
بیگانگان دلشان را به اغتشاش
  خوش نکنند/ انقالب پایدار می ماند

سازمان ملل سازمان ملتها باشد
 نه سازمان قدرتها

صفحه )4(صفحه )4(

رئیس کمیسیون قضائی و حقوقی مجلس گفت: بیگانگان دلشان را 
به اغتشاش برخی از فریب خورده ها و مزدوران خوش نکنند چرا که 
انقالب ما مسیر خودش را با اقتدار ادامه خواهد داد. حجت االسالم 
موسی غضنفرآبادی، با اشاره به اینکه کمیسیون قضائی و حقوقی 
مجلس با دعوت از مراجع مرتبط با موضوع مهسا امینی حتماً این 

مسئله را مورد بررسی قرار خواهد داد، اظهار داشت: اگر الزم...

رئیس جمهوری اسالمی ایران عصر روز پنجشنبه به وقت محلی 
نیویورک در دیدار دبیرکل سازمان ملل با تأکید بر اهمیت جایگاه 
و  خود  مسائل  حل  برای  ملتها  به  دادن  نقش  در  سازمان  این 
جلوگیری از دخالت بیگانگان در امور داخلی آنها، گفت: سازمان 

ملل باید به معنی واقعی سازمان ملتها باشد نه سازمان قدرتها.
آیت اهلل دکتر سید ابراهیم رئیسی در ادامه برنامه های ...
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ملت نسبت به فتنه های دشمنان 
هوشیار تر باشند 

چند راهکار
 سالمت کودکان 
در دوران مدرسه

همزمان با سراسر کشور؛
 خروش انقالبی مردم استان 
 در محکومیت اغتشاش گران

نمازگزاران شهر یاسوج مرکز کهگیلویه و بویراحمد 
(پس  )جمعه  روز  استان  این  شهرهای  دیگر  و 
در  میهنمان  نقاط  دیگر  با  همزمان  نماز  اقامه  از 
به  اقدام  اخیر  هنجارشکنانه  حرکات  محکومیت 
نمازگزاران  کردند.  باشکوه  و  حماسی  راهپیمایی 
و  کهگیلویه  استان  مختلف  شهرهای  در  جمعه 
با  بودند  مختلف  اقشار  از  متشکل  که  بویراحمد 
ننگت  ای بی حجاب مزدور    “ سردادن شعارهای 
باد ننگت باد “ ، ای بی حجاب مزدور این آخرین 
پیام است “ ، “ ای دشمن پیامبر ننگت باد ننگت 
باد” ، آمریکا ، اسرائیل  این آخرین پیام است “ ،ای 

دشمن خیره سر مرگت فرا رسیده “ ، آمریکا  ، ...

جمهوری  اینکه  بر  تاکید  با  جمهور  رییس   
اسالمی ایران تحت سلطه هیچ قدرتی زندگی 
سیاسی امور خود را تنظیم نمی کند، گفت: 
اطمینان  و  واقعی  توافق  به  رسیدن  برای 
بسته  آژانس  در  پادمانی  پرونده  باید  بخش 
تهدید  معرض  در  همواره  ایران  وگرنه  شود 

خواهد بود.
نشست  در  رئیسی  ابراهیم  سید  اهلل  آیت   
مواضع  بیان  با  خارجی  رسانه های  با  خبری 
اصولی جمهوری اسالمی ایران اظهار داشت: 
نه  سیاست  ایران  اسالمی  جمهوری  سیاست 
شرقی و نه غربی است؛ یعنی ما تحت سلطه 
را  امورمان  و  سیاسی   زندگی  قدرتی  هیچ 
سیاست  در  اساسی  اصل  نمی کنیم؛  تنظیم 
نرفتن زیر سلطه قدرتها و سلطه  ما  خارجی 

پیدا نکردن بر دیگران است.
آیت اهلل با بیان اینکه برخی تصور می کنند 
و  چین  مانند  شرقی  کشورهای  با  ما  ارتباط 
به  تعامل  این  ادامه داد:  روسیه بیشتر است، 
دولت سیزدهم،  از  پیش  که  است  دلیل  این 
غرب  در  خاص  کشور  چند  به  دولت  توجه 
بوده است. رئیس جمهور نگاه دولت را نگاهی 
دانست  کشورها  همه  به  متعادل  و  متوازن 
با  بخواهد  که  کشوری  هر  داشت:  اظهار  و 
داشته  همکاری  ایران  اسالمی  جمهوری 
باشد، سیاست ما تعامل و همکاری با اولویت 
داد:  ادامه  رئیسی  است.  همسایه  کشورهای 
اسالمی  جمهوری  با  بخواهد  کشوری  اگر 
زمینه  این  حتما  باشد،  داشته  همکاری 
همکاری و مساعدت را به ویژه در حوزه های 
فعال  صورت  به  اقتصادی  و  تجاری  سیاسی 
با  ادامه  در  رییسی  اهلل  آیت  می کنیم.  دنبال 
ناپسند خواندن روحیه استکباری عنوان کرد: 
استکبار خودبزرگ بینی و خودمحوری و خود 
را برتر از دیگران دیدن چه در یک شخص و 
و  در یک کشور  و چه  گروه  و  در حزب  چه 
به  آنچه  است.  ناپسندی  امر  حاکمان کشور، 
خود  که  است  آن  شده  تاکید  انسان ها  همه 
را در محضر خداوند ببیند و خدا را بر زندگی 

خود حاکم کند. اما اگر کسانی ...

قدر  ملت  گفت:  بویراحمد  و  کهگیلویه  استاندار 
نیروهای انتظامی که حافظ امنیت هستند را بدانند و 

نسبت به فتنه های دشمنان هوشیارتر باشند.
مسلح  نیروهای  رژه  مراسم  در  احمدزاده  علی  سید 
دفاع  هفته  آغاز  بمناسبت  بویراحمد  و  کهگیلویه 
مقدس اظهار داشت: امروز جمهوری اسالمی مقتدرتر 
از گذشته در تحوالت جهانی نقش آفرینی می کند و 
نیروی تصمیم گیرنده در  جبهه مقاومت مقتدرترین 
دنیا است. وی با بیان اینکه  هم اینک دولت جهادی 
وابسته به تفکر امام پای کار بوده و جهاد و شهادت 

مبنای این دولت است، تصریح کرد: رویکرد دولت...

استاندار کهگیلویه و بویراحمد تاکید کرد؛
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فرمانده سپاه فتح عنوان کرد:

نیروهای مسلح از امنیت، 
جان و مال و ناموس مردم 

حراست خواهند کرد

فعالیت آموزشی 
مدارس در استان 

 از شنبه  آغاز می شود

باید پرونده پادمانی
 در آژانس بسته شود 
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امام جمعه یاسوج خواستار شد؛

برخورد قاطع 
با آشوبگران
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شناسه آگهی ؛  1382866  امور حقوقي و قراردادهاي شرکت بهره برداري نفت و گاز گچساران

فراخوان ارزیابي کیفي جهت 
برگزاري مناقصه عمومي یك مرحله اي

 شماره 01/ 024/ 445          

 شرکت بهره برداري نفت و گاز گچساران در نظر دارد فراخوان ارزیابی کیفی جهت برگزاری مناقصه عمومی مربوط به
 انجام خدمات حراست و نگهباني از اماکن و تاسيسات و چاههاي نفتي ناحيه صنعتي 2 به تعداد 24 پست)94نفر( 
به شماره مناقصه)01/ 024/ 445( را از طریق سامانه تدارکات الکترونیکی دولت برگزار نماید. کلیه مراحل برگزاری فراخوان 
ارزیابی از دریافت و تحویل اسناد استعالم ارزیابی کیفی تا ارسال دعوتنامه جهت سایر مراحل مناقصه، از طریق درگاه سامانه 
تدارکات الکترونیکی دولت )ستاد( به آدرس www.setadiran.ir انجام خواهد شد. الزم است مناقصه گران در صورت عدم 
عضویت قبلی، مراحل ثبت نام در سایت مذکور و دریافت گواهی امضای الکترونیکی را جهت شرکت در مناقصه محقق سازند. 
تاریخ انتشار فراخوان در سامانه تاریخ 27/ 06/ 1401 مي باشد. اطالعات و اسناد مناقصه عمومی پس از برگزاری فرآیند 

ارزیابی کیفی و ارسال دعوتنامه  از طریق سامانه ستاد به مناقصه گران ارسال خواهد شد.

مناقصه گران متقاضي ملزم به ارائه مدارك زیر از طریق سامانه ستاد مي باشند:
1( گواهي )معتبر( رتبه بندي وگواهي تعیین صالحیت پیمانکاري از اداره تعاون، کار و رفاه اجتماعي )اصالت گواهي از سامانه جامع 

روابط کار استعالم مي گردد(.
2( گواهي )معتبر( صالحیت ایمني پیمانکاران از اداره تعاون، کار و رفاه اجتماعي

3( ارائه یک نسخه تایید شده از صورت هاي مالي حسابرسي شده توسط سازمان حسابرسي یا اعضاي جامعه حسابداران رسمي مربوط 
به سال مالي قبل الزامي مي باشد.

4( روزنامه رسمي آخرین تغییرات شرکت در خصوص ترکیب اعضاي هیات مدیره
5( تکمیل فرم ارزیابي کیفي مناقصه گران و الصاق مستندات مربوط به توان مالي ، سوابق کاري،ارزشیابي سوابق و...

6( دارا بودن تاییدیه از سازمان حراست شرکت ملي نفت ایران
7( عطف به نامه شماره 186963/ ح ش تاریخ 04/ 09/ 1394 رییس محترم حراست شرکت ملي نفت ایران ،پیمانکاراني که در 

مناقصات حراست شرکت نمایند مجاز به حضور در سایر مناقصات این شرکت نمي باشند.

    06/ 07/ 1401مهلت دریافت اسناد استعالم ارزیابي کيفي

      21/ 07/ 1401مهلت ارسال پاسخ استعالم ارزیابي کيفي

عمومي  -   یك مرحله اينوع مناقصه

متوسطميزان اهميت مناقصه

نداردمناقصه حد پذیرش باال

نداردمناقصه حد پذیرش پایين

10درصدضریب تاثير

 65حداقل امتياز ارزیابي کيفي جهت شرکت در مناقصه

643/ 547/ 182/ 293 ریال برآورد کارفرما

953/ 650/ 863/ 11 ریال بصورت ضمانتنامه بانكينوع و مبلغ تضمين شرکت در فرآیند ارجاع کار پيمانكاري

آدرس شرکت بهره برداري نفت و گاز گچساران اطالعات تماس دستگاه مناقصه گزار
ساختمان اداره مرکزي صندوق پستي:191 

 کد پستي : 7581873849  تلفن :  07431921261

مرکز تماس : 41934 - 021تلفن هاي سامانه ستاد
دفتر ثبت نام : 88969737 و 85193768

شرکت ملی مناطق نفتخيز جنوب 
شرکت بهره برداری نفت و گاز گچساران

 ) سهامی خاص(

شرکت ملی مناطق نفتخيز جنوب 
شرکت بهره برداری نفت و گاز گچساران

برخورد    نوبت  اول ) سهامی خاص( رئیسی گفت:  قلعه  امام جمعه 
شدید با اغتشاشگران مطالبه عمومی از 

مردم ایران اسالمی است.
در  صلواتی  اسماعیل  حجت االسالم 
با  شهر  این  جمعه  نماز  خطبه های 
الهی  تقوی  رعایت  به  همگان  دعوت 
و  محمدی  ناب  اسالم  کرد:  تصریح 
آموزه های آن مثل ایمان و عمل صالح 
و معنویت و عدالت و عقالنیت و ظلم 
ستیزی و مظلوم یاوری و شجاعت صبر 
و زهد و تقوا و توکل و شهادت طلبی 
و برکت انقالب 57  در امت ما احیا و 
با هم این سرمایه عظیم  تقویت شد و 

در دفاع مقدس به پیروزی رسیدیم.
پیروزی  عامل های  از  یکی  افزود:  وی 
بیت  اهل  فرهنگ  مقدس  دفاع  در  ما 
بود  السالم  علیهم  طهارت  و  عصمت 
مکتب اهل بیت علیهم السالم به دلیل 
و  فاطمیه  و  غدیر  و  بعثت  به  اتکاء 
عاشورا و انتظار، عامل حرکت و پیروزی 
ملت ما بود معرفت و محبت آل اهلل و 
اطاعت از آل اهلل و توسل و تمسک به 
آن ذوات مقدس و دعا و زیارت و اشک 
ما شد  پیروزی  باعث  سیدالشهدا  برای 
یعنی دفاع مقدس به برکت حسین بن 
دفاع  رزمندگان  بود  السالم  علیه  علی 
مقدس با توسل و استعانت از ائمه اطهار 

حماسه ها خلق کردند.
عامل  سومین  اینکه  بیان  با  صلواتی 
و  اطاعت  مقدس  دفاع  در  ما  پیروزی 
کرد:  تاکید  بود  فقیه  والیت  از  پیروی 
امام راحل و عظیم الشان خود به خدا و 
اهل بیت متصل بود و رزمندگان و امت 
را هم به خدا و اهل بیت اتصال داد و 
مردم همراهی کردند یعنی رمز پیروزی 
ما و ماندگاری دفاع مقدس والیت فقیه 
بود آنچه موفقیت در طول این چهل و 
چند سال داشتیم به برکت والیت فقیه 
در  ما  پیروزی  عامل  چهارمین  است، 
دفاع مقدس مردم بودند و انقالب ما و 
دفاع مقدس در سایه حضور و همراهی 
برکت  به  رسیدند  پیروزی  به  مردم 
و  ایمان  شدند  متحول  مردم  انقالب 

اخالص مردم ایثار و مقاومت مردم و در 
صحنه بودن مردم باعث پیروزی ما شد.

صلواتی خاطرنشان کرد: عامل پیروزی 
ما در دفاع مقدس وحدت و همدلی و 
این وحدت حول  یکپارچگی مردم بود 
محور والیت بود و در واقع جبهه و دفاع 
همدلی  و  وحدت  بروز  میدان  مقدس 
وحدت  هم  با  که  مردمی  و  بود  مردم 
محکم  تهدیدها  برابر  در  باشند  داشته 
می ایستند امروز جامعه ما به کشور ما 
و محور مقاومت برای غلبه بر دشمنان 
دفاع  عناصر  همین  به  پیشرفت  و 
این  و  است  نیازمند  و  محتاج  مقدس 
عناصر جامعه و کشور ما را بیمه میکند.

صلواتی با بیان اینکه رئیس جمهور در 
سفر به نیویورک به شایستگی از ملت 
عنوان  نمودند  نمایندگی  ایران  شریف 
مسائل  و  اسالم  جهان  مسائل  کرد: 
جهانی  بی عدالتی های  و  بشر  حقوق 
طریق  از  را  ها  تحریم  بودن  ظالمان  و 
تریبون جهانی برای افکار عمومی بیان 
طلبانه  حق  و  متین  مواضع  از  نمودند 
رئیس  انقالبی  و  معقول  و  سنجیده  و 
جمهور محترم حضرت آیت اهلل رئیسی 
و  تقدیر  ایران  ملت  حقوق  از  دفاع  در 

تشکر می کنیم.
وی به هفته دفاع مقدس اشاره و گفت: 
در هفته دفاع مقدس باید قدردان و حق 
شناس خانواده معظم شهدا جانبازان و 
ارزشمند  میراث  از  و  باشیم  ایثارگران 
و  کنیم  پاسداری  و  مراقبت  شهدا 
در  شهادت  و  شهید  فرهنگ  نگذاریم 
حقایق  شود  کمرنگ  خانواده  و  جامعه 
و واقعیت های دفاع مقدس و اهداف و 
آرمان شهدا را برای نونهاالن کودکان و 
نوجوانان و جوانان در خانواده و مدرسه 
و مسجد و جامعه بیان کنیم و به شبهه 
ها و تحریف هایی که در موضوع دفاع 
مقدس و فرهنگ شهید شهادت وجود 
راه  بدهیم که یک  پاسخ مستدل  دارد 
آن برگزاری یادواره ها به نام شهداست 
که باید به عنوان دعوت نامه شهیدان و 
رزق الهی و معنوی در مجالس شهیدان 

شرکت کنیم.
صلواتی به حوادث اخیر اشاره و تاکید 
جنگ  های  میدان  از  یکی  امروز  کرد: 
جهان  کل  در  هاست   روایت  ،جنگ 
و  است  فعال  تلویزیونی  ماهواره   300
از این تعداد 116 ماهواره فضای ایران 
برای  کانال  و 260  میدهند  پوشش  را 
پخش  برنامه  فارسی  زبان  به  ایرانیان 
آمریکا  توسط  ها  برنامه  این  و  میکنند 
با  ها  سعودی  و  اسرائیل  و  انگلیس  و 
ایران  ملت  برای  و  تولید  گزاف  هزینه 
خودشان  مردم  از  ولی  پخش  رایگان 
آنها پول و حق اشتراک  برای تماشای 
های  رسانه  همین  کنند،  می  دریافت 
های  شبکه  و  تلویزیونی  و  ماهواره ای 
اجتماعی معاند با موج سواری و جریان 
و  تولید شک  با  روایت سازی  و  سازی 
هشتک  با  و  رسمی  روایت  در  تردید 
مجازی  های  کمپین  ایجاد  و  سازی 
اعتبار  سکوهای  از  استفاده  سوء  با  و 
و  نشر  باز  و  فضا  سازی  سلبریتیک 
برجسته سازی شعارهای ساختارشکنانه 
و  ملت  میان  تقابل  و  شکاف  تولید  و 
تجمعات  از  فراگیر  بازنمایی  حاکمیت 
و  ها  فراخوان  دادن  تعمیم  و  کوچک 
تشنج  القای  با  و  فضا  کردن  امنیتی 
تحریف  را  واقعیات  و  حقایق  ناامنی  و 
رئیسی  قلعه  جمعه  خطیب  کنند.  می 
که  است  این  واقعیت  کرد:  تصریح 
افکار  شده  دار  جریحه  احساسات  باید 
عمومی را به رسمیت شناخت و کمک 
احساسی  فضای  این  از  جامعه  کنیم 
و  عادالنه  قضاوت  فضای  به  کند  عبور 
کرد  روشنگری  باید  برسد  واقع بینانه 
با  باید  کرد  آگاه  را  عمومی  افکار  باید 
خبر درست و تحلیل دقیق و با ادبیات و 
روایت دقیق و انقالبی و ایمانی به جهاد 
تبیین به پا خواست و اقدام نمود باید در 
دفاع از انقالب و اسالم و ارزشهای دینی 
و آرمانهای امام و شهیدان تقیه نکنیم و 
مثل یک مجاهد در میدان باشیم امروز 
نظام  علیه  رسانه ای  احزاب  جنگ  یک 
اسالمی شکل گرفته این  جنگ رزمنده 

خط  و  میدان  در  باید  ما  خواهد  می 
مقدم این جبهه و جهاد تبیین باشیم. 
وی تاکید کرد: هدف دشمن در کوتاه 
راهپیمایی  دادن  جلوه  کمرنگ  مدت 
اربعین و اجالس مهم شانگهای و تحت 
شعاع قرار دادن سفر رئیس جمهور به 
نیویورک بود. هدف میان مدت دشمن 
تاثیر گذاری بر پرونده هسته ای ایران با 
علیه  بشری  پرونده حقوق  فعال کردن 
اغتشاشات  و  قضایای  در  است  ایران 
اخیر اینها به دنبال روشن شدن مرگ 
این خانم نبودند اینها اغتشاش و ناامنی 
ساختارشکنانه  شعارهای  سردادن  و 
را  ها  ارزش  حاکمیت  و  اسالم  علیه 
جمهوری  بدانند  اما  کنند  می  دنبال 
اسالمی ایران برهم زدن امنیت جامعه 
را تحمل نخواهد کرد اجازه سوءاستفاده 
به ضد انقالب و گروه های تروریستی و 
منافقین خواهد داد در این بین تکلیف 
و  تروریستی  های  گروه  و  انقالب  ضد 
پلید و آدمکش  و  منافقین خلق دیس 
مراقبت  ها  خودی  اما  است  مشخص 
کنند. صلواتی ادامه داد: همگان بدانند 
و  هستند  نظام  و  انقالب  شاکر  مردم 
شرف  و  عزت  مردم  این  بود  خواهند 
امام حسین  را مدیون اسالم و  خویش 
و مسجد و قرآن و والیت فقیه و آموزه 
های دینی و نیروهای مسلح می دانند 
و مردم با نظام اسالمی هستند و لذا با 
و  سعود  آل  و  منافقان  و  اغتشاشگران 
صهیونیست ها اتمام حجت و اعالم می 
از حضرت زهرای اطهر درس  کنیم ما 
همراهی با والیت را به ارث برده ایم و 
اجازه نمی دهیم شما امنیت و آرامش 
را از مردم سلب کنید ما تا آخرین قطره 
و  انقالب  اسالم  از  دفاع  در  مان  خون 
والیت  و  شهیدان  و  امام  آرمانهای 
ایستادگی می کنیم و دنیا را برای شما 

به جهنم تبدیل میکنیم.
انتظامی  نیروی  از  گفت:  پایان  در  وی 
و  کنیم  می  حمایت  و  تشکر  و  تقدیر 
برخورد قاطع با اغتشاشگران را مطالبه 

می کنیم.

 برخورد شدید با اغتشاشگران مطالبه عمومی است
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 خروش انقالبی مردم کهگیلویه و بویراحمد 
در محکومیت اغتشاش گران

نمازگزاران شهر یاسوج مرکز کهگیلویه و بویراحمد و دیگر 
شهرهای این استان روز )جمعه (پس از اقامه نماز همزمان 
با دیگر نقاط میهنمان در محکومیت حرکات هنجارشکنانه 

اخیر اقدام به راهپیمایی حماسی و باشکوه کردند.
کهگیلویه  استان  مختلف  شهرهای  در  جمعه  نمازگزاران 
با سردادن  بودند  مختلف  اقشار  از  متشکل  که  بویراحمد  و 
 ،  “ باد  ننگت  باد  ننگت  ای بی حجاب مزدور    “ شعارهای 
ای بی حجاب مزدور این آخرین پیام است “ ، “ ای دشمن 
پیامبر ننگت باد ننگت باد” ، آمریکا ، اسرائیل  این آخرین 
 ،  “ رسیده  فرا  مرگت  سر  خیره  دشمن  ،ای   “ است  پیام 
آمریکا  ، اسرائیل این اخرین پیام است  موشک های نقطه 
امریکا دشمن  پرتاب است “ والیت شرف ماست  آماده  زن 
فتنه   ،  “ برمنافق  مرگ   “  ،  “ آشوبگر  بر  مرگ   “ ؛  ماست 
به  را  اسالمی  جمهوری  مقدس  نظام  علیه  دشمنان  جدید 
شدت محکوم کردند . در راهپیمایی شهر یاسوج امام جمعه، 
استاندار، فرماندار، فرمانده انتظامی،سایر فرماندهان نیروهای 
نظامی و نمایندگان مردم در مجلس نیز در همراهی با آحاد 
مختلف مردمی حضور داشتند. آنان ضمن انزجار از توطئه 
اظهار  اسالمی  نظام  علیه  داخلی  و  خارجی  دشمنان  اخیر 
داشتند: آماده ایم که برای این نظامی که با خون شهدا قامت 
برافراشته همچنان ایثارگری و از خودگذشتگی نشان دهیم 
و مادران شهدا باز هم حاضرند که از خون دیگر فرزندان خود 
برای آبیاری درخت تنومند انقالب و نظام اسالمی بگذرند و 
دوباره شهید بدهند. حضور نوجوانان و جوانان در کنار افراد 
مسن و وجود بانوان خانه دار که فرزندان کوچک خود را بر 
دوش داشتند حال و هوای خاصی به این راهپیمایی دشمن 

شکن در شهر یاسوج و دیگر شهرهای استان داده بود.

فعالیت آموزشی مدارس کهگیلویه و 
بویراحمد  از شنبه  آغاز می شود

و  کهگیلویه  پرورش  و  اموزش  کل  اداره  عمومی  روابط 
بویراحمد اعالم کرد: فعالیت آموزشی در تمام مدارس این 
استان از دوم مهرماه  آغاز می شود .  سید ولی موسوی با 
بیان این مطلب گفت : از شنبه  زمینه برای آموزش حضوری 
حدود  از  پس  بویراحمد  و  کهگیلویه  استان  آموزان  دانش 
وقفه در پی شیوع گسترده ویروس کرونا،  از 2 سال  بیش 
فراهم است . وی اضافه کرد: زنگ مهر و مقاومت روز شنبه 
با حضور  دوم مهرماه راس ساعت هفت و 30 دقیقه صبح 
دخترانه  هنرستان  محل  در  استانی  و  کشوری  مسئوالن 
وحدت در خیابان طالقانی نواخته خواهد شد. براساس این 
گزارش روز پنجشنبه ای که گذشت نیز زنگ شکوفه های 
دبستان  محل  در  دبستان  اول  پایه  آموزان  دانش  حسینی 
فرهنگیان بلوار عدل شاهد 16 نیز با حضور مسئوالن استانی 

و محلی بصدا در آمد.

یك هزار و 550 دانشجوی جدید 
در دانشگاه یاسوج پذیرش شدند

رئیس دانشگاه یاسوج با بیان اینکه کالس های این دانشگاه 
در سال تحصیلی جدید به صورت حضوری برگزار خواهد شد 
گفت: یک هزار و 550 دانشجوی جدید در سال تحصیلی 

جدید در این  دانشگاه مشغول به تحصیل می شوند.
بهادر کرمی افزود:کالس ها از دوم مهرماه دایر خواهد بود 

و همه دانشجویان موظف به حضور در کالس ها هستند.
وی اظهار داشت: دانشجویان پذیرش شده در 100 کد رشته 
به تحصیل خواهند پرداخت. کرمی بیان  کرد:  15 خوابگاه 
این دانشگاه در  پسرانه و دخترانه آماده اسکان دانشجویان 
سال تحصیلی جدید هستند که به صورت کامل تجهیز شده 
اند.وی عنوان کرد:  فضای دانشگاه یاسوج آرام، علمی و رو 

به رشد و دارای محیطی پرنشاط است.

استاندار کهگيلویه و بویراحمد تاکيد کرد؛

ملت نسبت به فتنه های دشمنان 
هوشیار تر باشند 

نیروهای  قدر  ملت  گفت:  بویراحمد  و  کهگیلویه  استاندار 
انتظامی که حافظ امنیت هستند را بدانند و نسبت به فتنه 

های دشمنان هوشیارتر باشند.
نیروهای  رژه  مراسم  در  پنجشنبه  روز  احمدزاده  علی  سید 
مسلح کهگیلویه و بویراحمد بمناسبت آغاز هفته دفاع مقدس 
گذشته  از  مقتدرتر  اسالمی  جمهوری  امروز  داشت:  اظهار 
مقاومت  و جبهه  کند  می  آفرینی  نقش  تحوالت جهانی  در 

مقتدرترین نیروی تصمیم گیرنده در دنیا است.
تفکر  به  وابسته  اینک دولت جهادی  اینکه  هم  بیان  با  وی 
امام پای کار بوده و جهاد و شهادت مبنای این دولت است، 
تصریح کرد: رویکرد دولت به مناطق کم برخوردار از جمله 
کهگیلویه و بویراحمد این استان را به کارگاه سازندگی تبدیل 

کرده است.
وی ابراز داشت: 31شهریور ماه  و هشت سال دفاع مقدس 
یادآوری حماسه ها و رشادت های ملت ایران است که با عزت 

مقابل دشمنان ایستادند.
احمدزاده عنوان کرد: انقالب اسالمی به رهبری امام خمینی 
)ره( موازنه دنیا را تغییر داد و تفکر جدیدی بر مبنای توحید 
با صیانت هر چه  باید  ارایه داده است و  و ارزش ها به دنیا 

بیشتر از این تفکر در ترویج آن بیش از پیش کوشا باشیم.

۹00 کیلومتر جاده عشایری گچساران 
نیازمند ترمیم و بازگشایی است

رئیس اداره امور عشایر گچساران گفت: 900 کیلومتر جاده 
نیازمند  شهرستان  این  مختلف  مناطق  در  عشایری  خاکی 

ترمیم و بازگشایی است.
علی عباس سعادت افزود: برای ترمیم و بازگشایی جاده های 
از   بیش  شده  انجام  برآوردهای  براساس  گچساران  عشایری 

30 میلیارد ریال اعتبار نیاز است.
در  عشایری  راه  کیلومتر   200 یکهزارو  کرد:  بیان  وی 
راه ها  این  از  75درصد  که  دارد  وجود  گچساران  شهرستان 

تخریب و نیازبه بازگشایی دارد.
باباکالن،  دریال،  مناطق  در  راه ها  این  کرد:  تصریح  سعادت 
آبگندی، چهار تنگ، هلیگان، کوه گود گل، خشاب، کمر زرد، 
شده  واقع  سدخاکی  و  ترابعلی  گچ  عوض،  گچ  دالین،  تنگ 

است.
قشالقی  مناطق  به  عشایر  کوچ  تاریخ  اینکه   بیان  با  وی 
گچساران در آبان امسال است ابراز کرد: بارندگی  امسال به 
900 کیلومتر از راه های عشایری این شهرستان خسارت زد 

که قبل از کوچ عشایر باید بازگشایی و مرمت شود.
سعادت اظهار داشت: 2 هزار خانوار عشایری با جمعیتی بیش 
از جمله  این شهرستان  نفر در مناطق عشایری  از 12 هزار 
دریال، باباکالن، هلیگان کمر زرد، تنگ دالین، گچ عوض، گچ 

ترابعلی و سدخاکی ..سکونت دارند.
وی ادامه داد: ساالنه در فصل بارندگی بیش از 80 درصد از 
جاده های عشایری این شهرستان مسدود می شوند که نیاز 

به اعتبار کافی برای بازگشایی این جاده ها هستم.
از  متر  امور عشایر گچساران گفت:  900 کیلو  اداره  رئیس 
بازگشایی  و  برای مرمت  این شهرستان  جاده های عشایری 

به مناقصه رفته و بزودی عملیات اجرایی آن آغاز می شود.
سعادت ابراز کرد: همچنین بر اثر بارندگی امسال و سال های 
گذشته ابنیه های فنی مناطق عشایری این شهرستان دچار 
خسارت شده اند که برای برای بازسازی ، ترمیم و بهسازی 
گچساران  شهرستان  قشالقی  مناطق  است.  اعتبار  نیازمند 
ساالنه محل استقرار و سکونت حدود دو هزار خانوار عشایر 
و  فارس، کهگیلویه  استان های  مناطق سردسیری  از  کوچرو 
بویراحمد و اصفهان است. عشایر  گچساران  300 هزار راس 
دام را پرورش می دهند. عشایر این شهرستان شامل طوایف 
بویراحمد علیا و سفلی، ترک های قشقایی و دره شوری در 

مناطقی مانند دریال، آبگندی و کالغ نشین سکونت دارند.
این قشر مولد ساالنه 2 هزار و 700 تن گوشت قرمز ، 6 هزار 
و 480 تن انواع فرآورده های لبنی، 150 تن پشم و 25 تن 

گوشت سفید تولید می کنند.

انتظامی  نیروی  گفت:  یاسوج  جمعه  امام 
قاطعانه و با قدرت با مخالن نظم و امنیت، 
اموال  کنندگان  تخریب  و  آشوبگران 

عمومی برخورد کند.
خطبه  در  حسینی  نصیر  سید  اهلل  آیت 
 1401 مهرماه  یکم  جمعه  نماز  های 
امانت  حفظ  به  موظف  ما  افزود:  یاسوج 
و  اسالم  قانون،  و  نظم  امنیت،  انقالب، 
جمله  از  رفتارها  برخی  هستیم،  قرآن 
گفتارها، نوشتارها و موضع گیری های بی 
جا، خیانت به کشور، امنیت و ارزش های 
دینی است بنابراین باید مواظب و مراقب 

باشیم.
وی اظهارکرد: پلیسی که حافظ و امنیت 
ماست باید اینطور مورد هدف قرار بگیرد 
از  و  نمی پذیریم  را  مسأله  این  اصال  ما  و 
وجود  تمام  با  انتظامی  نیروی  برادران 
حمایت می کنیم و کسانی که سرکشی، 
فتنه انگیزی و اغتشاش می کنند، محکوم 
می کنیم و باید در اسرع وقت دستگیر و 

مجازات شوند.
و  کهگیلویه  استان  در  فقیه  ولی  نماینده 
بویراحمد و امام جمعه یاسوج خاطرنشان 
و  نظم  مسئوالن  و  انتظامی  نیروی  کرد: 
نظم  مخالن  با  توان  و  قدرت  با  امنیت 
کنند  می  آشوب  که  کسانی  امنیت،  و 
با  کنند،  می  تخریب  را  عمومی  اموال  و 

قدرت برخورد کنند.
این  در  شرکت  کرد:  تصریح  حسینی 
این  در  است، هرکسی که  تجمعات جرم 
جرم  کند  شرکت  آمیز  اعتراض  تجمعات 
مردم  شد  خواهد  قضایی  پیگرد  و  است 
مراقب باشند، چراکه دست های استکبار، 
و  جریان  این  پشت  دشمنان  و  استعمار 

صحنه هستند.
وی با بیان اینکه در همه کشورهای دنیا 
چنینی ممساله ای وجود دارد، ادامه داد: 
یک خانم خطایی کرده، خالف قانون خدا 
و اسالم حجاب الزم را رعایت نکرده چه 
اتفاقی افتاد که سکته کرد و ما هم متاسف 

مرحومه  خانواده  به  و  هستیم  متاثر  و 
اتفاق  ای  حادثه  اما  گوییم  می  تسلیت 
و  هرج  دچار  کشور  که  نیست  قرار  افتاد 
چه  این  شود.  اغتشاش  و  آشوب  و  مرج 

منطقی است که یه عده ای دارند.
و  کهگیلویه  استان  در  فقیه  ولی  نماینده 
بویراحمد و امام جمعه یاسوج عنوان کرد: 
ملت  این  دشمنان  جریان ها  این  پشت 
و  نشستند  استکبار  و  استعمار  و  آمریکا 
دیروز  تا  کنند. کشوری  ریزی می  برنامه 
دست بیگانگان بود و امروز به یک قدرت 
جهانی تبدیل شده است و دارای مجد و 
نمی  دشمنان  این  است  شکوه  و  عظمت 
ببینند،  را  پیشرفت  و  عظمت  این  توانند 
به جایی رسیده ایم که طالبان می گوید 
ایران، آدم خنده اش می  زنان در  مساله 
زنان  به  رانندگی  اجازه  سعود  آل  گیرد، 
نمی دهد برخی حرف ها می زنند و رسانه 
ملت  این  پیشرفت  توانند  نمی  آنها  های 
سواری  موج  جریانات  این  از  و  ببینند  را 

می کنند.
حسینی تاکید کرد: عده ای جاهل، نادان، 
اراذل و اوباش کاری که دشمنان این ملت 
صهیونیستی،  رژیم  سعود،  آل  جمله  از 
آمریکا و انگلیس می خواهند، دارند انجام 
می دهند، و این عده ریختند در خیابان 
آمبوالنس   61 و  پلیس  پرچم،  مسجد،  و 
اموال  و  زنند  می  آتش  را  بیمار  انتقال 
عمومی را تخریب می کنند و این غیر از 
دشمنی با ملت ایران چیز دیگری نیست.

وی اظهارکرد: همه بدانند که از ارزش های 
بخصوص  قانون  والیی،  و  انقالبی  دینی، 
نشینی  عقب  قدم  یک  حجاب  قانون 
نخواهیم کرد و آن چیزی که باقی خواهد 
فقیه  والیت  و  حجاب  قرآن،  اسالم،  ماند 
است و آن چیزی که نابود خواهد آمریکا، 
سعود  آل  و  صهیونیستی  رژیم  انگلیس، 

خواهد بود.
و  کهگیلویه  استان  در  فقیه  ولی  نماینده 
بویراحمد و امام جمعه یاسوج عنوان کرد: 
فحشا  و  فساد  و  است  فساد  حجابی  بی 
روسری  گویند  می  امروز  ندارد،  انتهایی 
نباشد فردا می گویند چیزای دیگه نباشد. 
کردیم  نشینی  قانون حجاب عقب  از  اگر 
یک  نباید  کرد.  خواهیم  بزرگی  خطای 
قدم از قانون، حجاب و والیت فقیه عقب 
نشینی کنیم، ما آمده ایم راه های سختی 

را عبور کرده ایم و می مانیم.
نفوذ  حوزه  امروز  کرد:  بیان  حسینی   
عالم  سراسر  رد  ایران  اسالمی  جمهوری 
شکنند  می  شیشه  که  کسانی  است 
کرده  را  استعمار  نوکری  نیستند،  عددی 
اند و”کاسه لیس” آل سعود و منافقین و 
دشمنان هستند، نظم و امنیت کشور خود 
را به هم ریخته اید بدا به حالت. والدین 
انقالب  و  اسالم  باشد.  جمع  حواس شان 
نمی  بادها  این  با  که  دارد  ریشه  اینقدر 

لرزد.

و  کهگیلویه  استان  فتح  سپاه  فرمانده 
با  ما  مسلح  نیروهای  گفت:  بویراحمد 
هوشیاری کامل از امنیت، جان و مال و 
ناموس مردم قطعا حراست خواهند کرد.

پنجشنبه  روز  خرم دل  حمید  سردار 
رژه  مراسم  در   1401 شهریورماه   31
و  کهگیلویه  استان  مسلح  نیروهای 
قاسم  سردار  شهید  بلوار  در  بویراحمد 
شهریورماه   31 افزود:  یاسوج  سلیمانی 
این  به  و  است  مقدس  دفاع  هفته  آغاز 
جنگ  چون  مقدس  گوییم  می  خاطر 
اگر  اما  نیستیم  جنگ  دنبال  و  طلب 
کسی بخواهد به حریم و امنیت ما تجاوز 
دفاع  این  و  کینم  می  دفاع  حتما  کند 

قطعا مقدس خواهد بود.
گسترده  های  نمونه  به  اشاره  با  وی 
دفاع  فرمانده  اظهارکرد:  مقدس  دفاع 
صدام  با  )ره(  خمینی  امام  حضرت  ما 
اهداف  نیست،  مقایسه  قابل  حسین 
رژیم بعث از حمله به جمهوری اسالمی، 
انقالب  بردن  بین  از  و  ما  تصرف خاک 
اسالمی بود. اما دفاع ما، دفاع از خاک، 
که  بود  اسالم  و  انقالب  ناموس، کشور، 

حتما مقدس است.
و  کهگیلویه  استان  فتح  سپاه  فرمانده 
بعث  رژیم  کرد:  خاطرنشان  بویراحمد 
نیروی  و  امکانات  ما،  به  حمله  هنگام 
اواخر  در  و  داشت  ما  از  بیشتر  انسانی 
برابر  چندین  امکانات  این  نیز  جنگ 
تشکیالت  و  امکانات  که  حالی  در  شد، 
ما کمتر شد، اما ما به پیروزی رسیدیم، 
بودن  از شاخص های مقدس  این یکی 

دفاع ماست.
سردار خرم دل تصریح کرد: دفاع مقدس 

در سال 1367 به پایان نرسید، از ابتدای 
ابعاد  در  ما  امروز  تا  ما  اسالمی  انقالب 
هستیم،  مقدس  دفاع  حال  در  مختلف 
به  نسبت  داریم  امروز  که  وضعیتی  اما 
امروز  دارد.  فاصله  ها  فرسنگ  گذشته 
قدرت  اوج  در  اسالمی  ارکان جمهوری 
مقتدر  انتظامی  نیروی  است،  عزت  و 
اطالعات  وزارت  ما،  قهرمان  ارتش  ما، 
ذخدوم و سربازان گمنام امام زمان)عج( 
مثل  وضعیتشان  ما  بسیج  و  سپاه  و 
ابتدای انقالب اسالمی نیست. به همین 
دلیل در برهه های مختلف، دشمن در 
صدد ضربه زدن به ارکان انقالب اسالمی 
وزارت  به  خواستند   70 دهه  در  است. 
وزارت  این  اما  بزنند  ضربه  ما  اطالعات 
با هوشیاری تمام از کیان این مرز و بوم 

حراست و پاسداری می کند.
وی ادامه داد: ارتش ما را هم همینطور و 
به بهانه های مختلف سپاه را مورد حمله 
قرار می دهند و تحریم می کنند، امروز 
انتظامی  نیروی  که  هستیم  شاهد  نیز 
را  داخل  امنیت  تأمین  که  ما  مقتدر 
برعهده دارد مورد هجمه قرار دادند، این 
های  مجموعه  این  که  دهد  می  نشان 
و  انقالبند  و حافظ  قدرتمند هستند  ما 
دشمنان از این مجموعه ها می ترسند 
قرار  وضعیتی  در  امروز  اهلل  اذن  به  اما 
داریم که دشمنان ما در خارج و داخل 
کشور، از جمهوری اسالمی حساب می 

برند.
و  کهگیلویه  استان  فتح  سپاه  فرمانده 
بویراحمد خاطرنشان کرد: سپاه و ارتش 
امکانات،  نظر  از  ما،  اطالعات  وزارت  و 
تجهیزات و نیروی انسانی مجموعه های 

بیست ، سی سال پیش نیستند، ما در 
اوج قدرت و اقتدار در منطقه هستیم.

سردار خرم دل اظهار کرد: دشمن برنامه 
ریزی می کند که به ما ضربه بزند، اما 
زهی خیال باطل. اعتقاد و باور ما اینست 
فروپاشی  حال  در  استکبار  دستگاه  که 
اینکه سقوط  موازات  به  است،  تدریجی 
خواهند  تر  خطرناک  قطعا  کنند  می 
بود، و این هوشیاری ما را می طلبد. هر 
بهانه ای که بدست بیاورند می خواهند 
اما  کنند،  ناامن  را  اسالمی  جمهوری 
مردم ما هوشیار و آگاه هستند، مردمی 
روی  پیاده  در  میلیون  سه  از  بیش  که 
اربعین حسینی شرکت می کنند. مردم 
مهدی  حکومت  جریان  در  ما  مومن 

صاحب الزمان طی طریق می کنند.
گول،  که  کسانی  کرد:  تصریح  وی 
هستند،  خورده  زخم  و  خورده  فریب 
و جمهوری  ما  مردم  کردن  ناامن  برای 
اسالمی برنامه ریزی می کنند. نیروهای 
امنیت،  از  کامل  هوشیاری  با  ما  مسلح 
جان و مال و ناموس مردم قطعا حراست 

خواهند کرد.
عنوان  به  ما  کرد:  بیان  خرم دل  سردار 
با  عزیز،  مردم  و  زمان  امام  آقا  سربازان 
و  این مردم  از  و همه وجود خود  جان 
تیپ  امروز  کنیم.  می  حراست  انقالب 
بویراحمد  استان کهگکیلویه و  48 فتح 
امنیتی، مقتدرانه  و همه مجموعه های 
جان  و  مرزداری  جنگ  از  بعد  سال ها 
مردم  به  را  قول  این  کنند.  می  فشانی 
عزیزمان می دهیم و این عهد و پیمان 
است که  امام خودمان  و  ولی  با  ماست 
تا آخرین نفس از این انقالب پاسداری 

می کنیم.

ایران از گردنه های سخت 
عبور کرده است

و  کهگیلویه  در  فقیه  ولی  نماینده 
گفت:  مراسم   این  در  نیز  بویراحمد 
از گردنه های سخت عبور کرده  کشور 

ملت  عظمت  و  مجد  روز  امروز  و  است 
ایران است که ملت های آزاده با کمک 
اهداف  به  گیر  عالم  بزرگ  ظرفیت  این 

خودشان دست می یابند.
روز  حسینی  نصیر  سید  اهلل  آیت   
پنجشنبه در مراسم رژه نیروهای مسلح 
بمناسبت هفته دفاع مقدس در یاسوج  
قدرت  واسطه  به  آمریکا  داشت:  اظهار 
و  بر زمین کوبیده شد  نظام  این  ایمان 
می خواهند با فتنه گری هایشان امنیت 

کشور را هدف قرار دهند.
وی افزود: هم اینک باید جوانان هوشیار 
باشند که در میدان استعمار و استکبار، 
رژیم صهیونیستی و آمریکا بازی نکنند.

و  کهگیلویه  در  فقیه  ولی  نماینده   
بویراحمد تصریح کرد: پلیس که حافظ 
هتک  مورد  ها  برخی  را  است  امنیت 
در  داده،  قرار  شتم  و  ضرب  و  حرمت 
ایثارگری  مرهون  ما  امنیت  که  حالی 

های پلیس و نیروهای امنیتی است.
دشمن  کرد:  عنوان  حسینی  اهلل  آیت 
تحمیل  ایران  بر  را  جنگ  سال  هشت 
نوپا  انقالبی  ما  کرد در حالی که کشور 
روبرو  ای  عدیده  مشکالت  با  و  داشت 

بود.
وی ادامه داد: هدف دشمن تجزیه ایران 
ایران  اسالمی  جمهوری  نظام  سقوط  و 
بود و صدام ابزار استعمار و استکبار بود.

و  کهگیلویه  در  فقیه  ولی  نماینده 
انقالب  بویراحمد عنوان کرد: هم اینک 
اسالمی در تمامی جهان نفوذ کرده و در 
حوزه های مختلف در حال پیشرفت و 

ثمر دهی است.
نظام  کرد:  بیان  حسینی  اهلل  آیت 
ایران، تکیه گاه همه  جمهوری اسالمی 

ملت های مظلوم است.
فشارهای  رغم  علی  کرد:  تصریح  وی 
اسالمی  حکومت  شکن  کمر  اقتصادی 
کند  اسالمی حرکت می  اقتدار  اوج  در 
همچون  کشور  جنگی  های  ابزار  و 

پهبادهای پیشرفته تولید می شود.

امام جمعه یاسوج خواستار شد؛

برخورد قاطع با آشوبگران

فرمانده سپاه فتح عنوان کرد:

نیروهای مسلح از امنیت، جان و مال و ناموس مردم 
حراست خواهند کرد

استانداری  اجتماعی  و  امنیتی   ، سیاسی  معاون 
کهگیلویه و بویراحمد ضمن تبریک فرا رسیدن هفته 
مقدس  دفاع  عرصه  پیشکسوتان  نقش  مقدس  دفاع 
در تحقق جهاد تبیین مورد نطر مقام معظم رهبری 

را موثر خواند.
سید جواد هاشمی مهر  در حاشیه برگزاری همایش 
پیشکسوتان دفاع مقدس در سالن شهید عسکریان 
دانشگاه یاسوج افزود: همانطوری که این پیشکسوتان 
تن   بر  رزم  لباس  مقدس  دفاع  دوران  در  عزیز 
نظام  و  انقالب  ارزش های  از  پایداری  با  و  پوشیدند 
در  هم  امروز  کردند  جانانه  دفاع  اسالمی  جمهوری 
جبهه فرهنگی با تبیین دستاوردهای آن دوران برای 

نداشتند  شرکت  جهاد  و  جنگ  در  که  کنونی  نسل 
جوانان  و  نوجوانان  برای  را  الزم  آگاهی  موجبات 

جامعه ایران اسالمی فراهم خواهند آورد.
نظام  و  انقالب  دشمنان  اینکه  به  اشاره  ضمن  وی 
اسالمی همواره در تالش برای ضربه زدن به انقالب 
و ارزش های آن هستند، تصریح کرد: دشمنان برای 
تحریف و فراموشی فرهنگ دفاع مقدس در تالشند 
و با توطئه و اختالف افکنی می خواهند این فرهنگ 

پویا را به سمت و سوی فراموشی بکشانند.
هاشمی مهر اضافه کرد: اما به کوری چشم دشمن ، 
انقالب  تاکنون فتنه های رنگار رنگ معاندان و ضد 
وتحریم های ظالمانه علیه ملت بزرگ ایران نتوانسته 
خللی در عزم راسخ مردم  نسبت به ارزشهای انقالب 
و نظام اسالمی وارد کند و ملت ایران همواره آماده 
مقابله با هر گونه تهدیدی از جانب دشمنان هستند.

ایثارگری  روایت  و  بازخوانی  قطعا  داد:  ادامه  وی 

این  پیشکسوتان  توسط  مقدس  دفاع  دوران  های 
اسالمی  ایران  آیندگان  و  جوان  نسل  برای  عرصه 
ضمن نهادینه سازی فرهنگ ایثار و مقاومت موجب 
دنبال  به  ها  عرصه  همه  در  را  کشورمان  بالندگی 
این  برگزاری  گفت:  مهر  هاشمی   . داشت  خواهد 
مقاومت  فرهنگ  تقویت  به  مناسبتی  های  همایش 
با  مقابله  برای   اصلی   محور  یک  عنوان  به  ایثار  و 
تهدیدات احتمالی و عبور موفقیت آمیز از بحران های 

پیش روی نظام اسالمی کمک موثری خواهد کرد.
همزمان  مقدس  دفاع  هفته  گرامیداشت  بمناسبت 
از  کثیری  جمع  اسالمیمان  میهن  نقاط  دیگر  با 
و  کهگیلویه  استان  مقدس  دفاع  دوران  پیشکسوتان 
یاسوج  بویراحمد در سالن شهید عسکریان دانشگاه 
از طریق ویدئو  اند که تا ساعتی دیگر  گردهم آمده 
کنفرانس از سخنان رهبر معظم انقالب بهره خواهند 

برد.

 پیشکسوتان دفاع مقدس در تحقق 
جهاد تبیین نقش موثری دارند

آگهی  فقدان سند مالکیت 
واقع در بخش 26 فارس  یاسوج

شماره  با  حسن  علی  فرزند  یوسفی  زهرا  خانم 
برگ  دو  تسلیم  با  ممسنی  از  صادره   24 شناسنامه 
مورخ  51016 شماره  نامه  اقرار  سند  یک  و  استشهاد 

 28/ 06/ 1401 گواهی شده از طرف دفترخانه اسناد رسمی 
شماره 51 یاسوج و یکبرگ تقاضای کتبی مدعی است

قطعه  یک   ششدانگ  دوم  المثنی  مالکیت  سند  که 
زمین ) طبق سند( به مساحت 140 متر مربع به پالک 
چاپی شماره  به  یاسوج  فارس   26 بخش   118/1146

 954736  سری ج سال 97 مورخه 17/ 05/ 1398 
و   139820320001003307 الکترونیک  دفتر  ذیل 
سند مالکیت آن به علت جابجایی مفقود گردیده است.

دائم  بازداشت  مورد  یک  دارای  مذکور  پالک  در ضمن 
مورخ   1398041000223737 شماره  دستور  طبق 
06/06/1398 صادره از اجرای احکام شعبه دوم حقوقی 
یاسوج به مبلغ 843/ 744/ 969/ 1 می باشد. لذا مراتب 
طبق اصالحیه تبصره یک اصالحی ماده 120 آیین نامه 
می  آگهی  نوبت   یک  عموم  اطالع  جهت  ثبت  قانون 
سند  وجود  یا  و  معامله  انجام  مدعی  کس  هر  شودکه 
مالکیت فوق  الذکر نزد خود می باشد می تواند ظرف 
مدت 10 روز از تاریخ انتشار این آگهی اعتراض خود را 
ضمن ارایه اصل سند مالکیت  یا خالصه معامله به این 
اداره تسلیم نماید و چنانچه ظرف مدت مقرر اعتراضی 
اصل  اعتراض  در صورت  یا  و  نشود  واصل  اداره  این  به 
سند مالکیت ارایه نگردد اداره ثبت المثنی سند مالکیت 
پالک مذکور را طبق مقررات صادر و به متقاضی تسلیم 

خواهد نمود.
تاریخ انتشار: 1401/07/02  

رئيس ثبت اسناد و امالك یاسوج
حسين فرخی

آگهی  تحریر ترکه
توجه  با  شعبه  این   0100272 کالسه  پرونده  در 
غالمرضا  فرزند  فکورزاده  خداداد  مرحوم  فوت  به 
به شناسنامه شماره  352 متولد 1334 که ساکن 
غالمی  عبدالرضا  توسط  بوده  الوان  برم  روستای 
تحریر  درخواست  جوانمرد  محبت  خانم  وکالت  با 
است  گردیده  ترکه صادر  تحریر  قرار  و  ترکه شده 
و برای تاریخ 28/ 7/ 1401 ساعت 10 صبح نوبت 
تحریر ترکه تعیین گردیده لذا بدینوسیله به تمامی 
آنها،  قانونی  نمایندگان  یا  شده  یاد  متوفای  ورثه 
بستانکاران از متوفی و مدیونین به وی و هر کسی 
ابالغ  دارد  ترکه متوفی  بر  به هر طریقی حقی  که 
می شود در ساعت و تاریخ یاد شده در شعبه اول 
لیکک جهت شرکت در  اختالف شهر  شورای حل 

عملیات تحریر ترکه حاضر شوید.
سيد علی سپهر

رئيس شعبه اول شورای حل اختالف
 شهر ليكك
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متولد فروردین : باوجود اینکه شما در مورد مسائل عشقی همیشه 
محیط های  در  کمی  دارید  دوست  اکنون  ولی  بوده اید،  عمل  اهل 
تجربی عمل  بیشتر  بگیرید. خوشبختانه ذهن شما  قرار  هیجان انگیز 
کرده است و شما همیشه از سیر و سفر کردن در سرزمین رویاها لذت 
برده اید. اما نباید زیاد هم ریسک بکنید، رویاهای شما تحقق نمی یابند، 
مگر اینکه شما اطمینان حاصل کنید مسیری که در پیش گرفته اید 

واقعاً همان چیزی است که می خواسته اید.
متولد اردیبهشت :

 در حالیکه بهرام در نشانه شما قرار می گیرد و به شما گرما می بخشد، 
تا چندین هفته بعد به شما انرژی می دهد، شما باید خودتان را برای 
اما  کنید.  آماده  است  افتاده  اتفاق  زندگی تان  در  بزرگی که  تغییرات 
توصیه نمی شود که به خاطر این انرژی های تازه یافت شده خودتان 
را خسته کنید. از اهداف خود به طور سنجیده استفاده کنید و باید 
بتوانید تابستان امسال را تبدیل به پربارترین تابستانی بکنید که تا به 

حال وجود داشته است.
متولد خرداد :

 اینگونه به نظر می رسد که شما با رفتاری حرفه ای در حال پرداختن 
با  توأم  برقرار کردن شما روشی  ارتباط  اما روش  به مسائل هستید، 
تظاهر است. مادامی که دیگران فکر کنند شما خیلی گرفتار هستید، 
ترجیح می دهند شما را تنها بگذارند. اما آنقدر هم که به نظر می رسد 
درگیر نیستید و شما بیشتر می خواهید خودتان را از حوادثی که در 
اجتماع، محل کار یا مدرسه می افتد دور نگه دارید. لزومی ندارد دور و 

بر خودتان مرزهایی غیر الزم را به وجود آورید.
متولد تير : 

امروز ممکن است شما از فردی که نظر شما را به خود جلب کرده و 
واقعاً برای مدتی توجه شما را معطوف به خود کرده، الهام بگیرید. این 
کار بسیار مؤثر است برای اینکه اکنون که ماه به نشانه شما بازگشته 
است شما نسبت به همیشه سر حال تر هستید. اما اخیراً توانایی شما 
برای تشخیص دادن کیفیت هرچیزی قوی شده است. با دریافتهای 
منتهی  کجا  به  شما  جذابیتهای  که  ببینید  و  باشید  صادق  خودتان 

می شوند.
متولد مرداد :

 در روابط خانوادگی خود تا حدودی دچار مشکل شده اید به همین 
ادامه  قدرت  و  توان  دیگر  و  شده اید  غمگین  و  ناراحت  بسیار  دلیل 
کارهای اجتماعی تان را ندارید. شما به خانواده تان بیش از حد اهمیت 
را  تمام منافع، هیجانات، خوشبختی های خود  تا حدی که  می دهید 

به خاطر آنها به هدر داده اید و خود را از تمام آنها محروم کرده اید. 
متولد شهریور :

دنیا  یک  به  را  جزئی  ایده  هر  اما  بکنید  کمکی  توانید  نمی  امروز   
احتمال تبدیل می کنید. شما توانایی خارق العاده ای برای دیدن کل 
گیتی در هر قطعه از خاک آن دارید. با اینکه بیشتر از قبل دارید به 
آن می رسید اما هنوز به هدف خود دست پیدا نکرده اید . اما نگران 
نباشید ، تالش زیاد می تواند فرصتهایی را برای شما بوجود بیاورد و 

منجر به تحقق هدفتان بشود.
متولد مهر :

دیگران  تأیید  به  نیازی  الزاماً  بودن  شاد  مورد  در  شما  فعلی  نظر   
ندارد. اکنون لذت بردن از کار بیشتر شما را راضی می کند پس امروز 
باشید  اطراف خود کاماًل خرسند  نگرفتن دنیای  با در نظر  می توانید 
چون  باشید  هوشیار  باید  باشید.اما  هم  سودمند  می توانید  همینطور 

ممکن است این کار باعث بی خیالی شما بشود.
متولد آبان : 

امروز  گرفته اید،  قرار  بینانه ای  خوش  نسبتاً  مسیر  در  شما  اگر  حتی 
پیش روی کردن می تواند تاحدی سخت باشد. شما می توانید بر امواج 
منفی ای که شما را پریشان کرده اند چیره شوید، اما نسنجیده عمل 
نکنید زیرا که مخالفت های دیگری را جذب خواهید کرد. ورزشهای 
مسابقه ای یا برنامه های استراتژی شدید راه های جایگزینی هستند تا 

مقداری از نیروی اضافی تان را تخلیه کنید.
متولد آذر :

 شما در این روزها فریب یکی از اطرافیان تان را خورده اید و به همین 
دلیل افسرده شده اید زیرا فکر نمی کردید که آنها جواب اعتماد شما را 
بدین شیوه بدهند. این اتفاقات باعث شده اند که شما از رویا و خواب 

بیدار شوید و به واقعیت زندگی روی بیاورید.
متولد دی : 

شما در بهترین شرایط برای خالق بودن قرار دارید و این بستگی به 
خودتان دارد که بهترین راه را برای اثبات توانایی هایتان را، انتخاب 
نمایید. این موضوع فقط جنبه تفریح و سرگرمی ندارد و باید به یاد 

داشته باشید که نمی توانید مسئولیت هایتان را کنار بگذارید.
متولد بهمن : 

خوشبختانه، سرباالیی زندگی تان رو به اتمام است، مشکالت تان به 
پایان رسیده است. اکنون زندگی تان در سراشیبی قرار گرفته است، 
فقظ  می رسید.  تان  اهداف  تمام  به  تالشی  و  سعی  گونه  هیچ  بدون 

بنشینید و از زندگی تان لذت ببرید و البته شاکر خداوند نیز باشید.
متولد اسفند :

 شما در روزهای آینده شادی های بسیاری را به دست می آورید، برای 
اینکه از شادی تان لذت بیشتری ببرید دیگران و افرادی را که به آنها 
عالقه مند هستید را در شادی تان شریک سازید. شما مدتی را در 
حالت غیر فعال به سر برده اید آن مدت زمان به شما خیلی کمک 

کرده است.

3
فال روز 

آستانه  در  نوجوان،  و  کودک  روانپزشکی  متخصص 
داشت  والدین  برای  هایی  توصیه  مدارس،  بازگشایی 
که چگونه ترس از مدرسه را از فرزند خود دور کنند.

از  یکی  مدرسه  از  ترس  کرد  اظهار  ماهورام  امین 
مشکالت شایع در دوران تحصیل است که به ویژه در 

سال های ابتدایی دبستان بیشتر دیده می شود.
وی با اشاره به اینکه بسیاری از کودکان هنگام جدا 
از والدین مضطرب می شوند به والدین هشدار  شدن 
محیط  با  کودک  تماس  هرگونه  از  جلوگیری  داد: 
خارج، این پیام را به کودک می دهد که محیط بیرون 
و  کودک  روانپزشکی  تخصص  فوق  است.  خطرناک 
بیش  ترس  مدرسه،  از  هراس  اینکه  بیان  با  نوجوان 

از حدی است که در مورد برخی کودکان در خصوص 
این  افزود:  دارد،  وجود  مدرسه  در  ماندن  و  رفتن 
کودکان ممکن است در مکان های دیگر بتوانند دوری 
از مادر را تحمل کنند. وی خاطر نشان کرد: ترس از 
از مدرسه، عملکرد  از بخش خاصی  مدرسه می تواند 
اتفاق های  تجربه  اثر  در  یا  مدرسه  محیط  تحصیلی، 
مدرسه  در  دوستان  از  دیدن  آزار  مانند  ناخوشایند، 
این  در  باشد،  مدرسه  تا  خانه  مسیر  در  مشکالتی  یا 
موارد پی بردن به علت هراس، برای مداخالت درمانی 
ضرورت دارد. ماهورام با اشاره به اینکه برخی کودکان 
تجربه  شدیدی  اضطراب  مادر  از  شدن  جدا  هنگام 
می کنند، توضیح داد: در مواردی هم کودک حتی در 
به  تا  می کند  دنبال  را  مادرش  سایه  مانند  هم  خانه 
این وسیله بر اضطراب خود غلبه کند. چنین کودکانی 
والدین( و خانه،  از  )یا هرکدام  مادر  از  به جدا شدن 
وابسته اند.  شدت  به  چون  نمی دهند،  نشان  تمایلی 
به  می تواند  جدایی  اضطراب  اینکه  بر  تاکید  با  وی 

مانند  جسمی  شکایات  حتی  گوناگون،  صورت های 
دردهای شکمی، حالت تهوع، بی اشتهایی، مشکالت 
نشان  را  خود  شبانه  کابوس های  و  سردرد  خواب، 
جدایی  اضطراب  عالئم  بروز  صورت  در  افزود:  دهد 
باشد،  جدی تر  درمان  و  بررسی  باید  نوجوانان،  در 
نوجوانان  افسردگی  اولیه  عالئم  موارد  برخی  در  زیرا 
همین اضطراب جدایی است. فوق تخصص روانپزشکی 
به  کودک  کرد:  توصیه  والدین  به  نوجوان  و  کودک 
نیست  واقف  مدرسه  مقررات  و  قوانین  همه  جزئیات 
و تهدید و ترساندن آن ها می تواند مشکل آفرین باشد، 
بنابراین هرگز او را از معلم نترسانید، مثاًل به او نگویید 
ماهورام  گفت.  خواهم  معلمتان  به  نخوری  غذا  اگر 
تاکید کرد: برای آن که بتوانید استرس و نگرانی شروع 
مدرسه فرزندان تان را کاهش دهید باید به سراغ روش 
روزمره ای  تغییرات  باید  یعنی  بروید،  تکرار  و  تمرین 
زندگیشان رخ  از شروع سال تحصیلی در  بعد  را که 
می دهد پیش از آن زمان کم کم ایجاد کنید تا خود را 

به آنها عادت دهند. برای مثال شما می توانید از چند 
روز قبل از شروع مدرسه، فرزند خود را صبح زود بیدار 
عادت  والدین  از  زیادی  تعداد  داد:  ادامه  وی  کنید. 
بمانند و  تا لحظه آخر در کنار فرزند خود  دارند که 
خیال کودک خود را راحت کنند، در حالی که این کار 
باعث می شود جدایی کودک از والدین سخت تر شود. 
بهتر است والدین بصورت تدریجی از کودک دور شوند 
تا هم برای کودک قابل تحمل باشد و هم بتوان پس از 
مدتی ترس از جدایی را از بین برد. ماهورام به والدین 
یادآوری کرد: اگر کودک شما دچار مشکالت جدی و 
بگیرد که  یاد  نباشد، می تواند  اختالالت مشخصی  یا 
خودش را با شرایط جدید و رفتن به مدرسه تطابق 
دهد. عالوه بر آنکه مهم است به ترس ها و نگرانی های 
به  نگیرید،  نادیده  را  آنها  و  کنید  توجه  خود  فرزند 
با  و می توانید  او هستید  کنار  در  بگویید  فرزند خود 
کمک یکدیگر آمادگی الزم را برای این مرحله تازه از 

زندگی او ایجاد کنید.

خاطره

10 خاطره از 10 مادر شهيد
هفتم اس�فند امس�ال مصادف با والدت 
بانوي دو عالم حض�رت زهراي اطهر)س( 
به نام روز مادر نامگذاري ش�ده است. به 
همين مناس�بت خاطرات�ي از چند مادر 
ش�هيد را تقدي�م حضورت�ان مي كنيم. 

اول( نه دلشان مي آمد من را تنها بگذارند، 
نه دلش��ان مي آمد جبهه نرون��د. اين اواخر 
قبل از رفتنش��ان هر روز با ه��م يكي به دو 
مي كردند. شوهرم به پسرم مي گفت: »از اين 
به بعد، تو مرد خونه اي. بايد بموني از مادرت 

مراقبت كني.« 
پسرم مي گفت: »نه آقاجون. من كه 14 سالم 
بيشتر نيست. كاري ازم برنميا د. شما بمونيد 

پيش مادر بهتره.«
همسرم مي گفت: »اگه بچه اي، پس ميري 

جبهه چه كار؟بچه بازي كه نيست.« 
پسرم جواب مي داد: »الاقل آب كه مي تونم 

به رزمنده ها بدم.« 
ديدم هيچ كدام كوتاه نمي آيند، گفتم: »بريد! 

هر دو تايي تون بريد.«

دوم( برايم نامه مي دادند؛ س��واد نداش��تم 
بخوانم. دلم مي خواست خودم بخوانم، خودم 
جواب بنويسم و به آنها زنگ بزنم اما هميشه 
بايد صبر مي كردم تا يك��ي بيايد و كارهاي 
من را انجام دهد. يك روز رفتم نهضت اسم 
نوشتم. تازه شماره ها را ياد گرفته بودم. يك 
روز بچه ها ي��ك برگه دادند دس��تم گفتند 
»شماره پادگان محسنه. ميتوني بهش زنگ 

بزني.«
خيلي وقت بود از او بي خبر بودم. زود شماره را 
گرفتم. تا نگاه كردم، دلم هري ريخت. گفتم: 
»اينكه شماره بيمارستانه.« گفتند: »نه مادر. 

شما كه سواد نداري. اين شماره پادگانه.«
 گفتم: »راستش رو بگيد. خودم ميدونم بچه م 
طوريش شده. هم »ب« رو بلدم، هم »الف« 

رو. پادگان رو كه با »ب« نمينويسن.«

س�وم( كم حرف مي زد. سه پسرش شهيد 
ش��ده بودند. از او پرس��يدم: »چند س��الته، 
مادرجان؟« گفت: »هزار س��ال.« خنديدم. 
گفت: »شوخي نمي كنم. اندازه هزار سال بهم 

سخت گذشته.« صدايش مي لرزيد. 

چهارم( صب��ح به بيمارس��تان آمدم. وقت 
صبحانه ديدم به هر ك��دام از مجروح ها نان 
خشك  با يك تكه پنير داده اند. به پرستار ها 
گفتم: »اين چيه؟ اين كه از گلوش��ان پايين 

نميره.«
گفتند: »ما تقصير نداريم. همي��ن رو به ما 
داده اند.«گشتم آبدارخانه را پيدا كردم. در را 
باز كردم، ديدم دارند صبحانه مي خورند. نان 
داغ توي سفره شان بود. دادم بلند شد. گفتم: 
»انصافه شما كه س��الميد نون تازه بخوريد، 

مجروح ها نون خشك؟«
نان ها را از جلويش��ان جمع ك��ردم و براي 

مجروح ها بردم. 

پنجم( بين چهار تا پسرم كه شهيد شدند، 
اصغرم چي��ز ديگري بود. ب��راي من هم كار 
پس��ر ها را مي كرد، هم كار دختر ها را. وقتي 
خانه بود نمي گذاشت دست به سياه و سفيد 
بزنم. ظرف مي شست، غذا مي پخت. اگر نان 
نداش��تيم، خودش خمي��ر مي  گرفت، تنور 
روشن مي كرد. خيلي كمك حالم بود. وقتي 
به جبهه رفت همه مي پرسيدند: »چطور دلت 
آمد بفرستيش؟« به آنها فقط  مي گفتم: »آدم 
چيزي رو كه خيلي دوست داره، بايد در راه 

دوست بده.« 

شش�م( به راننده آمبوالنس س��پرده بود: 
»اگه شهيد ش��دم، حتماً بايد جنازه م رو به 
مادرم برس��وني. يه برادرم شهيد شده، يكي 
هم مجروحه. دلم نميخواد چشم انتظار من 

هم بمونه.« 

هفتم( پسرم كه شهيد شد، ديدم  پيرمردي 
در مجلس بيش��تر از همه ناراحتي مي كند. 
بعد ها فهميدم اين پيرمرد همان مغازه داري 
بوده كه علي به او كمك مي كرده . تا جبهه 
نرفته بود، صبح ها قبل از مدرسه مغازه اش را 
آب و جارو مي كرد. اين آخري ها ديده بودم 
موتورش نيست. سراغ موتور را از او گرفتم، 
گفت به پيرمرد داده است. به من سپرده بود 

به كسي نگويم. 

هشتم( همه چيز را آماده كرده بودند؛ كت 
و ش��لوار برايش س��فارش داده بودند، براي 
اتاق ها پرده نو دوخته بودند حتي ميوه ها را 
هم شسته  و در حياط گذاشته بودند. ديگر 
جز منتظر ماندن كاري نمانده بود. انتظاري 

كه هيچ وقت تمام نشد. 

نهم( اخبار جنگ را كه از تلويزيون مي ديدم، 
از خودم خجالت مي كش��يدم كه پسرهايم 
در خانه هس��تند. باالخره خودم راهي شان 
كردم. آنها هم از خدا خواس��ته، هر چهار تا 

با هم رفتند. 

دهم( بعد از چند وقت به خانه آمده بود. مثل 
پروانه دورش مي گشتم. ش��ام كه خورديم، 
خودم رختخوابش را انداختم. خيلي خسته 
ب��ود. صبح كه آم��دم بيدارش كن��م، ديدم 
رختخواب جمع ش��ده گوش��ه اتاق است، 
خودش هم خوابيده اس��ت. بيدار كه شد، از 
او پرسيدم: »پس چرا اين طوري خوابيدي؟ 
رختخوابت رو چرا جمع كردي؟« گفت: »دلم 
نيومد توش بخوابم. بچه ها اونجا روي زمين 

مي خوابن.« 
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 صغري خيل فرهنگ
معصوم�ه زارع�ی قب�ل از آنکه مادر ش�هيد 
شود دختر شهيد بود. زمانی كه پدر به جبهه 
مي رفت، او مادرش را مي ديد كه چطور صبورانه 
همسرش را به جبهه های جنگ بدرقه مي كرد. 
همين ايستادگی و صبر، درسی بود كه معصومه 
زارعی از مادرش آموخت و بعد كه نوبت خودش 
ش�د، با صبری زينبی فرزندش »بهرام بابا« را 
رهس�پار جبهه های جنگ كرد. خانم زارعی 
نمونه ای از مادران تاريخ ساز ايرانی است كه اگر 
خود توان اسلحه به دست گرفتن نداشتند، در 
دامان خود فرزندانی رشيد پرورش دادند و به 
جبهه های جنگ فرستادند. آنها با صبر خود در 
عين گمنامي  و سکوت حماسه ای آفريدند كه در 
تاريخ چند قرن اخير كشورمان بی نظير است.  
معصومه زارعی فرزند شهيد شيخ حسن زارعی 
و مادر شهيد بهرام بابا است كه امروز به مناسبت 
روز مادر با ايش�ان به گفت وگو نشس�ته ايم.

ش�ما قبل از اينکه مادر ش�هيد شويد، 
دختر ش�هيد بوديد. پدرتان چه زماني 

شهيد شد؟ كمي از ايشان بگوييد.
پدرم شيخ حسن مردي باايمان و اجداد پدري ام  
همه مذهبي، متدين و  مؤمن بودند. كودكي هايم 
مكتبخانه مي رفتم. پدرم رساله امام خميني)ره( را 
قبل از انقالب در خانه نگه مي داشت.آن زمان هر 
كس رساله ايشان امام  را داشت و مرجع تقليدش 
امام بود، مجازات مي شد اما  پدرم از چيزي ترس 
نداشت. ايثارگر و مجاهد به تمام معنا بود. نمونه 
بارز يك انسان وارس��ته بود كه در مسير انقالب 
گام برداشت. اهل نماز و روزه و خمس و واجبات 
بود. در زمان تبعيد امام بس��يار فعاليت داشت. از 
جمله كفن پوشان 15 خرداد بود. من معتقدم اگر 
بچه هاي من امروز در درجه باالي علمي و ايماني 
قرار دارن��د و فرزندم بهرام در جنگ به ش��هادت 
رس��يد، به خاط��ر تأثيرپذيري از پ��در بزرگوارم 
شيخ حسن زارعی و تربيت او بود. ايشان در جهاد 
و شهادت از نوه اش )پسرم( بهرام پيشي گرفت و 
تير ماه سال 64 در سن 51 سالگي در پيرانشهر به 
شهادت رسيد. سه سال بعد هم پسرم شهيد شد. 
پدرم روحيات خاصي داشت. به خاطر شرايط زمان 
شاه كه جامعه وضعيت بدي داشت، نتوانست در 
ته��ران زندگي كن��د و به قم مهاج��رت كرد. آن 
زمان آب قم هم بسيار شور بود و براي ما غير قابل 
تحمل اما وضعيت طوري بود كه ايشان مجبور به 
مهاجرت به قم شد. تا پيروزي انقالب آنجا ماند. 
ما در منزل تلويزيون نداشتيم يعني پدرم اجازه 
نمي داد اما همس��رم براي پيگي��ري اخبار اواخر 
سال 57 تلويزيون خريد. يك بار كه پدرم به خانه 
ما آمد و تلويزيون را ديد، اعتراض كرد و گفت اين 
النه شيطان را براي چه به خانه آورديد؟ واقعاً هم 

برنامه هاي تلويزيون در آن زمان مناسب نبود.
موقع جنگ تحميلي پدرتان سن و سالي 

داشت، چطور شد به جبهه رفت؟
پدرم اعتقاد و ارادت زيادي به اصل واليت فقيه و 
ولي فقيه زمانش  داشت. وقتي شهدا را مي آوردند 
بس��يار ناراحت مي ش��د و مي گفت ما هم بايد به 
جبهه برويم. با دس��تور امام)ره( مبني بر حضور 
افراد در جبهه ها، پدرم به برادرم گفت يا تو به جبهه 
برو يا من می روم. بايد يكي از ما لباس رزم بپوشيم. 
آن زمان در سنين ميانسالي بود. برادرم پيشگام 
شد و  به جبهه رفت. مدت سه ماه در جبهه بود كه 
مجروح شد. بعد از مجروحيت برادرم، پدرم راهي 
شد. البته رفتن ايشان به جبهه حكايت شيريني 
دارد. مسئولين برگه اعزام پدر را امضا  نمي كردند 
تا اينكه پيش نماز مسجد خواب مي بيند كه برگه 
اعزام شيخ حسن توسط امام زمان)عج( امضاء شده 

و پدر راهي شد. چهار ماه در جبهه بود. بارها به او 
گفتند شيخ حسن با اين سن و  سال زياد در جبهه 
نمان و به خان��ه برگرد اما او مي گفت خودش��ان 
مي آيند و مرا مي برند. آخر هم همين طور ش��د و 
به شهادت رسيد. ايشان در لباس جهادگر در حال 
اقامه نماز و در ركوع بود كه تركش خمپاره  از پشت 
به س��رش  اصابت مي كند و به شهادت مي رسد. 
همرزمش ك��ه كنار او بود هم مجروح مي ش��ود. 
مزارش هم در گلزار شهداي قم در امامزاده علي 

ابن جعفر )ع(  است.
شما در تهران زندگي مي كرديد بعد هم به 
قم رفتيد. چطور شد ساكن كرج شديد؟

من در تهران زندگي مي كردم و در س��ال 1345 
ازدواج كرده و به روس��تاي »جي« در كرج رفتم.  
همسرم خودروي خاور داش��ت و در دوران دفاع 
مقدس در ستاد پشتيباني جنگ با ماشين خودش 
حضور داشت. بعد  به ش��مال رفتيم. هفت فرزند 
داشتيم. آنجا زندگي به ما سخت مي گذشت. در 
تأمين مايحتاج زندگي مشكل داشتيم. اين شد 
كه دوباره به كرج برگشتيم. اوايل پيروزي انقالب 
حضرت امام)ره( روي كار و تولي��د و كارآفريني 
تأكيد كردند ما هم به روستا برگشتيم و مشغول 
كار دامداري و كشاورزي شديم. من دوست داشتم 
بچه ها درس بخوانند اما همسرم مي گفت وقتي 
امام فرمودند وارد كار توليد شويم، همه بايد وارد 
اين كار شوند. بچه ها هم درس مي خواندند هم در 
كار دامداري به من كمك می كردند. روزگار ما به 
همين منوال و با سختي مي گذشت تا بهرام به سن 

سربازي رسيد.
سال 64 فرزند شهيد شديد، سال 67  هم 

مادر شهيد. از فرزندتان بگوييد.
بهرام 18سالش نشده بود كه به جبهه رفت. درس 
را هم تا كالس نهم خوانده بود. بعد به روستا آمد 
تا به ما كمك كند. ما در روستاي النگه دامداري 
داشيم. بچه زحمتكشي بود. قبل از انقالب با اينكه 
10، 12 سال بيشتر نداش��ت در تظاهرات عليه 
رژيم پهلوي شركت مي كرد. من چون بچه كوچك 
داشتم نمي توانس��تم بروم  اما بهرام با خواهرش 
مي رفت. بعد از انقالب هم به  عنوان سرباز به جبهه 
رفت. بهرام يك سال و نيم از خدمت سربازي را در  
زمان جنگ گذراند. در روستا بوديم كه بهرام راهي 
شد. هر بار به مرخصي مي آمد در كار دامداري و 
كشاورزي به ما كمك مي كرد. آن قدر خوب بود كه 

هر چه رفتارش را مرور مي كنم يك نقطه سياه، يك 
اخالق بد، يك رفتار ناشايست در وجود او نمي بينم. 
هيچ وقت مرا ناراحت نكرد. حاال هر چه تعريف كنم 
مي گوييد مادر اس��ت اما واقعاً اين ط��ور بود.  بار 
آخر كه مي خواس��ت برود پ��درش همراهي اش 
كرد در حالي كه در دفعات قبلي همسرم همراه 
او نمي رفت. هميش��ه من همراهش مي رفتم اما 
آخرين بار كه آمد پدرش سه بار همراهش رفت و 
هر بار به يك بهانه اي او را بازگرداند اما بهرام خيلي 
پيگير بود. من ديگر توان نداشتم در آخرين وعده 
خداحافظي همراهي اش كن��م. دفعه آخر من  و 
مادربزرگش او را از زير قرآن رد كرديم و نتوانستم 
همراهش بروم، در خانه ماندم اما پدرش بر عكس 
هميشه كه اصاًل نمي رفت اين بار همراهش رفت 
اما بهرام ديگر برنگشت. رفت كه رفت تا 29 سال 

بعد كه خبر آوردند شناسايي شده است. 
چگونه متوجه ش�ديد ك�ه پيکرش در 

تفحص كشف شده است؟
محرم سال گذشته مقابل تلويزيون نشسته بودم 
كه اعالم كرد پيكر 72 شهيد در منطقه زبيدات 
عراق تفحص شده و وارد كشور شده  است. انگار به 
من الهام شد كه پيكر بهرام هم ميان آنهاست. عدد 
72 را كه شنيدم يك طوري شدم. هر وقت پيكر 
شهيدان را مي آوردند، مي گفتم نكند پيكر بهرام  در 
ميان آنها باشد. به دخترم زنگ زدم گفتم مادرجان 
تعدادي شهيد آورده اند، فكر مي كنم بهرام من در 
ميان اين شهداست. خواهرش هميشه پيگير بود، 
مدتي پيگيري كرد اما خبري نشد. آخرهاي سال 
96 بود كه چند نفر به خانه ما آمدند. پسرم زنگ 

زد كه از طرف ناجا مي خواهند به منزل ما بيايند. 
گفتم تازه هفته پيش بود ك��ه آمده بودند، گفت  
دوباره مي خواهند بيايند. وقتي آمدند من رفتم 
چاي بريزم. گفتند مادر بنشين ما با شما كار داريم. 
وقتي اين را  گفتند فهميدم كه خبري هست. بعد 
گفتند ما آمديم تا خبري از بهرام به شما بدهيم. 
آنجا ديگر فهميدم از فرزندم خبري ش��ده است. 
مراسم بدرقه و تشييع خيلي باشكوهي براي پسرم 
برگزار كردند و اول اسفند 1396در روستاي النگه 

پيكرش را به خاك سپردند.
29 سال چشم انتظاري چطور  گذشت؟

در اين مدت هميش��ه با اميد زنده ب��ودم. وقتي 
تبادل اسرا پايان  يافت، ديگر مطمئن شدم بهرام 
جزو اسيران نبوده و چش��م انتظاري من بيشتر و 
تلخ تر شد. مي دانستم اگر زنده بود بايد با آزادگان 
برمي گشت. هميش��ه خوابش را مي ديدم.  سال 
93 از م��ن و پدرش آزماي��ش DNA گرفتند اما 
وقتي خب��ر تفحصش را ب��ه ما دادن��د، من براي 

شناسايي رفتم. مطمئن ش��دم كه فرزندم بهرام 
اس��ت. باقي مانده لباس هايي را كه خودم براي او 
دوخته بودم به تن داشت. لباس سربازي پوشيده 
بود اما 20 س��انتيمتر پارچه اي كه خودم برايش 
دوخته بودم را ديدم. جمجمه اش هم س��الم بود. 
من تكه اي از پارچه اي كه براي بهرام لباس دوخته 
بودم را نگه داشتم. بعد از مفقود شدنش به بچه ها 
سفارش كردم كه اين تكه پارچه را نگه داشته ام 
شما هم حواستان باشد اين نشانه اي از برادرتان 
اس��ت. بعد از 29 س��ال وقتي پيكر شهيدم آمد، 
تكه اي از همان پارچه كه نمونه اش را سال ها نگه 

داشته بودم را به چشم خودم ديدم.
از جن�گ و جبه�ه برايت�ان صحب�ت 

مي كرد؟
هر وقت ب��ه مرخصي مي آم��د از جبهه براي من 
تعريف مي كرد  و از خوبي ها و اوضاع خوب جبهه  
مي گفت. وقتي مي گفتم  شنيده ام كه در جبهه غذا 
پيدا نمي شود مي گفت نه همه چيز آنجا هست. هر 
بار كه به مرخصي مي آمد به من و برادر و پدرش 
كمك  مي كرد. بهرام در تمام آبادي نمونه و زبانزد 
بود. پنج نفر از دوستانش روز آخر كه مي خواست به 
جبهه برود آمدند و به بهرام گفتند بهرام جان!   لطفاً 
نرو، بهانه بياور و بمان. بهرام در پاسخ آنها گفت من 
بايد بروم.   براي اين كه من ناراحت نشوم از شهادت 
چيزي نمي گفت اما دوستانش گاهي سر به سرش 
مي گذاشتند. وقتي به مرخصي مي آمد دوستانش 
مي گفتند بهرام شهيد شدي ما چه كنيم؟ مي گفت 

من لياقت شهادت ندارم.
در ايام 22 بهمن عکسي از شما در فضاي 
مجازي منتشر ش�د كه گويا براي سال 

گذشته بود، حکايت آن عکس چه بود؟
بله  مربوط به سال گذشته بود. من نمي خواستم 
اين عكس منتشر شود اما با توجه به شرايط و وضع 
موجود جامعه بر خود واجب دانستم كه اين عكس 
را منتشر كنم تا همه آنهايي كه دندان طمع براي 
نظام و انقالب تيز كرده اند بدانند كه اين آب و خاك 
و اين امنيت با اهداي چه خون ها و چه جواناني به 
دست آمده است. اين عكس در راهپيمايي امسال 
خيلي اثرگذار بود. گويي بهرام بعد از 29 سال آمد 
و من را در آغوش گرفت و همراه اش��ك هاي من 
اشك ريخت و همراه ناله ها و ضجه هايم ناله كرد. 
از بچه هاي تفحص هم ممنونم. از آنها مي خواهم 
بي توجه به كنايه طعنه زننده ها به كارشان ادامه 
دهند. فرزندانم خداقوت، ش��ما فك��ر نكنيد كه 
براي ما استخوان آورده ايد! شما براي ما يك جوان 

20ساله آورديد.
در پاي�ان اگ�ر صحب�ت خاص�ي داريد 

بفرماييد.
همه بچه هاي��م به پدربزرگ شهيدش��ان افتخار 
مي كنند. من خوشحالم كه بهرام ادامه دهنده راه 
پدرم شد. از شما براي زحماتي كه در راستاي بحث 
شهدا مي كشيد تش��كر مي كنم و تقاضا مي كنم 
اگر به س��ردار باقرزاده و دوستانشان در تفحص 
دسترسي داريد از قول ما بفرماييد كه بي توجه به 
انتقادات و حرف هاي آزاردهنده برخي افراد ناآگاه 
كه مي گويند پاره اي استخوان آورده اند و داغ دل 
خانواده ها را زياد مي كنن��د بگوييد من به عنوان 
مادر شهيد بهرام بابا از همه شما كمال سپاس و 
قدرداني را دارم. ما به همان يك تكه استخوان هم 
دل خوش هستيم. من تكه پارچه اي كه با آن براي 
بهرام لباس دوخته بودم را نگه داشتم و بعد از 29 
سال  به رغم شناسايي با آزمايش DNA با همان 
تكه پارچه كه از ته پارچه لب��اس بهرام در كمدم 
دارم شناسايي اش كردم. س��اعت، كيف، قرآن و 
نوشته آيه الكرسي كنارش كه خودم برايش نوشته 
بودم تا حافظ و نگهدارش باشد را بعد از 29سال 

ديدم. دلم به همين ها خوش است.

گفت وگوي »جوان« با مادر شهيدي كه خود فرزند شهيد است

افتخار مي کنم که پسرم ادامه دهنده راه پدرم شد

محرم سال گذش�ته مقابل تلويزيون 
نشس�ته بودم كه اع�ام ك�رد پيکر 
72 ش�هيد در منطقه زبي�دات عراق 
تفح�ص ش�ده و وارد كش�ور ش�ده  
اس�ت. ان�گار ب�ه م�ن الهام ش�د كه 
پيکر به�رام هم ميان آنهاس�ت. عدد 
72 را ك�ه ش�نيدم يک طوري ش�دم
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جدول 3175

از خانواده ها  بسیاری  در  بزرگ  رویدادی  اول مدرسه  روز 
محسوب می شود؛ این روز با لوازم مدرسه جدید، لباس ها، 
باکتری های  و  ویروس ها  متاسفانه  و  مدرسه  کفش های 
از  زیادی  تعداد  گرفتن  قرار  است.  شده  همراه  جدید 
افراد در یک مکان منجر به قرار گرفتن اجتناب ناپذیر در 
معرض تعداد زیادی از باکتری ها و ویروس ها خواهد شد، 
با آغاز سال تحصیلی  از سالمت کودکان خود  اما چگونه 
سالمتی  تهدیدهای  این  برابر  در  تا  کنیم  حمایت  جدید 

ایمن باقی بمانند؟
ایمنی  سیستم  تقویت  روزها،  این  در  بینانه  واقع  اقدام   
کودکان است تا بدن آنان بتواند به تنهایی با این مهاجمان 
را  زیادی  کودکان  کند.  مبارزه  ویروسی  و  باکتریایی 
می بینیم که سیستم ایمنی ضعیفی دارند اما چند ترفند 
تقویت  را  کودک  ایمنی  سیستم  تا  است  کافی  مناسب 
با  می توانند  خانواده  کل  زمستان،  فصل  در  بنابراین  کند 
دفاع های داخلی قوی تر و روزهای مریضی کمتر هوای سرد 

را تحمل کنند.
داشته  شهرت  میکروب  کارخانه  یک  به  همیشه  مدرسه 
تابستانی  تعطیالت  از  پس  مدرسه  به  بازگشت  است. 
نگرانی های مبرمی در مورد ایمنی و سالم ماندن به همراه 
زمان  شما  فرزند  سالمت  برای  مدرسه  به  بازگشت  دارد. 
بسیار خطرناک و بسیار مهم است که خود را با راهبردهایی 

مسلح کنید تا کل خانواده را خوب نگه دارید.
بهترین شرایط ممکن  در  روال مدرسه حتی  به  بازگشت 
زودهنگام،  شدن  بیدار  باشد؛  سخت  بچه ها  برای  است 
احساس  همگی  سرد  هوای  و  صبحگاهی  آفتاب  فقدان 
عناصر  این  می کنند.  سخت  را  روز  شروع  برای  آمادگی 
به تنهایی به عنوان مهاجم، بدون در نظر گرفتن شرایط 
گرفته  ماسک  پوشیدن  از  گذشته،  سال  فرد  به  منحصر 
تا افزایش شستن دست ها و استفاده از ضدعفونی کننده 
دست که همگی می تواند کودک شما را آسیب پذیرتر کنند 

سیستم ایمنی عمل می کنند.
با توجه به واقعیت های بازگشت به مدرسه در سال جاری، 
یادگیری نحوه تقویت سیستم ایمنی کودکان بیش از هر 
زمان دیگری مهم است. در حالی که یک سال تحصیلی 
دیگر را زیر ابر همه گیری کووید19- پشت سر می گذاریم، 
سالمت  حفظ  برای  که  می پرسند  والدین  از  بسیاری 
سیستم  تقویت  برای  راه هایی  آیا  کنیم؟  چه  فرزندانمان 

ایمنی و دفع  کووید و سایر بیماری ها وجود دارد؟

مکمل های  یا  جادویی  چوب  هیچ  اما  است  مثبت  پاسخ 
جادویی وجود ندارد. بهترین راه برای حفظ سالمت اساساً 
انجام اقدامات الزم برای حفظ سالمت سیستم ایمنی بدن 
است؛ هر چقدر هم که خسته کننده به نظر برسد، امتحان 

شده و درست است.
در اینجا مواردی ذکر شده است که می توانید برای کمک 
به سالمت فرزندان خود در این سال تحصیلی انجام دهید.

از مصرف آنتی بيوتيك بپرهيزید
 مگر اینكه کامال ضروری باشد

برای  سال  در  بار  میلیون   154 از  بیش  بیوتیک ها  آنتی 
هر چیزی از زخم گرفته تا عفونت گوش تجویز می شوند. 
باکتری های  بردن  بین  از  آنتی بیوتیک ها  تجویز  از  هدف 
عامل عفونت است و گاهی اوقات آنها مطمئناً نجات دهنده 
از  پیشگیری  و  کنترل  مرکز  حال،  این  با  هستند. 
بیماری های ایاالت متحده تخمین می زند که حداقل 30 
درصد از نسخه های آنتی بیوتیک غیر ضروری هستند. این 
باکتری های  تنها  نه  آنتی بیوتیک ها  زیرا  است  مهم  مورد 
بیماری زا را از بین می برند بلکه باکتری های مفید موجود 

در میکروبیوم روده را نیز از بین می برند.

غذاهای غنی از پروبيوتيك را بيشتر سرو کنيد
ارائه  و  روده  باکتری های خوب  تولید  با  را  سال تحصیلی 
کنید.  شروع  قدرت  با  خود  کودکان  برای  ایمنی  حمایت 
که  است  این  کار  این  انجام  برای  عالی  راه های  از  یکی 
اعضای خانواده  تمام  برای  را  پروبیوتیک  از  غذاهای غنی 
کلم  مانند  شده  تخمیر  غذاهای  تابستان،  از  کنید.  سرو 
ترش یا کفیر یا ماست های گیاهی )غیر شیرین( مخلوط با 
میوه های تازه خرد شده یا پوره شده به خانواده ارائه دهید.

برنامه خواب خانواده را قبل از اولين روز مدرسه 
تنظيم کنيد

زمان خواب  تعیین  برای  زمان دشواری  تابستان می تواند 
مشخص  زمان  با  خواب  برنامه  یک  ایجاد  باشد.  منظم 
توانایی  در  زیادی  تفاوت  می تواند  بیداری  و  خواب  برای 
جلوگیری از بیماری در پاییز و زمستان ایجاد کند. بیشتر 
کودکان برای داشتن سالمتی مطلوب هر روز بین 10 تا 
14 ساعت خواب بدون وقفه نیاز دارند و شروع زودتر باعث 
و  باشد  نداشته  مشکلی  مدرسه  به  بازگشت  که  می شود 

شبانه  خواب خوب  شود.  وارد  سیستم  به  فیزیکی  شوک 
برای کودکان و یک  ایمنی  از سیستم  عالی  یک حمایت 

برنامه روتین مهم در ماه های زمستان است.

مصرف مواد قندی را کنترل کنيد
مواد قندی میکروبیوم را به روش های بسیار شدید تغییر 
می دهد و باکتری های بیماری زای دوست دار قند را تغذیه 
تقویت کننده  و  مفید  باکتری های  می توانند  که  می کند 
به  میوه  وعده  میان  با  ببرند.  بین  از  را  ایمنی  سیستم 
جای کیک و آب نبات برای کودکان در مدرسه یا حداقل 
شیرینی هایی که با شیرین کننده های طبیعی مانند استویا 
به میکروبیوم کودک خود کمک کنید. در  تهیه شده اند، 
خانه، میوه های غنی از ویتامین C و آنتی اکسیدان ها مانند 

پرتقال و زغال اخته را برای دسر مصرف کنید.
کودکان را با آغوز تقویت کنيد

دلیل  به  می شوند،  تغذیه  مادر  شیر  با  که  کودکانی 
که  ایمنی  سیستم  تقویت کننده  و  محافظ  آنتی بادی های 
در آغوز یافت می شوند، اغلب سالم تر هستند و آلرژی های 
کمتری دارند. اما بچه های بزرگتر و بزرگساالن می توانند از 
این ماده غنی از آنتی بادی در گاوها و بزهایی که از علف 
تغذیه می کنند بهره ببرند که به شکل پودر در دسترس 
است. آن را به اسموتی، آب، آب میوه و حتی کفیر بریزید و 
از آن به عنوان یک تقویت کننده ایمنی عالی برای کودکان 

استفاده کنید.
ویتامين D را فراموش نكنيد

تابستان زمانی برای بازی در فضای باز است اما نباید این 
عادت را در زمستان فقط به این دلیل که مدرسه شروع 
شده است کنار بگذارید. کودکان خود را تشویق کنید تا 
آنجا که ممکن است در تمام طول سال نه تنها برای ورزش 
از  بیرون  آفتاب  ویتامین  دریافت  برای  بلکه  تازه  هوای  و 
از کلسترول  استفاده  با  را  نور خورشید  بدن  باشند.  خانه 
 D جذب می کند تا آن را به شکل قابل استفاده ویتامین
تبدیل کند و هر سلول در بدن شما به ویژه سیستم ایمنی 
آنجایی که  از  این حال،  با  نیاز دارد.   D ویتامین  به  بدن 
زمان کافی در بیرون از منزل بسر نمی بریم، اکثر ما دچار 
با شرایط خودایمنی  آن  پایین  و سطوح  کمبود هستیم  
مرتبط  روده  التهابی  اختالالت  و  یک  نوع  دیابت  مانند 
است. نشان داده شده است که سطوح بهینه این ویتامین  
افزایش گلبول های سفید خون که مدافعان سیستم ایمنی 
شروع  مدرسه  وقتی  می بخشد.  بهبود  را  هستند  شما 
می شود، پیاده روی های خانوادگی، بازی های بیرون از خانه 
و صرف غذا در فضای باز راه های خوبی برای حفظ جریان 

ورود ویتامین D به بدن هستند.

وعده های غذایی خود را سبز کنيد
البته همه ما می دانیم که باید سبزی بخوریم اما آیا می دانید 
چرا؟ یکی از دالیل خوب متیالسیون است. متیالسیون یک 
فرآیند بیوشیمیایی است که در سراسر بدن با بسیاری از 
عملکردهای مهم از جمله سم زدایی رخ می دهد. سبزیجات 
غنی از گوگرد مانند کلم بروکسل و کلم بروکلی همچنین 
سبزیجات با برگ تیره مانند کلم پیچ و اسفناج، سرشار از 
ویتامین های B هستند که متیالسیون را تقویت می کنند 
پردازش  برای  شما  کودک  توانایی  تقویت  به  می توانند  و 
ایمن و حذف همه چیز از آلودگی گرفته تا مواد شیمیایی 

کمک کنند.

روغن های ضروری را آزمایش کنيد
برای  ایمنی  تقویت کننده های  این  که  است  شده  ثابت 
کوهی  پونه  و  اکالیپتوس  مانند  کودکان  و  نوپا  کودکان 
سیستم  تعدیل کننده  و  باکتریایی  ضد  قابلیت های  دارای 
داخلی  محیط  در  را  آنها  کنید  سعی  هستند.  ایمنی 
ایمنی کل خانواده حمایت کنید.  از  تا  خود پخش کنید 
اکالیپتوس  دارای اثر انرژی زاست و پونه کوهی را می توان 
ایجاد کند  مزه  و  تا طعم  اضافه کرد  به وعده های غذایی 

همچنین سیستم ایمنی کودک شما را تقویت کند.
ورزش منظم داشته باشيد

بیشتر  بدنی  فعالیت  که  می دهد  نشان  مطالعات  نتایج 
کمک  بدن  ایمنی  سیستم  سالمت  به  مستقیم  به طور 
را چالش برانگیز کند  می کند. هوای سرد می تواند ورزش 

بنابراین ممکن است نیاز به خالقیت داشته باشید.
استرس را مدیریت کنيد

برای بسیاری از بچه ها، بازگشت به مدرسه استرس زاست 
و استرس سیستم ایمنی را تحریک می کند. در حالی که 
این مورد یک پاسخ مثبت و ضروری برای کمک به بهبود 
پاسخ  می توانند  طوالنی مدت  استرس های  است،  زخم 
بزرگساالن تحت  را تضعیف کنند. کودکان و  ایمنی بدن 
استرس معموال کمتر قادر به مبارزه با میکروب ها هستند. 
از چندین ماه تحصیل در خانه،  به خصوص امسال، پس 
بچه ها در مورد بازگشت به کالس های حضوری مضطرب 
فرزندان شما  به  ایجاد کنید که  عاداتی  نگران هستند.  و 
و  کند  مدیریت  و  آرام  را  خود  اضطراب  تا  کند  کمک 
ایمنی را در حین  سایر راهبردهای تقویت کننده سیستم 
بازگشت به مدرسه برنامه ریزی کنید زیرا بسیار مهم است.

ویتامين ها و مواد معدنی تقویت کننده ایمنی را 
در نظر بگيرید

ویتامین ها و مواد معدنی خاصی که برای یک پاسخ ایمنی 
سالم ضروری هستند عبارتند از روی، ویتامین C، ویتامین 

D، آقطی و قارچ چینی.
منابع غذایی طبیعی تا حد امکان بهترین هستند. غذاهای 
حاوی روی شامل گوشت قرمز و دانه های کنف است. مواد 
توت  بروکلی،  کلم  شامل  نیز   C ویتامین  حاوی  غذایی 
در   D ویتامین  است.  بروکسل  کلم  و  مرکبات  فرنگی، 
صورت امکان بهتر است از نور طبیعی خورشید به دست 
آید. آزمایش میزان این ویتامین ها در بدن کودک شما و 
مصرف مکمل ها بعد از مشورت با متخصص اغلب ضروری 
است، آقطی یک مکمل عالی تقویت کننده سیستم ایمنی 
و مناسب برای کودکان است که در کنار یک رژیم غذایی 

سالم، حمایت بیشتری ارائه می دهد.
تعادل  به  که  هستند  آداپتوژن هایی  چینی،  قارچ های 
بچه ها  واداشتن  اما  می کنند  کمک  استرس  هورمون های 
به خوردن قارچ می تواند مشکل باشد. این سوپراستارهای 
ایمنی را می توان در سوپ و آبگوشت یا آنها را ریز آسیاب 
کرد و به سس ها، گوشت چرخ کرده یا غذاهای دیگر افزود.

مطمئن شوید که کودکان واکسن های مهم را 
دریافت کردند

ایمن سازی از ما در برابر انواع بیماری ها محافظت می کند. 
شما  کودک  آیا  ببینید  تا  کنید  مشورت  خود  پزشک  با 
واکسن  خیر.  یا  است  روز  به  واکسیناسیون  مورد  در 
توصیه  باالتر  یا  ماهه   6 افراد  همه  برای  ساالنه  آنفلوآنزا 
تنها  نه  داشت؛  خواهد  ویژه ای  اهمیت  امسال  و  می شود 
هر  بلکه  است  ترسناک  کمی  کووید  و  آنفلوآنزا  ترکیب 
عالمت سرماخوردگی در این زمستان به معنای از دست 
دادن مدرسه یا کار است. واکسن ها بی خطر هستند و در 

جلوگیری از بیماری شدید تفاوت زیادی ایجاد می کنند.

چند راهکار سالمت کودکان در دوران مدرسه

ترس کودک از مدرسه را 
چگونه مهار کنیم



بیگانگان دلشان را به اغتشاش
  خوش نکنند/ انقالب پایدار می ماند

سازمان ملل سازمان ملتها باشد
 نه سازمان قدرتها

صفحه )4(صفحه )4(

رئیس کمیسیون قضائی و حقوقی مجلس گفت: بیگانگان دلشان را 
به اغتشاش برخی از فریب خورده ها و مزدوران خوش نکنند چرا که 
انقالب ما مسیر خودش را با اقتدار ادامه خواهد داد. حجت االسالم 
موسی غضنفرآبادی، با اشاره به اینکه کمیسیون قضائی و حقوقی 
مجلس با دعوت از مراجع مرتبط با موضوع مهسا امینی حتماً این 

مسئله را مورد بررسی قرار خواهد داد، اظهار داشت: اگر الزم...

رئیس جمهوری اسالمی ایران عصر روز پنجشنبه به وقت محلی 
نیویورک در دیدار دبیرکل سازمان ملل با تأکید بر اهمیت جایگاه 
و  خود  مسائل  حل  برای  ملتها  به  دادن  نقش  در  سازمان  این 
جلوگیری از دخالت بیگانگان در امور داخلی آنها، گفت: سازمان 

ملل باید به معنی واقعی سازمان ملتها باشد نه سازمان قدرتها.
آیت اهلل دکتر سید ابراهیم رئیسی در ادامه برنامه های ...

سال شانزدهم * شماره 3175 * 4 صفحه *1000 تومانشنبه 2  مهر 1401 * 24  سپتامبر 2022 * 27  صفر 1444

ملت نسبت به فتنه های دشمنان 
هوشیار تر باشند 

چند راهکار
 سالمت کودکان 
در دوران مدرسه

همزمان با سراسر کشور؛
 خروش انقالبی مردم استان 
 در محکومیت اغتشاش گران

نمازگزاران شهر یاسوج مرکز کهگیلویه و بویراحمد 
(پس  )جمعه  روز  استان  این  شهرهای  دیگر  و 
در  میهنمان  نقاط  دیگر  با  همزمان  نماز  اقامه  از 
به  اقدام  اخیر  هنجارشکنانه  حرکات  محکومیت 
نمازگزاران  کردند.  باشکوه  و  حماسی  راهپیمایی 
و  کهگیلویه  استان  مختلف  شهرهای  در  جمعه 
با  بودند  مختلف  اقشار  از  متشکل  که  بویراحمد 
ننگت  ای بی حجاب مزدور    “ سردادن شعارهای 
باد ننگت باد “ ، ای بی حجاب مزدور این آخرین 
پیام است “ ، “ ای دشمن پیامبر ننگت باد ننگت 
باد” ، آمریکا ، اسرائیل  این آخرین پیام است “ ،ای 

دشمن خیره سر مرگت فرا رسیده “ ، آمریکا  ، ...

جمهوری  اینکه  بر  تاکید  با  جمهور  رییس   
اسالمی ایران تحت سلطه هیچ قدرتی زندگی 
سیاسی امور خود را تنظیم نمی کند، گفت: 
اطمینان  و  واقعی  توافق  به  رسیدن  برای 
بسته  آژانس  در  پادمانی  پرونده  باید  بخش 
تهدید  معرض  در  همواره  ایران  وگرنه  شود 

خواهد بود.
نشست  در  رئیسی  ابراهیم  سید  اهلل  آیت   
مواضع  بیان  با  خارجی  رسانه های  با  خبری 
اصولی جمهوری اسالمی ایران اظهار داشت: 
نه  سیاست  ایران  اسالمی  جمهوری  سیاست 
شرقی و نه غربی است؛ یعنی ما تحت سلطه 
را  امورمان  و  سیاسی   زندگی  قدرتی  هیچ 
سیاست  در  اساسی  اصل  نمی کنیم؛  تنظیم 
نرفتن زیر سلطه قدرتها و سلطه  ما  خارجی 

پیدا نکردن بر دیگران است.
آیت اهلل با بیان اینکه برخی تصور می کنند 
و  چین  مانند  شرقی  کشورهای  با  ما  ارتباط 
به  تعامل  این  ادامه داد:  روسیه بیشتر است، 
دولت سیزدهم،  از  پیش  که  است  دلیل  این 
غرب  در  خاص  کشور  چند  به  دولت  توجه 
بوده است. رئیس جمهور نگاه دولت را نگاهی 
دانست  کشورها  همه  به  متعادل  و  متوازن 
با  بخواهد  که  کشوری  هر  داشت:  اظهار  و 
داشته  همکاری  ایران  اسالمی  جمهوری 
باشد، سیاست ما تعامل و همکاری با اولویت 
داد:  ادامه  رئیسی  است.  همسایه  کشورهای 
اسالمی  جمهوری  با  بخواهد  کشوری  اگر 
زمینه  این  حتما  باشد،  داشته  همکاری 
همکاری و مساعدت را به ویژه در حوزه های 
فعال  صورت  به  اقتصادی  و  تجاری  سیاسی 
با  ادامه  در  رییسی  اهلل  آیت  می کنیم.  دنبال 
ناپسند خواندن روحیه استکباری عنوان کرد: 
استکبار خودبزرگ بینی و خودمحوری و خود 
را برتر از دیگران دیدن چه در یک شخص و 
و  در یک کشور  و چه  گروه  و  در حزب  چه 
به  آنچه  است.  ناپسندی  امر  حاکمان کشور، 
خود  که  است  آن  شده  تاکید  انسان ها  همه 
را در محضر خداوند ببیند و خدا را بر زندگی 

خود حاکم کند. اما اگر کسانی ...

قدر  ملت  گفت:  بویراحمد  و  کهگیلویه  استاندار 
نیروهای انتظامی که حافظ امنیت هستند را بدانند و 

نسبت به فتنه های دشمنان هوشیارتر باشند.
مسلح  نیروهای  رژه  مراسم  در  احمدزاده  علی  سید 
دفاع  هفته  آغاز  بمناسبت  بویراحمد  و  کهگیلویه 
مقدس اظهار داشت: امروز جمهوری اسالمی مقتدرتر 
از گذشته در تحوالت جهانی نقش آفرینی می کند و 
نیروی تصمیم گیرنده در  جبهه مقاومت مقتدرترین 
دنیا است. وی با بیان اینکه  هم اینک دولت جهادی 
وابسته به تفکر امام پای کار بوده و جهاد و شهادت 

مبنای این دولت است، تصریح کرد: رویکرد دولت...

استاندار کهگیلویه و بویراحمد تاکید کرد؛

2

2

2 4

فرمانده سپاه فتح عنوان کرد:

نیروهای مسلح از امنیت، 
جان و مال و ناموس مردم 

حراست خواهند کرد

فعالیت آموزشی 
مدارس در استان 

 از شنبه  آغاز می شود

باید پرونده پادمانی
 در آژانس بسته شود 

2

2

امام جمعه یاسوج خواستار شد؛

برخورد قاطع 
با آشوبگران

3

شناسه آگهی ؛  1382866  امور حقوقي و قراردادهاي شرکت بهره برداري نفت و گاز گچساران

فراخوان ارزیابي کیفي جهت 
برگزاري مناقصه عمومي یك مرحله اي

 شماره 01/ 024/ 445          

 شرکت بهره برداري نفت و گاز گچساران در نظر دارد فراخوان ارزیابی کیفی جهت برگزاری مناقصه عمومی مربوط به
 انجام خدمات حراست و نگهباني از اماکن و تاسيسات و چاههاي نفتي ناحيه صنعتي 2 به تعداد 24 پست)94نفر( 
به شماره مناقصه)01/ 024/ 445( را از طریق سامانه تدارکات الکترونیکی دولت برگزار نماید. کلیه مراحل برگزاری فراخوان 
ارزیابی از دریافت و تحویل اسناد استعالم ارزیابی کیفی تا ارسال دعوتنامه جهت سایر مراحل مناقصه، از طریق درگاه سامانه 
تدارکات الکترونیکی دولت )ستاد( به آدرس www.setadiran.ir انجام خواهد شد. الزم است مناقصه گران در صورت عدم 
عضویت قبلی، مراحل ثبت نام در سایت مذکور و دریافت گواهی امضای الکترونیکی را جهت شرکت در مناقصه محقق سازند. 
تاریخ انتشار فراخوان در سامانه تاریخ 27/ 06/ 1401 مي باشد. اطالعات و اسناد مناقصه عمومی پس از برگزاری فرآیند 

ارزیابی کیفی و ارسال دعوتنامه  از طریق سامانه ستاد به مناقصه گران ارسال خواهد شد.

مناقصه گران متقاضي ملزم به ارائه مدارك زیر از طریق سامانه ستاد مي باشند:
1( گواهي )معتبر( رتبه بندي وگواهي تعیین صالحیت پیمانکاري از اداره تعاون، کار و رفاه اجتماعي )اصالت گواهي از سامانه جامع 

روابط کار استعالم مي گردد(.
2( گواهي )معتبر( صالحیت ایمني پیمانکاران از اداره تعاون، کار و رفاه اجتماعي

3( ارائه یک نسخه تایید شده از صورت هاي مالي حسابرسي شده توسط سازمان حسابرسي یا اعضاي جامعه حسابداران رسمي مربوط 
به سال مالي قبل الزامي مي باشد.

4( روزنامه رسمي آخرین تغییرات شرکت در خصوص ترکیب اعضاي هیات مدیره
5( تکمیل فرم ارزیابي کیفي مناقصه گران و الصاق مستندات مربوط به توان مالي ، سوابق کاري،ارزشیابي سوابق و...

6( دارا بودن تاییدیه از سازمان حراست شرکت ملي نفت ایران
7( عطف به نامه شماره 186963/ ح ش تاریخ 04/ 09/ 1394 رییس محترم حراست شرکت ملي نفت ایران ،پیمانکاراني که در 

مناقصات حراست شرکت نمایند مجاز به حضور در سایر مناقصات این شرکت نمي باشند.

    06/ 07/ 1401مهلت دریافت اسناد استعالم ارزیابي کيفي

      21/ 07/ 1401مهلت ارسال پاسخ استعالم ارزیابي کيفي

عمومي  -   یك مرحله اينوع مناقصه

متوسطميزان اهميت مناقصه

نداردمناقصه حد پذیرش باال

نداردمناقصه حد پذیرش پایين

10درصدضریب تاثير

 65حداقل امتياز ارزیابي کيفي جهت شرکت در مناقصه

643/ 547/ 182/ 293 ریال برآورد کارفرما

953/ 650/ 863/ 11 ریال بصورت ضمانتنامه بانكينوع و مبلغ تضمين شرکت در فرآیند ارجاع کار پيمانكاري

آدرس شرکت بهره برداري نفت و گاز گچساران اطالعات تماس دستگاه مناقصه گزار
ساختمان اداره مرکزي صندوق پستي:191 

 کد پستي : 7581873849  تلفن :  07431921261

مرکز تماس : 41934 - 021تلفن هاي سامانه ستاد
دفتر ثبت نام : 88969737 و 85193768

شرکت ملی مناطق نفتخيز جنوب 
شرکت بهره برداری نفت و گاز گچساران

 ) سهامی خاص(

شرکت ملی مناطق نفتخيز جنوب 
شرکت بهره برداری نفت و گاز گچساران

برخورد    نوبت  اول ) سهامی خاص( رئیسی گفت:  قلعه  امام جمعه 
شدید با اغتشاشگران مطالبه عمومی از 

مردم ایران اسالمی است.
در  صلواتی  اسماعیل  حجت االسالم 
با  شهر  این  جمعه  نماز  خطبه های 
الهی  تقوی  رعایت  به  همگان  دعوت 
و  محمدی  ناب  اسالم  کرد:  تصریح 
آموزه های آن مثل ایمان و عمل صالح 
و معنویت و عدالت و عقالنیت و ظلم 
ستیزی و مظلوم یاوری و شجاعت صبر 
و زهد و تقوا و توکل و شهادت طلبی 
و برکت انقالب 57  در امت ما احیا و 
با هم این سرمایه عظیم  تقویت شد و 

در دفاع مقدس به پیروزی رسیدیم.
پیروزی  عامل های  از  یکی  افزود:  وی 
بیت  اهل  فرهنگ  مقدس  دفاع  در  ما 
بود  السالم  علیهم  طهارت  و  عصمت 
مکتب اهل بیت علیهم السالم به دلیل 
و  فاطمیه  و  غدیر  و  بعثت  به  اتکاء 
عاشورا و انتظار، عامل حرکت و پیروزی 
ملت ما بود معرفت و محبت آل اهلل و 
اطاعت از آل اهلل و توسل و تمسک به 
آن ذوات مقدس و دعا و زیارت و اشک 
ما شد  پیروزی  باعث  سیدالشهدا  برای 
یعنی دفاع مقدس به برکت حسین بن 
دفاع  رزمندگان  بود  السالم  علیه  علی 
مقدس با توسل و استعانت از ائمه اطهار 

حماسه ها خلق کردند.
عامل  سومین  اینکه  بیان  با  صلواتی 
و  اطاعت  مقدس  دفاع  در  ما  پیروزی 
کرد:  تاکید  بود  فقیه  والیت  از  پیروی 
امام راحل و عظیم الشان خود به خدا و 
اهل بیت متصل بود و رزمندگان و امت 
را هم به خدا و اهل بیت اتصال داد و 
مردم همراهی کردند یعنی رمز پیروزی 
ما و ماندگاری دفاع مقدس والیت فقیه 
بود آنچه موفقیت در طول این چهل و 
چند سال داشتیم به برکت والیت فقیه 
در  ما  پیروزی  عامل  چهارمین  است، 
دفاع مقدس مردم بودند و انقالب ما و 
دفاع مقدس در سایه حضور و همراهی 
برکت  به  رسیدند  پیروزی  به  مردم 
و  ایمان  شدند  متحول  مردم  انقالب 

اخالص مردم ایثار و مقاومت مردم و در 
صحنه بودن مردم باعث پیروزی ما شد.

صلواتی خاطرنشان کرد: عامل پیروزی 
ما در دفاع مقدس وحدت و همدلی و 
این وحدت حول  یکپارچگی مردم بود 
محور والیت بود و در واقع جبهه و دفاع 
همدلی  و  وحدت  بروز  میدان  مقدس 
وحدت  هم  با  که  مردمی  و  بود  مردم 
محکم  تهدیدها  برابر  در  باشند  داشته 
می ایستند امروز جامعه ما به کشور ما 
و محور مقاومت برای غلبه بر دشمنان 
دفاع  عناصر  همین  به  پیشرفت  و 
این  و  است  نیازمند  و  محتاج  مقدس 
عناصر جامعه و کشور ما را بیمه میکند.

صلواتی با بیان اینکه رئیس جمهور در 
سفر به نیویورک به شایستگی از ملت 
عنوان  نمودند  نمایندگی  ایران  شریف 
مسائل  و  اسالم  جهان  مسائل  کرد: 
جهانی  بی عدالتی های  و  بشر  حقوق 
طریق  از  را  ها  تحریم  بودن  ظالمان  و 
تریبون جهانی برای افکار عمومی بیان 
طلبانه  حق  و  متین  مواضع  از  نمودند 
رئیس  انقالبی  و  معقول  و  سنجیده  و 
جمهور محترم حضرت آیت اهلل رئیسی 
و  تقدیر  ایران  ملت  حقوق  از  دفاع  در 

تشکر می کنیم.
وی به هفته دفاع مقدس اشاره و گفت: 
در هفته دفاع مقدس باید قدردان و حق 
شناس خانواده معظم شهدا جانبازان و 
ارزشمند  میراث  از  و  باشیم  ایثارگران 
و  کنیم  پاسداری  و  مراقبت  شهدا 
در  شهادت  و  شهید  فرهنگ  نگذاریم 
حقایق  شود  کمرنگ  خانواده  و  جامعه 
و واقعیت های دفاع مقدس و اهداف و 
آرمان شهدا را برای نونهاالن کودکان و 
نوجوانان و جوانان در خانواده و مدرسه 
و مسجد و جامعه بیان کنیم و به شبهه 
ها و تحریف هایی که در موضوع دفاع 
مقدس و فرهنگ شهید شهادت وجود 
راه  بدهیم که یک  پاسخ مستدل  دارد 
آن برگزاری یادواره ها به نام شهداست 
که باید به عنوان دعوت نامه شهیدان و 
رزق الهی و معنوی در مجالس شهیدان 

شرکت کنیم.
صلواتی به حوادث اخیر اشاره و تاکید 
جنگ  های  میدان  از  یکی  امروز  کرد: 
جهان  کل  در  هاست   روایت  ،جنگ 
و  است  فعال  تلویزیونی  ماهواره   300
از این تعداد 116 ماهواره فضای ایران 
برای  کانال  و 260  میدهند  پوشش  را 
پخش  برنامه  فارسی  زبان  به  ایرانیان 
آمریکا  توسط  ها  برنامه  این  و  میکنند 
با  ها  سعودی  و  اسرائیل  و  انگلیس  و 
ایران  ملت  برای  و  تولید  گزاف  هزینه 
خودشان  مردم  از  ولی  پخش  رایگان 
آنها پول و حق اشتراک  برای تماشای 
های  رسانه  همین  کنند،  می  دریافت 
های  شبکه  و  تلویزیونی  و  ماهواره ای 
اجتماعی معاند با موج سواری و جریان 
و  تولید شک  با  روایت سازی  و  سازی 
هشتک  با  و  رسمی  روایت  در  تردید 
مجازی  های  کمپین  ایجاد  و  سازی 
اعتبار  سکوهای  از  استفاده  سوء  با  و 
و  نشر  باز  و  فضا  سازی  سلبریتیک 
برجسته سازی شعارهای ساختارشکنانه 
و  ملت  میان  تقابل  و  شکاف  تولید  و 
تجمعات  از  فراگیر  بازنمایی  حاکمیت 
و  ها  فراخوان  دادن  تعمیم  و  کوچک 
تشنج  القای  با  و  فضا  کردن  امنیتی 
تحریف  را  واقعیات  و  حقایق  ناامنی  و 
رئیسی  قلعه  جمعه  خطیب  کنند.  می 
که  است  این  واقعیت  کرد:  تصریح 
افکار  شده  دار  جریحه  احساسات  باید 
عمومی را به رسمیت شناخت و کمک 
احساسی  فضای  این  از  جامعه  کنیم 
و  عادالنه  قضاوت  فضای  به  کند  عبور 
کرد  روشنگری  باید  برسد  واقع بینانه 
با  باید  کرد  آگاه  را  عمومی  افکار  باید 
خبر درست و تحلیل دقیق و با ادبیات و 
روایت دقیق و انقالبی و ایمانی به جهاد 
تبیین به پا خواست و اقدام نمود باید در 
دفاع از انقالب و اسالم و ارزشهای دینی 
و آرمانهای امام و شهیدان تقیه نکنیم و 
مثل یک مجاهد در میدان باشیم امروز 
نظام  علیه  رسانه ای  احزاب  جنگ  یک 
اسالمی شکل گرفته این  جنگ رزمنده 

خط  و  میدان  در  باید  ما  خواهد  می 
مقدم این جبهه و جهاد تبیین باشیم. 
وی تاکید کرد: هدف دشمن در کوتاه 
راهپیمایی  دادن  جلوه  کمرنگ  مدت 
اربعین و اجالس مهم شانگهای و تحت 
شعاع قرار دادن سفر رئیس جمهور به 
نیویورک بود. هدف میان مدت دشمن 
تاثیر گذاری بر پرونده هسته ای ایران با 
علیه  بشری  پرونده حقوق  فعال کردن 
اغتشاشات  و  قضایای  در  است  ایران 
اخیر اینها به دنبال روشن شدن مرگ 
این خانم نبودند اینها اغتشاش و ناامنی 
ساختارشکنانه  شعارهای  سردادن  و 
را  ها  ارزش  حاکمیت  و  اسالم  علیه 
جمهوری  بدانند  اما  کنند  می  دنبال 
اسالمی ایران برهم زدن امنیت جامعه 
را تحمل نخواهد کرد اجازه سوءاستفاده 
به ضد انقالب و گروه های تروریستی و 
منافقین خواهد داد در این بین تکلیف 
و  تروریستی  های  گروه  و  انقالب  ضد 
پلید و آدمکش  و  منافقین خلق دیس 
مراقبت  ها  خودی  اما  است  مشخص 
کنند. صلواتی ادامه داد: همگان بدانند 
و  هستند  نظام  و  انقالب  شاکر  مردم 
شرف  و  عزت  مردم  این  بود  خواهند 
امام حسین  را مدیون اسالم و  خویش 
و مسجد و قرآن و والیت فقیه و آموزه 
های دینی و نیروهای مسلح می دانند 
و مردم با نظام اسالمی هستند و لذا با 
و  سعود  آل  و  منافقان  و  اغتشاشگران 
صهیونیست ها اتمام حجت و اعالم می 
از حضرت زهرای اطهر درس  کنیم ما 
همراهی با والیت را به ارث برده ایم و 
اجازه نمی دهیم شما امنیت و آرامش 
را از مردم سلب کنید ما تا آخرین قطره 
و  انقالب  اسالم  از  دفاع  در  مان  خون 
والیت  و  شهیدان  و  امام  آرمانهای 
ایستادگی می کنیم و دنیا را برای شما 

به جهنم تبدیل میکنیم.
انتظامی  نیروی  از  گفت:  پایان  در  وی 
و  کنیم  می  حمایت  و  تشکر  و  تقدیر 
برخورد قاطع با اغتشاشگران را مطالبه 

می کنیم.

 برخورد شدید با اغتشاشگران مطالبه عمومی است

امام علی علیه السالم
االِستِصالُح لأِلعداِء بُِحسِن الَمقاِل َوَجمیِل األفعاِل أهَوُن ِمن ُمالقاتِِهم 

َوُمغالَبَتِِهم بَِمضیِض الِقتاِل .
اصالح دشمنان با سخن نیك و رفتار زیبا، آسان تر است از رویارویی و 

پیکار با آنان با ]تحّمل[ رنِج نبرد. 
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رئيس مرکز مدیریت بيماری های واگير 
وزارت بهداشت؛

دانش آموزان 12 تا 1۸ سال
 نیاز به تزریق دوز سوم ندارند

وزارت  واگیر  بیماری های  مدیریت  مرکز  رئیس 
به تزریق دوز  نیاز  بهداشت گفت: دانش آموزان 
افزود:  ندارند. شهنام عرشی،  کرونا  واکسن  سوم 
حدود 84 درصد دانش آموزان رده سنی 12 تا 18 
سال، دوز دوم واکسن کرونا را دریافت کرده اند و 
این میزان برای دوز اول، حدود 95 درصد است. 
کرونا  واکسن  سوم  دوز  تزریق  خصوص  در  وی 
به  نیاز  آموزان  آموزان، گفت: دانش  برای دانش 
تزریق دوز سوم واکسن کرونا را ندارند و فقط آن 
دسته از دانش آموزانی که بیماری های زمینه ای 
دارند، می بایست برای حفظ سالمت خود، نسبت 
به تزریق دوز سوم اقدام کنند. عرشی همچنین 
سنی  رده  آموزان  دانش  واکسیناسیون  وضعیت 
افزود:  و  ندانست  رضایتبخش  را  سال   12 زیر 
حدود 26 درصد دانش آموزان رده سنی 5 تا 12 
سال نسبت به تزریق دوز اول واکسن کرونا اقدام 
کرده اند. وی گفت: 14 درصد دانش آموزان رده 

سنی 5 تا 12 سال، دوز دوم را تزریق کرده اند.

خطر لخته شدن خون
 پس از کووید 1۹ همچنان باال است

که  افرادی  بزرگ،  جدید  مطالعه  یک  اساس  بر 
بعد  یک سال  تقریباً  به کووید 19 شدند،  مبتال 
در معرض خطر بیشتر لخته شدن خون خطرناک 
قبلی  مطالعات  در  که  همانطور  داشتند.  قرار 
شدید خطر  افزایش  با   19 کووید  شد،  مشاهده 
جمله  از  خون  شدن  لخته  با  مرتبط  مشکالت 
که  افرادی  با  مقایسه  در  سکته،  و  قلبی  حمله 
هرگز کووید 19 نداشتند مرتبط بود. اما مطالعه 
از  برخی  به  ابتالء  خطر  که  داد  نشان  جدید 

مشکالت تا 49 هفته بعد همچنان باال بود.
ورید  ترومبوز  خطر  مطالعه،  این  اساس  بر 
عمقی- لخته هایی که در رگ های بزرگ تشکیل 
 19 کووید  به  مبتال  که  افرادی  در  می شوند- 
بودند در مقایسه با افرادی که مبتال نشده بودند 
بررسی  شامل  مطالعه  این  بود.  برابر  دو  تقریباً 
در  نفر  میلیون   48 از  جمع آوری شده  داده های 
انگلستان و ولز بود. »جاناتان استرن«، نویسنده 
ارشد این مطالعه از دانشگاه بریستول انگلستان، 
که  می کنند  تقویت  را  پیام  این  »یافته ها  گفت: 
برای افرادی که بیماری های قلبی عروقی دارند، 
عوامل  مدیریت  و  پیشگیرانه  داروهای  مصرف 

خطر حتی مهم تر از قبل از همه گیری است.«
محققان دریافتند که در هفته اول پس از ابتالء 
که  شریانی  خون  لخته  خطر   ،19 کووید  به 
می تواند با مسدود کردن جریان خون به قلب یا 
مغز باعث حمله قلبی یا سکته مغزی ایسکمیک 
شود تقریباً 22 برابر بیشتر از یک فرد دیگر بدون 

کووید 19 بود. 
مطالعات نشان می دهد؛

قهوه میزان بقاء مردان مبتال به سرطان 
پروستات را افزایش می دهد

پروستات  سرطان  با  که  مردانی  از  برخی  برای 
دست و پنجه نرم می کنند، نوشیدن قهوه ممکن 
بقای طوالنی  بلکه  بهبودی سریع،  تنها  نه  است 
در  هنوز  تحقیقات  باشد.  داشته  همراه  به  تری 
مراحل اولیه است، اما یک مطالعه جدید ارتباط 
بین ژنوتیپی که کافئین را سریع متابولیزه می کند 
و بقای طوالنی تر از سرطان پروستات را به همراه 
 CYP1A2 AA دارد، نشان می دهد. آن ژنوتیپ
نام دارد. تحقیقات گذشته در مورد قهوه و فواید 
با آنتی اکسیدان هایی  بالقوه آن برای سالمتی، 
را  آن  بگذارند،  تأثیر  التهاب  بر  است  ممکن  که 
به موضوع جالبی تبدیل کرده است. این مطالعه 
سرطان  موارد  به  مربوط  داده های  شامل  جدید 
پروستات در بیش از 5700 مورد از هفت مطالعه 
افراد  در  را  قهوه  مصرف  میزان  محققان  است. 
مورد بررسی قرار دادند. محققان دانشگاه تگزاس 
در هیوستون دریافتند مصرف زیاد قهوه با بقای 
طوالنی تر سرطان پروستات در مردانی که دارای 

ژنوتیپ CYP1A2 AA بودند، مرتبط بود.
لثه های سالم 

به معنای عوارض کمتر بعد از حمله قلبی
در حالی که تصور می شود مراقبت های دندانی 
و پزشکی مرتبط هستند، محققان تعجب کردند 
که چقدر مراقبت از دهان بر یک بیماری جدی 
دانشگاه  محققان  از  دارد.تیمی  تاثیر  قلبی 
سال  در  که  را  بیمار   2000 از  بیش  میشیگان 
2017 دچار حمله قلبی شده بودند مورد مطالعه 
تا  بین سال های 2016  بیماران  این  دادند.  قرار 
کردن  تمیز  یا  پریودنتال  مراقبت های   2018
دندان ها را دریافت کرده بودند یا هیچ مراقبتی از 
دهان نداشتند. این مطالعه نشان داد افرادی که 
هیچ مراقبت دندانی نداشتند، طوالنی ترین مدت 
بستری شدن در بیمارستان را پس از حمله قلبی 
داشتند. در همین حال، بیمارانی که مراقبت های 
پریودنتال منظم دریافت کردند، کوتاه ترین مدت 
بستری در بیمارستان و تعداد مراجعات پیگیری 

بیشتری را در ماه آینده داشتند.

آیت اهلل رئيسی در دیدار دبيرکل سازمان ملل متحد:

سازمان ملل سازمان ملتها باشد
 نه سازمان قدرتها

وقت  به  پنجشنبه  روز  عصر  ایران  اسالمی  جمهوری  رئیس 
بر  تأکید  با  ملل  سازمان  دبیرکل  دیدار  در  نیویورک  محلی 
اهمیت جایگاه این سازمان در نقش دادن به ملتها برای حل 
مسائل خود و جلوگیری از دخالت بیگانگان در امور داخلی آنها، 
گفت: سازمان ملل باید به معنی واقعی سازمان ملتها باشد نه 

سازمان قدرتها.
برنامه های  ادامه  در  رئیسی  ابراهیم  سید  دکتر  اهلل  آیت 
گوترش  انتونیو  دیدرا  نیویورکدر  به  خود  سفر  روز  چهارمین 
با  اشاره به بحران های جاری در برخی از کشورهای منطقه، 
راه حل همه آنها را شکل گیری گفت وگوهای ملی بدون دخالت 
ملل  سازمان  است  ضروری  داشت:  اظهار  و  دانست  خارجی 
از  یکجانبه گرایانه  رفتارهای  مقابل  در  جدی تری  نقش آفرینی 

خود نشان دهد.
روزهای  دوست  را  ایران  اسالمی  جمهوری  رئیسی،  دکتر 
اقدامات  به  اشاره  با  و  خواند  خود  همسایگان  برای  سخت 
و  افغانستانی  مهاجران  به  دادن  پناه  در  ایران  انسان دوستانه 
همچنین مبارزه جدی با تروریسم به عنوان خطری بزرگ برای 
منطقه و جهان، گفت: در مقابل، رهاورد ناتو و آمریکا در منطقه 
ما جنگ، ویرانی، اشغالگری و کشتار بوده است. رئیس جمهور 
منطقه،  کشورهای  از  برخی  در  جاری  بحران های  به  اشاره  با 
راه حل همه آنها را شکل گیری گفت وگوهای ملی بدون دخالت 
خارجی دانست و افزود: ضروری است سازمان ملل نقش آفرینی 
جدی تری در مقابل رفتارهای یکجانبه گرایانه از خود نشان دهد. 
دکتر رئیسی با تأکید بر حمایت ایران ازگفت وگوهای منطقه ای 
برای حل مسائل فیمابین کشورها، خطاب به دبیرکل سازمان 
ملل گفت: در صورت اجرای حق و عدالت از این جایگاه، نام 

بزرگی از شما در تاریخ این سازمان جهانی باقی خواهد ماند.
اقدامات  از  با قدردانی  نیز  این دیدار دبیرکل سازمان ملل  در 
مهاجران  به  دادن  پناه  در  ایران  اسالمی  جمهوری  مستمر 
را  آن  استمرار  یمن  آتش بس  در  ایران  نقش  افغانستانی، 
ستودنی خواند و گفت: خروج آمریکا از توافق هسته ای، اقدامی 

غیرسازنده و بسیار ناراحت کننده بود.
آنتونیو گوترش ابتکار ایران در ایجاد قالبی برای گفت وگوهای 
با  منطقه ای را سازنده و مورد حمایت سازمان ملل دانست و 
بشر  حقوق  موضوع  در  ایران  اسالمی  جمهوری  مواضع  تأیید 
علیه  جنگ  دستاویز  و  ابزار  به عنوان  نباید  بشر  حقوق  گفت: 

کشورها بکارگیری شود. 

بیگانگان دلشان را به اغتشاش
  خوش نکنند/ انقالب پایدار می ماند

بیگانگان  گفت:  مجلس  حقوقی  و  قضائی  کمیسیون  رئیس 
مزدوران  و  خورده ها  فریب  از  برخی  اغتشاش  به  را  دلشان 
خوش نکنند چرا که انقالب ما مسیر خودش را با اقتدار ادامه 
خواهد داد. حجت االسالم موسی غضنفرآبادی، با اشاره به اینکه 
کمیسیون قضائی و حقوقی مجلس با دعوت از مراجع مرتبط 
قرار  بررسی  را مورد  این مسئله  امینی حتماً  با موضوع مهسا 
خواهد داد، اظهار داشت: اگر الزم باشد، از خانواده مرحوم مهسا 
امینی هم دعوت می کنیم تا در حضور آنان مستندات ارائه و این 
پرونده بررسی شود. رئیس کمیسیون قضائی و حقوقی مجلس 
تبیین  و  روشن  حتماً  موضوع  این  کرد:  بیان  اسالمی  شورای 
خواهد شد، اما اظهارنظرهایی که از سوی هر فردی درباره این 
حادثه مطرح می شود، شتاب زدگی است و درست نیست، در 
جامعه التهاب ایجاد می کند و به کشور خسارت می زند. نماینده 
مردم بم در مجلس شورای اسالمی تصریح کرد: در شرایطی 
باید  ایران عضو سازمان شانگهای شده،  که جمهوری اسالمی 
این موقعیت مناسب را در نظر گیریم و از آن نهایت استفاده را 
ببریم. شتاب زدگی و اغتشاش هایی که صورت می گیرد، منجر 
به هرج و مرج می شود. باید همه مراقبت کنیم. نباید به صورت 
احساسی و با ایجاد ناامنی موضوعی را دنبال کنیم. وی تاکید 
از  برخی  به  نسبت  که  بگوییم  پلیس  به  نمی توانیم  ما  کرد: 
دیگر  برخی  به  نسبت  و  کند  برخورد  و  بگیرد  موضع  جرایم 
ندهد.  انجام  اقدامی  می افتد،  اتفاق  جامعه  در  که  جرایمی  از 
با افراد بی حجاب برخورد  ما نمی توانیم به پلیس بگوییم که 
پلیس  وظایف  و  تکالیف  نکند.  دخالت  زمینه  این  در  و  نکند 
جدی  برخورد  مجرمان  همه  با  باید  پلیس  شود.  انجام  باید 
داشته باشد. باید از پلیس که به صورت شبانه روزی به مردم 
خدمت می کند، حمایت کنیم. غضنفرآبادی گفت: کسانی امروز 
مردم را تحریک می کنند که بارها ثابت شده است که ذره ای 
دلسوز  نمی سوزد.  کشور  این  استقالل  و  امنیت  برای  دلشان 
برای  را  خودش  جان  که  است  انتظامی  نیروی  همین  کشور 
امنیت کشور فدا می کند. اغتشاش محکوم است و هر کسی که 
اغتشاش کند، به کشور آسیب می زند. رئیس کمیسیون قضائی 
و حقوقی مجلس شورای اسالمی بیان کرد: شرایط فعلی کشور 
آنان تحت  را مأیوس کرده است.  بسیار خوب است و دشمن 
فشار هستند و می خواهند خودشان را با این اغتشاش ها آرام 
کنند. اغتشاش به اقتصاد کشور و حتی مذاکرات آسیب می زند 

و دشمن را گستاخ و امیدوار می کند.

سالمت

جامعه

کاریکاتور

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

رییس جمهور در نشست خبری در نیویورک:

باید پرونده پادمانی بسته شود
جمهوری  اینکه  بر  تاکید  با  جمهور  رییس   
اسالمی ایران تحت سلطه هیچ قدرتی زندگی 
سیاسی امور خود را تنظیم نمی کند، گفت: 
اطمینان  و  واقعی  توافق  به  رسیدن  برای 
بسته  آژانس  در  پادمانی  پرونده  باید  بخش 
تهدید  معرض  در  همواره  ایران  وگرنه  شود 

خواهد بود.
نشست  در  رئیسی  ابراهیم  سید  اهلل  آیت   
مواضع  بیان  با  خارجی  رسانه های  با  خبری 
اصولی جمهوری اسالمی ایران اظهار داشت: 
نه  ایران سیاست  اسالمی  سیاست جمهوری 
شرقی و نه غربی است؛ یعنی ما تحت سلطه 
را  امورمان  و  سیاسی   زندگی  قدرتی  هیچ 
سیاست  در  اساسی  اصل  نمی کنیم؛  تنظیم 
خارجی ما نرفتن زیر سلطه قدرتها و سلطه 

پیدا نکردن بر دیگران است.
آیت اهلل با بیان اینکه برخی تصور می کنند 
و  مانند چین  با کشورهای شرقی  ما  ارتباط 
روسیه بیشتر است، ادامه داد: این تعامل به 
از دولت سیزدهم،  این دلیل است که پیش 
غرب  در  خاص  کشور  چند  به  دولت  توجه 

بوده است.
متوازن  نگاهی  را  دولت  نگاه  جمهور  رئیس 
اظهار  و  دانست  کشورها  همه  به  متعادل  و 
جمهوری  با  بخواهد  که  کشوری  هر  داشت: 
اسالمی ایران همکاری داشته باشد، سیاست 
کشورهای  اولویت  با  همکاری  و  تعامل  ما 

همسایه است.
با  بخواهد  کشوری  اگر  داد:  ادامه  رئیسی 
باشد،  داشته  همکاری  اسالمی  جمهوری 
به  را  مساعدت  و  همکاری  زمینه  این  حتما 
ویژه در حوزه های سیاسی تجاری و اقتصادی 

به صورت فعال دنبال می کنیم.
ناپسند خواندن  با  ادامه  در  رییسی  اهلل  آیت 
استکبار  کرد:  عنوان  استکباری  روحیه 
خودبزرگ بینی و خودمحوری و خود را برتر 
از دیگران دیدن چه در یک شخص و چه در 
حزب و گروه و چه در یک کشور و حاکمان 
همه  به  آنچه  است.  ناپسندی  امر  کشور، 
انسان ها تاکید شده آن است که خود را در 
محضر خداوند ببیند و خدا را بر زندگی خود 
حاکم کند. اما اگر کسانی بودند که خواستند 
امر چه  این  خودمحوری و خودستایی کنند 
در  چه  و  فردی  اخالق  و  فردی  زندگی  در 
سطح اجتماعی و حاکمان امری ناپسند است.

استکبار  دچار  که  کسانی  کرد:  تصریح  وی 
به  بلکه  خودشان  به  فقط  نه  می شوند، 
از  امروز جامعه بشری  جوامع ظلم می کنند. 
استکبار رنج می برد و برخی کشورها به د لیل 
قدرت نظامی یا پولی خود را در جایگاه برتر 
می بینند و می خواهند به کشورهای دیگر زور 
دیگر  و جوامع  بر کشورها  را  و خود  بگویند 
مسلط می بینند و اینجاست که انحراف و ظلم 

اتفاق می افتد.
وی خاطر نشان کرد: آنچه امروز انسان جدای 
رنج  آن  از  زمین  کره  در  امراض  و  آفات  از 
می برد، خود بزرگ بینی و روحیه استکباری 
بلکه  خود  نابودی  اسباب  فقط  نه  که  است 
همین  به  کند.  می  فراهم  را  جوامع  نابودی 
هم  ملل  سازمان  عمومی  مجمع  در  دلیل 
اشاره کردم که باید از استکبار پرهیز کرد و 
جوامع بشری اجازه ندهند افراد یا حاکمانی 
با روحیه استکباری دیگران را به بند بکشند.

غرب اگر برای توافق مصمم است، 
در عمل و اقدام نشان دهد

خبرنگار ایرنا در این نشست خبری از رییس 
توافق  برای  زمان  پنجره  کرد:  سوال  جمهور 
چه  تا   2015 توافق  به  آمریکا  بازگشت  و 
آمریکا  کنید  می  فکر  آیا  ؟  است  باز  زمانی 
به قصد عبور از انتخابات میاندوره ای کنگره 
و پشت سر گذاشتن مسائل داخلی خود ، با 
وارد کردن مسائل جدید در حال وقت کشی 
آیا کشورهای طرف  است؟  زمان  و گذراندن 
مذاکره که یکسال و نیم است برای رسیدن 
باید   ، گفتگو هستند  حال  در  پایان  به خط 
ناتوانی دولت  معطل مسائل داخلی آمریکا و 

بایدن برای تصمیم گیری بمانند؟
شرایط  ما  گفت:  پاسخ  در  رییسی  اهلل  آیت 
برجام  به  را  آن  و  داریم  را  خود  اقتصادی 
و  نزده  گره  گو  و  گفت  رسیدن  نتیجه  به  یا 
اقتصاد  و  مردم  سفره  اگر  زیرا  زد  نخواهیم 
وابسته شود مشکالت جدی  برجام  به  مردم 
ایجاد می کند. سیاست دولت ما آن است که 
خوب  توافق  از  و  کرده  شرکت  مذاکرات  در 

استقبال کنیم.
خواهند  می  آمریکایی ها  اینکه  درباره  وی 
دهند،  انجام  کاری  چه  برجام  درباره 
ما  که  است  این  جدید  دولت  ادعای  افزود: 
ما  باشیم  گذشته  دولت  از  غیر  می خواهیم 
این  آنها  ادعای  می کنیم؛  دنبال  را  توافق 
به برجام برگردیم و  است که ما می خواهیم 
ما دنبال توافق هستیم اما رفتارشان تاکنون 
است؛  نبوده  گذشته  دولت  رفتار  با  متفاوت 

رفع  تحریم ها  می رفت  توقع  اینکه  با  یعنی 
اتفاق  تاکنون  اجرا  و  عمل  در  تنها  نه  شود، 
نیفتاده بلکه برخی از موارد جدید به تحریم ها 

افزوده شده است.
رئیس جمهور خاطرنشان کرد: ایران تصمیم 
خود را در این زمینه اعالم کرده است و اگر 
هستند،  مصمم  آمریکا  و  اروپایی  کشورهای 
در  توپ  اکنون  بگیرند؛  را  خود  تصمیم  باید 
زمین آمریکایی هاست اگر می خواهند نسبت 
باشند و جدی هستند،  پایبند  توافق  این  به 
باید رسما اعالم کنند و در عمل و اقدام نشان 

دهند.
رئیسی بیان کرد: اگر نسبت به توافق پایبندی 
نشان دهند، جمهوری اسالمی ایران حتما از 
انتفاع  آن  از  که  خوب  و  عادالنه  توافق  یک 

اقتصادی داشته باشد، استقبال می کند.
با توجه به تجربه  رییس جمهور تاکید کرد: 
ایران در نقض تعهد آمریکایی ها و عدم انجام 
در  که  داد  حق  ما  به  باید  اروپایی ها،  تعهد 
کنیم  پیگیری  را  خواسته هایمان  رابطه  این 
که توافقی اطمینان بخش و پایدار شکل گیرد.

توافق باید واقعی و اطمينان بخش باشد 
رئیس جمهور در پاسخ به رسانه ژاپنی درباره 
اظهار  آمریکا  با  توافق  در  تضمین  اخذ  علت 
تجربه ای  دلیل  به  آمریکا  تضمین  داشت: 
است که از رفتار آمریکایی ها داریم و رفتار 
آمریکایی ها نشان می دهد یکباره از قراردادی 
که بسته می شود خارج می شوند و از تعهداتی 
می دادند  انجام  باید  که  واقداماتی  دارند  که 

اعالم می کنند مسئولیتی ندارند.
تحربه  یک  این  شد:  یادآور  رئیسی  آیت اهلل 
است و چشم انداز آینده ما را روشن می کند 
که بدون تضمین اگر توافقی شود گره ای که 
به این قرار داد زده شد دوباره این گره زده 
می شود و لذا اعالم کردیم باید تضمین دهد 
و این تضمین باید اطمینان بخش باشد که به 

تعهدات خود پایبند هستند.
رئیس دولت سیزدهم با بیان اینکه غربی ها و 
آمریکایی ها به تعهدات خود پایبند نبوده اند، 
آژانس  اعالم  تنها طرفی که طبق  داد:  ادامه 
به تعهدات خود عمل کرد جمهوری اسالمی 
بدون  که  است  چگونه  حال  و  بود  ایران 

تضمین بگوییم این توافق انجام شد.
رئیسی توافق را فقط صورت شکلی ندانست و 
تأکید کرد: توافق باید آثار و منافع اقتصادی 
برای جمهوری اسالمی داشته باشد. آنان که 
گویند.  می  شوند  کار  وارد  ما  با  می خواهند 
پایدار  توافق  وقتی  شویم  کار  وارد  چگونه 

نیست؟
اقتصادی  های  شرکت  براینکه  تاکید  با  وی 
ماندگار  کار  انجام  را  خود  صالح  و  صرفه 
نباشد  تضمینی  اگر  داشت:  اظهار  بیند،  می 
را  آنها  و  متزلزل می شود  اقتصادی  شراکت 
با  سست می کند؛ حال چگونه ممکن است 
ما وارد کار شوند در حالی که شرط آنها این 

است که قرارداد پایدار و مستحکم باشد.
رئیس جمهور اذعان کرد: استحکام قراردادها 
اطمینان  زمینه  و  بخشی  اطمینان  گرو  در 
بخشی و اعتماد، تضمین این تفاهم و توافق 
است و باید مطمئن بود توافق اطمینان بخش 
اقتصادی  قراردادهای  آن  براساس  تا  است 

شکل بگیرد.

پرونده های پادمانی در آژانس
 باید بسته شود

رییس جمهور درباره به پرسش دیگری درباره 
موضوع هسته ای ایران اظهار داشت: همواره 
تأکید و این را هم رسما اعالم کرده ایم که 
امروز موضوع بسیار مهم رفع تحریم هاست  و 
حل  بدون  اگر  است  بحث  مورد  که  توافقی 
پایدار  باشد  پادمانی  های  پرونده  فصل  و 
در  همواره  ایران  اسالمی  جمهوری  و  نبوده 
معرض تهدید خواهد بود و آژانس تحت تاثیر 

قدرت های بیرونی و یا داخلی می تواند مانع 
تراشی کند.

ایران  اینکه  بر  تأکید  با  رییسی  اهلل  آیت 
آماده دستیابی به یک توافق عادالنه و پایدار 
است، اظهار داشت: الزمه حصول این توافق 
شدن  بسته  و  اطمینان بخش  تضمین های 
پرونده های پادمانی ایران است و مساله حل 
از  از شرایط اصلی و  پادمانی  و فصل پرونده 

ارکان توافق است. 
وی در عین حال افزود: دست آژانس همیشه 
راستی  درباره  ها  بررسی  و  تحقیقات  برای 
و  بوده  باز  ایران  ای  هسته  صنعت  آزمایی 
اند  داشته  نظارت  همواره  آنها  های  دوربین 
اعالم کرده هیچ گونه  بار هم  از 15  و بیش 
انحرافی در فعالیت های هسته ای ما نبوده و 

فعالیت های ما صلح آمیز است.

باید بين اعتراض و اغتشاش
 تفاوت قائل شد

رییس جمهور در پاسخ به سوالی درباره مرگ 
اظهار  ایران  در  آن  حواشی  و  امینی  مهسا 
و  بوده  بررسی  دست  در  رخداد  این  داشت: 
مقام قضایی  با  باره  این  نهایی در  نظر  اعالم 
است؛ آنچه درباره فوت این خانم مطرح است 
بررسی  حتماً  بوده،  تقصیری  و  قصور  اگر  و 
می شود و من در اولین فرصت با خانواده اش 
را  مساله  که  دادم  اطمینان  و  گرفتم  تماس 

دنبال می کنیم.
حوادث  این  مشابه  اینکه  یادآوری  با  وی 
این  به  خطاب  دهد،  می  رخ  نیز  آمریکا  در 
آمریکا چند  در  خبرنگار گفت: سال گذشته 
نفر به دست پلیس کشته شدند و آیا این هزار 
نفر مورد بررسی قرار گرفتند؟ آیا روزنامه ها 
نتیجه آن را گزارش دادند یا در انگلیس زنانی  
پرونده  دادند. چرا  از دست  را  که جان خود 
به دست  که  آمریکا  و  اروپا  در  دیگری  افراد 
بیند  می  آسیب  یا  شوند  می  کشته  پلیس 

مورد بررسی قرار نمی گیرد.
دنبال  به  اینکه  بر  تاکید  با  جمهور  رییس 
اجرای عدالت درباره همه شهروندان هستیم 
ذاتی  وظایف  جزو  آنان  حقوق  حفظ  و 
اعتراض  داد:  ادامه  است  اسالمی  جمهوری 
و  اعتراض  بین  باید  اما  شود  می  شنیده  ها 

اغتشاش تفاوت قائل شد.
رئیس جمهور این را هم گفت که نظر نهایی 
در این باره این رخداد  با مقام قضایی است 
آنکه  از  فارغ  بوده،  تقصیری  و  قصور  اگر  و 
طور  به  نه  یا  بگیرند  موضع  جهانی  مجامع 

حتم بررسی می شود .
رییسی بار دیگر تاکید کرد: اجازه نمی دهیم 
نباید  اما  شود،  تضییع  شهروندی  هیچ  حق 
دوگانه  صورت  به  بشری  حقوق  مسائل 

پیگیری شود.
در  اخیر  حوادث  درباره  جمهور  رئیس 
چه  باشد  صنفی  چه  اعتراضات  گفت:  ایران 
مطرح  مختلف  مسایل  درباره  که  اعتراضاتی 
است، همواره بوده و هست و شنیده می شود 
تفاوت  اغتشاش  و  اعتراض  بین  باید  اما 
ندارد.  قبول  را  اغتشاش  هیچ کس  گذاشت؛ 
امروز آزادی بیان در جمهوری اسالمی ایران 
به نحوی است که در محافل عملی و سیاسی 
مطرح  مختلف  نظرات  رسانه ها  و  فرهنگی  و 
می شود، اما اعتراض با اغتشاش متفاوت است.

کشورهای عضو شانگهای و ایران 
می تـوانند از ظرفيت هم بهره ببرند

انداز  اینکه چشم  رئیس جمهور در پاسخ به 
گفت:  چیست،  شانگهای  در  حضور  از  ایران 
برای  امکانی  و  فرصت  شانگهای  سازمان 
جمهوری  و  است  ایران  اسالمی  جمهوری 

اسالمی هم فرصتی برای شانگهای است.
همکاری   سازمان  اعضای  اینکه  بیان  با  وی 
از کشورهای آسیایی تشکبل شده  شانگهای 
اقتصادی  زیرساختهای  با  را  ما  تواند  که می 

همکاری  داد:  ادامه  کند،  مرتبط  آسیا 
کشورهای عضور شانگهای حتما منافعی برای 
جمهوری اسالمی دارد و می تواند با اقتصادی 
که در این سازمان وجود دارد و میزان باالیی 
است، مرتبط باشد. چین هند و دیگر کشورها 
بسیار خوبی  فرصت  و  دارند  آن عضویت  در 
است که در حوزه مسائل اقتصادی و تجاری 
ارتباط  در  کشورها  این  با  ها  حوزه  دیگر  و 

باشیم.
آیت اهلل رییسی اظهار داشت: عضویت ایران 
و  اتصاالت  از  استفاده  برای  سازمان  این  در 
ارتباطات جمهوری اسالمی در شمال، جنوب، 
اسالمی  جمهوری  هم  و  دارد  غرب  و  شرق 
که  هایی  ظرفیت  و  ها  فرصت  از  می تواند 
اقتصادی وجود دارد استفاده  این منطقه  در 
کند و منافع هر دو طرف کامال تضمین شده 
شانگهای  اعضای  از  کنیم  تشکر می  و  است 
که عضویت جمهوری اسالمی را قبول کردند.

در  کرد:  خاطرنشان  سیزدهم  دولت  رئیس 
داریم  بنا  اقتصادی  و  تجاری  های  همکاری 
با جمهوری  تعامل  بنای  با همه کشورها که 
داشته بانشد در شرق، غرب، آسیای مرکزی 

و میان همسایگان دنبال کنیم.
خبرنگار  سوال  به  درپاسخ  جمهور  رئیس 
روسی درباره قراردادهای میان ایران و روسیه 
دفاعی،  متعدد  قراردادهای  روسیه  با  گفت: 
های  حوزه  در  حتی  و  تجاری  و  اقتصادی 
علمی و فناوری داریم که مربوط به چند ماه 
اخیر نیست بلکه این قراردادها سالهاست که 

منعقد شده و پابرجاست.

مردم فلسطين
 سرنوشت خود را بر عهده بگيرند

به سوال خبرنگار  پاسخ  در  رییسی  اهلل  آیت 
کاری  چه  ایران  اینکه  درباره  درباره  العربیه 
حق شان  به  فلسطینیان  تا  بکند  می تواند 
برسند، اظهار داشت: فلسطین 70سال است 
توسط اشغالگران اشغال شده و مردم آن در 
لنبان،  سوریه،  اردن،  دیگر  های  سرزمین 
و  خود  اطراف  جای  جای  و  باختری  کرانه 
عده ای در غزه آواره شدند و به صورت زندان 

بزرگ حبس شده اند.
تا کی  که  سوال  این  با طرح  رییس جمهور 
داد:  ادامه  یابد،  ادامه  وضع  این  خواهد  می 
این وضع قابل ادامه نیست و این ظلم علیه 

فلسطین باید پایان یابد.
راهکارهای  کرد:  خاطرنشان  جمهور  رئیس 
آمریکایی ها و غربی ها با تنظیم قراردادهایی 
و  نداده  پاسخ  اسلو  و  دیوید  کمپ  چون 
نتوانسته فلسطینیان را به حق خود برساند. 
اگر پیشنهاد جمهوری اسالمی که در سازمان 
ملل ثبت شده مورد توجه قرار بگیرد خوب 
این است که مردم فلسطین  است؛ پیشنهاد 
آرای  را  مسیحی  و  یهودی  مسلمان،  از  اعم 
خود کامال دموکراتیک اعالم کنند و از همه 
در  کس  هر  و  شود  گیری  رای  فلسطینیها 
رای قرار گرفت می تواند سرنوشت فلسطین 
با  این صورت هم  در  بگیرد که  را در دست 
دموکراسی موافق است و هم راه حل پیش رو 

برای حل مساله فلسطین است.

برای پایان دادن جنگ اوکراین باید 
گفت وگو را دنبال کرد

به  نسبت  ایران  موضع  درباره  رئیس جمهور 
برای  کردیم  اعالم  گفت:  اوکراین  در  جنگ 
قبال  داریم  آمادگی  وساطت  و  میانجی گری 
هر  گوییم  می  هم  واالن  کردیم  اعالم  هم 
معتقدیم؛  باشد  خاتمه جنگ  برای  راهکاری 
با  اختالفات  همه  یابد  خاتمه  باید  جنگ 

گفت وگو قابل پیگیری است.
وی افزود: در سخنرانی خود در سازمان ملل 
فقط  بحران ها  از  خروج  راهکار  گفتم  هم 
گفت وگو  به  می تواند  جنگ  و  نیست  جنگ 

تبدیل شود.


