان ملل حضور یافته است تا به نمایندگی 
آیت اهلل  رجایی«،  »محمدعلی  این  از  پیش  بگوید.  سخن  ایران  مردم  از 
و  احمدی نژاد«  »محمود  خاتمی«،  محمد  »سید  ای«،  خامنه  »سیدعلی 
»حسن روحانی« مسئوالن عالی رتبه ای از ایران بودند که در مجمع عمومی 
مختلف  مقاطع  در  ایران  مردم  چالش های  مهمترین  درباره  ملل  سازمان 

سخن گفتند.
نزدیک ترین  در  و  ملل  سازمان  در   ۱۳5۹ مهرماه   ۲6 رجایی  محمدعلی 
فاصله با مجسمه آزادی، با نشان دادن آثار شکنجه های خود در زندان های 
رژیم آزادی ستیز پهلوی، قدرت های حامی وی را به باد انتقاد گرفت ودروغ 
بودن ادعاهای حقوق بشری آن ها را افشا کرد و هشدار داد که انتقال این 
حمایت از دیکتاتوری در داخل ایران به دیکتاتور بعث و حمایت از وی در 

جنگ علیه ایران، تکرار اشتباهات گذشته است.
آیت اهلل سیدعلی خامنه ای دومین رئیس جمهور ایران بود که ۳۱ شهریور 
۱۳66 به نیویورك سفر کرد؛ سفری که در بحبوحه جنگ تحمیلی علیه 
جنایات  به  خود  سخنرانی  در  وقت  رئیس جمهور  و  گرفت  صورت  ایران 
صدام پرداخت اما بر این نکته هم تاکید کرد که انقالب مردم ایران با جنگ 

و فشار خارجی تضعیف نخواهد شد.
دوران  طول  در  سازندگی  دولت های  رئیس  رفسنجانی  هاشمی   اکبر 
مسئولیت خود به سازمان ملل نرفت تا یازده سال بعد سیدمحمد خاتمی 
در ۳۰ شهریور ۱۳۷۷ در سازمان ملل حضور یابد و در دومین حضورش 

در سال ۷۹ از ایده گفت وگوی تمدن ها سخن بگوید.
محمود احمدی نژاد بین سال های 84 تا ۹۱ هشت بار به نیویورك سفر 
عدالت  پیش نیازهای  تببین  این سفرها  در  مهمترین گفتمان وی  و  کرد 
برای جهان بود. حسن روحانی نیز از سال ۱۳۹۲ تا ۱۳۹۹ در طول هشت 
صورت  به  هم  یک بار  و  حضوری  صورت  به  بار   ۷ ریاست جمهوری  سال 
آن  در  ایرانیان  صلح خواهی  از  و  کرد  سخنرانی  کرونا(  دلیل  )به  مجازی 
مقطع سخن گفت. و حاال سید ابراهیم رئیسی صدای ایران خواهد بود و از 
ضرورت پایان یکجانبه گرایی در جهان سخن می گوید؛ سخنی که برخالف 

گفتمان های گذشته به عمل و واقعیت نزدیک تر است.

صدای ایران، این بار از زبان رئیسی 
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 فضای مجازی  افسارگسیخته
 بستر اصلی تهدید جمهوری اسالمی است

اینکه  بیان  با  بویراحمد  و  کهگیلویه  فتح  سپاه  فرمانده   
هیچگاه نباید اسیر فضاسازی های دشمن شویم گفت: امروز 
جمهوری  تهدید  اصلی  بستر  مجازی  افسارگسیخته  فضای 

اسالمی است چرا که دشمن به دنبال ناامیدی مردم است.
از  تجلیل  آیین  در  شنبه  سه  روز  خرمدل  حمید  سردار 
ناحیه  در  برتر  رده های  و  اشتر  مالک  جشنواره  برگزیدگان 
به  انقالب  و  نظام  افزود: دشمنان  بسیج گچساران  مقاومت 
این باور رسیده  اند که با جنگ سخت نمی توانند جمهوری 
اسالمی را از پا دراورند به همین دلیل با جنگ نرم به دنبال 

تسخیر ذهن ها هستند.
وی با بیان اینکه هر اتفاقی در کشور ما رخ دهد دشمنان  
ابراز کرد: دشمنان  به نفع خودشان بهره برداری می کنند 
تبلیغاتی علیه  برنامه  اندازی یک توطئه و  هرروز دنبال راه 

جمهوری اسالمی است.
انقالب، استقالل  با پیروزی  خرم دل ادامه داد: درسال 5۷ 
و آزادی در ایران اسالمی به بار نشست و اینگونه است که 
نظام سلطه نمی توانند ببیند که یک کشور در جهان روی 
و  کهگیلویه  فتح  سپاه  فرمانده  است.  ایستاده  خودش  پای 
اتفاقات  اسالمی  جمهوری  برکت  به  امروز  افزود:  بویراحمد 
خوبی در عرصه بین الملل شکل گرفته اگرچه اسرائیل امروز 
محصور درجغرافیای فلسطین شده است. وی افزود:باید توجه 
داشت که جریان مقاومت از جمهوری اسالمی الگو برداری 
استکبار  امروز جمهوری اسالمی 4۳سال در مقابل  و  کرده 
جهانی ایستادگی کرده است. خرم دل  با بیان اینکه انقالب 
امروز  داشته گفت:   به همراه  بزرگی  اسالمی دستاوردهای 
مدعیان دروغین حقوق بشر دست به جنایت هایی علیه زنان 
می زنند درحالی دم از حقوق زنان می زنند. وی  ادامه داد: 
گیرد  می  شکل  غرب  در  وحشتناکی  بسیار  اتفاقات  روزانه 
شنیده  آنها  های  رسانه  از  صدای  بشر،هیچ  حقوق  اسم  به 
گفت:  بویراحمد  و  کهگیلویه  فتح  سپاه  فرمانده  شود.  نمی 
درسطح  الگو  یک  عنوان  به  ایران  اسالمی  جمهوری  امروز 
دنیا مطرح می شود است که یک ابرقدرتی همچون آمریکا 
را به زانو در آورده است. خرم دل اظهار داشت: دشمن از هر 
فرصتی برای تخریب و تحقیر جمهوری اسالمی استفاده می 
کنند  چرا که دشمن به این باور رسیده  که با جنگ سخت 
تصریح  وی  دهد.  شکست  را  اسالمی  جمهوری  تواند  نمی 
کرد: در زمینه  جهاد تبیین باید کار شود چرا که این امر 
در روح و روان مردم تاثیر گذار است. خرم دل افزود: امروز 
جمهوری  تهدید  اصلی  بستر  مجازی  افسارگسیخته  فضای 

اسالمی است چرا که دشمن به دنبال ناامیدی مردم است.
 در جشنواره مالک اشتر 6۰ نفر از بسیجیان و پرسنل ناحیه 

سپاه گچساران انتخاب و از آنها تجلیل شد. 

سارق اماکن عمومی کهگیلویه دستگیر شد
یک  دستگیری  از  بویراحمد  و  کهگیلویه  انتظامی  فرمانده 
نفر سارق اماکن خصوصی با اعتراف به ۳۰ فقره سرقت در 
در  مصطفایی  کیقباد  سردار  داد.  خبر  کهگیلویه  شهرستان 
فقره  چندین  وقوع  پی  در  داشت:  اظهار  خبرنگاران  جمع 
کهگیلویه،  شهرستان  سطح  در  خصوصی  اماکن  سرقت 
شناسایی سارق یا سارقان در دستور کار ماموران کالنتری 
ضمن  مأموران  افزود:  وی  گرفت.  قرار  شهرستان  آن   ۱۲
اطالعاتی  اقدامات  انجام  با  و  قضایی  مرجع  با  هماهنگی 
یک  استحفاظی  حوزه  سطح  در  هدفمند  گشت زنی های  و 
را شناسایی و دستگیر  اماکن خصوصی  نفر سارق حرفه ای 
کردند. مصطفایی تصریح کرد: متهم در بازجویی های اولیه 
شهرستان  سطح  در  خصوصی  اماکن  سرقت  فقره   ۳۰ به 
از  متهم پس  اینکه  به  اشاره  با  کرد. وی  اعتراف  کهگیلویه 
قضایی  مرجع  به  قانونی  مراحل  سیر  برای  پرونده  تشکیل 
و  اماکن  خواست:  شهروندان  از  شد،  زندان  روانه  و  معرفی 
خانه باغات خود را به تجهیزات هوشمند مجهز کرده و هر 
گونه موارد مشکوك را از طریق پل ارتباطی ۱۱۰ به پلیس 

اطالع دهند.

کشف قتل و دستگیری فوری قاتل در باشت
قاتل  از دستگیری فوری  باشت  انتظامی شهرستان  فرمانده 
در این شهرستان خبر داد. سرهنگ علی مسعودجو در جمع 
بر  مبنی  خبری  دریافت  پی  در  داشت:  اظهار  خبرنگاران 
وقوع یک فقره درگیری منجر به قتل در روستای آبدهگاه 
از توابع شهرستان باشت، موضوع ضمن هماهنگی با مرجع 
قضائی به صورت ویژه در دستور کار مأموران این فرماندهی 
قرار گرفت. وی افزود: در بررسی مأموران مشخص شد که 
اثر  بر  متاسفانه  و  مجروح  شدت  به  فردی  توسط  شخصی 

شدت جراحات وارده جان خود را از دست داده است.
اقدامات  انجام  با  مسعود جو تصریح کرد: ماموران بالفاصله 
پلیسی گسترده قاتل را شناسایی و طی عملیاتی غافلگیرانه 
در  متهم  اینکه  به  اشاره  با  وی  کردند.  دستگیر  ضربتی  و 
بازجویی های اولیه به ارتکاب قتل اعتراف کرد، بیان داشت: 
ارتکاب به قتل را اختالفات خانوادگی  از  انگیزه خود  متهم 
با  پایان  در  باشت  شهرستان  انتظامی  فرمانده  کرد.  عنوان 
اشاره به اینکه متهم پس از تشکیل پرونده جهت سیر مراحل 
قانونی به مرجع قضائی معرفی و روانه زندان شد، خاطرنشان 
با تعامل دستگاه قضائی با کسانی که بخواهند  کرد: پلیس 
نظم و امنیت جامعه را به مخاطره بیاندازند برخورد قاطع و 

قانونی بعمل خواهد آورد.

معاون سیاسی  استاندار هشدار داد؛

سگ های ولگرد تهدید جدی 
برای سالمت خانواده ها هستند

و  کهگیلویه  استاندار  اجتماعی  و  امنیتی  سیاسی،  معاون 
بویراحمد با اشاره به نگرانی های مردم در خصوص سگ های 
ولگرد افزود: طبق اعالم دانشگاه علوم پزشکی سال گذشته 
یک هزار و 4۹۷ مورد حیوان گزیدگی در استان ثبت شده 
که آمار بسیار باالیی است و ناشی از بی توجهی به این موضوع 
سالمت  برای  جدی  تهدید  سگ ها  میان  این  در  و  است 

خانواده ها هستند. 
نشست کارگروه فرهنگی، اجتماعی و سالمت خانواده استان 
روز سه شنبه با سه دستور کار، آب شرب یاسوج، سگ های 
ولگرد و زباله های رها شده در ورودی شهر یاسوج به ریاست 
بویراحمد  و  کهگیلویه  استانداری  امنیتی  سیاسی  معاون 

برگزار شد.
سید جواد هاشمی مهر گفت: هدف از تشکیل جلسه و بررسی 
این سه موضوع زیر سوال بردن خدمات دستگاه ها نیست بلکه 

هم فکری برای بهبود شرایط موجود است.
معاون سیاسی ، امنیتی استاندار کهگیلویه و بویراحمد افزود: 
درصد   88 با  هم اکنون  یاسوج  شهر  شرب  آب  خانه  تصفیه 

پیشرفت فیزیکی در دست احداث است .
رئیس  سفر  با  و  اخیر  یکسال  در  کرد:  بیان  مهر   هاشمی 
شبکه  بهسازی  و  مرمت  راستای  در  عظیمی  تحول  جمهور 
آب شرب شهر یاسوج صورت گرفته و با تزریق سایر اعتبارات 

شبکه آب شرب یاسوج تکمیل می شود.
خصوص  در  مردم  نگرانی های  به  اشاره  با  ادامه  در  وی 
سگ های ولگرد افزود: طبق اعالم دانشگاه علوم پزشکی سال 
گذشته یک هزار و 4۹۷ مورد حیوان گزیدگی در استان ثبت 
شده که آمار بسیار باالیی است و ناشی از بی توجهی به این 
موضوع است و در این میان سگ ها تهدید جدی برای سالمت 

خانواده ها هستند.
بیان  بویراحمد  و  کهگیلویه  استاندار  امنیتی  سیاسی  معاون 
موضوع  در  و  تشکیل  ولگرد  سگ های  اتالف  کمیته  کرد: 
سگ های ولگرد پای کار باشند تا هزینه درمانی مردم افزایش 

نیابد و بیت المال هدر نرود.
نگرانی  باعث  ولگرد  سگ های  اینکه  بیان  با  مهر  هاشمی 
بزرگان دینی استان شده و آیت اهلل حسینی امام جمعه یاسوج 
نگرانی  ابراز  و  اشاره  این مورد  به  نماز جمعه  در خطبه های 
کرد، گفت: نباید کار به جایی برسد که از بزرگان دینی هزینه 
کنیم، متولیان برابر با دستورالعمل ها،  وظیفه قانونی خود را 
انجام دهند و ظرف یک ماه آینده اقدامات میدانی و اساسی 

در سطح شهرها خصوصا شهر یاسوج را انجام دهند.
شهرداری  توسط  زمینه  این  در  کارهایی  کرد:  بیان  وی 
که  دارد  وجود  نواقصانی  بازهم  اما  شده  انجام  فرمانداری  و 
فرماندار با جدیت ورود کرده و جلساتی در این زمینه تشکیل 

دهد.
یاسوج  زباله در ورودی  هاشمی مهر در خصوص رهاشدگی 
خواستار تشکیل کارگروهی در این زمینه شد و خاطرنشان 
زمینه  در  خود  وظیفه  به  شهرداری  همیاری  سازمان  کرد: 
جمع آوری زباله های ورودی یاسوج به نحو شایسته اقدام کند.

رئیس سازمان آتش نشانی یاسوج:

یاسوج، تنها مرکز استانی که خودروی 
باالبر آتش نشانی ندارد

باالبر  خودروی  نداشتن  یاسوج  نشانی  آتش  سازمان  رئیس 
آتش نشانی و کمبود تجهیزات را از مهمترین مشکالت آتش 
استانی  مرکز  تنها  گفت:  و  کرد  عنوان  یاسوج  شهر  نشانی 

هستیم که خودروی باال بر نداریم.
 5 طی  عملیات  مورد   ۷45 اینکه  بیان  با  رستمی”  “محمد 
ماهه ابتدای امسال انجام شده، افزود: سال گذشته 54۰ مورد 

عملیات انجام شده بود.
وی اظهار کرد: بیشترین عملیات انجام گرفته طی این مدت 

آبگرفتگی با ۱46 مورد در مرداد ماه بوده است.
باالبر  خودروی  نداشتن  یاسوج  نشانی  آتش  سازمان  رئیس 
آتش نشانی و کمبود تجهیزات را از مهمترین مشکالت آتش 
نشانی شهر یاسوج عنوان کرد و ادامه داد: تنها مرکز استانی 
هستیم که خودروی باال بر نداریم. رستمی با اشاره به اینکه 
یاسوج  شهر  در  فعال  نشانی  آتش  پایگاه   4 حاضر  حال  در 
وجود دارد، تصریح کرد: تنها ۱5 درصد از تماس های آتش 

نشانی شهر یاسوج به عملیات منتهی می شود.

۴۰ نفر ارزیاب کار نظارت بر اجرای 
پروژه مهر استان را برعهده دارند

 معاون آموزش متوسطه اداره کل آموزش و پرورش کهگیلویه 
و بویراحمد گفت: 4۰ نفر ارزیاب استانی از ۱۳ شهرستان و 
منطقه آموزش و پرورش ،کار نظارت بر اجرای پروژه مهر را 

در استان انجام می دهند.
محمد جمالی آرند روز سه شنبه در نشست توجیهی ارزیابان 
استانی پروژه  مهر اداره کل آموزش و پرورش استان کهگیلویه 
و بویراحمد افزود: فعالیت ارزیابان در شهرستان های کهگیلویه 
، گچساران و بویراحمد به مدت سه روز و در دیگر مناطق کم 

جمعیت، ۲ روز طول می کشد .
وی ادامه داد: پروژه مهر نماد فعالیت های آموزش و پرورش 
ارزیابان  با حضور  است  که   باشکوه مدارس   بازگشایی  برای 
مدارس در شهرستان  بازگشایی  از  قبل  تا  استانی  و  وزارتی 
استانی  ارزیابان  از  آرند  مناطق رصد می شود. جمالی  و  ها 
پرورش  و  آموزش  در  مهر  پروژه  از  ارزیابی  کار  خواست 
شهرستان ها و مناطق استان را با دقت انجام دهند. وی  بر 
ضرورت انجام برنامه های نظارتی بر فعالیت های بازگشایی 
اعزام  برنامه ی  اجرای  از  هدف  گفت:  و  تاکیدکرد  مدارس 
ارزیابان به مناطق و نواحی رصد کاستی ها و موانع موجود 
در مدارس مناطق و نواحی و احصا و شناسایی آنها و اقدام 
در راستای رفع آن موانع تا زمان بازگشایی مدارس است. وی 
 ، انسانی  نیروی  ساماندهی  آموزشی،  فضاهای  سازی  بهینه 
انتخاب و انتصاب مدیران ، کالس بندی ، تجهیزات و استفاده 
به  را  می شود  وری  بهره  باعث  که  موجود  منابع  از  صحیح 

عنوان محورهای شاخص پروژه مهر  عنوان کرد.
 ، وزارتی  و  استانی  ارزیابان  کار  از  بعد  افزود:   آرند  جمالی 
شهرستان ها و مناطق برتر آموزش وپرورش در بحث پروژه 

مهر رتبه بندی و معرفی می شوند.

مدیرکل نوسازی، توسعه و تجهیز مدارس 
کهگیلویه و بویراحمد گفت: ۷66 مدرسه 
وجود  بویراحمد  و  کهگیلویه  در  ناایمن 
کانکسی،  مدارس سنگی،  که شامل  دارد 
دیگر  و  سال   ۲5 باالی  آجری  مدارس 

موارد هستند.
استاندارد  آموزشی  فضاهای  که  آنجا  از 
مورد  های  زیرساخت  مهمترین  از  یکی 
است  مطلوب  تربیت  و  تعلیم  برای  نیاز 
امید می رود با این اقدام ها سال تحصیلی 
یادگیری در مدارس استان  فرایند  جدید 

به شکل مطلوب تری صورت گیرد.
دانش  شمار  نفری  هزار   ۱۰ افزایش 
مهر  در  بویراحمدی  و  کهگیلویه  آموزان 
آموزشی  فضاهای  بودن  امسال،نامناسب 
در برخی مناطق،کمبود یا نامناسب بودن 
دغدغه  از  گرمایشی  سرمایشی  تجهیزات 
آموزان و خانواده ها در سال  های دانش 
تالش  دولت  که  بوده  امسال  تحصیلی 
کرده است با انجام اقدام های مختلف به 

بخشی از این نیازها پاسخ دهد. 
افزایش تعداد فضاهای آموزشی

احداث مدارس جدید یا نوسازی آموزشگاه 
های فرسوده از مهمترین اقدام های دولت 
سال  در  آموزشی  محیط  بهبود  برای 
 ۷۱ که  طوری  به  است  جدید  تحصیلی 
فضای آموزشی پیش از آغاز سال تحصیلی 
گرفته  قرار  پرورش  و  آموزش  اختیار  در 

است.
مدیرکل نوسازی، توسعه و تجهیز مدارس 
فضای   ۷۱ گفت:  بویراحمد  و  کهگیلویه 
آموزشی جدید در استان متشکل از ۲۷۰ 
کالس درس بهره برداری و برای استفاده 
دانش آموزان در مهر ماه امسال به آموزش 

و پرورش تحویل داده شد.
برای  تاکید کرد:  سید رضا حسینی نیک 
و  یکهزار  آموزشی  فضاهای  این  احداث 
شده  هزینه  اعتبار  ریال  میلیارد   5۰۰
است. وی عنوان کرد: انجام ۷۰ هزار متر 
آسفالت  مربع  متر  هزار  ایزوگام،۷۰  مربع 
فضاهای  بهبود  برای  خدمات  دیگر  از 
آموزشی کهگیلویه و بویراحمد در آستانه 

مهر ماه امسال است.
 2هزار و 600 میلیارد ریال برای 

تكمیل طرح های نیمه تمام
مدیرکل نوسازی، توسعه و تجهیز مدارس 
کهگیلویه و بویراحمد تاکید کرد: با توجه 
حال  در  آموزشی  طرح   ۱45 وجود  به 
اجرای آموزشی در طول یک سال گذشته 

تاکنون ۲ هزار و 6۰۰ میلیارد ریال برای 
تکمیل طرح های نیمه تمام استان تامین 

و هزینه شده است.
توجه  اهمیت  به  اشاره  با  نیک  حسینی 
توسعه زیرساخت های آموزشی در مناطق 
محروم به منظور تحقق دسترسی عادالنه 
به امکانات تعلیم و تربیت اضافه کرد: هم 
اکنون ۳۳ طرح محرومیت زدایی با ۲5۰ 
مختلف  مناطق  در  اعتبار  ریال  میلیارد 
تالش  که  است  ساخت  دست  در  استان 
آماده  و  تکمیل  امسال  پایان  تا  شود  می 

بهره برداری شود.

تامین تجهیزات آموزشی
تامین تجهیزات آموزشی و کمک آموزشی 
برد،  وایت  صندلی،  میز،نیمکت،  شامل 
گرمایشی،آبسردکن  سرمایشی،  امکانات 
و سایر امکانات از ملزومات انجام مطلوب 
با  دولت  که  است  تربیت  و  تعلیم  فرایند 
در  ریالی  میلیارد   5۰۰ گذاری  سرمایه 
کهگیلویه و بویراحمد سعی در تحقق آن 

دارد.
مدیرکل نوسازی، توسعه و تجهیز مدارس 
کهگیلویه و بویراحمد خریداری تجهیزات 
آموزشی را از دیگر اقدام های دولت برای 
رفاه دانش آموزان در سال تحصیلی جدید 
عنوان کرد و افزود که امسال 5۰۰ میلیارد  
و ۷۰۰ میلیون ریال سرمایه گذاری برای 
تامین تجهیزات آموزشی و کمک آموزشی 

در استان صورت گرفته است.
ریال  میلیارد   ۷۰ کرد:  تصریح  وی 
تجهیزات اداری و کالس های درس شامل 
میز،صندلی،وایت برد و سایر امکانات مورد 
نیاز از مهمترین اقالم خریداری شده برای 
جدید  تحصیلی  سال  در  استان  مدارس 

است.
به  توجه  با  کرد:  تاکید  نیک  حسینی 
و  آموزش  با  شده  انجام  های  هماهنگی 
اینکه  و  بویراحمد  و  کهگیلویه  پرورش 
جمعیت  به  آموز  دانش  هزار   ۱۰ امسال 
دانش آموزان استان اضافه شده ۱۲ هزار 
قلم تجهیزات مذکور خریداری شده است.

مدیرکل نوسازی، توسعه و تجهیز مدارس 
همچنین  گفت:  بویراحمد  و  کهگیلویه 
 ۹۲ مبلغ  به  آموزشی  کمک  تجهیزات 
میلیارد ریال،امکانات هنرستانی به میزان 
و  سرمایشی  ریال،تجهیزات  میلیارد   ۹8
میلیارد   ۹4 گذاری  سرمایه  با  گرمایشی 

ریال خریداری شده است.

تجهیزات  دستگاه   ۲۰۰ کرد:  عنوان  وی 
زمانه،۷۰ دستگاه   ۲ گرمایشی  سرمایشی 
آبسردکن  دستگاه   ۳۰ و  آبی  کولر 
خریداری و در اختیار مدارس قرار گرفته 

است.

در  کانكسی  مدارس  شدن  برچیده 
مسیر تحقق

جمهور  رییس  پارسال  سفر   مصوبه  با 
طرح  بویراحمد  و  کهگیلویه  استان  به 
برچیده شدن مدارس کانکسی پرجمعیت 
تالش  با  که  گرفت  قرار  کار  دستور  در 
مصوبه  این  از  ای  عمده  بخش  مسئوالن 

محقق شده است.
تجهیز  و  توسعه  نوسازی،  مدیرکل 
بویراحمد گفت:طرح  مدارس کهگیلویه و 
با  جایگزینی  برای  مدرسه  احداث۳6 
کالس های کانکسی با جمعیت هر کدام 
استان  این  در  دانش آموز   ۱5 از  بیش 
پارسال آغاز شد و تاکنون ۳5 مدرسه از 

این تعداد آماده بهره برداری شده است .
براساس  اظهار داشت:  رضا حسینی نیک 
هزینه  از  نیمی  شده  انجام  ریزی  برنامه 
متشکل  مدارس  این  ساخت  نیاز  مورد 
برکت  بنیاد  از سوی  از ۷۲ کالس درس 

تامین شده است.
ابراز داشت:۳۱۳ مدرسه کانکسی در  وی 
مناطق دور دست و روستایی استان وجود 
کارشناسان  بررسی های  از  دارد که پس 
۳6 باب از این کانکس ها که پذیرای کار 
آموز  دانش   ۱5 از  بیش  تربیت  و  تعلیم 

بودند انتخاب شد.
وی با اشاره به اهمیت وجود مدارس ایمن 
نسل  تربیت  و  تعلیم  برای  استاندارد  و 
آینده تاکید کرد: احداث ۱۹ مدرسه برای 
 ۱۰ باالی  کانکسی  مدارس  با  جایگزینی 
دانش آموز در سال جاری در دستور کار 

قرار گرفته است.
تالش برای بازسازی مدارس 

شهرستان زلزله زده سی سخت
زمین  از  دیده  خسارت  مدارس  بازسازی 
لرزه ای  5.6 ریشتر که شامگاه ۲۹ بهمن 
بود  لرزانده  را  ماه سال ۱۳۹۹ شهرستان 
از دیگر نیازهای آموزش و پرورش استان 
بوده که تاکنون بخش قابل توجهی از آن 

انجام شده است.
دهد  می  نشان  کارشناسان  برآوردهای 
قرار  زلزله  این  دایره  که ۱۰۷ مدرسه در 
داشت که 45 درصد از این آموزشگاه ها 

دچار خسارت شده بود.
مدیرکل نوسازی، توسعه و تجهیز مدارس 
گوید:تاکنون  می  بویراحمد  و  کهگیلویه 
دنا  شهرستان  دیده  خسارت  مدرسه   ۳۲
تعمیر و چهار آموزشگاه نیز مقام سازی و 

تحویل آموزش و پرورش شده است.
وی بیان کرد: هشت مدرسه به طور کامل 
خسارت دیده و نیازمند بازسازی بود که تا 
مهر امسال سه آموزشگاه احداث و تحویل 

آموزش و پرورش می شود.
مجموع  در  داشت:  ابراز  نیک  حسینی 
برای  تومان  میلیارد   5۰۰ و  یکهزار 
زلزله  از  دیده  آسیب  مدارس  بازسازی 

شهرستان دنا هزینه شده است.

766 مدرسه ناایمن در کهگیلویه و 
بویراحمد وجود دارد

رسیدن  تا  ها  اقدام  این  انجام  وجود  با 
فضاهای آموزشی کهگیلویه و بویراحمد به 
مانده  باقی  طوالنی  راه  آل  ایده  وضعیت 
است به طوری که بر اساس آخرین آمار، 
فاقد  استان  در  دار  مشکل  مدرسه   ۲۳۲
بهداشتی  سرویس  یا  بهداشتی  سرویس 
متروکه دارند، ۳۰۰ مدرسه بدون انشعاب 
، ۳۰5 مدرسه کانکسی و ۲۱6 مدرسه دو 

نوبتی  و چرخشی در استان وجود دارد.
مدیرکل نوسازی، توسعه و تجهیز مدارس 
کهگیلویه و بویراحمد گفت: ۷66 مدرسه 
وجود  بویراحمد  و  کهگیلویه  در  ناایمن 
کانکسی،  مدارس سنگی،  که شامل  دارد 
دیگر  و  سال   ۲5 باالی  آجری  مدارس 
موارد هستند. حسینی نیک افزود: مدارس 
دیگری هم موجود هستند که دیوار ندارند 
و  دارند  نامطلوب  بهداشتی  سرویس  یا 
برخی از آن ها نیز نیاز به تعمیرات کلی 
برخی  کرد:  اضافه  وی  دارند.  جزئی  و 
آن  دانش آموزان  که  مدارسی  در  اوقات، 
افزایش یافته، برای برخی از دانش آموزان 
حیاط  درون  کانکس  چند  کالس ها  و 
با  مدرسه گذاشته  شده و فضای اموزشی 

این کانکس ها تأمین شده اند.

شهرستان بویراحمد با کمبود فضا و 
تجهیزات مواجه است

آمار سرانه دانش آموزی  اساس آخرین  بر 
کشور 5.۳ درصد و سرانه استان کهگیلویه 
و بویراحمد 8.۲ دهم است که از این نظر 
سومین  بویراحمد  و  کهگیلویه  استان 
آموزشی  سرانه  لحاظ  به  کشور  استان 
سرانه  دهد  می  نشان  برآوردها  اما  است 
زیر سه درصد  بویراحمد  در  دانش آموزی 
تجهیز  و  توسعه  نوسازی،  مدیرکل  است. 
تصریح  بویراحمد  و  کهگیلویه  مدارس 
شهرستان  آموزشی  فضای  بحث  در  کرد: 
بویراحمد به ویژه شهر یاسوج مرکز استان 
همچنان وجود دارد و سرانه آموزشی در 
نیک  حسینی  است.  کم  شهرستان  این 
کمبودها  این  جبران  برای  کرد:  تاکید 
این  آموزشی  تمام  نیمه  های  طرح  تمام 
شهرستان به جز یک آموزشگاه به مرحله 
این  رفع  برای  اما  رسیده  برداری  بهره 
نقیصه باید چند فضای آموزشی دیگر باید 
اجرا شود. کوروش دلشاد،رئیس آموزش و 
پرورش بویراحمد  گفت: هرساله بیش از 
سه هزار دانش آموز به آمار دانش آموزی 
شهرستان بویراحمد افزوده می شود و لذا 
شهرستان نیازمند تامین تجهیزات جدید 

آموزشی است.

مدیرکل زندان های کهگیلویه و بویراحمد 
ارفاقات  مورد   8۰۰ و  هزار  چهار  گفت: 
قضایی به زندانیان واجدالشرایط استان در 

شش ماهه سال جاری اعطا شد.
 منصور بیژنی بعدازظهر سه شنبه در جمع 
خبرنگاران افزود: با موافقت مراجع قضائی، 
و  بیشتر  چه  هر  تعامل  هدف  با  امر  این 

منظور  به  قانونی  ظرفیت های  از  استفاده 
کیفری  جمعیت  کاهش  و  ساماندهی 
در  بندی  های طبقه  در شورای  زندانیان 
زندان ها با جلسات متعدد کمیته های عفو 
استان به زندانیان واجدالشرایط اعطا شد.

متهمین  وضعیت  به  رسیدگی  وی 
از  استفاده  همچنین  و  محکومین  و 

ظرفیت های قانونی با هدف کاهش تراکم 
جمعیت زندان ها را از جمله سیاست های 
قوه قضائیه عنوان کرد و گفت: مسئولین 
طریق  از  زمینه  این  در  استان،  قضائی 
با زندانیان، تعیین  بازدید چهره به چهره 
تکلیف متهمین تحت قرار، اعطای ارفاقات 
و  تعلیق  آزادی مشروط،  از جمله  قضائی 
توسعه  اعسار،  پذیرش  مجازات،  تخفیف 
و  آزادی  نیمه  سیستم  نظام  از  استفاده 
پابند الکترونیکی، اعطا مرخصی و اشتغال 
تعدیل  در  الشرایط  واجد  زندانیان  کار  به 
وضعیت کنونی زندان های استان همکاری 

و همراهی داشته اند.
بیژنی افزود: نهادهای حقوقی به زندانیان 

ارفاقات  و  می شود  اعطا  الشرایط  واجد 
که  می گیرد  تعلق  زندانیانی  به  قضائی 
مردم  آسایش  و  امنیت  نافی  آنان  وجود 
نباشد و این نهادها به افرادی اعطا می شود 
که دارای محکومیت های سنگین و خشن 
ماهه  شش  در  کرد:  تصریح  وی  نباشند. 
اخیر در زندان های استان ارفاقات حقوقی 
مورد،  و۹6  هزار  چهار  مرخصی  همچون 
تخفیف مجازات به ۱4 نفر، تعلیق مجازات 
55 نفر، آزادی مشروط ۳8 نفر، مرخصی 
منجر به آزادی ۳8۳ نفر، موقوفی تعقیب 
88 نفر، اعسار ۹۹ نفر، عفو موردی شش 
حل  شوراهای  توسط  زندانیان  آزادی  و 

اختالف 6۲ نفر بوده است.

766 مدرسه نا ایمن در کهگیلویه و بویراحمد ؛

تحصیل زیر سقف نا ایمن در استان 

مدیرکل زندان های کهگیلویه و بویراحمد:

۴۸۰۰ موردارفاقات قضایی
 به زندانیان استان اعطا شد

 معاون هماهنگ کننده سپاه فتح استان کهگیلویه 
اسالمی  جمهوری  مقاومت  منشا  گفت:  بویراحمد  و 
ای  رسانه  و  سخت  نیمه  سخت،  های  جنگ  در 
دشمن برگرفته از ایثار و مقاومت دفاع مقدس است 
بحران  با  الگویی قدرتمند و شاخص در مواجهه  که 

هاست.
 سرهنگ سعید برومند زاده روز سه شنبه در نشست 
خبری با خبرنگاران کهگیلویه و بویراحمد در یاسوج 
اظهار داشت: هفته دفاع مقدس 5۰۰ برنامه در این 

استان برگزار می شود.
ترویج  و  تبیین  هدف  با  ها  برنامه  این  افزود:  وی 
چهار  در  اسالمی  مقاومت  و  هست  انقالب  اهداف 

محور اجرایی می شود. 
با سراسر  زاده تصریح کرد: همزمان  برمند  سرهنگ 
مقدس  دفاع  دوران  پیشکسوت  هزار  چهار  از  کشور 
۳۰ شهریورماه در سالن دانشگاه یاسوج تجلیل می 

شود.
معاون هماهنگ کننده سپاه فتح استان کهگیلویه و 
بویراحمد ابراز داشت: در این همایش که به صورت 
انقالب  معظم  رهبر  می شود،  برگزار  ویدئوکنفرانس 

اسالمی به ایراد سخنرانی می پردازند.
وی ادامه داد: شعار محوری هفته دفاع مقدس امسال 

»ما مقاوم هستیم« است.
برگزاری  کرد:  تاکید  زاده  برومند  سرهنگ 
اجرای  مقدس،  دفاع  موضوع  با  نمایشگاه هایی 
برنامه های خاطره گویی، روایت گری فرماندهان و 
رزمندگان دفاع مقدس، شب شعر، نشست خبری و 
اجرای برنامه شب شیدایی از جمله برنامه هایی است 

که در این هفته برگزار می شود.
معاون هماهنگ کننده سپاه فتح استان کهگیلویه و 
بویراحمد برگزاری رژه اقتدار نیروهای مسلح استان 
کهگیلویه و بویراحمد به میزبانی سپاه فتح را از دیگر 

برنامه های این هفته عنوان کرد.
وی تصریح کرد: همچنین شبیه سازی عملیات “الی 
سرافرازان  توسط  هفته  این  طول  در  بیت المقدس” 
»شب های  برنامه  و  انجام  استان  فتح   48 تیپ 
شیدایی« با دعوت از فرماندهان دفاع مقدس از طریق 

صدا و سیمای مرکز استان اجرا می شود.
سرهنگ برومند زاده یادواره شهدا، عطرافشانی گلزار  
مسابقات  برگزاری  استان،  سراسر  در  شهدا  مطهر 
رسانی  خدمات  روی،  پیاده  و  کوهنوردی  ورزشی 
اعزام  اردوهای جهادی،  برگزاری  محروم،  مناطق  به 
کمتر  مناطق  به  دامپزشکی  و  پزشکی  های  تیم 
های  درمانگاه  در  بیماران  رایگان  ویزیت  برخوردار، 

سپاه فتح، برپایی میز خدمت ادارات، اجرای رزمایش 
التحریر  کمک های مومنانه، توزیع بسته های لوازم 
اقتصاد  عمرانی،  های  پروژه  افتتاح  نیازمندان،  بین 
مقاومتی و محرومیت زدایی، اهدای جهیزیه به زوج 
های جوان، برگزاری نشست های بصیرتی و برگزاری 
هفته  مهم  برنامه های  دیگر  از  را  های شهدا  یادواره 
دفاع مقدس امسال در استان کهگیلویه و بویراحمد 

عنوان کرد.
با  و  مقدس  دفاع  هفته  مناسبت  به  کرد:  تاکید  وی 
توجه به بازگشایی مدارس، ۲ هزار بسته لوازم تحریر 

در بین نیازمندان توزیع خواهد شد.
کهگیلویه  استان  فتح  سپاه  کننده  هماهنگ  معاون 
استان  عشایر  از  نفر   ۱4۰ کرد:  بیان  بویراحمد  و 
کهگیلویه وبویراحمد به تهران اعزام شده اند و در رژه 

نیروهای مسلح کشور حضور خواهند یافت.

فرهنگ مقاومت و ایثار، الگوی 
عینی برای عبور از بحران هاست
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اینکه  برای  روزانه  برنامه ریزی  یک  کردن  تهیه   : فروردین  متولد 
روش  دهید  انجام  باید  کارهایی  چه  آینده  هفته های  برای  بدانید 
عاقالنه ای است. اگرچه شما دلتان می خواهد وقت خالی زیادی داشته 
باشید تا به استراحت کردن بپردازید، ولی در حقیقت االن نباید از زیر 

بار مسئولیتها شانه خالی کنید. 
متولد اردیبهشت : محدودیتهایی که به طور طبیعی باعث می شوند 
یک دوست نزدیک با شما صمیمی تر شود اکنون دور شده اند. در ابتدا 
این مسأله بسیار واضح به نظر می رسد، اما بعد ارائه کردن یک تعریف 
مشخص برای آن کار مشکلی خواهد بود، به خصوص اگر شما به طور 
غیر منتظره ای با یک فرد خاص احساس نزدیکی کنید. تالش شما 
برای تشریح کردن روابطتان شاید به بن بست بخورد، بنابراین اصاًل 

نیازی نیست که شما این کار را انجام دهید.
متولد خرداد :

 اگر بگذارند شما به سر کار برگردید و با دیگران خوب رفتار کنید 
اگر  می رود.  بین  از  داشته اید  که  از شکستی  پس  شما  بد  احساس 
مراقب اوضاع باشید اصاًل کار سختی نیست. از بد شانسی، یک نفر 
هست که خیلی منصف نیست و این موضوع باعث خشمگین شدن 
شما می شود. به نفع شماست که کمی دست نگه دارید و تا آنجایی 

که می توانید
متولد تیر : 

اگر چه شما شاید امروز بیش از اندازه جدی باشید، شما می توانید 
به حد کافی روی توانایی هایتان متمرکز شوید و در مقابل کسانی که 
سعی می کنند در شما نفوذ کنند ایستادگی کنید. امروز روزی نیست 
نهایت  و در  باشید  نگران  بدهید  انجام  باید  از کارهایی که  که شما 

نگرش های درونی شما بسیار قوی و سازنده خواهند بود. 
متولد مرداد : 

شما در مقام و مرتبه اجتماعی تان دارای رتبه خوبی می باشید که 
افراد بسیاری در حسرت این مرتبه هستند و آرزو دارند که ای کاش 
آنها نیز در چنین مرتبه ای بودند. پس قدر شغل و یا مقام اجتماعی 
از  تان را بدانید، به راحتی و به خاطر دالیل بی مورد شغل تان را 
دست ندهید. کمی بیشتر مراقب رفتارتان باشید زیرا شما با رفتار و 
گفتارتان باعث شده اید که افراد زیادی از شما برنجند با این که شما 

با قصد قبلی یا به عمد این کار را انجام نداده اید.
متولد شهریور : 

شما مدام در پی تحقق تمایالت و عالیق تان هستید بهتر است این 
فکر را از ذهن تان بیرون کنید زیرا شما باید به فکر پیشرفت هایتان 
تمایالت شما  زیرا  باشید.  تمایالت  دنبال  به  فقط  که  این  نه  باشید 
تمایل  می یابد  پایان  تمایل  یک  هنگامی که  نیستند،  پذیر  خاتمه 
دیگری باز شروع می شود. اما خوشبختانه شما به زودی اتفاقی برایتان 
پیش می ید که شما خودتان با منطق و برهان به این پاسخ می رسید.

متولد مهر : 
یک صبح با تنبلی برای تان ایده آل به نظر می رسد و ممکن است 
حتی بدنبال استراحت در تمام روز باشید. اما شرایط به شما اجازه 
آنقدر  باشید.  را دارید داشته  آرزویش  را که  اوقاتی  ان  تا  نمی دهند 
کاردر لیست روزانه تان وجود دارد که باعث می شود شما از فکر در 
خانه ماندن و استراحت منصرف شوید. خوشبختانه، زمانیکه از مفید 
و موثر بودن دست بکشید، قادر خواهید بود که حتی زمانیکه کارتان 

را انجام می دهید تفریح کنید.
متولد آبان :

 فرودین ذهن شما امروز ناآرام و بی تاب شده است، و نمی توانید به 
راحتی افکارتان را سازمان دهی کرده و به عمل تبدیل کنید. شما در 
حالیکه سعی می کنید که بفهمید چه مشکلی پیش آمده، شاید ناامید 
و مایوس هم بشوید. به جای اینکه به زور بخواهید اتفاقی بیفتد، فقط 
اگر صبر  ببرید.  لذت  کار  این  از  ابراز می کنید،  را  آرزوهایتان  وقتی 

کرده و تماشا کنید این حس تا فردا شدیدتر خواهد شد.
متولد آذر : 

ممکن است در رابطه با تسلیم شدن در برابر احساسات تان نگران و 
بیمناك باشید. اگر بتوانید آرام باشید حس آشنای امنیت شمارا در 
خود غرق خواهد کرد و شما را تشویق می کند تا در این لحظه کامال 

احساس رضایت و شادمانی کنید. 
متولد دی :

 امروز آرزوهای بزرگی در سر دارید و خوش بینی ذاتی که همیشه 
همراه شما است باعث می شود بتوانید اهداف تان را به مرحله عمل 

برسانید. البته شما نیاز دارید که با انجام کارهای الزم کنار بیایید. 
متولد بهمن : 

احتماال شما برای خودتان حد و مرز مالی تعیین کرده اید و اکنون 
کاری انجام نداده اید که باعث درك بیشتر شما از تصویر مالی شود. 
نیاز  مورد  که  بخرید  چیزی  اینکه  درباره  تصمیم  ترین  ساده  حتی 
شماست باعث بوجود آمدن یک سری اتفاق می شود و درك و فهم 
پول  پایان  بی  منبع  یک  که  می فهمید  شما  که  می برد  باال  را  شما 

ندارید.
متولد اسفند : 

با  آیا  که  کنید  مشخص  خودتان  با  را  تان  تکلیف  دارید  نیاز  امروز 
را  اجتماعی خود  و  اینکه وجهه ظاهری  یا  باشید  روراست  خودتان 
نظر  به  که  میزان  آن  به  شما  اخیر  افکار  و  تصمیمات  کنید.  حفظ 
پیشرفت  از یک  آنها قسمتی  اینکه  به خاطر  نیستند،  می رسد مهم 
تعریف  دوباره  را  شما  کنونی  روابط  ساختار  که  هستند  مدت  بلند 

می کنند.

3
فال روز 

بر اساس یک مطالعه جدید، کودکانی که پدرشان 
در کودکی در معرض دود سیگار قرار گرفته باشد، با 

ابتال به بیماری آسم روبرو هستند.
آنها  یافته های  می گویند  ملبورن  دانشگاه  محققان 
نشان می دهد که چگونه سیگار می تواند به سالمتی 
به  بلکه  آنها،  فرزندان  و  سیگاری ها  برای  تنها  نه 

نوه های آنها نیز آسیب برساند.
این مطالعه بر اساس داده های مطالعه سالمت طولی 
تاسمانی )TAHS( بود. این مطالعه در سال ۱۹68 
آغاز شد و یکی از بزرگترین و طوالنی ترین مطالعات 

تنفسی در حال انجام در جهان است.
برای این مطالعه، محققان ۱68۹ کودك را که در 

و  پدربزرگ  و  پدران  بودند،  شده  بزرگ  تاسمانی 
مادربزرگ پدری آنها مورد بررسی قرار دادند.

»ما  تحقیق، گفت:  تیم  لیو«، سرپرست  »جیاچنگ 
در  غیرآلرژیک  آسم  به  ابتالء  خطر  که  دریافتیم 
دوم  دست  دود  معرض  در  پدرشان  که  کودکانی 
سیگار بوده است در مقایسه با کودکانی که پدرانشان 
در معرض دود سیگار قرار نگرفته بودند، 5۹ درصد 

افزایش می یابد.«
دود  معرض  در  پدرها  »اگر  افزود:  ادامه  در  وی 
دست دوم قرار گرفته بودند و خودشان هم سیگار 
می کشیدند، این خطر حتی باالتر، یعنی ۷۲ درصد، 

بود.«
چگونه  که  می دهد  نشان  »یافته ها  می گوید:  وی 
آسیب ناشی از سیگار می تواند نه تنها بر سیگاری ها، 

بلکه بر فرزندان و نوه های آنها نیز تأثیر بگذارد.«
مردانی که  نشان می دهد  ما  لیو: »مطالعه  به گفته 
در دوران کودکی در معرض دود سیگار بوده اند، در 

صورت اجتناب از سیگار کشیدن، همچنان می توانند 
خطر ابتالء به فرزندان خود به بیماری آسم را کاهش 

دهند.«
اگرچه محققان نمی توانند مطمئن باشند که چگونه 
این آسیب از طریق نسل ها منتقل می شود، اما فکر 
می کنند ممکن است به تغییرات اپی ژنتیکی مربوط 

باشد.
اپی  تغییرات  تنباکو  دارد که دود  امکان وجود  این 
از بزرگ  ایجاد کند که پس  ژنتیکی را در سلول ها 
این  می دهند.  ادامه  اسپرم  تولید  به  پسرها  شدن 

تغییرات می تواند به فرزندانشان نیز منتقل شود.
افزایش  محققان اکنون بررسی خواهند کرد که آیا 
خطر ابتالء به آسم در بزرگسالی ادامه دارد یا خیر و 
اینکه آیا پدرانی که در دوران کودکی در معرض دود 
سیگار بوده اند، افزایش آلرژی یا سایر بیماری های 

ریوی را به فرزندان خود منتقل می کنند یا خیر.
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جدول سودوکو
ارقام 1تا 9 را طوری قرار دهيد که 
در هر رديف، ستون و مربع های 
کوچک سه در سه فقط يک بار 
به کار روند.

جدول کلمات متقاطع

يادکرد

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

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

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

به جبهه نرساندند، آرام نگرفتند. 
 مقاومت در کرخه

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

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

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

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

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

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

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

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

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

مکارم مسجدي و روز ديگر آراسته نیا.... 

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

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

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

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

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

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

اين زن و بچه ها؟!
 چرا دزفول؟

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

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

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

می كند. 
 شهري که تعطيل نشد

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

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

انقالب اسالمي مي باشد. 
 مصون از سقوط

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

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

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

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

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

فرماندهان آن آمده است. 
 دزفول دين خود را ادا کرد

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

نمونه« معرفي كرد. 

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

شهري كه دين خود را به اسالم ادا كرد
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حل جدول 3173

معافیت تحصیلی برای مشموالن 
پذیرفته شده در دانشگاه/

هیچ قانونی برای خرید خدمت 
سربازی نداریم

معافیت  اجرای  از  فراجا  عمومی  وظیفه  سازمان  رئیس 
تحصیلی برای مشموالن پذیرفته شده در دانشگاه خبر داد.

خبری  نشست  یک  در  شنبه  سه  روز  مهری  تقی  سردار 
مشمولی  افراد  فراجا  انتظامی  فرماندهی  دستور  به  افزود: 
که امسال در دانشگاه ها قبول شدند، می توانند درخواست 
افراد  داد:  ادامه  ارائه دهند. وی  را  معافیت تحصیلی خود 
درخواست  من«  »پلیس  سامانه  به  مراجعه  با  می توانند 
افرادی  تاکید کرد:  معافیت تحصیلی دهند. سردار مهری 
که سال گذشته دیپلم خود را دریافت کردند تا ۳۱ شهریور 
غیر  در  بگیرند؛  پذیرش  دانشگاه  در  دارند  فرصت  امسال 
و  دریافت کنند  را  به خدمت  اعزام  برگه  باید  این صورت 
غیبت می خورند. وی با بیان اینکه مشموالن غایب شامل 
این طرح نمی شوند گفت: افرادی که امسال دیپلم گرفتند 
و  تحصیل  که  دارند  فرصت  پایان شهریور سال ۱4۰۲  تا 
عمومی  وظیفه  سازمان  رئیس  کنند.  شرکت  کنکور  در 
نرم افزار  از طریق  توانند  نمی  افرادی که  خاطرنشان کرد: 
خود  تحصیلی  درخواست  »سخا«  سایت  یا  من«  »پلیس 
را ثبت کنند می توانند به دفاتر پلیس ۱۰+ مراجعه کنند. 
قانون، متولدین ۱۳55  براساس  تاکید کرد:  سردار مهری 
تا ۱۳8۳ مشمول سربازی هستند و سه میلیون نفر وارد 
را  مقررات  و  قوانین  درصد   85 از  بیش  که  شده  غیبت 
رعایت  را  قوانین  درصد   ۱5 تا   ۱4 حدود  و  کرده  رعایت 
براساس  وی،  گفته  به  هستند.  غایب  مشمول  و  نکرده 
نداشته  را  کشور  از  خروج  اجازه  غایب  مشموالن  قانون 
در  اگر  و  شوند  استخدام  دولتی  ادارات  در  نمی توانند  و 
شناسایی  چنانچه  هستند  مشغول  خصوصی  سازمان های 
شوند، جریمه خواهند شد. سردار مهری درباره دریافت وام 
برای مشموالن غایب نیز گفت: وب سرویس بین سازمان 
وام  آنها  به  و  است  برقرار  مرکزی  بانک  و  عمومی  وظیفه 
داده نمی شود. از سال ۹4 تا ۹۷ افرادی که بیش از هشت 
پرداخت  را  باشند می توانستند جریمه  داشته  غیبت  سال 
اما  پایان رسید  قانون به  این  از سال ۹۷ اجرای  اما  کنند 
سال  در  افرادی  که  شده  مصوب  گذشته  سال  قانون  در 
پایان سال گذشته  تا  بودند  ۹۷ یک قسط پرداخت کرده 
در  قانونی  هیچ  حاضر  حال  در  کنند،  پرداخت  را  اقساط 
ادامه  وی  نداریم.  سربازی  خرید خدمت  موضوع  با  رابطه 
داد: همه افرادی که در بازی های المپیک یا جهانی مقام 
سه  درباره  کنند.  دریافت  معافیت  می توانند  کنند  کسب 
کسب  صورت  در  هم  بسکتبال  و  والیبال  فوتبال،  رشته 
همچنین  شد  خواهد  آنها  حال  شامل  معافیت  این  مقام 
رییس  شوند.  برخوردار  قهرمان  سرباز  قانون  از  می توانند 
نیز  نخبه  افراد  کرد:  تاکید  فراجا  عمومی  وظیفه  سازمان 
به ستاد کل معرفی شده و اسامی آنها به سازمان وظیفه 
در  عمومی  آموزش  گذشت  از  بعد  و  ارسال شده  عمومی 
بخش نخبگان پروژه تکمیل می کنند و کارت پایان خدمت 
توانند  می  هم  کشور  از  خارج  نخبگان  کنند  می  دریافت 
پس از اتمام پروژه تحقیقاتی برایشان کارت صادر می شود. 
وی در خصوص خدمت سربازی علیرضا بیرانوند دروازه بان 
از  ورزشکار  این  گفت:  نیز  تهران  پرسپولیس  فوتبال  تیم 
معافیت تحصیلی برخودار است. سردار مهری در خصوص 
آموزش شغلی برای سربازان نیز گفت: این طرح چهارسال 
برای سربازان  از سال گذشته  اجراست  در حال  که  است 
منقضی خدمت تسهیالت بانکی در نظر گرفته خواهد شد.

خبر

جدول 3174

یک روانشناس با اشاره به اهمیت آموزش 
همدلی به کودکان می گوید همدلی توانایی 
تشخیص احساسات شخص دیگری است و 
خود را جای او قرار می دهید تا احساس او 
را درك کنید و با همدردی که غم دیگران 
می کنید  تقسیم  ناگوار  واقعه  یک  در  را 
این  نوپا  کودك  به  همدلی  است،  متفاوت 
امکان را می دهد که بدون درد و عصبانیت، 

قلبش نسبت به دیگران حساس باشد.
شهربانو بهروزیان با اشاره به ایجاد همدلی 
و اثرات مثبت آن گفت: همدلی به کودك 
نظر  در  با  تا  می دهد  را  امکان  این  شما 
ارتباط  دیگران  با  احساساتش،  گرفتن 

برقرار کند. 
وی افزود: از طریق همدلی، کودك شما از 
تاثیر منفی یا مثبتی که اعمال او می تواند 
مثال  عنوان  به  می شود  آگاه  باشد  داشته 
اعمال  و  کلمات  از  بعضی  که  می فهمد  او 
می توانند به دیگران صدمه بزند، اما برخی 

می توانند آرامش و دلداری دهند.
به گفته کارشناس ارشد روانشناسی مرکز 
مشاوره آرامش معاونت اجتماعی فرماندهی 
انتظامی استان بوشهر همدلی در کودکان 

بدین شرح است:

قبل از یك سالگی
وجود  همدلی  سال،  یک  زیر  نوزادان  در 
را  شما  کودك،  اگر  حال،  این  با  ندارد. 
یا  لبخند می زنید، اخم می کنید  ببیند که 
زبان خود را بیرون می آورید، از شما تقلید 
در  و  است  عالقه مند  چهره  به  او  می کند. 
سنین بین 6 تا ۱۲ ماه می تواند تفاوت بین 
مثاًل  که  کند  بیان  را  صورت  های  حالت 
شادی یا غم را بیان می کند. کم کم کودك 
با قرار دادن خودش به جای دیگران، قادر 

به درك احساس دیگران است.
بین 12 تا 18 ماهگی

بیشتر  و  است  کنجکاو  شما  نوپای  کودك 
او  می شود.  عالقه مند  دیگر  کودکان  به 
همچنان به تقلید از بزرگساالن اطراف خود 

ادامه می دهد .
از  سالگی   ۳ تا  ماهگی   ۱8 بین  همدلی 
به  است.  متفاوت  دیگر  کودك  به  کودکی 
نظر می رسد برخی از کودکان نوپا حساسیت 
تجربه  آنچه دیگران  به  نسبت  طبیعی تری 
می کنند، دارند. به عنوان مثال در حدود ۲ 
سالگی آنها می توانند خود به خود و بدون 
درخواست از آنها به کودك دیگری کمک 
کنند. در حدود این سن، کودك نوپا شما 
می تواند کودك گریان دیگری را نشان دهد 
و به قول آنها متاسف است از طرف دیگر، 
دیگری  را جای  نمی تواند خودش  او هنوز 

بگذارد و بفهمد چه احساسی دارد یا چرا.
روابط بین 3 تا 5 سالگی

با دیگران برای کودك شما اهمیت  روابط 
کمک  او  به  این  می کند.  پیدا  بیشتری 
اینکه شما  بدون  و  تا همدل شود  می کند 
از او بخواهید، می تواند به تنهایی دوستان 
را آرام کند. او وقتی کودك دیگری ناراحت 
است و چه چیزی باعث ناراحتی وی شده 
از  برخی  حال،  این  با  می فهمد.  بهتر  را 
اعمال  که  نمی کنند  درك  هنوز  کودکان 
آسیب  دیگران  به  می تواند  آنها  گفتار  و 

برساند.
بهروزیان با اشاره به اقداماتی برای تقویت 
از  برخی  کرد:  بیان  کودك  در  همدلی 
به  می تواند  می دهید  انجام  که  کارهایی 
کند  کمک  همدلی  ایجاد  در  شما  کودك 

که عبارتند از 
احساسات کودك  به  نسبت  وقتی شما   .۱

کمک  او  به  هستید،  حساس  و  گرم  خود 
می کنید تا از احساسات خود آگاه شود.

اگر  که  هستید  وضعیتی  شاهد  وقتی   .۲
احساسی  بیفتد چه  او  برای  اتفاقی  چنین 
دیدگاه  تا  می کنید  کمک  او  به  شما  دارد 

دیگری را درك کند.
انجام  همدالنه  حرکات  خودتان  وقتی   .۳
را  کودکی  وقتی  مثال  عنوان  به  می دهید 
می کنید،  دلجویی  او  از  می کشد  درد  که 
در  می تواند  که  را  رفتارهایی  شما  کودك 

چنین شرایطی داشته باشد درك می کند.
با یک دوست  4. هنگامی که کودك شما 
که  را  عواقبی  او  برای  می کند،  مشاجره 
اعمالش می تواند برای کودك دیگر داشته 
باشد، برای او توضیح دهید به عنوان مثال 

او غمگین است یا عصبانی است.
چه  باشد  نداشته  همدلی  او  اگر 

می شود؟
این کارشناس خاطرنشان کرد: گر به نظر 

می رسد فرزند شما با دیگران همدلی ندارد، 
به طور مرتب از آنها دعوت کنید که به شما 
لطف کنند، از یک دوست دلجویی کنند یا 
به یک فرزند کوچک تر کمک کنند مثاًل با 
اشاره به اینکه چقدر از حرکت وی قدردانی 
می کند  ارزشمندی  احساس  می شود، 
بهتر درك خواهد کرد که دیگران  او  بعداً 
می توانند از رفتار و نگرش او چه احساسی 

داشته باشند.
وی تاکید کرد: باید به خاطر داشته باشید 
نظر  از  فقط  ۳سالگی  از  قبل  کودك  که 
خود چیزها را می بیند و هنوز قادر نیست 

خودش را جای دیگری بگذارد.
مشاوره  مرکز  روانشناسی  ارشد  کارشناس 
مشاهده  با  همدلی  کرد:  اظهار  آرامش 
با  کم کم  بزرگساالن  حرکات  از  تقلید  و 
تشویق  با  لذا  می شود،  ایجاد  سن  افزایش 
در  او  به  دیگران،  به  توجه  در  خود  فرزند 

رشد همدلی کمک کنید.

پس از »جدایی« عاطفی، 
»پروفایل« طرف مقابل را 

چک نکنید!
یک روانشناس، با بیان اینکه پس از جدایی 
حتی  و  عکس  وسایل،  اشیاء،  است  بهتر 
طرف  خاطره  و  یاد  می تواند  که  موسیقی 
از چشم  را  دارد  نگه  را در ذهنمان  مقابل 
نگه داریم، گفت: گاهی  و گوش خود دور 
همچنان  عاطفی  رابطه  یک  اتمام  با  افراد 
طرف  نبودن  یا  بودن  آنالین  و  پروفایل 
را  مجازی  اجتماعی  شبکه های  در  مقابل 
کنترلی  خود  این  برخی  می کنند.  چک 
اما  نمی دهند  انجام  را  کار  این  و  دارند  را 
برای دسته دیگر پیشنهاد می کنیم شماره 
طرف مقابل را حذف کنند تا دائما با چک 
کردن پروفایل، خاطرات پیشین را زنده نگه 

ندارند.
اینکه  بیان  با  تکلو،  ابراهیم  محمد  دکتر 

پس از پایان یک رابطه عاطفی نگه داشتن 
به  منجر  داریم  فرد  آن  از  که  متعلقاتی 
درگیری ذهنی با خاطرات یک رابطه تمام 
جدایی  از  پس  کرد:  اظهار  می شود،  شده 
و  وسایل  اشیاء،  معموال  رابطه  پایان  و 
حتی  و  شده  تمام  رابطه  یادگاری های 
عکس های طرف مقابل می تواند برای افراد 
درگیری ذهنی و فکری بیشتری ایجاد کند 
و از این رو حتی اگر افراد دوست ندارند آن 
است  بهتر  ببرند  بین  از  را  اشیاء  و  وسایل 
مقابل چشمان خود  از  مدتی  برای  را  آنها 
عادی  برایشان  شرایط  تا  دارند  نگه  دور 
شود. این روانشناس تصریح کرد: بهتر است 
پس از جدایی حداقل برای مدتی اشیاء و 
که  موزیک هایی  و  تصاویر  حتی  و  وسایل 
و  چشم  از  می اندازد  فرد  آن  یاد  به  را  ما 
روند جدایی  تا  داریم  نگه  دور  گوش خود 
طی شود و اینگونه در پروسه جدایی افراد 

کمتر اذیت شوند.

رابطه  اتمام یک  از  اینکه پس  بیان  با  وی 
عاطفی ابتدا باید تحلیلی درست از خود و 
رابطه داشته باشیم، ادامه داد: پس از اتمام 
یک رابطه عاطفی باید به این سواالت پاسخ 
بوده  چه  فرد  این  انتخاب  دلیل  که  دهیم 
این  شدیم؟،  رابطه  این  وارد  چرا  است؟، 
خیر؟،  یا  است  بوده  درست  اول  از  رابطه 
اگر  پایان رسید؟،  به  بوده چرا  اگر درست 
این رابطه از ابتدا درست نبود پس چرا این 
رابطه را شروع کردیم؟، مسائل و مشکالت 
علت  و  رابطه  این  در  مقابل  طرف  و  خود 
با  بوده است؟.  رابطه چه  پایان رسیدن  به 
این سواالت می توان به بینشی درباره رابطه 
پیشین و رفتار خود و طرف مقابل برسیم.

به گفته تکلو، حدود شش ماه زمان می برد 
تا افراد پس از جدایی بتوانند رابطه پیشین 
را فراموش کنند و اگر برای سپری کردن 
این مدت از کمک روانشناسان و مشاوران 
و  کیفیت  با  فرآیند  این  کنند  استفاده 

سرعت بیشتری انجام می شود.
این روانشناس همچنین به ضرورت تحلیل 
تکرار  برای عدم  یافته  پایان  رابطه عاطفی 
کرد  تاکید  بعدی  ارتباطات  در  اشتباهات 
و  بینش  یک  به  که  زمانی  تا  افزود:  و 
خودشناسی درباره خود و ارتباط با جنس 
ارتباطات  اینکه در  احتمال  نرسیم  مخالف 
بعدی خود یعنی چه در هنگام آغاز رابطه 
و انتخاب فرد و چه در ادامه رابطه و در دل 
رابطه اشتباه و خطا کنیم زیاد است چراکه 
می تواند  ارتباطی  سواد  و  مهارت  نداشتن 

برای افراد آسیب رسان باشد.
وی در پایان سخنان خود تاکید کرد: گاهی 
باید یک رابطه را به اتمام برسانیم اما خود 
را گول زده و آن رابطه آسیب رسان را ادامه 
و  روانی  بازیهای  وارد  را  خود  و  می دهیم 
ذهنی می کنیم. باید این واقعیت را بپذیریم 
سرانجام  به  نیست  قرار  رابطه ها  تمام  که 

برسند.

کودکان خود را همدل بار بیاورید

دود دست دوم سیگار و افزایش 
احتمال ابتال به آسم در نسل بعد



ایران برای تامین منافع ملی
 تک بعدی عمل نمی کند

بخواهیم مسائل را با روش های 
سنتی حل کنیم، عقب می مانیم

صفحه )4(صفحه )4(

نشست  دومین  و  بیست  در  ریاست جمهوری  همراه  هیات  عضو   
در  کشورمان  رسمی  عضویت  با  غربی ها  گفت:  شانگهای  سران 
پیمان شانگهای،  دریافتند ایران برای تامین منافع ملی و گسترش 
تبادالت اقتصادی، درپی غرب نیست و تک بعدی عمل نمی کند.  
تشریح  خبری  نشست  در  شنبه  سه  روز  قزلجه  نوری  غالمرضا 

دستاوردهای سفر رییس جمهور به ازبکستان و همچنین...

گفت:  جمهوری  ریاست  استراتژیک  بررسی های  مرکز  رئیس 
سرعت تغییرات به قدری باال است که اگر بخواهیم با روش های 
سنتی مسائل را حل کنیم، عقب می مانیم بنابراین باید با نخبگان 
برای دستیابی به ایده ها ارتباط برقرار کرد و با نوآوری و سرعت 
به دست  مسائل  و  چالش ها  برای حل  را  پاسخ  دقیق ترین  زیاد، 

آورد. محمدصادق خیاطیان، از مرکز نوآوری...
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سگ های ولگرد تهدید جدی 
برای سالمت خانواده ها هستند

کودکان خود را 
همدل 

بار بیاورید

فرمانده سپاه فتح بیان کرد:
 فضای مجازی  افسارگسیخته

 بستر اصلی تهدید جمهوری اسالمی است
بیان  با  بویراحمد  و  کهگیلویه  فتح  سپاه  فرمانده   
دشمن  های  فضاسازی  اسیر  نباید  هیچگاه  اینکه 
مجازی  افسارگسیخته  فضای  امروز  گفت:  شویم 
چرا  است  اسالمی  جمهوری  تهدید  اصلی  بستر 
سردار  است.  مردم  ناامیدی  دنبال  به  دشمن  که 
از  تجلیل  آیین  در  شنبه  سه  روز  خرمدل  حمید 
برگزیدگان جشنواره مالک اشتر و رده های برتر در 
ناحیه مقاومت بسیج گچساران افزود: دشمنان نظام 
و انقالب به این باور رسیده  اند که با جنگ سخت 
به  دراورند  پا  از  را  اسالمی  جمهوری  توانند  نمی 
ذهن  تسخیر  دنبال  به  نرم  جنگ  با  دلیل  همین 

ها هستند. وی با بیان اینکه هر اتفاقی در کشور...

 رییس مجلس شورای اسالمی هوشمندسازی 
و دولت الکترونیک تنها راه مقابله با بروکراسی 
عدالت  تحقق  الزمه  و  ساالری  دیوان  و 

اجتماعی خواند.
ادامه  در  ایرنا،  پارلمانی  خبرنگار  گزارش  به 
شهریور   ۲۹ -سه شنبه  امروز  علنی  نشست 
محمدباقر  اسالمی  شورای  مجلس  ماه- 
قالیباف رییس مجلس در جمع بندی گزارش 
بررسی  مورد  در  معادن  و  صنایع  کمیسیون 
تحقق  در  مسئول  دستگاههای  عملکرد 
ارائه خدمات دولت  و  اهداف دولت هوشمند 
الکترونیک )موضوع بند )و( تبصره  ۷ قانون 
تشکر  کشور( ضمن  کل   ۱4۰۱ سال  بودجه 
از دولت به دلیل اینکه موضوع تحقق اهداف 
دولت هوشمند را دغدغه اصلی کار خود قرار 
داده، از همکاران کمیسیون صنایع و معادن 
مجلس نیز که در این بخش فعال بوده و دو 
روز مانده به زمان بندی بخش مربوط به بند 
)و( تبصره )۷( قانون بودجه این گزارش را با 
همراهی معاونت نظارت مجلس در دستور کار 
مجلس قرار دادند، تشکر کرد. رئیس مجلس 
شورای اسالمی با بیان اینکه نکات مهمی باید 
قرار  توجه  مورد  موضوع  این  جمع بندی  در 
گیرد تا در پیگیری های بعدی در مجلس به 
ویژه از وزارت ارتباطات و سازمان امور اداری و 
استخدامی مبنای کار باشد، گفت: بدون شک 
دولت  و  که هوشمندسازی  ما می دانیم  همه 
نخست  دارد،  اساسی  ویژگی  دو  الکترونیک 
عدالت  تحقق  برای  ابزار  اصلی ترین  اینکه 
است.  هوشمندسازی  کشور،  در  اجتماعی 
وی ادامه داد: اگر بخواهیم عدالت اقتصادی، 
اجتماعی و صرفه جویی و شفافیت را برقرار و 
محقق کنیم و همچنین با فساد مبارزه کنیم، 
باید به دنبال تحقق دولت هوشمند باشیم و 
تحقق این امر یعنی تحقق عدالت اجتماعی و 

مبارزه با فساد.
همواره  که  نکته  دومین  کرد:  تأکید  قالیباف 
در بخشی از صحبت هایم به آن اشاره کردم 
این است که ما در کشور 4 قوه به جای ۳ قوه 

داریم، قوه چهارم بروکراسی...

معاون سیاسی، امنیتی و اجتماعی استاندار کهگیلویه 
و بویراحمد با اشاره به نگرانی های مردم در خصوص 
علوم  دانشگاه  اعالم  طبق  افزود:  ولگرد  سگ های 
حیوان  مورد  و 4۹۷  هزار  یک  گذشته  سال  پزشکی 
باالیی  بسیار  آمار  که  شده  ثبت  استان  در  گزیدگی 
است و ناشی از بی توجهی به این موضوع است و در 
این میان سگ ها تهدید جدی برای سالمت خانواده ها 
هستند.  نشست کارگروه فرهنگی، اجتماعی و سالمت 
آب  کار،  دستور  با سه  روز سه شنبه  استان  خانواده 
شرب یاسوج، سگ های ولگرد و زباله های رها شده در 

ورودی شهر یاسوج به ریاست معاون سیاسی...

معاون سیاسی استاندار هشدار داد؛
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رئیس سازمان آتش نشانی یاسوج:

یاسوج، تنها مرکز استانی
 که خودروی باالبر
 آتش نشانی ندارد

فرمانده انتظامی شهرستان باشت خبر داد:

کشف قتل و دستگیری 
فوری قاتل در باشت

دولت الکترونیک تنها راه مقابله 
با بروکراسی اداری است

2

2

766 مدرسه نا ایمن در کهگیلویه و بویراحمد ؛

تحصیل زیر سقف 
نا ایمن در استان 

3

شناسه آگهی ؛   1380717   روابط عمومی شرکت ملی پخش فرآورده های نفتی منطقه کهکیلویه وبویراحمد

آگهی تجدید مناقصه عمومی یک مرحله ای 
 شرکت ملي پخش فرآورده هاي نفتي منطقه کهگیلویه و بویراحمد در نظر دارد

  بر اساس مجوز شماره  4095 / 1401  پروژه ذیل را از طریق مناقصه عمومي یك مرحله اي
 به پیمانكار واجد الشرایط واگذار نماید .

شرایط عمومي :
   ۱ - تصویر مصدق شناسنامه      

  ۲ - دارا بودن و ارائه گواهی تائید صالحیت معتبر از اداره کل تعاون، کار و رفاه اجتماعی در خصوص حمل ونقل
  ۳ -  دارا بودن و ارائه گواهینامه صالحیت ایمنی معتبر از اداره کل تعاون، کار و رفاه اجتماعی استان 

  4 - کسب تاییدیه ایمنی و محیط زیست مطابق با چک لیست ارزیابی پیمانکاران     5 - دارا بودن کد اقتصادی و شناسه ملی شرکت و اعضای هیئت مدیره
  6 - آگهي تاسیس و روزنامه رسمي حاوي آخرین تغییرات.                                   ۷ - سوابق کاري و قراردادهاي کاري در5سال گذشته با تایید کارفرمایان 

  8 - ارائه مدارك تحصیلي اعضاء و هیئت مدیره                                                ۹ - ارائه فهرست امکانات فنی ، اقتصادی و مالی با مستندات معتبر
 ۱۰ - کلیه مدارك بارگذاری شده توسط مناقصه گر بایستی اصل یا برابر با اصل  و باکیفیت و وضوح مناسب  باشند .

 ۱۱ - برنده مناقصه مکلف به  ارائه اصل کلیه مستندات بارگذاری شده می باشد درصورت هرگونه تناقض برابر مقررات و قوانین برخورد خواهدشد.
۱۲ -کلیه اوراق بایستی ممهور به مهر مناقصه گر باشند.

۱۳ -عدم ممنوع المعامله بودن درسطح کلیه شرکت ها )درصورت قرارداشتن درلیست شرکت های ممنوع المعامله ، سپرده شرکت در مناقصه به نفع مناقصه 
گذار ضبط میگردد

*** باتوجه به اینکه کلیه مراحل برگزاری مناقصه ازدریافت اسناد تا ارائه پیشنهاد مناقصه گران و بازگشایی پاکات از بسترسامانه الکترونیک دولت به نشانی 
www.setadiran.ir  انجام میگیرد. الزم است مناقصه گران در صورت عدم عضویت ، مراحل ثبت نام درسامانه مذکور و دریافت گواهی دیجیتال الکترونیکی 

را جهت شرکت در مناقصه محقق سازند. اطالعات تماس سامانه تدارکات الکترونیک دولت:  مرکز تماس : 4۱۹۱۳-۰۲۱
آدرس مناقصه گذار : یاسوج – میدان جهاد – شرکت ملي پخش فرآورده هاي نفتي منطقه کهگیلویه و بویراحمد تلفن :۰۷4۳۳۳۳446۲ - ۰۷4۳۳۳48۱5۲

ضمناً در صورت تغییرات در زمان بندي فرآیند مناقصه در سایت هاي مربوطه درج و اصالح مي گردد.

شرحعنوانردیف

پیمان خودروهای استیجاری منطقهموضوع مناقصه1

یك سال شمسی )1402-1401(مدت اجرای قرارداد2
16/437/218/880   ریالمبلغ برآورد اولیه3

مبلغ و نوع تضمین شرکت4
 در مناقصه

یكی از تضامین قابل قبول آین نامه تضمین معامالت دولتی مصوب22/ 09/ 94 یا   
واریز مبلغ     821/860/944ریال  به شماره حساب 9200044416  باشناسه پرداخت 

12100000013 به نام شرکت پخش فراورده های منطقه کهگیلویه و بویراحمد  نزد بانك ملت
نوبت اول  :  سه شنبه 29/ 06/ 1401       تاریخ  درج آگهی5

 نوبت دوم :    چهارشنبه   30/ 06/ 1401
 سه شنبه  29/ 06/ 1401  ساعت 8 صبحتاریخ انتشار در سامانه ستاد6
مهلت دریافت اسناد از سامانه 7

ستاد
تا ساعت14:00  روز  چهار شنبه  06/ 07/ 1401

راس ساعت  10  روز  سه شنبه  12/ 07/ 1401  سالن جلسات منطقهتاریخ و محل جلسه توجیهی8

مهلت زمانی ارسال 9
پیشنهادات

تا ساعت 14:00 روز سه شنبه 19 /07/ 1401 کلیه پاکات می بایست درسامانه ستاد بارگذاری گردد. 
ضمنا مناقصه گران عالوه بر ثبت پاکات در سامانه ستاد اصل پاکات تضمین )الف( را به صورت 

الک و مهر شده تا قبل از ساعت :14:00روز شنبه 19/ 07/ 1401 به دبیرخانه کمیسیون مناقصات به 
ادرس ذیل  تحویل نمایند.

ساعت 10 صبح روز چهار شنبه 20/ 07/ 1401 سالن جلسات منطقهتاریخ و محل بازگشایی پاکات10

   نوبت   دوم

جهان  که  است  فرصت هایی  معدود  از  ملل  سازمان  صحن  در  سخنرانی 
می تواند صداهای مستقل را هم بشنود و آیت اهلل رئیسی به عنوان صدای 
نظم  درباره ضرورت  تریبون  این  از  نخستین حضور خود،  در  ایران  ملت 

عادالنه در جهان سخن خواهد گفت.
برای  متحد  ملل  سازمان  در  ایران  از  رئیس جمهوری  حضور  بیستمین   
با  بین المللی  نهاد  این  عمومی  نشست مجمع  هفتادوهفتمین  در  شرکت 
رئیسی«  »سیدابراهیم  آیت اهلل  شهریور(   ۳۰( چهارشنبه  روز  سخنرانی 
رقم می خورد. رئیس جمهور صبح دوشنبه در صدر هیاتی سیاسی عازم 
نیویورك، مقر سازمان ملل شد تا از پتانسیل این نهاد برای پیگیری منافع 
ملی و تببین گفتمان سیاست خارجی دولت سیزدهم به عنوان گفتمانی 

برآمده از انقالب اسالمی بهره گیرد.
تقالهای سناتورهای آمریکا و البی های صهیونیستی برای لغو سفر آیت اهلل 
اکنون  و  ماند  بی نتیجه  صدا  این  شنیده شدن  از  جلوگیری  و  رئیسی 
سران  نشست  مهم ترین  در  سخنرانی  آماده  و  آمریکا  در  رئیس جمهور 
کشورهای جهان است؛ نشستی که پس از دوسال میزبانی مجازی سازمان 
با  که  برگزار می شود  به صورت حضوری  کرونا،  دلیل همه گیری  به  ملل 
توجه به فرصت هم اندیشی و مالقات چهره به چهره با مقامات دیگر کشورها 

و بیان صریح مواضع ایران بر اهمیت حضور رئیس جمهور می افزاید.
در این سفر »حسین امیر عبداللهیان« وزیر امور خارجه و »علی باقری« 
معاون سیاسی او، »محمد جمشیدی« معاون سیاسی دفتر رئیس جمهور 
خارجی  سیاست  و  ملی  امنیت  کمیسیون  رئیس  زاده«  جالل  »وحید  و 

مجلس رئیس جمهور را همراهی می کنند.

چرا سفر رئیسی مهم است؟
برای پاسخ به پرسش فوق باید مروری بر یکسال ریاست جمهوری آیت اهلل 
تمام  تابستان ۱4۰۱،  تا آخر  تابستان سال ۱4۰۰  اول  از  رئیسی داشت. 
تالش آمریکا، رژیم صهیونیستی و متحدان آن ها بر موضوع ایران هراسی 
استوار بوده است تا از این رهگذر جمهوری اسالمی را منزوی  سازند. حاال، 
رئیسی در مقام رئیس دولتی که در یک سال گذشته بیشترین هجمه ها 
را به خود دیده، سخنران مهمترین نشست ساالنه رهبران جهان است و 
این خود اصلی ترین نشانه شکست فشارها و مهمترین اهمیت این سفر هم 

ارزیابی می شود.
نیویورك حضور دارد: »نظم  با گفتمان نظم و عدالت در  آیت اهلل رئیسی 
عادالنه بین المللی از طریق چندجانبه گرایی اقتصادی«. بی عدالتی و بی 
رسانه ای  ترفند  هزاران  با  اگر  است که حتی  امروز جهان  واقعیت  نظمی 
نیست  کتمان  قابل  هم  باز  شود،  پوشانده  هم  رنگارنگ  استودیوهای  در 
این  انتخاب  با  امروز است.  و محصول مستقیم یکجانبه گرایی در دنیای 
افکار  اصلی  سوال  انتخاب  این  چرایی  رئیسی،  آیت اهلل  سوی  از  گفتمان 
عمومی به ویژه در ایران خواهد بود اما کیست که نداند جمهوری اسالمی 
و  بوده  بین الملل  روابط  در  بی عدالتی  و  بی نظمی  قربانیان  بزرگترین  از 
مردم ایران سال هاست از یکجانبه گرایی آمریکا متحمل آسیب های بسیاری 
شده اند. کافی ست فهرست تحریم های آمریکا علیه مردم ایران مورد بررسی 
قرار گیرد، تا مشخص شود این هژمونی منفی حتی کودکان بیمار را هم 
تحت تاثیر قرار داده و زندگی را بر آنها سخت کرده است. به رخ کشیدن 
رسالت  و  مأموریت  مهم ترین  آن،  مدعیان  به  بی عدالتی  و  بی نظمی  این 

رئیسی در صحن سازمان ملل خواهد بود.

مبارزه با این یکجانبه گرایی اما آداب و اصولی دارد که دولت آن را در کلمه 
آخر شعار خود منعکس کرده است؛ پادزهر یکجانبه گرایی، چندجانبه گرایی 
است اما با چه ابزاری؟ ایستادن در برابر هژمونی آمریکا از دیدگاه ایران، جز 
با ابزار اقتصادی ممکن نخواهد بود. این ابزار قرن ها در اختیار اروپا و آمریکا 
بوده و اکنون با ظهور قدرت های اقتصادی همچون چین و هند ماندن آن 
دولت  سوی  از  موضوع  این  درك  می رسد.  نظر  به  بعید  غرب  اختیار  در 
سیزدهم، سبب شده که ایران سیاست نزدیکی به این قدرت های نوظهور 
اقتصادی را در پیش گیرد که عضویت در سازمان همکاری  شانگهای هم 
در همین راستا ارزیابی می شود. سفر رئیسی به نیویورك مهم است؛ به این 
دلیل که تازه ترین نشانه شکست سیاست ها و تحرکات آمریکا برای انزوای 
ایران است. گفتمانی که رئیسی در این نشست در قالب آن سخن خواهد 
گفت، ضرورت امروز جهان است و ایده چندجانبه گرایی، ابزار عملی مقابله 

با زیاده خواهی های آمریکا و متحدانش. 
 

صدای ایران، این بار از زبان رئیسی
است که  ایران  اسالمی  رئیس دولت جمهوری  پنجمین  رئیسی  اهلل  آیت 
در چهار دهه گذشته در سازمان ملل حضور یافته است تا به نمایندگی 
آیت اهلل  رجایی«،  »محمدعلی  این  از  پیش  بگوید.  سخن  ایران  مردم  از 
و  احمدی نژاد«  »محمود  خاتمی«،  محمد  »سید  ای«،  خامنه  »سیدعلی 
»حسن روحانی« مسئوالن عالی رتبه ای از ایران بودند که در مجمع عمومی 
مختلف  مقاطع  در  ایران  مردم  چالش های  مهمترین  درباره  ملل  سازمان 

سخن گفتند.
نزدیک ترین  در  و  ملل  سازمان  در   ۱۳5۹ مهرماه   ۲6 رجایی  محمدعلی 
فاصله با مجسمه آزادی، با نشان دادن آثار شکنجه های خود در زندان های 
رژیم آزادی ستیز پهلوی، قدرت های حامی وی را به باد انتقاد گرفت ودروغ 
بودن ادعاهای حقوق بشری آن ها را افشا کرد و هشدار داد که انتقال این 
حمایت از دیکتاتوری در داخل ایران به دیکتاتور بعث و حمایت از وی در 

جنگ علیه ایران، تکرار اشتباهات گذشته است.
آیت اهلل سیدعلی خامنه ای دومین رئیس جمهور ایران بود که ۳۱ شهریور 
۱۳66 به نیویورك سفر کرد؛ سفری که در بحبوحه جنگ تحمیلی علیه 
جنایات  به  خود  سخنرانی  در  وقت  رئیس جمهور  و  گرفت  صورت  ایران 
صدام پرداخت اما بر این نکته هم تاکید کرد که انقالب مردم ایران با جنگ 

و فشار خارجی تضعیف نخواهد شد.
دوران  طول  در  سازندگی  دولت های  رئیس  رفسنجانی  هاشمی   اکبر 
مسئولیت خود به سازمان ملل نرفت تا یازده سال بعد سیدمحمد خاتمی 
در ۳۰ شهریور ۱۳۷۷ در سازمان ملل حضور یابد و در دومین حضورش 

در سال ۷۹ از ایده گفت وگوی تمدن ها سخن بگوید.
محمود احمدی نژاد بین سال های 84 تا ۹۱ هشت بار به نیویورك سفر 
عدالت  پیش نیازهای  تببین  این سفرها  در  مهمترین گفتمان وی  و  کرد 
برای جهان بود. حسن روحانی نیز از سال ۱۳۹۲ تا ۱۳۹۹ در طول هشت 
صورت  به  هم  یک بار  و  حضوری  صورت  به  بار   ۷ ریاست جمهوری  سال 
آن  در  ایرانیان  صلح خواهی  از  و  کرد  سخنرانی  کرونا(  دلیل  )به  مجازی 
مقطع سخن گفت. و حاال سید ابراهیم رئیسی صدای ایران خواهد بود و از 
ضرورت پایان یکجانبه گرایی در جهان سخن می گوید؛ سخنی که برخالف 

گفتمان های گذشته به عمل و واقعیت نزدیک تر است.

صدای ایران، این بار از زبان رئیسی 

امام علی علیه السالم
ال ُیقیُم أمَر اللِهّ ُسبحانَُه إالاّ َمن ال ُیصانُِع و ال ُیضاِرُع و ال یَتَّبُِع الَمطاِمَع .

فرمان های خداونِد سبحان را بر پا ندارد، جز کسی که سازش نمی کند و 
خود را خوار نمی سازد و از طمع ها پیروی نمی کند.

صاحب امتیاز و مدیرمسئول: همت اهلل دانش
 یاسوج- خیابان دادگستری قدیم - کوچه ثبت اسناد - روبروی سپاه عشایر

نمابر: 33234136   تلفن: 33234135           
   چاپ و لیتوگرافی  :  ملت 

Email: kbomid92@gmail.com         website: omidkb.ir

متخصص پوست و مو عنوان کرد؛
کبد چرب باعث بروز 

مشکالت پوستی و ریزش مو می شود
یک متخصص پوست و مو گفت: استفاده از مواد 
می شود،  چرب  کبد  ایجاد  به  منجر  که  غذایی 

شانس ابتال به پسوریازیس را باال می برد.
 زهره تهرانچی نیا، در تعریف بیماری پسوریازیس، 
اظهار کرد: پسوریازیس بیماری مزمن و ملتهب 
کننده پوست است که دالیل متعددی در ابتالی 

آن اثر دارد.
قوی  بسیار  عامل  ژنتیک  اینکه  به  اشاره  با  وی 
افزود:  است،  پسوریازیس  بیماری  به  ابتالء  در 
پسوریازیس با بیماری های متابولیک همراه است 
نیز  بدن  از  ناحیه ای  هر  در  یا  و  سن  هر  در  و 

می تواند ظاهر شود.
پسوریازیس  گفت:  مو  و  پوست  متخصص  این 
می تواند حتی ضایعات خارج از پوست، در ناحیه 

مفصل ها را ایجاد کند.
پسوریازیس  به  ابتالء  نشانه های  به  تهرانچی نیا 
اشاره کرد و افزود: ضایعات این بیماری به شکل 
پالك های قرمز رنگ و پوسته های درشت فلسی 
معموالً  نشانه  این  نمایان می شود،  براق  و  شکل 
در سطوحی مثل آرنج، زانو و یا حتی کف سر و 

پشت انگشتان دیده شود.
به گفته عضو هیئت علمی دانشگاه علوم پزشکی 
شهید بهشتی، در مواردی پسوریازیس به صورت 

گسترده در تمام نواحی بدن هم دیده می شود.
بیماری  گسترش  اینکه  به  اشاره  با  وی 
اظهار  است،  متفاوت  مبتالیان  در  پسوریازیس 
به  نیز  را  ناخن ها  مواردی  در  پسوریازیس  کرد: 
صورت جداشدگی صفحه ناخن از قسمت زیرین، 
شدن  ضخیم  یا  و  شکل  روغنی  لکه  های  ایجاد 

ناخن ها درگیر می کند.
به  ابتالء  دالیل  به  مو،  و  پوست  متخصص  این 
پسوریازیس اشاره کرد و توضیح داد: این بیماری 
نسبتاً  بیماری  و  می شود  دیده  نژادها  همه  در 
درصد  دو  اکثر کشورها حدود  در  است،  شایعی 

افراد را مبتال می کند.
وی با بیان این 4 که استفاده از مواد غذایی که 
ابتالء  ایجاد کبد چرب می شود شانس  به  منجر 
به پسوریازیس را باال می برد گفت: افزایش وزن 
می تواند فرد را مستعد ابتالء به پسوریازیس کند 
با  پسوریازیس  به  مبتال  چاق  افراد  مقابل  در  و 
را  بیماری  این  خفیف تر  درجات  وزن،  کاهش 

تجربه می کنند.
به  ابتالء  از  پیشگیری  روش های  به  تهرانچی نیا 
داد: چنانچه  ادامه  و  اشاره کرد  نیز  پسوریازیس 
فردی مستعد ابتالء به بیماری پسوریازیس است 
این  به  مبتال  دیگری  فرد  خانواده  در  اگر  یا  و 
غذایی  رژیم های  از  پیروی  با  باید  باشد  بیماری 
صدمات  از  پیشگیری  و  استرس  کنترل  سالم، 
ابتالء  شانس  خراشیدگی(  و  )سوختگی  پوستی 

به این بیماری را کاهش داد.
وی با بیان اینکه روش های درمانی پسوریازیس 
بسیار متنوع و متفاوت است ادامه داد: بسته به 
ناحیه ای  چه  و  مقدار  چه  بیماری  این  این که 
است  متفاوت  درمان ها  کرده،  درگیر  را  بدن  از 
استروئیدهای  از  صورت  پوست  ناحیه  در  مثاًل 
موضعی ضعیف تر استفاده می شود و یا در ناحیه 
کف سر، کشاله ران و یا زیر بغل از لوسیون های 
تجویز  متخصص  پزشک  توسط  غیرچسبنده 

می شود.
از  دیگر  یکی  نورین  کلسی  مهارکننده های 
این  که  است  پسوریازیس  بیماری  درمان های 
و  کرد  اشاره  آن  به  دانشگاه  علمی  هیئت  عضو 
تزریق،  یا  و  درمانی  دارو  درمانی،  نور  داد:  ادامه 
کنترل  یا  و  بهبود  متفاوت  روش های  جمله  از 
به سطح  توجه  با  که  است  پسوریازیس  بیماری 

درگیری برای مبتالیان انجام می شود.
وی تاکید کرد: باید دقت شود از استروئید های 
خوراکی و تزریقی در درمان پسوریازیس استفاده 
نشود، چرا که پس از قطع موجب گسترش بیشتر 
خواهد  تر  مشکل  را  آن  کنترل  و  شده  بیماری 
با بیان اینکه از داروهای موضعی  کرد. تهرانجی 
و مؤثر دیگر مشتقات ویتامین D هستند، تاکید 
از  بیماری  مقاوم  و  شدید  بسیار  موارد  در  کرد: 
بیولوژیک  داروهای  و  متابولیت  آنتی  داروهای 

کمک گرفته می شود.
وی با تاکید بر اینکه بیماری پسوریازیس به هیچ 
بیماری  این  گفت:  نیست،  سرایت پذیر  عنوان 
نمی شود  تبدیل  سرطانی  خطرناك  ضایعات  به 
در  مبتالیان  با  افرادی که  و  مبتال  فرد  بنابراین 
بیماری  این  بودن  مسری  نگران  هستند  ارتباط 
با  درمانی  خدمات  ارائه  از  تهرانچی نیا  نباشند. 
پوشش  تحت  بیمارستان های  در  دولتی  تعرفه 
دانشگاه علوم پزشکی شهید بهشتی به مبتالیان 
به پسوریازیس خبر داد و افزود: درمانگاه پوست 
حکیم  لقمان  و  تجریش  شهدای  بیمارستان 
به  را  خدمات درمانی تخصصی و فوق تخصصی 

مبتالیان پسوریازیس را انجام می دهد.
اینکه  به  اشاره  با  مو  و  پوست  متخصص  این 
درمان  که  است  مزمنی  بیماری  پسوریازیس 
درمان های  با  بیماری  این  افزود:  ندارد  قطعی 
نوین  روش های  تمام  می شود،  کنترل  مقطعی 
استناد  با  و  باید توسط مراکز معتبر  نیز  درمانی 

به مقاالت علمی تأیید شده باشد. 

عضو همراه رئیس جمهور در نشست شانگهای: 

ایران برای تامین منافع ملی تک بعدی 
عمل نمی کند

 عضو هیات همراه ریاست جمهوری در بیست و دومین نشست 
کشورمان  رسمی  عضویت  با  غربی ها  گفت:  شانگهای  سران 
ملی  منافع  تامین  برای  ایران  دریافتند  شانگهای،   پیمان  در 
و گسترش تبادالت اقتصادی، درپی غرب نیست و تک بعدی 
عمل نمی کند.  غالمرضا نوری قزلجه روز سه شنبه در نشست 
ازبکستان  به  رییس جمهور  سفر  دستاوردهای  تشریح  خبری 
و دومین نشست سران سازمان  بیست  و همچنین حضور در 
به  که  مهمی  نکته  گفت:  سمرقند،  در  شانگهای  همکاری 
شخصه در این سفر شاهدش بودم استقبال بسیار گرم اعضای 
عضویت  از  ازبکستان  جمهوری  ریاست  و  شانگهای  سازمان 
استقبال  همچنین  بود.  سازمان  در  ایران  اسالمی  جمهوری 
رسانه های ازبکستانی به نحوی بود که گویی مهمترین کشور 
شرکت کننده جمهوری اسالمی ایران است و حضور کشورمان 
را خیلی مثبت ارزیابی می کردند. رئیس گروه دوستی پارلمانی 
ایران و ازبکستان افزود: پس از ۱۷ سال از آغاز فعالیت سازمان 
همکاری شانگهای سرانجام درخواست عضویت ایران پذیرفته 
شد و با امضا و مبادله اسناد، کشورمان عضو رسمی شانگهای 
شد که این موضوع در مجلس بررسی خواهد شد. ۱4 تا ۱5 
عضو به شکل ناظر یا متقاضی ناظری یا شریک گفت وگو در این 

سازمان حضور دارند و به تدریج عضویتشان رسمی می شود.
نوری قزلجه افزود: سازمان همکاری شانگهای اهداف مشخصی 
انرژی،  گردشگری،  فرهنگی،  تجاری،  اقتصادی،  حوزه های  در 
دارد،  منطقه  در  ثبات  و  امنیت  تامین  حتی  و  کشاورزی 
بنابراین عضویت در آن دارای اهمیت بسیاری است. وی ادامه 
ایران در این سازمان در واقع می تواند موازنه ای  داد: عضویت 
ایجاد کند.  میان شرق و غرب در سیاست خارجی کشورمان 
کشورهای عضو شانگهای بیشتر شرقی هستند. بنابراین دست 
بتوانیم  تا  باز می شود  این کشورها  با  برای گسترش روابط  ما 
منافع ملی را به نحو شایسته تامین کنیم. نوری قزلجه ادامه 
داد: بیش از 4۰ درصد جمعیت جهان عضو این سازمان هستند 
به همین جهت دارای ظرفیت باالیی به لحاظ اقتصاد و تجاری 
و دومین  بیست  ریاست جمهوری در  است. عضو هیات همراه 
رسمی  عضویت  با  غربی ها  افزود:  شانگهای  سران  نشست 
اسالمی  جمهوری  دریافتند  شانگهای،   پیمان  در  کشورمان 
اقتصادی و  تبادالت  منافع ملی و گسترش  تامین  برای  ایران 
همچنین بهره گیری از صادارات و واردات، درپی غرب نیست 
با  کرد:  خاطرنشان  قزلجه  نوری  نمی کند.  عمل  بعدی  تک  و 
توجه به اینکه برخی از کشورهای عضو تحت تحریم های غرب 
تاثیر  سازوکارهایی،  بینی  پیش  و  تعامل  با  می توان  هستند 
سازمان  این  در  کشورمان  عضویت  بنابراین  برد  از  تحریم ها 

می تواند در این راستا مهم باشد.

بخواهیم مسائل را با روش های سنتی
 حل کنیم، عقب می مانیم

گفت:  جمهوری  ریاست  استراتژیک  بررسی های  مرکز  رئیس 
سرعت تغییرات به قدری باال است که اگر بخواهیم با روش های 
با  باید  بنابراین  می مانیم  عقب  کنیم،  حل  را  مسائل  سنتی 
نخبگان برای دستیابی به ایده ها ارتباط برقرار کرد و با نوآوری 
و سرعت زیاد، دقیق ترین پاسخ را برای حل چالش ها و مسائل 
مرکز  از  آورد. محمدصادق خیاطیان، صبح دوشنبه  به دست 
بازدید و ضمن  اسالمی   نوآوری و خانه خالق مجلس شورای 
گفت وگو با مدیران این مرکز، از نزدیک در جریان فعالیت های 

مرکز نوآوری مجلس قرار گرفت. 
رئیس مرکز بررسی های استراتژیک ریاست جمهوری در جریان 
نیازمند  شدت  به  قانونگذاری  نهاد  اینکه  بیان  با  بازدید  این 
نوآورانه  ابزارهای  بکارگیری  و  نوآوری  کارکردهای  شناخت 
در راستای اجرای وظایف خود است، گفت: نظارت بر اجرای 
روش های  طریق  از  می توان  که  مهمی  است  مساله  قوانین 

نوآورانه آنها را انجام داد. 
خیاطیان با بیان اینکه مرکز نوآوری قوه مقننه باید به مسائل 
دانش  تولید  چشمه های  و  کند  نگاه  ساختی  زیر  صورت  به 
بنیان را در این حوزه دریابد، خاطرنشان کرد: این زیست بوم 
بر اساس نیاز مجلس به امر اجتناب ناپذیر نوآوری و خالقیت 
و به کارگیری ایده های نخبگان در حوزه قانونگذاری به خوبی 
در حال توسعه است. با توجه به مدت زمان کوتاه ایجاد مرکز 
نوآوری و خانه خالق مجلس و دستاوردهای آن، به نظر می رسد 

تاکنون هدفگذاری خوبی در این زمینه صورت گرفته است. 
وی با بیان اینکه موضوع مساله یابی همواره در کشورها مطرح 
با نظامی  برای حل آن مواجه است، تصریح  بوده و هر کشور 
کرد: امروز سرعت تغییرات به قدری باال است که اگر بخواهیم 
با روش های سنتی مسائل را حل کنیم، عقب می مانیم. براین 
ایده ها  به  دستیابی  برای  صاحب نظر  نخبگاِن  با  باید  اساس 
ارتباط برقرار کرد و با نوآوری و سرعت زیاد، دقیق ترین پاسخ 
را برای حل چالش ها و مسائل به دست آورد. خیاطیان تصریح 
کرد: ابزارها و بسترهای نوآورانه در امر قانونگذاری و نظارت بر 
کشور  مسائل  به  نخبگان  می کند  قوانین کمک  اجرای  حسن 
وصل شوند و از این رهگذر به راه حل و پاسخ دقیق تری دست 

یافت. 

سالمت

جامعه

کاریکاتور

 افزایش قدرت ایران در برابر تحریم ها با پیوستن به سازمان شانگهای 

رئیس مجلس شورای اسالمی تاکید کرد:

دولت الکترونیک تنها راه مبارزه با بروکراسی اداری است
 رییس مجلس شورای اسالمی هوشمندسازی 
با  مقابله  راه  تنها  الکترونیک  دولت  و 
تحقق  الزمه  و  ساالری  دیوان  و  بروکراسی 

عدالت اجتماعی خواند.
ادامه  در  ایرنا،  پارلمانی  خبرنگار  گزارش  به 
شهریور   ۲۹ -سه شنبه  امروز  علنی  نشست 
محمدباقر  اسالمی  شورای  مجلس  ماه- 
قالیباف رییس مجلس در جمع بندی گزارش 
بررسی  مورد  در  معادن  و  صنایع  کمیسیون 
تحقق  در  مسئول  دستگاههای  عملکرد 
اهداف دولت هوشمند و ارائه خدمات دولت 
الکترونیک )موضوع بند )و( تبصره  ۷ قانون 
تشکر  بودجه سال ۱4۰۱ کل کشور( ضمن 
از دولت به دلیل اینکه موضوع تحقق اهداف 
دولت هوشمند را دغدغه اصلی کار خود قرار 
داده، از همکاران کمیسیون صنایع و معادن 
مجلس نیز که در این بخش فعال بوده و دو 
روز مانده به زمان بندی بخش مربوط به بند 
را  گزارش  این  بودجه  قانون   )۷( تبصره  )و( 
با همراهی معاونت نظارت مجلس در دستور 

کار مجلس قرار دادند، تشکر کرد.
اینکه  بیان  با  اسالمی  رئیس مجلس شورای 
این موضوع  باید در جمع بندی  نکات مهمی 
پیگیری های  در  تا  گیرد  قرار  توجه  مورد 
بعدی در مجلس به ویژه از وزارت ارتباطات 
و سازمان امور اداری و استخدامی مبنای کار 
باشد، گفت: بدون شک همه ما می دانیم که 
هوشمندسازی و دولت الکترونیک دو ویژگی 
ابزار  اصلی ترین  اینکه  نخست  دارد،  اساسی 
کشور،  در  اجتماعی  عدالت  تحقق  برای 

هوشمندسازی است.
وی ادامه داد: اگر بخواهیم عدالت اقتصادی، 
اجتماعی و صرفه جویی و شفافیت را برقرار و 
محقق کنیم و همچنین با فساد مبارزه کنیم، 
باید به دنبال تحقق دولت هوشمند باشیم و 
امر یعنی تحقق عدالت اجتماعی  این  تحقق 

و مبارزه با فساد.
نکته که همواره  تأکید کرد: دومین  قالیباف 
اشاره  آن  به  صحبت هایم  از  بخشی  در 
به  قوه   4 کشور  در  ما  که  است  این  کردم 
و  بروکراسی  چهارم  قوه  داریم،  قوه   ۳ جای 
دیوانساالری موجود در کشور است که خود 
به خود عمل می کند و تسلط الزم برای مهار 
بخش های  در  معضل  این  و  ندارد  وجود  آن 
مختلف حوزه اجرایی دیده می شود، مهار این 
موضوع هیچ راهی جز هوشمندسازی و دولت 

الکترونیک ندارد.
تحول  اساس  کرد:  تأکید  مقننه  قوه  رئیس 
دولت و تحقق برنامه های سالیانه ما در قانون 
گرو  در  ساله  برنامه های5  تحقق  و  بودجه 

هوشمندسازی و دولت الکترونیک است.

وی تصریح کرد: باورپذیری و مسئولیت پذیری 
مدیران در بخش های مختلف دولتی نیز از 
اهمیت باالیی برخوردار است، اگر این نباشد 
این کار از جهت کمی ممکن است اما کامل 
محقق نمی شود. من این موضوع را به صورت 
در  نیز  طاهری  آقای  می کردم؛   رصد  دقیق 
موضوع  این  به  تلویزیون  اول  صف  برنامه 
در همین ۷۲ ساعت گذشته  که  کرد  اشاره 
چه تعداد دستگاه وارد این چرخه شدند که 
همین هم جای تشکر دارد اما این کار شکلی 

است نه کار کیفی.
واحد  پنجره  به  وقتی  اینکه  بیان  با  قالیباف 
درمی یابیم  می شویم  وارد  دستگاه ها  برخی 
که هیچ خدماتی از دستگاه در سامانه وجود 
سیستم  در  بی رغبتی  و  بی میلی  لذا  ندارد 
اداری باید نسبت به اجرای این قانون برداشته 
این  اجرای  با  بخواهد  دستگاهی  اگر  شود. 
قانون مخالفت کند به این معنا است که نمی 
نمی خواهد  بردارد،  مردم  کار  از  گره  خواهد 
قانون  نمی خواهد  بگیرد،  شکل  واحد  پنجره 
نمی خواهد  کند،  ایجاد  را  اشتغال  به  مربوط 
این  بنابراین  کند  دنبال  را  اجتماعی  عدالت 
اولویت  مسئله  این  اینکه  و  مسئولیت پذیری 

اول باشد بسیار اهمیت دارد.
کرد:  تصریح  اسالمی  شورای  مجلس  رئیس 
 ، محترم  جمهور  رئیس  که  شنیدم  اخیراً 
مسئوالن ICT و هوشمندسازی در دستگاه ها 
را از نظر تشکیالتی مستقیم به مسئول اصلی 
برای  مسئله  این  که  کردند  متصل  دستگاه 
تحقق تکالیف قانونی بسیار مهم است. وزارت 
نقش  استخدامی  امور  سازمان  و  ارتباطات 

کلیدی در تحقق این مسئله دارند.
وی تأکید کرد: در اجرای این قانون دسترسی 
همچنین  شود؛  فراهم  باید  بنگاه ها  به  مردم 
بنگاه های اقتصادی و بخش های خصوصی نیز 
به سیستم های دولتی متصل شوند و از سوی 
دیگر خود مجموعه های دولتی و کارکنان نیز 
مجموعه   ۳ این  تا  باشند  داشته  دسترسی 

ارتباطات منطقی با یکدیگر داشته باشند.
هزار   6 حاضر  حال  در  داد:  ادامه  قالیباف 
خدمت در سامانه تعریف شده که بیش از دو 
است  اساسی  و  آن خدمات جدی  هزار عدد 
کیفی  برای  که  است  این  من  خواهش  لذا 
کردن این موضوع تصمیم جدی گرفته شود 
ناقص  که  مهمی  های  پروژه  از  نباید  البته 
مانده غفلت شود، بحث حدنگاری امالك که 
۱5 ساله شده و  تبدیل به یک پروژه ۱۰ – 
حتی در برنامه هفتم نیز به آن تأکید شده به 

هیچ عنوان زیبنده نیست.
رئیس قوه مقننه موضوع سالمت الکترونیک 
را یکی دیگر از پروژه های نیمه کاره در حوزه 
 ۳ از  بیش  گفت:  و  برشمرد  هوشمندسازی 
آشنا  مسئله  این  جزئیات  با  که  است  سال 
است،  برخوردار  باالیی  اهمیت  از  که  هستم 
همچنین کاربرد کارت ملی هوشمند نیز جزء 
پروژه های ناتمامی است که بسیار می تواند در 

این بخش تأثیرگذار باشد.
وی یادآور شد: در حوزه کسب و کار اینترنتی 
سهم ما در GDP کشور و اقتصاد دیجیتال 
که  است  این  توقع  نیست،  قبول  قابل  اصال 
بتوانیم کسب و کارهای خرد و کالن در این 
نیروهای  وجود  با  ویژه  به  شود  فراهم  بستر 

 ICT حوزه  در  که  قابلی  و  کارآمد  جوان، 
داریم.

به  باید  که  بعدی  نکته  کرد:  اضافه  قالیباف 
دشمنان  امروز  که  است  این  شود  توجه  آن 
ما جنگ سایبری را شروع کردند و نمونه های 
شده،  دیده  مختلف  بخش های  در  نیز  آن 
آسیب پذیری های ما در بخش ICT در بعد 
امنیت بسیار مهم و کلیدی است، به همین 
میزان که برای ما این حوزه یک فرصت بزرگ 
است، اگر امنیت سیستم ها را مورد توجه قرار 
ندهیم، تردید نکنید که این مسئله تبدیل به 

یک تهدید خواهد شد.
کرد:  تصریح  اسالمی  شورای  مجلس  رئیس 
هفتم  برنامه   )۲۰( و   )۱۹( بند  اساس  بر 
توسعه، بدون شک کلیدی ترین پیشرانی که 
گیرد،  قرار  اولویت  در  باید  هفتم  برنامه  در 
در  باید  که  است  نوین  فناوری های  پیشران 
که  جهت  این  از  و  گیرد  قرار  کارها  اولویت 
این موضوع یک موضوع اساسی و مهم برای 
کشور بود تا قبل از ۳۱ شهریور این موضوع 
را در دستور کار قرار دادیم و حتما تا قبل از 
از دولت  را  بعدی  گزارش  پایان سال مجدداً 

دریافت خواهیم کرد.
وی ادامه داد: از صدا و سیما نیز درخواست 
حوزه  به  مربوط  موضوعات  این  که  می کنم 
نظارتی مجلس که نیاز به یک همت عمومی 
دارد و مردم باید پای کار باشند را در اولویت 
قرار گیرد چرا که حل این مشکالت و تحقق 
کارآمدسازی  و  تحول  یعنی  هوشمندسازی 
دولت و مجلس در جهت حل مشکالت مردم.

نمایندگان مجلس شورای اسالمی در جلسه 
قاطع  گیری  موضع  با  شنبه  سه  روز  علنی 
برخی  به آشوب های روز گذشته در  نسبت 
جاده  از  منتقدان  که  کردند  تاکید  شهرها، 
اسالمی  جمهوری  و  نشوند  خارج  انصاف 

همیشه مظلوم را مظلوم تر نکنند.
دشمن 

دنبال موج سواری و ایجاد آشوب است
قالیباف  محمدباقر  علنی  جلسه  ابتدای  در 
خصوص  در  اسالمی  شورای  مجلس  رییس 
آشوب های روز گذشته به بهانه فوت مرحوم 
رویه  همانند  دشمن  گفت:  امینی  مهسا 
هر  از  سواری  موج  بدنبال  خود  همیشگی 
اتفاقی است و التهاب آفرینی و ایجاد آشوب 
داده  قرار  خود  کار  دستور  در  را  کشور  در 
است، تصریح کرد: متاسفانه عده ای در داخل 
خواست  جهت  در  ناخواسته  یا  خواسته  نیز 

دشمن  حرکت می کنند. 
سیاسی  هوش  ما  عزیز  مردم  اما  افزود:  وی 
خود را نشان داده اند و فرق بین دلسوزی و 
منفعت طلبی را می فهمند و با منافقانی که 
زمانی، خودشان چند هزار نفر از مردم  عادی 
درگذشت  دار  داعیه  حاال  و  کردند  شهید  را 
با اشک   و  نکرده  اند، همراهی  نفر شده  یک 
تمساح  رسانه وابسته به حکومت کودك کش 

سعودی، گریه نمی کنند.
از تهمت، دروغ و افترا علیه نظام مقدس 

و سربازان امنیت ملی پرهیز کنید
تهران  مردم  نماینده  پور  تقی  رضا  ادامه  در 
امینی  مهسا  خانواده  به  تسلیت  ضمن 
دارند،  روشنفکری  ادعای  که  ای  عده  گفت: 
طلبان  سلطنت  منافقین،  با  همراه  و  همگام 
آل  و  صهیونیست  کش  کودك  مزدوران  و 
علیه  ای  رسانه  عیار  تمام  جنگ  در  سعود 
آرایی  صف  اسالمی  جمهوری  مقدس  نظام 
و  تکراری کشته سازی  و سناریوهای  کردند 
اقدامات  و  ساختارشکنانه  های  آشوب  ایجاد 
ضدامنیت ملی را همراه با کموله خون آشام 

و منافقان تروریست دنبال می کنند.
وی افزود: به آنها هشدار می دهیم که از خشم 
و طوفان و عزم ملت بترسید که دامانتان را 
خواهد گرفت و از تهمت، دروغ و افترا علیه 

این نظام مقدس و سربازان امنیت ملی پرهیز 
کنید که این شرط انصاف نیست.

مجلس باید اهانت هایی که به حجاب 
صورت گرفته را دنبال کند

در ادامه محمدحسین فرهنگی نماینده مردم 
تبریز در مجلس شورای اسالمی  طی تذکر 
در  که  تلخی  حادثه  داشت:  اظهار  شفاهی 
را  ما  مردم  همه  داد  رخ  احضار  یک  جریان 
در سطح کشور آزرده خاطر کرد و چه قصور 
رخ داده باشد و چه رخ نداده باشد این حادثه 

بسیار تلخ بود.
آحاد جامعه سعی  البته همه  کرد:  بیان  وی 
حادثه  این  به  را  خود  ناراحتی  اظهار  کردند 
بر پیگیری  نشان دهند و مقامات کشور هم 

این موضوع تاکید کردند.
شورای  مجلس  در  تبریز  مردم  نماینده 
در  می بینیم  متأسفانه  کرد:  تصریح  اسالمی 
و  به حجاب  اهانت هایی  موضوع  این  حاشیه 
مقامات رسمی کشور شد که مجلس باید در 

مقابله با این اتفاق قدم محکمی بردارد.
فرهنگی گفت: این اتفاق تلخ رخ داد که الزم 
است به صورت جامعه شناسانه و روانشناسانه 
راه  آن  برای  باید  و  گیرد  قرار  بررسی  مورد 

حلی در نظر گرفته شود.  
مردم از همراهی با فتنه گران

 خودداری کنند
عضو  محمدبیگی  فاطمه  این  بر  عالوه 
فراکسین زنان مجلس در تذکری بیان کرد: 
خانواده  به  را  امینی  مهسا  خانم  گذشت  در 
این  ابعاد  پیگیری   قول  و  وی تسلیت گفته 
موضوع را توسط مجلس به خانواده و جامعه 
وی می دهم. وی در ادامه اظهار کرد: از مردم 
انتظار می رود حفظ آرامش و بصیرت را  نیز 
فتنه گران  با  از همراهی  و  داده  قرار  مدنظر 

خودداری کنند.

مردم معترض مسیر خود را از ضد 
انقالب جدا کنند/ از جاده انصاف خارج 

نشوید
نجف  االمینی  روح  عبدالحسین  ادامه   در 
نماینده مردم تهران در تذکر شفاهی  آبادی 
در  ایران  عضویت  آستانه  در  گفت:  خود 
عمومی  مجمع  نشست  و  شانگهای  اجالس 
فضای  از  دارند  قصد  عده ای  ملل  سازمان 
پیش آمده برای خانم مهسا امینی که باید به 
خانواده وی تسلیت گفت، سوء استفاده کنند.

ری،  شمیرانات،  تهران،  مردم  نماینده 
شورای  مجلس  در  پردیس  و  اسالمشهر 
به عنوان یک پدر داغدار  داد:  ادامه  اسالمی 
که خانم امینی را مانند دختر و فرزند خود 
می دهم  تذکر  و  می کنم  نصیحت  می دانم، 
که افرادی که مسائل را پیگیری می کنند از 
جاده انصاف خارج نشوند و جمهوری اسالمی 

همیشه مظلوم را مظلوم تر نکنند.
ضدانقالب،  به  فرصت  این  افزود:  وی 
سلطنت طلبان، کومله و منافقین که در خون 
۱۷ هزار شهید ترور شنا می کنند، داده نشود 
بسیار واضح است که مهسا امینی بهانه بوده 
و اصل نظام در این تحرکات نشانه است. به 
عنوان یک پدر داغدار توصیه می کنم مسیر را 

از مسیر ضدانقالب جدا کنند.
خانواده امینی با مرزبندی اجازه ندادند 

ضدانقالب سوء استفاده کند
مردم  نماینده  سلیمی  اصغر  این  بر  عالوه 
با تشکر  سمیرم در مجلس شورای اسالمی  
از مهمان نوازی ملت عراق و همچنین مردم 
استان های خوزستان، کردستان، کرمانشاه و 
ایالم در ایام اربعین، در تذکری شفاهی گفت: 
آمد،  پیش  امینی  مهسا  برای  که  ای  حادثه 
قلب همه ما را به درد آورد، زیرا دختر همه 
ما بود و تمامی دختران و پسران این سرزمین 

طلبد  رابطه می  این  در  ما هستند.  فرزندان 
اجازه داده شود دستگاه های مسئول نتیجه 
نهایی را اعالم کنند. نماینده مردم سمیرم در 
مجلس یازدهم ادامه داد: چرا برخی با قضاوت 
زودهنگام به ضدانقالب اجازه جناح بندی می 
حادثه  این  از  برخی  که  است  دهند، عجیب 
برای حمله به ارزش ها، حجاب، مقدسات و 
حتی آیات حجاب استفاده کرده اند. آیا این 
خانواده  از  افزود:  سلیمی  است؟  طبیعی  امر 
امینی تشکر می کنیم که با مرزبندی اجازه 
ندادند ضدانقالب از این فرصت استفاده کند.
در فتنه 88 صبر انقالبی را مسئولیت 

خود می دانستیم، امروز اقدام انقالبی را 
در دستورکار قرار خواهیم داد

شفاهی  تذکر  در  راستینه   احمد  ادامه،  در 
امینی  خانم  سرکار  فوت  گرچه  کرد:  عنوان 
سبب جریحه دار شدن افکار عمومی و داغدار 
شدن خانواده محترم ایشان شد و به خانواده 
وی نیز تسلیت عرض می کنیم، اما همانگونه 
که رئیس جمهور و رئیس قوه قضائیه تاکید 
کردند انتظار می رود ابعاد دقیق این موضوع 
شود  رو  »سیه  تا  شود  بیان  شفاف  صریحا 
مردم  نماینده  باشد«.  غش  آن  در  هرکه 
داد:  ادامه  مجلس  در  وسامان  بن  شهرکرد، 
در  سیاسی  مشخص  جریان  از  اصلی  سوال 
فتنه  در  شما  لیدرهای  که  است  این  کشور 
تحمیل  اسالمی  نظام  به  را  بزرگ  ظلم   88
کردند و آن روز کلید رمزشان ندا آقاسلطان 
اسم  را  زن  شما  امینی.  مهسا  امروز  و  بود 
افزود:  وی  اید.  داده  قرار  هایتان  آشوب  رمز 
لیدر  به دست  استاد  میترا  شما قتل مرحوم 
جریان اصالح طلب را دیدید، در احراز قتل 
نتوانستید شک و شبهه ایجاد کنید، حرمت و 
کرامت زن را با طرح پرستو بودن او زیرسوال 
بردید، حاال شده اید مدافع حقوق و کرامت 
زن؟ به همه فتنه انگیزان و دروغ انگیزان که 
دروغی  هر  به  مجازی  فضای  در  روزها  این 
اوال  که  دهیم  می  تذکر  شوند،  می  متوسل 
انقالبی  صبر   88 فتنه  در  اسالمی  نظام  اگر 
اقدام  امروز  دانست،  می  خود  مسئولیت  را 

انقالبی را در دستورکار قرار خواهد داد

موضع گیری قاطع مجلس در مورد آشوبها؛

از جاده انصاف خارج نشوید


