
تنها 30 درصد برنامه ششم 
محقق شد 

برنامه هفتم بر اساس واقعیات 
و تحریم های موجود تدوین شود

صفحه )4(صفحه )4(

شورای  مجلس  هماهنگی  شورای  جلسه  در  بذرپاش  مهرداد 
برنامه  عملکرد  ارزیابی  از  نظارتی  نهاد  این  گزارش  اسالمی، 
ششم توسعه در بازه زمانی سال ۱۳۹۶ الی ۱4۰۰ را ارائه کرد و 
پیشنهادات اصالحی و کاربردی برای تدوین برنامه هفتم توسعه را 
بیان نمود. در این گزارش که برای نخستین بار تهیه شده است، 

دیوان محاسبات کشور به ارزیابی عملکرد ۵۲۰ بند،....

هفتم  برنامه  اهمیت  بر  تاکید  با  اسالمی  رییس مجلس شورای 
توسعه گفت: باید برنامه را براساس واقعیات و تحریم های موجود 
تدوین کنیم. معتقدم الزم نیست برنامه ریزی را از غربی ها یاد 
بگیریم، بلکه کافی است به آنچه می دانیم متعهد باشیم و عمل 
کنیم.  محمدباقر قالیباف روز دوشنبه در جلسه شورای هماهنگی 

مجلس شورای اسالمی که با حضور...
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طرح کشت قراردادی 
در استان اجرایی می شود 

آنفلوانزا 
خیلی زود 
از راه رسید

مدیر عامل شهرک های صنعتی:

۱۷ کارخانه راکد شهرکهای 
صنعتی استان احیا شد

مدیرعامل شرکت شهرک های صنعتی کهگیلویه 
دولت  فعالیت  ابتدای  گفت:از  بویراحمد  و 
های  شهرک  راکد  تولیدی  واحد   ۱۷ سیزدهم 
هاشم  سید  است.  شده  احیا  استان  صنعتی 
واحدهای  داشت:این  اظهار  آباد  جهان  موسوی 
جمله  از  مختلف  دالیل  به  تولیدی  و  صنعتی 
نیاز به تعمیر و نوسازی، نیاز به خرید تجهیزات 
جدید، تامین سرمایه در گردش یا بدهکاری های 
مالیاتی و تامین اجتماعی از فعالیت های تولیدی 

بازمانده بودند....

اینکه  بیان  با  امور خارجه  وزارت   سخنگوی 
اروپا را به پرهیز از رفتارهای مداخله گرایانه 
در  ایران  داشت:  اظهار  می کنیم،  دعوت 
اروپا  گرایانه  مداخله  رفتارهای  ادامه  صورت 
واکنش متقابل و متناسب نشان خواهد داد، 
این موضوع در مورد تمام کشورهای اروپایی 

صدق می کند.
در  دوشنبه  روز  سخنگوی  کنعانی  ناصر   
در خصوص  رسانه  اصحاب  با  نشست خبری 
سیاست  مسئول  بورل  جوزپ  اظهارات 
آقای  اظهارات  گفت:  اروپا  اتحادیه  خارجی 
اندازه  به  و  داشته  زیادی  واکنش های  بورل 
کافی در این زمینه عکس العمل شنیده شده و 
حتی در اروپا اظهارات ایشان تعجب بسیاری 
را برانگیخته است. قضاوت را واگذار می کنم 
به همه کسانی که اظهارات وی را شنیده اند.

کنعانی درخصوص اظهارات مقامات فرانسوی 
و  رفتار  نوع  و  کشور  این  جمهور  رئیس  و 
مواضعی که درخصوص تحوالت داخلی ایران 
از  پیش  که  رویکردی  نوع  و  کرده اند  اتخاذ 
داخلی  اعتراضات  و  تحوالت  قبال  در  این 
این  در فرانسه و اعتصابات کارگری اخیر در 
فرانسه رخ داد مواضع و رویکرد مقامات این 
کشور داشته اند، بیان کرد:  ما قبال در ادبیات 
تعداد  رفتار  و  عملکرد  حوزه  در  هم  و  اروپا 
شاهد  اروپایی  کشورهای  از  توجهی  قابل 
و  خوب  ترویسم  به  تروریسم  تقسیم بندی 
تقسیم بندی  باید  می آید  نظر  به  بودیم  بد 
رفتار  و  سیاسی  ادبیات  در  هم  جدیدی 
سیاسی غرب و تقسیم اغتشاش به اغتشاش 

خوب و بد باشیم.
ایران  در  اغتشاش  مثال  اگر  داد:  ادامه  وی 
و  مقامات  نباید  و  است  خوب  بگیرد  صورت 
مسئوالن ایجاد امنیت و نظم برخوردی کنند 
بدی  برخورد  بگیرد  شکل  اروپا  در  اگر  اما 
و  امنیتی  و مسوالن  اروپایی  مقامات  و  است 
و  کنند  برخورد  دارند  این کشور حق  پلیس 
حتی اعتصاب کارگری را با شدت عمل پایان 
کسانی  عهده  بر  هم  این  قضاوت  ببخشند. 

است که تحوالت را دنبال می کنند...

 رییس جهاد کشاورزی کهگیلویه و بویراحمد گفت: 
با برنامه ریزی های انجام شده طرح حمایتی کشت 
قراردادی دولت به زودی در این استان برای حمایت 
همه جانبه از کشاورز در بخش های مختلف اجرا 
می شود.  در کشت قراردادی بذر، کود، سم و بیمه 
تامین  قرارداد  طرف  توسط  کشاورزی  محصوالت 
مطالبات  از  محصول  تحویل  و  برداشت  از  پس  و 
از  قراردادی  کشاورزی  شود.   می  کم  کشاورزان 
ترغیب  و  تامین  برای  دولت  توسط  گذشته  سال 
از  استراتژیک  محصوالت  کشت  برای  کشاورزان 

جمله جو، گندم و دانه های روغنی آغاز شد...

رئیس جهاد کشاورزی استان خبر داد؛ 
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مدیرکل ثبت اسناد و امالک:

مشکل زمین اجرای طرح 
نهضت ملی مسکن در استان 

برطرف شد

 مدیر کل راه و شهرسازی:

۳۰ طرح راهسازی 
در کهگیلویه وبویراحمد

 در حال اجراست

ایران پاسخ دخالت های 
اروپا را متقابال می دهد
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در کهگیلویه و بویراحمد؛

گرد فراموشی
 بر غار ده شیخ

3

این مطلب  به  اشاره  با  قضاییه  قوه  رئیس 
که حادثه زندان اوین جنایتی بوده که به 
دستوراتی  داده،  رخ  دشمن  عوامل  دست 
بر  و  کرده  مطرح  حادثه  این  درخصوص 

ضرورت شناسایی عوامل آن تأکید کرد.
اژه ای،  محسنی  والمسلمین  حجت االسالم 
جلسه  جریان  در  مهر(   ۲۵( دوشنبه  روز 
به  اشاره  با  قضائیه،  قوه  شورای عالی 
اظهارات مداخله جویانه اخیر رئیس جمهور 
اظهار  ایران،  نظام  و  مردم  علیه  آمریکا 
که  است  مضحک  و  خنده دار  بسیار  کرد: 
و  گسترده  سوابق  با  آمریکا  رئیس جمهور 
در  انسان ها  علیه  جنایت  دهه ای  چندین 
علیه  بویژه جنایت  و  دنیا  اکناف  و  اطراف 
ایران سخن  علیه  چنین  این  ایران،  مردم 

می گوید!
شرح  به  ادامه  در  قضا  دستگاه  رئیس 
مختصری از جنایت ها و اقدامات تروریستی 
آمریکا و صهیونیست ها و برخی کشورهای 
غربی علیه مردم منطقه غرب آسیا و مردم 
ایران پرداخت و مشخصاً در این زمینه به 
ترور دانشمندان کشورمان به دست عوامل 
صهیونیستی با پشتیبانی آمریکا اشاره کرد.

رئیس قوه قضائیه در ادامه نشست با اشاره 
به حادثه رخ داده در بخشی از زندان اوین، 
اظهار داشت: آنچه در زندان اوین رخ داد 
جنایتی بود که به دست عده معدودی از 

عوامل دشمن صورت گرفت؛ در جریان این 
جنایت شاهد بودیم که عده قلیلی اقدام به 
منظور  به  که  کردند  کارگاهی  زدن  آتش 
خانواده  به  کمک  و  زندانیان  اشتغالزایی 
این حادثه،  بود؛ در جریان  آنها دایر شده 
سالن اجتماعاتی را آتش زدند که با هدف 
زندانیان  آموزش  و  استعدادها  شکوفایی 

ایجاد شده بود.
واقع  در  دشمن  عوامل  داد:  ادامه  وی 
دست روی نقاطی گذاشتند که نقاط قوت 
سازمان زندان ها در امر باز اجتماعی کردن 
زندانیان است؛ طی مدت یک سال و نیم 
و  ارتقا  حوزه  در  بسیاری  اقدامات  اخیر 
بهبود وضعیت زندانیان و زندان های کشور 
از  است؛  گرفته  صورت  مختلف  ابعاد  در 
و  زندانیان  مهارت آموزی  و  اشتغالزایی 
کمک به خانواده های آن ها تا ارتقا وضعیت 
بهداشتی و درمانی مددجویان بویژه در ایام 
کرونا؛ بنابراین در جنایت اخیر رخ داده در 
مراکزی  آتش زدن  به  دقیقاً  اوین،  زندان 
وضعیت  ارتقا  سبب  که  کردند  مبادرت 
آن ها  خانواده های  به  کمک  و  زندانیان 
می شد و با این کار ضمن انجام اقدامی که 
از  سبب جان باختن و مجروحیت تعدادی 
زندانیان شد موجبات اضطراب خانواده های 

زندانیان را نیز فراهم کردند.

تکلیف به مسئوالن برای تکمیل 
درمان مجروحان حادثه زندان اوین

قطعاً  کرد:  تاکید  ادامه  در  عدلیه  رئیس 
و  زندانیان  اشتغالزایی  محل  که  کارگاهی 
اوین  زندان  در  آنها  خانواده های  به  کمک 
مسئوالن  به  می شود؛  دایر  مجدداً  بود، 
که  کرده ام  تکلیف  نیز  زندان ها  سازمان 
به تکمیل درمان مجروحان حادثه  نسبت 
زندان اوین حتی مجرمی که دستانش در 
این قضیه آلوده است اهتمام داشته باشند؛ 
زندان ها  سازمان  مسئوالن  همچنین 
از  موظفند کمک ها و حمایت های الزم را 
عمل  به  حادثه  این  متوفیان  خانواده های 
با  آورند و هیئت هایی را نیز برای مالقات 

آنها اعزام کنند.
در  کرد:  تصریح  همچنین  قاضی القضات 
همان ساعات نخستین حادثه آتش سوزی 
ترتیبات  اوین،  زندان  از  بخشی  در 
با  ندامتگاه  این  زندانیان  همه  تماس 
خانواده های شان فراهم گردید؛ با این حال 
در  فردی  چنانچه  می دهم  دستور  مجدداً 
تماس  خود  خانواده  با  هنوز  اوین  زندان 
مقدمات  سریع تر  چه  هر  نکرده،  برقرار 

مکالمه او با خانواده اش فراهم شود.
اضطراب  به  اشاره  با  قضائیه  قوه  رئیس 
طی  اوین  زندان  زندانیان  خانواده های 
خانواده های  این  گفت:  گذشته  شب  دو 
خود  زندانی  فرد  با  می خواهند  مضطرب 
نشنوند،  را  او  صدای  تا  و  کنند  صحبت 

آرامش نمی گیرند.

پرهیز از رفتار هیجانی در قبال 
قضایایی نظیر اغتشاشات

اژه ای  محسنی  والمسلمین  حجت االسالم 
در همین رابطه گفت: ما در قبال قضایایی 
اخیر  حادثه  همین  یا  و  اغتشاشات  نظیر 
و  هیجانی  صورت  به  نباید  اوین  زندان 
احساسی عمل کنیم و همه اعم از مردم، 
اسالمی  اصول  باید  زندانبانان  و  مأموران 
و  لحاظ  را  قانونی  و  انسانی  و  اخالقی  و 
مراعات کنند و بدانیم که هدف و خواست 
دشمن آن است که ما قانونمداری و اخالق 

چنین  قطعاً  که  بگذاریم  زیرپا  را  مداری 
نخواهد شد.

مسئوالن  به  ادامه  در  قضائیه  قوه  رئیس 
و  حفاظت  مرکز  و  زندان ها  سازمان 
با  تا  داد  دستور  قضائیه  قوه  اطالعات 
اصلی  عوامل  امنیتی  نیروهای  همکاری 
جنایت رخ داده در زندان اوین را شناسایی 
و  کرده  معرفی  دادسرا  به  را  آنها  و  کنند 
پرونده  به  به سرعت  نیز  دادسرا  مسئوالن 

آنها رسیدگی کنند.
رخ  جنایت  عوامل  بدون تردید  افزود:  وی 
برای مراکز  اوین، زمینه را  داده در زندان 
اغتشاش آفرینی  و  جنگ افروزی  دفاتر  و 
صهیونیستی و آمریکایی و انگلیسی فراهم 
در  که  کردند  مشاهده  همگان  و  آوردند 
صدای  جنایت،  این  وقوع  شب  همان 
و  مراکز  سایر  و  انگلیس  صدای  و  آمریکا 
اغتشاشات،  ایام  همچون  ضدایرانی  دفاتر 

همچون اتاق جنگ عمل کردند.
توصیه مجدد در خصوص جداسازی 

معترضین با عناصر اغتشاشگر
موضوع  به  ادامه  در  قضا  دستگاه  رئیس 
ضمن  و  پرداخت  نیز  اخیر  اغتشاشات 
جداسازی  خصوص  در  مجدد  توصیه 
معترضین با عناصر اغتشاشگر که مرتکب 
قتل شده اند و قرآن و پرچم ایران و اموال 
عمومی و خصوصی را به آتش کشیده اند، 
باید  اخیر  اغتشاشات  اصلی  عناصر  گفت: 
صورت  در  و  شوند  محاکمه  زودتر  هرچه 
قانونی،  مقررات  رعایت  و  قاضی  تشخیص 
تا  گردد  برگزار  علنی  آن ها  دادگاه های 
به  اغتشاشگر  عناصر  این  جنایت های 
زمینه  این  در  برسد؛  مردم  نظر  و  سمع 
و  همکاری ها  قضائیه  قوه  رسانه  مرکز  نیز 
و  دادگستری ها  با  را  الزم  هماهنگی های 

صداوسیما به عمل آورد.
اژه ای  محسنی  والمسلمین  حجت االسالم 
به  اشاره  ضمن  امروز  نشست  ادامه  در 
دستگاه  تحولی  برنامه های  و  اولویت ها 
فساد  با  همه جانبه  »مبارزه  جمله  از  قضا 
در داخل و خارج از قوه قضائیه«، »حمایت 
از تولید داخلی و رفع موانع کسب و کار«، 
برای سرمایه گذاران داخلی  امنیت  »ایجاد 
»احیای  اقتصادی«،  فعاالن  و  خارجی  و 
فرآیند  کردن  »کوتاه  و  عامه«  حقوق 
کرد:  تاکید  نخبگان«  بکارگیری  و  جذب 
اخیر و  به قضایای  پرداختن  به هیچ وجه 
عناصر  پرونده  به  و دقیق  رسیدگی سریع 
اغتشاشات نباید ما را از پیگیری اولویت ها 

و برنامه های تحولی خود بازدارد.

محسنی اژه ای در جلسه شورای عالی قضائی:

حادثه »اوین« جنایتی بود 
که به دست عوامل دشمن رخ داد

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 0۱/ 039/ 445           

 شرکت بهره برداري نفت و گاز گچساران در نظر دارد فراخوان ارزیابی کیفی جهت برگزاری مناقصه عمومی مربوط 
به انجام خدمات گریسکاري چاهها،جریان دادن چاهها به گودال سوخت، عملیات سرچاهي وتأسیساتي، 
عملیات توپکراني 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 مدارک 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 بانکينوع و مبلغ تضمین شرکت در فرآیند ارجاع کار پیمانکاري

مدت اولیه پیمان یکسال 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  دوم
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مدیر عامل شهرک های صنعتی کهگیلویه و بویراحمد:

۱۷ کارخانه راکد شهرکهای 
صنعتی استان احیا شد

و  کهگیلویه  صنعتی  شهرک های  شرکت  مدیرعامل 
بویراحمد گفت:از ابتدای فعالیت دولت سیزدهم ۱۷ واحد 
تولیدی راکد شهرک های صنعتی استان احیا شده است.

سید هاشم موسوی جهان آباد اظهار داشت:این واحدهای 
صنعتی و تولیدی به دالیل مختلف از جمله نیاز به تعمیر 
و نوسازی، نیاز به خرید تجهیزات جدید، تامین سرمایه 
در گردش یا بدهکاری های مالیاتی و تامین اجتماعی از 

فعالیت های تولیدی بازمانده بودند.
و  کهگیلویه  صنعتی  شهرک های  شرکت  مدیرعامل 
بویراحمد تعداد فرصت های شغلی ایجاد شده با بازگشت 
نفر   ۱۸۲ را  تولید  چرخه  به  مذکور  تولیدی  واحدهای 

برآورد کرد.
وی با اشاره به اهمیت احیای واحدهای تولیدی راکد در 
ایجاد اشتغال و رونق تولید با سرمایه کمتر تاکید کرد که 
تالش برای بازگرداندن واحدهای تولیدی راکد به فعالیت 
برنامه های شاخص دولت سیزدهم در حوزه  از  تولیدی 

شهرک های صنعتی استان است.
های  در شهرک  یا خدماتی  تولیدی  واحد  تاکنون ۳4۸ 
تعداد ۲4۱  این  از  که  برداری شده  بهره  استان  صنعتی 
 ۳۱ معادل  واحد   ۱۰۷ و  فعال  ۶۹درصد  معادل  واحد 
ایجاد  تعداد فرصت های شغلی  غیرفعال هستند.  درصد 
 ۵۰۰ و  هزار  پنج  استان  صنعتی  های  شهرک  در  شده 
صنعتی  شهرک های  شرکت  مدیرعامل  کرد.  برآورد  نفر 
زمین  واگذاری  اینکه  به  اشاره  با  بویراحمد  و  کهگیلویه 
آفرین شهرک  تحول  های  فعالیت  از  گذاران  سرمایه  به 
سیزدهم  دولت  ابتدای  کرد:از  تاکید  است  صنعتی  های 
تاکنون ۶۵هکتار زمین در قالب ۷۵قرارداد در شهرک های 

صنعتی این استان به سرمایه گذاران واگذار شده است.
زمین  واگذاری  داشت:بیشترین  ابراز  آباد  جهان  موسوی 
شهرک های صنعتی کهگیلویه و بویراحمد طی یک سال 
و  احمد  خان  صنعتی  های  شهرک  در  تاکنون  گذشته 
یاسوج چهار صورت گرفته است. از ابتدای فعالیت شهرک 
۳۰۰هکتار  تاکنون  بویراحمد  و  کهگیلویه  صنعتی  های 
سرمایه  به  استان  این  صنعتی  شهرک های  در  زمین 
شهرکهای  شرکت  مدیرعامل  است.  شده  واگذار  گذاران 
مساحت  کرد:  تاکید  بویراحمد  و  کهگیلویه  صنعتی 
یکهزار  را  استان  این  صنعتی  های  شهرک  های  زمین 
 ۷۷۸ میزان  این  از  افزود:  و  کرد  برآورد  هکتار   ۵4۱ و 
مانند  ها  زیرساخت  شامل  بقیه  و  صنعتی  زمین  هکتار 
جدول گذاری ،فضای سبز و غیره است. وی عنوان کرد: 
بویراحمد ۲۱ شهرک صنعتی مصوب و ۱۳  کهگیلویه و 
شهرک صنعتی در حال فعالیت دارد. موسوی جهان آباد 
تاکید کرد: شهرک های صنعتی استان با امکانات مناسب 
استقبال  آماده  اینترنت  و  تلفن  و خطوط  گاز  برق،  آب، 
شهرکهای  شرکت  مدیرعامل  است.  گذاران  سرمایه  از 
صنعتی کهگیلویه و بویراحمد با یادآوری اهمیت مهارت 
آموزی صنعتگران تصریح کرد: در نخستین سال فعالیت 
دولت سیزدهم 4۲ دوره آموزشی برای شاغالن واحدهای 

تولیدی استان برگزار شده است.

 مدیر کل راه و شهرسازی کهگیلویه و بویراحمد:

30 طرح راهسازی در کهگیلویه 
وبویراحمد در حال اجراست

 ۳۰ گفت:  بویراحمد  و  کهگیلویه  شهرسازی  و  راه  مدیرکل 
طرح راهسازی برای توسعه راه های اصلی در نقاط مختلف 
این استان در دست اجراست. محمد راستا قرارداد این تعداد 
پیشرفت  درصد  افزود:  و  کرد  اعالم  میلیارد   ۸۰۰ را  طرح 
تا ۸۵ درصد است. راستا جاده  از ۳۰  این طرح ها  فیزیکی 
سخت،  سی   - یاسوج  شیراز،   - یاسوج  سمیرم،   - یاسوج 
دهدشت - چرام ، دهدشت - سوق و جاده جایزان در لیکک 
را از مهمترین این طرح ها اعالم کرد. وی بیان کرد: با برنامه 
ریزی و حمایت دولت در بهره برداری از این پروژه ها شاهد 
راستا  بود.  خواهد  استان  در  چهارخطه  های  جاده  توسعه 
استان  در  بزرگراه  کیلومتر   ۲۵۰ از  بیش  وجود  به  اشاره  با 
تصریح کرد: با حمایت دولت از طرح های راهسازی و بهره 
انداز  چشم  دهدشت  به  پاتاوه  جاده  بزرگ  طرح  از  برداری 
امیدبخشی برای توسعه این حوزه زیربنایی در استان پیش 
بینی می شود. از مجموع حدود ۶ هزار کیلومتر راه موجود در 
این استان بیش از چهار هزار کیلومتر آن راه های روستایی 
جاده  کیلومتر   ۱۳۹ و  هزار   ۶ بویراحمد  و  کهگیلویه  است. 
اصلی، فرعی و چهارخطه دارد که از این میزان پنج هزار و 

4۲۰کیلومتر آن فرعی و روستایی است.

مدیرکل ثبت اسناد و امالک کهگیلویه و بویراحمد:

مشکل زمین اجرای طرح نهضت ملی 
مسکن در استان برطرف شد

گفت:  بویراحمد،  و  کهگیلویه  امالک  و  اسناد  ثبت  مدیرکل 
۱۲۳ هکتار زمین در شهر های این استان در راستای قانون 
جهش تولید مسکن به نام سازمان ملی زمین و مسکن ثبت 
و  کهگیلویه  مسکن  شورای  نشست  در  خوب  زمان  شد.  
بویراحمد، اظهار داشت: ۱۲۳ هکتار زمین در راستای قانون 
و  زمین  ملی  سازمان  نام  به  استان  در  تولید مسکن  جهش 
مسکن ثبت شده که از این تعداد، ۵ پالک ثبتی با ۸۳ هکتار 
هکتار   ۱۵ بهمئی  و  دنا  و  هکتار   ۲۵ یاسوج  گچساران،  در 
بوده است. وی عنوان کرد: یک میلیون و ۳۶۵ هزار هکتار از 
اراضی ملی کهگیلویه و بویراحمد تاکنون تثبیت و در سامانه 
جامع امالک ثبت و بارگذاری شده است. مدیرکل ثبت اسناد 
و امالک استان کهگیلویه و بویراحمد ابراز کرد: حجم خدمات 
به  سنتی  فرآیند های  از  عبور  با  سازمان  این  الکترونیکی 
حدود ۹۰ درصد رسیده است. خوب از ثبت ۲۰ هزار شرکت 
ثبت  افزود:  و  داد  خبر  استان  در  شرکت ها  ثبت  سامانه  در 
شرکت ها یکی از زیر شاخه های ثبت اسناد و امالک در حوزه 
اقتصادی بوده و با ثبت شرکت و موسسات، آسایش و امنیت 
ایجاد می شود.  اقتصادی در حوزه سرمایه گذاری و معامالت 
روستای   ۵4 در  اراضی  کاداستر  طرح  کرد:  خاطرنشان  وی 
باالیی  با همه تالش ها و منفعت  اما  آغاز شده است،  استان 
که این طرح دارد از آن به خوبی استقبال نمی شود، در حالی 
ساماندهی  در  کشاورزی  کاداستر  طرح  ارزشمندی  مزایای 
مالکین  برای  ارزنده ای  خدمات  می تواند  و  دارد  اراضی 
استان کهگیلویه  امالک  و  اسناد  ثبت  فراهم سازد. مدیرکل 
زمین  آینده،  چالش های  از  یکی  اینکه  بیان  با  بویراحمد  و 
حدبندی  طرح  این  در  کرد:  تاکید  است،  اراضی  مالکیت  و 
اراضی با خطای کمتر از ۲۰ سانتی متر بوده که این اندازه 
هم قابل احیاء است. وی تصریح کرد: انجام این طرح رایگان 
بوده و هیچ گونه هزینه ای برای نقشه برداری و تشکیل پرونده 
دریافت نمی شود و سند مالکیت تک برگ در اختیار مالکین 
باالیی  امتیازات  از عرصه،  قرار می گیرد که عالوه بر صیانت 

نیز در بر خواهد داشت.

2۱ میلیارد تومان تجهیزات پزشکی
 وارد کهگیلویه و بویراحمد شد

رئیس دانشگاه علوم پزشکی یاسوج گفت: با توجه به رویکرد 
محرومیت زدایی و عدالت محوری دولت سیزدهم با پیگیری 
وارد  پزشکی  تجهیزات  تومان  میلیارد   ۲۱ شده،  انجام  های 
استان شد. محمد غالم نژاد اظهار داشت: این محموله ها در 
قیمت  گران  اجناس  قلم   ۵۰ از  بیش  شامل  کامیون  هشت 
دیجیتال، ۶ تخت  رادیولوژی  افزود: ۲ دستگاه  هستند. وی 
دیگر  دستگاه  ده ها  و  سونوگرافی  دستگاه  یک  یو،  آی.سی. 
در حوزه تجهیزات پزشکی و درمانی به استان وارد شده اند.

رئیس دانشگاه علوم پزشکی یاسوج تصریح کرد: با توجه به 
اندازه  به  ماه گذشته   ۶ در مدت  ها  تحریم  و  شرایط حاکم 
نژاد  غالم  است.  شده  حمل  استان  به  تجهیزات  سال   ۲
فضاها  توسعه  آموزش،  بر  عالوه  دانشگاه  وظیفه  کرد:  تاکید 
تأمین  و  رصد  قرارگاه  تشکیل  که  است  تجهیزات  تأمین  و 
دارو و تجهیزات پزشکی در سال جاری عماًل کلید خورد. وی 
تأمین دارو و تجهیزات پزشکی  ادامه داد: دانشگاه در صدد 
حال  در  که  است  محروم  مناطق  اولویت  با  استان  کل  در 
حاضر توانسته ایم تجهیزات چشمگیری دریافت کنیم. تامین 
رسانی  تداوم خدمت  در  مهمی  نقش  بیمارستانی  تجهیزات 
مراکز درمانی به بیماران دارد و در این مدت یکسال با روی 
کارآمدن دولت سیزدهم با تامین اعتبارات الزم و تخصیص 

آنها، گام های بلندی برای تامین این نیازها برداشته شد.

4۷۸ کیلو گرم مواد مخدر 
در گچساران کشف شد

مواد  انواع  کیلوگرم   4۷۸ گفت:  گچساران  انتظامی  فرمانده 
ابتدای  از  آلوده،  نقاط  پاکسازی  طرح های  اجرای  با  مخدر 

امسال تاکنون در این شهرستان کشف و ضبط شد.
مخدر   مواد  میزان  این  افزود:   خادمیان  ارسالن  سرهنگ 
امسال  با اجرای طرح مبارزه با مواد مخدر در نقاط مختلف 
این شهرستان کشف و ضبط شد که نسبت به مدت مشابه 
۲۱ درصد افزایش یافت. وی بیان کرد:  این در حالی است که 
در مدت مشابه سال گذشته ۳۱۶ کیلوگرم انواع مواد مخدر 
در این شهرستان کشف شد. خادمیان اظهار داشت: در این 
زمینه ماموران انتظامی امسال ۲44 قاچاقچی، خرده فروش، 
شهرستان  این  در  را  مخدر  مواد  نگهدارنده  و  کننده  توزیع 
این مدت  4۷  در  داد: همچنین  ادامه  دستگیر کردند. وی 
که  داده شد  منتقل   پارکینگ  به  و  توقیف  دستگاه خودرو 
درصد  توقیفی خودرو ۲۲  قبل  سال  مشابه  مدت  به  نسبت 

افزایش داشته است.

صدای چک چک آب، قندیل های زیبا و 
حیرت آور، آب و هوای خنک و مطبوع و 
داالن های تو در تو،  سکوتی غریب در غار 
اعجاب انگیز ده شیخ یاسوج هر ببینده ای 
را مجذوب خود می کند اما  با وجود این 
فراموشی  مورد  همه ظرفیت  گردشگری 

قرار گرفته است.
غارهای  زیباترین  از  پاتاوه  شیخ  ده  غار   
سی سخت  شهر  کیلومتری   ۳۵ در  ایران 
و  کهگیلویه  در  دنا  شهرستان  مرکز 

بویراحمد واقع شده است.
و  دارد  عجیب  ظاهری  و  شکل  غار  این 
البته داالن های  انتهای آن معلوم نیست 

آن همگی کاوش نشده اند.
با ورود به این غار ، سرزمینی پر از جلوه 
های بی نظیر پیش روی گردشگر باز می 
کند و آدمی را برای واکاوی در این مکان 

شگفت انگیز دعوت می کند.
های  زالزالک  بلوط،  رویایی  های  جنگل 
وحشی، آبشار زیبا و خروشان و دره های 
غار ده  نخورده در حوالی  و دست  عمیق 

شیخ یاسوج بر عظمت آن افزوده است.
این غار شگفت انگیز با سکوتی بهت آور 
در باالدست روستایی به نام ده شیخ قرار 

گرفته است.
برخی وعده  و خم  پیچ  در  روزها  این  اما 
می  را  سختی  روزگار  ها  نامهربانی  و  ها 
اش  بزرگ  درد  مرهم  سکوت  و  گذارند 
شده و در حال حاضر خبری از گردشگر و 

بازدید کننده نیست.
در  امسال  ماه  اردیبهشت  در  تصمیماتی 
نشست اقتصاد مقاومتی به میزبانی غار ده 
شیخ  توسط مسئوالن استانی برای توسعه  
و تجهیز این طرح گردشگری گرفته شد 

اما هنوز عملیاتی نشده اند.
به نظر می رسد آنگونه که باید زیرساخت 
اعجاز  ظرفیت  این  با  متناسب  الزم  های 
انگیز فراهم نشده و گرد فراموشی بر این 

غار نشسته است.

غار ده شیخ ظرفیتی مغفول مانده
گذاری  هدف  گردشگری  طرح  این  در 

۵۰۰ نفر اشتغال دیده شده و با وجودی 
است  رفته  پیش  کار  پنج درصد  تنها  که 

۲۰ نفر مشغول هستند.
طرح  این  از  بازدید  هنگام  گردشگران 
غبطه می خورند و  حتی یکی از آن ها که 
اهل استان اصفهان است به خبرنگار ایرنا 
می گوید:  غار ده شیخ بسیار زیبا و قدمت 
چندین قرن را دارد اما جای سوال است 
چرا مسئوالن  استانی با تبلیغات مناسب 
و ایجاد زیرساخت ها به توسعه این غار و 

منطقه کمک نمی کنند.
چنانچه  داشت:  ابراز  گردشگر  این 
گردشگری  طرح  این  های  زیرساخت 
فراهم شود روزانه حداقل ۲ هزار نفر از ان 

بازدید خواهند داشت.
همچون  شیخ  ده  غار  کرد:  تاکید  وی 
از  استان  دیگر  بکر  طبیعی  مناظر  صدها 
آن استفاده ای نمی شود و شاید اگر در 
آن  به  بیشتری  توجه  بود  دیگری  استان 

میشد.
یکی دیگر از گردشگران نیز گفت: امکانات 
اندکی در این طرح گردشگری مهیا شده 

است و جای کار بیشتری دارد.
وی ادامه داد: عجیب به نظر می رسد که 
بکر  های  زمین  و  اطراف  رودخانه  آب  از 
استفاده  طرح  توسعه  برای  طرح  اطراف 

نشده است.
افراد  از  بسیاری  کرد:  بیان  گردشگر  این 
و  کهگیلویه  در  غاری  چنین  وجود  از 
بویراحمد بی خبرند و با ایجاد زیرساخت 
ها می توان سبب رونق گردشگری در این 

منطقه بود

سرمایه گذار غار ده شیخ نیازمند 
همراهی دولت است

میراث  حوزه  در  سیزدهم  دولت  عملکرد 
دستی  صنایع  و  گردشگری  فرهنگی، 
گردشگری  صنعت  چرخ  دهد  می  نشان 
با جهشی چشمگیر نسبت به گذشته در 
طرح  گذار  سرمایه  و  است  حرکت  حال 
گردشگری غار ده شیخ نیز می گوید توقع 

دارد از این طرح نیز حمایت شود.

آنگونه که سرمایه گذار پروژه گردشگری 
غار ده شیخ می گوید منطقه گردشگری 
به  و  است  پیشرفت  آماده  شیخ  ده  غار 
عنوان سرمایه گذار دست یاری به سوی 

دولت دراز می کنم.
استان  این  افزود:  گنجی  غالمحسین  
که  است  کشور  محروم  های  استان  جزو 
درصد زیادی از مردم ان بیکار هستند و 
باید برای توسعه طرح های مهم در استان 

تالش مسئوالن بیشتر باشد.
وی بیان کرد: همکاری مسئوالن استانی با 
این طرح می تواند به رشد مشاغل مربوط 

به حوزه گردشگری کمک کند.
سرمایه گذار غار ده شیخ )یاسوج( اضافه 
کرد: طبق نظر سنجی مردم این مجموعه 
جزو اولین ها در گردشگری استان هستند 
اما توجه الزم برای توسعه این طرح وجود 

ندارد.
گنجی تاکید کرد: برای کسب مجوز های 
سرزده  باید  بسیاری  ادارات  روزانه  جزئی 
در  شود   می  تلف  بسیاری  وقت  و  شود 
برای  را  خود  وقت  تمام  باید  که  حالی 

توسعه طرح بگذارم.
مورد  های  فعالیت  اینکه  به  اشاره  با  وی 
گردشگری  طرح  این  توسعه  برای  نظر 
وزیر  با  مالقات  خواهان  نرفته،  پیش 
گردشگری است تا مشکل این طرح ملی 

توسط وزیر رفع شود.

تصمیمات خوبی برای حمایت از 
سرمایه گذار غار ده شیخ گرفته شد

گردشگری  میراث فرهنگی،  مدیرکل 
بویراحمد  و  کهگیلویه  صنایع دستی  و 
پیش از آن گفته بود که  برای حمایت از 
سرمایه گذار بخش خصوصی که در منطقه 
غار ده شیخ سرمایه گذاری خوبی در حوزه 
گردشگری انجام داده تصمیمات مهمی از 

سوی مسئوالن استانی گرفته  شده است.

سعید طالبی پور افزود: واگذاری زمین از 
کمبود  مشکل  رفع  طبیعی،  منابع  سوی 
ایجاد فضای سبز، در نظر  آب، کمک در 

حمایت  به منظور  جدید  اعتبار  گرفتن 
سازمان  سوی  از  خصوصی  بخش  از 
مدیریت و برنامه ریزی استان از مهم ترین 
نشست  در  استانی  مسئوالن  تصمیمات 
ده شیخ  غار  میزبانی  به  مقاومتی  اقتصاد 

پاتاوه بوده است.

شدن  اجرایی  صورت  در  داد:  ادامه  وی 
زیرساخت های  توسعه  برای  مصوبات  این 
شاهد  پاتاوه  شیخ  ده  غار  در  گردشگری 
اشتغال زایی  با  همراه  گردشگری  رونق 

خوبی در شهرستان دنا خواهیم بود.

با این حال هنوز سرمایه گذار چشم انتظار 
در  این  و  است  استانی  مسئوالن  حمایت 
شیخ  ده  روستای  مردم  که  است  حالی 
هستند  گذار  سرمایه  از  حمایت  خواهان 
زیرا می دانند با توسعه این طرح منطقه 
بومی  جوانان  برای  و  شد  خواهد  آباد 

منطقه اشتغال پایدار ایجاد می شود.

غار ده شیخ در یك نگاه
غار ده شیخ در سال ۱۳۸۸ توسط چوپانی 
در نزدیکی روستایی به همین اسم کشف 
شد و سه سال پس از آن همچنان مخفی 
ماند تا اینکه سال ۹۱ به طور کامل علنی 

شد.
این غار اعجاز برانگیز یکی از جاذبه های 
و  کهگیلویه  استان  در  ایران  ناشناخته 
 ۱۳۵ به  آن  قدمت  که  بوده  بویراحمد 

میلیون سال برمی گردد.
غار  این  آمده،  بدست  اطالعات  اساس  بر 
آن  گیری  شکل  و  بوده  طبیعی  کامال 

مربوط به دوره دوم زمین شناسی است.
و  ها  استخوان  که  گویند  می  محققان 
شده  کشف  غار  این  در  که  هایی  سفال 
انسانها در  از  برخی  دارد که  آن  از  نشان 
انگیز را  این غار شگفت  تاریخ  از  مقطعی 

برای زندگی کردن برگزیده اند.
گرچه هنوز قدمت این سفال ها به درستی 
تعیین نشده ولی کارشناسان قدمت آن ها 

را به پیش از ظهور اسالم نسبت دادند.
غار   ۶۰۰ حدود  از  یکی  شیخ  ده  غار 
شناسایی شده در کشور است و به لحاظ 
وسعت و عمق تاکنون رتبه دوم کشور را 

به خود اختصاص داده است.
و  شد  ملی  ۱۳۹۶ثبت  سال  در  غار  این 
توسط غارشناسان ۶ کیلومتر از آن کشف 

شده است. 
غارنوردان غار ده شیخ دنا را علی صدر ۲ 
اند زیرا تشابهات زیادی دارند  نامیده  نیز 
نزدیک  هم  به  بسیار  اعجاب  لحاظ  از  و 

هستند.
زمین شناسی  بررسی های  براساس   
به  مربوط  شیخ  ده  غار  شکل گیری 
طی  که  بوده  زمین شناسی  دوم  دوره 
نزوالت  ریزش  اثر  بر  طوالنی  سالیان 
و آب درون  ایجاد شده  جوی حفره هایی 
حفره ها به بیرون خارج می شد که موجب 
و  زیبا  بسیار  قندیل های  شکل گیری 

شگفت انگیزی شده است.

علوم،  وزیر  نوآوری  و  فناوری  معاون 
به  اشاره  با  فناوری  و  تحقیقات 
بویراحمد  و  کهگیلویه  ظرفیت های 
فناوری  و  نوآوری  دهکده  گفت: 
اندازی  راه  استان  این  در  کشاورزی 

شود.
آیین معرفی رئیس  علی خیرالدین در 
و  کهگیلویه  فناوری  و  علم  پارک 
به  توجه  با  داشت:  اظهار  بویراحمد 
پتانسیل موجود کهگیلویه و بویراحمد 
و  غذایی  صنایع  کشاورزی،  بخش  در 

راه اندازی  برای  شرایط  غذایی  امنیت 
کشاورزی  فناوری  و  نوآوری  دهکده 
راه اندازی  خواستار  وی  دارد.  وجود 
جهاد  سازمان  همکاری  با  دهکده  این 
کشاورزی شد و افزود: دانشگاه یاسوج 
به سمت پردیس علمی و فناوری برود 
و کار مشترکی را با پارک علم و فناوری 
استان آغاز کنند. خیرالدین با اشاره به 
برخی از مشکالت پارک علم و فناوری 
این  کرد:  ابراز  بویراحمد  و  کهگیلویه 
پارک در رده های باال در خصوص تعداد 

قرار  بنیان  دانش  و  فناور  شرکت های 
امیدواریم مسئوالن دانشگاهی  ندارد و 

استان این مهم را رقم بزنند.
در  دیگر  مشکل  یک  به  همچنین  وی 
استان کهگیلویه و بویراحمد اشاره کرد 
و ادامه داد: صندوق پژوهش و فناوری 
حمایت  استانی  مسئوالن  توسط  باید 
درصد   ۱۰ تا  که  آمده  قانون  در  شود 
اعتبارات تملک دارایی را در طرح های 

دانش بنیان باید هزینه کرد.
صندوق  کرد:  خاطرنشان  خیرالدین 

 ۲۰ یزد  استان  فناوری  و  پژوهش 
حالیکه  در  دارد  اعتبار  تومان  میلیارد 
صندوق پژوهش و فناوری کهگیلویه و 
بویراحمد تنها ۳ میلیارد تومان در آن 
وجود دارد که کفاف یک شرکت دانش 

بنیان را هم نمی کند.
خدمات  از  آئین  این  پایان  در   
محسن  و  تجلیل  هاشمی  شمس الدین 
فرزین به عنوان رئیس جدید پارک علم 
و فناوری کهگیلویه و بویراحمد معرفی 

شد.

در کهگیلویه و بویراحمد؛

گرد فراموشی بر غار ده شیخ

در کهگیلویه و بویراحمد؛

دهکده نوآوری و فناوری کشاورزی راه اندازی می شود

بویراحمد  و  کهگیلویه  کشاورزی  جهاد  رییس   
گفت: با برنامه ریزی های انجام شده طرح حمایتی 
کشت قراردادی دولت به زودی در این استان برای 
های  بخش  در  کشاورز  از  جانبه  همه  حمایت 

مختلف اجرا می شود.
بیمه  و  سم  کود،  بذر،  قراردادی  کشت  در   
تامین  قرارداد  طرف  توسط  کشاورزی  محصوالت 
مطالبات  از  محصول  تحویل  و  برداشت  از  پس  و 

کشاورزان کم می شود.
 کشاورزی قراردادی از سال گذشته توسط دولت 

کشت  برای  کشاورزان  ترغیب  و  تامین  برای 
محصوالت استراتژیک از جمله شکر، جو، گندم و 

دانه های روغنی آغاز شد.
با کشت گندم   کشاورزی قراردادی سال گذشته 
آغاز و اجرای این طرح در ۱۵ استان کشور توسط 
انعقاد  با  استان ها  بقیه  در  و  کشور  غله  سازمان 

قرارداد توسط تعاون روستایی اجرا شد.
طرح  این  اجرای  در  دارند  تمایل  که  کشاورزانی 
به مدیریت های جهاد  توانند  مشارکت کنند می 
استان  مختلف  های  شهرستان  در  کشاورزی 

مراجعه کنند.
طرح  این  داشت:   اظهار  پور  معتمدی  علی  سید 
حمایت  با  که  است  استراتژیک  محصوالت  شامل 
تشویقی دولت در بخش های زراعت، دام و طیور و 

باغبانی اجرا می شود. 

تامین  در  تشویقی دولت  بیان کرد:  حمایت  وی 
بذر و نهاده خواهد بود و به نوعی از ضرر و زیان 

کشاورز در صورت خسارت جلوگیری می شود. 
وضعیت  به  توجه  با  کرد:  تصریح  زاده  معتمدی 
تنش آبی حوزه کشاورزی کاهش کشت محصوالت 
پرآب بر و افزایش محصوالت کم آب بر در استان 

از اهداف اجرای این طرح است. 
وی افزود:  این طرح از سال ۸۸ در مجلس مصوب  
ولی به دالیل مختلف اجرا نشد با حمایت دولت و 

پنج وزارت خانه دیگر به زودی اجرا خواهد شد. 
نقش  طرح  این  اجرای  اظهارکرد:   زاده  معتمدی 

مهمی در اقتدار و امنیت غذایی خواهد داشت. 
و  جات  صیفی  تن   ۶۰۰ و  هزار   ۲۲۸ امسال 
محصوالت جالیزی بهاره و تابستانه  در مزارع و۳۹ 
و  تولید  استان  این  باغات  از  ترش  لیمو  تن  هزار 

برداشت شد.
شامل،  میوه  انواع  تن  هزار   ۲۸۰ تا   ۲۷۰ سالیانه 
سیب، مرکبات، میوه های تابستانه و سایر میوه ها 
تولید می  بویراحمد  و  کهگیلویه  باغستان های  در 

شود.
زمین  هکتار  هزار   ۲۷۰ بویراحمد  و  کهگیلویه 

کشاورزی دارد که ۸۰ هزار هکتار آن آبی است.
ایران  خاک  مساحت  از  درصد  یک  با  استان  این 

هشت درصد منابع آبی کشور را در اختیار دارد.
محصول  تن  هزار   ۹۱۰ سالیانه  مجموع  در 
کشاورزی در استان کهگیلویه و بویراحمد  تولید و 

روانه بازارهای مصرف می شود.
این استان ۲۷۰ هزار هکتار زمین کشاورزی دارد 

که ۱۶۰ هزار هکتار آن زراعی است.

طرح کشت قراردادی 
در کهگیلویه و بویراحمد

 اجرا می شود

آگهی  فقدان سند مالکیت پالک 2۷9 فرعی از

 ۱23 اصلی  واقع درقطعه 4 بخش 4 بهمئی
استشهاد  برگ  دو  تسلیم  با  باخور  زاده  ماه  خانم 
شماره  رسمی  اسناد  دفترخانه  طرف  از  شده  گواهی 
است مدعی  کتبی  تقاضای  یکبرگ  و  لیکک   ۶۹

فرعی   ۲۷۹ پالک  ششدانگ  مالکیت  سند  که 
چاپی شماره  به  بهمئی   4 بخش  اصلی   ۱۲۳ از 

 ۷۸۱۲۷۷  سری الف ۹۷   بنام متقاضی به ثبت رسیده  
پالک  است.ضمنا  گردیده  مفقود  جابجایی  علت  به  و  
 ۱۳۹۸  /۸  /۲۱ مورخ   ۱۷۹۲۵ رهنی  سند  طی  فوق 
شعبه  کشاورزی  بانک  رهن  در  لیکک  دفترخانه۲۱ 
یک  تبصره  اصالحیه  طبق  مراتب  لذا  باشد.   بهمئی 
قانون ثبت جهت اطالع  نامه  آیین  اصالحی ماده ۱۲۰ 
عموم یک نوبت  آگهی می شودکه هر کس مدعی انجام 
معامله و یا وجود سند مالکیت فوق  الذکر نزد خود می 
باشد می تواند ظرف مدت ۱۰ 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 
در  یا  و  نشود  واصل  اداره  این  به  اعتراضی  مقرر  مدت 
صورت اعتراض اصل سند مالکیت ارایه نگردد اداره ثبت 
المثنی سند مالکیت پالک مذکور را طبق مقررات صادر 

و به متقاضی تسلیم خواهد نمود.

تاریخ انتشار: ۱4۰۱/۰۷/۲۶  

رئیس ثبت اسناد شهرستان بهمئی
اسماعیل الیا
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متولد فروردین :
ملحق شده  زیبا  ونوس  به  دوازدهمین خانه شما  در  ماه  که  اکنون   
است، شما باید در مسائل عاطفی و عشقی ازخودگذشتگی نشان دهید 
شخصی  نیازهای  به  نکردن  توجه  باشید.  داشته  خالصانه  عشقی  و 
خودتان باعث می شود که این فداکاری معنوی در شما بیشتر شود. 
اما باید سعی کنید که این حالت در شما باقی بماند و به فداکاری های 

خود ادامه دهید. 
متولد اردیبهشت :

 امروز بخش بزرگی از ناراحتی های شما واضح و روشن نیستند، اما به 
معنی این نیست که اصاًل وجود ندارند. ممکن است شما احساس کنید 
که به سمت ناشناخته ها هدایت می شوید زیرا شما دقیقاً نمی دانید که 
دیگران چه احساساتی دارند. هرچقدر که بیشتر سعی می کنید قطعه 

گمشده این پازل را پیدا کنید آشفته تر می شوید. 
متولد خرداد :

 شما زندگی را بیش از حد ساده و سهل گرفته اید، به همین دلیل 
دیگران  صحبت های  به  بیاید.  پیش  برایتان  است  ممکن  مشکالتی 
اگر  بخصوص  ندارید،  اراده ای  خودتان  از  و  می دهید  اهمیت  خیلی 
شخصی باشد که شما او را دوست داشته باشید در این صورت بدون 

هیچ گونه چون و چرایی صحبت های او را قبول می کنید. 
متولد تیر :

تاحدی  به درخششهای ذکاوتتان پی می برید،  امروز شما وقتی که   
روشهای  به  نسبت  قدیمی تر  روشهای  اینکه  برای  می شوید،  دلسرد 
تندروی که االن به ذهنتان می رسند مطمئن تر هستند. روش شما 
اما  کنید،  رد  را  قدیمی  روشهای  کردن  آزمایش  که  نیست  اینگونه 

اکنون یک ایده واقعاً خوب می تواند شما را به شدت وسوسه کند. 
متولد مرداد : 

است  شده  کاموا  گلوله  یک  درگیر  که  گربه ای  بچه  مثل  امروز  شما 
بیشتر درگیر جزئیات شده اید. شما هرچه بیشتر تالش می کنید کمتر 
می توانید از این پیچیدگی رهایی یابید. امروز از آن روزهایی است که 
شما می توانید کنترل خود بر امور را دوباره به دست آورید. حتماً الزم 

نیست سخت کار کنید.
متولد شهریور : 

افکار منفی در اطراف شما شناورند تا فقط روز تفریح شما را خراب 
کنند. شما می توانید اجازه دهید ترس بر اعمال تان حکومت کند . از 
منفی بافی دوری کنید تا تاثیری بر زندگی تان نگذارد. شاید بتوانید 
مستقیما با مشکل خود روبرو شوید. هر گفتگویی را که می خواهید 
شروع کنید ابتدا از درستی آن مطمئن شوید چرا که شاید این گفتگو 

تاثیر بسیار مهمی بر زندگی شما بگذارد.
متولد مهر :

این   شما اکنون درمرتبه و مقامی هستید که هر شخصی در آرزوی 
مقام به سر می برد، اما شما از این مرحله راضی نمی باشید و به نوعی 
کارهایی که انجام می دهید شما را راضی نمی کند به همین دلیل به 
دنبال راه حل های جدیدی هستید. بیش از حد به خود مغرور نشوید 
زیرا ممکن است در اثر غرور زیاد همین جایگاهی را که در حال حاضر 

دارید را نیز از دست بدهید. 
متولد آبان : 

شما امروز به جزئیات فراوانی که در محل کار روی هم انباشته شده اند 
اهمیت می دهید. شما معموال خیلی راحت مسئولیت های تان را یکی 
یکی انجام داده و بعد به سراغ بعدی می روید، اما حاال نمی توانید به 
راحتی تشخیص دهید که کجا باید بروید. اما موکول کردن کارهایتان 
زمان  نیست، چراکه هرچه  ایده چندان خوبی  نیز  بعدی  روزهای  به 
بگذرد مشکالت دیگری از راه می رسند. پس شجاع باشید و خیلی زود 

آستین هایتان را باال زده و شروع به کار کنید!
متولد آذر :

 امروز تغییرات خلقی شما باعث ایجاد مانع بر سر راه شما نمی شود. 
خوشبختانه، شما قادرید که نیازهای شخصی تان را برای خودتان نگه 
دارید ولی توجه داشته باشید که آنها مزاحم امور کاری شما نمی شوند. 
اما این مسئله به معنای این نیست که شما احساسات خود را نادیده 
می گیرید. فقط قبل از اینکه واکنش نشان دهید بررسی کنید و ببینید 

چه چیزی مناسب آن موقعیت است. 
متولد دی :

امروز در نشان شما قرار  انرژی قدرتمند ماه جدید که  از  باید   شما 
گرفته است نهایت استفاده را ببرید و آن را برای مقاصد مالی خود بکار 
بگیرید به خاطر اینکه اتصال ماه-خورشید با ونوس مقتدر در دومین 
خانه از “پول” شما به ترتیب قرار گرفته اند. خوشبختانه شما نقشه ای 
دارید؛ و اکنون وقت آن است که طرح و نقشه خود را اجرا کنید. اما به 

یاد داشته باشید که مجبور نیستید که ریسک کنید.
متولد بهمن : 

و  شما  اظهارات  و  بیانات  ترین  شخصی  بین  تعارض  و  تضاد  اکنون 
و  بد  است شما در چرخه  نامشخصتان ممکن  آرزوهای  ترین  عمیق 
وجود  چرخه  این  از  فرار  برای  آسانی  راه  هیچ  دهد.  قرار  نامطلوبی 
ندارد، پس به خودتان قول دهید به جای پیروی کردن از عقلتان از 

قلب خود پیروی کنید. 
متولد اسفند :

باعث می شوند  که  ندارید چرا  عالقه  ناگهانی  تغییرات  به  زیاد   شما 
روز و یا حتی زندگی تان متحول شود. بنابراین باورکردنی نیست که 
وقتی اتفاقی در طول روز برایتان افتاد وهمچنین اگر برنامه های تان 

به مانعی برخورد کرد بتوانید بسادگی با آنها کناربیایید.

3
فال روز 

شهید  پزشکی  علوم  دانشگاه  علمی  هیأت  عضو 
دوران  از  بعد  روان  اختالالت  تشدید  از  بهشتی، 
پاندمی کرونا در جهان خبر داد و گفت: ۲۵ درصد 
روان  اختالالت  انواع  از  یکی  درگیر  دنیا،  جمعیت 

است.
خدمات  به  دسترسی  اینکه  بیان  با  ماهورام،  امیر   
سالمت محور در حوزه روان، تنها محدود به مراکز 
بیمارستانی نمی شود، خاطرنشان کرد: ارائه خدمات 
در سطح باالتر )جامعه نگر( برای دسترسی راحت تر 

به خدمات سالمت در دستور کار است.
و  اجتماعی  انگ های  روانپزشکی،  فوق تخصص  این 
اختالالت  به  مبتالیان  به  جامعه  منفی  نگرش های 

متأسفانه  گفت:  و  داد  قرار  انتقاد  مورد  را  روان 
مانع  گرفته،  جامعه شکل  در  که  غلطی  کلیشه های 
از دریافت خدمات سالمت روان در بسیاری از افراد 

می شود.
انگ  موارد  از  بسیاری  در  اینکه  بر  تاکید  با  ماهورام 
به فرد و  را  بیشتری  بیماری هزینه  از خود  بیماری 
زدایی  انگ  فرهنگ  تقویت  می کند،  تحمیل  جامعه 
از  سیاست گذاران  و  افراد  آگاهی  افزایش  و  جامعه 
در  اقدام  مهم ترین  را  روان  و  اعصاب  بیماری های 

تأمین سالمت جامعه عنوان کرد.
بیماری های  شیوع  در  کرونا  پاندمی  نقش  به  وی 
و  ترس  با  کرونا  افزود:  و  کرد  اشاره  روان  و  اعصاب 
وحشت ابتالء به این بیماری، انزوا و کاهش ارتباطات 
افراد از یکدیگر، ایجاد مشکالت اقتصادی و معیشتی 
و فقدان عزیزان، به میزان قابل توجهی سالمت افراد 

را تحت تأثیر قرار داد.
این فوق تخصص روانپزشکی با بیان اینکه در بحران ها 

موضوعی  افراد  نگرانی  و  استرس  تنش زا،  شرایط  و 
خاطرنشان  ندارد،  جدی  مداخله  به  نیاز  و  طبیعی 
کرد: اساساً این موضوع نشانه سالمت روان فرد است 

که به اتفاقات اطراف واکنش نشان می دهد.
زمانی   روان  مشکالت  اینکه  بر  تاکید  با  ماهورام 
انجام  و  طبیعی  زندگی  طوالنی  مدت  برای  که 
به  نیاز  کند،  اختالل  دچار  را  روزمره  فعالیت های 
از  بعد  نتواند  فردی  اگر  گفت:  دارد،  جدی  مداخله 
گذر از یک بحران و یا شرایط تنش زا به زندگی عادی 
درمان  تحت  متخصص  پزشک  توسط  باید  برگردد، 

قرار گیرد.
تهدیدی  را  ناخوشایند  اخبار  افراطی  پیگیری  وی، 
کرد:  توصیه  و  دانست  روان  و  اعصاب  برای سالمت 
به  اجتماعی،  تعامالت  ایجاد  متخصص،  با  گفتگو 
معتمد  افراد  با  خود  احساسات  گذاشتن  اشتراک 
به  توجهی  قابل  میزان  به  حمایتی  منابع  عنوان  به 

سالمت روان افراد کمک می کند.
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جدول سودوکو
ارقام 1تا 9 را طوری قرار دهيد که 
در هر رديف، ستون و مربع های 
کوچک سه در سه فقط يک بار 
به کار روند.

جدول کلمات متقاطع

گزارش

نمايشگاه کتاب امسال و انتظار استقبال از کتاب هاي دفاع مقدس
خاطراتي ناب از جنگ که بايد خوانده شوند

به گزارش »جوان« عملكرد مناس��ب و قابل 
تقدير انتشارات س��وره مهر كه الگويي براي 
ديگر انتشاراتي ها قرار گرفت موج عظيمي را 
با خود به همراه آورد تا موجب آشنايي مردم با 
كتاب هاي حوزه خاطره نگاري جنگ شود. به 
گونه اي كه حاال پس از انتشار كتاب تازه اي از 
نويسندگان صاحب نام اين حوزه، عالقه مندان 
تمايل زيادي نس��بت به خريد كتاب نشان 
مي دهند و ش��مارگان چاپ كتاب ها خيلي 
سريع روند صعودي پيدا مي كند. هم اكنون 
انتشاراتي هاي ديگري همچون روايت فتح، 
مركز اسناد و تحقيقات دفاع مقدس، سازمان 
حفظ آثار و نش��ر ارزش هاي دف��اع مقدس 
ارتش و صرير و. . . با اعمال رويه اي درس��ت 
در نگارش كتاب، آث��ار خواندني زيادي را به 

چاپ مي رسانند. 
كتاب »گلس��تان يازدهم« بهناز ضرابي زاده 
يكي از آثاري اس��ت كه در نمايشگاه كتاب 
امس��ال ب��ا اس��تقبال مواجه خواهد ش��د. 
ضراب��ي زاده پس از ن��گارش كت��اِب جذاِب 
»دختر شينا«، به س��راغ همسر شهيد علي 

چيت سازيان رفته تا با مرور خاطرات، زندگي 
عاشقانه شهيد را پيش روي خوانندگان قرار 
دهد. »گلستان يازدهم« يك عاشقانه آرام در 
دل جنگ است و براي نويسنده يك قدم رو به 

جلو محسوب مي شود. 
كتاب »آب هرگز نمي مي��رد« يكي از ديگر 
از كتاب هاي ش��اخص دفاع مقدس اس��ت 
كه انتظار زيادي براي استقبال از اين كتاب 
مي رود. كتابي كه سال 1393 منتشر شده و 
پس از تقريظي كه رهبر انقالب در بهمن ماه 
سال گذشته بر آن نوشتند، بيشتر از گذشته 
مورد توجه ق��رار گرفته اس��ت. رهبري اين 
كتاب را از بهترين كتاب هاي خاطرات جنگ 
دانستند و نوشتند: » نگارش درست و قوي، 
ذوق سرشار، س��ليقه و حوصله، هّمت بلند، 
همه با هم دست به كار توليد اين اثر شده اند.« 
كتاب خاطرات س��ردار جانباز ميرزامحمد 
ُسلگي فرمانده  گردان »حضرت اباالفضل)ع(« 
را رواي��ت و اطالعات خواندن��ي و جذابي به 

خواننده اش منتقل مي كند. 
يكي ديگ��ر از كتاب هاي پر اميد نمايش��گاه 
كتاب امس��ال در حوزه دفاع مقدس كتاب 
»وقتي مهتاب گم ش��د« اس��ت. اين كتاب 
خاطرات جانباز س��رافراز عل��ي خوش لفظ، 
از هم رزم��ان ح��اج احمد متوس��ليان را در 

برمي گيرد و حرف هاي زي��ادي براي گفتن 
از شرايط سياس��ي، اجتماعي دهه 50 و 60 
و فرماندهان بزرگ دفاع مق��دس دارد. اين 
كتاب به اذعان منتقدان، جزو آثار ش��اخص 
خاطره نگاري دفاع مقدس است كه مطالب 
زيادي از آن روزها را به خوانندگانش منتقل 
مي كند. اين كتاب ها در كن��ار آثار پرفروش 
سال هاي گذش��ته مثل »پايي كه جاماند«، 
»نورالدين پس��ر ايران«، »لش��كر خوبان« و 
»من زنده ام« از اميدهاي نمايش��گاه كتاب 

امسال هستند. 
در زمينه شعر دفاع مقدس نيز آثار شاعراني 
مثل زنده ياد قيصر امين پور، بهزاد زرين پور 
و حميد سبزواري را مي توان نام برد. هرچند 
اين شاعران ممكن است مجموعه شعري به 
صورت مشخص در مورد دفاع مقدس نداشته 
باشند اما آثار ارزشمندي در اين زمينه دارند. 
اين ش��اعران به دركي همه جانبه از جنگ 
رسيده بودند و مصائب جنگ و رشادت ها و 
ايستادگي  فرزندان ميهن اسالمي را ديدند 
و حتي برخي از آنه��ا در جبهه هاي جنگ 

حضور داش��تند.  در زمينه رمان و داستان 
با اينكه چند سالي است روند رو به رشدي 
مش��اهد نش��ده اما همچنان آثار خواندني 
خوبي وجود دارد. رمان »عقاب هاي تپه 60« 
اثر محمدرضا بايرامي يكي از اين آثار است 
كه نگاهي تازه به جنگ دارد. در اين كتاب 
مفاهيم انساني - احساسي جاي زد و خورد 
را گرفته و به زندگ��ي دورهمي رزمندگان 
توجه دارد يا به طور مثال در بخشي از كتاب 
رزمندگان به م��داواي پرنده آس��يب ديده 
مي پردازند. كتاب هاي سيدمهدي شجاعي، 
احمد دهقان، محمدرضا بايرامي، حس��ن 
بني عام��ري كارهاي خوب��ي در اين زمينه 
دارند كه از نظر ادب��ي ارزش بااليي دارند و 
توسط جامعه پذيرفته ش��ده اند و به دور از 

كليشه هستند. 
 اين كتاب ها مي تواند منب��ع موثق و مهمي 
براي مخاطباِن جوان و كنجكاو باشد كه در پي 
بررسي اين دوره تاريخي ايران است. دوره اي 
تاريخي و طاليي كه مملو از ارزش، انسانيت و 
برادري است و خواندن اين آثار كمك زيادي 
به اصالح تفكر و سبك زندگي افراد مي كند. 
استقبال از اين آثار اميد ها براي كنكاش بهتر 
و دقيق تر در اتفاقات جنگ هشت ساله را براي 

پديدآورندگان باال مي برد. 

  احمد محمدتبريزي
هر ساله و با ش�روع نمايش�گاه بين المللي کتاب تهران در ارديبهش�ت ماه، تب و تاب 
کتاب و کتاب خوان�ي در ميان مردم باال مي گيرد. در ميان انتش�اراتي هاي مختلفي که 
در نمايش�گاه حاضر هس�تند و کتاب هايي که در حوزه هاي متنوع به چاپ مي رسند، 
 کتاب هاي ش�اخص حوزه دف�اع مق�دس جايگاه وي�ژه اي مي�ان عالقه من�دان پيدا 
کرده ان�د. پيدا کردن س�وژه هاي ج�ذاب و ن�گارش روان و ب�دون اغ�راق کتاب ها از 
عوامل مهم در اس�تقبال مردم از کتاب هاي حوزه دفاع مقدس اس�ت و افراد زيادي را 
همزمان با شروع نمايش�گاه کتاب براي خريد اين کتاب ها به ش�هر آفتاب مي کشاند. 

 عليرضا محمدي
عباس اردستاني اولين شهيد خيابان شهادت 
است. خياباني در محله پل سيمان شهرري که 
بعد از شهادت او، بارها و بارها شاهد تشييع 
پيكر ديگر ش�هداي اين محله ب�ود و نامش 
از خيابان مهرن�و به خيابان ش�هادت تغيير 
يافت. در واقع اين سرخي خون عباس بود که 
بچه محل هايش را به رفتن و آس�ماني شدن 
تشويق مي کرد. شهيد اردستاني 28 آذرماه 
1359 در س�رپل ذهاب به ش�هادت رس�يد 
و پنج س�ال بعد برادر کوچک ت�رش محمد 
حس�ن اردس�تاني نيز در منطقه سليمانيه 
آسماني ش�د. حاال که س�ال ها از فوت پدر و 
مادر اين دو ش�هيد مي گذرد، به گفت و گو با 
کبري اردستاني خواهر شهيدان پرداختيم 
تا عالوه بر بررسي زندگي برادران اردستاني، 
از حال و هواي خيابان شهادت بيشتر بدانيم.

 
ج�و خياب�ان ش�هادت چطور ب�ود که 
اين همه ش�هيد داده اس�ت؟ آماري از 

شهدايش داريد؟
قبل از انقالب ن��ام اين خيابان مهرن��و بود، اما 
چون طي دفاع مقدس پيكر ده ها ش��هيد را در 
اين خيابان تش��ييع كردند، نامش را به خيابان 
شهادت تغيير دادند. تا آنجا كه من اطالع دارم 
حدود دويس��ت و خرده اي پيكر شهيد در اين 
خيابان تشييع شده اس��ت كه برادر بزرگ ترم 
عباس اردستاني اولين شهيد بود. بعد از او مرتب 
در خيابان ما شهداي ديگر تشييع مي شدند. در 
سال 64 هم كه ديگر برادرمان محمد حسن به 
شهادت رسيد. خيابان شهادت يكي از فعال ترين 
خيابان هاي شهر ري از حيث فعاليت هاي انقالبي 
بود. خود عباس به هم��راه برادران بزرگ ترمان 
علي اصغر و حس��ين و ديگر جوان هاي محله، 
تظاهرات گسترده اي را در همين خيابان و ساير 
محالت ش��هر ري برگزار مي كردند. حتي يادم 
اس��ت عباس اعالم كرده بود هر كسي دلش با 
امام و انقالب اس��ت، در خانه اش را باز بگذارد تا 
اگر مأمورها آمدند بتوانيم به خانه ها فرار كنيم. 
اين حرف در محله ما مثل يك قانون درآمده بود 
و اغلب همسايه ها و هم محلي ها در خانه هايشان 

را باز مي گذاشتند. 
پ�س ش�هيد عب�اس اردس�تاني از 
انقالبي هاي فعال بود؟ اگر مي شود کمي 
بيشتر خانواده تان را معرفي کنيد، شما 

اصالتي اردستاني داريد؟
پدر بزرگ هايمان اهل اردستان اصفهان بودند، 
ام��ا خودم��ان مدت هاس��ت كه تهران )ش��هر 
ري( زندگ��ي مي كنيم. پدرم��ان مرحوم حاج 
ش��عبان اردس��تاني در دباغ خانه كار مي كرد. 
مادر مرحوم م��ان ربابه خانم هم خان��ه دار بود. 
ما س��ه خواهر و پنج ب��رادر بودي��م. علي اصغر 
بزرگ ترين مان بود، بعد خواهرم فاطمه، حسين، 
عباس كه س��ال 38 دنيا آمد، بعد يكي ديگر از 
خواهرانم به ن��ام محبوبه و بع��د از محبوبه من 
هستم. شهيد محمد حس��ن اردستاني آخرين 
فرزند خانواده بود. ما خان��واده اي تماماً انقالبي 
داشتيم. علي اصغر كه زمان انقالب دانشجو بود 
به همراه حسين و عباس اول از همه بيدار شدند 
و خودشان هم باعث بيداري سايرين شدند. البته 
عباس از باقي فعال تر بود. با بعضي از دوستانش 
مثل شهيد حسين علي محمدي، شهيد فتحي 
و. . . در دبيرستان فعاليت هاي انقالبي مي كردند. 
حتي يكبار دستگاه فكس مدرس��ه را برداشته 
بودند تا با آن اعالميه هاي حضرت امام را چاپ 
كنند. يك نامه هم براي سرايدار گذاشته بودند 

كه نگران گم شدن فكس نباشد، به زودي آن را 
سرجايش مي گذاريم. فعاليت هاي عباس طوري 
بود كه مأمورها دائم جل��وي در خانه ما بودند. 
گاهي نصف ش��ب به خانه ما هجوم مي آوردند، 
اما چون پدرمان با عباس هماهنگ شده بود، با 
پيژامه حياط مي آمد و طوري وانمود مي كرد كه 
يعني از جايي خبر ندارم و نمي دانم عباس چه 
كار مي كند. چند باري هم در خيابان ش��هادت 
به طرف عباس ش��ليك كرده بودند كه خودش 
مي گفت يك آن فكر كردم گلوله به من خورد. 
يادم است در ايام منتهي به پيروزي انقالب يك 
روز خبر آوردند عب��اس را گرفته اند. آنهايي كه 
طرفدار ش��اه بودند مي آمدند جلوي در خانه ما 
مي گفتند عباس را كش��ته اند و ح��اال بايد پول 
گلوله ها را هم به رژي��م پرداخت كنيد. اما عصر 
همان روز عباس آمد و فهميديم كه به خواست 
خدا گير يك مأمور ارشد انقالبي افتاده و او زمينه 

آزادي شان را فراهم كرده است. 
شهيد اردستاني بعد از پيروزي انقالب 

سپاهي شدند؟
نه آن اوايل عباس عضو سپاه نشده بود. بعدها با 
تشويق يكي از دوستانش به نام شهيد محمدرضا 
مرادي به عضويت س��پاه درآم��د و عضو گروه 
دستمال سرخ ها ش��د. قبل از جنگ، عباس به 
همراه دستمال سرخ ها به كردستان مي رفت و 
بعد از شروع جنگ هم كه به سرپل ذهاب رفت و 

همان جا به شهادت رسيد. 
صرفنظ�ر از فعاليت ه�اي انقالب�ي و 
جهادي، شهيد عباس اردستاني چطور 

روحياتي داشت؟
عباس يك ج��وان احساس��ي و مهرب��ان بود. 
عاشوراي 38 به دنيا آمد و اربعين 59 به شهادت 
رسيد. عباس مثل پدرمان مرحوم حاج شعبان 
اردس��تاني مردم دار و دست به خير بود. يك بار 
براي خودش كت و ش��لوار دوخته بود، آمد و با 
ذوق و ش��وق به مادرمان نشان داد. رفت بيرون 
و يكي دو ساعت بعد آمد گفت مي خواهم كت 
و ش��لوارم را به يك ت��ازه داماد بدهم تا ش��ب 
عروسي از آن استفاده كند. يا وقتي كارگرهاي 
افغاني را مي ديد، مي آمد از خانه برايشان غذا و 
لباس مي برد. بعد از عضويت در س��پاه، عباس 
في سبيل اهلل كار مي كرد و حقوقي نمي گرفت. 
حتي پول توجيبي هايي كه از درآمد مغازه بلور 
فروشي پدرمان كسب مي كرد را به مستمندان 
مي بخشيد. بعد از شهادتش خيلي ها آمدند و از 

كمك هاي او برايمان تعريف كردند. 
و جان�ش را از س�ر همي�ن خصل�ت 
بخش�ندگي به حضرت دوست تسليم 

کرد؛ از نحوه شهادتش چه مي دانيد؟
عباس قبل از ش��هادت يك بار دستش تركش 
خورده بود. ش��ايد يك ماه قبل از شهادتش بود. 
آم��د و ديديم دس��تش را گچ گرفته اس��ت. به 
ش��وخي مي گفت به خاطر شكس��تن عينكم 
آمده ام و وقتي درست ش��د برمي گردم جبهه. 
واقعاً هم آمده بود عينكش را درست كند و زود 
برگردد. دو روز بيشتر در خانه نماند. ايام محرم 
بود و همان دو روز را رفت به مسجد محله تا آنجا 
را س��ياهپوش كند. مادرم گفت حداقل بيشتر 
خانه بمان، در جواب گفت محرم اس��ت و بايد 
مس��جد را براي عزاي آقا سيدالشهدا)ع( آماده 
كنيم. بعد دوباره به منطقه برگشت و اين بار به 
شهادت رسيد. بعدها فهميديم دست عباس به 
خاطر نجات جان شهيد وصالي مجروح شده بود. 
همرزمش رضا مرادي مي گفت چند ساعت قبل 
از شهادت، دست عباس تركش مي خورد و چهار 
انگشتش قطع مي شود. از او مي خواهند به عقب 

برگردد، اما مخالفت مي كن��د و مي گويد وقتي 
مي روم كه سرم افتاده باشد. چند ساعت بعد هم 
گلوله توپي مي آيد و با برخورد مس��تقيم به سر 
عباس، آن را متالشي مي كند. دوستش شهيد 
رضا مرادي حرف عجيبي مي زد. مي گفت صبح 
روز بعد از ش��هادت عباس وقتي به رسم عادت 
به او س��الم دادم، عباس از داخل تابوت جواب 
سالمم را داد. شهيد مرادي وقتي صداي عباس 
را از پيكرش مي شنود، كنترل خودش را از دست 
مي دهد و خون او را به هوا پخش مي كند و خون 
برادرم روي برف ها مي ريزد. در همين حال رضا 
مرادي فرياد مي زده كه خداي��ا اين قرباني را از 

ما قبول كن. 
بعد از شهادت عباس اردستاني هم که 
خيابان شهادت، به شهادت جوان هايش 

عادت مي کند؟
بله، به نوعي ش��هادت عب��اس راه را براي ديگر 
جوان هاي اين محله باز كرد. بعد از ش��هادت او 
بارها و بارها خيابان ما شاهد تشييع پيكر ساير 
جوان هاي محله بود. ش��هيد فتحي از دوستان 
نزديك عب��اس بعد از او به ش��هادت رس��يد و 
االن خانه پدري ما در كوچه ش��هيد فتحي در 
خيابان ش��هادت قرار دارد. از دوس��تان عباس 

خيلي هايشان به شهادت رسيدند. 
از محمد حسن برادر ديگرتان بگوييد. 

ايشان چطور روحياتي داشت؟

محمد حس��ن متولد س��ال 45 بود. يك جوان 
ورزشكار و شجاع. ايش��ان كاراته كار مي كرد و 
خوش قد و قامت بود. من و محمد حسن چون 
فاصله سني كمي داشتيم بچگي هايمان را با هم 
گذرانديم. با هم به تظاه��رات مي رفتيم و يادم 
اس��ت در عالم بچگي مان در سرماي بهمن 57 
قاطي مردم مي شديم و مرگ بر شاه مي گفتيم. 
بعد سردمان مي شد و سريع به خانه مي آمديم و 
به مادرمان مي گفتيم يخ زديم و مي رفتيم كنار 
كرسي پاهايمان را گرم مي كرديم. محمد حسن 
خيلي زود هواي رزمندگي به س��رش افتاد. 13 
سالش بود كه شناسنامه اش را دستكاري كرد 
تا راهي ش��ود. با ش��هيد صيفي همراه شد و با 
هم به جبهه رفتند. م��ادرم نگرانش بود. بعد از 
شهادت عباس مادرمان خيلي مي ترسيد مبادا 
فرزندان ديگرش هم شهيد شوند. خود حسين 
ديگر برادرمان سه ماه در جزيره مجنون مفقود 
شده بود، اما محمد حسن خيلي به رفتن اصرار 
داشت. چند باري هم رفت و دو، سه بار مجروح 
و دو، س��ه بار هم دچار موج گرفتگي شد. نهايتاً 
24 اسفندماه 64 در سليمانيه عراق به شهادت 
رسيد. پيكرش با اصابت خمسه خمسه طوري از 
بين رفته بود كه باال تنه اش از زير چانه به كلي 
از بين مي رود. برادر شوهرم شهيد محمد حسن 
ابراهيمي مسئول تعاون قرارگاه نجف توانسته 
بود پيكرش را شناس��ايي كند. وگرنه پيكرش 

مفقود مي شد. 
قاعدتًا براي م�ادر و پدرتان از دس�ت 

دادن دو فرزند خيلي سخت بود؟
بله خب طبيعي اس��ت. آنها دو جوانش��ان را از 
دست داده بودند. منتها محمد حسن در آخرين 
اعزامش به مادرمان گفته بود بايد خوش��حال 
باشي كه اگر من شهيد ش��دم، دست راستت را 
عباس مي گيرد و دست چپ را هم من مي گيرم 
و تو را به بهشت مي بريم. جالب است كه مادرمان 
درست چند روز قبل از فوتش در سال 82 خواب 
مي بيند كه عباس و محمد حس��ن دس��تش را 
گرفته اند و او را با خود مي برند. چند روز بعد هم 
كه به رحمت خدا رفت. وصيت كرده بود او را بين 
بچه هايش دفن كنند كه به خواست خدا اين امر 
صورت گرفت و پيكر مادرمان در قطعه 25 دفن 
شد. االن دست راستش عباس در قطعه 24 است 

و دست چپش هم محمد حسن قرار دارد. 
گفتيد که برادر ش�وهرتان هم ش�هيد 
اس�ت، در پايان ي�ادي از اين ش�هيد 

بزرگوار کنيم. 
شهيد محمد حسن ابراهيمي از سرداران شهيد 
است. ايشان مس��ئول تعاون قرارگاه نجف بود. 
هنگام شهادت دو فرزند داشت. محمد محسن 
فرزند دومش هنوز دوماهش نشده بود كه بابايش 
به شهادت رسيد. بار آخري كه من اين شهيد را 
ديدم، از نورانيتش فهميدم كه به زودي شهيد 
مي شود. جاري ام فرزند دومش را در تهران به دنيا 
آورد. 10 روز كه گذشت با هم به كرمانشاه رفتيم 
تا شهيد ابراهيمي فرزندش را ببيند. يك ماهي 
آنجا بوديم. در بازگش��ت من به جاري ام گفتم 
تو بمان. رويم نش��د كه بگويم احساس مي كنم 
همسرت شهيد مي شود. به هرحال ما كه آمديم 
خبر شهادت برادر شوهرم را آوردند. او و همسرم 
گاهي هر دو مداحي مي كردند. شهيد ابراهيمي 
غالباً در مداحي هايش اين بيت را مي خواند: آن 
كس كه تو را شناخت جان را چه كند/ فرزند و 
عيال و خان و مان را چه كند/ ديوانه كني هر دو 
جهان را بخش��ي/ ديوانه تو هر دو جهان را چه 
كند. سردار شهيد محمد حسن ابراهيمي بهمن 

ماه 1365 به شهادت رسيد. 

گفت وگوي »جوان« با خواهر شهيدان عباس و محمد حسن اردستاني از شهداي خيابان شهادت

متولد عاشورا شهيد اربعين شد
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حل جدول 3186

محموله 40 میلیارد ریالی کاالی قاچاق 
در بیجار کشف شد

 فرمانده انتظامی کردستان از توقیف یک دستگاه کامیون 
در  ریال  میلیارد   4۰ ارزش  به  قاچاق  کاالی  انواع  حامل 

بیجار خبر داد.
امنیت  پلیس  ماموران  داشت:  اظهار  آزادی  علی  سردار 
اقدامات فنی و پلیسی از حمل کاالی قاچاق  با  اقتصادی 
توسط یک دستگاه کامیون مطلع و رسیدگی به موضوع را  

در دستور کار خود قرار دادند.
وی اضافه کرد: ماموران انتظامی با هماهنگی مقام قضایی 
توقیف  و  شناسایی  را  خودرو  مراقبت،  و  تعقیب  از  پس 

کردند.
از  بازرسی  در  ماموران  افزود:  کردستان  انتظامی  فرمانده 
و  هزار  سیگار،  نخ  هزار   ۳۲۸ و  میلیون  یک  خودرو  این 
4۶۰ جفت کفش، ۳۸۲ ثوب البسه و ۲۷۰ دستگاه کنترل 

دستگاه های صنعتی خارجی قاچاق را کشف کردند.
وی ارزش کاالهای کشف شده را 4۰ میلیارد ریال برآورد 
کرد و ادامه داد: در این راستا ۲ متهم دستگیر و جهت سیر 

مراحل قانونی به دادسرای معرفی شدند.
بیجار در ۱4۲ کیلومتری شمال شرق سنندج مرکز استان 

کردستان واقع شده است.

کشف ۶ تن پیاز زعفران قاچاق
 در فردوس

پیاز  تن   ۶ کشف  از  فردوس  شهرستان  انتظامی  فرمانده 
شهرستان  این  در  کامیون  یک  توقیف  و  قاچاق  زعفران 
خبر داد.  سرهنگ علیرضا فوالدی گفت: ماموران انتظامی 
در  عبوری  خودروهای  کنترل  هنگام  فردوس  شهرستان 
محورهای مواصالتی به یک کامیون باری مشکوک شدند و 

خودرو را برای بررسی بیشتر متوقف کردند.
پیاز  تن   ۶ کامیون  این  از  بازرسی  در  ماموران  افزود:  وی 
زعفران قاچاق را که غیرمجاز حمل می شد، کشف کردند 
و ارزش ریالی آن بنا بر نظریه کارشناسان مربوطه بالغ بر 

4۲۰ میلیون ریال برآورد شد.
فرمانده انتظامی فردوس بیان کرد: در این رابطه یک متهم 
دستگیر و همراه پرونده برای سیر مراحل قانونی به مراجع 

قضایی معرفی شد.
طریق  از  را  مشکوک  موارد  هرگونه  شهروندان  گفت:  وی 
به  نسبت  تا  دهند  اطالع  پلیس  به   ۱۱۰ تلفن  تماس 

شناسایی و دستگیری متخلفان اقدام شود.
انبار احتکار روغن موتور و ضد یخ لو رفت

استان خراسان جنوبی هم  اقتصادی  امنیت  پلیس  رئیس 
از کشف انبار احتکار روغن موتور و ضد یخ به ارزش پنج 

میلیارد و ۱۳۶ میلیون ریال خبر داد.
سرهنگ جواد بخشی گفت: ماموران پلیس امنیت اقتصادی 
با دریافت اخباری مبنی بر احتکار انواع روغن موتور و ضد 
یخ در یک انبار در شهرستان بیرجند، موضوع را پیگیری 

کرده و در دستور کار خود قرار دادند.
و  همه جانبه  تحقیقات  انجام  از  پس  داشت:  اظهار  وی 
اطمینان از صحت موضوع همچنین شناسایی محل مورد 

نظر با هماهنگی با مقام قضایی از این مکان بازرسی شد.
افزود:  جنوبی  خراسان  اقتصادی  امنیت  پلیس  رئیس 
ماموران در بازرسی دقیق از انبار شناسایی شده، انواع روغن 
این  ارزش  که  کردند  را کشف  احتکاری  یخ  و ضد  موتور 
کاالها بنا بر نظریه کارشناسان مربوطه پنج میلیارد و ۱۳۶ 
میلیون ریال برآورد شده است. وی گفت: در این رابطه یک 
متهم دستگیر و با تشکیل پرونده برای سیر مراحل قانونی 

به مراجع قضایی معرفی شد.

خبر

جدول 3187

درمانگاه  و  درمانی  مراکز  سطح  از  میدانی  مشاهدات 
با عالئم  بیماران  بیشتر  نشان می دهد  روزی،  های شبانه 

سرماخوردگی و آنفلوانزا به پزشک مراجعه می کنند.
پاسی از شب گذشته اما راهروی اورژانس بیمارستان هنوز 
مملو از بیمارانی است که صدای سرفه ها و عطسه های آنها 
یک لحظه قطع نمی شود. از کودک ۷ ساله گرفته تا افراد 

مسن، در انتظار ویزیت پزشک هستند.
این روزها و شب ها، مشابه این صحنه را می توان در اغلب 
بخش های اورژانس بیمارستان ها شاهد بود. افرادی با عالئم 
مشابه یکدیگر که نشان می دهد درگیر بیماری فصل پاییز 
و زمستان شده اند. اما، با یک تفاوت نسبت به سال های 
و  سرماخوردگی ها  زودهنگام  شروع  هم،  آن  و  گذشته 

آنفلوانزای فصلی است.
و  پاییز  که  بودند  کرده  بینی  پیش  عفونی،  متخصصین 
آن  دلیل  و  باشیم  آنفلوانزا  شیوع  شاهد  امسال،  زمستان 
است.  پاندمی کرونا  بهداشتی  پروتکل های  رها شدن  نیز، 
بیماری کرونا  زیرا، در دو سال گذشته و به دنبال شیوع 
در جهان، شاهد تشدید رعایت دستورالعمل های بهداشتی 
در مقابله با این ویروس بودیم و همین مسئله باعث شد تا 
از شدت سایر بیماری های ویروسی و عفونی، کاسته شود.

بر اساس آنچه در دو سال گذشته شاهد بودیم، وضعیت 
مراتب  به  تر،  قبل  با سال های  مقایسه  در  آنفلوانزا  شیوع 
کمتر بود. این در حالی است که به دنبال فروکش کردن 
به  بهداشتی  پروتکل های  رعایت   ،۱۹ کووید  پاندمی 
پایین ترین سطح خود رسیده و تا حدودی، عادی انگاری 

شده است.
مسیح  بیمارستان  عفونی  بخش  رئیس  طبرسی  پیام 
دانشوری، با عنوان این مطلب که امسال زودتر از سال های 
قبل  سال های  گفت:  شدیم،  آنفلوانزا  شیوع  درگیر  قبل 

شیوع آنفلوانزا از اوایل آبان رخ می داد، اما امسال از مهر 
ماه با شیوع آنفلوانزا مواجه شدیم.

وی افزود: افرادی که عالئم سرماخوردگی دارند، سریع تر 
خوب می شوند اما وقتی عالئم بیماری همراه با تنگی نفس 
و سرفه طوالنی مدت شود باید به پزشک مراجعه کرده تا 

با استفاده از داروهای ضد ویروسی بهبود یابند.
رئیس بخش عفونی مسیح دانشوری، با عنوان این مطلب 
از  پیشگیری  گفت:  است،  شده  کم  فعاًل  کرونا  شیوع  که 
ابتالء به آنفلوانزا شبیه دستورالعمل های کرونا است و افراد 
باید با شستشوی دست ها، رعایت فاصله اجتماعی و زدن 

ماسک، جلوی شیوع بیماری را بگیرند.
داخلی  متخصص  پزشکان  جامعه  رئیس  خسرونیا  ایرج 
ایران، با عنوان این مطلب که پیش بینی می شود امسال 
شاهد افزایش موارد ابتالء به آنفلوانزا باشیم، افزود: با توجه 
پروتکل های  رعایت  کاهش  و  کرونا  موارد  شدن  کم  به 
بهداشتی، انتظار می رود با افزایش موارد آنفلوانزا در جامعه 

مواجه شویم.
وی با بیان این موضوع که موارد مرگ و میر آنفلوانزا کمتر 
زیادی  آگاهی  متأسفانه مردم،  داد:  ادامه  نیست،  از کرونا 
از بیماری آنفلوانزا ندارند. در حالی که وقتی همه گیری 
میر  و  مرگ  و  بستری  موارد  شاهد  می دهد،  رخ  آنفلوانزا 

هستیم.
تاکید  ایران  داخلی  متخصص  پزشکان  جامعه  رئیس 
که  است  افرادی  با  آنفلوانزا  واکسن  تزریق  اولویت  کرد: 

بیماری های زمینه ای، مزمن، دیابت، سرطان و…، دارند.
آمیتیس رمضانی استاد تمام بیماری های عفونی، با عنوان 
شروع  زمان  بهار  اوایل  و  زمستان  پاییز،  که  مطلب  این 
و  دی  آذر،  آنفلوانزا،  شیوع  ماه های  گفت:  است،  آنفلوانزا 

بهمن است.

وی در پاسخ به این سوال که ویروس آنفلوانزا با ویروس 
جزو  ویروس  این  افزود:  دارد،  تفاوتی  چه  سرماخوردگی 
سرماخوردگی(  )عامالن  ویروس ها  رینو  و  ویروس ها  آدنو 
که  است   C و   A ، B آنفلوانزای  شامل  بلکه  نیست، 
بیشترین مشکل انسان با گروه های A و B آنفلوانزا است.

استاد تمام بیماری های عفونی در خصوص تفاوت آنفلوانزا 
و سرماخوردگی، گفت: آنفلوانزا شدیدتر، جدیدتر و مهم تر 
بیماری بسیار پر  این  از ویروس های سرماخوردگی است. 
و  بروز می کند  با تب و سردرد شدید  و  سر و صدا است 

تدریجاً بعد از یک هفته تخفیف پیدا می کند.
مانند  زمینه ای  بیماری های  به  که  افرادی  افزود:  وی 
و  دیابت  کبدی  کلیوی،  ریوی،  قلبی،  بیماری های 
بیماری های نقص سیستم ایمنی مبتال هستند، به تزریق 
ساالنه واکسن آنفلوانزا اهتمام ورزند. همچنین با توجه به 
اینکه شکل جدی بیماری آنفلوانزا در مادران باردار دیده 
آنفلوانزا  واکسن  تزریق  به  نیاز  حتماً  گروه  این  می شود 
دارند. در بیماران مبتال به سرطان که از داروهای شیمی 
واکسن  تزریق  ضرورت  نیز  می کنند  استفاده  درمانی 

آنفلوانزا وجود دارد.
با  گفت:  پاستور  انستیتو  بالینی  تحقیقات  گروه  مدیر 
از جمله  آنفلوانزا  ویروس  و  کرونا  ویروس  اینکه  به  توجه 
کرونا  عالئم  بعد،  به  این  از  هستند،  تنفسی  ویروس های 
می تواند با عالئم آنفلوانزا اشتباه شود، بنابراین افتراق این 
ویژه ای  اهمیت  از  آنها  تفاوت درمان  دلیل  به  بیماری  دو 

برخوردار است.
از  انتقال  اصلی  راه  افزود:  آنفلوانزا  انتقال  راه  درباره  وی 
طریق قطرات و ترشحات تنفسی است و راه غیر مستقیم 
آن مانند دست دادن با همدیگر و یا دست زدن به اشیایی 

است که قباًل توسط فرد بیمار آلوده شده است.
به  ابتالء  صورت  در  که  سوال  این  به  پاسخ  در  رمضانی 
آنفلوانزا چه کنیم، گفت: در افراد سالم در صورت ابتالء، 
مایعات  نوشیدن  استراحت،  مانند  حمایتی  درمان های  با 
گرم، استفاده از مسکن و آنتی هیستامین، بیماری کنترل 
خواهد شد اما افرادی که بیماری های زمینه ای دارند لزوم 
مراجعه به پزشک با احتمال درمان های ضد ویروسی برای 

کاهش موارد شدید بیماری و فوت، ضرورت دارد.
و  باردار  خانم های  مسن،  افراد  کودکان،  کرد:  تاکید  وی 
به  هستند  خطر  در  زمینه ای  بیماری های  به  مبتالیان 
احتمال  با  آنفلوانزا  به  مبتال  باردار  مادران  در  خصوص 
مشکل در جنین روبرو خواهیم بود بنابراین تزریق واکسن 

آنفلوانزا به همه مادران باردار توصیه می شود.
به  نیاز  آنفلوانزا  آیا  که  سوال  این  به  پاسخ  در  رمضانی 
به  نیاز  تنفسی  ویروس های  تمام  گفت:  دارد،  قرنطینه 

قرنطینه دارند.
به نظر می رسد، امسال آنفلوانزا زودتر از راه رسیده و باید 

مراقب های بهداشتی را بیش از پیش رعایت کرد.

دانش آموزان از کدام میان 
وعده ها در مدرسه استفاده کنند

مصرف میان وعده های سالم می تواند به رشد جسمی و 
ذهنی بچه ها به ویژه دانش آموزان، کمک کند.

دفتر بهبود تغذیه جامعه وزارت بهداشت اعالم کرد: میان 
وعده که به عنوان مصرف مواد غذایی بین وعده های غذایی 
اصلی تعریف می شود، یکی از منابع اصلی دریافت کالری 
به  اصلی  غذایی  وعده  سه  بر  عالوه  آموزان  دانش  است. 
میان وعده نیز نیاز دارند. دانش آموزان در این سنین باید 

میان  حتماً  طبیعی،  حد  در  خون  قند  داشتن  نگه  برای 
وعده، البته از نوع میان وعده های سالم، استفاده کنند تا 
فعالیت سیستم عصبی و عملکرد مغز آنها در حد مطلوب 
باقی بماند. نخوردن میان وعده ها با کاهش قند خون در 
پرخاشگری،  با  می تواند  خود  که  است  همراه  افراد  این 
عدم توجه کافی به دروس در سر کالس و عدم تمرکز و 

یادگیری کافی همراه باشد.

دانش آموز چه میان وعده هایی استفاده کند
بهترین میان وعده ها برای دانش آموزان، لقمه نان و پنیر 
هلو،  موز،  نارنگی،  پرتقال،  )سیب،  میوه ها  انواع  گردو،  و 

زردآلو، لیمو شیرین و…( و سبزیجات تازه )مانند هویج، 
کاهو، خیار و…( و میوه های خشک )ماننده برگه میوه ها، 
کشمش و انجیر خشک و مویز و توت خشک(، مغزدانه ها 
)مانند گردو، فندق، پسته و بادام(، شیر و بیسکویت های 
سبوس دار می باشد. یادمان باشد که میان وعده هایی مانند 
کمی  غذایی  ارزش  تنها  نه  شده  حجیم  غالت  و  چیپس 
دارند بلکه یکی از دالیل اضافه وزن و چاقی در بین دانش 
آموزان می باشند. استفاده از نان ها محلی از جمله نان های 
خشک و نان های سبوس دار نیز می تواند گزینه مناسبی 

برای مصرف میان وعده ها در بین دانش آموزان باشد.

آنفلوانزا خیلی زود از راه رسید

نقش کرونا در شیوع 
بیماری های اعصاب و روان



تنها 30 درصد برنامه ششم 
محقق شد 

برنامه هفتم بر اساس واقعیات 
و تحریم های موجود تدوین شود

صفحه )4(صفحه )4(

شورای  مجلس  هماهنگی  شورای  جلسه  در  بذرپاش  مهرداد 
برنامه  عملکرد  ارزیابی  از  نظارتی  نهاد  این  گزارش  اسالمی، 
ششم توسعه در بازه زمانی سال ۱۳۹۶ الی ۱4۰۰ را ارائه کرد و 
پیشنهادات اصالحی و کاربردی برای تدوین برنامه هفتم توسعه را 
بیان نمود. در این گزارش که برای نخستین بار تهیه شده است، 

دیوان محاسبات کشور به ارزیابی عملکرد ۵۲۰ بند،....

هفتم  برنامه  اهمیت  بر  تاکید  با  اسالمی  رییس مجلس شورای 
توسعه گفت: باید برنامه را براساس واقعیات و تحریم های موجود 
تدوین کنیم. معتقدم الزم نیست برنامه ریزی را از غربی ها یاد 
بگیریم، بلکه کافی است به آنچه می دانیم متعهد باشیم و عمل 
کنیم.  محمدباقر قالیباف روز دوشنبه در جلسه شورای هماهنگی 

مجلس شورای اسالمی که با حضور...

سال شانزدهم * شماره 3187 * 4 صفحه *1000 تومانسه شنبه 26  مهر 1401 * 18  اکتبر 2022 * 21  ربیع االول 1444

طرح کشت قراردادی 
در استان اجرایی می شود 

آنفلوانزا 
خیلی زود 
از راه رسید

مدیر عامل شهرک های صنعتی:

۱۷ کارخانه راکد شهرکهای 
صنعتی استان احیا شد

مدیرعامل شرکت شهرک های صنعتی کهگیلویه 
دولت  فعالیت  ابتدای  گفت:از  بویراحمد  و 
های  شهرک  راکد  تولیدی  واحد   ۱۷ سیزدهم 
هاشم  سید  است.  شده  احیا  استان  صنعتی 
واحدهای  داشت:این  اظهار  آباد  جهان  موسوی 
جمله  از  مختلف  دالیل  به  تولیدی  و  صنعتی 
نیاز به تعمیر و نوسازی، نیاز به خرید تجهیزات 
جدید، تامین سرمایه در گردش یا بدهکاری های 
مالیاتی و تامین اجتماعی از فعالیت های تولیدی 

بازمانده بودند....

اینکه  بیان  با  امور خارجه  وزارت   سخنگوی 
اروپا را به پرهیز از رفتارهای مداخله گرایانه 
در  ایران  داشت:  اظهار  می کنیم،  دعوت 
اروپا  گرایانه  مداخله  رفتارهای  ادامه  صورت 
واکنش متقابل و متناسب نشان خواهد داد، 
این موضوع در مورد تمام کشورهای اروپایی 

صدق می کند.
در  دوشنبه  روز  سخنگوی  کنعانی  ناصر   
در خصوص  رسانه  اصحاب  با  نشست خبری 
سیاست  مسئول  بورل  جوزپ  اظهارات 
آقای  اظهارات  گفت:  اروپا  اتحادیه  خارجی 
اندازه  به  و  داشته  زیادی  واکنش های  بورل 
کافی در این زمینه عکس العمل شنیده شده و 
حتی در اروپا اظهارات ایشان تعجب بسیاری 
را برانگیخته است. قضاوت را واگذار می کنم 
به همه کسانی که اظهارات وی را شنیده اند.

کنعانی درخصوص اظهارات مقامات فرانسوی 
و  رفتار  نوع  و  کشور  این  جمهور  رئیس  و 
مواضعی که درخصوص تحوالت داخلی ایران 
از  پیش  که  رویکردی  نوع  و  کرده اند  اتخاذ 
داخلی  اعتراضات  و  تحوالت  قبال  در  این 
این  در فرانسه و اعتصابات کارگری اخیر در 
فرانسه رخ داد مواضع و رویکرد مقامات این 
کشور داشته اند، بیان کرد:  ما قبال در ادبیات 
تعداد  رفتار  و  عملکرد  حوزه  در  هم  و  اروپا 
شاهد  اروپایی  کشورهای  از  توجهی  قابل 
و  خوب  ترویسم  به  تروریسم  تقسیم بندی 
تقسیم بندی  باید  می آید  نظر  به  بودیم  بد 
رفتار  و  سیاسی  ادبیات  در  هم  جدیدی 
سیاسی غرب و تقسیم اغتشاش به اغتشاش 

خوب و بد باشیم.
ایران  در  اغتشاش  مثال  اگر  داد:  ادامه  وی 
و  مقامات  نباید  و  است  خوب  بگیرد  صورت 
مسئوالن ایجاد امنیت و نظم برخوردی کنند 
بدی  برخورد  بگیرد  شکل  اروپا  در  اگر  اما 
و  امنیتی  و مسوالن  اروپایی  مقامات  و  است 
و  کنند  برخورد  دارند  این کشور حق  پلیس 
حتی اعتصاب کارگری را با شدت عمل پایان 
کسانی  عهده  بر  هم  این  قضاوت  ببخشند. 

است که تحوالت را دنبال می کنند...

 رییس جهاد کشاورزی کهگیلویه و بویراحمد گفت: 
با برنامه ریزی های انجام شده طرح حمایتی کشت 
قراردادی دولت به زودی در این استان برای حمایت 
همه جانبه از کشاورز در بخش های مختلف اجرا 
می شود.  در کشت قراردادی بذر، کود، سم و بیمه 
تامین  قرارداد  طرف  توسط  کشاورزی  محصوالت 
مطالبات  از  محصول  تحویل  و  برداشت  از  پس  و 
از  قراردادی  کشاورزی  شود.   می  کم  کشاورزان 
ترغیب  و  تامین  برای  دولت  توسط  گذشته  سال 
از  استراتژیک  محصوالت  کشت  برای  کشاورزان 

جمله جو، گندم و دانه های روغنی آغاز شد...

رئیس جهاد کشاورزی استان خبر داد؛ 
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مدیرکل ثبت اسناد و امالک:

مشکل زمین اجرای طرح 
نهضت ملی مسکن در استان 

برطرف شد

 مدیر کل راه و شهرسازی:

۳۰ طرح راهسازی 
در کهگیلویه وبویراحمد

 در حال اجراست

ایران پاسخ دخالت های 
اروپا را متقابال می دهد

2

2

در کهگیلویه و بویراحمد؛

گرد فراموشی
 بر غار ده شیخ

3

این مطلب  به  اشاره  با  قضاییه  قوه  رئیس 
که حادثه زندان اوین جنایتی بوده که به 
دستوراتی  داده،  رخ  دشمن  عوامل  دست 
بر  و  کرده  مطرح  حادثه  این  درخصوص 

ضرورت شناسایی عوامل آن تأکید کرد.
اژه ای،  محسنی  والمسلمین  حجت االسالم 
جلسه  جریان  در  مهر(   ۲۵( دوشنبه  روز 
به  اشاره  با  قضائیه،  قوه  شورای عالی 
اظهارات مداخله جویانه اخیر رئیس جمهور 
اظهار  ایران،  نظام  و  مردم  علیه  آمریکا 
که  است  مضحک  و  خنده دار  بسیار  کرد: 
و  گسترده  سوابق  با  آمریکا  رئیس جمهور 
در  انسان ها  علیه  جنایت  دهه ای  چندین 
علیه  بویژه جنایت  و  دنیا  اکناف  و  اطراف 
ایران سخن  علیه  چنین  این  ایران،  مردم 

می گوید!
شرح  به  ادامه  در  قضا  دستگاه  رئیس 
مختصری از جنایت ها و اقدامات تروریستی 
آمریکا و صهیونیست ها و برخی کشورهای 
غربی علیه مردم منطقه غرب آسیا و مردم 
ایران پرداخت و مشخصاً در این زمینه به 
ترور دانشمندان کشورمان به دست عوامل 
صهیونیستی با پشتیبانی آمریکا اشاره کرد.

رئیس قوه قضائیه در ادامه نشست با اشاره 
به حادثه رخ داده در بخشی از زندان اوین، 
اظهار داشت: آنچه در زندان اوین رخ داد 
جنایتی بود که به دست عده معدودی از 

عوامل دشمن صورت گرفت؛ در جریان این 
جنایت شاهد بودیم که عده قلیلی اقدام به 
منظور  به  که  کردند  کارگاهی  زدن  آتش 
خانواده  به  کمک  و  زندانیان  اشتغالزایی 
این حادثه،  بود؛ در جریان  آنها دایر شده 
سالن اجتماعاتی را آتش زدند که با هدف 
زندانیان  آموزش  و  استعدادها  شکوفایی 

ایجاد شده بود.
واقع  در  دشمن  عوامل  داد:  ادامه  وی 
دست روی نقاطی گذاشتند که نقاط قوت 
سازمان زندان ها در امر باز اجتماعی کردن 
زندانیان است؛ طی مدت یک سال و نیم 
و  ارتقا  حوزه  در  بسیاری  اقدامات  اخیر 
بهبود وضعیت زندانیان و زندان های کشور 
از  است؛  گرفته  صورت  مختلف  ابعاد  در 
و  زندانیان  مهارت آموزی  و  اشتغالزایی 
کمک به خانواده های آن ها تا ارتقا وضعیت 
بهداشتی و درمانی مددجویان بویژه در ایام 
کرونا؛ بنابراین در جنایت اخیر رخ داده در 
مراکزی  آتش زدن  به  دقیقاً  اوین،  زندان 
وضعیت  ارتقا  سبب  که  کردند  مبادرت 
آن ها  خانواده های  به  کمک  و  زندانیان 
می شد و با این کار ضمن انجام اقدامی که 
از  سبب جان باختن و مجروحیت تعدادی 
زندانیان شد موجبات اضطراب خانواده های 

زندانیان را نیز فراهم کردند.

تکلیف به مسئوالن برای تکمیل 
درمان مجروحان حادثه زندان اوین

قطعاً  کرد:  تاکید  ادامه  در  عدلیه  رئیس 
و  زندانیان  اشتغالزایی  محل  که  کارگاهی 
اوین  زندان  در  آنها  خانواده های  به  کمک 
مسئوالن  به  می شود؛  دایر  مجدداً  بود، 
که  کرده ام  تکلیف  نیز  زندان ها  سازمان 
به تکمیل درمان مجروحان حادثه  نسبت 
زندان اوین حتی مجرمی که دستانش در 
این قضیه آلوده است اهتمام داشته باشند؛ 
زندان ها  سازمان  مسئوالن  همچنین 
از  موظفند کمک ها و حمایت های الزم را 
عمل  به  حادثه  این  متوفیان  خانواده های 
با  آورند و هیئت هایی را نیز برای مالقات 

آنها اعزام کنند.
در  کرد:  تصریح  همچنین  قاضی القضات 
همان ساعات نخستین حادثه آتش سوزی 
ترتیبات  اوین،  زندان  از  بخشی  در 
با  ندامتگاه  این  زندانیان  همه  تماس 
خانواده های شان فراهم گردید؛ با این حال 
در  فردی  چنانچه  می دهم  دستور  مجدداً 
تماس  خود  خانواده  با  هنوز  اوین  زندان 
مقدمات  سریع تر  چه  هر  نکرده،  برقرار 

مکالمه او با خانواده اش فراهم شود.
اضطراب  به  اشاره  با  قضائیه  قوه  رئیس 
طی  اوین  زندان  زندانیان  خانواده های 
خانواده های  این  گفت:  گذشته  شب  دو 
خود  زندانی  فرد  با  می خواهند  مضطرب 
نشنوند،  را  او  صدای  تا  و  کنند  صحبت 

آرامش نمی گیرند.

پرهیز از رفتار هیجانی در قبال 
قضایایی نظیر اغتشاشات

اژه ای  محسنی  والمسلمین  حجت االسالم 
در همین رابطه گفت: ما در قبال قضایایی 
اخیر  حادثه  همین  یا  و  اغتشاشات  نظیر 
و  هیجانی  صورت  به  نباید  اوین  زندان 
احساسی عمل کنیم و همه اعم از مردم، 
اسالمی  اصول  باید  زندانبانان  و  مأموران 
و  لحاظ  را  قانونی  و  انسانی  و  اخالقی  و 
مراعات کنند و بدانیم که هدف و خواست 
دشمن آن است که ما قانونمداری و اخالق 

چنین  قطعاً  که  بگذاریم  زیرپا  را  مداری 
نخواهد شد.

مسئوالن  به  ادامه  در  قضائیه  قوه  رئیس 
و  حفاظت  مرکز  و  زندان ها  سازمان 
با  تا  داد  دستور  قضائیه  قوه  اطالعات 
اصلی  عوامل  امنیتی  نیروهای  همکاری 
جنایت رخ داده در زندان اوین را شناسایی 
و  کرده  معرفی  دادسرا  به  را  آنها  و  کنند 
پرونده  به  به سرعت  نیز  دادسرا  مسئوالن 

آنها رسیدگی کنند.
رخ  جنایت  عوامل  بدون تردید  افزود:  وی 
برای مراکز  اوین، زمینه را  داده در زندان 
اغتشاش آفرینی  و  جنگ افروزی  دفاتر  و 
صهیونیستی و آمریکایی و انگلیسی فراهم 
در  که  کردند  مشاهده  همگان  و  آوردند 
صدای  جنایت،  این  وقوع  شب  همان 
و  مراکز  سایر  و  انگلیس  صدای  و  آمریکا 
اغتشاشات،  ایام  همچون  ضدایرانی  دفاتر 

همچون اتاق جنگ عمل کردند.
توصیه مجدد در خصوص جداسازی 

معترضین با عناصر اغتشاشگر
موضوع  به  ادامه  در  قضا  دستگاه  رئیس 
ضمن  و  پرداخت  نیز  اخیر  اغتشاشات 
جداسازی  خصوص  در  مجدد  توصیه 
معترضین با عناصر اغتشاشگر که مرتکب 
قتل شده اند و قرآن و پرچم ایران و اموال 
عمومی و خصوصی را به آتش کشیده اند، 
باید  اخیر  اغتشاشات  اصلی  عناصر  گفت: 
صورت  در  و  شوند  محاکمه  زودتر  هرچه 
قانونی،  مقررات  رعایت  و  قاضی  تشخیص 
تا  گردد  برگزار  علنی  آن ها  دادگاه های 
به  اغتشاشگر  عناصر  این  جنایت های 
زمینه  این  در  برسد؛  مردم  نظر  و  سمع 
و  همکاری ها  قضائیه  قوه  رسانه  مرکز  نیز 
و  دادگستری ها  با  را  الزم  هماهنگی های 

صداوسیما به عمل آورد.
اژه ای  محسنی  والمسلمین  حجت االسالم 
به  اشاره  ضمن  امروز  نشست  ادامه  در 
دستگاه  تحولی  برنامه های  و  اولویت ها 
فساد  با  همه جانبه  »مبارزه  جمله  از  قضا 
در داخل و خارج از قوه قضائیه«، »حمایت 
از تولید داخلی و رفع موانع کسب و کار«، 
برای سرمایه گذاران داخلی  امنیت  »ایجاد 
»احیای  اقتصادی«،  فعاالن  و  خارجی  و 
فرآیند  کردن  »کوتاه  و  عامه«  حقوق 
کرد:  تاکید  نخبگان«  بکارگیری  و  جذب 
اخیر و  به قضایای  پرداختن  به هیچ وجه 
عناصر  پرونده  به  و دقیق  رسیدگی سریع 
اغتشاشات نباید ما را از پیگیری اولویت ها 

و برنامه های تحولی خود بازدارد.

محسنی اژه ای در جلسه شورای عالی قضائی:

حادثه »اوین« جنایتی بود 
که به دست عوامل دشمن رخ داد
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فراخوان ارزیابي کیفي 
جهت برگزاري مناقصه عمومي یك مرحله اي 

شماره 0۱/ 039/ 445           

 شرکت بهره برداري نفت و گاز گچساران در نظر دارد فراخوان ارزیابی کیفی جهت برگزاری مناقصه عمومی مربوط 
به انجام خدمات گریسکاري چاهها،جریان دادن چاهها به گودال سوخت، عملیات سرچاهي وتأسیساتي، 
عملیات توپکراني 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 مدارک 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 بانکينوع و مبلغ تضمین شرکت در فرآیند ارجاع کار پیمانکاري

مدت اولیه پیمان یکسال 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  دوم

پیامبر اکرم صلی اهلل علیه و آله
َمن واَسی الَفقیَر ِمن مالِِه، وأنَصَف النّاَس ِمن نَفِسِه،

 َفذلَِك الُمؤِمُن َحّقا .
هر کس فقیر را در مال خود شریك گرداند 

و با مردم به انصاف رفتار کند، او مؤمن حقیقی است.

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

کارشناس سالمت دهان و دندان تاکید کرد؛

رژیم غذایی کودکان را جدی بگیرید
 راز سالم ماندن دندان ها

با  ارتباط  در  دندان،  و  دهان  سالمت  کارشناس  یک 
کودکی،  سنین  در  ها  دندان  سالمت  و  تغذیه  نحوه 

توضیحاتی ارائه داد.
 بهناز ولی زاده گفت: تغذیه و رژیم غذایی نقش مهمی 
دهان،  و  لثه  بافت  سالمت  دندان،  نمو  و  رشد  در 
استحکام استخوان و جلوگیری و کنترل بیماری های 

حفره دهان دارد.
رشد  زمان  در  نیاز  مورد  مغذی  مواد  کمبود  وی، 
در  برگشت  غیرقابل  عوارض  ایجاد  باعث  را  سلولی 
کرد:  تاکید  و  برشمرد  دهان  بافت های  شکل گیری 
نیاز به ویتامین های A،C،D و کلسیم و فسفر در این 

دوران برای شکل گیری دندان های مقاوم وجود دارد.
به گفته ولی زاده، در صورتی که کودک در سال های 
به  ابتالء  احتمال  شود  سوءتغذیه  دچار  زندگی  اولیه 

پوسیدگی دندان های شیری بیشتر می شود.
زمان  در  غذایی  عادات  گیری  شکل  به  اشاره  با  وی 
کودکی که در سالمت عمومی و سالمت دهان بسیار 
از  پیش  مرحله  دو  هر  در  تغذیه  گفت:  هستند  مؤثر 
در سالمت  دندان ها  رویش  از  پس  و  دندان ها  رویش 

دهان و دندان اثرگذار است.
ایجاد  در  غذایی  رژیم  تأثیر  کرد:  تاکید  زاده  ولی 
اهمیت  با  بسیار  دندان ها  رویش  از  پس  پوسیدگی 
است. بعضی مواد غذایی از جمله کربوهیدرات ها )مواد 
خاصیت  دیگر  مواد  به  نسبت  نشاسته ای(  و  قندی 
در  وقتی  مواد  این  دارند.  بیشتری  پوسیدگی زایی 
تماس با میکروب های دهان قرار بگیرند می توانند بزاق 

را اسیدی کنند.
پنج  تا  دو  افزود:  دندان  و  دهان  سالمت  کارشناس 
دقیقه پس از خوردن مواد قندی، تولید اسید در دهان 
از آن محیط  تا حدود یک ساعت پس  شروع شده و 
دهان در حالت اسیدی باقی می ماند. این اسید کم کم 
دندان  پوسیدگی  و سبب  کرده  را حل  دندان  مینای 

می شود.
برای  تغذیه ای  نکات  و  توصیه ها  بیان  ضمن  ولی زاده 
است  بهتر  گفت:  دندانی  پوسیدگی های  از  پیشگیری 
از  شیرینی  جای  به  روزانه  غذایی  وعده های  بین 
میوه های تازه، سبزیجات، ماست ساده و مغزها )بادام، 
گردو و…( استفاده شود و در صورت تمایل به مصرف 

شیرینی بهتر است از کشمش یا خرما استفاده شود.
کرد:  تاکید  دندان  و  دهان  سالمت  کارشناس  این 
اصلی  وعده های  به  محدود  باید  قندی  مواد  مصرف 
غذایی شده و پس از آن مسواک زده شود. همچنین 
بالفاصله  باید  قندی  ماده  نوع  هر  مصرف  صورت  در 
دندان ها را مسواک زد و در صورت عدم دسترسی چند 

مرتبه دهان و دندان را با آب شستشو داد.
اجتناب از مصرف روزمره فست فود، نوشابه و تنقالت 
شیرین به ویژه در کودکان، نوشاندن آب به کودکان 
شیرین،  تقویتی  و  دارویی  شربت های  مصرف  از  پس 
عدم  غذایی،  اصلی  وعده های  بین  آب  از  استفاده 
)مواد  کربوهیدرات  حاوی  وعده های  میان  از  استفاده 
قندی و نشاسته ای( پس از شام و قبل از خوابیدن از 

دیگر توصیه های وی بود.
خام  غذایی  مواد  از  استفاده  شد:  یادآور  زاده  ولی 
)سبزی( با غذاهای پخته )وعده اصلی غذایی( عالوه بر 
پاکسازی غذا از سطح دندان ها به افزایش جریان بزاق 

نیز کمک می کند.
وی در ادامه توصیه های خود تاکید کرد: بالفاصله پس 
از مصرف نوشیدنی های اسیدی مثل آب پرتقال نباید 

مسواک زد زیرا می تواند باعث سایش دندان ها شود.
با اشاره به تمایل برخی کودکان به مصرف  ولی زاده 
قند  بدون  آدامس های  از  که  کرد  توصیه  آدامس 
با توجه به اهمیت مصرف لبنیات در  استفاده شود و 
سالمت بدن و دندان ها، افزود: این ماده غذایی با ارزش 

در رژیم غذایی روزانه کودکان قرار گیرد.

محققان می گویند؛

ورزش بسکتبال بهتر از دویدن
 به استحکام استخوان ها کمك می کند

ورزش کردن می تواند از بسیاری جهات برای کودکان 
مفید باشد، اما همه ورزش ها در مورد استخوان ها به 

یک اندازه مفید نیستند.
در  کودکان  اگر  که  می دهد  نشان  جدید  تحقیقات 
به  بسکتبال  یا  فوتبال  مانند  جهته  چند  ورزش های 
شرکت  دویدن  مانند  جهتی  یک  فعالیت های  جای 

کنند، استخوان های سالم تری خواهند داشت.
ورزش ها  انواع  ترکیب  که  کردند  خاطرنشان  محققان 
به  منجر  کمتر  ورزش  یک  بر  تمرکز  جای  به  باهم، 
این  نویسنده  واردن«،  »استوارت  می شود.  آسیب 
نشان  ما  ایندیانا، گفت: »داده های  از دانشگاه  مطالعه 
جوانی  در  جهته  چند  ورزش های  انجام  که  می دهد 
دویدن،  مانند  ورزش،  یک  در  تخصص  با  مقایسه  در 
خطر آسیب استخوانی فرد را با ایجاد اسکلت بزرگ تر 
»یک  می گوید:  واردن  می دهد.«  کاهش  قوی تر  و 
موفقیت  برای  بچه ها  که  دارد  وجود  رایج  غلط  تصور 
تخصص  ورزشی  رشته  یک  در  باید  باالتر  سطوح  در 
داشته باشند. با این حال، داده های اخیر نشان می دهد 
که ورزشکارانی که در سنین پایین تخصص دارند، در 
معرض خطر بیشتری از آسیب ناشی از ورزش بیش از 
حد هستند و احتمال کمتری دارد که به سطوح باالتر 
مسابقات پیشرفت کنند.« برای این مطالعه، محققان از 
تصویربرداری با وضوح باال برای بررسی استخوان های 
مسابقات دوی صحرایی شرکت  در  که  زنانی  پا  ساق 
اغلب دچار  ورزشکاران  این  کردند.  استفاده  می کنند، 
آسیب های ناشی از فشار استخوانی می شوند. محققان 
دریافتند زنانی که در جوانی در ورزش های دو و چند 
جهته شرکت می کردند در مقایسه با همتایان خود که 
فقط می دویدند، ۱۰ تا ۲۰ درصد استحکام استخوانی 
داد  نشان  اسکن ها  این،  بر  عالوه  داشتند.  بیشتری 
یا  فوتبال  مانند  ورزش هایی  جوانی  در  که  افرادی 
بسکتبال انجام داده اند، ساختار و استحکام استخوانی 
شنا  می دویدند،  صرفاً  که  افرادی  به  نسبت  بهتری 

می کردند یا دوچرخه سواری می کردند، داشتند.

قالیباف:

برنامه هفتم بر اساس واقعیات 
و تحریم های موجود تدوین شود

رییس مجلس شورای اسالمی با تاکید بر اهمیت برنامه هفتم 
تحریم های  و  واقعیات  براساس  را  برنامه  باید  گفت:  توسعه 
از  را  ریزی  برنامه  نیست  الزم  معتقدم  کنیم.  تدوین  موجود 
غربی ها یاد بگیریم، بلکه کافی است به آنچه می دانیم متعهد 

باشیم و عمل کنیم.
قالیباف روز دوشنبه در جلسه شورای هماهنگی   محمدباقر 
کمیسیون های  روسای  حضور  با  که  اسالمی  شورای  مجلس 
تخصصی مجلس و مهرداد بذرپارش، رئیس دیوان محاسبات 
توسعه  برنامه   ۶ مجموع  به  نگاه  گفت:  شد،  برگزار  کشور 
گذاشته، نشان می دهد در رشد اقتصاد کالن، وضع بدی داریم. 
چرا که متوسط ۳۰ درصد برنامه ششم اجرایی شده است و 
به خود  این ۳۰ درصد خود  نمی دادیم،  انجام  اگر کاری هم 
اتفاق می افتاد، چه بسا اگر در برخی مواقع دخالت انجام نمی 

شد، اتفاقات بهتری هم رخ می داد.
رییس مجلس شورای اسالمی افزود: معتقدم ضعف ما در این 
نداشتن سرمایه  یا  نویسی  برنامه  نداشتن علم و سواد  بخش 
کافی برای اجرای آن نیست، بلکه باور قلبی و اندیشه الزم را 
نداریم، چرا که خود را ملزم اخالقی و تشکیالتی  برای اجرا 
برای اجرای قانون نمی کنیم و متاسفانه این مسئله به فرهنگ 

مدیریتی ما تبدیل شده است.
قالیباف با بیان اینکه برنامه هفتم توسعه و پس از آن الیحه 
را  برنامه  باید  گفت:  کرد،  پیگیری  اولویت  با  باید  را  بودجه 
براساس واقعیات و تحریم های موجود تدوین کنیم. در واقع 
معتقدم الزم نیست برنامه ریزی را از غربی ها یاد بگیریم، بلکه 

کافی است به آنچه می دانیم متعهد باشیم و عمل کنیم.
وی یادآور شد: دستگاه های نظارتی و کمیسیون ها باید تالش 
کنند ابتدا احکام به حداقل برسند و در ادامه اگر حکمی را 
می گذاریم، مسئول آن را نیز مشخص کنیم تا تکلیف اجرای 

آن حکم و محل پیگیری و نظارت بر آن مشخص شود.
رئیس مجلس شورای اسالمی خاطرنشان کرد: اگر امروز از ما 
بپرسند خروجی ۲۰ سال گذشته برنامه چشم انداز چه بوده 
باید سرهایمان را پایین بیاندازیم، ضمن آنکه  است، همه ما 
قرار است در  از ما سوال می کنند که دولت و مجلس  مردم 
برنامه هفتم چه افق روشنی را به ما نشان دهند؟ این یعنی 

امید به آینده و باید به این مطالبه پاسخ بدهیم.

رئیس دیوان محاسبات کشور:
تنها 30 درصد برنامه ششم محقق شد 

شورای  مجلس  هماهنگی  شورای  در جلسه  بذرپاش  مهرداد 
برنامه  عملکرد  ارزیابی  از  نظارتی  نهاد  این  گزارش  اسالمی، 
ششم توسعه در بازه زمانی سال ۱۳۹۶ الی ۱4۰۰ را ارائه کرد 
هفتم  برنامه  تدوین  برای  کاربردی  و  اصالحی  پیشنهادات  و 
توسعه را بیان نمود. در این گزارش که برای نخستین بار تهیه 
عملکرد ۵۲۰  ارزیابی  به  محاسبات کشور  دیوان  است،  شده 
در  و  پرداخته  توسعه  ششم  برنامه  تبصره  و  جزء  ماده،  بند، 
نهایت پیشنهادهای راهبردی برای تدوین برنامه هفتم توسعه 

را در دو بخش »ساختاری« و »حقوقی« ارائه کرده است.
به  حداقلی  دستیابی  بیانگر  محاسبات  دیوان  های  بررسی 
اهداف تعیین شده در برنامه ششم است که مهمترین دالیل 
ریزی  برنامه  عدم  روز،  به  و  متقن  آماری  اطالعات  نبود  آن 
درست، فقدان منابع مالی الزم و متناسب، عدم هماهنگی بین 
بخشی و عدم تصویب آیین نامه ها، دستورالعمل ها و سایر 
مقررات قانونی مرتبط با احکام یاد شده، نگاه سیاستی کلی 
به موضوع بجای تدوین موارد عملگرایانه، وجود نگاه آرمانی 
به برنامه و در نهایت تحریم های بین المللی و عدم توجه به 

ظرفیت های مردمی برای حل مشکالت است.
تنها در ۳۰  قانونگذار  اهداف  این گزارش نشان می دهد که 
درصد احکام برنامه ششم محقق شده، در 4۸ درصد بخشی 
از احکام محقق شده و در ۲۲ درصد احکام اهداف قانونگذار 
های  سیاست  از  یک  هیچ  اینکه  ضمن  است.  نیافته  تحقق 
های  یافته  اساس  بر  است.  نداشته  صددرصدی  تحقق  کلی 
تفریغ بودجه دیوان محاسبات کشور در سنوات ۱۳۹۹-۱۳۹۶ 
علیرغم درج برخی از مواد قانون برنامه ششم توسعه کشور در 
بودجه های سنواتی، اعتبارات الزم متناسب با اهداف تعیین 
حسابرسی  است.  نشده  محقق  یا  و  نیافته  اختصاص  شده 
وضعیت تصویب آیین نامه ها و مقررات مربوطه نیز نشان می 
دهد که صرفا ۲ درصد از مقررات، در زمان مقرر تصویب و ۷۱ 
درصد از مصوبه ها خارج از فرصت زمانی قانون مصوب شده 
تاکنون مصوب نشده است. بررسی شاخص  اند و ۲۷ درصد 
های کالن اقتصادی حکایت از فاصله معنادار آن ها در اجرا و 
قانون دارد. در قانون برنامه ششم توسعه دستیابی به متوسط 
رشد ساالنه هشت درصد مدنظر بوده اما متوسط عملکرد از 
بوده  زیر یک درصد)۰.۷۶(  ماهه سوم۱4۰۰  الی سه   ۱۳۹۶
ناخالص  تولید  به  مالیاتی  درآمدهای  نسبت  همچنین  است. 
بودجه  منابع  ترکیب  در  اهداف  تحقق  عدم  از  نشان  داخلی 
ای دارد و در هیچ یک از احکامی که نیاز به مشارکت بخش 

خصوصی بوده، عمال توفیق حاصل نشده است.

سالمت

جامعه

کاریکاتور

کاریکاتور/ تاجر هفت خط ایران ستیز 

سخنگوی وزارت امورخارجه :

ایران پاسخ دخالت های اروپا را متقاباًل می دهد

اینکه  بیان  با  امور خارجه   سخنگوی وزارت 
اروپا را به پرهیز از رفتارهای مداخله گرایانه 
در  ایران  داشت:  اظهار  می کنیم،  دعوت 
اروپا  گرایانه  مداخله  رفتارهای  ادامه  صورت 
واکنش متقابل و متناسب نشان خواهد داد، 
این موضوع در مورد تمام کشورهای اروپایی 

صدق می کند.
در  دوشنبه  روز  سخنگوی  کنعانی  ناصر   
با اصحاب رسانه در خصوص  نشست خبری 
سیاست  مسئول  بورل  جوزپ  اظهارات 
آقای  اظهارات  گفت:  اروپا  اتحادیه  خارجی 
اندازه  به  و  داشته  زیادی  واکنش های  بورل 
شنیده  عکس العمل  زمینه  این  در  کافی 
شده و حتی در اروپا اظهارات ایشان تعجب 
بسیاری را برانگیخته است. قضاوت را واگذار 
را  وی  اظهارات  که  کسانی  همه  به  می کنم 

شنیده اند.

اروپایی هایی ها رفتار دوگانه دارند
کنعانی درخصوص اظهارات مقامات فرانسوی 
و  رفتار  نوع  و  کشور  این  جمهور  رئیس  و 
مواضعی که درخصوص تحوالت داخلی ایران 
از  پیش  که  رویکردی  نوع  و  کرده اند  اتخاذ 
داخلی  اعتراضات  و  تحوالت  قبال  در  این 
در فرانسه و اعتصابات کارگری اخیر در این 
فرانسه رخ داد مواضع و رویکرد مقامات این 
کشور داشته اند، بیان کرد:  ما قبال در ادبیات 
تعداد  رفتار  و  عملکرد  حوزه  در  هم  و  اروپا 
شاهد  اروپایی  کشورهای  از  توجهی  قابل 
و  خوب  ترویسم  به  تروریسم  تقسیم بندی 
تقسیم بندی  باید  می آید  نظر  به  بودیم  بد 
رفتار  و  سیاسی  ادبیات  در  هم  جدیدی 
سیاسی غرب و تقسیم اغتشاش به اغتشاش 

خوب و بد باشیم.
ایران  در  اغتشاش  مثال  اگر  داد:  ادامه  وی 
و  مقامات  نباید  و  است  بگیرد خوب  صورت 
مسئوالن ایجاد امنیت و نظم برخوردی کنند 
بدی  برخورد  بگیرد  شکل  اروپا  در  اگر  اما 
امنیتی  مسوالن  و  اروپایی  مقامات  و  است 
برخورد کنند  دارند  این کشور حق  پلیس  و 
عمل  شدت  با  را  کارگری  اعتصاب  حتی  و 
عهده  بر  هم  این  قضاوت  ببخشند.  پایان 
کسانی است که تحوالت را دنبال می کنند و 
ادبیات سیاسی و رفتاری غرب را درخصوص 
موضوعات مشابه می بینند که چگونه رفتار و 

گفتار دوگانه ای دارند.

ایران دولت مسئولیت پذیری است
الزم  افزود:  خارجه  امور  وزارت  سخنگوی 
که  عدیده ای  مواضع  به  کنم  اشاره  می دانم 
غربی  کشورهای  دیگر  فرانسوی ها  بر  عالوه 
از جمله مقامات آمریکایی هم در قبال ایران 
جمهوری  دولت  است.  عجیب  و  گرفته اند 
اسالمی ایران دولت مسئولیت پذیری است و 
این را در عمل اثبات کرده است. دولتی است 
می گذارد،  احترام  شهروندان  نگاه  به  هم  که 
دولتی است که در دوره های چهارساله با رای 
مردمی انتخاب می شود و در یک روند کامال 
امنیت  به  بر سر کار می آید هم  دموکراتیک 

شهروندان خود توجه دارد.
حوادث  کوران  در  کرد:  خاطرنشان  کنعانی 
منطقه که کشورهای عدیده ای دچار آشوب 
شدند و در معرض حمله تروریسم و خارجی 
شکست  هم  در  امنیت شان  و  گرفتند  قرار 
قربانی  شهروندانشان  از  نفر  هزار  ها   ۱۰۰ و 
اسالمی  جمهوری  شدند،  بی ثباتی  و  ناامنی 
این  و  بود  ثبات  لنگرگاه  منطقه  در  ایران 
در  بحران  اوج  در  که  کرد  اثبات  را  توانایی 
و  امنیت شهروندان متعهد  به  منطقه نسبت 
را  امنیت  حفظ  توانایی  هم  و  است  مسئول 

دارد.
تامین  بر  ایران عالوه  عنوان کرد: دولت  وی 
گذشته  سالیان  طول  در  شهروندان  امنیت 
اثبات کرد در تامین امنیت ملت های منطقه 

داشته  کننده ای   تعیین  و  موثر  نقش  هم 
است تحوالت عراق، سوریه، افغانستان شاهد 
روشنی بر اثبات توانایی ایران برای کمک به 

تامین امنیت ملت های منطقه است.
کرد:  بیان  خارجه  امور  وزارت  سخنگوی 
کشورهایی علیه ما مدعی هستند که خود هم 
درباره شهروندان خودشان و درباره شهروندان 
حقوق  آشکار  ناقض  خود  منطقه  کشورهای 
قاعدتا  کشورها  دسته  این  و  هستند  بشر 
صالحیت اخالقی برای موعظه دیگران و برای 
موضوع  بر  تکیه  با  کشورها  امور  در  مداخله 

حقوق بشر هم ندارند.
کنعانی یادآور شد: اغلب این کشورهایی که 
در پیشانی حمله و هجوم سیاسی در موضوع 
ایران  اسالمی  جمهوری  علیه  بشر  حقوق 
حق  علیه  عدیده ای  جرایم  مرتکب  هستند 
ایران و نقش مستقیم در تحریم بدون  ملت 
تبعضی و فراگیر ملت ایران حتی تحریم های 
دارویی شدند این کشورها، کشورهایی هستند 
که میزبان گروه های تروریستی شدند که در 
فهرست تروریستی خودشان هم بودند و این 
گروه ها در خاک این کشورها حضور دارند و 
مرتکب جنایات عدیده ای شدند بنابر این هم 
خودشان نقش ناقض حقوق بشر علیه حقوق 
ملت ایران را داشتند و هم میزبان ناقضین و 
مجرمان حقوق بشری علیه ملت ایران شدند 

این اقدام، اقدام کامال منافقانه ای است.
میزبان  بشری  حقوق  ادعای  داد:  ادامه  وی 
گروه های تروریستی ضد حقوق ملت ایران و 
ایران  داخلی  امور  در  مداخله  حال  عین  در 
اینها  همه  بشری،  حقوق  مسائل  اتهام  به 
کشورهای  ما  و  است  دوگانه ای  رفتارهای 
این زمینه در  را که در  مدعی و کشورهایی 
امور کشورها از جمله ایران مداخله می کنند 
در  اینکه  و  می کنیم  عقالنیت  به  دعوت  را 
داخل رفتار خودشان را ببیند آن وقت درباره 

دیگران قضاوت کنند.

دولت کانادا رفتار غیر دموکراتیك دارد
امور خارجه درباره واکنش  سخنگوی وزارت 
دستگاه دیپلماسی نسبت به تحریم های جدید 
و  ضدایرانی  اینگونه  اقدام های  گفت:  کانادا 
ضدانسانی کانادا علیه ایران موضوع جدیدی 
کانادا  دولت  چندساله  رویه  شاهد  ما  نیست 
که  بوده ایم  ایران  اسالمی  جمهوری  علیه 
ایران ستیز  عوامل  بر دلخوش کردن  مبتنی 
که متاسفانه در کانادا مستقر هستند مبادرات 
به اقدام علیه ایران و اعمال تحریم های علیه 

مقامات جمهوری اسالمی می کنند.
برخالف  که  است  جالب  کرد:  بیان  کنعانی 
ادعاهایی که دولت کانادا درخصوص رسانه ها 
که  دارد  غیردموکراتیک  کامال  رفتار  دارد 
اینکه  است.  کشور  این  شعارهای  با  متضاد 
برخالف ادعا مبنی بر حمایت از جریان آزاد 
اطالعات و عملکرد آزاد رسانه ها، تحریم هایی 
کرده  تحمیل  ایران  مستقل  رسانه های  بر  را 

است.
عملکرد  این  متاسفانه  کرد:  خاطرنشان  وی 
سابقه  که  است  دولتی  و  است  کانادا  دولت 
بومیان  علیه  کشور  این  بشری  حقوق  سوء 
و  شفاف  و  برجسته  کامال  موضوع  کانادا 
نسبت  که  است  کانادا  برای  آشکار  فضاهت 
داده  انجام  اقدامی  این کشور چه  بومیان  به 
است و گورهای دسته جمعی که دانش آموزان 
این  مدارس  در  کشور  این  بومیان  فرزندان 
علیه  که  اقداماتی  هم  و  شده  پیدا  کشور 
کشور صورت  این  در  اقلیت های  و  مهاجران 
می گیرد. در مجموع رفتار دولت کانادا علیه 
کشور  این  شعارهای  مقابل  نقطه  در  ایران 
است  محکوم  و  قبول  غیرقابل  و  دارد  قرار 
علیه  کشور  این  که  اخیری  تحریم های  و 
انجام داده بی ارزش  نیروهای سپاه پاسداران 
و ناشی از رفتار سیاسی غیرسازنده این کشور 

علیه جمهوری اسالمی است.

سفیر  درباره  خارجه  امور  وزارت  سخنگوی 
که  سیاسی  مسئوالن  از  نفر  چند  شدن 
دیپلمات نیستند، اظهار کرد: در این ارتباط 
یا  و  سیاسی  مسئوالن  انتخاب  از  را  خبری 
اطالعی  و  نشنیده ام  سفارت  برای  افرادی 
ندارم ولی اینکه در عرف دیپلماتیک مسئوالن 
خارجه  امور  وزارت  غیرکادر  افراد  و  سیاسی 
برای پست سفارت انتخاب شوند یک امر رایج 
و مرسومی در دنیا است و همه وزارتخانه های 

خارجی در دنیا این اتفاق می افتد.
کنعانی درباره ادعای پولتیکو مبنی بر ارسال 
از  برخی  به  ایران  سوی  از  تهدیدآمیز  نامه  
سفیران اروپایی یادآور شد:  آنچه که در ارتباط 
با مقاله پولتیکو می توان گفت این است که ما 
این را شیطنت رسانه ای و رفتار غیررسانه ای 
و غیرسازنده تلقی می کنیم. زیرا نوع کار آنها 
دارای  دیپلماتیک  مکاتبات  بود.  غیرحرفه ای 
منطق و روال مشخص است و به طور طبیعی 
همواره در مناسبت های مختلف جاری است 

و انجام می شود.
که  دیپلماتیک  مکاتبات  اگر  داد:  ادامه  وی 
و  شود  خارج  خود  روال  از  است  رایج  عرف 
شود  غیرسازنده  سیاسی  اقدام  به  تبدیل 
و  دیپلماتیک  تحرکات  در  را  الزم  اعتماد 
تحرکات حرفه ای دیپلماتیک زیرسوال می برد 
و باعث مخدوش شدن روندهای انجام وظایف 
بحث  ارتباط  این  در  ما  دیپلماتیک می شود. 
تهدید را تایید نمی کنیم مکاتبات دیپلماتیک 
امر  دیپلماتیک  پیام های  انتقال  و  نقل  و 
بحرانی  شرایط  در  ویژه  به  و  است  رایجی 
عنوان  به  هم  پیام ها  تبادل  است  ممکن 
پیام ها و نقل  انتقال  و  نقل  برای  یک وسیله 
زمان  هر  از  بیش  دیپلماتیک  دیدگاه های 
دیگری استفاده شود اما اقدامات غیرحرفه ای 
خلل  ایجاد  دیپلماتیک  فعالیت های  روند  در 
می کند و هم موجب ایجاد سوءتفاهم می شود

ایران پاسخ رفتارهای مداخله گرایانه 
اروپا را متقاباًل می دهد

اروپا  مواضع  با  ارتباط  در  ما  گفت:  کنعانی 
هم  کردیم  بیان  صراحتا  را  دیدگاه هایمان 
مختلف  تماس های  در  هم  و  جلسه  این  در 
با  ایران  خارجه  امور  وزیر  میان  که  تلفنی 
همتایان اروپایی و با آقای بورل مسئول عالی 
سیاست خارجی اتحادیه اروپایی برگزار شد. 
عقالنیت  به  دعوت  را  اروپایی  طرف های  ما 
می کنیم و دعوت می کنیم به شعارهایی که 

خودشان بیان می کنند پایبند باشند.
جمهوری  با  ارتباط  در  آنها  داد:  ادامه  وی 
که  کشوری  می کنند  صحبت  ایران  اسالمی 
هم مقتدر و هم مسئولیت پذیر است و نقش 
ایفا  منطقه  امنیت  و  ثبات  در  تعیین کننده 
شریک  که  است  کشوری  ایران  است،  کرده 
در  مسئوالنه  رفتار  همواره  و  است  ثبات 
داشته  بین المللی  و  منطقه ای  قضایای  قبال 
و در صورت رفتار منطقی و عقالنی از سوی 
مهمترن شریک  می تواند  اروپایی،  طرف های 
و همکار برای ایجاد صلح، ثبات و امنیت در 

منطقه باشد.
آنها  ما  افزود:  خارجه  امور  وزارت  سخنگوی 
مداخله  و  غیرمعقول  رفتارهای  اتخاذ  از  را 
گفت  این  همه  در  می دهیم  پرهیز  جویانه 
اروپایی  طرف  چنانچه  شده  تاکید  گوها  و 
آماده  متبادل  و  متقابل  احترام  موضع  از 
تعامل باشد جمهوری اسالمی آماده تعامل و 
همکاری است ولی در صورت اتخاذ رفتارهای 
مداخله جویانه و رفتارهای گزینشی و استفاده 
از سیاست های و معیارهای دوگانه، جمهوری 
اسالمی ایران واکنش متقابل و متناسب نشان 

می دهد.
موضع  با  ارتباط  در  کرد:  عنوان  کنعانی 
اروپا  اتحادیه  می شود  گفته  که  مشترکی 
می خواهد در قبال ایران بگیرد صدق می کند 
آنها،  تصمیم  و  اقدام  با  متناسب  ایران  و 

می کند.  اقدام  و  می گیرد  تصمیم  بالفاصله 
که  گوهایی  و  گفت  نتیجه  هستیم  امیدوار 
که  شود  این  به  منجر  شده  انجام  تاکنون 
و  معقول  رفتار  و  سیاست  اروپایی  اتحادیه 

منطقی در قبال ایران داشته باشند.
حمله  درباره  خارجه  امور  وزارت  سخنگوی 
در  ایران  فرهنگی  و  دیپلماتیک  اماکن 
مسئولیت  با  ارتباط  در  گفت:  کشور  خارج 
دیپلماتیک اماکن بر مبنای کنوانسیون وین 
تامین  که  است  پذیرنده  عهده کشورهای  بر 
کننده  تامین  و  دیپلماتیک  اماکن  کننده 
نمایندگی ها  و  کارکنان  و  دیپلمات ها  امنیت 
مشکلی  بدون  بتوانند   که  نحوی  به  باشند 
ماموریت های دیپلماتیک خود را انجام دهند.

متاسفانه  ارتباط  این  در  کرد:  اضافه  کنعانی 
دولت های  که  قانونی  مسئولیت های  رغم  به 
که  شعارهای  رغم  به  و  دارند  پذیرنده 
اتفاقا در قضایای  اروپایی شاخص  کشورهای 
کردند  عمل  تند  بسیار  ایران  اخیر  تحوالت 
مسئولیت  داشتند  هجومی  رفتارهای  و 
قانونی خود در ارتباط با حفظ اماکن و ایجاد 
شرایط مطلوب برای انجام وظایف دیپلماتیک 

ماموران ما را فراهم نکردند.
وی تصریح کرد: اتفاق دیگری که افتاده اینکه 
اسالمی  مراکز  به  مربوط  امکان  از  برخی  به 
به  حمله  دیگر  اتفاق  و  است  شده  حمله 
کشور  در  اسالمی  مدارس جمهوری  از  یکی 
آلمان بوده است که متاسفانه مدرسه متعلق 
دانش آموزان  و  ایران  اسالمی  جمهوری  به 
کارکنان نمایندگی های جمهوری اسالمی ما 
و مدرسه ای که برخی از فرزندان شهروندان 
ایرانی مقیم این کشور در آن مدرسه تحصیل 
آشوبگرانه  حمله   مورد  شب  نیمه  می کردند 
کشیده  آتش  به  مدرسه  و  است  گرفته  قرار 
شده و امکان استفاده از مدرسه در آغاز سال 
تحصیلی فراهم نیست که نکته  قابل توجهی 
است که آنهایی که در آنسوی مرز هم تجمع 
با  خشونت طلبانه  رفتار  در  گویا  می کنند 
در  و  طرف  این  با  خشونت طلبان  از  برخی 

داخل همسویی و همخوانی دارند.
سخنگوی وزارت امور خارجه گفت: حمله به 
با  ارتباطی  یک مدرسه و واحد آموزشی چه 
کشورهای  مسئولیت  دارد.  سیاسی  اعتراض 
ما  شد؟  خواهد  چه  ارتباط  این  در  پذیرنده 
کشورها  این  مسئولیت  این  می کنیم  تاکید 
است که هم باید تامین امنیت کنند و هم با 
کسانی که با رفتارهای خشن و غیرقانونی به 
قانونی  برخورد  می رسانند  آسیب  اماکن  این 
ایران  اسالمی  جمهوری  عنوان  به  ما  کنند. 
مالقات های  در  و  داده ایم  اعتراض  یادداشت 
کردیم  یادآور  را  مسئولیت ها  دیپلماتیک 
کشور  آن  خاک  در  که  افراد  این  با  برخورد 
کشور  این  قانونی  مئسولیت های  از  هستند 
برخورد  زمینه  این  در  داریم  انتظار  ما  است 

جدی داشته باشند.

در مقابل تحریم های جدید انگلیس علیه 
ایران واکنش متناسب خواهیم داشت

خبرهای  درباره  سؤالی  به  پاسخ  در  کنعانی 
منتشر شده درباره سفر یکی از دیپلمات های 
داشت:  اظهار  نیز  تهران  به  انگلیسی  ارشد 
تایید  را  اخبار  این  که  موضوع  این  از  خارج 
یا تکذیب کنم باید بگویم که رفت و آمدهای 
دیپلماتیک میان کشورها و جمهوری اسالمی 
و کشورهای دارای روابط دوجانبه همواره بر 
پیش  از  برنامه های  متقابل،  نیازهای  مبنای 
کار  دستور  و  می شود  انجام  شده  تنظیم 
ایران  برای  ملی  مصالح  و  منافع  دارد.  قرار 
دوجانبه  مناسبات  در  اقتدار  موضع  از  هم 
تنظیم می شود و هم مبتنی بر اصول سه گاه 
این  بر  ما  و  است  مصلحت  و  حکمت  عزت، 
مبنا روابط خارجی خود را با کشورها تنظیم 
ارتباط  این  در  یادآور شد:  کنعانی  می کنیم. 
اخباری منتشر شده و این اخبار را با تحوالت 
انگلیس  با  ما  کرده اند  مرتبط  ایران  داخلی 
مواضع  با  ارتباط  در  و  داریم  دوجانبه  رابطه 
کشور  داخلی  مسائل  درخصوص  انگلستان 
مداخله جویانه ای  و  غیرمعقول  مواضع  و 
داشته،  اخیر  تحوالت  درطول  انگلستان  که 
مداخله  مواضع  دادیم.  نشان  جدی  واکنش 
جدی  طور  به  را  انگلستان  دولت  جویانه 
محکوم کردیم و تذکر جدی هم دادیم سفیر 
انگلستان که قبال احضار شده است. وی بیان 
کرد: در پی تحریم هایی که اخیر این کشور 
هم  کرد  اعمال  ایران  مقامات  از  برخی  علیه 
اعتراض جدی  را محکوم و هم  اقدامات  این 
اعالم کردیم در زمان  کردیم و همانطور که 
خواهیم  متقابل  و  متناسب  واکنش  مناسب 
درباره  خارجه  امور  وزارت  داشت. سخنگوی 
علیه  اروپایی  کشورهای  تحریم های  اعمال 
بخشی از بدنه جمهوری اسالمی ایران گفت: 
جمهوری اسالمی ایران موضوع مذاکرات رفع 

تحریم را از دستور کار خارج نکرده است. 


