
نیاز صنایع
 نباید از آب شرب تامین شود 

اگر کسی حرف و نقدی دارد،
 می تواند مطرح کند
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 معاون اول رییس جمهور گفت: نیاز صنایع نباید از منابع آب شرب 
این  تا  تامین شود و الزم است وزارت نیرو مهلتی را تعیین کند 
پساب  نظیر  جایگزین  آب  منابع  شده  تعیین  مدت  ظرف  صنایع 
شنبه  سه  روز  مخبر  محمد  کنند.   فراهم  را  شرب  آب  جای  به 
در جلسه بررسی مسائل آب، وزارت نیرو را مکلف کرد طرح ها و 
برنامه های اضطراری برای جلوگیری از بحران کم آبی در شهرها و ...

وزیر کشور گفت: اگر کسی حرفی و نقدی دارد می تواند مطرح 
نیز  مختلف  سطوح های  و  روش ها  به  اکنون  که  همانطور  کند، 
انتقاد انجام می شود. احمد وحیدی روز سه شنبه ۲۶ مهر در سفر 
با اشاره وضعیت مطلوب  به استان بوشهر و در جمع خبرنگاران 
امنیت اظهار کرد: برخی مزاحمت های اندک در استان بوشهر با 

مدیریت خوب مسئولین رفع شده است وی با بیان ...
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با خرید توافقی سیب باغداران، 
دست دالالن قطع می شود

چگونه با 
کودک لجباز 
برخورد کنیم؟

گردشگری پاییزی
 در استان نیازمند توجه 
چهارفصل  سرزمین  در  رنگ  هزار  پاییز  فصل 
ظرفیت  از  یکی  عنوان  به  بویراحمد  و  کهگیلویه 
دولت  متنوع  های  برنامه  با  گردشگری  رونق  های 
سیزدهم در مسیر تازه ای قرار گرفته که این امر می 
اقتصادی  توسعه  بر  متنوعی  مثبت  پیامدهای  تواند 
در فصل  باشد. جلوه های طبیعت  داشته  دیار  این 
هزار رنگ پاییز، از خش خش برگ درختان زیرپای 
طبیعی  های  پارک  دلپذیر  هوای  در  گردشگران 
به  نگریستن  تا  گرفته  استان  گرمسیری  مناطق 
و  کهگیلویه  آبگیرهای  در  آسیایی  مهاجر  پرندگان 
کمتر  ها  جذابیت  این  اما  است   متنوع  بویراحمد 
شاهد ایجاد درآمد برای فعاالن گردشگری بوده به 

همین علت دولت تصمیم گرفته با اجرای...

 رئیس جمهور با تاکید بر استقالل بنیاد ملی 
امکانات  همه  با  باید  دولت  اینکه  و  نخبگان 
در خدمت نخبگان و دانشگاه باشد گفت: در 
استفاده از دانش جهانی محدودیتی نداریم اما 
عمل  محتاط  دیگران  نسخه پیچی  به  نسبت 
روز  رئیسی  ابراهیم  سید  آیت اهلل  می کنیم.  
ملی  بنیاد  همایش  دوازدهمین  در  سه شنبه 
نخبگان که در سالن اجالس سران برگزار شد، 
با بیان اینکه امروز اراده جدی دولت حمایت 
ظرفیت  افزود:  است،  نخبگان  به  توجه  و 
مناسبی  بسیار  زمینه  قطعاً  کشور  نخبگان 
برای تحقق ایده دولت مردمی در ایجاد تحول 

در زمینه های علمی و عملکردی خواهد بود.
فلسفه  به  اشاره  با  ادامه  در  جمهور  رئیس 
تشکیل بنیاد نخبگان، تصریح کرد: بنیاد ملی 
نخبگان که با ایده و نظر حکمت آمیز رهبری 
حمایت  و  شناسایی  منظور  به  انقالب  معظم 
سال های  در  شد،  تشکیل  کشور  نخبگان  از 
هم  موثری  و  مفید  اقدامات  خود  فعالیت 
همچنان  گرفته  انجام  آنچه  اما  است،  داشته 
با نقطه مطلوب فاصله دارد و باید با توجه و 
در  نو  گام هایی  گذشته  تجربیات  از  استفاده 
جهت شناسایی و حمایت از نخبگان برداشت.

رئیسی در ادامه برخورداری از استعداد برتر، 
برای  تالش  و  مضاعف  تالش  و  کار  روحیه 
رفع نیازهای کشور را از شاخصه های نخبگی 
برشمرد و اظهار داشت: اولین شکر این نعمت 
برای صاحب آن یعنی نخبگان، آن است که 
این نعمت را متعلق به خدا بداند و در مسیر 
خود  از  دهد،  قرار  استفاده  مورد  او  رضایت 
پرهیز  است،  نخبگی  آفات  از  که  بینی  برتر 
ابتکار خود  و  استعداد، خالقیت  تمام  و  کند 
و  مردم  نیازهای  از  گره گشایی  جهت  در  را 
کشور بکار گیرد. رئیس شورای عالی انقالب 
رفع  مسیر  در  نخبگی  کارگیری  به  فرهنگی 
ارزشمند  بسیار  را  کشور  و  مردم  نیازهای 
معلمان  والدین،  نقش  اهمیت  بر  و  دانست 
نخبگان  پیشرفت  و  رشد  مسیر  در  اساتید  و 
تأکید کرد. آیت اهلل رئیسی در ادامه سخنانش 

با بیان اینکه میان...

رئیس سازمان جهاد کشاورزی کهگیلویه و بویراحمد 
هدف  با  استان  این  باغداران  سیب  توافقی  خرید  از 
معتمدی پور  علی  سید  داد.  خبر  دالالن  دست  قطع 
اظهار داشت: با توجه به برنامه ریزی های انجام شده، 
سیب باغداران این استان با هدف قطع دست دالالن و  
حذف واسطه ها به صورت توافقی توسط اتحادیه های 
اینکه  با بیان  تعاون روستایی خریداری می شود. وی 
سیب باغداران به تناسب به کیفیت از 8 تا 11 هزار 
محدودیتی  کرد:  عنوان  می شود،  خریداری  تومان 
برای خرید وجود ندارد و در صورت استقبال باغداران 

آمادگی خرید تمام محصول سیب وجود دارد...

رئیس جهاد کشاورزی استان عنوان کرد؛ 
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 مدیر کل حفاظت محیط زیست  استان :

۵۱ هزار متر مربع از اراضی 
ملی کهگیلویه و بویراحمد 

رفع تصرف شد

مدیرکل تعاون روستایی:

 ظرفیت نیمی از سردخانه های 
کهگیلویه و بویراحمد

 خالی است

دولت با همه امکانات 
در خدمت نخبگان باشد
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استاندار کهگیلویه و بویراحمد تاکید کرد؛

در ورزش قهرمانی 
حرفی برای گفتن داریم 
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رئیس جمهور  آمده  برزبان  آرزوی  ایران،  در  طوالنی  آشفتگی  و  اغتشاش 
اروپا میلیون ها  آمریکاست، آرزویی که در آشکار و نهان برای واشنگتن و 
به خیال خود  و  دارند  نگاه  را روشن  آتش  تا شعله  است  دالر آب خورده 

انقالب مخملی در ایران راه اندازی کنند.
یک ماه اعتراضات داخلی در ایران، نقاب دو ساله »جوبایدن« رئیس جمهور 
آمریکا برداشت و ژست همراهی چهارساله اتحادیه اروپا با جمهوری اسالمی 
را خراب کرد. یک ماه اعتراض مردم ایران به موضوعی داخلی، سبب شد 
تا دومینویی از دخالت های خارجی به راه افتد و نشان دهد که حقوق بشر، 
عرف دیپلماتیک، قوانین بین المللی و دموکراسی خواهی غرب، شامل مردم 

ایران نمی شود و در برهمان پاشنه تناقضات تداوم دارد و می چرخد.

سه ضلعی اقدامات آشکار غرب علیه ایران
یک ماه پیش در چنین روزهایی، مرگ تلخ دختر جوانی در مرکز امنیت 
اخالقی، موجی از انتقادات و اعتراضات به وجود آورد. واکنشی که تا روزهای 
پس از آن هم طبیعی قلمداد شد و مسئوالن را به پیگیری اصولی دالیل 
این مرگ تلخ، واداشت. اعتراضات اما به زودی از مسیر اصلی خود منحرف 
بازگشت  برای  تازه  بهانه ای  به  و  اغتشاش و هرج و مرج گرفت  شد، رنگ 

زیاده خواهی های غرب تبدیل شد.

الف( توقف مذاکرات رفع تحریم ها
لغو  و  هسته ای  پرونده  درباره   1+4 با  ایران  اسالمی  جمهوری  مذاکرات 
تحریم ها در آن مقطع به نقطه حساسی رسیده بود که نیازمند تصمیمی 
درست از سوی غرب بود. با آغاز اعتراضات داخلی در ایران و تبدیل آن به 

اغتشاش، این مذاکرات متوقف و موضوع لغو تحریم ها علیه مردم ایران، به 
حاشیه رفت. هم تروییکای اروپا و هم دولت جوبایدن طی 1۶ ماه مذاکره، 
از خرداد 14۰۰ تا مرداد 14۰1، ژست گفت وگو و دعوت به حل دیپلماتیک 
موضوع هسته ای ایران گرفته بودند و با همین ژست، جمهوری اسالمی را 
متهم به فرار از میز مذاکره می کردند. در همین ایام دولت آمریکا در نهان 
و آشکار از ایران درخواست گفت وگوی مستقیم کرد و تروییکای اروپا هم 
با طرح ایده های مذاکره، تالش کردند این ژست را حفظ کنند. این روند 
برخی  از  فاصله کوتاهی پس  به  و  ادامه داشت  اغتشاشات  آغاز  تا  نقاب  و 

ساختارشکنی ها در داخل، تمام شد و نقاب از چهره ها افتاد.
ترامپ«  »دونالد  پیشرفته  نه چندان  نسخه  »جوبایدن«  که  شد  مشخص   
و »باراک اوباما» است که از اعتراضات در ایران حیرت زده شده است! که 
و  کرد  خواهد  اعمال  ایران  اسالمی  جمهوری  علیه  را  تازه ای  تحریم های 
ایران بیاستد! همان مردمی راه  در نهایت تصمیم دارد تمام قد کنار مردم 
دریافت داروهای آن ها را هم مسدود کرده به گونه ای که سخنگوی دولت از 

تحریم بودن داروی مورد نیاز مهسا امینی، در ایران خبر داده است.

ب( تهدید به تحریم
و  گرفت  شتاب  هم  غرب  تحریم  ماشین  ایران،  در  اغتشاشات  با  همزمان 
شرکت های  به  متعلق   ۷4۷ بوئینگ  هواپیمای  فروند  سه  ترتیب،  این  به 
تهران،  امنیتی  مقامات  برخی  و  ملی  امنیت  پلیس  ایران،  هواپیمایی 
»اسماعیل خطیب« وزیر اطالعات و شماری از فرماندهان نظامی و انتظامی 
جمهوری اسالمی در لیست تحریم های کاخ سفید قرار گرفت.  مجوز کلی 
برای افزایش حمایت از اینترنت آزاد ایران صادر شد )اما مجوز ورود داروی 

کودکان پرونه ای نه!(، »آنتونی بلینکن« وزیر خارجه آمریکا هم هفت مهرماه 
واقع  ژانگو و کشتی رانی دبلیو اس  انبار  و  از تحریم دو شرکت حمل ونقل 
در چین خبر داد. پنج شنبه 14 مهر وزارت خزانه داری آمریکا در بیانیه ای 
»احمد وحیدی« وزیر کشور و »عیسی زارع پور« وزیر ارتباطات ایران را در 
لیست تحریم های خود قرار داد. »جیک سالیوان« مشاور امنیت ملی کاخ 
سفید هم نهم مهرماه، به صراحت اعالم کرد: ما تاکنون چندین تحریم علیه 
نهادهای ایرانی به خاطر این اقدامات آنها صادر کرده ایم و بله، ما همچنان 

به دنبال اهدافی برای اعمال تحریم های بیشتر )علیه ایران( خواهیم بود.
امینی  مهسا  مرگ  به  واکنش  در  قطعنامه ای  تصویب  با  هم  اروپا  پارلمان 
در خصوص چگونگی  تحقیقات مستقل  مداخله جویانه خواستار  ادعای  در 
مرگ وی شد و ادعا کرد که عامالن این اتفاق باید تحریم و مجازات شوند. 
از  حمایت  در  هم  اروپا  اتحادیه  خارجی  سیاست  مسئول  بورل«  »جوزپ 
آشوب ها، از بررسی اعمال تحریم های تازه علیه ایران خبر داد. مجلس سنای 
فرانسه نیز در ادعایی رویدادهای ایران را نقض حقوق بشر خواند و خواستار 
واکنش جامعه بین المللی و حمایت از معترضان در ایران و اعمال مجازات 
علیه عامالن سرکوب شد. برخی از سفارت خانه های جمهوری اسالمی در 

این قاره هم هدف حمالت قرار گرفت.
اعضای  از  نفر  نهاد جمهوری اسالمی و 1۰هزار  و ۹  فرد  کانادا ۲۵  دولت 
سپاه پاسداران انقالب اسالمی را به فهرست تحریم های خود اضافه  کرد. 
»محمد حسن باقری« رئیس ستاد کل نیروهای مسلح جمهوری اسالمی، 
فرمانده  قاآنی«  »اسماعیل  پاسداران،  سپاه  فرمانده کل  »حسین سالمی« 
نیروی قدس سپاه پاسداران، »محمد صالح هاشمی گلپایگانی« دبیر ستاد 
امر به معروف و نهی از منکر، »اسماعیل خطیب« وزیر اطالعات و »محمد 
رستمی« رئیس پلیس امنیت اخالقی، از جمله کسانی بودند که از سوی 

کانادا تحریم شدند.
پ( عدم حراست از اماکن دیپلماتیک جمهوری اسالمی

در  تسامح  و  تعلل  با  ایران  علیه  غرب  کارشنکی های  مثلث  سوم  ضلع 
مخالفان  به  اروپا  شد.  ساخته  اسالمی  جمهوری  سفارتخانه های  به  حمله 
این  داد،  را  تجمعاتی  اجازه  خود  پایتخت های  در  ایران  اسالمی  جمهوری 
اما برای دشمنان کشور کافی نبود و در اقدامی خارج از اصول دیپلماتیک، 
سفارت خانه های ایران در کپنهاگ دانمارک، لندن انگلیس، برلین آلمان و 
شمار دیگری از پایتخت های اروپایی مورد هجمه با سالح سرد و گرم قرار 

گرفت.
غربی  مقامات  آگاهانه  تعلل  و  سکوت  از  امنیتی  و  اطالعاتی  منابع  گرچه 
با  حتی  اما  می دهند  ارائه  استناد  قابل  نشانه های  تعرضات،  این  قبال  در 
نگاهی خوشبینانه مبنی بر عدم دخالت دولت ها در این زمینه، بازهم قصور 
اروپایی  دولت های  انکار  غیرقابل  تقصیر  دیپلماتیک،  امکان  از  در حراست 

خواهد بود.

واکنش ایران به دخالت های غرب در امور داخلی
آشکار  موضوعی  گرچه  اسالمی،  قبال جمهوری  در  اروپا  و  آمریکا  ماهیت 
برای بسیاری از مسئوالن کشور و به ویژه رهبر معظم انقالب بود اما تقالی 
را  متناقض  ماهیت  این  دیگر  بار  زمانی یک ماهه،  بازه  این  در  آنان  بی ثمر 

آشکار کرد و واکنش  مقامات وزارت خارجه ایران را در پی داشت.
»حسین امیرعبداللهیان« وزیر امور خارجه ایران هم در گفت وگو با »ژوائو 
کشورها  برخی  اینکه  بیان  با  پرتغال  خارجه  امور  وزیر  کراوینیو«  گومز 
تروریستی  فعالیت های  و  اغتشاشات  موضوع  مداخله جویانه  اظهاراتی  در 
و  اغتشاشگران  تحریک  باعث  عمل  در  و  کرده  تلقی  اعتراض  عنوان  به  را 
تروریست ها می شوند، تصریح کرد: این کشورها حتی موضوع صدور قطعنامه 

یا تحریم هایی را در نشست آتی شورای وزیران اتحادیه اروپا در دستور کار 
خود قرار داده اند که در صورت چنین اقدامی، جمهوری اسالمی ایران اقدام 

متقابل خواهد کرد«.
    وزیر امورخارجه، با طرح یک پرسش اساسی به واکنش غرب نسبت به 
رویدادهای داخل ایران، پرداخت و پرسید: چه کسی باور می کند که فوت 
یک دختر آنقدر برای غربی ها اهمیت داشته باشد؟ اگر چنین است، نسبت 
چه  لبنان  و  سوریه  افغانستان،   ، عراق  در  کشته  و  شهید  هزار  صدها  به 

کردند؟ آنها می خواستند در ایران جنگ فرقه ای راه بیاندازند.
امیرعبداللهیان همچنین در خبری قابل تأمل از ورود سالح گرم به برخی 
از تظاهرات و اغتشاشات در کشور خبر داد و یادآور شد که این سالح ها از 

خارج وارد شده است و در ایران چنین سالح هایی وجود ندارد.
رئیس دستگاه دیپلماسی در گفت وگو با »جوسپ بورل« مسئول سیاست 
خارجی اتحادیه اروپا هم از آن ها خواست نگاه واقع بینانه ای به موضوعات 
داخلی جمهوری اسالمی داشته باشند و ایران سرزمین کودتاهای مخملی 
نیست و نخواهد بود. گفت وگویی که در آن بورل بر عدم دخالت اروپا در 

امور داخلی ایران تاکید کرد.
فرانسه  خارجه  امور  وزیر  کولونا«  »کاترین  با  گفت وگو  در  امیرعبداللهیان 
با اشاره به رفتار غرب در توسل به استانداردهای دوگانه عنوان کرد: جای 
تعجب است که مقابله با اغتشاش در اروپا عملی خوب و پسندیده است اما 
همین کار در ایران سرکوب قلمداد می شود! اجازه نمی دهیم هیچ طرفی از 

داخل یا خارج، امنیت ملی کشور را هدف قرار دهد.
»ناصر کنعانی« سخنگوی وزارت امورخارجه در واکنش به این موضع گیری ها، 
خطاب به بایدن گفت: »عادت شما ماهی گرفتن از آب های گل آلود است. 
و  ترمیم زخم های کوچک  برای  با هم  است.  ایران  اینجا  باشد،  یادتان  اما 
ایستاد و  ایران خواهیم  با هم برای استقالل  ایران خواهیم کوشید،  بزرگ 

صدالبته شکست دیگری بر انبوه شکست هایتان افزوده خواهد شد«.
به  واکنش  در  نیز  رئیس جمهور  دفتر  سیاسی  معاون  »محمد جمشیدی« 
اظهارات »جیک سالیوان« مشاور امنیت ملی بایدن در تداوم دخالت ها در 
امور داخلی ایران، خطاب به وی گفت: »مشاورین مغرض که به شما اخبار 
جعلی می دهند شما را غیر قابل اتکا می کنند. اگر در آستانه انتخابات نیاز 
دارید که خود را قوی نشان دهید سی و چند بار تقاضای مالقات مستقیم 

با ایران را سری نگه دارید.«
دخالت های فرانسه، آلمان و تحریم های انگلیس هم واکنش شدید وزارت 
امورخارجه را در پی داشت. امیرعبداللهیان در گفت وگو با همتای فرانسوی 
خود به این دخالت ها واکنش نشان داد و سفیر انگلیس و دانمارک در تهران 

هم به وزارت امورخارجه احضار شدند.
اشتباهات محاسباتی مهلک

    جغرافیایی که ایران در آن قرار دارد، همسایگان و اتفاقات تاریخی روی 
داده در این جغرافیا، گاهی سبب برخی اشتباهات محاسباتی برای بیگانگان 
می شود. برای مثال تصور می کنند اگر در یک جمهوری تازه استقالل یافته 
با مساحتی برابر با یکی از استان های ایران، کودتایی موسوم به مخملی به 
راه اندازند و شخص الف را با ب تعویض کنند، این نسخه مسموم قابلیت 

اجرا در جمهوری اسالمی ایران را هم خواهد داشت!
تصور می کنند اگر با ساختن و پرداختن گروهکی چون داعش توانستند در 
سرزمین دیگری تروریسم را حاکم کرده و عامل فروپاشی شوند، در ایران 
هم می توانند نقشه شوم تجزیه را اجرایی کنند. به نظر می رسد وقتی مردم 
ایران در معترض ترین و منتقدترین شرایط خود هم، همراهی کرد و ترک و 
لر و عرب و بلوچ فریاد می زنند، این سناریوها نه تنها قابلیت اجرایی نیافته 

بلکه به اشتباهات مهلک محاسباتی برای کشورهای غربی تبدیل می شود.

نقاب گفت وگو چگونه از چهره غرب افتاد؟

اشتباه مخملین غرب در قبال ایران
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رئیس اداره حفاظت منابع طبیعی استان خبر داد

پایش و مبارزه با آفات درختان 
در ۳۵٠ هزار هکتار از جنگل های 

کهگیلویه و بویراحمد
و  کهگیلویه  استان  طبیعی  منابع  حفاظت  اداره  رئیس 
بویراحمد گفت: پایش، کنترل و مبارزه با آفات درختان 
در ۳۵۰ هزار هکتار از جنگل های این استان انجام شده 

است.
رهام باقر پور در جمع خبرنگاران با بیان اینکه ۶۰ هزار 
هکتار از جنگل های استان به آفت پروانه برگ خوار سفید 
 8۰۰ و  هزار   ۲۶ افزود:  است،  شده  آلوده  خوار  جوانه  و 
هکتار از جنگل های گرمسیری استان به آفت پروانه برگ 

خوار سفید دچار شده است.
وی با اشاره به پایش، کنترل و مبارزه با آفات درختان در 
۳۵۰ هزار هکتار از جنگل های استان، اظهار کرد: حداقل 
آفت  به  باشت  شهرستان  جنگل های  از  هکتار  هزار   18
پروانه برگ خوار سفید آلوده شده و در کهگیلویه، بهمئی. 

لنده نیز شاهد این آفت هستیم.
و  کهگیلویه  استان  طبیعی  منابع  حفاظت  اداره  رئیس 
بویراحمد از مشاهده آفت برگ خوار سفید بلوط تا ارتفاع 
کرد:  خاطرنشان  و  داد  خبر  آلوده  مناطق  متری   1۲۰۰
کارگروه های تخصصی فعال و مبارزه با آفات اجرایی شده 

است.
در  جنگل  هکتار  هزار   8۵۰ وجود  به  اشاره  با  پور  باقر 
استان، بیان کرد: 8۰ درصد این ظرفیت را بلوط تشکیل 

می دهد.

۱2۸ هزار تن سیب 
در کهگیلویه و بویراحمد تولید شد

تولیدات گیاهی جهادکشاورزی کهگیلویه  بهبود  معاون   
و بویراحمد گفت: 1۲8 هزار تن میوه سیب در باغستان 
های استان تولید شده که از این میزان تاکنون 4۰درصد 

از آن برداشت شده است.
سیب  محصول  برداشت  افزود:میزان  حصار   داریوش 
پارسال  به  نسبت  جاری  سال  در  بویراحمد  و  کهگیلویه 

تفاوتی نداشته است.
وی ابراز داشت: بخشی از سیب تولیدی کشاورزان استان 

به استان هایی مانند فارس و اصفهان صادر می شود.
کهگیلویه  جهادکشاورزی  گیاهی  تولیدات  بهبود  معاون 
سیب  برداشت  میزان  کرد:بیشترین  تاکید  بویراحمد  و 
و  بویراحمد  های  های شهرستان  باغ  در  استان  تولیدی 

دنا صورت می گیرد.
وی بیان کرد:۶ هزار و ۵۰۰ هکتار باغ سیب در کهگیلویه 
میزان   این  از  هکتار  هزار   ۶ که  دارد  وجود  بویراحمد  و 

بارور است.
باغداران  صنعتی  سیب  میوه  خرید  کرد:  عنوان  حصار 
استان به صورت توافقی از برنامه های دولت برای حمایت 

از بهره برداران این محصول است.
توانند  می  برداران  بهره  همچنین  داشت:  ابراز  وی 
سردخانه  در  نگهداری  برای  را  خود  تولیدی  محصوالت 

های تعاون روستایی استان تحویل دهند.
و  کهگیلویه  در  محصول  تن  میلیون  یک  حدود  ساالنه 
بویراحمد تولید می شود که ۳۰۰ هزار تن آن میوه است.

مدیرکل تعاون روستایی:

 ظرفیت نیمی از سردخانه های 
کهگیلویه و بویراحمد خالی است

بویراحمد  و  کهگیلویه  استان  روستایی  تعاون  مدیرکل 
تعاون  های  سردخانه  ظرفیت  از  نیمی  اینک  هم  گفت: 
روستایی این استان خالی است و کمبودی در این حوزه 

وجود ندارد.
توانند  می  باغداران  داشت:  اظهار  شجاعی  بخش  علی 
سیب باغستان های خود را تحویل سردخانه های تعاون 
قرارداد  عقد  اولیه  درصد   ۲۵ تنها  و  دهند  روستایی 

نگهداری سیب از آن ها اخذ می شود.
بویراحمد  و  کهگیلویه  استان  روستایی  تعاون  مدیرکل 
مردود  را  روستایی  تعاون  های  سردخانه  نبودن  صنعتی 
اینکه نگهداری سیب در سردخانه  تاکید کرد:  دانست و 
های این تعاونی موجب فاسد شدن سیب ها می شود را 

به هیچ وجه تایید نمی کنیم.
کهگیلویه  استان  روستایی  تعاون  داشت:  ابراز  شجاعی 
باغداران  محصول  خرید  و  پذیرش  آمادگی  بویراحمد  و 
تن  میلیون  دارد. ساالنه یک  کامل  به طور  را  استان  در 
تولید  بویراحمد  و  کهگیلویه  در  کشاورزی  محصوالت 
می شود که ۳۰۰ هزار تن از این مقدار قابلیت نگهداری 

سردخانه ای دارد.
هم اکنون یکهزار و 8۰۰ بهره بردار در زمینه تولید سیب 

درختی در کهگیلویه و بویراحمد فعالیت می کنند.

 مدیر کل حفاظت محیط زیست  استان :

۵۱ هزار متر مربع از اراضی ملی 
کهگیلویه و بویراحمد رفع تصرف شد

مدیرکل حفاظت محیط زیست کهگیلویه و بویراحمد گفت: 
با همکاری دستگاه قضایی ۵1 هکتار از اراضی ملی مناطق 
حفاظت شده استان رفع تصرف شد و به بیت المال برگشت.

هفت  در  ملی  زمین  مقدار  این  افزود:  خرد  جاودان  اسالم 
شهرستان استان با دستور دستگاه قضایی از دست سودجویان 

خارج شد و به بیت المال برگشت.
و  حفاظت شده  مناطق  از  زیادی  بخش  که  کرد  تاکید  وی 
روستاهای  حریم  در  استان  زیست  محیط  مدیریت  تحت 
حاشیه مناطق حفاظت شده قرار دارد که این امر موجب شده 

عده ای سودجو دست به تخریب و تصرف اراضی ملی بزنند.
با تعامل و همکاری دستگاه قضایی و نیروی  ادامه داد:  وی 
انتظامی استان با سودجویانی که قصد تعدی و دست درازی 
به اراضی ملی زیر پوشش محیط زیست و بیت المال را دارند، 

برخورد قانونی می شود.
حفاظت  کل  اداره  حفاظت  یگان  کرد:  اضافه  خرد  جاودان 
محیط زیست استان با قاطعیت مقابل افراد سودجو و فرصت 
طلب ایستادگی می کند و دست متجاوزان به اموال عمومی، 

امانت و سرمایه نسل های آینده را کوتاه می کند.

۴۸۹تن قیر رایگان برای آسفالت معابر 
شهری کهگیلویه و بویراحمد توزیع شد

در  گفت:  بویراحمد  و  کهگیلویه  شهرسازی  و  راه  مدیرکل 
رایگان  قیر  48۹تن  سیزدهم  دولت  فعالیت  سال  نخستین 
 ، دوگنبدان  های  شهرداری  بین  4۶میلیاردریال  ارزش  به 

دهدشت و سوق این استان توزیع شده است.
محمد راستا اظهار داشت: از این میزان 18۶ تن به شهرداری 
دوگنبدان،1۷۲ تن شهرداری سوق و 1۲1 تن به شهرداری 

دهدشت اختصاص یافته است.
مدیرکل راه و شهرسازی کهگیلویه و بویراحمد تصریح کرد: 
باالبردن شاخص های کالبدی در  برای  رایگان  تخصیص قیر 
محله های  ساکنان  زندگی  ارتقای سطح  و  مسکونی  محالت 
مورد هدف برنامه ریزی شده که شهرداری ها موظفند سهمیه 
آسفالت  ترمیم  نیازمند  یا  آسفالت  بدون  معابر  را صرف  قیر 

کنند. 
وی بیان کرد: ۲۶.۵تن قیر رایگان برای آسفالت معابر مناطق 

شهری استان در سال جاری پیش بینی شده است.
مدیرکل راه و شهرسازی کهگیلویه و بویراحمدبا اشاره به اینکه 
توزیع قیر رایگان به منظور تغییر کالبدی شهرها اختصاص 
ریال  را 11۰میلیارد  رایگان  قیر  میزان  این  ارزش  یابد،  می 

برآورد کرد.
بین  قیر  میزان  این  تخصیص  صورت  در  راستا  گفته  به 
دریافت  رایگان  قیر  سیزدهم  دولت  در  که  هایی  شهرداری 

نکرده اند توزیع می شود.

با خرید توافقی سیب باغداران، 
دست دالالن قطع می شود

رئیس سازمان جهاد کشاورزی کهگیلویه و بویراحمد از خرید 
توافقی سیب باغداران این استان با هدف قطع دست دالالن 
به  توجه  با  داشت:  اظهار  معتمدی پور  علی  سید  داد.  خبر 
برنامه ریزی های انجام شده، سیب باغداران این استان با هدف 
قطع دست دالالن و  حذف واسطه ها به صورت توافقی توسط 

اتحادیه های تعاون روستایی خریداری می شود.
از 8  به کیفیت  تناسب  به  باغداران  اینکه سیب  بیان  با  وی 
تا 11 هزار تومان خریداری می شود، عنوان کرد: محدودیتی 
برای خرید وجود ندارد و در صورت استقبال باغداران آمادگی 

خرید تمام محصول سیب وجود دارد.
معتمدی پور ابراز کرد: همچنین با هدف کمک به باغداران هم 
استانی امسال خرید سیب صنعتی به صورت توافقی صورت 

می گیرد و در این زمینه نیز مشکلی وجود ندارد.
بویراحمد  و  کهگیلویه  کشاورزی  جهاد  سازمان  رئیس 
خاطرنشان کرد: خرید و ذخیره سیب درجه یک از کشاورزان 
برای تامین میوه شب عید در دستور کار است و حتی این 

ظرفیت با تامین میوه شب عید برخی استان ها را داریم.
معتمدی پور افزود: سطح زیر کشت باغ های سیب در کهگیلویه 
و بویراحمد بیش از ۶ هزار هکتار بوده که به طور میانگین 
که  می شود  برداشت  میوه  این  از  تن  هزار  هکتار ۲۰  هر  از 
البته امسال به دلیل سرمازدگی، خشکسالی و غیره پیش بینی 

می شود 1۰۰ هزار تن برداشت سیب داشته باشیم.
تولیدی  محصول  چند  در  استان  این  کرد:  خاطرنشان  وی 
موضوع  که  است  آن  واقعیت  اما  دارد،  گفتن  برای  حرف 
این  و  شده  واقع  مغفول  سفره  تا  مزرعه  از  ارزش  زنجیره 
بسیاری  نخورده هستند و جای کار  تقریبا دست   ظرفیت ها 
در  بویراحمد  و  کهگیلویه  استان  افزود:  معتمدی پور  داریم. 
چند محصول یا قطب تولید است یا این استعداد را دارد که 

به قطب کشاورزی و رتبه اول تا سوم را دارد.
در  مهم  محصول   ۲ را  درختی  سیب  و  آبزیان  تولید  وی 
تولید  در  کرد:  تصریح  و  برشمرد  کیفیت  و  کمیت  شاخص 
زمینه  این  در  که  هستیم  کشور  تولید  قطب های  از  ماهی، 

همواره رتبه های سوم یا چهارم را داریم.

2۸۵۱ چاه غیر مجاز آب 
در کهگیلویه و بویراحمد شناسایی شد

منطقه ای  آب  شرکت  برداری  بهره  و  حفاظت  دفتر  مدیر 
کهگیلویه و بویراحمد از شناسایی دو هزار و 8۵1 حلقه چاه 
اظهار  خلقی فرد،  مهدی  داد.  خبر  استان  این  در  غیرمجاز 
استان شناسایی  در  مجاز  و 8۵1 حلقه چاه  هزار  داشت: ۲ 
شده که تعیین تکلیف آن ها به عنوان یک اولویت در دستور 
متر  میلیون   1۵۷ ساالنه  اینکه  به  اشاره  با  وی  است.  کار 
مکعب آب از چاه های مجاز در این استان برداشت می شود، 
افزود: بیش از یک  هزار و 1۰۵ حلقه چاه آب فاقد پروانه در 
این استان حفر شده است. خلقی فرد خاطرنشان  دشت های 
لیشتر، کالچو، دهدشت،  امامزاده جعفر،  باشت،  کرد: دشت 
و  کهگیلویه  مهم  دشت های  جمله  از  یاسوج  و  دشتروم 
چاه های  پلمپ  امسال  اینکه  به  اشاره  با  است.وی  بویراحمد 
فاقد پروانه کشاورزی از مهمترین برنامه های در دست اجرا 
است، یادآور شد: تاکنون در مناطق مختلف این استان 48۷ 

حلقه چاه فاقد پروانه پر و مسلوب المنفعه شده است.

 استاندار کهگیلویه و بویراحمد با اشاره به 
اینکه در ورزش قهرمانی حرف برای گفتن 
ورزشی  های  زیرساخت  تقویت  بر  داریم 
مدارس تاکید کرد و گفت: توجه جدی به 
مقوله ورزش در مدرسه ها موجب نشاط 
کاهش  و  آموزی  دانش  جامعه  شادابی  و 

آسیب های اجتماعی خواهد شد.
شنبه  سه  روز  زاده  احمد  علی  سید 
بمناسبت آغاز هفته تربیت بدنی با حضور 
کارکنان  صبحگاهی  ورزش  مراسم  در 
و  کهگیلویه  پرورش  و  آموزش  کل  اداره 
فضای  نشاط  و  شادابی  افزود:  بویراحمد 
یادگیری  ضریب  شک  بدون  مدارس  
سبب  و  بخشیده  ارتقا  را  آموزان   دانش 
موفقیت و ترقی این قشر به عنوان آینده 

سازان کشور خواهد شد.
احمد زاده خطاب به دانش آموزان با اشاره 
برای  حرف  قهرمانی  وزرش  در  اینکه  به 
گفتن داریم اظهار داشت :  طی سال های 
اخیر از ورزش همگانی به ورزش قهرمانی 
رشته ها  از  برخی  در  حتی  و  رسیدیم 
جهانی  حتی  و  آسیایی  ملی،  قهرمانان 

پرورش داده ایم .
وی اضافه کرد: در رشته هندبال تیم   های 
های  رتبه  در  استان  جوانان  و  نوجوانان 
هندبال  تیم  و  دارند   قرار  کشوری  برتر 
تیم های  حضور  وجود  با  دهدشت  خائیز 
تهران  استان های  از  برخورداری  و  مطرح 
لیگ هندبال  بهترین های  اصفهان جزو  و 

بشمار می رود.

با   : گفت  بویراحمد  و  کهگیلویه  استاندار 
توجه به قابلیت های ورزشی جوانان، این 
استعدادهای رشته کشتی  از  یکی  استان 
کشورمان است و در این رشته می توانیم 
حرف برای گفتن داشته باشیم که کسب 
کشتی   رشته  در  جهانی  و  آسیایی  مدال 

گواهی بر این مدعاست .
و  بانوان  ورزش  پیشرفت  به  اشاره  با  او 
جایگاه ملی و آسیایی که زنان این استان 
امید   : کرد  تصریح   ، اند  آورده  بدست 
داریم که در ورزش فوتبال،  تیم فوتبال 
احیا شود زمانی که در  یاسوج  شهرداری 
تهران بودم برای تماشای بازی این تیم با 
یافتم  تهران در ورزشگاه حضور  استقالل 
و همین اینکه که اسم تیمی از کهگیلویه 

و بویراحمد در کنار تیم های بزرگ ایران 
خوشحال  و   خرسند  بسیار  داشت  قرار 

بودیم.
احمدزاده به استعداد استان در رشته های 
اظهار  و  کرد  اشاره  دوومیدانی  و  دارت 
داشت : برخی از تیم های ورزشی ما جزو 
می  کشور  دوم  و  اول  دسته  لیگ های 
باشند  که باید از آنها حمایت کنیم تا به 

لیگ های برتر ارتقا یابند.
رشته های  دیگر  از  را  والیبال  رشته  وی 
از  برخی  گفت:  و  برشمرد  استان  مستعد 
شهرهای  میزبانی  به  که  ملی  مسابقات 
که  ورزشکارانی  و  بود حضوریافتم  استان 
به استان آمدند اذعان داشتند که ورزش 

استان رو به پیشرفت است.
در  ورزش  به  توجه  بر  تاکید  با  استاندار 
امکانات  گفت:  استان  روستایی  مناطق 
ورزشی نسبی است نمی توانیم ادعا کنیم 
ظرف یکی دو سال مشکالت حل می شود 
اما باید به این سمت برویم که امکانات را 
اختصاص دهیم و تالش کنیم در ورزش 
امید  زمینه  و  کنیم  ایجاد  تحول  استان 

جوانان و نوجوانان را فراهم سازیم.
پو  زمستانی  ورزش های  اهمیت  به  وی 
توسعه  برای  مناسب  اقلیمی  شرایط 
با  گفت:  و  کرد  اشاره  ها  ورزش  این 
حوزه  این  در  مستمر  پیگیری  و  تالش  
سمت  به  و  باشیم  سرآمد  می توانیم  هم 
سالنی  زمستانی  ورزش های  راه اندازی 
به  برویم و  در مناطقی مثل کاکان و دنا 
عنوان قطبی از کشور در حوزه ورزش های 
زمستانی قرار بگیریم و در این بخش هم  

می توان حرف برای گفتن داشت .

سرزمین  در  رنگ  هزار  پاییز  فصل 
چهارفصل کهگیلویه و بویراحمد به عنوان 
گردشگری  رونق  های  ظرفیت  از  یکی 
در  سیزدهم  دولت  متنوع  های  برنامه  با 
امر می  این  قرار گرفته که  تازه ای  مسیر 
توسعه  بر  متنوعی  مثبت  پیامدهای  تواند 

اقتصادی این دیار داشته باشد.
رنگ  هزار  فصل  در  طبیعت  های  جلوه 
پاییز، از خش خش برگ درختان زیرپای 
های  پارک  دلپذیر  هوای  در  گردشگران 
گرفته  استان  گرمسیری  مناطق  طبیعی 
آسیایی  مهاجر  پرندگان  به  نگریستن  تا 
در آبگیرهای کهگیلویه و بویراحمد متنوع 
است  اما این جذابیت ها کمتر شاهد ایجاد 
به  بوده  گردشگری  فعاالن  برای  درآمد 
همین علت دولت تصمیم گرفته با اجرای 
این  کالبد  در  ای  تازه  روح  برنامه  چند 
استان  ترین  کوچک  گردشگری  از  شاخه 

کشور بدمد.
جذاب  های  شاخه  از  یکی  کارشناسان 
Seasonal tou r فصلی  )رردشگری 

میان  این  در  دانند  می  پاییز  را    )ism
داشتن  با  بویراحمد  و  کهگیلویه  استان 
88۰ هزار هکتار جنگل عروس گردشگری 
پاییزی در میان استان های فارس،اصفهان، 
خوزستان و بوشهر جذابیت های پرشماری 

برای طبیعت گردی است. 
برگ های رنگارنگ که چون فرشی پذیرای 
قدم های گردشگران است با صدای گوش 
نواز آواز پرندگان آرامشی بی نظیر به انسان 
می دهد به طوری که درختان سربه فلک 
آسمان  در  ابر  های  تکه  و  بلوط  کشیده 
آبی نیلگون طبیعت کهگیلویه و بویراحمد 
می  چشمان  برابر  در  را  رویایی  بهشتی 

گشاید.
به  گردشگری  های  ظرفیت  که  آنجا  از 
معیشت  بر  تاثیری  تواند  نمی  تنهایی 
تصمیم  دولت  باشد  داشته  شهروندان 
دارد با پیش بینی برنامه های متنوعی به 

درآمدزایی گردشگری پاییزی کهگیلویه و 
بویراحمد کمک کند.

گردشگری  آموزشی  های  دوره  برپایی 
مند،اجرای  عالقه  افراد  و  فعاالن  برای 
بخش  مشارکت  با  گردشگری  تورهای 
و  سواری  اسب  جشنواره  خصوصی،برپایی 
برنامه  جمله  از  پرتقال  جشنواره  برگزاری 
های میراث فرهنگی برای رونق گردشگری 

پاییزی در کهگیلویه و بویراحمد است.

برپایی تورهای گردشگری
به  سفر  و  مستعد  مناطق  در  تور  برپایی 
معرفی  ضمن  مستعد  گردشگری  مناطق 
گردشگری  از  شاخه  این  های  جذابیت 
دسته  سفرهای  در  نو  های  تجربه  زمینه 

جمعی را فراهم می کند.
میراث  اداره کل  عمومی  روابط  مسوول 
دستی  صنایع  و  گردشگری  فرهنگی، 
کهگیلویه و بویراحمد گفت:برپایی تورهای 
گردشگری در مناطق معروف به پاییز هزار 
مانند روستاهای کریک، دیاره،گنجه  رنگ 
ای،ده نو، کوخدان،مارین،الگن و طسوج از 
مهمترین برنامه های گردشگری استان در 

فصل پاییز امسال است.
علی اکبر پاک افزود:در این مناطق به دلیل 
اقلیم خاص جلوه های هزار رنگ پاییز به 

عینه قابل مشاهده است. 
گردشگری  تورهای  کرد:این  تاکید  وی 
دفاتر  همکاری  با  روزه  چند  یا  روزه  یک 
اجرا  نهاد  یا تشکل های مردم  گردشگری 

می شود.
مستعدی  مناطق  در  کرد:  تاکید  پاک 
بومگردی  اقامتی  های  زیرساخت  که 
تورهای  کریک  روستای  مانند  دارد  وجود 
در  و  روزه  چند  صورت  به  گردشگری 
امکاناتی تورهای یک  مناطق بدون چنین 

روزه برگزار می شود.
میراث  اداره کل  عمومی  روابط  مسوول 
دستی  صنایع  و  گردشگری  فرهنگی، 

توجه  داشت:با  ابراز  بویراحمد  و  کهگیلویه 
نیمه  استان  آبگیرهای  برخی  که  این  به 
دوم هر سال محل سکونت پرندگان مهاجر 
در  گردشگری  تور  اجرای  است  آسیایی 
محل سد شاه قاسم در پاییز امسال پیش 

بینی شده است.
نویسی  نام  مکان  و  زمان  پاک،  گفته  به 
عالقه مندان شرکت در این تور گردشگری 
برگزار شود  امسال  آبان ماه  قرار است  که 

اطالع رسانی خواهد شد.
دوربین  و  تجهیزات  داشت:  اظهار  وی 
تور  این  در  نگری  پرنده  نیاز  مورد  های 

گردشگری تامین می شود.
پرندگانی از گروه های اگرت ، حواصیل ، 
اردک ، باکالن و کشیم با توجه به شرایط 
توپوگرافی ، اقلیمی و وجود زیستگاه های 
و  کهگیلویه  آبگیرهای  ساله  هر   ، مناسب 
بویراحمد را برای زمستان گذرانی انتخاب 

می کنند. 
رودخانه های بشار ، مارون ، زهره ، تنگ 
و  بهرام  شاه   ، خرسان   ، کبکیان   ، سرخ 
سدهای مارون ، کوثر ، شاه قاسم ، تاالب 
های برم الوان و مورد زرد زیالیی از جمله 
که   است  بویراحمد  و  کهگیلویه  آبگیرهای 
میزبان  زمستان  اواخر  تا  شهریور  میانه 

پرندگان مهاجر آسیایی هستند.
درجه   ۳۰ تا   ۲۰ دمای  اختالف  دلیل  به 
و  گرمسیری  مناطق  در  هوا  دمای  ای 
پرندگان  فرود  زمان  استان  سردسیری 
به  است  متفاوت  استان  این  آبگیرهای  در 
گونه ای که عزم مهاجرت پرندگان مهاجر 
آسیایی شهریورماه هر سال آغاز می شود و 

تا آبان ماه  ادامه دارد. 

جشنواره برداشت پرتقال
برداشت میوه یا مشاهده چیدن آن همراه 
با موسیقی محلی در هوای مطلوب مناطق 
گرمسیری از تجربیات مفرحی است که می 

تواند بسیار لذت بخش باشد.

معاون گردشگری اداره کل میراث فرهنگی، 
و  کهگیلویه  دستی  صنایع  و  گردشگری 
جشنواره  گوید:برگزاری  می  بویراحمد 
شده  بینی  پیش  برنامه  مهمترین  پرتقال 
ایجاد فضایی  امسال است که ضمن  پاییز 
جدید برای گردشگری به فروش محصوالت 

باغداران نیز کمک می کند.
جشنواره  این  کرد:  تاکید  کرمی  فرشید 
باغ های شهرستان گرمسیری  از  یکی  در 
و  کهگیلویه  غربی  جنوب  در  گچساران 

بویراحمد اجرا می  شود.
در  مرکبات  باغ  هکتار   41۵ و  11هزار 
 84۳ و  هزار  هفت  که  دارد  وجود  استان 
هزار  و هر سال 8۰  است  بارور  آن  هکتار 
تن محصول از این باغ ها برداشت می شود.

در  میوه  برداشت  اینکه  به  اشاره  با  وی 
و  هوا  آلودگی  از  دور  به  دلپذیر  هوای 
را  خودش  های  جذابیت  روستایی  محیط 
ها  جشنواره  این  کرد:  ابرازامیدواری  دارد 
در  درآمدزایی  برای  گرهگشا  گامی  بتواند 

مناطق مستعد استان باشد.

برنامه هایی که مهر امسال برگزار شد
میراث  اداره کل  عمومی  روابط  مسوول 
دستی  صنایع  و  گردشگری  فرهنگی، 
کهگیلویه و بویراحمد عنوان کرد: مهر ماه 
به منظور معرفی  برنامه  امسال 1۰ عنوان 
جاذبه های گردشگری استان برگزار شده 
اسب  جشنواره  کرد:  تاکید  وی  است. 
و  معلوالن  ویژه  تورگردشگری  سواری، 
جانبازان با شرکت ۲۰۰ نفر از جمله برنامه 
امسال در نخستین  بینی شده  های پیش 

ماه فصل پاییز بوده است.
این استان در جنوب غربی ایران با حدود 
درصد  یک  مساحت  کیلومتر  1۶هزار 
وسعت ایران را در اختیار دارد در این روزها 
برای گردشگرانی  تواند بهترین مقصد  می 
هایی کالن  از شلوغی  فرار  باشد که قصد 

شهرها را دارند.

استاندار کهگیلویه و بویراحمد تاکید کرد؛

در ورزش قهرمانی حرفی برای گفتن داریم 

در کهگیلویه و بویراحمد؛

گردشگری پاییزی استان نیازمند توجه 

بویراحمد  و  کهگیلویه  استاندار  عمرانی  معاون 
مسکن  ملی  نهضت  در  استان  تعهد  طبق  گفت: 
اینک  هم  که  بوده  واحد  هزار   1۰ استان  سهمیه 
ساخت هفت هزار مورد از آنها در استان در دست 

اجراست.
کیامرث حاجی زاده اظهار داشت: هم اینک استان 
در خصوص تحقق این مهم با مشکل زمین برای 

ساخت مسکن ملی در یاسوج مواجه است.
واحد در مرکز  اینک ساخت ۷۰۰  افزود: هم  وی 

استان در سایت ارم و جهاد آغاز شده است.

معاون عمرانی استاندار کهگیلویه و بویراحمد بیان 
کرد: در طرح جامع، زمینی که به عنوان منابع ملی 
قابلیت واگذاری داشته باشد وجود ندارد و زمین ها 

همه کشاورزی است.
حاجی زاده ادامه داد: قرار شد سازمان ملی مسکن 
و وزارت راه و شهرسازی به استان کمک کنند و 
خرید زمین را انجام دهند اما زمانی که صاحبان 
زمین متوجه این موضوع شدند قیمت ها را افزایش 

دادند.
وی عنوان کرد: برای رفع این مشکل طرح هایی در 
دستور کار قرار دارد و در حال مطالعه برای مرکز 

استان هستند.
مسکن  ملی  نهضت  طرح  اولویت  در  ایثارگران 
خود  مازاد  زمین های  ادارات  شده  قرار  و  هستند 
و  کارمندان  اولویت  با  مسکن  ساخت  برای  را 

ایثارگران واگذار کنند.
معاون عمرانی استاندار کهگیلویه و بویراحمد بیان 
واگذار  را  خود  مازاد  زمین های  که  اداراتی  کرد: 
اداراتی  دریافت می کند،  بالعوض  تسهیالت  کنند 
هم که زمین دارند اما کاربری مسکونی ندارد برای 
داده  کاربری  تغییر  شهدا  خانواده  مسکن  ساخت 

می شود.
1۲۳ هکتار زمین در راستای قانون جهش تولید 
و  زمین  ملی  سازمان  نام  به  استان  در  مسکن 
پالک   ۵ تعداد،  این  از  و  است  شده  ثبت  مسکن 
ثبتی با 8۳ هکتار در گچساران، یاسوج ۲۵ هکتار 

و دنا و بهمئی 1۵ هکتار بوده است.
پا  محرومان  از  رویکرد حمایت  با  دولت سیزدهم 
به عرصه نهاد و در راستای همین سیاست اجرای 
از  یکی  عنوان  به  مسکن”  ملی  “نهضت  طرح 

طرح های کالن برای خانه دار شدن اقشار مختلف 
مردم در دستور کار قرار گرفت و مستاجران را در 
جا ی جای کشور از جمله کهگیلویه و بویراحمد 

امیدوار به خانه دار شدن کرده است.
براساس برنامه دولت در طرح نهضت ملی مسکن 
باید  سال  چهار  مدت  در  مسکن  میلیون  چهار 

احداث شود.
از این تعداد سهم استان کهگیلویه و بویراحمد 4۰ 
هزار مسکن است و باید ساالنه 1۰ هزار مسکن در 

استان ساخته شود.
مسکن  واحد  هزار   ۵۲ باید  استان  در  سرجمع 
ملی مسکن،  نهضت  که شامل طرح  ساخته شود 
مصوبه سفر  رئیس مجلس شورای اسالمی، بنیاد 
بنیاد مستضعفان  و  اسالمی کشور  انقالب  مسکن 

است.

ساخت هفت هزار مسکن
 در کهگیلویه و بویراحمد 

در دست اجراست
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متولد فروردین : 
می  دارید،  را  رفتن  جلو  به  و  کردن  حرکت  انگیزه  شما  که  زمانی 
گاهی  بزنید.  عمل  به  دست  خودتان  نظریات  اساس  بر  که  خواهید 
وقتها عاقالنه است که کمی صبر کنید و ببینید که بعداً چه احساسی 
با چنین موردی مواجه می شوید،  پیدا خواهید کرد. وقتی که شما 
با احتیاط شروع کردن بهترین استراتژی است. با وجود این در حال 
حاضر نشان دادن یک واکنش سریع پاک بودن نیت شمارا نشان می 

دهد، بنابراین تردید نشان ندهید.
متولد اردیبهشت : 

شما هنگامی که در رأس هرکاری قرار داشته اید خوب درخشیده اید، 
اما امروز امور فرعی کاماًل برای شما در اولویت قرار دارند. شما امروز 
به جای اینکه وارد جهان بیرون بشوید، بیشتر مجذوب در خانه ماندن 
و سیر و سفر کردن با رویاهایتان شده اید. پس خالقیت داشته باشید، 
کار  متافیزیک  یاری  با  دیگر  مکان  به  مکان  یک  از  کردن  حرکت 
راحت تری است، به عالوه شما را فقط محدود به یک گزینه نخواهد 

کرد.
متولد خرداد :

 شما تا زمانی که ناخواسته خودتان را در میان موقعیتی پویا که به 
خالق بودن شما کمک می کند قرار داده اید، می توانید در مسیر خود 
باقی بمانید. شاید امروز احساسات شما مثبت باشند، اما از شما برای 
اینکه می خواهید فعالیتهایتان را فقط در یک مسیر با الهام قلبی تان 

انجام دهید سرپیچی می کنند. 
متولد تیر : 

در این اواخر فرصت های مناسب بسیاری چه از لحاظ جنبه اجتماعی و 
چه از لحاظ جنبه شخصی برای شما پیش آمده است اما متاسفانه شما 
نتوانسته اید از این فرصت های به نحو احسنت و عالی استفاده کنید به 
همین خاطر نیز دچار یاس و نا امیدی شده اید اما نگران نباشید زیرا 

الطاف خداوند دوباره شامل حال شما خواهد شد.
متولد مرداد : 

امروز همچنانکه ماه وارد ششین خانه “نظم و ترتیب” شما می شود 
تبدیل به یک آدم بسیار سخت گیر و جدی می شوید. شما از سایر 
به  و  ببرند  بکار  را  شان  تالش  که حداکثر  می خواهید  تان  همکاران 
دیگران  با  معیارهای شما  احتماال  اما  کنند.  دارند عمل  تعهداتی که 
بسیار متفاوت است. با وجود همه این سخت گیری ها خودتان اعتقاد 
دارید که آدم بسیار مالیمی هستید که با دیگران براحتی کنار می آیید. 

متولد شهریور : 
این  شاید  کرده اید.  پیدا  شغلتان  به  نسبت  تازه ای  دید  شما  امروز 
تغییرات ذهنی شما در نتیجه سود مالی زیادی باشد که در نتیجه کار 
سخت و زیاد حاصل شده است. هم اکنون شما ترجیح می دهید که به 
خرید بروید، و همین موضوع می تواند شما را برای بیشتر کار کردن 
مشتاق تر کند. انگیزه ها و محرکهای شما هرچه که باشند برایتان مفید 

و سازنده هستند چون باعث شده اند شما احساس بهتری پیدا کنید.
متولد مهر :

 این هفته روزهای عجیبی در پیش رو دارید و روز بروز هم عجیب تر 
می شود. ممکن است امواج شادی و شادمانی را احساس کنید که به 
شکل آشنایی با افراد جدید در زندگی شما بوجود می آیند. اما با همه 
کلمات زیرکانه در مورد امروز ممکن است ناامید شوید اگر نتوانید یک 

رابطه قلبی واقعی ایجاد کنید. 
متولد آبان :

 امروز شما می توانید در یک لحظه خیلی به خودتان مطمئن باشید 
سیر  می برید.  رنج  خود  باالی  نفس  به  اعتماد  از  دیگر  لحظه  در  و 
این  طی  می توانید  شما  اما  نیست،  جالب  اصاًل  روند  این  در  کردن 
مراحل چیزهای خیلی مهمی درباره خودتان بفهمید و خودتان را بهتر 

بشناسید. 
متولد آذر : 

کار  امروز در محل  و  ندارید؛  نیاز  فرد دیگری  راهنمایی های  به  شما 
باید انجام بدهید. متأسفانه اجرا  خودتان ذاتاً می دانید که چه کاری 
برای  نیست،  می رسد  نظر  به  که  سادگی  آن  به  برنامه هایتان  کردن 
اینکه فرد بانفودی می تواند سد راه شما شود. و حتی بدتر ممکن است 

یک نفر حتی با تالشهای شما نیز مخالفت کند. 
متولد دی : 

امروز از یک طرف شما وسوسه شده اید از زیر کار فرار کنید و یا اینکه 
این  البته  دهید.  انجام  کمتری  کار  دارد  امکان  که  جایی  تا  حداقل 
بزنید؛  را گول  این نیست که شما می خواهید کسی  به معنی  سخن 
بلکه معنی این حرف این است که شما وسوسه شده اید به جای انجام 

دادن وظایف شغلی کاری لذت بخش تر انجام بدهید.
متولد بهمن : 

شما همیشه برای راهنمایی کردن دیگران پیش قدم می شوید، تمام 
توصیه  اما  می دهید  قرار  دیگران  اختیار  در  را  دارید  که  تجربیاتی 
شما  نفع  به  کار  این  گاهی  زیرا  ندهید  انجام  را  کار  این  می کنیم 

نمی باشد، اثر سوئی برای شما دارد. 
متولد اسفند : 

حتی اگر نگران خواسته هایت هستی، به خاطر سالمتی ات بهتر است 
که آنها را بیان کنی تا اینکه پیش خودت حفظشان کنی. حتی اگر 
برخالف میلت است، یکبار امتحان کن. مواظب باش؛ موقعی که شروع 
می کنی دیگران را در احساسهایت شریک کنی، قطع کردن این روند 
اوقات  ممکن است سخت باشد. هرچیزی که به نظر می رسد بیشتر 

تثبیت شده است را تشویق کن.

۳
فال روز 

اعالم  ضمن  کرونا  کشوری  علمی  کمیته  دبیر 
در   1۹ کووید  از  شده  شناسایی  جدید  واریانت های 
برخی کشورها و روند شیوع آن، در عین حال نسبت 
به روند افزایشی آنفلوآنزا در کشور و احتمال اپیدمی 

این بیماری طی ماه های آتی هشدار داد.
هفتاد  برگزاری  به  اشاره  با  دکتر حمیدرضا جماعتی 
و هفتمین جلسه کمیته علمی کشوری کرونا، اظهار 
داشت: در این نشست، آخرین وضعیت کرونا در جهان 
آمریکا،  مانند  برخی کشورها  در  بررسی شد.  ایران  و 
آلمان، سنگاپور، بنگالدش و هند، موارد ابتال به کرونا 
مقداری در حال افزایش و برخی واریانت های جدید، 

در حال شیوع است.
و  آمریکا  مانند  کشورها  از  برخی  در  قبال  افزود:  وی 

آلمان، سویه BA4 شایع بود که امروزه در بسیاری از 
کشورها، BA۵ جایگزین آن شده است. واریانت جدید 
BA4.۶ در آمریکا افزایش یافته و حدود 1۳.۶ موارد 
شناسایی شده مربوط به این زیرسویه جدید بوده است.

کرد:  خاطرنشان  کرونا  کشوری  علمی  کمیته  دبیر 
واریانت های جدید BF۷ و XBB به تازگی شناسایی 
در   XBB و  آمریکا  در   BF۷ که  گونه ای  به  شده 
و  است  افزایش  حال  در  هند  و  بنگالدش  سنگاپور، 
این  شناسایی  با  که  معتقدند  نظران  صاحب  برخی 
تیپ   SARS COVID به سمت  کرونا  زیرسویه ها، 

یک یا سه می رود.
جدید  زیرسویه های  شناسایی  به  اشاره  با  جماعتی 
کرونا، یادآور شد: خوشبختانه به دلیل واکسیناسیون 
آمریکا،  کشورهای  ویژه  به  کشورها  اکثر  در  گسترده 
موارد  افزایش  علیرغم  هند  و  بنگالدش  سنگاپور، 
به  است.  کم  میر،  و  مرگ  میزان  هم  هنوز  اُمیکرون، 
به کرونا،  ابتال  نمونه در سنگاپور، موارد جدید  عنوان 

۹ هزار نفر در یک روز بوده و میزان فوتی، ۲ نفر بوده 
افزایش  و  وحشی گری  میزان  کرد:  تصریح  وی  است. 
مرگ و میر واریانت ها و زیرسویه های جدید به دلیل 
سرایت زایی باال، کاهش یافته و از سوی دیگر به دلیل 
بیماری و واکسیناسیون،  به  ابتال  با  ایمنی بدن مردم 

نیز مرگ و میر بیماران کووید1۹، کمتر شده است.
به  باتوجه  گفت:  کرونا  کشوری  علمی  کمیته  دبیر 
واریانت هایی  شیوع  امکان  بینی ها،  پیش  و  مطالعات 
مانند BQ1، BQ1.1، BQ1.۳ و XBB که به سرعت 
جهش پیدا می کنند، در فصل سرما و زمستان وجود 
و میر  اما مرگ  باال  واریانت ها سرایت زایی  این  دارد. 
بسیار کمی دارند. یکی از ویژگی های این زیرسویه ها 
این است که علیرغم عالئم کم و حتی بدون عالمت 
قلبی،  مشکالت  و  عوارض  است  ممکن  آنها،  بودن 
بعد  دیابت  و  عضالنی  استخوانی،  و  گوارشی  عروقی، 
اینکه استقبال  بیان  با  ابتال به وجود آید. جماعتی  از 
گفت:  است،  بوده  مناسب  کشور  در  واکسیناسیون  از 

در  کرونا  واکسن  یادآور  و  سوم  نوبت  تزریق  میزان 
جهانی،  روند  به  نسبت  اخیر  هفته های  در  ما  کشور 
و  پاییز  فصل  شروع  به  اشاره  با  وی  است.  بوده  بهتر 
بازگشایی مدارس، گفت: روند ابتال به آنفلوآنزا در حال 
افزایش است. در روزهای گذشته، در بررسی ساده ای 
که بر روی 1۰۰ نمونه آزمایشگاهی از بخش مراقبت 
آنفلوآنزا  به  ابتال  بود، ۳۹ مورد  انجام شده  ویژه  های 
گزارش شده که این می تواند هشداری برای اپیدمی 

آنفلوآنزا در هفته ها و ماه های آینده باشد.
کرد:  خاطرنشان  کرونا  کشوری  علمی  کمیته  دبیر 
پروتکل  رعایت  تداوم  کنونی،  شرایط  در  ما  توصیه 
های بهداشتی به ویژه در فضاهای مسقف، مکان های 
عمومی  نقل  و  حمل  بخش  و  آموزشی  مراکز  شلوغ، 
مهمترین  است.  آنفلوآنزا  به  ابتال  از  پیشگیری  برای 
ماسک  از  استفاده  حاضر،  حال  در  بهداشتی  پروتکل 
فاصله  رعایت  و  دستها  مداوم  شستشوی  اما  است 

فیزیکی نیز مهم است.
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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

وادي کتاب

معرفي کتاب شكوه اخالص
حالمان با حال امام گره خورد

  غالمحسين بهبودي
سپهبد شهيد صياد ش��يرازي 21 فروردين 
سال 78 توسط گروهک منافقين ترور شد 
و به شهادت رس��يد. از اين شهيد بزرگوار تا 
كنون كتاب هاي متعددي به انتشار رسيده 
كه هر كدام ب��ه وجوهي از ش��خصيت اين 
فرمانده دفاع مقدس مي پ��ردازد. اخيراً نيز 
بنياد حف��ظ آثار و نش��ر ارزش ه��اي دفاع 
مقدس به قلم دكت��ر ابوالقاس��م كيا اقدام 
به انتش��ار كتابچه اي تحت عنوان »شكوه 
اخالص« كرده اس��ت كه در ح��ال و هواي 
سالروز شهادت سپهبد علي صيادشيرازي 
نگاهي گذرا به داشته هاي اين كتاب خواهيم 

انداخت. 
شكوه اخالص در واقع يک كتابچه كوچک 
65 صفحه اي است كه يكي از نقاط قوتش را 
بايد نويسنده آن به ش��مار آوريم »سرتيپ 
دوم بازنشسته دكتر ابوالقاسم كيا« كه خود 
از همرزمان شهيد صياد شيرازي محسوب 
مي ش��ود و اقدام به گردآوري داش��ته هاي 
»شكوه اخالص« كرده كه در نوع خود جالب 

توجه است. 
در فصول ابتدايي كتاب، شهيد صياد شيرازي 
را از منظر همرزمانش به نظاره مي نشينيم. 
امير سيدحسام هاشمي، امير غضنفر آذرفر، 
امير رنجبر نيكدل، سرلشكر غالمعلي رشيد، 
امير ناصر آراس��ته و خود نويس��نده كتاب 
امير ابوالقاسم كيا، هشت نفري هستند كه 

خاطراتي را از ش��هيد صياد ش��يرازي بيان 
مي دارند. در اين بخش از كتاب به نقل از امير 

ناصر آراسته مي خوانيم: 
»كنارش نشسته بودم. يک كتاب انگليسي 
دس��تش بود. قرآن ب��ود و مي خوان��د. اول 
عربي اش را مي خواند و بع��د ترجمه اش را. 
پرس��يدم: جناب س��روان ترجمه انگليسي 
مي خوانيد؟ گفت بله. شايد يک روزي الزم 
شد. گفتم براي چي؟ گفت: شايد يک روزي 
با چه��ار نفر خارجي حرف بزن��م و بخواهم 
قرآن را به آنها معرفي كنم. دلم نمي خواهد 
آن روز حسرت بخورم كه  اي كاش قرآن را به 

انگليسي ترجمه مي كردم.«
»صياد تدبير و مديريت« بخش ديگر كتاب 
ش��كوه اخالص اس��ت كه در آن ب��ه وجوه 
فرماندهي اين ش��هيد گرانق��در پرداخته 
مي شود. جالب است كه شهيد صياد شيرازي 
وظايف ده گانه فرمانده ي��ا مدير را از كتاب 
فرمانده��ي و مديري��ت در اس��الم آيت اهلل 
مكارم ش��يرازي فراگرفته و س��عي مي كرد 
در عم��ل آن را پي��اده كند. اي��ن 10 مورد 
عبارت بودند از: تصميم گيري، برنامه ريزي، 
س��ازماندهي، هماهنگي و كنت��رل، ايجاد 
انگي��زه و ابتكار، چاره جويي و پيش��گيري، 
بررس��ي و ارزيابي عوامل پيروزي و ناكامي، 

جمع آوري اطالع��ات و آم��ار الزم، جذب 
نيروهاي صالح، تشويق و توبيخ. 

پس از آوردن 10 وظاي��ف فرمانده يا مدير، 
نويس��نده كت��اب اش��اره اي مفصل ت��ر به 
ديدگاه ش��هيد صيادش��يرازي به هر كدام 
از اين م��وارد مي كند. به عن��وان نمونه در 
تعريف س��ازماندهي مي آيد: »شهيد صياد 
شيرازي معتقد بود كه در سازماندهي بايد 
براي لياقت ها، استعدادها، تخصص ها و تقوا 
اهميت فوق العاده قائل شد و از تمام عناصر 
شايسته نه تنها استفاده كرده، بلكه بايد آنها 

را به معناي واقعي كلمه صيد نمود.«
»صياد ش��يرازي از نگاه همسر و فرزندان« 
بخش ديگري از كتاب پيش روست كه در آن 
خاطراتي از خانواده شهيد آورده مي شود. در 
اين بخش به نقل از عفت شجاع همسر شهيد 
مي خوانيم: شهيد صياد ش��يرازي روز عيد 
غدير خم به خدمت فرمانده كل قوا شرفياب 
شده بود و من ش��ب قبل از آن خواب ديدم 
رهبر انقالب با ناراحتي به من نگاه مي كنند. 
به ايش��ان عرض كردم از دست من ناراحت 
هس��تيد كه معظم له در جواب گفتند: امام 
زمان )عج( هم از دست ش��ما راضي است. 
من خوشحال شدم و تقاضاي كارت مالقات 
كردم كه رهبر انقالب هم قبول كردند و يک 
كارت به من دادند. روز بعد فهميدم كه تعبير 

خواب آن شب، شهادت همسرم بود.«
اما شايد يكي از جذاب ترين بخش هاي اين 

كتاب، بيان خاطراتي از زبان خود ش��هيد 
صيادش��يرازي اس��ت كه وي را در محضر 
حضرت امام خميني)ره( نش��ان مي دهد. 
در پاي��ان معرفي كتاب »ش��كوه اخالص« 
س��طوري از اين بخ��ش كت��اب را تقديم 
حضورتان مي كنيم: »من تازه فرمانده نيروي 
زميني ارتش شده بودم. قرارگاه هايمان پر از 
صميميت و معنويت ب��ود... يكبار به ديدار 

حضرت امام رفتيم. صحبت از جنگ بود. 
يكي از افراد حاضر داشت گزارش مي داد كه 
حضرت امام بلند شدند و رفتند به طرفي از 
اتاق. آن شخصي كه داشت گزارش مي داد، 
همين طور مانده بود و نمي دانست چه كند. 
اولين كسي كه لب به س��خن گشود آقاي 
هاشمي بود. عرض كردند آقا كسالتي شد؟

 امام فرمودند: »خير. وقت نماز است«... امام 
به سمت سجده رفتند و ش��روع كردند به 
انجام مقدمات نماز. يكي از جمع ما گفت: 
آقا اجازه مي دهيد ما هم در محضر شما نماز 
بخوانيم. امام فرمودند: »مخالفتي نيست.«  
جايتان خالي، آنهايي كه وضو داشتند صف 
را تشكيل دادند و آنهايي كه نياز به تجديد 
وضو داش��تند، چنين كردن��د و يک نماز با 
حالتي گره خورده به حال ام��ام)ره( اقامه 

كرديم.«

ش�روع فعاليت ه�اي انقالب�ي پ�در و 
عموهاي شما از چه زماني بود؟

حاج  طاه��ر در ارديبهش��ت ماه س��ال 1319 
شمسي متولد شد. ايش��ان فرزند آخر خانواده 
بود و پنج برادر و يک خواهر داشتند و پدرشان 
از معتمدين و ريش سفيدان منطقه و كدخداي 
وقت شهر و امين مش��ورت اهالي منطقه بود. 
خانواده ما از همان زمان شروع جريانات انقالب 
كه در شهرس��تان پاوه پيش آم��د، مبارزاتش 
را ش��روع كرد. در اواي��ل انق��الب و در جريان 
پاكسازي شهر پاوه، ش��هيد هدايت اسالمي نيا 
يكي از پسرعموهايم به شهادت مي رسد و ايشان 
اولين ش��هيد خانواده لقب مي گيرند. ش��هيد 
عبداهلل زاده در دوران جواني مستقل و به شغل 
خريد و فروش اجناس محصوالت باغي در بازار  
و شهر پاوه مش��غول بود و گاهي به روستاهاي 
اطراف ش��هر پاوه مي رفتند. در سال 1344 با 
توهين يكي از مأم��وران ژاندارمري و برخورد 
فيزيكي با شهروند پاوه اي شهيد عبداهلل زاده با 
مأمور درگير مي شوند، بعد از دستگيري در محل 
ژاندارمري شهر پاوه با بستن دست و پاي ايشان، 
 الوار بزرگي روي سينه ايشان گذاشته مي شود 
و شكنجه مي ش��وند كه با مداخله و پا درمياني 
بزرگان شهر و شيخ نصرالدين خالصي، رئيس 
طريقه دراويش خالص��ي در منطقه و مداخله 

فرماندار وقت ايشان را آزاد مي كنند. 
بعد از انقالب فعاليت هاي خانواده شما 

به چه شكلي ادامه پيدا مي کند؟
 انقالب اس��المي كه به پيروزي رس��يد پدرم 
در ش��هر پاوه شغل قصابي داش��ت. وقتي پاوه 
توس��ط منافقين و ضدانقالب در محاصره قرار 
مي گيرد، پدرم اسلحه ش��خصي مي خرد و به 
دفاع از شهر مشغول مي شود. بقيه افراد خانواده 
مثل عموها و پس��رعموهايم با مشاهده پدرم 
اسلحه به دس��ت مي گيرند و در مدت كوتاهي 
كل طايفه مشغول دفاع از شهر مي شوند. پدرم 
با خريد اسلحه و با جوانان شهر پاوه به دفاع از 
شهر و مردم شهر پرداختند. با پيروزي انقالب 
و فعاليت گروهک هاي ضد انقالب در منطقه از 
جمله دموكرات، كومله و س��اير احزاب وابسته 
به اجانب و جبهه گيري در مقابل انقالب نوپاي 
ايران درگيري ها در شهرستان پاوه به اوج خود 
مي رس��د كه ش��هيد عبداهلل زاده در ارتفاعات 
روبه روي شهر پاوه از ناحيه بازوي راست زخمي 
مي شوند. در26مرداد 1358 مردم پاوه درسي 
فراموش نش��دني به احزاب دادند كه با فرمان 
تاريخي حضرت امام )ره( براي آزاد سازي پاوه 
نيز در تاريخ زرين انقالب ثبت شد. در عمليات 
آزادسازي پاوه و روستاي خانقاه برادرزاده ايشان 
هدايت اس��المي نيا شهيد ش��دند كه با ايجاد 
كميته هاي انقالب اسالمي و بعد از آن تشكيل 
سپاه پاسداران ايشان با توجه به وضعيت منطقه 
و تهدي��د ضدانقالب درس��طح منطقه رس��ماً 
وارد كميته و بعد از آن س��پاه مي شوند. شهيد 

عبداهلل زاده در تمام جنگ هاي پارتيزاني منطقه 
اورامانات و عمليات ها حضور فعاالنه داش��تند 
و هر جنگي كه ايش��ان و همرزمانشان حضور 
داشتند، بدون شک به پيروزي منجر مي گرديد. 
دشمن با تهديدات مختلف قصد داشت ايشان 
را از نظام و  انقالب مأيوس كن��د و چندين بار 
نامه هاي مختلف به ايشان نوشت و وعده هاي 
زيادي داد كه از نظام و انقالب دوري گزيند اما 
ايشان نپذيرفتند و هر بار با حضوري فعاالنه تر 
در عمليات هاي پاكس��ازي مناطق اورامانات، 
مش��ت محكمي بر دهان آنها مي زدند و ساير 
اعضاي خانواده نيز در ركاب ايش��ان اسلحه به 

دست بودند.
شهادت عمو و پسرعموهايتان در کجا 

و به چه صورتي اتفاق افتاد؟
 در همان اوايل انقالب پسرعمويم حاج توفيق 
فرمانده بس��يج بود ك��ه در س��ال 60 مجروح 
مي شود. عموي بزرگ ترم حاج عبدالمجيد در 
هليكوپتري كه در شير و خورشيد پاوه و هالل 
احمر آن زمان س��قوط كرد، مجروح مي شود و 
پسرعمويم شهيد نظيف غالبي به همراه تعدادي 

پرستار و رزمنده شهيد مي شود. 
در س��ال 61 و در منطق��ه عمليات��ي نوس��ود 
ضدانق��الب بيس��يمي را بمبگذاري  و س��عي 
مي كند با ايج��اد يک عمليات ص��وري، توجه 
پاس��داران را به خ��ود جلب كند. چن��د نفر از 
پاسداران دنبال نيروهاي ضد انقالب مي روند و 
اعضاي گروهک ها در منطقه سر و صداي زيادي 
به راه مي اندازند، به طوري كه انگار كسي زخمي 
يا كشته  شده اس��ت. آنجا يک بيسيم، گيوه و 
دستمال جا مي گذارند و مي روند. وقتي وسايل 
باقي مانده را مي آورن��د، پدرم همانجا مي گويد 
به اينها دس��ت نزنيد ممكن است بمب گذاري 
شده باشند و توصيه مي كند صبر كنند تا گروه 
تخريب بيايد و وسايل را بررسي كند. متأسفانه 
بيسيم چي گروه كه فرد جوان و كم تجربه اي بوده 
است، بيسيم را با خود به داخل سنگر مي برد و 
همانجا مش��غول براندازي بيسيم مي شود كه 
ناگهان بيسيم داخل س��نگر منفجر مي شود و 
عمو، دايي و پس��رعمويم آنجا شهيد مي شوند. 
در اين انفجار 13 نفر از همرزمان عمويم شهيد 
مي شوند و در كل پنج نفر از بستگانمان هم به 
شهادت مي رسند. اين اتفاق در تاريخ 61/8/15 
به وقوع مي پيون��دد و ش��هادت نيروها هم به 
گونه اي بود كه بدنش��ان تكه تكه شده بود. در 
همان حالتي كه مش��غول جمع آوري پيكرها 
بودند و جانبازها را مداوا مي كردند، ضدانقالب 
هجوم مي آورد تا نيروهاي پدرم را به ش��هادت 
برس��اند. پدرم آنجا به خوبي نيروها را مديريت 
مي كند و مي گويد چند نفر به مجروحان برسند 
و بقيه مشغول دفاع ش��وند تا نيروهاي كمكي 
برسند. اين افراد با اين شرايط مقابل ضدانقالب 

جنگيدند و از جانشان مايه گذاشتند. 
همچنين يك��ي از پس��رعموهايم ك��ه فرزند 

حاج عبدالواح��د ب��ود، در عمليات پاكس��ازي 
نوسود و چند ش��هر مهم ديگر شركت داشت 
و از نيروهاي اطالعات س��پاه بود ك��ه بعداً در 
اداره اطالع��ات برون م��رزي مش��غول به كار 
شد. اگر در ش��هر نوسود و روس��تاهاي اطراف 
نوس��ود ضدانقالب پايگاه داش��ت ايشان وارد 
خاک عراق مي ش��د و به جمع آوري اطالعات 
مي پرداخت. در اين حد توانايي بااليي داشت. 
ضد انقالب با گذاش��تن تله انفجاري در ش��هر 
نوسود به ظاهر قصد تسليم ش��دن داشت كه 
شهيد فيصل حس��ن زاده در ميدان مين شهيد 
مي شود. حماسه سازي ايشان و همرزمانشان در 
آزادسازي شهر نوسود از دست حزب بعث عراق 
و حزب دموكرات كه با اسلحه سبک و نارنجک 
به جنگ تانک ها مي رفتند، در ذهن تمام مردم 

منطقه نقش بسته است.
پدرتان در کدام حادث�ه و عمليات به 

شهادت مي رسد؟
پدرم يک بار در بحث پاكس��ازي پاوه در اوايل 
انقالب مج��روح مي ش��ود. 24 م��رداد دو روز 
قبل از سانحه بيمارستان پاوه چون راه زميني 
پاوه مس��دود بوده از طريق هليكوپتر ايش��ان 
را به كرمانش��اه اعزام مي كنند. پ��درم زياد در 
بيمارستان طاقت نمي آورد و به محض مداوا به 
پاوه برمي گردد. حاج عبدالواحد به عنوان بزرگ 
خاندان در داخل شهر و رابط بنياد و سپاه درون 

اتفاقات و جريانات بود. او در يكي از عمليات هايي 
كه مستقر بود، جانباز مي شود. يكي از برادران 
ايشان به نام حاج حبيب اهلل نيز در نزديكي پاوه 
و در جريان پاكس��ازي هش��ر جانباز مي شود. 
تعداد زيادي از بس��تگانمان در جريان جنگ و 
دفاع از كش��ور جانباز و شهيد  ش��ده اند. در28 
خرداد ماه س��ال 1365كه ضد انق��الب هر از 
چند گاهي عمليات خرابكارانه در سطح منطقه 
انجام مي دادند، بر اس��اس اطالعات واصله، در 
ارتفاعات پنج كيلومتري ش��هر پاوه به نام كوه 
هومان شناسايي شده و ايشان به عنوان فرمانده 
گروهان ضربت ب��ا نيروهاي خ��ود وارد عمل 
مي شوند كه با محاصره كامل منطقه ضد انقالب 
در كمين ق��رار مي گيرند و به ايش��ان التماس 
مي كنند اجازه بدهند كه بروند. ايشان تضمين 
مي دهد اگر تسليم شوند شفاعت آنها را همچون 
بس��ياري از كساني كه اغفال ش��ده بودند، نزد 
دولت و نظام بنمايند و به آغوش خانواده خود 
برگردند كه يكي از نيروهاي دموكرات ناگهان از 
پشت تخته سنگي به ايشان و بيسيم چي شان 
ش��ليک مي كنند و در نامردانه ترين حالت به 
شهادت مي رس��ند. همزمان با شهادت ايشان 
همرزمانش��ان عرص��ه را بر ض��د انقالب تنگ 
مي كنند و تع��دادي با مجروحي��ت، خود را به 
رودخانه س��يروان مي اندازند و فرار مي كنند و 
هفت نفر از ضد انقالب ها از جمله قاتل ايشان 

كشته مي شوند. 
در پاي�ان از نقش بزرگ منش�انه حاج 
عبدالواحد در شهر و ميان مردم منطقه 

بگوييد.
ايش��ان صاحب قدرت بودند، قدرتي كه عقل 
وراي آن بود. همين مس��اعي ايش��ان و س��اير 
نيروهاي مخلص و معتقد ب��ود كه هزينه هاي 
وارده به نظام را در اين خطه به حداقل ممكن 
رس��اند و در ادامه زمينه س��از امنيت پايدار در 

منطقه و كشور گرديد. 
يكي از دوستان تعريف مي كرد در اوايل انقالب 
و در يكي از روزهاي سرد سال، كمبود سوخت 
در پاوه كاماًل مش��هود بود. اما ازدحام جمعيت 
به نحوي بود كه بس��يار پايين تر از تكيه شيخ 

نصرالدين در صف قرار گرفتيم، طنابي را آورده 
بودند و از دس��ته دبه ها عبور مي دادند تا نوبت 
به تمام وكم��ال مراعات گردد ك��ه در همين 
حين درگي��ري صورت مي گي��رد و ازدحام به 

وجود مي آيد. 
گويا يكي از پاسبانان كشيک كه از قضا از بوميان 
منطقه ب��ود، با لگد دبه هاي روب��ه روي جايگاه 
را پرت مي كن��د و مي گويد تمام ش��د و برويد. 
همكالسي دوستم در مقام اعتراض برمي آيد كه 
با واكنش مأمور مواجه  و باعث مي شود شخص 
ناخودآگاه سيلي اي بر صورت مأمور بزند. اين 
حركت به يكباره با سوت و كف زدن هاي ممتد 
حاضرين همراه مي ش��ود و در زم��ان كوتاهي 
مأمور مورد نظر به كالنتري برمي گردد و با يک 
پيكان و چند نفر همراه به محل مي آيد و آن فرد 
را از صف بيرون مي كشد و به كالنتري مي برد. 

مردم كه شاهد صحنه بودند شب هنگام نگران 
و معترض خدمت حاج��ي عبدالواحد مي روند 
و به تش��ريح ماوقع مي پردازن��د و چندين نفر 
نيز به گواه صح��ت ادعاي مطروح��ه را تأييد 
مي نمايند. مرحوم نيز در ادامه راهي بازداشتگاه 
مي ش��ود و مش��اهده مي كند در تاريكي شب، 
قصد انتقال نامبرده با چشم بند، پابند و دستبند 
به مقصد كرمانشاه را دارند. حاجي عبدالواحد 
نيز با احترام و جايگاهي كه داشت مانع از اين 
امر مي شود و صورتجلس��ه تنظيم شده را پاره 
مي كند و شب هنگام، فرد بازداشتي را تحويل 

خانواده اش مي دهد. 
هرچند حركت آن ش��خص نسنجيده بود ولي 
آن مأمور در گزارش خود اينگونه مرقوم كرده 
بود كه حزب توده همزمان با كنگاور قصد انفجار 
پمپ بنزين پاوه را داش��تند كه خوشبختانه با 
هوشياري مأموران اين توطئه نقش برآب شده 
و خاطي دستگير و همراهان با يک وسيله نقليه 

كه از قبل مهيا شده بود موفق به فرار شدند...!
اين حركت مي توانس��ت در آينده طايفه اي را 
برضديت ب��ا نظام تحريک كن��د، طايفه اي كه 
بعدها چندي��ن ش��هيد را در راه انقالب تقديم 
كرد و با درايت و بزرگ منشي حاج عبدالواحد 

ختم بخير شد. 

گفت وگوي »جوان« با فرزند شهيد طاهر عبداهلل زاده  به مناسبت درگذشت عمويش عبدالواحد حسن زاده از رزمندگان شهير شهر پاوه

طايفه ما با اسلحه شخصي از انقالب دفاع کرد
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  احمد محمدتبريزي
حاج عبدالواحد حسن زاده پدر سردارشهيد فيصل حس�ن زاده و برادر سرداران شهيد طاهر 
و قاسم عبداهلل زاده در دوازدهم فروردين ماه امسال پس از تحمل يک دوره بيماري به ديدار 
حق شتافت. اين ضايعه س�نگين و ناگوار عالوه بر اينكه قلب مردم کردستان را به درد آورد، 
باعث اندوه مردم ديگر شهرها نيز ش�د. به دنبال درگذشت اين مجاهد خستگي ناپذير، پيام 
تسليت هايي از سوی مسئوالن محلي و استاني فرستاده شد و دکتر مصطفي رحماني فضلي، 
وزير کشور هم با سر زدن به خانه ش�هيد، با اقوام و خانواده حاج عبدالواحد حسن زاده ديدار 
کرد. در دفاع مقدس افراد زيادي از اين خانواده ش�هيد و جانباز مي ش�وند و هر کدام سهمي 
در دفاع از ش�هر پاوه در زمان انقالب و دفاع مقدس ايفا کرده اند. »ج�وان« در گفت وگويي با 
هوشيار عبداهلل زاده، فرزند سردار شهيد طاهر عبداهلل زاده و برادر زاده مرحوم حاج عبدالواحد 
حس�ن زاده به س�ابقه مبارزاتي و جهادي خان�واده اش مي پ�ردازد که در ادام�ه مي خوانيد. 
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حل جدول 3187

آیا امکان جعل کارت  پایان خدمت 
وجود دارد؟

جعل  جلوگیری  از  فراجا  عمومی  وظیفه  سازمان  رئیس 
اسناد  این  هوشمندسازی  با  خدمت  پایان  کارت های 

هویتی خبر داد.
سردار تقی مهری، درباره احتمال جعل کارت های پایان 
اظهارکرد:   هویتی  سندهای  جاعالن  سوی  از  خدمت 
خدمت،  پایان  کارت های  هوشمندسازی  با  خوشبختانه 
کفالت و دیگر کارت ها و اسناد مربوط به سربازی دیگر 
موضوعی به نام جعل کارت های مربوط به سربازی نداریم.

وی با بیان آمار جعل فیزیکی این سند هویتی هم بسیار 
کم است، اظهارکرد:  جعل، تقلب و دسیسه ممکن است 
این  اما مدت هاست که گزارشی در خصوص  انجام شود 
این  فیزیکی  شکل  اگر  اینکه  ضمن  نداشتیم،  کارت ها 
کارت ها نیز جعل شود، با توجه به هوشمندسازی انجام 
جعلی  و  داشته  وجود  آن  استعالم  امکان  بالفاصله  شده 

بودن این کارت ها مشخص می شود.
رئیس سازمان وظیفه عمومی فراجا ادامه داد: خوشبختانه 
وظیفه  سازمان  بین  سامانه  ایجاد  و  هوشمندسازی  با 
محض  به  مسلح،  نیروهای  سازمان های  و  فراجا  عمومی 
اینکه یک سرباز روز آخر سربازی خود را به پایان برساند، 
بر اساس مقرراتی که پادگان یا سازمان نیروهای مسلح 
مربوط  الزم  موارد  و  داده  انجام  را  الزم  اقدامات  دارند 
همچنین  می شود.  ثبت  سامانه  در  افراد  این  خدمت  به 
تاریخ مشمولیت، وضعیت خدمت و ... نیز به طورکامل در 

سامانه های ما وجود ندارد.
مهری افزود: آنچه که تحت عنوان کارت یا گواهی عرضه 
می شود، به پشتوانه اطالعاتی است که در سامانه وجود 
داشته و قابلیت استعالم دارد، بنابراین اگر یک درصد هم 
فردی قصد جعل چنین اسنادی را داشته باشد، با توجه 
به اینکه استعالم انجام می شود، امکان بهره مندی از هیچ 
خدماتی را پیدا نخواهد کرد و عالوه بر آن به دلیل جعل 

نیز مجرم بوده و به دستگاه قضایی معرفی خواهد شد. 

کشف و پلمب کارگاه تولید سموم 
کشاورزی تقلبی در خرم آباد

کارگاه  یک  پلمب  با  گفت:  لرستان  انتظامی  فرمانده 
غیرمجاز، 4۰۰۰ لیتر سموم، کود و رنگ کشاورزی تقلبی 
به ارزش 1۰ میلیارد و ۵۰۰ میلیون ریال در شهرستان 
خرم آباد کشف شد. یحیی الهی در جمع خبرنگاران اظهار 
اطالعاتی  اشراف  با  خرم آباد   1۵ کالنتری  مأموران  کرد: 
از تولید سموم کشاورزی تقلبی در یک کارگاه غیرمجاز 
خود  کار  دستور  در  را  موضوع  به  رسیدگی  و  مطلع 
اولیه  بررسی های  و  تحقیقات  در  افزود:  وی  دادند.  قرار 
کارگاهی  راه اندازی  با  خرم آباد  در  افرادی  شد  مشخص 
جعلی  مختلف  برندهای  با  تقلبی  سموم  تولید  به  اقدام 
به  استان  در  مختلف  روش های  با  را  آن ها  و  می کردند 

فروش می رسانند. 
فرمانده انتظامی لرستان با اشاره به اینکه مأموران پس از 
اعزام شدند، گفت:  هماهنگی قضایی به محل مورد نظر 
در بازرسی از آن کارگاه 4۰۰۰ لیتر انواع مختلف سموم، 
کود و رنگ کشاورزی غیرمجاز و تقلبی و همچنین تعداد 
با بیان  زیادی لیبل چاپی و پت جعلی کشف شد. الهی 
و  میلیارد  را 1۰  اقالم مکشوفه  ارزش  کارشناسان  اینکه 
۵۰۰ میلیون ریال برآورد کرده اند، گفت: کارگاه مربوطه 

پلمب و یک نفر در این رابطه دستگیر شد.
وث افزود: متهم برای سیر مراحل قانونی روانه دادسرا شد.

خبر

جدول 3188

اگر فرزند شما لجباز است، باید بدانید که شما تنها نیستید. 
بسیاری از والدین، کودکان لجبازی دارند و البته وقتی بچه 
ها خیلی کوچک هستند لجبازی، غیر طبیعی نیست. اما 
روش برخورد با کودک لجباز، می تواند تفاوت بزرگی را در 
شخصیت بزرگسالی آنها ایجاد کند. مرحله رشدی کودک 
نوپا و نوجوانی سخت ترین مرحله برای برخورد با لجبازی 

فرزندان در نظر گرفته می شود.
بخشی  لجبازی  که  کنند  درک  باید  را  نکته  این  والدین 
بنابراین، این وظیفه  از کودکان است.  از شخصیت برخی 
شماست که به کودکان خود راه های مختلفی را آموزش 
دهید که از طریق آنها بتواند استرس خود را کنترل کنند 

و احساسات خود را بیان کنند.
در مشاوره کودک فقط به این دلیل که کودک شما برای 
انجام نظرات خودش سرسختی می کند، دلیل نمی شود 
که او لجباز باشد. مرز باریکی بین مصمم بودن و لجبازی 
کودک وجود دارد. در اینجا برخی از ویژگی های رفتاری 

بچه های لجباز وجود دارد که باید به آنها توجه کنید:
بچه های لجباز تمایل دارند هر چیزی را زیر سوال ببرند.

باعث  که  شود،  تایید  کارهایشان  که  دارند  انتظار  آن ها 
می شود اغلب توجه شما را جلب کنند.

بودن  پرحاشیه  و  بودن  مستقل  به  تمایل  لجباز  کودک 
دارند.

خیلی سخت می توان آنها را به انجام کاری ترغیب کرد.
کودکان لجباز به طور مکرر کج خلقی می کنند.

بچه های لجباز دوست دارند رئیس به نظر برسند.
خودشان  شیوه  با  را  کاری  هر  دارند  تمایل  لجباز  فرزند 

انجام دهند.
تعریف لجبازی چیست؟

 برای برخورد صحیح با فرزند لجباز خود، ابتدا مهم است 
دلیل  و  کنند  می  رفتار  گونه  این  آنها  چرا  بفهمید  که 
آنها چیست؟!. مصمم بودن فرزند شما یک چیز  کارهای 
است و لجبازی یک چیز دیگر. قاطعیت به عنوان »داشتن 
اراده قوی برای رسیدن به هدف« تعریف می شود، در حالی 
که لجبازی »امتناع از تغییر فکر، رفتار یا عمل تحت هر 

گونه فشار خارجی« است.
چگونه با بچه های لجباز رفتار کنیم؟

موقع  چه  نوجوان  نوپا،  کودکان  نوزادان،  لجبازی  سن 
است؟ لجبازی می تواند در هر سنی ظاهر شود و سپس 
تا بزرگسالی ادامه می یابد. به عنوان یک پدر یا مادر، مهم 
است که راه هایی برای برخورد با کودک لجباز خود بیابید، 
ایجاد استرس در  را بدون  او  بتوانید رفتار  به گونه ای که 
خانواده، محدود کنید. در اینجا چند تکنیک برای برخورد 

با کودک لجباز وجود دارد:

بحث نکنید
با شما  کودکان لجباز همیشه آماده رویارویی یا مشاجره 
هستند. بنابراین، این فرصت را به آنها ندهید. در عوض، 
و جدل  بحث  و  دهید  فرا  فرزندتان گوش  های  به حرف 
که  می دهید  نشان  وقتی  کنید.  تبدیل  گفتگو  یک  به  را 
آماده گوش دادن به طرف داستان آن ها هستید، این باعث 
می شود که آنها نیز به آنچه شما برای گفتن دارید گوش 

دهند.

با کودک لجباز ارتباط برقرار کنید
نمی خواهد، مجبور  که  کاری  انجام  به  را  فرزندتان  لطفا 
نکنید. این فقط آنها را سرکش تر می کند و بعد آنها دقیقاً 
کاری را انجام می دهند که نباید انجام دهند. بنابراین، اگر 
می خواهید فرزندتان تلویزیون تماشا نکند و به جای آن 
تکالیف خود را انجام دهد، سعی کنید مدتی با او تلویزیون 
و  می شود  بین شما  رفاقت  ایجاد  باعث  این  کنید.  تماشا 
پس از مدت کوتاهی، می توانید از فرزندتان بپرسید که آیا 

می خواهد تکالیف خود را انجام دهد.
چند گزینه برای انتخاب ارائه دهید

شعله  برای  راهی  لجباز،  کودک  یک  به  دادن  دستور 
بیایید  عوض،  در  اوست.  سرکشی  و  گستاخی  کردن  ور 
گزینه هایی را به آن ها پیشنهاد دهید تا از بین آن ها یکی 
را انتخاب کنند، زیرا این باعث می شود آنها احساس کنند 
که بر زندگی خود کنترل دارند و می توانند به طور مستقل 

تصمیم بگیرند که دوست دارند چه کار بکنند یا نکنند!.
نشود  گیج  فرزندتان  تا  دارید  نگه  محدود  را  ها  انتخاب 
اگر  مثال،  عنوان  به  دهید.  ارائه  گزینه  سه  یا  دو  فقط  و 
از آنها بپرسید که آیا  اتاق خود را تمیز کنند،  قرار است 
می خواهند ابتدا با تخت یا کمد شروع کنند به جای اینکه 

بگویند »از کجا می خواهی شروع کنی!؟«
فرزندتان را درک کنید

از دیدگاه فرزندتان به موضوع مورد نظر نگاه کنید و سعی 
کنید بفهمید که چرا این گونه لجبازی می کند. اگر قول 
داده اید که آنها را به پارک ببرید اما به دلیل بد شدن هوا 
توانید  آنها توضیح دهید که چرا نمی  به  باید  نپذیرفتید، 
به قول خود عمل کنید. فرزند شما این اتفاق را فقط به 
عنوان یک بدقولی می بیند. اما با توضیح اینکه چرا نمی 
توانید بیرون بروید و با تعیین تاریخ بعدی برای گردش، 

می توانید او را راضی کنید.
آرامش خانه را حفظ کنید

مطمئن شوید که خانه شما مکانی است که کودک شما 
در آن احساس شادی، راحتی و امنیت کند. یادتان باشد 
در  بنابراین  گیرند،  می  یاد  کردن  مشاهده  با  ها  بچه  که 

خانه با همه افراد به خصوص همسرتان مودب باشید. آنها 
بنابراین  کنند،  می  تقلید  بینند  می  که  را  آنچه  احتماالً 
ضروری است که آرامش خود را حفظ کنید و از بحث و 
جدل و همچنین داد زدن و توهین کردن در مقابل کودک 

اجتناب کنید.
با کودک لجباز خود مذاکره کنید

می  به سختی  میخواهند،  را  وقتی چیزی  لجباز  کودکان 
بنابراین، سعی کنید به جای  از آن اجتناب کنند.  توانند 
اگر  مثال،  عنوان  به  کنید.  مذاکره  آنها  با  قانون،  وضع 
حتما  خواب  از  قبل  داستان  دو  به  دارد  اصرار  فرزندتان 
توافق کنید که می تواند یک داستان را  او  با  گوش دهد، 

برای امشب و داستان دیگر را برای فردا شب گوش کند.
رفتار مثبت را تشویق کنید

نگرش  و  کنید  تعیین  الگو  لجباز  کودک  برای  همیشه 
یا  »نمی توانم«  »نه«،  کلمات  از  اگر  دهید.  ارائه  مثبتی 
»نمی خواهم« زیاد استفاده می کنید، احتماالً فرزندتان نیز 

همین کار را خواهد کرد!.
سعی کنید به لجبازی فرزندتان با دیدی مثبت نگاه کنید. 
سعی کنید با پرسیدن سؤاالتی از فرزندتان که پاسخ »بله« 
یا »خیر« را به همراه دارد، با آنها بازی کنید. سؤاالت خود 
را به گونه ای طرح  کنید که بیشتر اوقات پاسخ آنها »بله« 
باشد. با این روش به فرزند خود این پیام را می دهید که 

به او توجه می شود و از او قدردانی می شود.
برای ایجاد نظم برنامه ریزی کنید

های  برنامه  همچنین  و  روزمره  های  برنامه  به  پایبندی 
هفتگی می تواند به بهبود رفتار و همچنین عملکرد فرزند 
شما در مدرسه کمک کند. زمان خواب باید تعریف شود 
برای کودک  باشد که استراحت کافی  به گونه ای  باید  و 
شما فراهم کند. کم خوابی و خستگی می تواند منجر به 

مشکالت رفتاری در کودکان سه تا دوازده ساله شود.
قوانین پاداش و تنبیه وضع کنید

نیاز دارند.  به قوانین و مقررات  برای رشد  کودکان لجباز 
انتظارات خود  بنابراین، مرزهای دقیقی را تعیین کنید و 
را از او روشن کنید. از فرزندتان بخواهید که در مورد آنها، 
نظرات خود را ارائه دهد و بعد حتما از آنها پیروی کند. 
باشید،  پذیر  انعطاف  مواقعی  در  که  است  مهم  این  البته 
که  مواقعی  در  یا  هستید  تعطیالت  در  که  زمانی  مانند 

فرزندتان رفتاری مثبت و خوبی از خود نشان می دهد.

مشکالت تربیت کودک لجباز
اگر سریع مشکل  تربیت کودک لجباز کار آسانی نیست. 
یک  به  تبدیل  تواند  می  کوچکی  چیز  هر  نکنید،  را حل 
تنش بزرگ شود. ممکن است در مورد نحوه برخورد رفتار 
لجباز کودکان با توصیه های زیادی مواجه شده باشید، اما 
هر روز زندگی با کودک لجباز یک چالش جدید دارد. اما 

تنبیه یک کودک لجباز در همه موارد بهترین راه نیست.
غذایی  وعده های  و  غذا  مورد  در  لجباز  کودکان  بیشتر 
دمدمی مزاج  و ایرادگیر هستند. سعی کنید قسمت های 
کوچکی از غذای مختلف را برای کودک خود سرو کنید و 
به او اجازه دهید انتخاب کند که از چه چیزی بیشتر می 

خواهد بخورد.
خالقانه  های  العمل  دستور  تهیه  با  توانید  می  همچنین 
آشپزی، غذا را جالب و خوشمزه تر کنید. همچنین، سعی 
کنید کودک خود را در کارهای مربوط به غذا مانند چیدن 
سفره درگیر کنید. از طرفی پاداش دادن به آنها مانند یک 
دسر مورد عالقه برای تمام کردن وعده های غذایی آنها 

نیز می تواند مفید باشد.

چگونه با کودک لجباز برخورد کنیم

هشدار اپیدمی آنفلوآنزا 
در کشور 



نیاز صنایع
 نباید از آب شرب تامین شود 

اگر کسی حرف و نقدی دارد،
 می تواند مطرح کند

صفحه )4(صفحه )4(

 معاون اول رییس جمهور گفت: نیاز صنایع نباید از منابع آب شرب 
این  تا  تامین شود و الزم است وزارت نیرو مهلتی را تعیین کند 
پساب  نظیر  جایگزین  آب  منابع  شده  تعیین  مدت  ظرف  صنایع 
شنبه  سه  روز  مخبر  محمد  کنند.   فراهم  را  شرب  آب  جای  به 
در جلسه بررسی مسائل آب، وزارت نیرو را مکلف کرد طرح ها و 
برنامه های اضطراری برای جلوگیری از بحران کم آبی در شهرها و ...

وزیر کشور گفت: اگر کسی حرفی و نقدی دارد می تواند مطرح 
نیز  مختلف  سطوح های  و  روش ها  به  اکنون  که  همانطور  کند، 
انتقاد انجام می شود. احمد وحیدی روز سه شنبه ۲۶ مهر در سفر 
با اشاره وضعیت مطلوب  به استان بوشهر و در جمع خبرنگاران 
امنیت اظهار کرد: برخی مزاحمت های اندک در استان بوشهر با 

مدیریت خوب مسئولین رفع شده است وی با بیان ...
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با خرید توافقی سیب باغداران، 
دست دالالن قطع می شود

چگونه با 
کودک لجباز 
برخورد کنیم؟

گردشگری پاییزی
 در استان نیازمند توجه 
چهارفصل  سرزمین  در  رنگ  هزار  پاییز  فصل 
ظرفیت  از  یکی  عنوان  به  بویراحمد  و  کهگیلویه 
دولت  متنوع  های  برنامه  با  گردشگری  رونق  های 
سیزدهم در مسیر تازه ای قرار گرفته که این امر می 
اقتصادی  توسعه  بر  متنوعی  مثبت  پیامدهای  تواند 
در فصل  باشد. جلوه های طبیعت  داشته  دیار  این 
هزار رنگ پاییز، از خش خش برگ درختان زیرپای 
طبیعی  های  پارک  دلپذیر  هوای  در  گردشگران 
به  نگریستن  تا  گرفته  استان  گرمسیری  مناطق 
و  کهگیلویه  آبگیرهای  در  آسیایی  مهاجر  پرندگان 
کمتر  ها  جذابیت  این  اما  است   متنوع  بویراحمد 
شاهد ایجاد درآمد برای فعاالن گردشگری بوده به 

همین علت دولت تصمیم گرفته با اجرای...

 رئیس جمهور با تاکید بر استقالل بنیاد ملی 
امکانات  همه  با  باید  دولت  اینکه  و  نخبگان 
در خدمت نخبگان و دانشگاه باشد گفت: در 
استفاده از دانش جهانی محدودیتی نداریم اما 
عمل  محتاط  دیگران  نسخه پیچی  به  نسبت 
روز  رئیسی  ابراهیم  سید  آیت اهلل  می کنیم.  
ملی  بنیاد  همایش  دوازدهمین  در  سه شنبه 
نخبگان که در سالن اجالس سران برگزار شد، 
با بیان اینکه امروز اراده جدی دولت حمایت 
ظرفیت  افزود:  است،  نخبگان  به  توجه  و 
مناسبی  بسیار  زمینه  قطعاً  کشور  نخبگان 
برای تحقق ایده دولت مردمی در ایجاد تحول 

در زمینه های علمی و عملکردی خواهد بود.
فلسفه  به  اشاره  با  ادامه  در  جمهور  رئیس 
تشکیل بنیاد نخبگان، تصریح کرد: بنیاد ملی 
نخبگان که با ایده و نظر حکمت آمیز رهبری 
حمایت  و  شناسایی  منظور  به  انقالب  معظم 
سال های  در  شد،  تشکیل  کشور  نخبگان  از 
هم  موثری  و  مفید  اقدامات  خود  فعالیت 
همچنان  گرفته  انجام  آنچه  اما  است،  داشته 
با نقطه مطلوب فاصله دارد و باید با توجه و 
در  نو  گام هایی  گذشته  تجربیات  از  استفاده 
جهت شناسایی و حمایت از نخبگان برداشت.
رئیسی در ادامه برخورداری از استعداد برتر، 
برای  تالش  و  مضاعف  تالش  و  کار  روحیه 
رفع نیازهای کشور را از شاخصه های نخبگی 
برشمرد و اظهار داشت: اولین شکر این نعمت 
برای صاحب آن یعنی نخبگان، آن است که 
این نعمت را متعلق به خدا بداند و در مسیر 
خود  از  دهد،  قرار  استفاده  مورد  او  رضایت 
پرهیز  است،  نخبگی  آفات  از  که  بینی  برتر 
ابتکار خود  و  استعداد، خالقیت  تمام  و  کند 
و  مردم  نیازهای  از  گره گشایی  جهت  در  را 
کشور بکار گیرد. رئیس شورای عالی انقالب 
رفع  مسیر  در  نخبگی  کارگیری  به  فرهنگی 
ارزشمند  بسیار  را  کشور  و  مردم  نیازهای 
معلمان  والدین،  نقش  اهمیت  بر  و  دانست 
نخبگان  پیشرفت  و  رشد  مسیر  در  اساتید  و 
تأکید کرد. آیت اهلل رئیسی در ادامه سخنانش 

با بیان اینکه میان...

رئیس سازمان جهاد کشاورزی کهگیلویه و بویراحمد 
هدف  با  استان  این  باغداران  سیب  توافقی  خرید  از 
معتمدی پور  علی  سید  داد.  خبر  دالالن  دست  قطع 
اظهار داشت: با توجه به برنامه ریزی های انجام شده، 
سیب باغداران این استان با هدف قطع دست دالالن و  
حذف واسطه ها به صورت توافقی توسط اتحادیه های 
اینکه  با بیان  تعاون روستایی خریداری می شود. وی 
سیب باغداران به تناسب به کیفیت از 8 تا 11 هزار 
محدودیتی  کرد:  عنوان  می شود،  خریداری  تومان 
برای خرید وجود ندارد و در صورت استقبال باغداران 

آمادگی خرید تمام محصول سیب وجود دارد...

رئیس جهاد کشاورزی استان عنوان کرد؛ 
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 مدیر کل حفاظت محیط زیست  استان :

۵۱ هزار متر مربع از اراضی 
ملی کهگیلویه و بویراحمد 

رفع تصرف شد

مدیرکل تعاون روستایی:

 ظرفیت نیمی از سردخانه های 
کهگیلویه و بویراحمد

 خالی است

دولت با همه امکانات 
در خدمت نخبگان باشد
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2

استاندارد کهگیلویه و بویراحمد تاکید کرد؛

در ورزش قهرمانی 
حرفی برای گفتن داریم 
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رئیس جمهور  آمده  برزبان  آرزوی  ایران،  در  طوالنی  آشفتگی  و  اغتشاش 
اروپا میلیون ها  آمریکاست، آرزویی که در آشکار و نهان برای واشنگتن و 
به خیال خود  و  دارند  نگاه  را روشن  آتش  تا شعله  است  دالر آب خورده 

انقالب مخملی در ایران راه اندازی کنند.
یک ماه اعتراضات داخلی در ایران، نقاب دو ساله »جوبایدن« رئیس جمهور 
آمریکا برداشت و ژست همراهی چهارساله اتحادیه اروپا با جمهوری اسالمی 
را خراب کرد. یک ماه اعتراض مردم ایران به موضوعی داخلی، سبب شد 
تا دومینویی از دخالت های خارجی به راه افتد و نشان دهد که حقوق بشر، 
عرف دیپلماتیک، قوانین بین المللی و دموکراسی خواهی غرب، شامل مردم 

ایران نمی شود و در برهمان پاشنه تناقضات تداوم دارد و می چرخد.

سه ضلعی اقدامات آشکار غرب علیه ایران
یک ماه پیش در چنین روزهایی، مرگ تلخ دختر جوانی در مرکز امنیت 
اخالقی، موجی از انتقادات و اعتراضات به وجود آورد. واکنشی که تا روزهای 
پس از آن هم طبیعی قلمداد شد و مسئوالن را به پیگیری اصولی دالیل 
این مرگ تلخ، واداشت. اعتراضات اما به زودی از مسیر اصلی خود منحرف 
بازگشت  برای  تازه  بهانه ای  به  و  اغتشاش و هرج و مرج گرفت  شد، رنگ 

زیاده خواهی های غرب تبدیل شد.

الف( توقف مذاکرات رفع تحریم ها
لغو  و  هسته ای  پرونده  درباره   1+4 با  ایران  اسالمی  جمهوری  مذاکرات 
تحریم ها در آن مقطع به نقطه حساسی رسیده بود که نیازمند تصمیمی 
درست از سوی غرب بود. با آغاز اعتراضات داخلی در ایران و تبدیل آن به 

اغتشاش، این مذاکرات متوقف و موضوع لغو تحریم ها علیه مردم ایران، به 
حاشیه رفت. هم تروییکای اروپا و هم دولت جوبایدن طی 1۶ ماه مذاکره، 
از خرداد 14۰۰ تا مرداد 14۰1، ژست گفت وگو و دعوت به حل دیپلماتیک 
موضوع هسته ای ایران گرفته بودند و با همین ژست، جمهوری اسالمی را 
متهم به فرار از میز مذاکره می کردند. در همین ایام دولت آمریکا در نهان 
و آشکار از ایران درخواست گفت وگوی مستقیم کرد و تروییکای اروپا هم 
با طرح ایده های مذاکره، تالش کردند این ژست را حفظ کنند. این روند 
برخی  از  فاصله کوتاهی پس  به  و  ادامه داشت  اغتشاشات  آغاز  تا  نقاب  و 

ساختارشکنی ها در داخل، تمام شد و نقاب از چهره ها افتاد.
ترامپ«  »دونالد  پیشرفته  نه چندان  نسخه  »جوبایدن«  که  شد  مشخص   
و »باراک اوباما» است که از اعتراضات در ایران حیرت زده شده است! که 
و  کرد  خواهد  اعمال  ایران  اسالمی  جمهوری  علیه  را  تازه ای  تحریم های 
ایران بیاستد! همان مردمی راه  در نهایت تصمیم دارد تمام قد کنار مردم 
دریافت داروهای آن ها را هم مسدود کرده به گونه ای که سخنگوی دولت از 

تحریم بودن داروی مورد نیاز مهسا امینی، در ایران خبر داده است.

ب( تهدید به تحریم
و  گرفت  شتاب  هم  غرب  تحریم  ماشین  ایران،  در  اغتشاشات  با  همزمان 
شرکت های  به  متعلق   ۷4۷ بوئینگ  هواپیمای  فروند  سه  ترتیب،  این  به 
تهران،  امنیتی  مقامات  برخی  و  ملی  امنیت  پلیس  ایران،  هواپیمایی 
»اسماعیل خطیب« وزیر اطالعات و شماری از فرماندهان نظامی و انتظامی 
جمهوری اسالمی در لیست تحریم های کاخ سفید قرار گرفت.  مجوز کلی 
برای افزایش حمایت از اینترنت آزاد ایران صادر شد )اما مجوز ورود داروی 

کودکان پرونه ای نه!(، »آنتونی بلینکن« وزیر خارجه آمریکا هم هفت مهرماه 
واقع  ژانگو و کشتی رانی دبلیو اس  انبار  و  از تحریم دو شرکت حمل ونقل 
در چین خبر داد. پنج شنبه 14 مهر وزارت خزانه داری آمریکا در بیانیه ای 
»احمد وحیدی« وزیر کشور و »عیسی زارع پور« وزیر ارتباطات ایران را در 
لیست تحریم های خود قرار داد. »جیک سالیوان« مشاور امنیت ملی کاخ 
سفید هم نهم مهرماه، به صراحت اعالم کرد: ما تاکنون چندین تحریم علیه 
نهادهای ایرانی به خاطر این اقدامات آنها صادر کرده ایم و بله، ما همچنان 

به دنبال اهدافی برای اعمال تحریم های بیشتر )علیه ایران( خواهیم بود.
امینی  مهسا  مرگ  به  واکنش  در  قطعنامه ای  تصویب  با  هم  اروپا  پارلمان 
در خصوص چگونگی  تحقیقات مستقل  مداخله جویانه خواستار  ادعای  در 
مرگ وی شد و ادعا کرد که عامالن این اتفاق باید تحریم و مجازات شوند. 
از  حمایت  در  هم  اروپا  اتحادیه  خارجی  سیاست  مسئول  بورل«  »جوزپ 
آشوب ها، از بررسی اعمال تحریم های تازه علیه ایران خبر داد. مجلس سنای 
فرانسه نیز در ادعایی رویدادهای ایران را نقض حقوق بشر خواند و خواستار 
واکنش جامعه بین المللی و حمایت از معترضان در ایران و اعمال مجازات 
علیه عامالن سرکوب شد. برخی از سفارت خانه های جمهوری اسالمی در 

این قاره هم هدف حمالت قرار گرفت.
اعضای  از  نفر  نهاد جمهوری اسالمی و 1۰هزار  و ۹  فرد  کانادا ۲۵  دولت 
سپاه پاسداران انقالب اسالمی را به فهرست تحریم های خود اضافه  کرد. 
»محمد حسن باقری« رئیس ستاد کل نیروهای مسلح جمهوری اسالمی، 
فرمانده  قاآنی«  »اسماعیل  پاسداران،  سپاه  فرمانده کل  »حسین سالمی« 
نیروی قدس سپاه پاسداران، »محمد صالح هاشمی گلپایگانی« دبیر ستاد 
امر به معروف و نهی از منکر، »اسماعیل خطیب« وزیر اطالعات و »محمد 
رستمی« رئیس پلیس امنیت اخالقی، از جمله کسانی بودند که از سوی 

کانادا تحریم شدند.
پ( عدم حراست از اماکن دیپلماتیک جمهوری اسالمی

در  تسامح  و  تعلل  با  ایران  علیه  غرب  کارشنکی های  مثلث  سوم  ضلع 
مخالفان  به  اروپا  شد.  ساخته  اسالمی  جمهوری  سفارتخانه های  به  حمله 
این  داد،  را  تجمعاتی  اجازه  خود  پایتخت های  در  ایران  اسالمی  جمهوری 
اما برای دشمنان کشور کافی نبود و در اقدامی خارج از اصول دیپلماتیک، 
سفارت خانه های ایران در کپنهاگ دانمارک، لندن انگلیس، برلین آلمان و 
شمار دیگری از پایتخت های اروپایی مورد هجمه با سالح سرد و گرم قرار 

گرفت.
غربی  مقامات  آگاهانه  تعلل  و  سکوت  از  امنیتی  و  اطالعاتی  منابع  گرچه 
با  حتی  اما  می دهند  ارائه  استناد  قابل  نشانه های  تعرضات،  این  قبال  در 
نگاهی خوشبینانه مبنی بر عدم دخالت دولت ها در این زمینه، بازهم قصور 
اروپایی  دولت های  انکار  غیرقابل  تقصیر  دیپلماتیک،  امکان  از  در حراست 

خواهد بود.

واکنش ایران به دخالت های غرب در امور داخلی
آشکار  موضوعی  گرچه  اسالمی،  قبال جمهوری  در  اروپا  و  آمریکا  ماهیت 
برای بسیاری از مسئوالن کشور و به ویژه رهبر معظم انقالب بود اما تقالی 
را  متناقض  ماهیت  این  دیگر  بار  زمانی یک ماهه،  بازه  این  در  آنان  بی ثمر 

آشکار کرد و واکنش  مقامات وزارت خارجه ایران را در پی داشت.
»حسین امیرعبداللهیان« وزیر امور خارجه ایران هم در گفت وگو با »ژوائو 
کشورها  برخی  اینکه  بیان  با  پرتغال  خارجه  امور  وزیر  کراوینیو«  گومز 
تروریستی  فعالیت های  و  اغتشاشات  موضوع  مداخله جویانه  اظهاراتی  در 
و  اغتشاشگران  تحریک  باعث  عمل  در  و  کرده  تلقی  اعتراض  عنوان  به  را 
تروریست ها می شوند، تصریح کرد: این کشورها حتی موضوع صدور قطعنامه 

یا تحریم هایی را در نشست آتی شورای وزیران اتحادیه اروپا در دستور کار 
خود قرار داده اند که در صورت چنین اقدامی، جمهوری اسالمی ایران اقدام 

متقابل خواهد کرد«.
    وزیر امورخارجه، با طرح یک پرسش اساسی به واکنش غرب نسبت به 
رویدادهای داخل ایران، پرداخت و پرسید: چه کسی باور می کند که فوت 
یک دختر آنقدر برای غربی ها اهمیت داشته باشد؟ اگر چنین است، نسبت 
چه  لبنان  و  سوریه  افغانستان،   ، عراق  در  کشته  و  شهید  هزار  صدها  به 

کردند؟ آنها می خواستند در ایران جنگ فرقه ای راه بیاندازند.
امیرعبداللهیان همچنین در خبری قابل تأمل از ورود سالح گرم به برخی 
از تظاهرات و اغتشاشات در کشور خبر داد و یادآور شد که این سالح ها از 

خارج وارد شده است و در ایران چنین سالح هایی وجود ندارد.
رئیس دستگاه دیپلماسی در گفت وگو با »جوسپ بورل« مسئول سیاست 
خارجی اتحادیه اروپا هم از آن ها خواست نگاه واقع بینانه ای به موضوعات 
داخلی جمهوری اسالمی داشته باشند و ایران سرزمین کودتاهای مخملی 
نیست و نخواهد بود. گفت وگویی که در آن بورل بر عدم دخالت اروپا در 

امور داخلی ایران تاکید کرد.
فرانسه  خارجه  امور  وزیر  کولونا«  »کاترین  با  گفت وگو  در  امیرعبداللهیان 
با اشاره به رفتار غرب در توسل به استانداردهای دوگانه عنوان کرد: جای 
تعجب است که مقابله با اغتشاش در اروپا عملی خوب و پسندیده است اما 
همین کار در ایران سرکوب قلمداد می شود! اجازه نمی دهیم هیچ طرفی از 

داخل یا خارج، امنیت ملی کشور را هدف قرار دهد.
»ناصر کنعانی« سخنگوی وزارت امورخارجه در واکنش به این موضع گیری ها، 
خطاب به بایدن گفت: »عادت شما ماهی گرفتن از آب های گل آلود است. 
و  ترمیم زخم های کوچک  برای  با هم  است.  ایران  اینجا  باشد،  یادتان  اما 
ایستاد و  ایران خواهیم  با هم برای استقالل  ایران خواهیم کوشید،  بزرگ 

صدالبته شکست دیگری بر انبوه شکست هایتان افزوده خواهد شد«.
به  واکنش  در  نیز  رئیس جمهور  دفتر  سیاسی  معاون  »محمد جمشیدی« 
اظهارات »جیک سالیوان« مشاور امنیت ملی بایدن در تداوم دخالت ها در 
امور داخلی ایران، خطاب به وی گفت: »مشاورین مغرض که به شما اخبار 
جعلی می دهند شما را غیر قابل اتکا می کنند. اگر در آستانه انتخابات نیاز 
دارید که خود را قوی نشان دهید سی و چند بار تقاضای مالقات مستقیم 

با ایران را سری نگه دارید.«
دخالت های فرانسه، آلمان و تحریم های انگلیس هم واکنش شدید وزارت 
امورخارجه را در پی داشت. امیرعبداللهیان در گفت وگو با همتای فرانسوی 
خود به این دخالت ها واکنش نشان داد و سفیر انگلیس و دانمارک در تهران 

هم به وزارت امورخارجه احضار شدند.
اشتباهات محاسباتی مهلک

    جغرافیایی که ایران در آن قرار دارد، همسایگان و اتفاقات تاریخی روی 
داده در این جغرافیا، گاهی سبب برخی اشتباهات محاسباتی برای بیگانگان 
می شود. برای مثال تصور می کنند اگر در یک جمهوری تازه استقالل یافته 
با مساحتی برابر با یکی از استان های ایران، کودتایی موسوم به مخملی به 
راه اندازند و شخص الف را با ب تعویض کنند، این نسخه مسموم قابلیت 

اجرا در جمهوری اسالمی ایران را هم خواهد داشت!
تصور می کنند اگر با ساختن و پرداختن گروهکی چون داعش توانستند در 
سرزمین دیگری تروریسم را حاکم کرده و عامل فروپاشی شوند، در ایران 
هم می توانند نقشه شوم تجزیه را اجرایی کنند. به نظر می رسد وقتی مردم 
ایران در معترض ترین و منتقدترین شرایط خود هم، همراهی کرد و ترک و 
لر و عرب و بلوچ فریاد می زنند، این سناریوها نه تنها قابلیت اجرایی نیافته 

بلکه به اشتباهات مهلک محاسباتی برای کشورهای غربی تبدیل می شود.

نقاب گفت وگو چگونه از چهره غرب افتاد؟

اشتباه مخملین غرب در قبال ایران

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

اوست و هر کس که خداوند ـ تبارك و تعالی ـ دوستش بدارد،
 در روز قیامت، مزد و پاداش او را بی حساب و کامل می دهد.
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یک متخصص خون و ایمونولوژی مطرح کرد؛

امیدی تازه برای ارتقای زندگی بیماران 
مبتال به سرطان

جدیدترین یافته  های مراقبت  های حمایتیrتسکینی 
از بیماران مبتال به سرطان، در کنگره انجمن مدیکال 

انکولوژی و هماتولوژی ایران ارائه می شود.
متخصص  حجت  سوزان  مهر،  خبرگزاری  گزارش  به 
خون و ایمونولوژی گفت: این کنگره بزرگ ترین کنگره 
بردن  باال  برای  ابزاری  و  ایران  در  انکولوژی  و  خون 
سطح آگاهی از آخرین پیشرفت های علمی در زمینه 
کنترل  نیکوکاری  مؤسسه  و  است  سرطان  بیماری 
سرطان ایرانیان با ارائه ۹ مقاله علمی پژوهشی در این 

کنگره حضور می یابد.
وی، پذیرش مقاالت تیم پژوهشی مؤسسه نیکوکاری 
موفقیتی  همایش  این  در  را  ایرانیان  سرطان  کنترل 
کنار  در  دارد  قصد  مکسا  افزود:  و  برشمرد  بزرگ 
دهد  توسعه  را  انکولوژیست ها طب حمایتیrتسکینی 
و اینکه توانسته از طریق تیم پژوهشی خود یک پنجم 
نشان  دهد،  اختصاص  خود  به  را  کنگره  پوسترهای 
می دهد که در زمینه طب حمایتی و تسکینی حرفی 

برای گفتن داریم.
کنگره های  و  همایش ها  در  حضور  داد:  ادامه  حجت 
می توانیم  طریق  این  از  و  است  مهم  بسیار  علمی 
مؤسسه نیکوکاری کنترل سرطان ایرانیان را به عنوان 
مراقبت های  حوزه  در  مؤسسات  مؤثرترین  از  یکی 
سرطان  و  خون  متخصصان  به  تسکینی  و  حمایتی 

معرفی کنیم.
مؤسسه طی 1۰ سال گذشته  این  اینکه  بیان  با  وی  
از مرحله تربیت نیرو و معرفی طب حمایتیrتسکینی 
در کنگره ها و همایش ها گذشته است، افزود: در حال 
حاضر وارد فاز سوم و ارائه مقاالت علمی در این باب 
شده   ایم و به نظر می رسد تحقیقات بومی در این حوزه 
می تواند سبب باال رفتن کیفیت زندگی بیماران مبتال 

به سرطان در ایران شود.
کنترل سرطان  نیکوکاری  مؤسسه  تهران  مدیر شعبه 
مؤسسه  پژوهشی  تیم  حضور  اینکه  بیان  با  ایرانیان، 
همایش های  در  ایرانیان  سرطان  کنترل  نیکوکاری 
بیشتر  آشنایی  و  تقاضا  آمدن  وجود  به  علمی موجب 
وجود  داشت:  اظهار  می شود،  حمایتیrتسکینی  طب 
سبب  کشور  بزرگ  بیمارستان های  در  خدمت  این 

توزیع عادالنه امکانات به بیماران خواهد شد.
وی از اعالم آمادگی مکسا برای همکاری های علمی و 
مدیریت دانش با مراکز علمی و دانشگاه ها در تمامی 
شهرهای ایران خبر داد و تأکید کرد: با حمایت خیرین 
و دانشگاه های علوم پزشکی در سراسر ایران می توان 
اولین  در  بود.  حمایتیrتسکینی  خدمات  رشد  شاهد 
کنگره بین   المللی و بیست و یکمین کنگره سراسری 
انجمن مدیکال انکولوژی و هماتولوژی ایران که از ۲۷ 
برگزار خواهد شد، ۳۰۰  تبریز  در  مهر 14۰1  تا ۲۹ 
و  پیشرفت ها  تازه ترین  و خارجی،  ایرانی  انکولوژیست 

دستاوردهای علمی خود را ارائه خواهند داد.

عضو هیأت علمی دانشگاه علوم پزشکی تهران؛

دندان کمتر
 باعث کوتاهی عمر می شود

عضو هیأت علمی دانشگاه علوم پزشکی تهران گفت: 
بر اساس مطالعات منتشر شده در معتبرترین مجالت 
دندانپزشکی دنیا، افرادی که دندان های کمتری دارند، 
نسبت به سایر افراد طول عمر کمتری خواهند داشت.

 ندا مسلمی، در حاشیه برپایی بیست و یکمین کنگره 
مطالعات  افزود:  ایران،  پریودونتولوژی  علمی  انجمن 
انجام شده از ارتباط مشکالت قلبی، عروقی، مغزی و 

ریوی با سالمت دندان ها و لثه حکایت دارد.
ادامه  تهران  پزشکی  علوم  دانشگاه  علمی  هیأت  عضو 
داد: اهمیت حفظ سالمت دندان ها به حدی است که 
ارتباط  علمی،  مجالت  معتبرترین  از  یکی  در  اخیراً 
تأیید  با طول عمر مورد  میان حفظ سالمت دندان ها 

قرار گرفته است.
تأثیر  و  وجودی  اهمیت  نمی توان  اینکه  بیان  با  وی 
عملکرد  مجدد  برقراری  در  دندانی  ایمپلنت های 
گرفت،  نادیده  را  دندانی  بی  دچار  افراد  در  دندان ها 
تاکید کرد: اما هیچ ایمپلنتی از نظر عملکرد دراز مدت 

و حتی زیبایی قابل قیاس با دندان طبیعی نیست.
دبیر علمی بیست و یکمین کنگره بین المللی انجمن 
دندانپزشکان  ما  وظیفه  گفت:  ایران،  پریودونتولوژی 
را  فرد  دندان های طبیعی  امکان  تا حد  است که  این 

حفظ کنیم.
مسلمی با بیان اینکه استفاده از ایمپلنت های دندانی 
اگر چه تا االن نتایج قابل قبولی را نشان داده است، 
افزود: ولی تا زمانی که امکان حفظ سالمت دندان ها 
و شرایط بافت های اطراف وجود دارد، باید از کشیدن 
آنها اجتناب شود و تا حد امکان درمان با ایمپلنت های 

دندانی را به تعویق بیاندازیم.
با  امروزه  گفت:  ایران  پریودونتولوژی  انجمن  عضو 
پیشرفتهای علمی صورت گرفته، امکان درمان و حفظ 
موضوع  و  دارد  وجود  افتاده  مخاطره  به  دندان های 
کنگره  یکمین  و  بیست  از  روز  دومین  در  که  مهمی 
مورد  ایران  پریودونتولوژی  علمی  انجمن  المللی  بین 
مبحث  قرار خواهد گرفت، همین  نظر  تبادل  و  بحث 

حفظ دندان ها است.
عضو هیأت علمی دانشگاه علوم پزشکی تهران تصریح 
کرد: امروزه با کمک تکنیک ها و جراحی میکروسکوپی 
کشیدن  از  می توان  استخوان  پیوند  و  لثه  بازسازی  و 
بسیاری دندان ها پیشگیری کرد؛ از سوی دیگر هزینه 
درمان بیماری های لثه و حفظ دندان طبیعی به مراتب 
اظهار  وی  است.  دندانی  ایمپلنت  با  درمان  از  کمتر 
لثه  جراح  جایگاه  و  اهمیت  با  مردم  متأسفانه  کرد: 
)پریودونتیست( زیاد آشنایی ندارند و برخالف بسیاری 
موارد که بیمار را ناچار به مراجعه به مطب دندانپزشک 
می کند، بیماری های لثه ای عمدتاً دردناک نیست بنابر 
این بیمار زمانی به جراح لثه مراجعه می کند که فرصت 
طالیی درمان از دست رفته یا دندان دچار لقی شدید 
شده است. مسلمی، گفت: نکته مهم در کار تخصصی و 
آموزشی، تاکید به همکاران دندانپزشک برای معاینات 

و تشخیص بیماری لثه در مراحل اولیه است.

وزیر کشور:

اگر کسی حرف و نقدی دارد،
 می تواند مطرح کند

وزیر کشور گفت: اگر کسی حرفی و نقدی دارد می تواند مطرح 
کند، همانطور که اکنون به روش ها و سطوح های مختلف نیز 

انتقاد انجام می شود.
احمد وحیدی روز سه شنبه ۲۶ مهر در سفر به استان بوشهر و 
در جمع خبرنگاران با اشاره وضعیت مطلوب امنیت اظهار کرد: 
با مدیریت خوب  بوشهر  استان  اندک در  برخی مزاحمت های 

مسئولین رفع شده است
اغتشاشات  امنیتی  و  اطالعاتی  اینکه دستگاه های  بیان  با  وی 
تحویل  بازداشت  اغتشاشگران  کرد:  اضافه  کرده اند،  کنترل  را 

دستگاه قضا شده اند تا به مسائل آن ها رسیدگی شود.
برای  پریشانی  خواب های  دشمنان  کرد:  تصریح  کشور  وزیر 
تعبیر  هرگز  خواب  این  که  بودند  دیده  ایران  اسالمی  انقالب 
را  ایران  امنیت  آنها تصور می کنند که می توانند  نخواهد شد؛ 
به خطر بیاندازند. وحیدی با تاکید بر اینکه جمهوری اسالمی 
امنیت  کرد:  بیان  است،  فارس  خلیج  امنیت  کننده  تضمین 

جمهوری اسالمی و خلیج فارس مطلوب است.
ادامه داد: دشمنان دچار خطای محاسباتی هستند و هر  وی 
به سنگ می خورد و  را دنبال می کنند و سرشان  بار مسیری 
مردم با استواری، انسجام و وحدت ملی در میدان دفاع از کشور 
هستند. وزیر کشور با بیان اینکه جمهوری اسالمی از بازترین 
کشور در حوزه نقد است، اظهار کرد: اگر کسی حرفی و نقدی 
دارد هم می تواند مطرح کند، همانطور که اکنون به روش ها و 
از  اما هیچ کس  انجام می شود  انتقاد  نیز  مختلف  سطوح های 
اغتشاشگر نمی پذیرد که کسب و کار و جان و زندگی مردم را 

به خطر بیاندازد و برای مردم مزاحمت ایجاد کند.
وی گفت: دشمن به خصوص کانال های خبری معاند به دنبال 
ایجاد آشوب فعالیت می کنند اما این کار آب در هاون کوبیدن 
است. آنها باید سر عقل بیایند و اطالعات غلط خود را اصالح 
کنند. وزیر کشور عنوان کرد: امنیت کشور ایران مردم محور 
است و مردم خود آن را تامین می کنند، اگر جوانانی احساساتی 
با  رافت اسالمی  با  باشند  اغتشاشات حضور داشته  شده و در 
بر  اغتشاشات مصرانه  در  اگر کسانی  اما  برخورد می شود  آنها 
تخریب و بر هم زدن نظم عمومی پافشاری کرده اند، بر اساس 
موازین قضایی با آن ها برخورد عادالنه می شود. وحیدی بیان 
کرد: تعداد زیادی از افراد دستگیر شده که با اظهار پشیمانی 
عنوان کرده اند که تحت تاثیر فضاهای مجازی و تلویزیون های 
گرفته اند،  قرار  دست  غربی ها  و  سعودی  عربستان  به  وابسته 
آزاد شده اند. تعدادی نیز که پرونده های روشنی در اغتشاشات 
برای  قضا  دستگاه  به  و  صادر  آن ها  کیفرخواست  داشتند، 
است  تعجب  جای  داد:  ادامه  وی  می شوند.  معرفی  رسیدگی 
که در این کانال ها مسائل مربوط به اغتشاش نه تنها آموزش 
داده می شود که ترویج و رهبری هم می شود و ملت ایران محق 
هستند که از این رسانه ها در وقت مناسب در سطح بین الملل 

درخواست محاکمه داشته باشند.
وزیر کشور روز) سه شنبه ۲۶ مهر( به استان بوشهر سفر کرد؛ 
وی در این سفر از جزیره خارگ و تأسیسات نفتی این جزیره 
بازدید، در نشستی با نماینده ولی فقیه در استان و امام جمعه 

بوشهر، استاندار بوشهر و دیگر مسئوالن شرکت کرد.
مخبر در جلسه بررسی مسائل آب:

نیاز صنایع نباید از آب شرب تامین شود 
 معاون اول رییس جمهور گفت: نیاز صنایع نباید از منابع آب 
شرب تامین شود و الزم است وزارت نیرو مهلتی را تعیین کند 
تا این صنایع ظرف مدت تعیین شده منابع آب جایگزین نظیر 
پساب به جای آب شرب را فراهم کنند.  محمد مخبر روز سه 
شنبه در جلسه بررسی مسائل آب، وزارت نیرو را مکلف کرد 
طرح ها و برنامه های اضطراری برای جلوگیری از بحران کم آبی 
مالی  منابع  به همراه  را  آبی  دارای تنش  و مناطق  در شهرها 
مورد نیاز احصاء کند تا تدابیر الزم برای پیشگیری از بحران 
کم آبی اندیشیده شود. معاون اول رییس جمهور به مصرف آب 
شرب در بخش صنعت به ویژه در صنایع و کارخانجات اطراف 
منابع  از  نباید  صنایع  نیاز  کرد:  تصریح  و  اشاره  تهران  استان 
آب شرب تامین شود و الزم است وزارت نیرو مهلتی را تعیین 
کند تا این صنایع ظرف مدت تعیین شده منابع آب جایگزین 
افزود:  مخبر  کنند.  فراهم  را  شرب  آب  جای  به  پساب  نظیر 
که  شود  برنامه ریزی  نحوی  به  باید  هم  کشاورزی  بخش  در 
استفاده از منابع آب شرب به حداقل ممکن کاهش یابد ضمن 
آنکه اشتغال و تولید این بخش نیز دچار آسیب نشود. معاون 
اول رییس جمهور از تالش ها و اقدامات وزارت نیرو در دولت 
مصرف  و  تولید  مطلوب  مدیریت  خاطر  به  سیزدهم  مردمی 
بخش آب و همچنین برق قدردانی و تصریح کرد: وزارت نیرو 
ریزی کرد که مشکلی  برنامه  نحوی  به  یکسال گذشته  ظرف 
در بخش تأمین برق نداشتیم و مواردی که با تنش آبی مواجه 

شدیم نیز با تدابیر این وزارتخانه و همکاری مردم مرتفع شد.
که  انجام شود  به شکلی  برنامه ریزی ها  باید  کرد  تاکید  مخبر 
امر  این  البته  که  شود  پیشگیری  آبی  تنش های  و  کمبود  از 
همکاری و همراهی جدی مردم را می طلبد و جامعه باید آگاه 
باشد که خشکسالی مستمر، مدیریت و برنامه ریزی را دشوار 

کرده است.

سالمت

جامعه

کاریکاتور

 وحدت و همدلی مسلمانان خاری در چشم صهیونیسم و استکبار 

رئیس جمهور:

 دولت باید با همه امکانات در خدمت نخبگان باشد

قالیباف در صحن مجلس مطرح کرد؛

هدر رفت ۶٠ تا ۸٠ میلیارد دالری مصرف انرژی را متوقف کنید

 رئیس جمهور با تاکید بر استقالل بنیاد ملی 
امکانات  همه  با  باید  دولت  اینکه  و  نخبگان 
در خدمت نخبگان و دانشگاه باشد گفت: در 
نداریم  محدودیتی  جهانی  دانش  از  استفاده 
محتاط  دیگران  نسخه پیچی  به  نسبت  اما 

عمل می کنیم.
 آیت اهلل سید ابراهیم رئیسی روز سه شنبه در 
دوازدهمین همایش بنیاد ملی نخبگان که در 
سالن اجالس سران برگزار شد، با بیان اینکه 
به  توجه  و  حمایت  دولت  جدی  اراده  امروز 
نخبگان کشور  افزود: ظرفیت  است،  نخبگان 
ایده  تحقق  برای  مناسبی  بسیار  زمینه  قطعاً 
ایجاد تحول در زمینه های  دولت مردمی در 

علمی و عملکردی خواهد بود.
فلسفه  به  اشاره  با  ادامه  در  جمهور  رئیس 
تشکیل بنیاد نخبگان، تصریح کرد: بنیاد ملی 
نخبگان که با ایده و نظر حکمت آمیز رهبری 
و حمایت  به منظور شناسایی  انقالب  معظم 
سال های  در  شد،  تشکیل  کشور  نخبگان  از 
هم  موثری  و  مفید  اقدامات  خود  فعالیت 
گرفته همچنان  انجام  آنچه  اما  است،  داشته 
با نقطه مطلوب فاصله دارد و باید با توجه و 
در  نو  گام هایی  گذشته  تجربیات  از  استفاده 
جهت شناسایی و حمایت از نخبگان برداشت.

رئیسی در ادامه برخورداری از استعداد برتر، 
برای  تالش  و  مضاعف  تالش  و  کار  روحیه 
رفع نیازهای کشور را از شاخصه های نخبگی 
برشمرد و اظهار داشت: اولین شکر این نعمت 
برای صاحب آن یعنی نخبگان، آن است که 
این نعمت را متعلق به خدا بداند و در مسیر 
خود  از  دهد،  قرار  استفاده  مورد  او  رضایت 
پرهیز  است،  نخبگی  آفات  از  که  بینی  برتر 
ابتکار خود  و  استعداد، خالقیت  تمام  و  کند 

و  مردم  نیازهای  از  گره گشایی  جهت  در  را 
کشور بکار گیرد.

به  فرهنگی  انقالب  عالی  شورای  رئیس 
کارگیری نخبگی در مسیر رفع نیازهای مردم 
و کشور را بسیار ارزشمند دانست و بر اهمیت 
نقش والدین، معلمان و اساتید در مسیر رشد 

و پیشرفت نخبگان تأکید کرد.
بیان  با  سخنانش  ادامه  در  رئیسی  آیت اهلل 
اینکه میان »دانشگاه پیشرو و دانشگاه پیرو« 
دانشگاه  گفت:  دارد،  وجود  زیادی  تفاوت 
خالقیت  و  نوآوری  نماد  دارد  تالش  پیشرو 
کشور  مسایل  نظام  کنار  در  را  خود  باشد، 
مجرب ترین  از  بهره گیری  با  و  کند  تعریف 
بهترین دانشجویان و دانش پژوهان  اساتید و 
آنها  حل  جهت  در  و  بشناسد  را  مسائل 
پیشقراول باشد. اما دانشگاه پیرو بدون توجه 
مبتکر،  نیروهای  و  داخلی  توانمندی های  به 
تا  است  آن  دنبال  به  کشور  خالق  و  نوآور 
ببیند دیگران چه می خواهند و چه می کنند!

به  نسبت  ما  اینکه  بیان  با  جمهور  رئیس 
کشورهای  تجربه  و  دانش  و  علم  از  استفاده 
کرد:  تصریح  نداریم،  محدودیتی  هیچ  دیگر 
سوی  از  شده  ارائه  نسخه های  با  قطعاً  البته 

دیگران با احتیاط برخورد می کنیم.
پژوهشگران  و  دانشمندان  کارشناسان، 
را  دیگران  سوی  از  شده  ارائه  نسخه های 
متناسب  آیا  که  می کنند  بررسی  دقت  به 
حوزه های  در  کشور  مسایل  و  زیست بوم  با 

مختلف هست یا نه؟
»نخبه  تفاوت  تشریح  در  همچنین  رئیسی 
با نخبه مستقل«، تصریح کرد: نخبه  وابسته 
مستقل می خواهد آزادانه بیندیشد، خالقیت 
داشته باشد، نیاز مردمش را بشناسد و تمام 

آنها  رفع  در جهت  را  استعداد خود  و  دانش 
بکار گیرد و خود را وابسته به قدرت و پول 

دیگران نکند.
رئیس جمهور با بیان اینکه در گذشته شاهد 
و  ثروت  به  دشمنان  دست اندازی  و  غارت 
امروز  اما  بودیم،  و سرزمین مان  منابع کشور 
نخبگان  جذب  برای  برنامه ریزی  حربه  با 
اظهار  مواجهیم،  کشورمان  استعدادهای  و 
که  شناختی  جنگ  این  در  دشمن  داشت: 
قشر  غارت  دنبال  به  انداخته  راه  به  ما  علیه 
پیشرو و نخبه کشور است و از این جهت ما 
جایگاه  حفظ  ضمن  داریم  وظیفه  مسئولین 
و  فعالیت  برای  را  زمینه  نخبگان،  کرامت  و 
در کشور  ارزشمند  قشر  این  پیشرفت  تداوم 

فراهم کنیم.
و  حقوقی  مالی،  حمایت  رئیسی  آیت اهلل 
مجوزها  صدور  در  تسهیل گری  همچنین 
بویژه برای شرکت های دانش بنیان را از جمله 
برشمرد  نخبگان  از  دولت  الزم  حمایت های 
افزود: امروز حضور نخبگان در جای جای  و 
کشور جلوه دارد و قطعاً فراهم کردن زمینه 
گره گشای  آنان  بیشتر  نقش آفرینی  برای 
مسایل  در  کشور  مشکالت  از  بسیاری 

اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی خواهد بود.
رئیس جمهور همچنین تأکید کرد: بنیاد ملی 
از  دولت  حمایت های  دارد  وظیفه  نخبگان 
نخبگان را به شکل عملی پیگیری کند و ملجأ 
و پناهی برای نخبگان در جهت برطرف سازی 

خواسته ها و نیازهای آنها باشد.
رئیسی بسیاری از مشکالتی که برای بشریت 
به  از  ناشی  را  است  افتادن  اتفاق  حال  در 
خدمت گرفتن علم و دانش نخبگان از سوی 
تصریح  و  دانست  دنیا  استکباری  قدرت های 

کشور  به  ما  نخبگان  از  یک  هر  اگر  کرد: 
دیگری مهاجرت کرد، ولو با شرایط و امکانات 
خوب مشغول بکار شد، اما باید از خود بپرسد 
که محصول فعالیت و علم و دانش او به دست 
چه کسی خواهد افتاد و در چه مسیری مورد 

استفاده قرار می گیرد؟
رئیس جمهور شهید چمران و شهید سلیمانی 
برای  واقعی  نخبه  عینی،  نمونه  و  مصداق  را 
قاسم  حاج  شهید  گفت:  و  دانست  کشور 
سلیمانی نخبه ای بود که توانایی و توانمندی 
بکار  امنیت کشور  تأمین  را در خدمت  خود 
گرفت و امروز نام او به عنوان قهرمان مبارزه 

با تروریسم در دنیا می درخشد.
از سخنان  دیگری  بخش  در  رئیسی  آیت اهلل 
عدالت  راستای  در  را  نخبگان  به  توجه  خود 
اظهار  و  تربیتی دانست  و  آموزشی، پرورشی 
نیز  مدیریتی  و  حکمرانی  حوزه  در  داشت: 
بکارگیری نخبگان بسیار اثربخش بوده است.

رئیس جمهور هدایت نخبگان به تحصیل در 
رشته های مورد نیاز کشور را مورد تأکید قرار 
داد و گفت: امروز جمهوری اسالمی در حوزه 
گردشگری سالمت در منطقه و جهان سرآمد 
است و این امر حاصل توجه به نیاز کشور در 
استمرار  باید  که  است  بوده  نخبگان  هدایت 

یابد.
نقش  اهمیت  به  اشاره  با  ادامه  در  رئیسی   
تولید  توسعه  در  دانش بنیان  شرکت های 
برای  بازاریابی  و  تجاری سازی  کشور، 
از  را  دانش بنیان  شرکت های  محصوالت 
جمله وظایف دولت در زمینه حمایت از این 
شرکت ها عنوان و تأکید کرد: بار دیگر اعالم 
ندارد،  حق  نهادی  و  سازمان  هیچ  می کنم 
را  استانداردی  و  باکیفیت  محصول  مشابه 
خارج  از  می شود،  تولید  داخل کشور  در  که 
محسوب  سازمانی  تخلف  کار  این  کند.  وارد 
تولیدکنندگان  به  جفا  و  ظلم  و  می شود 
کشور است. رئیس جمهور همچنین با اشاره 
حمل  توسعه  زمینه  در  دولت  اقدامات  به 
ظرفیت  از  استفاده  با  کشور  ریلی  نقل  و 
در  گفت:  داخلی،  دانش بنیان  شرکت های 
ریلی  مسیرهای  فعال سازی  زمینه  این 
توسعه همکاری  راستای  در  و جنوب  شمال 
ترانزیتی با کشورهای همسایه آغاز شده و به 
دستاوردهای بسیار خوبی هم رسیده ایم و با 
وجود عقب ماندگی ها از گذشته در این زمینه، 

این مسیر ادامه خواهد یافت.
معاون  و  نخبگان  ملی  همایش  دوازدهمین 
شعار  با  نخبگان  ملی  بنیاد  سرآمدان 
ایران«  سرآمدی  برای  نخبگان  »حکمرانی 
دلیل همه گیری  به  تاخیر  از سه سال  پس 
و  نخبه   ۵۰۰ مشارکت  با  امروز  کرونا، 
دستگاه های دولتی در سالن اجالس سران در 

تهران آغاز به کار کرد.

برای  گفت:  اسالمی  شورای  مجلس  رییس   
گاز  مصرف  و  تولید  ناترازی  از  جلوگیری 
طبیعی در کشور باید جلوی هدررفت ۶۰ تا 
8۰ میلیارد دالری انرژی  را گرفت. محمدباقر 
 r۲۶شنبه سه  روز  علنی  جلسه  در  قالیباف 
از  پس  و  اسالمی  شورای  مجلس   rمهر
مورد  در  انرژی  کمیسیون  گزارش  گزارش 
ناترازی تولید و مصرف گاز طبیعی در کشور 
در جمع بندی سخنان وزیر نفت، نمایندگان 
و  دولت  از  مردم  گفت:  انرژی  کمیسیون  و 
و  حل  موضوع  این  که  دارند  توقع  مجلس 
فصل شود. چرا که در سال ۹۳ مجلس به این 
موانع  رفع  قانون  در  و  بود  پرداخته  موضوع 
تولید رقابت پذیر در ماده 1۲ بند الف و ب به 
همین موضوع مربوط به بهینه کردن سوخت 
و انرژی در کشور به صورت مفصل پرداخته 
شورای  مجلس  رییس  بود.  داده  راهکار  و 
اسالمی افزود: چرا برای یکبارهم که شده به 
که  نمی کنیم  نهایی  را  موضوع  این  درستی 
قانونی که می تواند ما را ازاین شرایط نجات 
اوجی  آقای  یادآور شد:  کنیم. وی  دهد،اجرا 
خدمتگزار  عنوان  به  بنده  و  جنابعالی  اگر 
را  موضوع  این  قانونگذاری  و  اجرا  در  مردم 
یا 8۰  از صندوق  کنیم که 1۰درصد  مطرح 
میلیارد دالر از جایی دیگر برای رفع ناترازی 
می کنید  فکر  شما  آیا  شود،  داده  اختصاص 
موضوع  این  برای  پول  دالر  میلیارد   8۰ که 
شما  و  بنده  داد:  ادامه  قالیباف  دارد؟  وجود 
وهمه کارگران زحمت کش نفت و دلسوزان 
 ۶۰ بین  ساالنه  که  می دانند  نظام  و  انقالب 
تا 8۰ میلیارد دالر انرژی ها را هدر میدهیم. 
تصمیم  موضوع  این  برای  خواهیم  نمی  آیا 
دست  هستیم  حاضر  چطور  کنیم؟  گیری 
گدایی برای گرفتن پول دراز کنیم ولی حاضر 

نیستیم این مشکالت را اصالح کنیم؟ بدون 
شک مشخص است روش های اجرایی ما یا 
قانون گذاری ما اشکال دارد که هنوز به این 

موضوع رسیدگی نکردیم.
من،  همکاران  اوجی،  آقای  تاکیدکرد:  وی 
من  مجلس،  کمیسیون های  محترم  روسای 
خطاب  البته  هستیم.  مسئول  همه  شما  و 
من فقط دولت نیست بلکه مجموعه مجلس 
می دهم.  قرار  مخاطب  را  خودم  و  ودولت 
چرا به گونه ای تدبیر نمی کنیم که مردم که 
مصرف کننده اصلی هستند قدرت خرید آنها 
را باال ببریم تا نسبت به بهینه کردن وسایل 

گاز سوز و نفت سوز خود اقدام کنند.
مردم باید از کاهش مصرف انرژی

 منتفع شوند
رییس قوه مقننه ادامه داد: ما قانون نوشتیم 
اما نتوانستیم تصمیم بگیریم و راهکاری ایجاد 
کنیم که کسانی که سوخت مصرف می کنند 
نصیبش  منفعتی  مصرف،  کاهش  صورت  در 
کاهش  این  از  باید  که  کسی  اولین  شود. 
فرد  آن  خود  ببرد،  منفعت  انرژی  مصرف 
است. چراکه اگر منفعت این فرد دیده نشود، 
مصرف سوخت کاهش نمی یابد. امروز کسی 
که  آنطور  است  کردن  اسراف  حال  در  که 
را پرداخت  باید هزینه سوخت مصرفی خود 
نمی کند و در طرف مقابل نیز کسی هم که 
این  از  اقتصادی  کم مصرف می کند، منفعت 
موضوع عایدش نمی شود و باید این ناترازی و 
ناعدالتی را برطرف کنیم. قالیباف در تصریح 
قیمت سوخت  که  می شود  گفته  امروز  کرد: 
به صورت پلکانی متناسب با مصرف افزایش 
یافته است این در حالی است که این شیوه 
در جاهایی با مشکالتی مواجه شده است تا 
زمانی که هوشمندی در تولید، انتقال، توزیع 

پیش  از  کاری  نشود،  انجام  سازی  ذخیره  و 
نمی رود.وی با اشاره به مدت زمان رسیدگی 
به گزارش کمیسیون انرژی در مورد ناترازی 
تولید و مصرف گاز طبیعی در کشور در جلسه 
امروز اظهار کرد: ۹۰ دقیقه در مجلس وقت 
گذاشتیم و درباره موضوعاتی صحبت کردیم 
و همه حرف های انجام نشده گذشته را دوباره 
تکرار کردیم و می خواهیم 8۰ میلیارد دالر 
به نفت بدهیم که مشکل ناترازی را حل کند؛ 
این درحالیست که 8۰ میلیارد دالر در هدر 
رفت انرژی ضایع می شود و ما نباید اجازه این 

موضوع را بدهیم.
ساالنه ۱۰ها میلیارد دالر سرمایه از بین 

می رود
اینکه  بیان  با  اسالمی  رئیس مجلس شورای 
کشور  انرژی  کشور  حکمرانی  نظام  در 
بین  از  سرمایه  دالر  میلیارد  1۰ها  ساالنه 
در  می توان  که  گازی  کرد:  عنوان  رود،  می 
و  کنیم  استفاده  صادرات  و  پتروپاالیشگاه ها 
هدر  را  هستند  ما  درآمدی  منابع  بزرگترین 
می دهیم و در کنار آن آلودگی های شهری و 
آب و هوا ایجاد می کنیم و به محیط زیست 

خسارت وارد می کنیم.
توجه به مترو نمونه ای برای جلوگیری 

هدر رفت انرژی است.
مشکالت  مطالعات  از  یکی  به  ادامه  در  وی 
و  شهرداری  توسط  تهران  در  شده  انجام 
استفاده  از  ناشی  عواید  درباره  نفت  وزارت 
در  کرد:  اظهار  و  اشاره  مترو  از  شهروندان 
در  که  کردیم  بررسی  نفت  وزارت  با  تهران 
حوزه حمل و نقل هر مسافر اگر با مترو تردد 
جهت  از  نقلیه  وسایل  سایر  به  نسبت  کند، 
می شود  جویی  صرفه  سنت   ۲۳ اقتصادی 
کردیم.  تعیین  سنت   1۳ را  رقم  این  ما  که 

زیرساخت های  تمام  تهران  نقل  و  حمل  در 
هر  فاصله  سر  و  است  آماده  مترو  با  مرتبط 
قطار از جهت فنی می تواند در هر ایستگاه ۲ 
دقیقه باشد ولی امروز ۹ دقیقه است؛ معنای 
این حرف آن است که امروز ۲ میلیون مسافر 
زیرساخت  به  واگن  اگر  اما  می شوند  جابجا 
میلیون   ۹ به  تعداد  این  شود،  اضافه  مترو 
افزود:  افزایش می یابد. رییس مجلس  مسافر 
به  مسافر  هر  ازای  به  سنت   1۳ همان  اگر 
خرید واگن تخصیص یابد، این امکان فراهم 
است تا هر دو روز یک واگن به مترو اضافه 
بخش  در  که  سرمایه گذارانی  امروز  شود. 
قراردادی  با  و  در کشور هستند  واگن  تولید 
مشترک  تولید  زمینه  در  چین  کشور  با  که 
و  اعتبار  این  هستند  حاضر  دارند،  اینجا  در 
همین  از  که  دهند  انجام  را  گذاری  سرمایه 
به  ساله   ۶ الی   ۵ دوره  یک  طول  در  محل 
صورت یک جا ۲ هزار واگن اضافه به ظرفیت 
این یک نمونه است که  متروی تهران شود؛ 
در همه حوزه ها نیز یافت می شود. اما ما هرگز 
برای این مسائل وقت نمی گذاریم و همه ما 
کلی گویی می گوییم و به دنبال این هستیم 
این را  از ما  که یکی به ما پول بدهد. مردم 
ادامه گفت: دوستان  قالیباف در  نمی پذیرند. 
انتظار داشتند که دولت  کمیسیون بهداشت 
یک درصد مربوط به ارزش افزوده از 8 درصد 
را به بهداشت و درمان بدهد؛ طی یکی دوماه 
اما  داد،  را  پول  این  خزانه  و  دولت  گذشته 
باقی  وزارتخانه  این پول در حساب  از  چقدر 
به  باید  که  پول  این  از  چقدر  و  است  مانده 
مناطق محروم اختصاص می یافت، چه میزان 
بجای  و دولت  یافته است. مجلس  تخصیص 
عیب و ایراد گرفتن از همدیگر، باید کنار هم 

بنشینیم و کمک کنیم.


