
 ایران 
سرزمین کودتای مخملی نیست

 دشمن اندیشه نسل جوان ما را 
مورد هجوم قرار داده است

صفحه )4(صفحه )4(

 وزیر امور خارجه با تاکید بر اینکه ایران سرزمین کودتای مخملی 
یا رنگین نیست، به اروپایی ها توصیه کرد با رویکردی واقع بینانه 
و  خارجه  امور  وزیر  امیرعبداللهیان  بنگرند. حسین  موضوعات  به 
جوسپ بورل نماینده عالی سیاست خارجی اتحادیه اروپا در گفت 
لغو  مذاکرات  به  مربوط  تحوالت  آخرین  مورد  در  تلفنی  وگوی 

تحریم و روابط دوجانبه با اتحادیه اروپا و مسائل اخیر ...

رئیس جامعه مدرسین حوزه علمیه قم گفت: رؤسای دانشگاه ها 
و مدارس باید انحرافاتی که دشمن در روح، فکر و اندیشه نسل 
به وجود  غیر حضوری  آموزش  از  ناشی  واسطه خأل  به  ما  جوان 
آیت اهلل  کنند.   جبران  ممکن  زمان  کمترین  در  را  است  آورده 
آزاد  دانشگاه  رئیس  با  دیدار  در  بوشهری  حسینی  سیدهاشم 

اسالمی با بیان اینکه دوری دانش آموزان و دانشجویان از ...
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کاهش ۷ درصدی تصادفات فوتی
 در کهگیلویه و بویراحمد

راه سالم 
مبارزه با خشم

 چیست ؟

در سایه ضعف زیرساخت ها ی سردخانه ای  
و فرآوری در استان؛

سود کشاورز
 به جیب دالل می رود

زیرساخت های سردخانه ای  در سایه ضعف  دالالن 
بویر  و  کهگیلویه  کشاورزان  محصوالت  فرآوری،  و 
احمد را ارزان می خرند و دسترنج مردم محروم را به 
یغما می برند. اینجا کهگیلویه و بویراحمد، سرزمینی 
حاصل خیز در قلب جنگل های زاگرس است که پایه 
با کشاورزی پیوند  از دیرباز  اقتصاد خانوار محورش 
خورده است. استانی که نه دود کارخانه را حس و 
اساس  و  پایه  چشد،  می  را  بودن  صنعتی  طعم  نه 
اقتصادش بر محور کشاورزی فعال بوده، اما هیچگاه 

بر اساس پتانسیل هایش، رشد نوین کشاورزی....

ملی  اقتدار  که  گفت  جمهور  رییس 
قرار  دشمنان  هجمه  مورد  کشور 

گرفته است.
همایش  در  رییسی  ابراهیم  سید 
ساختار  انقالبی  بازسازی  منطق  ملی 
آنچه  همواره  اینکه  بیان  با  فرهنگی 
نسبت به آن تهدید و شبیخون صورت 
پاک  دل   ، غنی  فرهنگ   ، می گیرد 
جوانان ، دین باوری ، هویت اسالمی ، 
دینی و فرهنگی این جوانان است که 
سرچمشه اقتدار ملی  کشور محسوب 
همین  ملی  اقتدار  گفت:  شود،  می 
فرهنگ  و  دین  از  که  است  هویت 
هجمه  مورد  اکنون  و  برخواسته  ما 

دشمنان قرار  گرفته است.
سازی  چابک  و  محوری  مخاطب  وی 
تاکید  مورد  را  فرهنگی  دستگاههای 
روز  »به  این که  بیان  با  و  داد  قرار 
و  فرهنگ  حوزه  در  قوانین  رسانی 
ضرورت  یک  مجازی  سواد  توسعه 
اجتناب ناپذیر است« ادامه داد: حذف 
دوباره کاری ها و تبدیل دستگاههای 
فرهنگی به دستگاهای نقش آفرین و 
مساله محور با رویکرد توجه مخاطبان 
خود ضرورت دارد. وی خواستار توجه 
مخاطبان  به  فرهنگی  دستگاه های 
خود شد و با تاکید بر این که »نگاهها 
باشد«،  معطوف  مساله  حل  بر  باید 
برای  هایی  شاخص  تدوین  خواستار 

اندازه گیری عملکرد دستگاهها شد.
تمام  کرد:  خاطرنشان  رییس جمهور  
ساختار، سازمان و اعتبارات تخصیص 

یافته به دستگاههای فرهنگی...

از  بویراحمد  و  کهگیلویه  استان  راه  پلیس  رئیس 
کاهش ۷ درصدی تصادفات فوتی طی  سال جاری در 
این استان خبر داد. سرهنگ بهنام ویسی پور، با اشاره 
ابتدای  از  گفت:  استان  امسال  تصادفات  وضعیت  به 
سال جاری تاکنون، تلفات تصادفات فوتی این استان 
نسبت به مدت مشابه سال قبل ۷ درصد کاهش یافته 
تصادفات  وقوع  علت  نظر  از  اینکه  بیان  با  وی  است. 
از  ناشی  درصد   4۲ بویراحمد  و  کهگیلویه  استان 
سرعت غیرمجاز و غیرمطمئنه است، اظهارکرد: عدم 
توجه به جلو و خستگی و خواب آلودگی با ۲۲ درصد 

و انحراف به چپ ۲۰ درصد در رتبه های بعد...

رئیس پلیس راه  استان خبر داد؛ 
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 رئیس سازمان مدیریت و برنامه ریزی استان :

نرخ بیکاری
 در کهگیلویه و بویراحمد 

کاهش یافت

مدیر آموزش و پرورش گچساران گفت:

باید سیاسی کاری در آموزش 
و پرورش ممنوع شود 

اقتدار ملی کشور 
مورد هجوم دشمنان است 
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استاندارد کهگیلویه و بویراحمد تاکید کرد؛

استخدام دولتی
 فقط از طریق آزمون
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دستور  به  اشاره  با  تهران  سپاه  فرمانده 
فرمانده کل سپاه مبنی بر منع استفاده از 
اسلحه در جریان اغتشاشات، گفت: از آغاز 
بسیجیان  از  نفر  تاکنون، ۸۵۰  اخیر  فتنه 

مجروح و سه تن از آنان شهید شده اند.
حسن  سردار  مهر،  خبرگزاری  گزارش  به 
محمد  حضرت  سپاه  فرمانده  حسن زاده 
امروز  بزرگ  تهران  )ص(  اهلل  رسول 
بازنشستگان  از  تعدادی  جمع  در  )شنبه( 
این سپاه، اظهار داشت: به واسطه عملیات 
روانی سنگین دشمنان، نتوانستیم واقعیت 
روشن  در ذهن جوانان  را  اسالمی  انقالب 
درست  ذهنیت  دلیل  همین  به  کنیم؛ 
برتری های  و  اسالمی  ایران  از  واقعی  و 
کشورمان در ذهن جوانان وجود ندارد؛ این 
خود  دشمنی  دشمن،  که  است  حالی  در 
را علیه انقالب اسالمی از روز اول پیروزی 

انقالب اسالمی آغاز کرده است.
برخی  برخالف  افزود:  حسن زاده  سردار 
حتی  نه  و  انقالب  اوایل  نه  که  مسئوالن 
اکنون متوجه دستاوردهای انقالب نشدند، 
پیروزی  اول  ماه  شش  همان  در  دشمن 
انقالب  پیروزی  با  که  شد  متوجه  انقالب 
به  غرب  منافع  تمام  ایران  در  اسالمی 
مخاطره خواهد افتاد؛ لذا دشمنی دشمنان 

علیه انقالب اسالمی کاماًل طبیعی است.
شد:  یادآور  بزرگ  تهران  سپاه  فرمانده 

هشت سال دفاع مقدس که می رفت برای 
تهدید  بزرگترین  نظام  این  موجودیت 
اسالم  جهان  فرصت  بزرگ ترین  به  باشد، 
جبهه  به عنوان  شما  آنچه  لذا  شد؛  تبدیل 
مقاومت می بینید، نتیجه هشت سال دفاع 
مقدس است؛ دشمنان این ملت نه تنها در 
را  خود  اراده  نتوانستند  تحمیلی  جنگ 
تحمیل کنند، بلکه بعد از جنگ نیز رژیم 
عملیات  یک  حتی  آمریکا  و  صهیونیستی 
این  و  نداشتند  اسالمی  ایران  علیه  موفق 
را  آن  جوانان،  که  است  نکته ای  همان 

نمی دانند.
یعنی حاج  عنوان کرد: قدرت جهانی  وی 
قاسم سلیمانی که در یادواره شهدا عنوان 
می کند تا سه ماه دیگر بساط داعش را در 
وعده  این  و  می کند  سوریه جمع  و  عراق 
خود را هم در زمان اعالم شده انجام داد و 
دولت خودخوانده داعش از بین رفت؛ امروز 
که در جنگ اقتصادی قرار داریم هم وقتی 
نفت  نمی گذاریم  کردند،  اعالم  دشمنان 
ایران صادر شود و بر همین اساس نفتکش 
مقابِل  در  هم  ما  کردند،  توقیف  را  ایران 
توقیف  را  آن ها  کشتی  سه  کشتی،  یک 
کردیم که مجبور شدند کشتی کشورمان 
که کشورمان  زمانی  و حتی  کنند  آزاد  را 
را به اقدام نظامی تهدید کردند با هشدار 
رهبر معظم انقالب اسالمی مبنی بر اینکه 

در صورت اقدام نظامی رژیم صهیونیستی 
علیه کشورمان، حیفا و تل آویو را با خاک 
منصرف  خود  اقدام  از  می کنیم،  یکسان 
شدند؛ این ها در واقع نمونه هایی از قدرت 

جهانی ایران است.
به  البته  داد:  ادامه  حسن زاده  سردار 
مقابل  طرف  قدرت افزایی،  این  موازات 
ضعف  پوشش  برای  و  می شود  ضعیف تر 
آن  مختلف  کارهای  انجام  به  دست  خود 
نمونه  زیاد می زند که  با سر و صدای  هم 
اخیر،  فتنه  در  زیرا  است؛  اخیر  فتنه  آن، 
تمام رسانه های جهان دست به دست هم 
طراحی بین المللی علیه ایران انجام دادند، 
نظام  برای  بزرگ  فرصتی  به  فتنه  این  اما 

تبدیل شد.
فرمانده سپاه تهران بزرگ گفت: همان گونه 
در  گذشته  سالیان  طی  شد،  عنوان  که 
رژیم  و  آمریکا  با  نبرد  عرصه های  تمام 
باعث  این  و  بودیم  پیروز  صهیونیستی 
شده تا دشمنان جرأت اقدام نظامی علیه 
کشورمان را نداشته باشند و حتی در جنگ 
فرهنگی هم که دنبال جدایی نسل جوان از 
انقالب هستند، دیدیم که جوانانی همچون 
شهید حججی و سایر شهدای مدافع حرم 
رشد  فرهنگی  شبیخون  دوراِن  همین  در 
یافتند؛ البته در هر نبردی که به پیروزی 
پیروز  طرف  باالخره  می شود،  منتهی  هم 
که  می بیند  آسیب  و  خسارت  نیز  میدان 
سه  و  مجروح   ۸۵۰ تاکنون  فتنه  این  در 

شهید داده ایم.
اینکه در شنودهای جبهه  با اشاره به  وی 
مخالف نظام، می شنویم که عنوان می کنند 
تصورشان در رابطه با متزلزل بودن ساختار 
نظام اشتباه بوده است، تصریح کرد: برخی 
نظام  در  جایگاهی  هیچ  سلبریتی ها  از 
ندارند؛ چون آن ها هرچه به دست آوردند 
به واسطه فعالیت در این نظام اسالمی بوده 
البته این را هم نمی دانند که اگر مردم  و 
اراده کنند در کوتاه ترین زمان، آن ها را از 

جایگاه شان به پایین می کشند.
بسیج  اینکه  به  اشاره  با  حسن زاده  سردار 
افزود:  دارد،  آماده  گردان   ۳۸۰ تهران  در 
کرده  پیش بینی  اغتشاشگران  حامیان 
رود،  باال  اعتراض  فریاد  وقتی  که  بودند 

و حتی  کند  کنترل  را  آن  نمی تواند  نظام 
دو  تلفات  موفقیت،  به  دستیابی  برای 
کرده  لحاظ  را  نفری  هزار  سه  تا  هزار 
کسی  آن  نبود  مهم  هم  برایشان  و  بودند 
پلیس، بسیج، سپاه،  از  که کشته می شود 
باشد؛  اغتشاشگران  خود  حتی  یا  مردم 
زیرا فقط به دنبال افزایش کشته ها بودند، 
چون  درآمد؛  آب  از  غلط  پیش بینی ها  اما 
مردم به اغتشاشگران اضافه نشدند که این 

نشان دهنده همان قدرت نرم نظام است.
رسول  محمد  حضرت  سپاه  فرمانده 
»سالمی«  سردار  کرد:  عنوان  )ص(  اهلل 
برای  بود  داده  دستور  سپاه  کل  فرمانده 
استفاده  سالح  از  اغتشاشگران  با  مقابله 
در  زیرا  شد؛  هم  همین گونه  که  نکنید 
شب  یک  در  فقط  اغتشاشگران  این  برابر 
۱۸۵ مجروح دادیم و در میدان الغدیر 4۵ 
با  لذا  اغتشاشگران می جنگیدیم؛  با  دقیقه 
خویشتن داری و صبری که بسیج و فراجا 
در مقابله با آن ها به خرج دادند، این ترفند 

آن ها هم نتیجه بخش نشد.
در  ناامنی  احساس  بعضاً  امروز  گفت:  وی 
فضای  در  زیرا  دارد؛  وجود  خانواده ها  بین 
این  که  شده  عمل  گونه ای  به  مجازی 
احساس به وجود آمده است و دیگر اینکه 
که  می شود  القا  مجازی  فضای  همین  در 
بر  بدانید  اما  هستند؛  زیاد  اغتشاشگران 
دستگاه های  همه  که  اطالعاتی  اساس 
تعداد  کردند،  ارائه  اطالعاتی  و  انتظامی 
کسانی که در اغتشاشات درگیر می شوند، 
بین  باید  البته  هستند؛  نفر   ۲۵ حداکثر 
با  کسانی که به اصطالح َجوگیر می شوند 
عوامل اصلی اغتشاش تفاوت قائل شد؛ ما 
بر  و  شدیم  پیروز  هم  اخیر  فتنه  این  در 
تثبیت  اما  کردیم،  غلبه  جهانی  فتنه  این 

آن زمان می بَرد.
سردار حسن زاده با تأکید بر اینکه چنانچه 
وارد  تهران  در  سپاه  به  وابسته  عناصر 
اغتشاشگران  تمامی  فاتحه  شوند،  خیابان 
امروز  کرد:  خاطرنشان  می شود،  خوانده 
فتنه  این  برابر  در  شرایطی  در  بسیجیان 
به پیروزی رسیدند که برای این پیروزی، 
انقالب  تقدیم  شهید  سه  و  مجروح   ۸۵۰
همین  از  خیلی  رابطه  این  در  اما  کردند، 
مسئوالنی که بعد از فوت آن خانم اظهار 
واقعه  پیگری  خواستار  و  کردند  تأسف 
شدند در برابر آسیب هایی که به بسیجیان 
تأسف  دادند،  که  شهدایی  و  شد  وارد 
نخوردند، تسلیت نگفتند و دستور پیگیری 

هم ندادند.

سردار حسن زاده:

۸۵۰ بسیجی در اغتشاشات پایتخت مجروح شدند

شناسه آگهی ؛  1392687  امور حقوقي و قراردادهاي شرکت بهره برداري نفت و گاز گچساران

فراخوان ارزیابي کیفي 
جهت برگزاري مناقصه عمومي یك مرحله اي 

شماره ۰1/ ۰39/ 44۵           

 شرکت بهره برداري نفت و گاز گچساران در نظر دارد فراخوان ارزیابی کیفی جهت برگزاری مناقصه عمومی مربوط 
به انجام خدمات گریسكاري چاهها،جریان دادن چاهها به گودال سوخت، عملیات سرچاهي وتأسیساتي، 
عملیات توپكراني وتوزیع موادشیمیایي، خدمات تنظیفات، امورآبدارخانه و کارگري ساده مورد نیاز اداره 

خدمات عملیات  به شماره مناقصه ) 01/ 039/ 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 23/ 07/ 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:
۱( گواهي )معتبر( رتبه بندي و تأیید صالحیت از اداره کل تعاون، کار ورفاه اجتماعي استان- اصالت گواهینامه ازسامانه جامع 

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

۳( ارائه یک نسخه تاییدشده ازصورتهاي مالي حسابرسي شده توسط سازمان حسابرسي یا اعضاي جامعه حسابداران رسمي مربوط 
به سال مالي قبل )۱4۰۰( الزامي مي باشد. 4( روزنامه رسمي آخرین تغییرات شرکت در خصوص ترکیب اعضاي هیات مدیره

۵( تکمیل فرم ارزیابي کیفي مناقصه گران و الصاق مستندات مربوط به توان مالي ، سوابق کاري، ارزشیابي سوابق و........

    28/ 07/ 1401مهلت دریافت اسناد استعالم ارزیابي کیفي

      12/ 08/ 1401مهلت ارسال پاسخ استعالم ارزیابي کیفي

عمومي  -   یك مرحله اينوع مناقصه

متوسطمیزان اهمیت مناقصه

نداردمناقصه حد پذیرش باال

نداردمناقصه حد پذیرش پایین

10درصدضریب تاثیر

 60حداقل امتیاز ارزیابي کیفي جهت شرکت در مناقصه

691/ 873/ 453/ 160 ریال برآورد کارفرما

000/ 700/ 022/ 8 ریال بصورت ضمانتنامه بانكينوع و مبلغ تضمین شرکت در فرآیند ارجاع کار پیمانكاري

مدت اولیه پیمان یكسال شمسی و  بدون تعدیل   مدت قرارداد، تعدیل و پیش پرداخت
و بدون پیش پرداخت مي باشد

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

 کد پستي : 7581873849 
تلفن : 07431921421

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

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

 ) سهامی خاص(

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

 ) سهامی خاص(
   نوبت  اول
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معاون اقتصادی استاندار تاکید کرد:

توسعه بدون سرمایگذاری
 ممکن نیست 

و  کهگیلویه  استاندار  اقتصادی  امور  هماهنگی  معاون 
بویراحمد از سنگ اندازی برخی بانک ها در مسیر پرداخت 
تسهیالت اشتغال ابراز نگرانی کرد و گفت: توسعه بدون 

سرمایه گذاری ممکن نیست.
سید احسان عسکری  اظهار داشت: ضروری است آیین 
نامه حمایت از تولید، دانش بنیان و اشتغال آفرین در سه 
اقتصاد  و  تحقیقات  و  علوم  حوزه  صمت،  سازمان  حوزه 
در  بتوانیم  تا  گیرد  قرار  جدی  کار  دستور  در  دارایی  و 

راستای تحقق شعار سال گام برداریم.
وی به سهم رشد 9.۷ درصدی استان در بخش اشتغال 
نقاط  از  یکی  صنعتی  شهرک های  افزود:  و  کرد  اشاره 
باید  اقتصادی است لذا  قوِت رسیدن به این میزان رشد 
چرخه  به  صنعتی  شهرک های  راکد  تولیدی  واحد های 

تولید بازگردند.
عسکری یکی دیگر از راه های رسیدن به این میزان رشد 
استان  ظرفیت های  کردن  فعال  را  اقتصادی  بخش  در 
دانست و ادامه داد: استفاده از تسهیالت ماده ۱6 و ۱۸ 
می تواند به ارتقاء رشد اقتصادی کمک کند، ضمن اینکه 
دستگاه ها استان با مرکز در زمینه اعتبارات تبصره ۱6 و 

۱۸ و میزان تسهیالت استانی و ملی مکاتبه کنند.
وی در ادامه بر جذب ۱۰۰ درصدی تسهیالت سهم استان 
گفت:  و  کرد  تاکید  روستایی  پایدار  اشتغال  زمینه  در 
که  می آورند  مختلفی  بهانه های  بانک ها  گاهی  متاسفانه 
تسهیالت را به متقاضیان پرداخت نکنند و انتظار می رود 
انجام  زمینه  این  در  را  همکاری  نهایت  مدیران  بانک ها 

دهند.

رئیس جهاد کشاورزی کهگیلویه و بویراحمد:

هدفگذاری خریدمستقیم 
محصوالت باغداران استان

 انجام شد
از  بویراحمد  و  رئیس سازمان جهاد کشاورزی کهگیلویه 
با  استان  باغداران  محصوالت  مستقیم  خرید  هدفگذاری 

هدف حذف دالالن خبر داد.
علی معتمدی پور افزود: جهاد کشاورزی با هدف حذف 
خرید  برای  ریزی  برنامه  کشاورزی،  دالالن  و  واسطه ها 
محصوالت کشاورزی از باغداران را در دستور کار قرار داد.

را  راستا  این  در  تعاونی ها  فعالیت  تقویت  پور  معتمدی 
باغداران  تولیدی  سیب  خرید  گفت:  و  دانست  ضروری 
گرفتن  نظر  در  با  تعاونی ها  از طریق  و  آغاز شده  استان 

کیفیت سیب خریداری انجام می شود.
تولید سیب  اینکه  بیان  با  استان  رئیس جهاد کشاورزی 
استان در سال جاری تا ۱۰۰ هزار تن می رسد، خاطرنشان 
کرد: با توجه به کیفیت، قیمت گذاری از هشت تا ۱۳ هزار 
تومان را داریم. وی افزود: خرید سیب پا درختی نیز در 
دستور کار قرار گرفت. معتمدی پور کیفیت سیب استان 
توسعه  گفت:  و  دانست  کشور  بهترین های  زمره  در  را 
بهبود  و  اشتغال  به  فرآوری  و  سردخانه ای  ظرفیت های 

تولید محصوالت با قابلیت نگهداری کمک می کند.
کشاورزان،  از  حمایت  اهمیت  به  اشاره  با  همچنین  وی 
اظهار کرد: تقویت تعاونی ها و توسعه زیرساخت ها، بر رفع 

بسیاری از مشکالت کشاورزان مؤثر است.

۵ مدال ره آورد تیم تکواندو 
استان کهگیلویه و بویراحمد در 

رقابت های منطقه ای کشور
مسئول روابط عمومی هیات تکواندو کهگیلویه و بویراحمد 
رقابتهای  استان در  این  تکواندو  از درخشش ورزشکاران 
پسران  اعزامی  تیم  گفت:  و  داد  خبر  کشور  ای  منطقه 
و چهار  نقره  مدال  یک  به کسب  موفق  استان  خردسال 

برنز این رقابتها شد.
پنج  منطقه  تکواندو  رقابت های  افزود:  پرند  فاطمه 
خردساالن کشور به میزبانی استان بوشهر و شهر بوشهر 

برگزار شد.
فارس،  استان های  تکواندو  های  تیم  حضور  از  وی 
و  کهگیلویه  اصفهان،  بختیاری،  و  چهارمحال  خوزستان، 
این  افزود:  و  خبر  ها  رقابت  این  در  بوشهر  و  بویراحمد 

رقابت ها روزهای ۲۰ تا ۲۱ مهرماه برگزار شد.
 پرند از کسب یک مدال نقره توسط مبین عباسی در وزن 
دهم و چهار مدال برنز توسط محمد طاها پایداردر وزن 
اول، پارسا زمان پور در وزن سوم، محمد ایمانی در وزن 
چهارم، رضا ترکمان در وزن پنجم خبر داد و بیان کرد: 
محمد مصطفایی بعنوان سرپرست و شمشیر بزرگیان زاده 

بعنوان داور در این رقابتها حضور داشتند.

 رئیس سازمان مدیریت و برنامه ریزی استان :

نرخ بیکاری در کهگیلویه و بویراحمد 
کاهش یافت

 رئیس سازمان مدیریت و برنامه ریزی کهگیلویه و بویراحمد 
طی  مالی  منابع  تزریق  اثر  در  ها  پروژه  شدن  فعال  گفت: 
سالجاری موجب کاهش نرخ بیکاری در استان شده و از رتبه 

۱۷ کشوری به رتبه ۱۲ تنزل پیدا کرده است.
فعال  به  توجه  با  تابستان،  در فصل  افزود:  علی شهابی نسب 
 ۸.۷ به   9.۱ از  استان  بیکاری  نرخ  عمرانی  پروژه های  شدن 

درصد کاهش یافت.
سیب،  همچون  باغی  محصوالت  برداشت  کرد:  اضافه  وی 
انگور، عسل، گردو در فصل تابستان و فعال شدن پروژه های 
نرخ  شده  موجب  کشاورزی  و  راه  بخش  در  عمرانی  بزرگ 

بیکاری تابستان کاهش چشمگیری داشته است .
رئیس سازمان مدیریت و برنامه ریزی کهگیلویه و بویراحمد 
تومان  میلیارد   ۳۰۰ و  هزار  یک  گذشته  سال  کرد:  اضافه 

اعتبارات نقد و اسناد خزانه به استان اختصاص یافت.
وی ادامه داد: از این میزان 6۳4 میلیارد از محل سفر رئیس 
جمهور است در حالی که اعتبارات کل سال 99 استان 4۷۷ 
با  امیدواری کرد که  اظهار  بوده است.  شهابی نسب  میلیارد 
بهره برداری از پروژه های شاخص و در درست اجرای استان 
از جمله پتروشیمی گچساران به لحاظ اشتغال پایدار وضعیت 

مناسب تری داشته باشیم. 

رئیس دانشگاه علوم پزشكی یاسوج:

۶ شهر کهگیلویه و بویراحمد
 در وضعیت زرد کرونا قرار دارد

بر اساس آخرین  رئیس دانشگاه علوم پزشکی یاسوج گفت: 
کرونایی  زرد  وضعیت  در  ما  استان  شهرستان  آمارها، شش 

قرار دارد.
محمد غالم نژاد افزود: بر اساس آخرین نقشه شیوع کرونا در 
استان، شهرستان های بویراحمد، کهگیلویه، گچساران، باشت، 

چرام و دنا در وضعیت زرد کرونا قرار گرفتند.
را  نارنجی  وضعیت  مارگون  و  لنده  اینکه  بیان  با  نژاد  غالم 
تجربه می کنند، اظهار کرد: بهمئی تنها شهرستان آبی استان 

در نقشه کرونا است.
غالم نژاد با اشاره به اینکه هنوز هیچ شهرستانی در وضعیت 
قرمز کرونا قرار نگرفته است، نسبت به افزایش شمار مبتالیان 

در استان هشدار داد.
یادآور  دز  تزریق  بر  یاسوج  پزشکی  علوم  دانشگاه  رئیس 
مردم  توسط  پروتکل ها  رعایت  گفت:  و  کرد  تاکید  واکسن 
ضروری است. وی از شهروندان خواست حتماً در مکان های 

عمومی و شلوغ از ماسک استفاده کنند.

رئیس پلیس راه استان خبر داد

کاهش ۷ درصدی تصادفات فوتی
 در کهگیلویه و بویراحمد

 ۷ کاهش  از  بویراحمد  و  کهگیلویه  استان  راه  پلیس  رئیس 
درصدی تصادفات فوتی طی  سال جاری در این استان خبر 
داد. سرهنگ بهنام ویسی پور، با اشاره به وضعیت تصادفات 
تلفات  تاکنون،  جاری  سال  ابتدای  از  گفت:  استان  امسال 
تصادفات فوتی این استان نسبت به مدت مشابه سال قبل ۷ 
درصد کاهش یافته است. وی با بیان اینکه از نظر علت وقوع 
از  ناشی  درصد   4۲ بویراحمد  و  کهگیلویه  استان  تصادفات 
سرعت غیرمجاز و غیرمطمئنه است، اظهارکرد: عدم توجه به 
جلو و خستگی و خواب آلودگی با ۲۲ درصد و انحراف به چپ 
۲۰ درصد در رتبه های بعد قرار دارند. رئیس پلیس راه استان 
کهگیلویه و بویراحمد خاطرنشان کرد: ۷9 درصد خودروهای 
مقصر در تصادفات استان را سواری های شخصی تشکیل می 

دهند و کمتر از یک درصد مربوط به ناوگان عمومی است.
ویسی پور تصریح کرد: عریض نبودن جاده های استان یکی از 
مهمترین چالش ها و مشکالت استان کهگیلویه و بویراحمد 
است و جاده هایی که چهار خظه و تعریض شدند با مشکالت 
روشنایی  و  ایمن  دوربرگردان  فیزیکی،  کننده  جدا  نبود 
مواجه هستند. وی ادامه داد: جاده های رفت و برگشتی یا 
دوخطه با مشکالتی همچون پیچ تند، پیچ مرکب، شیب تند، 
دیدنامناسب و ... مواجهند. رئیس پلیس راه استان کهگیلویه 
و بویراحمد عنوان کرد: بستن کمر بند ایمنی می تواند نقش 
مهم و تاثیرگذاری در کاهش تعداد تلفات تصادفات و صدمات 
بیشترین  کرد:  تاکید  پور  ویسی  باشد. سرهنگ  داشته  وارد 
عامل مرگ و میر در  تصادفات استان کهگیلویه و بویراحمد 
به علت صدمات وارده به سر است که بستن کمربند ایمنی 

در کاهش این مساله مهم و موثر است.

مدیر آموزش و پرورش گچساران گفت:

باید سیاسی کاری در آموزش و پرورش 
ممنوع شود 

 مدیر آموزش و پرورش گچساران گفت: آموزش و پرورش 
این  در  سیاسی کاری  باید  و  است  تخصصی  مجموعه ای 
کارگاه  در  شنبه  قیطاسی  انوشیروان  شود.  ممنوع  مجموعه 
افزود:  گچساران  مدارس  معاونین  و  مدیران  توانمندسازی 
فرایند  در  موثری  نقش  درس،  کالس های  هوشمندسازی 
کرد:  بیان  وی  دارد.  آموزشی  بخشی  کیفیت  و  یادگیری 
۲۱4واحد آموزشی شهری و روستایی در قالب  ۸6۱ کالس  
و  آموزش  اینکه  بیان  با  قیطاسی  دارد.  وجود  گچساران  در 
پرورش این شهرستان به توانمند سازی نیروی انسانی توجه 
ویژه ای دارد گفت:  توانمند سازی نیروی انسانی در شکوفایی 
بیان کرد: مدیران  دارد. وی  نقش مهمی  پرورش  و  آموزش 
مدارس این شهرستان  می بایست برای رفع موانع و مشکالت 
و شکوفایی هر چه بیشتر و تعالی سازمانی و توسعه اخالق 
اظهار داشت:   قیطاسی  این حوزه تالش کنند.  ای در  حرفه 
بهره گیری از فناوری های روز در تمام عرصه های جامعه به 
ویژه در نظام آموزشی موجب سرعت بخشی به رشد دانش 
مجموعه ای  پرورش  و  آموزش  کرد:  تصریح  شود.وی  می 
این مجموعه ممنوع  باید سیاسی کاری در  و  تخصصی است 
شود. مدیر آموزش و پرورش گچساران گفت: مدیران مدارس 
باید بر تردد و ورود و خروج دانش آموزان نظارت کافی داشته 
باشند. استفاده از تکنولوژی در مدارس جایگاه آموزش را بهتر 

و مفیدتر می کند.

ادامه  در  بویراحمد  و  کهگیلویه  استاندار 
روز  شنبه،  روز های  مردمی  دیدار های 
در  مردم  از  جمعی  پاسخ گوی  گذشته 
حوزه های مختلف بود و دستوراتی مبنی 
صادر  مردم  مشکالت  رفع  و  پیگیری  بر 

کرد.
در این برنامه مالقات عمومی که کیامرث 
امور عمرانی  حاجی زاده معاون هماهنگی 
هماهنگی  معاون  عسکری  سیداحسان  و 
داشتند،  استانداری حضور  اقتصادی  امور 
ایجاد  اینکه  بیان  با  احمدزاده  سیدعلی 
مردم  خواسته های  مهمترین  از  اشتغال 
به  خانواده ها   : گفت  است،  دیدار ها  در 
جذب  خواستار  و  می کنند  مراجعه  ما 
فرزندانشان در دستگاه های دولتی هستند 
که این فقط از طریق آزمون ها امکان پذیر 

است و اختیارات استانی که دستور دهیم 
کار  به  مشغول  دولتی  دستگاه های  در 

شوند وجود ندارد.
وی عنوان کرد: برخی از مراجعین رزمنده 
و ایثارگر هستند و درخواست هایی مشابه 
برای جذب در دستگاه های دولتی داشتند 
و  استانداری  ایثارگران  امور  به مشاور  که 
بنیاد شهید ارجاع داده شدند که از طریق 

سهمیه در آزمون ها به حقوقشان برسند.
بویراحمد  و  اجرایی کهگیلویه  ارشد  مقام 
حوزه  در  درخواست هایی  به  اشاره  با 
سرمایه گذاری و تامین سرمایه در گردش 
در  الزم  دستورات  گفت:  متقاضیان  برای 
این زمینه داده می شود تا سرمایه گذاران 
بتوانند به کارشان ادامه دهند، ضمن اینکه 
تولیدکنندگانی به ما مراجعه می کنند که 

مشکل معارض با منابع طبیعی، اشخاص 
دستور  که  دارند  قبیل  این  از  مواردی  و 
حقوق  حفظ  با  دولتی  معارضات  دادیم 
مردم و دولت بررسی و در صورت امکان 

رفع شود.
طرح های  اینکه  بیان  با  احمدزاده 
زمینه  در  درخواست هایی  و  کشاورزی 
اراضی کشاورزی و منابع آب  به  آبرسانی 
از دیگر خواسته های مردم در مالقات های 
در  مراجعات  برخی  افزود:  است،  عمومی 
حوزه کاری دولت نیست و باید در محاکم 
اما  شود،  دعوا  اقامه  و  رسیدگی  قضایی 
برای رفع مشکالت مردم همه تالش خود 

را انجام می دهیم.
استاندار کهگیلویه و بویراحمد با اشاره به 
مشکالت معیشتی مردم و مراجعه در این 

زمینه گفت: کسانی که در این خصوص به 
حمایتی  نهاد های  به  می کنند  مراجعه  ما 
کمیته امداد و بهزیستی معرفی می شوند، 
به  که  است  مطلق  فقر  هم  موارد  برخی 
فرمانداران اعالم کردیم زمین آماده کنند 
رئیس  تاکید  که  مطلق  فقر  رفع  برای  تا 

جمهور است مسکن احداث شود.
وی با اشاره به اینکه هم از طریق دیدار های 
مردمی، حضور در سامانه سامد، حضور در 
مناطق مختلف استان و میز خدمت نماز 
افزود:  هستیم،  مردم  پاسخ گوی  جمعه 
کل  مدیران  و  معاونین  خودم،  تالش 
مردم  مشکل  رفع  اجرایی  دستگاه های 
با یک دستور  این مشکالت  گاهی  است، 
به نتیجه می رسد، برخی از مشکالت هم 
زمان بر هستند و نیاز به زمان دارند تا رفع 
شوند، اما در مجموع دستگاه ها موظف اند 

به مشکالت مردم رسیدگی کنند.
عنوان  بویراحمد  و  کهگیلویه  استاندار 
قانونی  منع  مشکالت  از  برخی  کرد: 
دارند و غیرقابل اجرا هستند طرحی بوده 
از  زیادی  عده  جان  می شد  اجرا  اگر  که 
قانونی  لحاظ  به  و  به خطر می افتد  مردم 
اعالم کردیم  مدیران  به  که  است  نشدنی 
تعیین  را  قبیل  این  از  درخواست هایی 
تکلیف و به متقاضی اعالم شود به دلیل 
منع قانونی نشدنی است. دکتر احمدزاده 
رفع  برای  را  تالش  نهایت  اینکه  بیان  با 
دیدار های  به  می دهیم  انجام  مشکالت 
اشاره  کشوری  مسئوالن  با  گذشته  هفته 
استان  کار های  از  بخشی  کرد:  عنوان  و 
تنها  نباید  و  پیگیری شود  تهران  باید در 
در  که  کنیم  اکتفا  استانی  اعتبارات  به 
ریاست  نهاد  در  دیدار هایی  گذشته  هفته 
جمهوری و وزارت ارشاد داشتیم و بخش 
محرومیت زدایی استان را پیگیری کردیم.

های  زیرساخت  ضعف  سایه  در  دالالن 
محصوالت  فرآوری،  و  سردخانه ای 
ارزان  کشاورزان کهگیلویه و بویر احمد را 
به  را  محروم  مردم  دسترنج  و  خرند  می 
یغما می برند. اینجا کهگیلویه و بویراحمد، 
سرزمینی حاصل خیز در قلب جنگل های 
خانوار  اقتصاد  پایه  که  است  زاگرس 
محورش از دیرباز با کشاورزی پیوند خورده 
است. استانی که نه دود کارخانه را حس و 
نه طعم صنعتی بودن را می چشد، پایه و 
بر محور کشاورزی فعال  اقتصادش  اساس 
بوده، اما هیچگاه بر اساس پتانسیل هایش، 

رشد نوین کشاورزی را ندیده است.
مزد آن گرفت جان برادر که بار کرد

کشاورزی  الگوهای  که  امروز  دنیای  در 
و  کهگیلویه  می کند،  طلب  را  نوین  نگاه 
زیرساختی  ضعف  ایستگاه  در  بویراحمد 
هیچگاه  کشاورزانش  کام  تا  شده  متوقف 
به وسعت دست رنج هایشان شیرین نشود.

صنایع  ضعف  و  نگهداری  زیرساخت  نبود 
تبدیلی، کهگیلویه و بویراحمد را به بهشت 
دالالن کشاورزی تبدیل کرده و این بار مزد 
آن گرفت، جان برادر که بار کرد تعبیری از 

شرایط تلخ شکل گرفته است.
مهر،  خبرنگار  میدانی  بررسی  اساس  بر 
محصوالت  برداشت  از  فصل  هر  شروع  با 
دالالن  شدن  سرازیر  شاهد  کشاورزی، 
محصوالت  خرید  برای  مختلف  نقاط  از 

کشاورزی استان با قیمت پایین هستیم.
ضعف چرخه 

زیرساخت تولید و نگهداری
تولید  چرخه  در  مشهود  ضعف  دیگر 
فعالیت  عدم  محصوالت،  نگهداری  و 
استقبال  ضعف  یا  قدرتمند  تعاونی های 
بازار  میان  این  در  است.  بخش  این  در 
شده  داغ  نیز  فروش  و  خرید  واسطه های 
نبود  بر  تکیه  با  تولیدی  محصوالت  تا 
و  بارگیری  مزرعه  از  ذخیره،  زیرساخت 

سردخانه های سایر استان ها منتقل شود.
بررسی آمارها، نشان می دهد که تنها برای 
۵ تا ۷ درصد محصوالت با قابلیت نگهداری 

در استان، سردخانه داریم.
جوالن دالالن بخش کشاورزی

در همین راستا، کشاورزان با گالیه شدید از 
نبود ظرفیت ذخیره، مشکالت زیرساختی 
بخش  دالالن  جوالن  عوامل  از  یکی  را 
کشاورزی می دانند. علی از تولید کنندگان 
سیب استان با بیان اینکه بیش از ۲۰ تن 
تولید سیب درجه یک باغش است، گفت: 
علیرغم هزینه های سنگین تولید، ترس از 
سردخانه  نبود  دلیل  به  محصوالت  خرابی 
عامل چراغ سبز اجباری ما به دالالن میوه 
است. علی اظهار کرد: خرید سیب استان 
که  است  اقداماتی  از  یکی  متولیان  توسط 
ابراز  وی  یابد.  توسعه  ویژه  شکل  به  باید 
داشت: در استان های همجوار ظرفیت های 
سردخانه موجود بوده، اما هزینه بارگیری، 
انتقال و ذخیره در استانی دیگر عماًل تولید 
ممکن  راه  آسان ترین  سمت  به  را  کننده 
یعنی فروش چکی و یکجای محصول سوق 

می دهد.
این تولید کننده با اشاره به اینکه احداث 
از  را  کنندگان  تولید  می تواند  سردخانه 
رهایی  محصول  یکپارچه  فروش  به  اجبار 
امید است مسئوالن  ببخشد، تصریح کرد: 
در  را  ذخیره ای  و  تبدیلی  صنایع  استانی 
استان فعال کنند. وی اظهار داشت: استان 
در  باالیی  سازی  کنسرو  زیرساخت  حتی 
پایین تر  کیفی  درجه  با  محصوالت  بخش 

ندارد.
تاکید استاندار بر توسعه زیرساخت 

سردخانه ای در استان 
و  کهگیلویه  استاندار  راستا  همین  در 
بویراحمد بر توسعه زیرساخت سردخانه ای 
زاده  احمد  علی  سید  کرد.  تاکید  استان 
ظرفیت  از  استان  مختلف  مناطق  افزود: 

توسعه  که  برخوردارند  کشاورزی  باالی 
زیرساخت ها و صنایع تبدیلی می تواند رشد 
اشتغال و بهبود تولید محصوالت را در پی 

داشته باشد.
حمایت از سرمایه گذاری

 در ایجاد سردخانه
ظرفیت  اینکه  بیان  با  زاده  احمد 
تولیدات  با  متناسب  استان  سردخانه ای 
است،  نکرده  رشد  ذخیره  قابل  محصوالت 
بخش  این  در  گذاری  سرمایه  کرد:  اظهار 

مورد حمایت ویژه قرار می گیرد.
از  منطقه  هر  کرد:  خاطرنشان  استاندار 
پتانسیل ها  با  متناسب  استعداد  استان 
توسعه  تحقق  زیرساخت  باید  و  داشته 
اشتغال محور در آن بخش نیز فراهم شود.

ظرفیت سردخانه ای استان 
تنها 12 هزار تن است

همچنین رئیس جهاد کشاورزی کهگیلویه 
سردخانه ای  ظرفیت  گفت:  بویراحمد  و 
تن  هزار   ۱۲ تنها  بویراحمد  و  کهگیلویه 
است. سید علی معتمدی پور  افزود: سیب 
یکی از محصوالتی است که بیشترین نیاز 
و  داشته  سردخانه  در  سازی  ذخیره  به  را 
انگور  جمله  از  محصوالت  از  برخی  بعضاً 

قابلیت ذخیره سازی زیادی ندارد.
تن  میلیون  یک  ساالنه  کرد:  تصریح  وی 
استان  سطح  در  کشاورزی  محصوالت 
تن  هزار   ۳۰۰ مقدار  این  از  که  داریم 
در  نگهداری  و  سازی  ذخیره  قابلیت 
معتمدی  دارد.  را  استان  سردخانه های 
محصوالت  از  مقداری  اینکه  بیان  با  پور 
مصرف  خوری  تازه  صورت  به  کشاورزی 
می شوند، افزود: با توجه به نیاز به ذخیره 
سازی برخی محصوالت برای دیگر فصول 
سال، متأسفانه ظرفیت سردخانه استان به 
صورت واقعی بیش از ۱۲ هزار تن نیست. 
وی تصریح کرد: تفاوت بسیار فاحشی بین 
و ظرفیت های  تولید محصوالت کشاورزی 

اشاره  با  پور  معتمدی  داریم.  سردخانه ای 
به مشکالت ذخیره سازی محصوالت افزود: 
کشاورزی  سازمان  گذاری  سرمایه  اولویت 
بیشتر  تکمیلی  و  تبدیلی  صنایع  بحث  در 

حول مسائل سردخانه ای است.
پراکندگی سردخانه ها 

مشكل اساسی است
رئیس جهاد کشاورزی استان کهگیلویه و 
بویر احمد پراکندگی و نوع سردخانه ها در 
سطح استان را یک مشکل اساسی دانست 
متأسفانه  تولید  در محل های  کرد:  بیان  و 
سردخانه وجود ندارد و این نوع پراکندگی 
تاکید  وی  است.  نشده  انجام  درستی  به 
این  در  متولی  دستگاه  عنوان  به  کرد: 
خصوص وظیفه حاکمیتی داریم و کسانی 
که بخواهند در این زمینه سرمایه گذاری 
و حمایت جهت  تسهیالت  لحاظ  از  کنند 
سرمایه گذاری و سایر موارد زمینه را برای 
آمادگی  اعالم  و  فراهم  خصوصی  بخش 
کشاورزی  جهاد  سازمان  رئیس  می کنیم. 
 ۱4۰۱ اعتبارات  ابالغ  به  اشاره  با  استان 
گفت:  سردخانه ها  به  تخصیص  بحث  در 
این اعتبارات هنوز برش استانی نشده و ما 
پس از ابالغ در تبصره ۱۸ اعالم می کنیم 
چه مقدار اعتبار داریم و چه مقدار می توان 
معتمدی  داد.  تخصیص  سردخانه ها  به 
محصوالت  خرید  در  دالالن  وجود  پور 
با  باید  کرد:  عنوان  و  دانست  طبیعی  را 
تولید  گر  تسهیل  عنوان  به  و  مثبت  نگاه 
ساماندهی  و  توجه  کشاورزی  محصوالت 
وجود  وی  نشود.  متضرر  کشاورز  تا  کنیم 
عده ای از دالالنی که سود سرسام آوری به 
جیب می زنند و تولید کنندگان سود ناچیز 
داد:  ادامه  و  خواند  معضالت  از  یکی  را 
تسهیل  تخصصی،  اتحادیه های  و  تشکل ها 
و  همت  با  را  پا  خرده  خریداران  گری 
همکاری به صورت جمعی تولید کنندگان 

آموزش داده و ساماندهی کنند.

استاندارد کهگیلویه و بویراحمد تاکید کرد؛

استخدام دولتی فقط از طریق آزمون

در سایه ضعف زیرساخت ها ی سردخانه ای  و فرآوری در استان؛

سود کشاورز به جیب دالل می رود

برخی از بانک ها در استان کهگیلویه و بویراحمد در 
پرداخت تسهیالت به متقاضیان سخت گیری هایی 
دارند که این بار سنگ بانک ها پیش پای متقاضیان 

تسهیالت ۱۵ میلیونی سفر رئیس جمهور است.
سید  آیت اهلل  که  بود  گذشته  سال  ماه  مهر   9  
اعضای  از  جمعی  و  رئیس جمهور  رئیسی  ابراهیم 
دولت  استانی  سفر  پنجمین  در  دولت  هیات 

سیزدهم به کهگیلویه و بویراحمد سفر کردند.
مردم  از  زیادی  جمع  گذشته  سال  سفر  در 
تقاضاهایی از رئیس جمهور در قالب نامه از رئیس 

متقاضی  که  افرادی  برای  که  داشتند  جمهور 
 ۱۵ مبلغ  بودند  معیشتی  و  مالی  کمک هایی 
میلیون تومان به صورت وام در نظر گرفته شد و 
با تامین اعتبار از مرکز به حساب برخی بانک های 
در کهگیلویه و بویراحمد واریز شد. به گفته مردم 
برخی  شده  آنها  شامل  وام ها  این  که  کسانی  و 
در  و  داشتند  مردم  با  خوبی  همکاری  بانک ها  از 
کوتاه ترین زمان این مبلغ به حساب آنها پرداخت 
شده اما برخی های دیگر سخت گیری  هایی داشتند. 
برای مثال یکی از بانک ها از فرد متقاضی خواسته 
نهاد  و  دستگاه ها  یک  از  حتما  باید  کارمند  که 
وام  دریافت  برای  متقاضی  اینکه  یا  باشد  خاص 
چک صیادی داشته باشد که با توجه به وضعیت 
مردم استان این شرط ها و سخت گیری ها زیبنده 
بانک ها نیست. این موضوع را از منصور دانش آموز 

جویا  استان  بانک های  هماهنگی  شورای  دبیر 
شدیم که گفت: متاسفانه گاهی مشاهده می شود 
در  می کنند  دریافت  تسهیالت  بانک  از  که  مردم 
پرداخت اقساط کاهلی می کنند اما سخت گیری در 
خصوص وام های ۱۵ میلیونی سفر رئیس جمهور 

توسط برخی بانک ها قانونی نیست.
وی عنوان کرد: نیازی نیست حتما ضامن از یک 
اداره خاصی باشد و بانک ها در پرداخت تسهیالت 
از  می توانند  رئیس جمهور  سفر  میلیونی   ۱۵

کارمندان سایر ادارات و دستگاه ها استفاده کنند.
این مسئول با بیان اینکه با مدیران شعب بانک ها 
وام های  ضامن  خصوص  در  که  می کنند  صحبت 
گفت:  نکنند،  سخت گیری  رئیس جمهور  سفر 
بانک ها به جای چک صیادی می توانند از متقاضی 

سفته دریافت کنند.

 سنگ اندازی بانك ها
 پیش پای متقاضیان وام های 

ریاست جمهوری
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متولد فروردین :
 شاید شما دلتان می خواسته که آخر هفته تعطیالت بیشتری داشته 
باشید، اما شما باید صبر داشته باشید وگرنه یک روز خوب را به طور 
اتفاقات  مورد  در  به جای صحبت کردن  کرد.  کامل خراب خواهید 
بدی که افتاده است، عصبانیت خود را به عملکردی صحیح تبدیل 
کنید. به کارهایی که می توانید برای بهتر کردن زندگی تان انجام 

دهید فقط فکر نکنید، بلکه این کارها را همین االن انجام دهید.
متولد اردیبهشت :

 شما باید مباحث و گفتگوهای جدیدی را با افراد تازه ای آغاز کنید 
زیرا این گفتگوها شما را در راهی که به تازگی در آن قدم گذاشته اید 
اجازه  نکنید  قضاوت  زود  دیگران  رفتارهای  مورد  در  می دهد.  یاری 
دهید، فقط رفتارها و گفته های دیگران را در ذهن تان نگه دارید و 

بعد راجع به آنها نتیجه گیری کنید. 
متولد خرداد :

خانوادگی«  »پیوندهای  خانه  یعنی  تان  خانه  چهارمین  وارد  ماه   
می شود و بهتان توصیه می کنیم امروز وظایف خانوادگی خود را انجام 
دهید. حتی اگر مجبورید به سر کار بروید، حتما راهی پیدا کنید که 

بخشی از وقت تان را با افراد خانواده تان بگذرانید. 
متولد تیر :

 شما در این اواخر به این مساله فکر می کنید که زندگی برای شما 
ارزشی قائل نشده است ارزش وجودی شما به پیشرفت های هر روزه 
انجام می دهید مهم  بلکه کارهایی است که در مجموع  شما نیست 
هستند نه فقط یک کار .شما انسانی کامال نوع دوست هستید و به 
العاده  همنوعان خودتان بسیار کمک می کنید و این درجه ی فوق 

بلند است که نصیب هر شخصی نمی شود.
متولد مرداد : 

بازگشت ماه به نشان شما امروز باعث می شود تا بتوانید در رابطه تان 
با دوست نزدیک تان تجدید نظر کنید. زمانیکه شما مجبورید تا به 
مسائل حیاتی واکنش نشان دهید دوست ندارید که حتی درباره آنها 
بیندیشید. درخواست کمک نشانه خوبی است؛ اما شما دوست دارید 

خودتان به تنهایی و یک تنه از پس مشکالت برآیید. 
متولد شهریور : 

اگر کسی به شما فرمانی دهد باعث ناراحتی شما می شود و سریعا 
به دفاع از خود بر می خیزید اما بهتر است این حالت عصبانیت و بر 
آشفتگی تان را کنار بگذارید تا بتوانید دید بهتری نسبت به مسائل 
مختلفی که برای تان پیش می آید داشته باشید. اگر شخصی به شما 
فرمانی دهد و شما آن را اجرا نمایید اصال بدین معنا نمی باشد که 

شما ترسو و بزدل هستید این تفکر غلط را به دور بیاندازید. 
متولد مهر : 

باالیی قرار دارد و بسیار مهم است که  انرژی شما اکنون در سطح 
در رابطه با این انرژی و زنده دلی تازه یافته خود مثبت بیندیشید. 
برنامه ریزی برای هفته های آینده بسیار مهم است چرا که مریخ تا 

۲۲ آوریل در نشان شما خواهد ماند. 
متولد آبان : 

داشته  مداوم  ارتباط  احساسات خود  با  که  نیست  برای شما سخت 
باشید حتی اگر آنها کامال طبق برنامه ریزی و انتظار شما پیش نمی 
روند. اما پیچیدگی روابط اخیر تان این توانایی را از شما سلب می 
کند و دیگر شما نمی توانید براحتی احساسات خود را مدیریت کنید. 

خوشبختانه نیازی نیست که برنامه تان را تغییر دهید. 
متولد آذر : 

با وجود اینکه شما تا االن زیر رادار کنترل به خوبی ایستاده بودید، اما 
احساسات شما مایلند که خود را پدیدار سازند و به زودی به آنهایی 
که اطراف شما هستند خود را نشان خواهند داد. هر چه بیشتر تالش 
تا رازی را پنهان کنید، بیشتر پریشان و آشفته خواهید شد.  کنید 
و در دل خود شما  بعضی چیزها پیش خودتان  بهتر است  اگر چه 
حفظ شوند،  اما بهترین کاری که امروز می توانید بکنید این است که 
با اطرافیان تان شفاف و روراست باشید. اگر از شما سئوالی پرسیده 
شد،  یک پاسخ ساده با یک روش رک و صریح می تواند درباره اینکه 
است،  شده  شما  تمرکز  دادن  دست  از  باعث  اخیرا  تان  احساسات 

راهگشا و قانع کننده باشد.

متولد دی : 
شما امروز وقتی که در محل کارتان هستید، دوست دارید از یک راز 
سر در بیاورید. شما اعتقاد دارید یکی از همکارانتان چیزی را از شما 
مخفی کرده است و همین انگیزه ای برای شده که بفهمید آن چیز 
چه بوده است. اما درست نیست که قبل از اینکه اتفاقی بیفتد او را 

تحت فشار قرار بدهید.

متولد بهمن : 
اکنون متوجه شده اید که یکی از نزدیکانتان نگران یا مضطرب است 
اما تاکنون این موضوع را به خاطر سرگرم بودن به کارهای خود نادیده 
گرفته اید. اکنون اشتباه خود را می پذیرید. اگر مدتی است روابط 

اجتماعی تان کم شده است سعی کنید دوباره به اجتماع برگردید.
متولد اسفند : 

ممکن است شخصی از اطرافیان شما شخصیت واقعی خود را نشان 
بدنبال کشف  ذهن شما  می رسد.  نظر  به  طور  این  یا حداقل  ندهد 
چیزهایی است که نمی دانید. شاید به سرانجام کارهایی می اندیشید 

که دیگران برضد شما انجام می دهند.

3
فال روز 

معادن مجلس شورای  و  عضو کمیسیون صنایع 
اواخر  از  خودرو  واردات  اینکه  بیان  با  اسالمی 
انجام خواهد شد، گفت: بخش خصوصی  آذرماه 

باید نسبت به واردات خودرو اقدام کند.
انجام  اقدامات  آخرین  درباره  فیروزی  اهلل  حجت 
شده برای اجرای قانون ساماندهی صنعت خودرو 
در کشور گفت: پیش از این مجلس با مصوبه خود 
اجازه واردات خودرو را به دولت داد و در قانون 

بودجه ۱4۰۱ نیز این موضوع لحاظ شده است.
عضو کمیسیون صنایع و معادن مجلس افزود: در 
این آیین نامه به صراحت به این موضوع پرداخته 
شده است که واردات خودروهای سبک و سنگین 

انجام شود.
نماینده مردم فسا در مجلس با اشاره به تصویب 
در  پیش  هفته  که  خودرو  اسقاط  الیحه  کلیات 
این  در  کرد:  تصریح  رسید،  تصویب  به  مجلس 
خودرو  اسقاط  تا  کرد  ورود  مجلس  نیز  موضوع 
به دلیل خالء قانونی متوقف نشود و همچنین با 
اصالح قانون ساماندهی صنعت خودرو در تالش 
است تا شرایط بهتری را برای واردات فراهم کند.

وزارت  و  دولت  کرد:  تاکید  مجلس  نماینده  این 
به مطالبات  پاسخ  برای  تجارت  و  صنعت، معدن 
مردم و تنظیم گری، آیین نامه الزم برای واردات 
خود را تدوین کرده است و امیدواریم با گام های 
خوبی که در این خصوص برداشته شده، باالخره 

واردات خودرو برای رفع نیاز جامعه انجام شود.
واردات خودرو،  زمان دقیق  فیروزی در خصوص 

است.  پاسخگو  صمت  وزارت  باره  این  در  گفت: 
چرا که با توجه به آیین نامه ای که این وزارتخانه 
تدوین کرده است، باید مشخص شود شرکت ها و 
مبنی  درخواستی  دولتی  یا  خصوصی  بخش های 
از  البته  خیر.  یا  کردند  ثبت  خودرو  واردات  بر 
ابتدا پیش بینی ها به این صورت بود که از اواخر 
آذرماه واردات خودرو انجام شود. وی تاکید کرد: 
در  خودرو  واردات  در  منابعی  نیست  قرار  دولت 
این  برای  کننده  تسهیل  دولت  بلکه  بگیرد  نظر 
باره  این  در  خصوصی  بخش  باید  و  است  بخش 

ورود کرده و نسبت به واردات خودرو اقدام کند.
تاکید  مجلس  معادن  و  صنایع  کمیسیون  عضو 
واردات خودرو  که  تا سال 9۷  از سال 9۱  کرد: 
انجام می شد، حدود ۵۵۰ هزار خودرو وارد کشور 
 ۸۰ تا   ۷۰ حدود  سال  در  آن  میانگین  که  شد 

هزار خودرو است. در حالی که در سال به صورت 
میانگین، ۸۰۰ هزار دستگاه خودرو داخلی تولید 

می شود.
واردات  میزان  حقیقت  در  کرد:  تاکید  وی 
خودرو به تعدادی نیست که بتواند نیاز مردم را 
ایجاد آرامش در  برطرف کند ولی حداقل سبب 
رقابت  و   شد  خواهد  وارداتی  خودروهای   بازار 
سازنده ای بین تولید کنندگان داخلی و خارجی 

ایجاد خواهد کرد.
آسیبی  خودرو  واردات  کرد:  خاطرنشان  فیروزی 
ارتقاء  بلکه سبب  زد  نخواهد  داخلی  تولیدات  به 
دانش فنی خودروسازان دراین مسیر خواهد شد. 
از طرفی تا حدودی نیاز واقعی داخل را که حدود 
است،  در سال  هزار خودرو  و ۳۰۰  میلیون  یک 

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

جدول کلمات متقاطع

نگاه

جستاري در کارنامه جهادي اولين فرمانده لشكر شهيد سپاه 

شهادت در دوازدهمين جانبازي
  احمد محمدتبريزي

 در نخس��تين سال هاي تأس��يس لشکر 27 
محمدرس��ول اهلل)ص( احم��د متوس��ليان، 
ابراهيم همت و رضا چراغ��ي بازوان پرتوان و 
قدرتمندي براي هدایت و رهبري رزمندگان 
بودند. سه یاري که هر کدام وزنه اي سنگين 
براي جبهه ها محسوب مي شدند و نيروها با 
تبعيت از فرمان آنها بهترین عملکرد را نشان 
مي دادند. پس از اسارت حاج احمد متوسليان، 
فرماندهي لشکر به حاج ابراهيم همت سپرده 
شد و رضا چراغي فرماندهي گردان حمزه را 

بر عهده گرفت. 
به گزارش »جوان«، رضا چراغي که در کودکي 
نامش در شناسنامه به اشتباه رزاق ثبت شده 
بود، با قيام امام خميني همانند بس��ياري از 
هم نسالنش مس��ير زندگي اش را پيدا کرد. 
پيوند خوردن مفاهيم انقالبي و اس��المي با 
رضا از او مجاهدي ثابت قدم س��اخته بود. با 
پيروزي انقالب و شروع غائله کردستان خيلي 
سریع خود را به جمع رزمندگان رساند و در 
مبارزه با گروه هاي ضدانقالب و معاند از هيچ 
کوشش��ي دریغ نکرد. او با حضور در مریوان 
تجربيات گرانبهایي را در زمينه مسائل نظامي 

و فرماندهي آموخت. 
پدر شهيد چراغي درباره ویژگي هاي پسرش 

مي گوید: »اهل پارس��ایي، تقوا و دیانت بود 
و همواره نس��بت به انجام واجب��ات و ترک 
محرمات تقيه خاص داشت. از دنيا و زخارف 
آن پرهيز مي نمود و اهل ریا و ریاس��ت نبود. 
وقتي او را ب��ه عنوان فرمانده لش��کر معرفي 
کردند و از او خواستند به س��پاه منطقه 10 
تهران برود و حکم فرمانده��ي اش را بگيرد، 
گفت خجالت مي کشم دنبال این چيزها بروم. 
او عاشق شهادت بود. در طول جنگ، 11 بار 
مجروح ش��د و خودش گفته بود که اگر خدا 
بخواهد، بار دوازدهم شهيد مي شوم و چنين 
هم ش��د. اهل والیت بود و به اه��ل بيت)ع( 
ارادت مي ورزی��د. در مس��ئوليت هایي که به 
عهده مي گرفت، جدي و پر کار بود. نسبت به 
حفظ بيت المال سخت حساس بود و هرگز از 

آن استفاده شخصي نمي کرد. 
با تش��کيل تيپ 27 محمد رس��ول اهلل )ص( 
توس��ط حاج احم��د، رضا چراغي ني��ز از آن 
ب��ه بع��د هم��راه تي��پ 27 در عمليات هاي 
مختلف ش��رکت کرد. ش��هيد چراغي حاج 
احمد متوسليان را اس��تاد خود مي دانست، 
خصوصي��ات بارز اخ��الق و رفت��ار نظامي او 
را الگ��وي خویش ق��رار داده ب��ود و از همان 
اولين روزهاي حضورش در مریوان، با نشان 
دادن ش��جاعت و رش��ادت، جوهر خویش را 
نمایان ساخته بود. با تشکيل تيپ 27 محمد 
رسول اهلل)ص( توس��ط حاج احمد، رضا نيز 

از آن به بعد هم��راه تيپ 27 در عمليات هاي 
مختلف شرکت کرد. 

ش��هيد رضا چراغي در عمليات فتح المبين در 
کنارحاج احمد متوسليان و شهيد حاج همت به 
بررسي و شناسایي مواضع نيروهاي متجاوز عراق 
پرداخ��ت. او در آن عملي��ات فرماندهي گردان 
حمزه را بر عهده داشت و در منطقه دشت عباس 

در برابر تانک هاي دشمن وارد عمل شد. 
در عمليات بيت المقدس که لشکر روي جاده 
آسفالته اهواز - خرمشهر عمل مي کرد، شهيد 
چراغي مسئوليت سه گردان را بر عهده گرفت 
و ب��ا لياقت و توان ب��اال، تا فتح خرمش��هر به 
هدایت نيروها پرداخ��ت. در این عمليات، از 
ناحيه پا مجروح مي ش��ود. پ��س از بهبودي 
نسبي، در عمليات مس��لم ابن عقيل )ع( که 
پایيز سال 61 در منطقه س��ومار انجام شد، 
حاج همت ب��ه عنوان فرمانده ق��رارگاه ظفر 
منصوب شد و شهيد چراغي فرماندهي تيپ 
محمد رسول اهلل )ص( را به عهده گرفت. در 
این عمليات تيپ حضرت رس��ول اهلل )ص( 
حدود 13 گردان داشت که هدایت آنها با رضا 
بود. رضا بر اثر جراحات قبلي پایش در گچ بود 
و ناراحتي زیادي داشت، در حالي که سرم به 
دستش وصل بود، از داخل آمبوالنس عمليات 

را در شرایط بحراني هدایت مي کرد. 

شهيد رضا چراغي سرانجام در عمليات والفجر 
یک که در منطقه عمومي فکه انجام گرفت، 
پس از ابراز رشادت تمام و ایثار و حماسه، به 
ش��هادت رس��يد و روح بزرگوارش به ابدیت 
عش��ق پرواز کرد. یکي از همرزمان ش��هيد 
لحظه ش��هادت رضا چراغ��ي را چنين بيان 
مي کند: »دش��من در ارتفاع 143 فکه پاتک 
سنگين زده بود. به هر ترتيبي بود، خود را به 
آن جا رس��اندم. رضا چراغي، عباس کریمي، 
اکبر زجاجي در حال ش��ليک آر پي جي 60 
بودند. دشمن پاتک سنگيني زده بود. هرچه 
اصرار کردم که عقب برگردند، قبول نکردند. 
روي ارتفاع فقط شش نفر سالم مانده بودند 
که مي جنگيدند، رضا چراغي، عباس کریمي، 
اکبر زجاجي و س��ه نفر بس��يجي که سخت 
درگير بودند. دشمن تصور مي کرد که نيروي 
زیادي روي ارتفاع اس��ت. عصر که دوباره به 
ارتفاع رفت��م، دیدم عباس کریم��ي و دو نفر 
از بسيجيان، پيکر غرقه به خون چراغي را با 

برانکارد حمل مي کنند.«
رضا چراغي، نخس��تين فرمانده لشکر سپاه 
پاسداران انقالب اسالمي بود که خرقه شهادت 
پوشيد و راه دیگر سرلشکران سپاه را به سوي 
آسمان گشود. جانشين او، حاج همت، حدود 
یک سال بعد شربت شهادت نوشيد و فرمانده 
بعدي این لشکر نيز، درست یک سال بعد به 

درجه رفيع شهادت نائل گشت. 

  علي شيرين 
در حاليكه ايام س�ال نو را س�پري مي کرديم 
فرهنگ و تاريخ نگاري دف�اع مقدس يكي از 
اس�توانه ها و ياران انديشمند و فكور خويش 
را از دس�ت داد و در غم فراق دکتر حس�ين 
اردستاني رئيس مرکز اسناد و تحقيقات دفاع 
مقدس، فرهيختگان و حماسه نگاران به سوگ 
نشستند. دکتر حسين اردستاني از رادمردان 
دوران ش�كوهمند حماس�ه و پيش�گامان 
عرصه ثب�ت و ضب�ط روايت حماس�ه ها بود 
که همزم�ان با روزهاي س�خت جنگ، عالوه 
بر ب�ه دوش گرفتن س�الح به س�راغ قلم هم 
رفت تا راوي صادقي براي لحظه هاي تاريخي 
و سرنوشت س�از ي�ک مل�ت باش�د. مرحوم 
اردس�تاني با ترکيب تجربي�ات آن دوران و 
تعهد و تخصص تاريخ نگاري علمي، راهي را 
در پيش گرفت که ثمره و نتيجه و محصولش 
را آين�دگان ب�ه قض�اوت خواهند نشس�ت. 

  شاگردي در مكتب امام
 نویسنده یادنامه آن مرحوم به درستي به توصيف 
این مقطع از زندگي دکتر پرداخته است: »حسين 
اردستاني پایبند چارچوب هاي دیني در خانواده 
و جامعه بود و در خانواده اصيل مذهبي متولد شد 
و در بستر زماني انقالب از پيروان امام و مقلدانش 
به شمار مي آمد که پاي مکتب ش��اگردان امام 
زندگي و تلمذ مي ک��رد و اوام��ر و نواهي امام و 
نظام برایش اصل خدش��ه ناپذیر ب��ود. در دوره 
انقالب با برو بچه هاي مس��اجد س��بحان و امام 
حسن مجتبي)ع( و در محله نظام آباد حشر و نشر 
بسياري داشت و پا به پا و همراهشان تا پيروزي 

انقالب و پس از آن فعاليت مي کرد. 
پس از استقرار نظام جمهوري اسالمي راهش را 
در حفظ آن یافت و براي این منظور به سازمان 
و نهادهاي انقالبي پيوست و با آغاز تهاجم عراق 
عليه ایران روانه جبهه هاي جنگ ش��د تا عليه 
تجاوز دفاع کند. بعد از گذشت دو سال از جنگ 
در سال 61 با توصيه دوس��تان محله قدیمي به 
بخش جنگ دفتر سياسي پيوست و همکاري اش 
از راوي گ��ري در این حوزه آغاز ش��د و به مدت 
ربع قرن ادام��ه یافت.« )یادنامه دکتر حس��ين 
اردس��تاني، نوش��ته امير رزاق زاده( آن مرحوم 
در ادامه این هم��کاري پس از ای��ن، با پذیرش 
حضورش به عن��وان راوي در این عرصه کارش 
را به طور رسمي آغاز کرد و با تهيه دفاتر یگان ها 
و قرارگاه ها  عمدتاً معطوف به تهيه گزارش هاي 
نبرد گوناگون تا پایان جنگ شد و با این حرکت 
بخشي از خألهایي که ممکن بود موجب انحراف 

در روایت تاریخ جنگ شود را پر کرد. 
به دنب��ال پذی��رش قطعنام��ه 598 و برقراري 
آتش بس، او با الهام از تعاليم امام راحل با قبولي 
در کنکور سراسري دانشگاه ها، وارد عرصه نویني 
از زندگي خود ش��د و راه جدیدي را در زندگي 
علمي اما در مسير انقالب اسالمي و ارزش هاي 

دفاع مقدس روي خود گشود. 
  ورود به دانشگاه و عرصه پژوهش

 مرحوم اردس��تاني همزمان با پذیرش در رشته 
علوم سياسي دانشگاه شهيد بهشتي و مقارن با 
تحصيل، موقتاً از مرکز مطالعات و تحقيقات دفاع 
مقدس منفک شد و همراه با جمعي از محققان 
و پژوهشگران مرکز در دوره عالي و دافوس سپاه 
مشغول به کار شد. در حين مشارکت با آن مراکز، 
براي تهيه متون آموزش��ي دف��اع مقدس براي 
فرماندهان ب��ه ارائه طرح های��ي از قبيل احياي 
منابع مرکز در قالب علمي و کالسيک و پروپوزال 
همت گماشت و از همکاري در این زمينه دریغ 

نکرد و در کار پياده سازي بخشي از نوارهایش و 
بازبيني دقيق آنها اهتمام فراوان داشت. 

 تحصيالت علم��ي و دانش��گاهي را در مقاطع 
کارشناسي با رتبه عالي و پذیرش بدون آزمون 
در مقطع کارشناسي ارشد و از آن پس دکترا را تا 
انتها سپري کرد و درکسوت هيئت علمي به کار 

تدریس وتحقيق مشغول شد. 
 در باره این مقط��ع از زندگي دکتر اردس��تاني 
در یادنام��ه ایش��ان آمده اس��ت: »در ای��ن اثنا 
پيشنهادهاي متعدد همکاري با مراکز مختلف 
از جمله شهردار یکي از مناطق تهران  و همکاري 
با معاونت فرهنگي و تبليغات دفاعي س��تاد کل 
نيروهاي مس��لح و وزارت خارجه را نپذیرفت و 
در مبادي آموزش��ي و پژوهشي دفاعي برگرفته 
از تجارب دوران هشت سال دفاع مقدس ادامه 
فعاليت داد و با انتش��ار ده ها ش��ماره فصلنامه 
تخصصي سياست دفاعي و تدوین کتب روزشمار 
اقدام کرد.  در این مقطع بي��ن او و مرکز فاصله 
مي افت��د به طور موق��ت اما دکتر اردس��تاني از 
هنگام جدا ش��دن موق��ت از مرک��ز مطالعات و 
تحقيقات جنگ تا بازگشت دوباره بدانجا همواره 
یکي از معتمدان طرف مش��اوره مرکز بود و در 
جلسات مربوطه دوران مسئوالن دهه 70تا80 
حضور مس��تمر داش��ت و نقطه نظرات عميق و 
علمي خویش را صادقانه بي��ان مي کرد. مضافاً 
بر این، امين فرماندهان س��پاه و جنگ هم بود و 
در دوره اي که پيش��نهاد ادغام و اتمام کار مرکز 
شد اهتمام بسياري به عمل آورد تا از فروپاشي 
مجموعه مورد نظر جلوگي��ري کند و در این راه 
نيز در کنار اعضاي مرکز سایر دلسوزان خارج از 

مرکز موفق بود.«
  گشودن حوزه هاي نوين در تاريخ نگاري 

دفاع مقدس 
گشودن حوزه هاي نویني همچون تاریخ شفاهي 
فرماندهان، موضوعات جامعه محور و نظارت بر 
کار راهيان نور به موازات ده ها مأموریت گذشته 
نشان از توسعه قلمرو مرکز در تراز ملي و فراملي 
دارد ک��ه نياز به ناخ��داي ماهر و زبده و دس��ت 
از جان شس��ته اي مثل اردس��تاني داش��ت. آن 
مرحوم از هن��گام حضورش در س��ال1361 تا 

6 فروردین 1396پيش��ينه ربع قرن حضور در 
کس��وت راوي گري و پژوهشگري و تاریخ نگري 
و تاریخ نگاري و آموزش مفاهيم جنگ هش��ت 
ساله ایران و عراق را یافت و در این سير، اصولي 
را براي خود قرار داد. پش��تکار و سختکوش��ي 
اردس��تاني زبانزد همه همکاران ب��ود. وي براي 
تعيين راهبرد تحقيقاتي و نقش��ه راه پژوهشي 
مرکز، در مقاطع مختلف همایش هاي فشرده اي 
با حضور پيشکسوتان و جوانان مستعد در تهران 
و شهرستان هاي مختلف برگزار نمود و از نتایج 

آن نيز در مرکز بهره برداري کرد. 
  کتاب شناسي دکتر اردستاني

»مبدأ تحول در استراتژي نظامي ایران« و »تنبيه 
متجاوز« دو اثر چاپ شده از مرحوم دکتر حسين 

اردستاني است. 
دکتر اردس��تاني از ماه هاي ابتدایي شکل گيري 
عمليات هاي ب��زرگ، وارد بخ��ش تاریخ جنگ 
دفتر سياسي س��پاه پاسداران ش��د و پا به پاي 
فرمانده��ان برجس��ته جن��گ، در صحنه هاي 
حس��اس و سرنوشت  س��از دفاع مقدس حضور 
داش��ت و به ثبت دقيق تاریخ جن��گ همراه با 
جزئيات آن پرداخت. در عمليات خيبر حضور او 
در قرارگاه مرکزي نجف، به عنوان ناظري دقيق 
و منصف، مستندات ناب و ماندگاري در اختيار 
مورخين و محققين جنگ قرار داده اس��ت. آن 
مرحوم و دوستان راوي اش در سایر بخش هاي 
دفاع مقدس نيز این مجاهدت ها را تکرار کردند 
تا گنجينه اسناد دس��ت اول جنگ از مجاهدت 
خاموش آنها مهيا ش��ود و در دسترس محققان، 
پژوهش��گران و دانش��جویان قرار گيرد. مرحوم 
اردستاني همزمان در سال هاي پس از جنگ با 
استفاده از اسناد دسته اولي که خود در تهيه آنها 
نقش مؤثر داشت، تحقيق و تأليف در حوزه جنگ 
تحميلي را با رویکردي تحليلي و عميق کليد زد. 
در همين راستا »مبدأ استراتژي نظامي ایران« و 

»تنبيه متجاوز« را به نگارش در آورد. 
  تنبيه متجاوز

این کتاب نگاهي نظامي � سياسي به جنگ دارد 
و از تابس��تان 1361 تا فروردین 1367 را در بر 
مي گي��رد. این دوره با عملي��ات »رمضان« آغاز 

مي ش��ود و با پيروزي در عمليات »والفجر10« 
پایان مي پذیرد. موض��وع اصلي این دوره، بحث 
»تنبيه متج��اوز« و »موازنه ي نظامي« اس��ت. 
کتاب به چهار فصل تقسيم شده است که فصل 
اول آن »تحول اساس��ي در صحنه نبرد«، فصل 
دوم »ابتکار نظامي«، فصل سوم »تغيير موازنه 
به نفع ایران« و فصل چهارم »تغيير اس��تراتژي 
عملياتي و عوامل مؤثر بر آن« اس��ت.  همچنين 
بخش هاي جمع بندي و نتيجه گي��ري و منابع 
و مآخ��ذ در پایان ه��ر فصل و فهرس��ت راهنما 
)اش��خاص، اماکن و... ( و رویدادها و نقشه هاي 
محورهاي عملياتي، در پایان کتاب آمده است. 

  مبدأ تحول در استراتژي نظامي ايران
این کتاب، اثر برگزیده دهمين دوره جایزه کتاب 
فصل در تابس��تان1388 اس��ت. در ابتداي این 
کتاب، س��اختار نظام بين المل��ل در زمان وقوع 
جنگ ایران و عراق بيان و س��پس اس��تراتژي 
نظامي عراق بررس��ي ش��ده و بحران داخلي و 
مس��ئله جنگ، تحليل و در ادام��ه به وضعيت 
نيروهاي مسلح شامل ارتش، سپاه و بسيج اشاره 

شده است. 
عالوه بر این تشریحي از استراتژي نظامي ایران 
از زمان تجاوز عراق تا قبل از عمليات ثامن االئمه 
نيز به چش��م مي خورد. در پای��ان، یک تعریف 
تئوریک از استراتژي تحول راهبرد نظامي ایران 

در عمليات ثامن االئمه، ارائه شده است. 
پيشگفتار، مقدمه، فصل اول: محيط بين المللي، 
فصل دوم: اس��تراتژي نظامي عراق، فصل سوم: 
بحران داخلي و فرعي شدن مسئله جنگ، فصل 
چهارم:اس��تراتژي نظامي ای��ران، فصل پنجم: 
اشغال و آزادسازي ش��رق کارون، فصل ششم: 
تحول در راهبرد نظامي و فهرس��ت نقش��ه ها از 

جمله بخش هاي این کتاب هستند. 
  جهادگ�ر عرص�ه تاريخ ن�گاري دف�اع 

مقدس 
پس از عروج رئي��س مرکز اس��ناد و تحقيقات 
دفاع مق��دس برخي از همرزمان و مس��ئوالن و 
فرماندهان دوران دفاع مقدس با انتشار پيام هایي 

یاد آن استاد و حماسه نگار را گرامي داشتند. 
 سرلشکر پاس��دار محمدعلي جعفري فرمانده 

کل سپاه پاسداران از سردار اردستاني به عنوان 
جهادگر عرص��ه تاریخ نگاري دف��اع مقدس یاد 
مي کند و مي افزاید: حض��ور و نقش آفریني هاي 
سترگ، ممتاز و جهت بخش مرحوم اردستاني 
در ثبت تاریخ جنگ و صيانت از حقایق و واقعيات 
دفاع مقدس هش��ت س��اله و تدوین و ترس��يم 
هنرمندانه و صادقانه ح��وادث و رخدادهاي آن 
مقطع خطير و تاریخ ساز کشور و به ویژه مدیریت 
و سامان بخشي این امر در مرکز اسناد و تحقيقات 
دفاع مقدس، در خور تحسين و ان شاءاهلل قرین 
اجر و ثواب اخروي خواهد بود.  سرلشکر صفوي 
دستيار و مش��اور عالي فرماندهي معظم کل قوا 
هم در پي درگذش��ت دکتر حس��ين اردستاني 
در این باره مي نویسد: حضور ارزشمند آن راوي 
صدیق در جبهه هاي نبرد حق عليه باطل و تالش 
خالصانه و تأثيرگذار در ثبت وقایع دفاع مقدس و 
بيش از دو دهه مجاهدت مستمر براي انتقال علوم 
و معارف دفاع مقدس که ناشي از دغدغه مندي 
و احساس تعهد و تکليف ایش��ان بود، توشه اي 
اس��ت که در پيش��گاه ایزد منان مورد محاسبه 
قرار خواهد گرفت.  سردار سرلشکر محمد باقري 
رئيس ستاد کل نيروهاي مسلح هم درباره وجوه 
ش��خصيتي رئيس مرکز اسناد و تحقيقات دفاع 
مقدس نوشته اس��ت: بي تردید دکتر اردستاني 
از طالیه داران برجسته تاریخ نگاري دفاع مقدس 
و از محققان، نویس��ندگان و راوی��ان پرتالش و 
متفکر این حوزه به شمار مي رود که پس از جنگ 
تحميلي استکبار جهاني عليه انقالب اسالمي و 
ملت ایران، رسالت خود را »زینبي« به تأسي از 
بانوي قهرمان کربال و عاشورا، فعاليت در عرصه 
ثبت راستين و دقيق هش��ت سال دفاع مقدس 
و حقایق و واقعيات تاریخ س��از و الهام بخش آن 
برگزید. حقيقتاً من حس��رت مي خ��ورم از این 
دغدغه هاي مس��ئوالنه اي که ایش��ان داشت. از 
این اتاق به آن ات��اق، از مصاحبه این فرمانده به 
مصاحبه آن فرمانده، خيلي چيز عجيب و قابل 

تحسيني بود. 
سرلشکر محس��ن رضایي هم به پاره اي از وجوه 
ش��خصيتي این نام آور عرصه تاریخ نگاري دفاع 
مقدس اشاره مي کند و مي گوید: آدم تا زماني که 
این گوهرها را از دست نداده قدرش را نمي داند، 
هرچه من فکر مي کنم باورم نمي شود. هم حادثه 
غيرمنتظره بود هم به قدر و منزلت حسين بيشتر 
آگاه مي شویم. اي کاش در زمان حيات ایشان این 
 قدر و منزلت ها را مي فهميدیم. به هرحال عروج 
عاشقانه ایشان از ميان ما دردناک است. مخصوصاً 
براي خود من دردناک اس��ت ولي از شما یاران 
ایشان، ش��اگردانش و برادران ایشان مي خواهم 
که همين عش��ق، همين صفا و دلس��وزي را که 
ایش��ان براي ميراث امام و دفاع مقدس داشتند 
ادامه بدهي��د. باالخره از 10 س��ال عمر حضور 
امام)ره( در جمهوري اسالمي، هشت سالش در 
جنگ بوده و حفظ ارزش ها و دستاوردهاي جنگ 
و انتقال این اث��ر بزرگ یعني انتق��ال امام)ره(، 
یعني حفظ امام)ره(. حف��ظ ارزش هاي جنگ، 
حفظ امام)ره( است. حفظ ميراث جنگ، حفظ 

شهدا است. 
سرلشکر پاسدار قاسم س��ليماني فرمانده سپاه 
قدس هم مرحوم اردستاني را از جمله پيام رسانان 
دوران دفاع مقدس مي داند و مي افزاید: ایشان با 
تعهد انقالب��ي و والیي خ��ود از چهره هاي مؤثر 
در ثبت وقایع جنگ و رش��ادت هاي رزمندگان 
دفاع مقدس و در رس��الت پيام رس��اني و روایت 
ارزش هاي جهاد و ش��هادت، از ش��خصيت هاي 
ممتاز و از سابقون بود که ان شاءاهلل پاداش خير و 

جزاي اخروي براي خود ذخيره نموده است. 

يادي از دکتر حسين اردستاني، رئيس مرکز اسناد و تحقيقات دفاع مقدس 
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حل جدول 3185

رئیس پلیس فتای پایتخت خبرداد
هنگام خرید با کارت بانکی 

رمز بانکی را خودتان وارد کنید
اغلب  اینکه  به  اشاره  با  بزرگ  تهران  فتای  پلیس  رئیس 
فروشنده های سیار  از طریق  اسکیمری  کالهبرداری های 
انجام می شود از هموطنان خواست که حتما هنگام خرید 

با کارت بانکی رمز بانکی را خودشان وارد کنند.
آمارها  تازه ترین  گفت:  گودرزی  معظمی  داود  سرهنگ 
از  بیش  که  می دهد  نشان  فتا  پلیس  ماموریت های  از 
تهران کشف  در  سایبری  جرایم  های  پرونده  درصد   9۰
شده و در حوزه جرایم اقتصادی در سال جاری بیش از 
6۰۰ میلیارد تومان از اموال مردم که به روش هایی نظیر 
کالهبرداری های  آنالین،  بازارهای  مجاز،  غیر  برداشت 
تلفنی، ارزهای دیجیتال،  اسکیمر و ... از مردم به سرقت 
رفته بود مورد رسیدگی قرار گرفته و به آنان بازگردانده 
شده است. رئیس پلیس فتای تهران بزرگ با بیان اینکه 
یکی از پیشگامان اطالع رسانی و آگاه سازی حوزه جرایم 
سایبری پلیس فتا است، گفت: تکنولوژی با سرعت فراوان 
رشد کرده و ضریب نفوذ اینترنت و شبکه های اجتماعی 
یافته  افزایش  نوین  بانکداری های  خدمات  همینطور  و 
اما سواد سایبری متناسب با آن رشد نکرده است. اغلب 
افرادی که طعمه مجرمان سایبری شده اند علم و اطالع 
کافی در این حوزه نداشته اند و پلیس فتا به دنبال افزایش 
معظمی  است.  میان شهروندان  در  آگاهی  و  علم  همین 
گودرزی با بیان اینکه در همین راستا نیز پلیس فتا در 
اطالع رسانی  سایبری  کالهبرداری های  انواع  خصوص 
بخش  آگاهی  پیامک های  همچنین  گفت:  است،  کرده 
با  مدت  این  در  نیز  رسانه ها  و  شده  ارسال  مردم  برای 

پلیس فتا همراه بودند.
  وی با اشاره به اینکه یکی از کالهبرداری های مرسوم، 
گذشته  در  گفت:  است  بانکی  حساب های  از  برداشت 
می شد.  انجام  فیشینگ  قالب  در  عموما  برداشت ها  این 
حوزه  در  مرکزی  بانک  با  تنگاتنگ  تعامل  و  همکاری 
اقدامی  عنوان  به  پویا  رمزهای  و  گرفت  صورت  قضایی 
پیشگیرانه راه اندازی شد که برای مدتی بسیار پاسخگو 
از  بدافزارها  این  شدند.  گسترده  بدافزارها  اینکه  تا  بود 
طریق لینک های آلوده طعمه های خود را شکار می کنند 
ارسال  هموطنان  برای  ناشناس  های  شماره  طریق  از  و 
می شود، راهکار مقابله با آن نیز بارها گفته شده و باز هم 
تکرار می کنم که شهروندان باید از لمس لینک ها ناشناس 

و بازکردن آنها پرهیز کنند.
هیچ  اینکه  بر  تاکید  با  بزرگ  تهران  فتای  پلیس  رئیس 
سازمان حاکمیتی برای هیچ فردی از شماره شخصی پیام 
نمی فرستد، گفت: کالهبرداران سایبری پیام های حاوی 
کرده  تنظیم  جامعه  نیازهای  با  متناسب  را  خود  بدافزار 
به  اگر  دارند.  خود  طعمه  ترغیب  و  تطمیع  در  سعی  و 
هر دلیلی پیامی حاوی لینک برای شهروندان ارسال شد 
توجه شود. در صورتیکه  به سرشماره  اول  باید در وهله 
شماره های  طریق  از  و  شده  تایید  سرشماره  بدون  پیام 
شخصی بود؛ به سرعت باید این پیام بدون ورود به لینک 
پاک شود. سهام عدالت، هدفمندی یارانه ها و ... از جمله 
مورد از این پیامک های حاوی بدافزار هستند که توسط 

مجرمان سایبری ارسال می شود.

خبر

جدول 3186

اجازه  ما  به  که  است  ارزشمند  احساس  یک  عصبانیت 
می کنیم،  خطر  احساس  طریقی  هر  به  وقتی  تا  می دهد 
نه تنها  علت  جستجوی  و  شناختن  شویم.  آگاه  آن  از 
قابل قبول است، بلکه راهی سالم است زیرا باعث می شود 
استانداردهای خوبی را برای ایمنی خود و چگونگی رفتار 

با خودمان تعیین کنیم.

بپذیرید که خشم طبیعی است
شناخت خشم، بررسی کردن آن در خودمان و پذیرفتن 
این که احساسات عادی و مفید هستند، همگی واکنش های 

سالمی هستند.
مهم است یاد بگیرید احساسات خود را بشناسید و با آن ها 
ارتباط برقرار کنید. این کار می تواند به شما کمک کند تا 
عصبانیت  واقع  در  احساس  این  اوقات  گاهی  کنید  درک 
برای مدیریت  یادگیری مهارت ها  باعث  نیست و می تواند 
نیز  کودکان  در  حتی  موضوع  این  شود.  دیگر  احساسات 
احساسات  یا  خشم  با  آن ها  که  هنگامی  است.  صادق 
زودتر  هرچه  می کنند،  نرم  دست وپنجه  ناراحت کننده 
کنند  کمک  آن ها  به  می توانند  سرپرستان  یا  والدین 
در  می توانند  و  بیاموزند  را  خشم  کنترل  مهارت های  تا 

بزرگسالی سالم تر با این احساسات کنار بیایند.

روش های مثبتی برای خاموش کردن آتش خشم 
پیدا کنید

کردن  خاموش  برای  بی طرفانه  یا  مثبت  راه های  یافتن 
یاد  آتش خشم، یک مهارت الزم منعطف است. وقتی ما 
می گیریم که چگونه بتوانیم ناراحتی احساس عصبانیت را 
بدون آسیب رساندن به خود یا شخص دیگر کنترل کنیم، 
توانایی خود را برای هدایت مشکالت آینده و بهبود روابط 

خود افزایش می دهیم.
ازآنجاکه خشم یک احساس طبیعی است، روش های سالم 
و طبیعی برای مدیریت این احساسات وجود دارد. هنگام 
احساس خشم، اولین کاری که باید انجام دهید این است 

که این هیجان را احساس کرده و آن را پردازش کنید.
اگر  بلکه  است،  ناسالم  نه تنها  آن  سرکوب  برای  تالش 
نفس  لحظه ای  می خزد.  بیرون  زود  یا  دیر  نباشید  آماده 
بکشید و به این فکر کنید که محرک این خشم چیست 
و چگونه می توانید شرایط را کنترل کنید. بررسی چرایی 
را  الگو  این  تا  کند  کمک  شما  به  می تواند  عصبانیتتان 

بشکنید.

الگوها را تغییر دهید
مرتبط  آن  با  را  عصبانیت  و  درد  که  را  آنچه  می توانید 

می کنید تغییر دهید.
به جای واکنش نشان دادن به یک روش خاص، می توانید 
جدایی  اگر  به عنوان مثال،  دهید.  تغییر  را  خود  الگوهای 
سابق  همسر  و  گذشته  به  وقتی  داشته اید  ناخوشایندی 
می توانید  شوید.  عصبانی  نیست  الزم  می کنید  فکر  خود 
امر  این  باشید.  بی تفاوت  خاص  شخص  آن  به  نسبت 
منجر به ناامیدی کمتر و مهم تر از همه، در دست گرفتن 

احساسات می شود.
توصیه  را  خونسردتری  رویکرد  همچنین  متخصصین 
می کنند. شما می توانید آهنگ صدایی که در سرتان هست 
را از چیزی ترسناک به موضوعی مسخره و کمتر ترسناک، 
مانند شخصیت کارتونی تغییر دهید. این کمی عجیب به 
مؤثر  بسیار  این کار  اعتماد کنید،  ما  به  اما  نظر می رسد، 

است. امتحان کنید.

برایش نام بگذارید تا رام شود!
کند.  کمک  آن  فرونشاندن  به  می تواند  خشم  شناسایی 
متوجه  که  است  این  خشم  با  مقابله  برای  راه  سالم ترین 
آن باشید، به آن فضا دهید و سعی کنید بیشتر بر رویداد 
واقعیتی  یا  موقعیت  به  واکنش  تا  کنید  تمرکز  علت،  یا 
که باعث عصبانیت شده است. درمورد آن صحبت کنید، 
چشم انداز دیگری را جستجو کنید و سعی کنید آن را از 

دید شخص مقابل درک کنید.

به دنبال کمك حرفه ای باشید
برای  می توانید  که  دارد  وجود  بسیاری  سالم  ابزارهای 
حرفه ای،  فرد  یک  با  کار  جمله  از  خشم،  پاسخ  مدیریت 

استفاده کنید.
یادگیری کسب زمان الزم برای پردازش موقعیت و پاسخ 
به جای واکنش، در محدودکردن یک طغیان خشم مفید 
آموزش دیده  روان  بهداشت  متخصص  یک  با  کار  است. 
می تواند در درک اینکه خشم شما از کجا نشئت می گیرد 
و مکانیسم های یادگیری برای شناخت احساسات گم شده 

مفید باشد.

روش های ناسالم برای مقابله با خشم چیست؟
شوید  وسوسه  است  ممکن  هستید،  عصبانی  وقتی 
پرخاشگری کنید. این کار را نکنید. نه تنها می تواند شما را 

در یک موقعیت خطرناک قرار دهد، بلکه طبق یک مطالعه 
احساس  شما  که  می شود  باعث  فقط  این  شده،  منتشر 

بدتری داشته باشید، نه بهتر.

خشونت
خشم اغلب به عنوان بهانه ای برای استراتژی های منفی یا 
آسیب زننده استفاده می شود. خشونت علیه دیگران، اشیا، 

یا خود ما می تواند توسط خشم تقویت شود.
این نوع رفتار منفی می تواند اثر »گلوله برفی« داشته باشد. 
جسمی  یا  کالمی  خشونت  اعمال  هستید  عصبانی  وقتی 
هرگز فکر خوبی نیست. این نوع رفتارها به دالیل زیادی 
بیشتر  رنج  باعث  می تواند  نهایت  در  اما  هستند  ناسالم 
مانند پایان رابطه یا اشتغال، مشکالتی در مدرسه یا حتی 

مشکالت حقوقی بدتر شود.

سوءمصرف مواد
یک روش ناسالم دیگر برای کنار آمدن با خشم، نوشیدن 
از  استفاده  است.  مخدر  مواد  مصرف  یا  الکلی  مشروبات 
است  از مصادیق خودآزاری  نیز  پرخطر  رفتارهای  و  مواد 
و فرد عصبانی را بیشتر به خطر می اندازد، اگرچه می تواند 
در لحظه احساس خوبی به شخص دهد و به کاهش درد 
ریشه های  به  پرداختن  بدون  اما  کند،  عصبانیت کمک  و 

اصلی عصبانیت و رفتار می تواند به روابط آسیب برساند.

آیا می توان کمتر عصبانی شدن را آموخت؟
خشم  کاهش  چگونگی  یادگیری  است  ممکن  گرچه 
اقدامات کوچک  با  اما کنترل خشم  برسد؛  به نظر  دشوار 
امکان پذیر است. در هر شرایط معین یک فرد می تواند یاد 
این  با  تنظیم کند.  تا حدی  را  بگیرد که احساسات خود 
وجود اولین قدم ضروری در تنظیم هیجانی، خود همدلی 
داشتن  برای  و شناختن حق خود  احساس  این  )پذیرش 
چنین احساسی( است. به جای اینکه سراسیمه غرق مثبت 
ناراحتی  شدن سمی شوید، به خود اجازه دهید احساس 

کنید.
بااین حال، پس از تأیید احساسات منفی، کار با تکنیک هایی 
مانند ذهن آگاهی، ارتباطات یا حواس پرتی برای فرونشاندن 

این احساسات مفید است.
کمتر واکنش پذیر باشید

کار بر روی ذهنیت و نحوه مشاهده عوامل استرس زا یک 
روش قدرتمند برای بهبود سالمت روان شما است. وقتی 
می کنیم،  کار  واکنشمان  میزان  دادن  کاهش  روی  بر  ما 
بدان  این  اذیتمان نمی شود.  این حد موجب  تا  همه چیز 
اتفاق  کمتر  عصبانیت  و  تحریک  به راحتی،  که  معناست 

می افتد.
به  سرطان  به  پدرش  ابتالی  تشخیص  از  پس  که  فردی 
بمبی از خشم تبدیل شده بود می گوید: واکنش اولیه من 
گاهی  و  معقول  بودن  غمگین  بود.  ناراحتی  و  عصبانیت 
الزم است. با این وجود عصبانیت بی حاصل می باشد. من 
عصبانیت خود را به دویدن هدایت کردم و در نهایت چهار 
شناسایی  با  رساندم.  پایان  به  گذشته  سال  در  را  ماراتن 
اشتیاق و هدفم، من توانستم خشم را از ذهنیت خود پاک 

کنم و بابت زندگی روزانه ام همیشه شاکر باشم.
می افتد  اتفاق  برایتان  که  را  آنچه  نمی توانید  لزوماً  شما 
را  آن  برابر  در  عکس العملتان  نحوه  اما  کنید؛  کنترل 
اجازه  به خود  آنچه  باشید.  می توانید تحت کنترل داشته 

می دهید از آن عصبانی شوید انتخاب شما است.

راه سالم مبارزه با خشم چیست ؟

قانون واردات خودرو از 
اواخر آذر اجرایی می شود



 ایران 
سرزمین کودتای مخملی نیست

 دشمن اندیشه نسل جوان ما را 
مورد هجوم قرار داده است

صفحه )4(صفحه )4(

 وزیر امور خارجه با تاکید بر اینکه ایران سرزمین کودتای مخملی 
یا رنگین نیست، به اروپایی ها توصیه کرد با رویکردی واقع بینانه 
و  خارجه  امور  وزیر  امیرعبداللهیان  بنگرند. حسین  موضوعات  به 
جوسپ بورل نماینده عالی سیاست خارجی اتحادیه اروپا در گفت 
لغو  مذاکرات  به  مربوط  تحوالت  آخرین  مورد  در  تلفنی  وگوی 

تحریم و روابط دوجانبه با اتحادیه اروپا و مسائل اخیر ...

رئیس جامعه مدرسین حوزه علمیه قم گفت: رؤسای دانشگاه ها 
و مدارس باید انحرافاتی که دشمن در روح، فکر و اندیشه نسل 
به وجود  غیر حضوری  آموزش  از  ناشی  واسطه خأل  به  ما  جوان 
آیت اهلل  کنند.   جبران  ممکن  زمان  کمترین  در  را  است  آورده 
آزاد  دانشگاه  رئیس  با  دیدار  در  بوشهری  حسینی  سیدهاشم 

اسالمی با بیان اینکه دوری دانش آموزان و دانشجویان از ...
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کاهش ۷ درصدی تصادفات فوتی
 در کهگیلویه و بویراحمد

راه سالم 
مبارزه با خشم

 چیست ؟

در سایه ضعف زیرساخت ها ی سردخانه ای  
و فرآوری در استان؛

سود کشاورز
 به جیب دالل می رود

زیرساخت های سردخانه ای  در سایه ضعف  دالالن 
بویر  و  کهگیلویه  کشاورزان  محصوالت  فرآوری،  و 
احمد را ارزان می خرند و دسترنج مردم محروم را به 
یغما می برند. اینجا کهگیلویه و بویراحمد، سرزمینی 
حاصل خیز در قلب جنگل های زاگرس است که پایه 
با کشاورزی پیوند  از دیرباز  اقتصاد خانوار محورش 
خورده است. استانی که نه دود کارخانه را حس و 
اساس  و  پایه  چشد،  می  را  بودن  صنعتی  طعم  نه 
اقتصادش بر محور کشاورزی فعال بوده، اما هیچگاه 

بر اساس پتانسیل هایش، رشد نوین کشاورزی....

ملی  اقتدار  که  گفت  جمهور  رییس 
قرار  دشمنان  هجمه  مورد  کشور 

گرفته است.
همایش  در  رییسی  ابراهیم  سید 
ساختار  انقالبی  بازسازی  منطق  ملی 
آنچه  همواره  اینکه  بیان  با  فرهنگی 
نسبت به آن تهدید و شبیخون صورت 
پاک  دل   ، غنی  فرهنگ   ، می گیرد 
جوانان ، دین باوری ، هویت اسالمی ، 
دینی و فرهنگی این جوانان است که 
سرچمشه اقتدار ملی  کشور محسوب 
همین  ملی  اقتدار  گفت:  شود،  می 
فرهنگ  و  دین  از  که  است  هویت 
هجمه  مورد  اکنون  و  برخواسته  ما 

دشمنان قرار  گرفته است.
سازی  چابک  و  محوری  مخاطب  وی 
تاکید  مورد  را  فرهنگی  دستگاههای 
روز  »به  این که  بیان  با  و  داد  قرار 
و  فرهنگ  حوزه  در  قوانین  رسانی 
ضرورت  یک  مجازی  سواد  توسعه 
اجتناب ناپذیر است« ادامه داد: حذف 
دوباره کاری ها و تبدیل دستگاههای 
فرهنگی به دستگاهای نقش آفرین و 
مساله محور با رویکرد توجه مخاطبان 
خود ضرورت دارد. وی خواستار توجه 
مخاطبان  به  فرهنگی  دستگاه های 
خود شد و با تاکید بر این که »نگاهها 
باشد«،  معطوف  مساله  حل  بر  باید 
برای  هایی  شاخص  تدوین  خواستار 

اندازه گیری عملکرد دستگاهها شد.
تمام  کرد:  خاطرنشان  رییس جمهور  
ساختار، سازمان و اعتبارات تخصیص 

یافته به دستگاههای فرهنگی...

از  بویراحمد  و  کهگیلویه  استان  راه  پلیس  رئیس 
کاهش ۷ درصدی تصادفات فوتی طی  سال جاری در 
این استان خبر داد. سرهنگ بهنام ویسی پور، با اشاره 
ابتدای  از  گفت:  استان  امسال  تصادفات  وضعیت  به 
سال جاری تاکنون، تلفات تصادفات فوتی این استان 
نسبت به مدت مشابه سال قبل ۷ درصد کاهش یافته 
تصادفات  وقوع  علت  نظر  از  اینکه  بیان  با  وی  است. 
از  ناشی  درصد   4۲ بویراحمد  و  کهگیلویه  استان 
سرعت غیرمجاز و غیرمطمئنه است، اظهارکرد: عدم 
توجه به جلو و خستگی و خواب آلودگی با ۲۲ درصد 

و انحراف به چپ ۲۰ درصد در رتبه های بعد...

رئیس پلیس راه  استان خبر داد؛ 
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 رئیس سازمان مدیریت و برنامه ریزی استان :

نرخ بیکاری
 در کهگیلویه و بویراحمد 

کاهش یافت

مدیر آموزش و پرورش گچساران گفت:

باید سیاسی کاری در آموزش 
و پرورش ممنوع شود 

اقتدار ملی کشور 
مورد هجوم دشمنان است 

2

2

استاندارد کهگیلویه و بویراحمد تاکید کرد؛

استخدام دولتی
 فقط از طریق آزمون

3

دستور  به  اشاره  با  تهران  سپاه  فرمانده 
فرمانده کل سپاه مبنی بر منع استفاده از 
اسلحه در جریان اغتشاشات، گفت: از آغاز 
بسیجیان  از  نفر  تاکنون، ۸۵۰  اخیر  فتنه 

مجروح و سه تن از آنان شهید شده اند.
حسن  سردار  مهر،  خبرگزاری  گزارش  به 
محمد  حضرت  سپاه  فرمانده  حسن زاده 
امروز  بزرگ  تهران  )ص(  اهلل  رسول 
بازنشستگان  از  تعدادی  جمع  در  )شنبه( 
این سپاه، اظهار داشت: به واسطه عملیات 
روانی سنگین دشمنان، نتوانستیم واقعیت 
روشن  در ذهن جوانان  را  اسالمی  انقالب 
درست  ذهنیت  دلیل  همین  به  کنیم؛ 
برتری های  و  اسالمی  ایران  از  واقعی  و 
کشورمان در ذهن جوانان وجود ندارد؛ این 
خود  دشمنی  دشمن،  که  است  حالی  در 
را علیه انقالب اسالمی از روز اول پیروزی 

انقالب اسالمی آغاز کرده است.
برخی  برخالف  افزود:  حسن زاده  سردار 
حتی  نه  و  انقالب  اوایل  نه  که  مسئوالن 
اکنون متوجه دستاوردهای انقالب نشدند، 
پیروزی  اول  ماه  شش  همان  در  دشمن 
انقالب  پیروزی  با  که  شد  متوجه  انقالب 
به  غرب  منافع  تمام  ایران  در  اسالمی 
مخاطره خواهد افتاد؛ لذا دشمنی دشمنان 

علیه انقالب اسالمی کاماًل طبیعی است.
شد:  یادآور  بزرگ  تهران  سپاه  فرمانده 

هشت سال دفاع مقدس که می رفت برای 
تهدید  بزرگترین  نظام  این  موجودیت 
اسالم  جهان  فرصت  بزرگ ترین  به  باشد، 
جبهه  به عنوان  شما  آنچه  لذا  شد؛  تبدیل 
مقاومت می بینید، نتیجه هشت سال دفاع 
مقدس است؛ دشمنان این ملت نه تنها در 
را  خود  اراده  نتوانستند  تحمیلی  جنگ 
تحمیل کنند، بلکه بعد از جنگ نیز رژیم 
عملیات  یک  حتی  آمریکا  و  صهیونیستی 
این  و  نداشتند  اسالمی  ایران  علیه  موفق 
را  آن  جوانان،  که  است  نکته ای  همان 

نمی دانند.
یعنی حاج  عنوان کرد: قدرت جهانی  وی 
قاسم سلیمانی که در یادواره شهدا عنوان 
می کند تا سه ماه دیگر بساط داعش را در 
وعده  این  و  می کند  سوریه جمع  و  عراق 
خود را هم در زمان اعالم شده انجام داد و 
دولت خودخوانده داعش از بین رفت؛ امروز 
که در جنگ اقتصادی قرار داریم هم وقتی 
نفت  نمی گذاریم  کردند،  اعالم  دشمنان 
ایران صادر شود و بر همین اساس نفتکش 
مقابِل  در  هم  ما  کردند،  توقیف  را  ایران 
توقیف  را  آن ها  کشتی  سه  کشتی،  یک 
کردیم که مجبور شدند کشتی کشورمان 
که کشورمان  زمانی  و حتی  کنند  آزاد  را 
را به اقدام نظامی تهدید کردند با هشدار 
رهبر معظم انقالب اسالمی مبنی بر اینکه 

در صورت اقدام نظامی رژیم صهیونیستی 
علیه کشورمان، حیفا و تل آویو را با خاک 
منصرف  خود  اقدام  از  می کنیم،  یکسان 
شدند؛ این ها در واقع نمونه هایی از قدرت 

جهانی ایران است.
به  البته  داد:  ادامه  حسن زاده  سردار 
مقابل  طرف  قدرت افزایی،  این  موازات 
ضعف  پوشش  برای  و  می شود  ضعیف تر 
آن  مختلف  کارهای  انجام  به  دست  خود 
نمونه  زیاد می زند که  با سر و صدای  هم 
اخیر،  فتنه  در  زیرا  است؛  اخیر  فتنه  آن، 
تمام رسانه های جهان دست به دست هم 
طراحی بین المللی علیه ایران انجام دادند، 
نظام  برای  بزرگ  فرصتی  به  فتنه  این  اما 

تبدیل شد.
فرمانده سپاه تهران بزرگ گفت: همان گونه 
در  گذشته  سالیان  طی  شد،  عنوان  که 
رژیم  و  آمریکا  با  نبرد  عرصه های  تمام 
باعث  این  و  بودیم  پیروز  صهیونیستی 
شده تا دشمنان جرأت اقدام نظامی علیه 
کشورمان را نداشته باشند و حتی در جنگ 
فرهنگی هم که دنبال جدایی نسل جوان از 
انقالب هستند، دیدیم که جوانانی همچون 
شهید حججی و سایر شهدای مدافع حرم 
رشد  فرهنگی  شبیخون  دوراِن  همین  در 
یافتند؛ البته در هر نبردی که به پیروزی 
پیروز  طرف  باالخره  می شود،  منتهی  هم 
که  می بیند  آسیب  و  خسارت  نیز  میدان 
سه  و  مجروح   ۸۵۰ تاکنون  فتنه  این  در 

شهید داده ایم.
اینکه در شنودهای جبهه  با اشاره به  وی 
مخالف نظام، می شنویم که عنوان می کنند 
تصورشان در رابطه با متزلزل بودن ساختار 
نظام اشتباه بوده است، تصریح کرد: برخی 
نظام  در  جایگاهی  هیچ  سلبریتی ها  از 
ندارند؛ چون آن ها هرچه به دست آوردند 
به واسطه فعالیت در این نظام اسالمی بوده 
البته این را هم نمی دانند که اگر مردم  و 
اراده کنند در کوتاه ترین زمان، آن ها را از 

جایگاه شان به پایین می کشند.
بسیج  اینکه  به  اشاره  با  حسن زاده  سردار 
افزود:  دارد،  آماده  گردان   ۳۸۰ تهران  در 
کرده  پیش بینی  اغتشاشگران  حامیان 
رود،  باال  اعتراض  فریاد  وقتی  که  بودند 

و حتی  کند  کنترل  را  آن  نمی تواند  نظام 
دو  تلفات  موفقیت،  به  دستیابی  برای 
کرده  لحاظ  را  نفری  هزار  سه  تا  هزار 
کسی  آن  نبود  مهم  هم  برایشان  و  بودند 
پلیس، بسیج، سپاه،  از  که کشته می شود 
باشد؛  اغتشاشگران  خود  حتی  یا  مردم 
زیرا فقط به دنبال افزایش کشته ها بودند، 
چون  درآمد؛  آب  از  غلط  پیش بینی ها  اما 
مردم به اغتشاشگران اضافه نشدند که این 

نشان دهنده همان قدرت نرم نظام است.
رسول  محمد  حضرت  سپاه  فرمانده 
»سالمی«  سردار  کرد:  عنوان  )ص(  اهلل 
برای  بود  داده  دستور  سپاه  کل  فرمانده 
استفاده  سالح  از  اغتشاشگران  با  مقابله 
در  زیرا  شد؛  هم  همین گونه  که  نکنید 
شب  یک  در  فقط  اغتشاشگران  این  برابر 
۱۸۵ مجروح دادیم و در میدان الغدیر 4۵ 
با  لذا  اغتشاشگران می جنگیدیم؛  با  دقیقه 
خویشتن داری و صبری که بسیج و فراجا 
در مقابله با آن ها به خرج دادند، این ترفند 

آن ها هم نتیجه بخش نشد.
در  ناامنی  احساس  بعضاً  امروز  گفت:  وی 
فضای  در  زیرا  دارد؛  وجود  خانواده ها  بین 
این  که  شده  عمل  گونه ای  به  مجازی 
احساس به وجود آمده است و دیگر اینکه 
که  می شود  القا  مجازی  فضای  همین  در 
بر  بدانید  اما  هستند؛  زیاد  اغتشاشگران 
دستگاه های  همه  که  اطالعاتی  اساس 
تعداد  کردند،  ارائه  اطالعاتی  و  انتظامی 
کسانی که در اغتشاشات درگیر می شوند، 
بین  باید  البته  هستند؛  نفر   ۲۵ حداکثر 
با  کسانی که به اصطالح َجوگیر می شوند 
عوامل اصلی اغتشاش تفاوت قائل شد؛ ما 
بر  و  شدیم  پیروز  هم  اخیر  فتنه  این  در 
تثبیت  اما  کردیم،  غلبه  جهانی  فتنه  این 

آن زمان می بَرد.
سردار حسن زاده با تأکید بر اینکه چنانچه 
وارد  تهران  در  سپاه  به  وابسته  عناصر 
اغتشاشگران  تمامی  فاتحه  شوند،  خیابان 
امروز  کرد:  خاطرنشان  می شود،  خوانده 
فتنه  این  برابر  در  شرایطی  در  بسیجیان 
به پیروزی رسیدند که برای این پیروزی، 
انقالب  تقدیم  شهید  سه  و  مجروح   ۸۵۰
همین  از  خیلی  رابطه  این  در  اما  کردند، 
مسئوالنی که بعد از فوت آن خانم اظهار 
واقعه  پیگری  خواستار  و  کردند  تأسف 
شدند در برابر آسیب هایی که به بسیجیان 
تأسف  دادند،  که  شهدایی  و  شد  وارد 
نخوردند، تسلیت نگفتند و دستور پیگیری 

هم ندادند.

سردار حسن زاده:

۸۵۰ بسیجی در اغتشاشات پایتخت مجروح شدند
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فراخوان ارزیابي کیفي 
جهت برگزاري مناقصه عمومي یك مرحله اي 

شماره ۰1/ ۰39/ 44۵           

 شرکت بهره برداري نفت و گاز گچساران در نظر دارد فراخوان ارزیابی کیفی جهت برگزاری مناقصه عمومی مربوط 
به انجام خدمات گریسكاري چاهها،جریان دادن چاهها به گودال سوخت، عملیات سرچاهي وتأسیساتي، 
عملیات توپكراني وتوزیع موادشیمیایي، خدمات تنظیفات، امورآبدارخانه و کارگري ساده مورد نیاز اداره 

خدمات عملیات  به شماره مناقصه ) ۰۱/ ۰۳9/ 44۵( 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 23/ 07/ 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:
۱( گواهي )معتبر( رتبه بندي و تأیید صالحیت از اداره کل تعاون، کار ورفاه اجتماعي استان- اصالت گواهینامه ازسامانه جامع 

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

۳( ارائه یک نسخه تاییدشده ازصورتهاي مالي حسابرسي شده توسط سازمان حسابرسي یااعضاي جامعه حسابداران رسمي مربوط 
به سال مالي قبل )۱4۰۰( الزامي مي باشد. 4( روزنامه رسمي آخرین تغییرات شرکت در خصوص ترکیب اعضاي هیات مدیره

۵( تکمیل فرم ارزیابي کیفي مناقصه گران و الصاق مستندات مربوط به توان مالي ، سوابق کاري،ارزشیابي سوابق و........

    28/ 07/ 1401مهلت دریافت اسناد استعالم ارزیابي کیفي

      12/ 08/ 1401مهلت ارسال پاسخ استعالم ارزیابي کیفي

عمومي  -   یك مرحله اينوع مناقصه

متوسطمیزان اهمیت مناقصه

نداردمناقصه حد پذیرش باال

نداردمناقصه حد پذیرش پایین

10درصدضریب تاثیر

 60حداقل امتیاز ارزیابي کیفي جهت شرکت در مناقصه

691/ 873/ 453/ 160 ریال برآورد کارفرما

000/ 700/ 022/ 8 ریال بصورت ضمانتنامه بانكينوع و مبلغ تضمین شرکت در فرآیند ارجاع کار پیمانكاري

مدت اولیه پیمان یكسال شمسی و  بدون تعدیل   مدت قرارداد، تعدیل و پیش پرداخت
و بدون پیش پرداخت مي باشد

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

 کد پستي : 7581873849 
تلفن : 07431921421

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

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

 ) سهامی خاص(

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

 ) سهامی خاص(
   نوبت  اول

امام صادق علیه السالم
نیکی کردن، به بخشش و عطای بسیار نیست؛ چرا که خداوند عز و جل در کتاب 
خویش می فرماید: »و ]دیگران را[ بر خویشتن، مقّدم می دارند، هر چند خودشان 
نیازمند باشند«... کسی که خداوند عز و جل این نکته را به او بشناسانَد، محبوب 

اوست و هر کس که خداوند ـ تبارك و تعالی ـ دوستش بدارد،
 در روز قیامت، مزد و پاداش او را بی حساب و کامل می دهد.

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

نمابر: 33234136   تلفن: 33234135           
   چاپ و لیتوگرافی  :  ملت 

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

محققان استرالیایی می گویند؛

بازی های ویدئویی با بروز آریتمی قلبی 
در کودکان مرتبط است

یک گزارش جدید نشان می دهد که انجام بازی های 
تواند  می  اما  رسد،  می  نظر  به  تحرکی  بی  ویدیویی 
در  جان  کننده  تهدید  قلبی  آریتمی  ایجاد  موجب 
برخی از کودکان آسیب پذیر شود.محققان در استرالیا 
گزارش هایی از ۲۲ کودک و نوجوان را که در هنگام 
قلب  ریتم  در  اختالل  دچار  ویدئویی  بازی های  انجام 
شده بودند، جمع کردند. در بسیاری از موارد، کودکان 
به طور ناگهانی سیاه شدند و برخی از آنها دچار ایست 
قلبی شدند.دکتر »کلر اللی«، محقق ارشد و متخصص 
قلب و عروق کودکان در بیمارستان کودکان سیدنی، 
گفت: »هر کودکی که مبتال به ضعف یا تشنج جدید 
باشد باید توسط پزشک بررسی شود.«وی تأکید کرد: 
»هنگامی که پزشکان کودک یا نوجوان را با وضعیت 
حفظ  در  پزشکی  درمان  دادند،  تشخیص  قلب  ریتم 
دیگر  بازی  محققان،  گفته  است.«به  مؤثر  بسیار  آنها 
فقط یک سرگرمی نیست. در ۲۰ سال گذشته، به یک 
معتقدند  است.محققان  شده  تبدیل  رقابتی  “ورزش” 
عنوان  به  عاطفی  یا  استرس جسمی  می رسد  نظر  به 
بازی ها  می کند.اینگونه  عمل  آریتمی  بروز  محرک 
می تواند شامل ترشح باال آدرنالین باشد که بر سیستم 
قلبی عروقی به روشی شبیه به فشار جسمی از جمله 

افزایش فشار خون و ضربان قلب تأثیر می گذارد.
برای این گزارش، تیم تحقیق گزارش های بین المللی 
دچار  بازی  حین  در  که  را  نوجوانانی  یا  کودکان  از 
مطلق  خطر  کرد.  آوری  جمع  بودند،  شده  آریتمی 
آریتمی ناشی از بازی هنوز ناشناخته است و محققان 

بر انجام تحقیقات بیشتر در این زمینه تاکید دارند.

محققان می گویند؛

ارتباط استرس در طول عمر
 و افزایش ریسك ابتال به سرطان

یک مطالعه جدید هشدار می دهد که با گذشت زمان، 
مردان و زنانی که تحت استرس مزمن هستند با خطر 

باالتر مرگ در نتیجه سرطان روبرو هستند.
این یافته ها از تجزیه و تحلیل بیش از سه دهه داده های 
و  سالمت  فدرال  نظرسنجی  یک  از  متحده  ایاالت 
تغذیه بدست آمده است.محققان دریافتند که به نظر 
می رسد استرس مادام العمر باعث افزایش ۱4 درصدی 
می شود.»جاستین  سرطان  از  ناشی  مرگ  خطر 
داد:  توضیح  آگوستا،  دانشگاه  از  ارشد  محقق  مور«، 
“بار  عنوان  به  که  است  مفهومی  مدیون  ارتباط  »این 
از  معیاری  عنوان،  آلوستاتیک” شناخته می شود.«این 
استرس تجمیعی یا فرسودگی بدن است که ناشی از 
»استرس های دوره زندگی« است.مور خاطرنشان کرد: 
»سطوح بار آلوستاتیک را می توان با اعداد اندازه گیری 
کرد. برای انجام این کار، متخصصان به بررسی چندین 
بدن  بر  استرس  تأثیر  به  کلیدی  بیولوژیکی  شاخص 
می پردازند.«این شاخص های فرسودگی شامل داشتن 
شاخص توده بدنی باال به عنوان نشانگر اصلی چاقی؛ 
فشار خون باال؛ سطح قند خون یا کلسترول باال؛ و یا 
سطح باالی پروتئین تولید شده در کبد به نام آلبومین 
در خون است.مور عنوان کرد: »سطوح باالی کراتینین، 
بقایای زائد ناشی از سایش و پارگی عضالنی طبیعی، 
همچنین  است،  آلوستاتیک  بار  استرس  نشانگر  هم 
سطوح باالی پروتئین واکنش گر C، نشانه ای از التهاب 
در سراسر سیستم است.«تیم مور برای مشاهده اینکه 
چگونه چنین شاخص ها و بار آلوستاتیکی ممکن است 
داده های  بگذارد،  تأثیر  از سرطان  ناشی  مرگ های  بر 
سال های  بین  که  را  سراسری  سالمت  نظرسنجی 
۱9۸۸ و ۲۰۱9 جمع آوری شده بود، بررسی کردند.در 
مجموع، نظرسنجی ها شامل بیش از 4۱ هزار بزرگسال 
در  شرکت کنندگان  همه  آلوستاتیک  بار  بود.سطوح 
مقیاس ۰ تا 9 داده شد و امتیازهای ۳ به باال به عنوان 
»بار آلوستاتیک باال« تعریف شد.محققان سپس ارتباط 
بین بار آلوستاتیک باال و خطر مرگ ناشی از سرطان را 
به روش های مختلفی مورد سنجش قرار دادند.محققان 
گزارش دادند افرادی که بار آلوستاتیک باالیی داشتند، 
پایین  آلوستاتیک  بار  که  افرادی  از  بیشتر  برابر   ۲.4
داشتند، در معرض خطر مرگ ناشی از سرطان بودند.

محققان هشدار می دهند؛

استفاده از شبکه های اجتماعی
 و افزایش خطر ابتال به افسردگی

معرض  در  بیشتر  گرفتن  قرار  که  دریافتند  محققان 
های  ویژگی  به  توجه  بدون  اجتماعی  های  رسانه 

شخصیتی ممکن است منجر به افسردگی شود.
 در مطالعه اخیر، محققان عنوان کردند روان رنجوری 
باال با افزایش خطر ابتالء به افسردگی در عرض شش 
ماه مرتبط است.از سوی دیگر، توافق پذیری پایین با 

خطر افسردگی بیشتر در آن دوره همراه بود.
سازمان جهانی بهداشت تخمین می زند که از هر ۲۰ 
که  می کند،  زندگی  افسردگی  با  نفر  یک  بزرگسال، 
علت اصلی ناتوانی در سراسر جهان است.این اختالل 
اندوه  و  غم  احساس  به  منجر  جدی  اما  رایج  خلقی 
می تواند  می شود.  شده  شناخته  درمان  بدون  مزمن 
کند. ایجاد  اختالل  و خواب  روزانه  عملکرد  تفکر،  در 

در حالی که رسانه های اجتماعی می توانند به افزایش 
تحقیقات  کنند،  کمک  اجتماعی  ارتباطات  و  دانش 
نشان می دهد که استفاده بیش از حد ممکن است بر 
سالمت روان تأثیر منفی بگذارد.محققان شواهدی پیدا 
کرده اند که نشان می دهد افزایش استفاده از رسانه های 
اجتماعی ممکن است خطر ابتالء به افسردگی را برای 
این  زیرا  دهد،  افزایش  خاص  شخصیتی  ویژگی های 
مطالعه نشان داد که افراد دارای وظیفه شناسی پایین 
بیشتر  اجتماعی  از رسانه های  از حد  استفاده بیش  با 

احتمال دارد با انزوای اجتماعی روبرو شوند.
مطالعه جدیدی که توسط محققان دانشگاه آرکانزاس 
شخصیتی  ویژگی های  تأثیر  چگونگی  شد،  انجام 
رسانه های  از  استفاده  با  مرتبط  افسردگی  ایجاد  بر 

اجتماعی را بیشتر بررسی می کند.
مانند  خلقی  اختالالت  که  می دهد  نشان  تحقیقات 

افسردگی در اوایل بزرگسالی شروع می شود.

حسینی بوشهری:

 دشمن اندیشه نسل جوان ما را 
مورد هجوم قرار داده است

رئیس جامعه مدرسین حوزه علمیه قم گفت: رؤسای دانشگاه ها 
و مدارس باید انحرافاتی که دشمن در روح، فکر و اندیشه نسل 
جوان ما به واسطه خأل ناشی از آموزش غیر حضوری به وجود 

آورده است را در کمترین زمان ممکن جبران کنند.
 آیت اهلل سیدهاشم حسینی بوشهری در دیدار با رئیس دانشگاه 
آزاد اسالمی با بیان اینکه دوری دانش آموزان و دانشجویان از 
فضای آموزشی در چند سال اخیر تبعات منفی داشته است، 
اظهار کرد: در فاصله ای که دانش آموزان و دانشجویان ما چند 
سال رنگ مدرسه و دانشگاه را ندیده اند و در فضای مجازی به 
تحصیل پرداختند و عالوه بر لطمه به علم آموزی، دشمن نیز از 
این خأل سوءاستفاده کرد و روح، فکر و اندیشه نسل جوان ما را 
مورد هجوم قرار داد و متأسفانه تا اندازه ای نیز موفق بوده است.

است  لبه ای  دو  شمشیر  یک  مانند  مجازی  فضای  افزود:  وی 
که عالوه بر فواید بسیار، خطرات بسیاری را نیز در دل خود 
جای داده است و در سال هایی که آموزش به صورت مجازی 
این خطرات  معرض  در  ما  نوجوانان  و  جوانان  داشت،  جریان 

قرار گرفتند.
رئیس جامعه مدرسین حوزه علمیه قم گفت: رؤسای دانشگاه ها 
و مدارس باید انحرافاتی که دشمن در روح، فکر و اندیشه نسل 
جوان ما به واسطه خأل ناشی از آموزش غیرحضوری به وجود 

آورده است را در کمترین زمان ممکن جبران کنند.
امام جمعه قم خطاب به مدیران و رؤسای دانشگاه های کشور 
اظهار کرد: اداره دانشگاه و به طور کلی امر آموزش، کار سخت 
و دشواری است؛ اما امیدواریم در کمترین زمان ممکن بتوانید 
انحرافاتی که در دوره فراگیری ویروس کرونا به وجود آمده است 
را اصالح نمایید؛ البته توجه داشته باشید که راه دست یابی به 
تا در  به منظور زدودن زنگارهاست  آرام کردن دل ها  هدایت، 

نهایت هدایت اتفاق بیافتد و رحمت الهی شامل حال شود.
اظهار کرد:  انسانی  به مسئله اسالمی سازی علوم  اشاره  با  وی 
بشر در علم پیشرفت بسیاری کرده است؛ اما برخی از این علوم 
با نگرش و جهان بینی ما متفاوت است و بنابراین الزم است با 
یک نگاه بنیادی به این مسئله بنگریم. دشمنان هر چه در از 
بین بردن این دین تالش کنند، راه به جایی نخواهند برد؛ زیرا 

خداوند خود حافظ این دین است.
امیرعبداللهیان: 

 ایران 
سرزمین کودتای مخملی نیست

کودتای  سرزمین  ایران  اینکه  بر  تاکید  با  خارجه  امور  وزیر   
مخملی یا رنگین نیست، به اروپایی ها توصیه کرد با رویکردی 

واقع بینانه به موضوعات بنگرند.
حسین امیرعبداللهیان وزیر امور خارجه و جوسپ بورل نماینده 
عالی سیاست خارجی اتحادیه اروپا در گفت وگوی تلفنی در 
لغو تحریم و روابط  به مذاکرات  مورد آخرین تحوالت مربوط 
نظر  تبادل  ایران  در  اخیر  مسائل  و  اروپا  اتحادیه  با  دوجانبه 

کردند.
سازنده جوسپ  های  تالش  از  قدردانی  امیرعبداللهیان ضمن 
تعهدات خود  به  ها  بازگشت همه طرف  به  برای کمک  بورل 
در توافق گفت: به رغم برخی اظهارات متعارض رسانه ای طرف 
در مسیر درستی  توافق  به  گامهای رسیدن  اکنون  آمریکایی، 
قرار دارد و در همین راستا، ما از همکاری آژانس بین المللی 

انرژی اتمی در مسیر فنی استقبال کردیم.
مرگ مرحوم مهسا امینی برای برخی مقامات غربی یک بهانه 

است   
مرحوم  مرگ  گفت:  کشور  جاری  تحوالت  خصوص  در  وی 
مهسا امینی مایه تاسف همه ماست. در این خصوص گزارش 
از  توجهی  قابل  تعداد  از سوی  قانونی  پزشکی  علمی  و  دقیق 
پزشکان فوق تخصص و افراد خبره ارائه شده است. همچنین 
برای  موضوع  این  البته  است،  جریان  در  نیز  قضایی  اقدامات 
برخی مقامات غربی فقط یک بهانه است. پرسش این است که 
زنان و کودکان در  پرونده قتل عمد  غرب در خصوص صدها 
کانادا و آمریکا بویژه بدست پلیس چه کرده است؟! نمی شود 
در اروپا خشن ترین مقابله با اغتشاش، عملی خوب و پسندیده 
سرکوب  ایران   در  قانونی  چارچوب  در  کار  همان  اما  باشد، 

قلمداد شود. 
وزیر امور خارجه افزود: مطالبات مسالمت آمیز موضوعی جدای 

از آشوب، قتل، آتش افروزی و عملیات تروریستی است. 
وی یادآور شد: جمهوری اسالمی ایران از پشتوانه قوی مردمی 
کودتای  سرزمین  اینجا  است.  برخوردار  کارآمد  دموکراسی  و 
پایدار  امنیت  و  ثبات  لنگرگاه  ایران  نیست.  رنگین  یا  مخملی 

منطقه است. 
چارچوب  به  ما  البته  افزود:  کشور  دیپلماسی  دستگاه  رئیس 
اسالمی  جمهوری  و  اروپا  اتحادیه  همکاری  برای  تری  بزرگ 
ایران نگاه می کنیم. بنا بر این توصیه می کنیم اروپایی ها با 

رویکردی واقع بینانه به موضوع بنگرند. 
سلیمانی  سردار  و  اسالمی  جمهوری  نقش  به  امیرعبداللهیان 
در مقابله با داعش در عراق و سوریه و در نتیجه انتفاع اروپا از 

امنیت در قاره خود اشاره کرد.

سالمت

جامعه

کاریکاتور

 وحدت و همدلی مسلمانان خاری در چشم صهیونیسم و استکبار 

رییسی در همایش ملی منطق بازسازی انقالبی ساختار فرهنگی:

اقتدار ملی مورد هجمه دشمن است 

فرمانده دانشگاه امام حسین)ع( :

مهمترین برنامه دشمن در دانشگاه ها، هویت زدایی و آرمان زدایی است

ملی  اقتدار  که  گفت  جمهور  رییس 
قرار  دشمنان  هجمه  مورد  کشور 

گرفته است.
همایش  در  رییسی  ابراهیم  سید 
ساختار  انقالبی  بازسازی  منطق  ملی 
آنچه  همواره  اینکه  بیان  با  فرهنگی 
نسبت به آن تهدید و شبیخون صورت 
پاک  دل   ، غنی  فرهنگ   ، می گیرد 
جوانان ، دین باوری ، هویت اسالمی ، 
دینی و فرهنگی این جوانان است که 
سرچمشه اقتدار ملی  کشور محسوب 
همین  ملی  اقتدار  گفت:  شود،  می 
فرهنگ  و  دین  از  که  است  هویت 
هجمه  مورد  اکنون  و  برخواسته  ما 

دشمنان قرار  گرفته است.
و چابک سازی  وی مخاطب محوری 
تاکید  مورد  را  فرهنگی  دستگاههای 
روز  »به  این که  بیان  با  و  داد  قرار 
و  فرهنگ  حوزه  در  قوانین  رسانی 
ضرورت  یک  مجازی  سواد  توسعه 
اجتناب ناپذیر است« ادامه داد: حذف 
دوباره کاری ها و تبدیل دستگاههای 
فرهنگی به دستگاهای نقش آفرین و 
مساله محور با رویکرد توجه مخاطبان 

خود ضرورت دارد.
دستگاه های  توجه  خواستار  وی 
و  شد  خود  مخاطبان  به  فرهنگی 
بر  باید  »نگاهها  این که  بر  تاکید  با 

خواستار  باشد«،  معطوف  مساله  حل 
اندازه  برای  هایی  شاخص  تدوین 

گیری عملکرد دستگاهها شد.
تمام  کرد:  خاطرنشان  رییس جمهور  
ساختار، سازمان و اعتبارات تخصیص 
برای  فرهنگی  دستگاههای  به  یافته 
انجام و تحقق ماموریتی و حال سوال 
این است که از آن ماموریت چه خبر؟

وی گفت: چابک سازی دستگاه های 
فرهنگی طوری که بتواند نقش آفرین 
باشد و مساله محور کار کند و با نگاه 
که  مخاطبانی  نوع  و  مساله  حل  به 

دارد، کار کند.
فرهنگی  انقالب  عالی  شورای  رئیس 
هایی  نسبت  تعیین  گفت:  همچنین 
که بین دستگاه های فرهنگی رسمی 
مانند خانواده، مسجد و  و غیررسمی 
هیات بسیاری از ساختارهای فرهنگ 
ساز در جامعه وجود دارد، مهم است 
غیر  فرهنگی  دستگاههای  چون 
قابل  تربیت نقش  تعلیم و  رسمی در 

توجه و تعیین کننده ای دارند.
وی تاکید کرد: در بررسی ساختارهای 
قوانین  است  الزم  حتما  فرهنگی 
در  و  شود  رسانی  روز  به  و  بازنگری 
انقالب  معظم  رهبر  راستا  همین 
دادند  دستور  قوه  سه  هر  به  اسالمی 

تنقیح قوانین را دنبال کنند.

وی با تاکید بر »انجام مطالعات برای 
را  موضوع  این  قوانین«  بروزسانی 
و  ناپذیر عنوان کرد  اجتناب  ضرورت 
گفت که تمرکز بر اصالحات در حوزه 
تعلیم و تربیت باید صورت بگیرد و در 
کنار آن طراحی شاخص های سنجش 
میزان موفقیت برای حوزه فرهنگی که 
شاخص های کمی و کیفی را ارزیابی 
و مورد سنجش قرار داد، هم از دیگر 
موضوعات مهم و اجتناب ناپذیر است.

یک   را  مجازی  سواد  توسعه  رئیسی 
برای  و  ها  خانواده  برای  ضرورت 
همه عنوان کرد و گفت: توسعه سواد 
مجازی خود یک سوادی الزم دارد که 
باید به تمام ابعاد اشراف داشته باشند 
و مسئول ان آموزش و پرورش است.

وی شناساسی ظرفیت زنان در حوزه 
اقتصادی  و  آموزشی  فرهنگی،  های 
عنوان  مهم  را  اجتماعی  و  سیاسی  و 
این  در  سیما  و  صدا  افزود:   و  کرد 
این  و  دارد  بزرگی  مسئولیت  زمینه 
مورد  همواره  که  زنان  های  ظرفیت 
تشویق رهبری هستند باید در جامعه 
بکارگیری  و  شناسایی و معرفی شود 
به  تاکید  با  فرهنگی  الگوهای  همه 
فعال شدن معاونت های پژوهشی در 
بخش های مختلف به ویژه آموزش و 
پرورش از دیگر موضوعات مهم است 

بخش  ومحوریت  شود  توجه  باید  که 
های تربیتی و پژوهشی مهم است.

را  فرهنگی   تعامالت  ساماندهی  وی 
قصد  که  آنهایی  گفت:  و  خواند  مهم 
اسالمی  جمهوری  با  فرهنگی  تعامل 
را دارند و برنامه ریزی برای مقاومت 
در مقابل با آن فرهنگی های که می 
خواهند به مبانی هجوم ببرند آمادگی 
وجود دارد  اما آنهایی که می خواهند 
که  کرد  ایستادگی  باید  کنند  تهاجم 

ساز و کار خود را دارد.
فرهنگی  انقالب  عالی  شورای  رئیس 
جنگ  توفان  این  در  کرد:  تاکید 
فرهنگی  مبانی  که  سایبری، کشوری 
غنی و مستحکمی داشته باشد، هرگز 
اگر  داد؛  نخواهد  تکان  را  او  ها  تکانه 
شود،  صیانت  و  باشد  محکم  مبانی 
نباید از توسعه الکترونیک نگران شد 
زیرا هرروز پدیده ای نو به میدان می 
هویت  که  است  زمانی  نگرانی  و  آید 

ملی تهدید شود.  
مصاحبه  از  یکی  یادآوری  با  رئیسی 
گفت  گفت:  گو«  و  »گفت  درباره  ها 
در  و  شبهات  رفع  جهت  در  گو  و 
جهت پیشرفت امور بسیار موثر است 
قبل  های  سال  رهبری  معظم  مقام 
آزاد  بر کرسی های  اند  فرموده  بارها 
گفت  های   کرسی  حتما  و  اندیشی 
فرهنگی  و  علمی  مجامع  در  گو  و 
کشور فعال شود زیرا در جهت توسعه 

فرهنگی نقش آفرین خواهد بود. 
وی درباره راههای تحقق آن گفت: با 
این محقق  همکاری همه دستگاه ها 
همه  و  هستم  مجری  بنده  شود  می 
باید به همه کمک کنیم تا همه این 
فرهنگی  توسعه  ساختار  در  ها  اتفاق 
حداکثر  بتوانیم  باید  ما  بیفتد.  اتفاق 
با  باشید  ارزیابی داشته  در هر فصلی 
به  ببینیم  و  مشخص  های  شاخص 
در  کار  ایراد  و  نه  یا  رسیدیم  اهداف 
باید  راستا  این  در  و  است  بوده  کجا 
تقسیم مسئولیت شود و با حساسیت 

دنبال شود.

حسین  امام  جامع  دانشگاه  فرمانده 
دو  را  آرمان زدایی  و  )ع( هویت زدایی 
دانست  دانشگاهها  در  دشمن  برنامه 
و گفت: از آنجا که این انقالب، نقطه 
)عج(  حجت  حضرت  انقالب  شروع 
پوشی  چشم  آرمان ها  از  نباید  است، 

کنیم.
 سردار سرتیپ دوم پاسدار محمدرضا 
سال  آغاز  آیین  در  آهنگر  حسنی 
تحصیلی جدید دانشگاهی این دانشگاه 
یکی از مهمترین دستاوردهای انقالب 
اسالمی را هویت بخشی به دانشگاه ها، 
گفت:  ایران  ملت  و  علمی  مراکز 
رسیدن به این نوع جامعه، که آرمان 
ایجاد  با  است،  اسالمی  انقالب  بلند 
تمدن نوین اسالمی به دست می آید. 

جامعه ای که علم، ثروت، عزت، اقتدار، 
مقابله با نظام سلطه و دفاع از حقوق 
به تصویر کشیده  مستضعفین در آن 

شده باشد.
فرمانده دانشگاه جامع امام حسین)ع( 
امام  جامع  دانشگاه  نقش  ایفای  به 
نوین  تمدن  تحقق  در  )ع(  حسین 
فرامین  باید  گفت:  پرداخت،  اسالمی 
از  اسالمی  انقالب  امامین  مطالبه  و 
تحول  رخداد  همان  که  دانشگاه ها، 
رسیدن  برای  معنوی  تعالی  و  علمی 
به دانشگاه تراز اسالمی است، اجرایی 

شود.
دانشگاه  افزود:  حسنی آهنگر  سرتیپ 
تراز انقالب اسالمی، قلب تپنده تمدن 
رسیدن  برای  و  است  اسالمی  نوین 
انقالب،  دوم  چله  به  ایران  ملت 
نیازمند یک نقشه راه است که بیانیه 
گام دوم انقالب اسالمی، همان نقشه 
شمار  به  انقالب  این  شدن  جهانی 
معظم  مقام  توصیه  اولین  و  می آید 
رهبری، در این بیانیه، موضوع علم و 
نقش  اینجا  در  باز  که  است  پژوهش 
حوزه های  و  علمی  مرکز  دانشگاه ها، 

علمیه، پررنگ می شود.
تمدنی  هر  اگر  کرد:  خاطرنشان  وی 
به دو کار  نیاز  ایجاد شود،  باشد  قرار 
و  انسانی  تربیت سرمایه  یعنی  واجب 

انسان های تمدنی و تولید فکر، دانش 
و فناوری دارد که بتواند ما را در حل 
کمک  اسالمی  انقالب  مسائل  نظام 
تراز اسالم می تواند  لذا دانشگاه  کند. 
انسان هایی را تربیت کند که مدیران 
و مسئولین اداره کننده جامعه باشند 
کند  تربیت  ترازی  دانشمندان  هم  و 
که بتوانند تولید فکر و نظریه پردازی 
کنند، و فناوری های نرم و سخت را به 

وجود بیاورند.
حسین  امام  جامع  دانشگاه  فرمانده 
موانعی  ابتدا  باید  ما  کرد:  عنوان  )ع( 
که دشمن بر سر راه ما قرار می دهد، 
قرارگاه های دشمن  و  را احصاء کنیم 
و  بشناسیم  را  موانع  این  ایجاد  برای 
رفع  برای  و  بدانیم  را  برنامه هایشان 
این  و  کنیم  برنامه ریزی  آنها،  دفع  و 
آسیب ها را ما از اول انقالب داشته ایم 
و موانع متعددی را از جمله، کودتای 
مقدس،  دفاع  سال  هشت  نقاب، 
 ،۸۸ سال  فتنه  دانشگاه،  کوی  قائله 
را  اخیر  اغتشاشات  و   9۸ اغتشاشات 
پشت سر گذاشته ایم و شهدای زیادی 
را از جمله ۱۷ هزار شهید ترور، تقدیم 

انقالب کرده ایم.
اینها  سرتیپ حسنی آهنگر ادامه داد: 
همه، موانعی بوده که قرارگاه دشمن 
برنامه ریزی کرده تا ایران قوی و نمونه 

جامعه تمدنی و تمدن ساز و پرچمدار 
جبهه حق، شکل نگیرد. ولی هر وقت 
برداشتیم،  راه  از سر  را  موانع  این  ما 
عالوه بر اینکه آمادگی الزم را بدست 
آوردیم، قدرتمندتر شده و نقاط ضعف 

مان را هم بیشتر متوجه شده ایم.
نیز  اخیر  اغتشاشات  درخصوص  وی 
همه  ترکیبی،  جنگ  با  دشمن  که 
اظهار  کرد،  آغاز  هوشمند  و  جانبه 
با  دشمن  که  حال  این  با  داشت: 
سرمایه دارها  رسانه ها،  همه  کمک 
کمک  با  دنیا،  صهیونیست های  و 
پیاده  و  منطقه  معاندین  و  مرتجعین 
نظام های داخلی، وارد صحنه شده، به 
حول و قوه الهی بر این نقشه دشمن 

نیز فائق خواهیم شد.
حسین  امام  جامع  دانشگاه  فرمانده 
)ع( گفت: از آنجا که آرمان و هدف ما 
باید آمادگی  ارزشمند است،  بزرگ و 
الزم را همواره برای مقابله با توطئه و 
فتنه های دشمن داشته باشیم و بدانیم 
مهمترین برنامه دشمن در دانشگاه ها، 
دو چیز است. نخست هویت زدایی و 
کم رنگ کردن هویت انقالب اسالمی 
آنجا  از  و  است  آرمان زدایی  دوم  و 
انقالب  شروع  نقطه  انقالب،  این  که 
از  نباید  است،  )عج(  حجت  حضرت 

آرمان ها چشم پوشی کنیم.


