
هر حرکت و اقدام اقدام منجر
 به آشوب،  اعتراض نیست 

جمهوری اسالمی تنها نظامی است 
که براساس رفراندوم بنا شد

صفحه )4(صفحه )4(

معاون حقوقی رییس جمهور با تاکید بر اینکه دشمن با بکارگیری 
همه توان و ظرفیت خود بویژه رسانه آمده بود تا ورای براندازی، 
ایران را تجزیه کند، گفت: هر حرکت و اقدامی که منجر به آشوب 
و بلوا در کشور و کشته شدن مردم شود، اعتراض نیست.  محمد 
امور حقوقی دستگاه  دهقان در سومین جلسه شورای هماهنگی 

اجرایی کشور در دولت سیزدهم با اشاره به وقایع اخیر ...

 معاون پارلمانی رییس جمهور گفت: ما تنها نظامی هستیم که بر 
اساس رفراندوم بنا شد و هیچ نظامی تاکنون آرای مردمی نداشته 
دانشجویان  جمع  در  شنبه  سه  روز  حسینی  سیدمحمد  است.  
دانشجویان  شعار  با  سخنرانی  حین  که  مدرس  تربیت  دانشگاه 
مواجه شد، اظهار داشت: ما آمده ایم تا حرف های شما را بشنویم 

و با شعار آزادی موجب دیکتاتوری نشوید و با آزادی بیان....
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ساخت ۸ هزار و ۷۵۰ مسکن 
در استان در دست اجراست

بیشتر بدانید؛

بررسی پدیده خالکوبی 
و ریشه های آن

روستائیان در استان مشکل 
تامین سوخت زمستانی ندارند

نفتی  فرآورده های  پخش  شرکت  مدیرعامل 
کهگیلویه و بویراحمد می گوید: روستاییان و عشایر 
مشکلی  زمستانی  سوخت  تامین  برای  استان  این 
به  توجه  با  داشت  اظهار  خشایی،  ساالر  ندارند. 
کل  اداره  همکاری  و  شده  انجام  برنامه ریزی های 
ساکنان  روستایی،  تعاون  سازمان  و  عشایر  امور 
روستاها و عشایر فاقد شبکه گازرسانی، برای تامین 

سوخت زمستانی امسال مشکلی نخواهند داشت.
انجام شده  به تالش های  توجه  با  کرد:  عنوان  وی 
نفت  نفتی،  فرآورده های  و همکاری شرکت پخش 
برای  استان  این  عشایری  مناطق  نیاز  مورد  سفید 

سوخت زمستانی ذخیره شد...

رئیس جمهور تحقق کامل نظام اداری در تراز 
نگرش  و  نگاه  نیازمند  را  اسالمی  جمهوری 
تحول گرایانه دانست و گفت: امروز همه قبول 
دارند که نظام اداری نیازمند تحول است و در 
برافراشته،  را  تحول خواهی  پرچم  که  دولتی 
ضرورت دارد نظام اداری و ساختار حکمرانی 

متحول و متناسب سازی شود.
 سید ابراهیم رئیسی در ادامه فرایند نظارت 
سازمان  به  اجرایی   دستگاه های  بر  ستادی 
جمع  در  و  رفت  کشور  استخدامی  و  اداری 
مدیران این سازمان به عنوان ششمین مقصد 
گزارش  استماع  ضمن  ستادی،  نظارت های 
و  راهکارها  مجموعه  این  یک ساله  عملکرد 
پیشنهادات مهمی برای ارتقای کمی و کیفی 

عملکرد این سازمان ارائه کرد.
در  اداری  نظام  کامل  تحقق  جمهور  رئیس 
و  نگاه  نیازمند  را  اسالمی  جمهوری  تراز 
امروز  گفت:  و  دانست  تحول گرایانه  نگرش 
با  کشور،  مدیریت  حوزه  صاحب نظران  همه 
اداری  نظام  که  معتقدند  سیاسی  سلیقه  هر 
ما نیازمند تحول است و در دولتی که پرچم 
دارد  ضرورت  برافراشته،  را  تحول خواهی 
و  متحول  حکمرانی  ساختار  و  اداری  نظام 
در  بازنگری  رئیسی  شود.  متناسب سازی 
فرایندها را الزمه تحول در نظام اداری کشور 
دانست و تاکید کرد: تمام مراحل تحول اداری 
باید دو ویژگی مهم داشته باشند، اول اینکه 
مبانی آن از غنا و قطعیت علمی برخوردار و 
قابل دفاع باشند و دوم اینکه عزم عملی برای 
باشد. رئیس جمهور  اجرای آن وجود داشته 
سازمان اداری و استخدامی کشور را به ارائه 
به  اداری  خدمات  کیفیت ترین  با  و  بهترین 
نظام  سالم سازی  هزینه،  کمترین  با  مردم 
اداری، تسریع در نظم دهی به سازمان اداری 
کشور و نیز در نظر گرفتن دیدگاه های مردمی 
در نظام ارزیابی ها برای کارآمدتر شدن شیوه 
مکلف  اجرایی  دستگاه های  عملکرد  ارزیابی 
نیروی  تراکم  فصل  و  حل  و  پیگیری  کرد. 
انسانی در برخی از دستگاه ها، جذب نخبگان 

در دستگاه های اجرایی، اجرای عدالت...

مدیرکل راه و شهرسازی کهگیلویه و بویراحمد گفت: 
هزار   ۱۰ مسکن  ملی  نهضت  طرح  در  استان  سهمیه 
و  هزار  اینک ساخت هشت  هم  که  تعیین شده  خانه 
۷۵۰ واحد از آنها در دست اجراست. محمد راستا اظهار 
در همه  ملی مسکن  نهضت  واحدهای  داشت: ساخت 
شهرهای استان آغاز شده است. وی افزود: بنیاد مسکن 
کوچک  در شهرهای  واحد  و ۵۲۹  هزار  چهار  سازنده 
و روستاهای استان است و ۲ هزار و ۶۵۶ واحد خود 
در شهر  بیشتر  که  دارد  وجود  استان  در سطح  مالک 
و  کهگیلویه  و شهرسازی  راه  مدیرکل  یاسوج هستند. 

بویراحمد تصریح کرد: همچنین ساخت یک هزار...

مدیر کل راه و شهرسازی  خبر داد:
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معاون امور صنایع و معادن سازمان صنعت، 
معدن و تجارت کهگیلویه و بویراحمد:

امهال بدهی واحدهای تولیدی 
کهگیلویه و بویراحمد تمدید شد

مدیر امور باغبانی جهادکشاورزی استان: 

عملیات احداث باغ در ۲۵۰ هکتار 
زمین دیم کهگیلویه و بویراحمد 

آغاز شد

نظام اداری
 نیازمند تحول است 
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دادستان یاسوج خبر داد؛

9۰ درصد بازداشت شدگان 
اخیر آزاد شدند
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شناسه آگهی ؛  1406294  امور حقوقي و قراردادهاي شرکت بهره برداري نفت و گاز گچساران

فراخوان ارزیابي کیفي 
جهت برگزاري مناقصه عمومي یك مرحله اي 

شماره ۰1/ ۰41/ 44۵           

 شرکت بهره برداري نفت و گاز گچساران در نظر دارد
 فراخوان ارزیابی کیفی جهت برگزاری مناقصه عمومی مربوط به: تعمیرات اساسي 15 باب منازل سازماني 

کارگريMK 1 )مناقصه عمومي شماره : 01/ 041/ 445( را از طریق سامانه تدارکات الکترونیکی دولت برگزار 
نماید. کلیه مراحل برگزاری فراخوان ارزیابی از دریافت و تحویل اسناد استعالم ارزیابی کیفی تا ارسال دعوتنامه 

جهت سایر مراحل مناقصه، از طریق درگاه سامانه تدارکات الکترونیکی دولت )ستاد( به آدرس
 www.setadiran.ir انجام خواهد شد. الزم است مناقصه گران در صورت عدم عضویت قبلی، مراحل ثبت نام 

در سایت مذکور و دریافت گواهی امضای الکترونیکی را جهت شرکت در مناقصه محقق سازند. تاریخ انتشار 
فراخوان در سامانه تاریخ 15/ 08/ 1401 مي باشد. اطالعات و اسناد مناقصه عمومی پس از برگزاری فرآیند 

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

مناقصه گران متقاضي ملزم به ارائه مدارك زیر از طریق سامانه ستاد مي باشند:
۱( گواهي )معتبر( ازسوي سازمان برنامه وبودجه)حداقل رتبه ۵ ابنیه وساختمان (- وضعیت رتبه بندي ازسامانه ساجار 

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

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

    20/ 08/ 1401مهلت دریافت اسناد استعالم ارزیابي کیفي

      07/ 09/ 1401مهلت ارسال پاسخ استعالم ارزیابي کیفي

عمومي  -   یك مرحله اينوع مناقصه

متوسطمیزان اهمیت مناقصه

نداردمناقصه حد پذیرش باال

نداردمناقصه حد پذیرش پایین

10درصدضریب تاثیر

 60حداقل امتیاز ارزیابي کیفي جهت شرکت در مناقصه

028/ 417/ 811/ 35 ریال برآورد کارفرما

000/ 580/ 790/ 1 ریال بصورت ضمانتنامه بانكينوع و مبلغ تضمین شرکت در فرآیند ارجاع کار پیمانكاري

مدت اولیه پیمان 8 ماه  و تعدیل پذیر نمی باشد  مدت قرارداد، تعدیل و پیش پرداخت
و بدون پیش پرداخت مي باشد

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

 کد پستي : 7581873849 
تلفن :07431924720

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

88969737 و 85193768

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

 ) سهامی خاص(

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

 ) سهامی خاص(
صالح    نوبت  اول توضیحات  در  اسالمی  انقالب  فراکسیون  سخنگوی 

آبادی در مورد افزایش قیمت ارز گفت: اقدامات روانی، داللی 
و بازارسازی برخی از واسطه ها در بازار در فضای مجازی که 
تاثیرات  از خارج کشور مدیریت می شود و همچنین  بعضا 
تورم داخلی از علل اصلی افزایش قیمت ارز در روزهای اخیر 

است.
انقالب  فراکسیون  امروز  توضیح جلسه  ابوالفضل عمویی در 
اسالمی گفت: فراکسیون انقالب اسالمی جلسه ای با صالح 
آبادی رئیس کل بانک مرکزی و با توجه به التهابات ارزی و 
حساسیت پیش آمده ناشی از شرایط فعلی بازار تشکیل شد.

این  در  داشت:  بیان  اسالمی  انقالب  فراکسیون  سخنگوی 
و  ها  دیدگاه  نظرات،  بیان  به  نمایندگان  از  نفر   ۱۵ جلسه 
نظرات خود درخصوص نحوه عملکرد بانک مرکزی در بازار 
سپس  پرداختند.  ها  بانک  عملکرد  تقویت  ضرورت  و  ارز 
و  بازار  مدیریت  چگونگی  درخصوص  کارشناسی  مباحث 

کنترل نرخ دالر ارائه شد.

نماینده مردم تهران بیان داشت: در این جلسه صالح آبادی 
این  تاثیر  و  اوکراین  جنگ  و  دنیا  روز  تحوالت  به  اشاره  با 
وقایع بر تورم جهانی و افزایش تورم در اکثر کشورهای دنیا 
ارزش  اوکراین، شاهد کاهش  از بحران  توضیح داد که پس 
پول ملی بیشتر کشورها در برابر دالر و تضعیف یورو، پوند، 
به  برابر دالر بودیم به طوری که  ارزها در  از  لیر و بسیاری 
ترتیب؛ لیر، پوند و یورو، ۱۰۸ درصد، 3۲ درصد و ۲۲ درصد 

در برابر دالر تضعیف شده اند.
 ، مرکزی  بانک  رییس  گزارش  براساس  کرد:  اضافه  عمویی 
وضعیت تخصیص ارز برای واردات در سامانه نیما با قیمت 
با روانی تداوم دارد و  تا ۲۸ هزار تومان  متعادل حدود ۲۷ 
تامین  این قیمت  با  برای کشور  نیاز وارداتی  کاالهای مورد 
ارز می شود و از ابتدای سال ۲۶ میلیارد دالر در این سامانه 
روزهای  در  دولت  است.  شده  تامین  اصلی  مایحتاج  برای 
همکاری  با  بازار  در  ای  مداخله  اقدامات  چارچوب  در  آتی، 
صادرکنندگان و عرضه کنندگان ارز به سمت ایجاد آرامش 

نوسان سازان  و  با دالالن  مقابله  و  ارزی  نوسانات  و کاهش 
حرکت خواهد کرد.

از  برخی  بازارسازی  و  داللی  روانی،  اقدامات  افزود:  وی  
واسطه ها در بازار در فضای مجازی که بعضا از خارج کشور 
علل  از  داخلی  تورم  تاثیرات  همچنین  و  شود  می  مدیریت 
اصلی افزایش قیمت ارز در روزهای اخیر است و بانک مرکزی 
درصدد مقابله با آن و کنترل بازار است؛ بنا به گزارش صالح 
آبادی شرایط فروش نفت نیز نسبت به گذشته مطلوب بوده 
و بانک مرکزی در تامین ارز وارداتی در چارچوب سامانه نیما 

و بازار متشکل ارزی مشکلی ندارد.
وی در پایان اظهار کرد: مقرر شد به منظور بررسی بیشتر 
عملکرد بانک مرکزی در حوزه مدیریت بازار ارز و همچنین 
نظارت بر بانک ها و تسهیالت ارائه شده جلسات دیگری در 
چارچوب فراکسیون اکثریت مجلس تشکیل شود و با توجه 
بر  فشار  کاهش  و  بازار  کنترل  بر  فراکسیون  حساسیت  به 

مردم این جلسات تداوم یابد.

آلبانی  با  آمریکا  همپیمانی  گفت:  خارجی  سیاست  کارشناس 
موضوع قابل توجهی است به این معنا که شرایط ایاالت متحده 
به شکلی شده که کشوری مانند آلبانی که بانی موضوعی در شورای 
حقوق بشری  ادعای  طرح  حق  آلبانی نشین ها  لذا  می شود  امنیت 
ندارند. حمیدرضا آصفی، کارشناس مسائل سیاست خارجی درباره 
به  ایرانی  پهپادهای  فروش  بر  مبنی  مالی(  )رابرت  آمریکا  ادعای 
روسیه گفت: آمریکایی ها به هیچ چیز قانع نمی شوند، آن ها رژیمی 
هستند که از حکومت های کودتا حمایت می کنند، به کشورهای 
با اسلحه های  مختلف اسلحه می دهند و در حال حاضر در یمن 

خود، مردم مظلوم یمن را به خاک و خون می کشند.
در  اسلحه  آمریکایی ها،  افزود:  خارجه  وزارت  اسبق  سخنگوی 
اختیار رژیم صهیونیستی قرار می دهند و مردم فلسطین و کودک 
و پیر را ناجوانمردانه به خاک و خون می کشند. حمایت  آمریکا از 
همه حکومت های دیکتاتور بیشتر از سایر کشورها است و پرونده 

ایاالت متحده در این زمینه روشن است.
با  ما  دفاعی  همکاری های  و  اوکراین  موضوع  کرد:  بیان  آصفی 
روسیه که از گذشته هم در زمینه های مختلف وجود داشته است 
اما دستمایه ای برای آمریکا شده که علیه ایران موضع گیری کنند، 
و به زعم خودشان فشار وارد کنند. معتقدم این موضوع ریشه در 
سیاست های آمریکا دارد و کامال روشن است که هر توضیحی هم 

که داده شود، آن ها را قانع نمی کند.
ملل  سازمان  امنیت  شورای  گذشته  هفته  نشست  درباره  وی 
عنوان کرد: همپیمانی آمریکا با آلبانی موضوع قابل توجهی است، 
شرایط ایاالت متحده به شکلی شده که کشوری مانند آلبانی، بانی 
موضوعی در شورای امنیت شود. آلبانی با پناه دادن به چندهزار 
به خون حداقل ۱۷  آنها، دستشان  اعتراف   براساس  منافقین که 
را  تعداد  این  از  بیشتر  ما  آمار  البته  که  است  آلوده  ایرانی  هزار 

نشان می دهد، نشست برگزار میکند، لذا آلبانی نشین ها حق طرح 
ادعای حقوق بشری ندارند. سفیر اسبق ایران در فرانسه با مضحک 
خواندن اظهارات و مواضع آلبانی گفت: کشوری که مآمن و خانه 
امن یکسری تروریست است نمی تواند درباره حقوق بشر صحبت 
با  آن هم  آلبانی  و همراهی  آمریکا  اینکه همپیمانی  کند، ضمن 
اندازه، موضوع قابل تعامل و توجه است. آصفی افزود:  آن حد و 
آمریکا از ابتدای انقالب اسالمی کینه جمهوری اسالمی را به دل 
خود  ژئوپلتیک  موقعیت  و  وضعیت  با  ایران  چراکه  است  گرفته  
درآمد  مستقل  کشور  یک  شکل  به  و  شد  خارج  آمریکا  مدار  از 
لذا دولتمردان آمریکا در مقاطع مختلف دشمنی و کینه خود را 
نشان دادند. وی خاطرنشان کرد: در ماه ها و به خصوص سال اخیر 
دشمنی ایاالت متحده با جمهوری اسالمی رنگ دیگری گرفت و 
تشدید شد به این دلیل که همکاری ایران، روسیه و چین موجب 
نگرانی آمریکا و اروپایی ها شد، مقامات اروپایی و آمریکایی اشاره 
داشتند که همکاری ایران با این دو کشور موجب نگرانی و هراس 
به زبان آوردند و  را  این موضوع  آنها شده است و  از پیش  بیش 
مختلف  موقعیت های  در  هم  آمریکا  خارجه  وزیر  بلینکن  آنتونی 
این کارشناس مسائل سیاست  است.  اشاره کرده  این موضوع  به 
سالح های  به  دستیابی  در  ایران  توانمندی  به  اشاره  با  خارجی 
تدافعی یادآور شد: موضوع توانمندی جمهوری اسالمی ایران در 
دستیابی به سالح های تدافعی کشور را از گزند حمالت خارجی 
ایمن می کند و این موضوع دیگری بود که آمریکایی ها را نگران 

کرد و به موضع انفعال انداخت.
آصفی ادامه داد: در کنار این موضوع باید به توفیقاتی که جمهوری 
اسالمی ایران در منطقه اعم از لبنان و سوریه و این اواخر در عراق 
اشاره کنیم.  دولتی روی کار آمد که مورد  آورده است  به دست 
پیشبرد  در  سفید  کاخ  که  کرد  اذعان  دنیا  و  نبود  آمریکا  عالقه 

که  بود  این  به دنبال  آمریکا  زیرا  بود.  ناموفق  خود  سیاست های 
بود  دیگری  این هم موضوع  بماند.  نخست وزیر  کاظمی همچنان 
در  که  کردند  احساس  آنها  و  آمریکایی ها شد  تحقیر  موجب  که 
اشاره  با  وی  می بازند.  ایران  به  را  میدان  همواره  مختلف  جاهای 
کرد:  اظهار  کشور  در  اخیر  ناآرامی های  و  اغتشاشات  موضوع  به 
موضوع اعتراضاتی که اخیرا به وجود آمد با  اغتشاشات همراه شد. 
البته معتقدم دولت جمهوری اسالمی باید تدبیر کند و به مطالبات 
مردمی که از سر برخی خواسته ها اعتراض کردند گوش بدهد. این 
بحث درون گفتمانی میان دولت و مردم است که باید شکل بگیرد. 
سفیر اسبق ایران در فرانسه افزود: اغتشاش موضوع دیگری است 
و آمریکا آن را دستمایه ای برای موضوع مطرح در شورای امنیت 
کرد. ریشه این اقدام آمریکا به موضوعاتی که اشاره کردم مرتبط 
بود و البته اتفاقاتی که در داخل افتاد دستمایه ای شد که آمریکا 
این اقدام را انجام دهد. آصفی خاطرنشان کرد: این بار اولی نبود 
اقدام  امنیت  در شورای  ایران  اسالمی  علیه جمهوری  آمریکا  که 
کرده و شکست خورده است در گذشته هم در موضوع دیگری این 
اقدام را انجام داده بود و فقط یک رای آورد و این بار هم ناموفق 
بود. روسیه و چین هم مخالفت خود را اعالم کردند و مخالفت این 
دو کشور ریشه در همکاری های جدی ایران با روسیه و چین دارد 
و از این به بعد بیشتر هم خواهد شد. وی یادآور شد:  معتقدم این 
اتفاق درس دیگری برای آمریکایی ها است که آنها از توهم بیرون 
کنند،  بیان  که هرچه  نیستند  دیگر کشوری  که  بدانند  و  بیایند 
از  ابرقدرت سیاست های خود را  دنیا گوش کند و به عنوان یک 
مجاری مختلف دنبال کند. این اتفاق درس عبرت آموزی هم برای 
سایر کشورها بود و آن اینکه خیلی از آمریکا نگران نباشند و تصور 
نکنند که این کشور ابرقدرتی است که در هر مکانی هر اقدامی که 

می خواهد را انجام بدهد.

روایت سخنگوی فراکسیون انقالب از جلسه با رییس کل بانك مرکزی؛

4 علت افزایش نرخ ارز/ نوسانات بازار ارز رو به کاهش است

آمریکایی ها همواره میدان را به ایران باخته اند
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اختصاص ۵۰۰ میلیارد ریال برای 
عمران و آبادی روستاهای استان

و  کهگیلویه  اسالمی  انقالب  مسکن  بنیاد  مدیرکل 
بویراحمد گفت: امسال ۵۰۰ میلیارد ریال اعتبار روستایی 
در زمینه قیر برای زیر سازی و آسفالت روستاهای استان 

در نظر گرفته شده است.
روح اهلل عمادی اظهار داشت: سال گذشته بیش از ۶ هزار 
تن قیر برای آسفالت معابر روستایی استان در نظر گرفته 

شد که ۱۰۰ درصد جذب شده است.
یک  از  بیش  رایگان  قیر  میزان  این  با  کرد:  عنوان  وی 
از  استان  این  روستایی   ۱۰۰ معابر  از  مربع  متر  میلیون 
امسال  و  شده  بهسازی  و  آسفالت  تاکنون  گذشته  سال 
برای  قیر  زمینه  در  روستایی  اعتبار  ریال  میلیارد   ۵۰۰
زیر سازی و آسفالت روستاهای استان در نظر گرفته شده 

است.
و  کهگیلویه  اسالمی  انقالب  مسکن  بنیاد  مدیرکل 
بویراحمد تصریح کرد: این استان جز پنج استان برتر از 

لحاظ جذب قیر در کشور است.
در  روستای  از یک هزارو ۷۰۰  بیش  کرد:  عنوان  عمادی 
باالی  روستای  تعداد ۷۲۰  این  از  که  دارد  وجود  استان 
۲۰ خانوار است که طرح هادی آن ها تهیه شده و طرح 
هادی در روستاهای زیر ۲۰ خانوار استان هم اکنون در 

دست اجرا است.
بهبود  قالب  در  هادی  طرح های  کرد:  خاطرنشان  وی 
زندگی،  استانداردهای  سطح  باالبردن  روستایی،  محیط 
توسعه خدمات رسانی به روستائیان و افزایش رضایتمندی 

ساکنان این مناطق اجرا می شود.
معابر  از  مترمربع  هزار   ۱۵۰ امسال  کرد:  بیان  عمادی 
روستایی گچساران با قیر رایگان آسفالت شد آسفالت این 
میزان معابر روستایی با بیش از یکهزار 3۶ تن قیر رایگان 

در سالجاری انجام شد.
و  کهگیلویه  اسالمی  انقالب  مسکن  بنیاد  مدیرکل 
بویراحمد ادامه داد: هم اکنون زیر سازی و آسفالت ۲۰ 
روستا در مناطق مختلف این شهرستان انجام شده است.

مدیر عامل شرکت آب منطقه ای :

11 هزار میلیارد ریال طرح آبی در 
کهگیلویه و بویراحمد در دست اجراست

احمد  بویر  و  کهگیلویه  منطقه ای  آب  مدیرعامل شرکت 
گفت: ۱۱ هزار میلیارد ریال طرح آبی در مناطق مختلف 
بهره  با  که  اجراست  دست  در  اکنون  هم  استان  این 
برداری از این طرح ها آبی بخشی مشکالت تنش آبی در 

کهگیلویه و بویراحمد برطرف خواهد شد.
محل  از  آبی  طرح   44 اکنون  هم  افزود:  مصلح  آرش 
با  استان  مختلف  مناطق  در  ملی  و  استانی  اعتبارات 
اعتباری بیش از ۱۱ هزار میلیارد ریال در دست اجراست.

وی بیان کرد: از این تعداد طرح های آبی در دست اجرا 
از محل  مورد  و ۱۱  استانی  اعتبارات  از محل  33 طرح 

اعتبارات ملی است.
بویراحمد  و  کهگیلویه  ای  منطقه  آب  مدیرعامل شرکت 
تصریح کرد: میانگین این تعداد طرح های آبی در دست 

اجرا ۲۶ تا ۸۰ درصد است.
مصلح ادامه داد: از میزان اعتبارات اختصاص داده به طرح 
های آبی این استان از مهر امسال تاکنون یکهزارو ۱۰۰ 

میلیارد ریال تخصیص داده شد.
احمد   بویر  و  کهگیلویه  منطقه ای  آب  مدیرعامل شرکت 
گفت: تامین آب اراضی دهدشت غربی، تامین آب اراضی 
تامین  سرخ،  تنگ  احمد،  خان  و  جعفر  امامزاده  دشت 
آب اراضی کشاورزی آبرزی و طرح تامین آب آشامیدنی 
لیکک از مهمترین طرح های آبی در دست اجرا در استان 

است.
وی اظهار داشت: در صورت بهره برداری از طرح های آبی 
در دست مطالعه و اجرا استان تمام زمین های کشاورزی 
تمامی  آبی  کم  مشکل  و  آبی  بویراحمد  و  کهگیلویه 

روستاها و شهرهای برطرف خواهد شد.
مشخص  سقاوه  سد  طرح  پیمانکار  اینکه  بیان  با  مصلح 
شده و به زودی عملیات اجرایی این طرح آبی آغاز خواهد 
شد افزود:  چهار هزارو 4۰۰ میلیارد ریال اعتبار برای  این 

سد در نظر گرفته شده است.
بویراحمد  و  کهگیلویه  ای  منطقه  آب  مدیرعامل شرکت 
تصریح کرد: 3۷ مناقصه به ارزش ریالی ۲۰ هزار میلیارد 

ریال امسال در شرکت آب منطقه ای استان برگزار شد.
مصلح تصریح کرد: ۱۲.۵ میلیون کیلو وات ساعت امسال 
از نیروگاه های برق آبی کهگیلویه و بویراحمد برق تولید 
شده است. وی ادامه داد: ۱۰هزار میلیارد ریال طرح آبی 
زنی  کلنگ  جاری   سال  پایان  تا  شرکت  این  سوی  از 

خواهد شد.
و  کهگیلویه  در  مکعب  متر  ۱۱میلیارد  کرد:  ابراز  مصلح 
بویراحمد ساالنه بارندگی داریم که هشت و نیم میلیارد 
متر مکعب آن بصورت روان آب از استان خارج می شود.

مدیر کل راه و شهرسازی استان خبر داد:

ساخت ۸ هزار و ۷۵۰ مسکن در 
کهگیلویه و بویراحمد در دست اجراست

گفت:  بویراحمد  و  کهگیلویه  شهرسازی  و  راه  مدیرکل 
هزار خانه  ملی مسکن ۱۰  نهضت  در طرح  استان  سهمیه 
تعیین شده که هم اینک ساخت هشت هزار و ۷۵۰ واحد از 

آنها در دست اجراست.
ملی  نهضت  واحدهای  ساخت  داشت:  اظهار  راستا  محمد 

مسکن در همه شهرهای استان آغاز شده است.
وی افزود: بنیاد مسکن سازنده چهار هزار و ۵۲۹ واحد در 
شهرهای کوچک و روستاهای استان است و ۲ هزار و ۶۵۶ 
واحد خود مالک در سطح استان وجود دارد که بیشتر در 

شهر یاسوج هستند.
مدیرکل راه و شهرسازی کهگیلویه و بویراحمد تصریح کرد: 
همچنین ساخت یک هزار و ۵4۵ واحد به صورت پیمانکاری 

در شهرهای استان در حال اجرا است.
راستا ابراز داشت: ساالنه ۱۰ هزار واحد در قالب طرح نهضت 
ملی مسکن سهمیه استان کهگیلویه و بویراحمد است و هم 
اینک  استان از آمار قابل قبولی در راستای اجرای این طرح 

برخوردار است.
آمار  به  سال  پایان  تا  آمار  این  است  امید  کرد:  تاکید  وی 
واقعی که سهم استان است، برسد و پاسخگوی متقاضیان 

باشیم.
مدیرکل راه و شهرسازی کهگیلویه و بویراحمد عنوان کرد: 
مشکلی که پیش روی اجرای این طرح در شهر یاسوج وجود 
زمین  شهر  این  در  متقاضیان  اندازه  به  که  است  این  دارد 
پیگیر  اما  یاسوج هستند  در شهر  متقاضیان  اکثر  و  نیست 

رفع این موضوع هستیم.
پا به عرصه  از محرومان  با رویکرد حمایت  دولت سیزدهم 
نهاد و در راستای همین سیاست اجرای طرح “نهضت ملی 
مسکن” به عنوان یکی از 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.
چهار  مسکن  ملی  نهضت  طرح  در  دولت  برنامه  براساس 

میلیون مسکن در مدت چهار سال باید احداث شود.
هزار   4۰ بویراحمد  و  کهگیلویه  استان  سهم  تعداد  این  از 
مسکن است و باید ساالنه ۱۰ هزار مسکن در استان ساخته 

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

و بنیاد مستضعفان است.

امهال بدهی واحدهای تولیدی 
کهگیلویه و بویراحمد تمدید شد

معاون امور صنایع و معادن سازمان صنعت، معدن و تجارت 
کهگیلویه و بویراحمد گفت: بخشنامه امهال بدهی واحدهای 
تا   ، با شرایط معین  تولیدی استان دارای بدهی غیرجاری 

پایان شهریور ماه سال ۱4۰۲ تمدید شد.
دارا فرامرزی اظهار داشت: بر اساس مصوبات شورای پول و 
اعتبار، بانک های عامل و موسسات اعتباری موظف اند، بنا 
به درخواست واحدهای تولیدی دارای مجوز از وزارت جهاد 
، یا وزارت صنعت ، معدن و تجارت و یا وزارت  کشاورزی 
میراث فرهنگی ، گردشگری و صنایع دستی که به تشخیص 
در  تولید  موانع  رفع  و  تسهیل  های  کارگروه  معرفی  و 
چارچوب ضوابط ابالغی توسط وزارت صمت ، در بازپرداخت 
بدهی خود به بانک ها و موسسات اعتباری غیربانکی ، دچار 
مشکل شده اند و تمام یا بخشی از بدهی آن ها ، غیرجاری 
شده است ، بدهی واحدهای تولیدی مشمول را برای یک 
بار و حداکثر به مدت پنج سال ، با اخذ میزان ۷.۵ درصد 
، در چارچوب  ماهه  تنفس شش  با دوره  و  بدهی  مانده  از 
 ، اعتباری”  موسسات  مطالبات  امهال  نحوه  “دستورالعمل 

امهال نمایند.
وی افزود: مهلت اعتبار این بخشنامه، پایان شهریور ماه سال 
این  از  استفاده  متقاضی  تولیدی  واحدهای  و  است   ۱4۰۲
بخشنامه ، می توانند درخواست خود را به اداره کل صمت 
استان )دبیرخانه کارگروه تسهیل و رفع موانع تولید استان( 

ارائه کنند.
 امسال براساس برنامه ابالغی راه اندازی  و احیای ۲۶ واحد 
و  تولیدی در دستور کار سازمان صنعت، معدن  و  صنعتی 

تجارت  استان است.
4۰ واحد صنعتی قابل احیای شناسایی شده در شهرک های 
پایان  تا  آنها  از  تعدادی  دارد که  استان وجود  این  صنعتی 

سال به چرخه تولید باز خواهند گشت.

عملیات احداث باغ در 2۵۰ هکتار زمین 
دیم کهگیلویه و بویراحمد آغاز شد

و  کهگیلویه  کشاورزی  جهاد  سازمان  باغبانی  امور  مدیر 
بویراحمد گفت: احداث باغ بادام،انجیر و انگور در ۲۵۰هکتار 

از اراضی دیم این استان آغاز شده است.
اکبر محمدی اظهار داشت: در این طرح سامانه های آبیاری 
در قالب گودال های لوزی شکل برای ساخت این میزان باغ 

در کهگیلویه و بویراحمد احداث می شود.
مهمترین  از  مارگون  و  موگر  کاکان،  اینکه  به  اشاره  با  وی 
مناطق اجرای احداث باغ در زمین های شیبدار است بیان 
کرد: ۹۰میلیارد ریال اعتبار از محل اعتبارات اسناد خزانه 
برای اجرای عملیات احداث باغ در این استان تصویب شده 
است.  مدیر امور باغبانی سازمان جهاد کشاورزی کهگیلویه و 
بویراحمد تصریح کرد:کاهش فرسایش خاک، افزایش ارزش 
مهمترین  از  باغی  محصوالت  عملکرد  اراضی،بهبود  افزوده 

مزایای کاشت باغ در اراضی شیبدار است.
بر  افزون  استان  باغستان های  تاکید کرد: توسعه  محمدی 
تامین میوه مورد نیاز مردم کهگیلویه و بویراحمد و استان 
های مجاور باعث ایجاد فرصت های شغلی جدید نیز  می 
میوه  انواع  تن  هزار  سالیانه3۰۰  کرد:  عنوان  وی  شود. 
شامل، سیب، مرکبات، میوه های تابستانه و سایر میوه ها در 

باغستان های کهگیلویه و بویراحمد تولید شود.

و  کهگیلویه  استان  مرکز  دادستان 
درصد   ۹۰ از  بیش  گفت:  بویراحمد 
اخیر  های  ناآرامی  در  شدگان  دستگیر 
آزاد شده اند و طی چند مرحله غربالگری 

شدند.
با  نشست  در  حسینی  ملک  علی  سید 
در  بویراحمد  و  کهگیلویه  خبرنگاران 
یاسوج اظهار داشت: در بحث ناآرامی های 
اخیر که با تبلیغات گسترده رسانه ای در 
استان  این  ایجاد شد،  نقاط کشور  برخی 

در وضعیت مطلوبی قرار داشت.
وی افزود: هیچ یک از اقشار مردم و صنوف 
رسانه های  که  دامی  در  تنها  نه  مختلف، 
نیافتند  حضور  کردند  می  پهن  دشمن 
در  شاهچراغ  شهدای  مراسم  در  بلکه 
استان و مراسم ۱3 آبان حضور گسترده و 
غافلگیرکننده ای داشتند و این خود نشانه 
این است که مردم استان در همه شرایط 

پای انقالب و نظام می ایستند.
و  کهگیلویه  استان  مرکز  دادستان 
بویراحمد تصریح کرد: تالش رسانه های 
لر  قوم  میان  در  حساسیت  ایجاد  معاند 
بود که هیچ تاثیری در مردم آگاه استان 
که  کذبی  اخبار  از  بسیاری  و  نداشت 
مردم  میان  در  بازنشری  شد  می  منتشر 

نداشت.

تیر رسانه های معاند در خصوص 
کشته سازی در یاسوج به سنگ 

خورد
ملک حسینی با اشاره به فوت دانشجوی 
دختر یاسوجی، عنوان کرد: این دانشجو به 
گواه خانواده وی، در اثر بیماری آنفلوآنزا 
و  فوت کرد  بیماری  این  ریوی  عوارض  و 
رسانه های معاند تالش کردند که با کشته 
جریحه  را  استان  مردم  احساسات  سازی 

خبرهای  به  استان  مردم  که  کنند  دار 
کذب آن ها بی توجهی کردند.

وی ادامه داد: استان به دلیل داشتن بافت 
از صحت و سقم  عشیره ای بسیار سریع 
اخبار فوت این بانو اطالع یافتند و خانواده 
مجموعه  با  کاملی  همراهی  مرحومه 

نیروهای قضایی و امنیتی داشتند.
و  کهگیلویه  استان  مرکز  دادستان 
شواهد  اساس  بر  کرد:  اضافه  بویراحمد 
این  خانواده  های  صحبت  و  موجود 
مرحومه، وی در اثر این بیماری فوت شده 
معاندان  سوی  از  سازی  کشته  پروژه  و 

شکست خورد.

اغتشاش منجر به تخریب و تعرض 
به نیروهای انتظامی در مرکز استان 

وجود نداشت
وی ابراز داشت: در مرکز استان اغتشاش 
نیروهای  به  تعرض  و  تخریب  به  منجر 
انتظامی وجود نداشت اما در مرکز استان 
بنا بر فراخوان های رسانه های معاند، تعداد 
شهر  نقاط  از  برخی  در  معدودی  بسیار 
هوشیاری  به  توجه  با  که  می شدند  جمع 
شورای تأمین و نیروی نظامی و انتظامی، 
نخست  روزهای  همان  در  موضوع  این 

جمع می شد.
خصوص  در  کرد:  عنوان  حسینی  ملک 
راستای  در  شدند  بازداشت  که  افرادی 
زندان  در  قضائیه،  قوه  رئیس  دستورات 
و  برگزاری چند جلسه  با  و  حاضر شدیم 
صحبت با این افراد آگاه سازی انجام شد.

و  کهگیلویه  استان  مرکز  دادستان 
بویراحمد گفت: عده زیادی از آنها اظهار 
عمده  که  داشتند  پشیمانی  و  ندامت 
دستگیرشدگان با تعهد و حضور خانواده ها 

آزاد شدند.
از دانش آموزانی هم که  افزود: برخی  وی 
با  با صحبت   کردند  شعارنویسی  به  اقدام 
آزاد  وثیقه  یا  و  تعهد  با  خانواده هایشان، 

شدند.

خسارت های وارد شده از مجرمان 
گرفته می شود

شهر  حوادث  به  اشاره  با  حسینی  ملک 
دهدشت، عنوان کرد: در دهدشت، شدت 
حوادث فرق می کرد، تجمعی شکل گرفت 

که تا ساعت ۹ شب ادامه داشت.
وی افزود: به دلیل حمله اغتشاشگران به 
اتفاق  که  تیراندازی  و  فرمانداری  سمت 
افتاد، ۲ نفر در آن حادثه کشته شدند و 
تجمع  به  اقدام  تعدادی  بار   ۲ آن  از  بعد 
کردند. دادستان مرکز استان کهگیلویه و 
بویراحمد ادامه داد: خساراتی به برخی از 
بانک ها  از  یکی  و  رسید  شهرداری  اموال 
هوشیاری  با  که  دید  جزئی  خسارت 
تعدادی  افراد،  این  امنیتی،  دستگاه های 

شناسایی و بازداشت شدند.
وی بیان کرد: خسارات محاسبه شده اند و 
ریال به ریال این خسارت ها از افرادی که 

خسارت زده اند، مطالبه می شود.
اقدام  داشت:  ابراز  حسینی  ملک 
استان  در  ای  مسلحانه  و  سازمان یافته  
کهگیلویه و بویراحمد وجود نداشت البته 
برخی افراد ارتباط هایی با خارج از کشور 
و  تحقیق  حال  در  موضوع  که  داشته اند 

بررسی است.
و  کهگیلویه  استان  مرکز  دادستان 
در  فوت  پرونده  کرد:  تصریح  بویراحمد 
کهگیلویه هنوز مفتوح است و هنوز چیزی 

احراز نشده است.

در هیچ دانشگاه و مدرسه ای در 
استان بازداشتی وجود ندارد

و  کهگیلویه  استان  مرکز  دادستان 
و  دانشگاه  هیچ  در  گفت:  بویراحمد 
وجود  بازداشتی  استان  در  مدرسه ای 
بازداشت  دانش آموزی  هم  اگر  و  نداشته 
به  دست  که  هستند  کسانی  است  شده 

تخریب زده اند.
و  آموز  دانش   3۰ از  کمتر  افزود:  وی 
بود  شدگان  بازداشت  میان  در  دانشجو 
که عمدتا این افراد با تعهد خانواده ها آزاد 
تنها یکی دو مورد در  اینک  شدند و هم 
بازداشت به سر می برند که تعیین تکلیف 

خواهند شد.
ملک حسینی تصریح کرد: دستگاه قضایی 
به موضوع سر و صدا ها در دانشگاه های 
یاسوج و علوم پزشکی ورود نکرد زیرا که 
دانشگاه  خود  در  باید  دانشگاه  مشکالت 

رفع شوند.
دانشگاه  در  اندکی  عده  داد:  ادامه  وی 
احساس کردند از این آشوب عقب هستند 
و تعدادی از دانشجویان را به بهانه واهی 
دانشگاه،  محیط  در  و  کردند  تحریک 
هیچ  به  که  دادند  ادب  خالف  شعارهای 

وجه پذیرفتنی نیست.
و  کهگیلویه  استان  مرکز  دادستان 
نظام های  همه  در  داشت:  ابراز  بویراحمد 
که  دارد  قوانینی  دانشگاه  جهان 
و  باشند  پایبند  آن  به  باید  دانشجویان 

برای این دانشجویان احکامی صادر شد.
قبیل  از  احکام  این  کرد:  تاکید  وی 
تعلیق و عدم حضور در دانشگاه بود و از 
خانواده هایشان  شده  خواسته  دانشجویان 

در دانشگاه حضور یابند.

بیش از 90 درصد دستگیر شدگان در 
ناآرامی های اخیر آزاد شده اند

و  کهگیلویه  استان  مرکز  دادستان 
درصد   ۹۰ از  بیش  گفت:  بویراحمد 
اخیر  های  ناآرامی  در  شدگان  دستگیر 
آزاد شده اند و طی چند مرحله غربالگری 
شدند. وی افزود: استان نسبت به کشور، 
کمترین بازداشتی را داشته است و عمده 
بازداشتی ها زیر ۲۵ سال ) بین ۱۸ تا ۲۰ 
از  آنها  از  زیادی  تعداد  که  بودند  سال( 

آسیب های اجتماعی رنج می بردند.
هایی  خانم  کرد:  اضافه  حسینی  ملک 
بازداشت شده  با اغتشاشات  که در رابطه 
بودند نیز با توجه به آثار بد زندانی شدند 

سریعا تعیین تکلیف و آزاد شدند.
وی بیان کرد: کمتر از ۱۰ درصد بازداشت 
شدگان از خانم ها بود و سیاست دستگاه 
قضایی این است که جوانان فریب خورده 

توجیه شوند.

روستائیان در استان 
مشکل تامین سوخت 

زمستانی ندارند

فرآورده های  پخش  شرکت  مدیرعامل 
می گوید:  بویراحمد  و  کهگیلویه  نفتی 
روستاییان و عشایر این استان برای تامین 

سوخت زمستانی مشکلی ندارند.
به  توجه  با  داشت  اظهار  خشایی،  ساالر 
همکاری  و  شده  انجام  برنامه ریزی های 
تعاون  سازمان  و  عشایر  امور  کل  اداره 
فاقد  روستایی، ساکنان روستاها و عشایر 
سوخت  تامین  برای  گازرسانی،  شبکه 

زمستانی امسال مشکلی نخواهند داشت.
تالش های  به  توجه  با  کرد:  عنوان  وی 
پخش  شرکت  همکاری  و  شده  انجام 
نیاز  مورد  سفید  نفت  نفتی،  فرآورده های 
برای سوخت  استان  این  مناطق عشایری 

زمستانی ذخیره شد.
خشایی ابراز کرد: سوخت رسانی به بخش 
صنایع،  ونقل،  حمل  کشاورزی،  های 
عشایری  مناطق   ، عمرانی  های  پروژه 
و  کمیتی  حا  وظایف  جز  گذر  سخت  و 
پخش  ملی  شرکت  اصلی  رسالت های  از 

فرآورده های نفتی است.
وی ادامه داد: قبل از نزول رحمت الهی، 
روستایی،  مناطق  سفید  نفت  سوخت 
عشایری و صعب العبور که فاقد گاز طبیعی 
هستند ارسال و توسط عامالن رسمی هر 
متولی  دستگاه های  و  شد  ذخیره  حوزه 
)تعاون روستایی، امور عشایری و حمل و 
نقل جاده ای ( باید زیر ساخت های الزم 

را انجام دهند.
سنوات  همانند  کرد:  خاطرنشان  خشایی 
فرآورده های  پخش  ملی  شرکت  گذشته 
با  همکاری  به  حاضر  استان  نفتی 
و  رسمی  عاملیت  دارای  فروشندگان 
فرآورده  ارسال  برای  متولی  سازمان های 

نفت سفید بصورت اعتباری و قرضی است.
های  فرآورده  پخش  ملی  شرکت  مدیر 
نفتی منطقه کهگیلویه و بویراحمد افزود: 
سهمیه سوخت یکساله در کارت سرپرست 

خانوارها محاسبه و درج شده است.
سوخت  مطلوب  ذخیره سازی  از  خشایی 
زمستانی در مناطق سخت گذر استان خبر 
داد و گفت: برای سوخت رسانی زمستانی 
تا دور افتاده ترین و صعب العبورترین نقاط 
استان آمادگی کامل و هیچ گونه نگرانی و 

کمبود سوختی وجود ندارد.
برنامه  به  توجه  با  کرد:  عنوان  وی 
ریزی های انجام شده و همکاری اداره کل 
نفت سفید  روستایی،  و تعاون  امور عشایر 
مورد نیاز مناطق عشایری و روستایی این 
استان برای سوخت زمستانی ذخیره شده 

است.
مطلوب  عملکرد  به  اشاره  با  خشایی   
موقع  به  توزیع  و  تامین  در  شرکت 
فرآورده های نفتی، بیان کرد: با برنامه ریزی 
و نیازسنجی دقیق به عمل آمده سوخت 
مورد نیاز استان بویژه مناطق صعب العبور 
به حد کافی ذخیره سازی و  و سخت گذر 
این منطقه جهت سوخت رسانی زمستانی 
تا دور افتاده ترین و صعب العبورترین نقاط 

استان آمادگی کامل و هیچ گونه نگرانی و 
کمبود سوختی وجود ندارد.

آب  شرایط  به  توجه  با  کرد:  تصریح  وی 
تامین  جغرافیایی،  موقعیت  و  هوایی  و 
صعب العبور،  مناطق  سوخت  توزیع  و 
استان  سردسیر  و  مرزی  سخت گذر، 
با  شرکت  فعالیت  اصلی  اولویت های  از 
و  تمهیدات  با  و  بوده  سرما  فصل  شروع 
مورد  سوخت  شده  انجام  هماهنگی های 
نیاز قبل از سرما و بارندگی آغاز و ارسال 
می گردد و دستگاه ها و سازمان های متولی 
برای  را  الزم  زیرساخت های  می بایست 

ارسال سوخت مورد نیاز انجام دهند.
یادآور شد: همشهریان می توانند  خشایی 
از  مشکل  هرگونه  مشاهده  صورت  در 
مرکز   ۰۹۶۲۷ شماره  با  تماس  طریق 
شرکت  مشتریان  با  ارتباط  و  پاسخگویی 
با  یا  ایران  نفتی  فرآورده های  پخش  ملی 
مراجعه به ادارات شهرستانی و واحدهای 
گزارشات  ارائه  به  نسبت  شرکت  نظارتی 
دقیق  رعایت  با  این شرکت  و  اقدام  خود 
جدید  احداث  برای  دستورالعمل ها 
جایگاه های سوخت در سطح استان اعالم 

آمادگی داریم.

دادستان یاسوج خبر داد؛

9۰ درصد بازداشت شدگان اخیر آزاد شدند

کهگیلویه  بهزیستی  مدیرکل  اجتماعی  معاون 
و بویراحمد گفت: برای کنترل و کاهش آسیب 
در  اجتماعی  اورژانس  ، ۵ مرکز  اجتماعی  های 
حال فعالیت و سه مرکز نیز در شهرهای چرام، 

دیشموک و باشت در حال تجهیز است .
بهزیستی  کل  اداره  گفت:  فر  عظیمی  هدایت   
استان در حال تامین نیروی انسانی و تجهیزات 
امسال  پایان  تا  و  است  مراکز  این  نیاز  مورد 
بهره  به  باشت  و  دیشموک  چرام،  شهرهای  در 

برداری می رسند.
 هم اکنون پنج مرکز اورژانس اجتماعی )۱۲3( 
دنا،  گچساران،  بویراحمد،  های  شهرستان  در 

کهگیلویه و بهمئی در حال فعالیت است.
اورژانس اجتماعی  ادامه داد: فعالیت مراکز  وی 
برای پیشگیری از آسیب های اجتماعی اهمیت 
تالش   تمامی  طلبد  می  و  دارد  انکارناپذیری 
مناطق  در  مراکز  گونه  این  اندازی  راه  برای  ها 

مختلف استان تسریع شود.
عظیمی فر گفت: افزایش شمار نیروهای انسانی 
از  استان  اجتماعی  اورژانس  مراکز  در  شاغل 
اداره  مدیران  توسط  که  است  مشکالتی  جمله 
کل بهزیستی در دست پیگیری است و به زودی 

مرتفع می شود.
وی تامین زیر ساخت های ساختمانی، خودرویی 

و تجهیزات اداری مراکز اورژانس های اجتماعی 
در استان یک مشکل اساسی است که باید برای 

رفع آنها چاره اندیشی جدی شود.
عظیمی فر اظهار داشت: چهار مرکز ساماندهی 
مکمل  مراکز  عنوان  به  اجتماعی  های  آسیب 
خدمات  هدف  جامعه  به  استان  های  اورژانس 
برنامه ریزی صورت  براساس  و  رسانی می کند 
گرفته یک مرکز ساماندهی آسیب های اجتماعی 
دیگر در شهرستان گچساران راه اندازی می شود.

وی ادامه داد: امسال در مجموع پنج هزار نفر از 
شهروندان در معرض و یا آسیب دیده اجتماعی 
های  آسیب  مراکز ساماندهی  و  ها  اورژانس  در 
اجتماعی استان پذیرش شدند که در این مراکز 
های  )حمایت  توانمندسازی  قبیل  از  خدماتی 
ارائه  آنان  به  مددکاری  مشاوره،  مالی(،حقوقی، 

شد.
اختالف  دارای  افراد  و  طالق  متقاضی  زوجین 
خانوادگی حاد ، زنان و دختران در معرض آسیب 
که  اجتماعی،افرادی  دیده  آسیب  یا  اجتماعی 
قصد خودکشی دارند یا اقدام به خودکشی کرده 
اند ، کودکان خیابانی و کار ، همسران آزار دیده 
، کودکان آزار دیده ، مبتالیان به اختالل هویت 
جنسی ، دختران و پسران فراری از منزل و سایر 
افراد در کلیه سنین که در شرایط بحرانی ویژه 
دریافت  مشمول  که  هستند  کسانی  دارند  قرار 

خدمات اورژانس اجتماعی هستند.
مددکاران  با  تماس  برای   ۱۲3 ارتباطی  خط 

بهزیستی در این زمینه اختصاص یافته است.

۵ مرکز اورژانس اجتماعی 
در کهگیلویه و بویراحمد

 در حال فعالیت است
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متولد فروردین :
 زمانی که قوانین و محدودیتها به خوبی تعریف شوند شما به راحتی 
را  انجام دادنش  انجام بدهید که قصد  را  توانید همان کارهایی  می 
اند  نشده  تعیین  مرزها  این  اینکه  به  توجه  با  امروزه  اما  اید.  داشته 
اوضاع خیلی نامرتب شده است. وقت خودتان را برای شناسایی کردن 
این مرزها تلف نکنید. فقط به قراردادهای اجتماعی توجه کنید، برای 

اینکه این کار مطمئناً می تواند شما را از دردسر دور نگه دارد.
متولد اردیبهشت :

اما  دارید،  صحنه  پشت  در  دادن  انجام  برای  زیادی  کارهای  شما   
ممکن است رویاهای خیالی جهان درونیتان تا حدی که شما دوست 
داشتید، تأثیری بر روی جهان واقع نداشته باشد. زمانی دچار مشکل 
می شوید که نتوانید ارتباط محکمی بین کارتان و رویاهایتان ایجاد 
کنید. قاطی کردن این دو مقوله با یکدیگر می تواند باعث ایجاد یک 

مشکل غیر قابل حل بشود.
متولد خرداد :

 امروز برای شما روز پرکار و پر مشغله ای است، به خصوص اگر شما از 
یک دوست یا همکار یاری نگیرید. خوشبختانه شما فرصتی دارید که 
اوضاع را به نفع خود تغییر دهید. به جای اینکه با نارضایتی شخصی 

در مورد شرایط جدیدتان صحبت کنید.
متولد تیر :

 گرچه به داشتن روابط اجتماعی خوب شناخته شده اید، اکنون نیز 
موقعیت آن فراهم شده تا بیشتر از آن بهره ببرید. اما باید پرانرژی 
بودن خود را خوب کنترل کنید که می تواند شخص مهمی را برنجاند. 

نشاط خود را خیلی نشان ندهید اما متعادل رفتار کنید. 
متولد مرداد :

 امروز حجم کارهایی که شما باید انجام بدهید اهمیت ندارد، بلکه 
تفریح به  موضوع مهم این است که شما به تفریح نیاز دارید. لزوماً 
این معنا نیست که شما نیاز دارید که از مسئولیتهای تان شانه خالی 
انجام  که  کاری  از  اگر شما  که  را می رساند  مفهوم  این  بلکه  کنید؛ 

می دهید لذت ببرید، بیشتر هم فعالیت خواهید کرد. 
متولد شهریور : 

شما ممکن است ادعا کنید که در این روزها زندگی تان در وضعیت 
اورژانس قرار گرفته است و برای اداره زندگی تان با مشکالت عدیده ای 
شما  ذهن  ساخته  توهمات  همه  موضوعات،  این  اما  هستید.  مواجه 
زیادی  اگر مشکالت  یا  ندارید  زیادی  هستند و گرنه شما مشکالت 
دارید، خداوند راه حل آنها را هم جلوی پای شما قرار داده است اما 

شما با بی توجهی از تمام این اتفاقات رد می شوید.
متولد مهر : 

می پرورانید  در ذهن خود  روزها  این  در  را  زیادی  منفی  افکار  شما 
این عادت را از ذهن خود دور کنید. بهتر است هر روز با این فکر از 
خواب بیدار شوید که امروز بزرگترین و مهم تر ین روز در زندگی شما 
می باشد پس باید بهترین نقش خود را ایفا کنید. متاسفانه هنگامی که 
روبرو  آن  با  چطور  نمی دانید  می گیرد  قرار  شما  راه  سر  بر  مشکلی 

شوید و بالفاصله دست و پای خود را گم می کنید.
متولد آبان :

استشمام  و  می کشید  لحظه  هر  و  روز  هر  در  که  نفسی  هر  شما   
می کنید فقط بخاطر یاد و خاطره گذشته تان است. از تاکیدی که بر 
روی گذشته تان دارید بکاهید زیرا یاد گذشته مانع از پیشرفت های 
آتی شما می شود. راحتی و آسودگی خیالی را که می توانید در حال 

حاضر داشته باشید بخاطر گذشته برهم نزنید.
متولد آذر : 

و  انجام دهید نظرات درستی دارید  باید  شما در مورد کارهایی که 
این باعث می شود در محل کار به عنوان یک قهرمان شناخته شوید. 
عالوه بر این شما قادرید که فکر و ذهن تان را برای این بگذارید که 
نیازهای خود را شناخته و رویاهای خود را به واقعیت تبدیل کنید. اما 
به خود مغرور نشوید؛ اگر این کار را بکنید، برنامه ریزی های کوچکی 
که اخیرا داشته اید نتیجه معکوس خواهند گرفت و شما را با اوضاعی 

آشفته مواجه خواهند کرد.
متولد دی :

وقتی یک دوست  اما  دارید،  در سرتان  زیادی  فکرهای  امروز   شما 
صمیمی  و یا یکی از اعضای خانواده تان به شما نیاز دارد نمی توانید 
نظر  به  باشید.  داشته  خود  کار  روی  کافی  توجه  کارتان  محل  در 
گرفتار می شوید، می توانید  کارتان  در محل  که شما  وقتی  می رسد 
از زیر بار مسئولیت هایتان در خانه فرار کنید، اما این موضوع اصاًل 

حقیقت ندارد. 
متولد بهمن : 

از  پریده و هر کدام  به آن شاخه  این شاخه  از  اینکه مدام  به جای 
وظایف خود را ناتمام و بسرعت انجام دهید آنها را به وقت دیگری 
موکول کنید. این تصمیم شماست که یک معتاد به تلویزیون باشید 
یا اینکه برای خود خلوتی پیدا کنید و درباره زندگی تان بیندیشید. 

متولد اسفند : 
با وجود اینکه شما می خواهید که کمی از نظر روحی در انزوا باشید 
اما به این معنی نیست که بخواهید از حواس پرتی هایی که ناشی از 
فعالیت های مختلف است جلوگیری کنید. ممکن است ناامید کننده 
باشد به خاطر اینکه شما میتوانید بدون اینکه زیاد مشغول شوید هر 
کاری را انجام دهید. روزتان را به خاطر اینکه مشخص کنید چه کار 
باید بکنید خراب نکنید؛ به جای ان روی اینکه چه احساس می کنید 

تمرکز کنید.

3
فال روز 

سرپرست مرکز مدیریت بیماری های واگیر وزارت 
در  آنفلوانزا  بیماری  وضعیت  تشریح  به  بهداشت 

کشور پرداخت.
در نشست خبری  روز سه شنبه   شهنام عرشی 
که در محل وزارت بهداشت برگزار شد در ارتباط 
حاضر  حال  در  گفت:  آنفلوانزا  شیوع  وضعیت  با 
بیشترین مراجعات به مراکز درمانی ناشی از موارد 

سرماخوردگی و بیماری آنفلوانزا است.
از  این مطلب که حدود 4۰ درصد  با عنوان  وی 
 A موارد سرماخوردگی مربوط به آنفلوانزای نوع
است، افزود: توصیه وزارت بهداشت، قرنطینه افراد 
مبتال و عدم حضور در محیط های شلوغ و اماکن 

عمومی است.
به  نیاز  آنفلوانزا  درمان  اینکه  بر  تاکید  با  عرشی 
با  بیماران  کرد:  تصریح  ندارد،  بیوتیک  آنتی 
بهبود  مایعات  از  استفاده  و  منزل  در  استراحت 

پیدا می کنند.
سرپرست مرکز مدیریت بیماری های واگیر وزارت 
بهداشت با اشاره به اینکه اگر کسی قباًل واکسن 
است،  نگرفته  را  بیماری  قباًل  یا  و  نزده  آنفلوانزا 
درگیری  و  شدت  گفت:  شود،  مبتال  می تواند 

بیماری آنفلوانزا در مقایسه با کرونا کمتر است.
وی با تاکید بر اینکه آنفلوانزا ۵ تا ۸ روزه از بدن 
دفع می شود، گفت: پیش بینی ها نشان می دهند 
که شیوع بیماری آنفلوانزا بین دو تا سه ماه، یعنی 

تا اواسط بهمن ادامه داشته باشد.
آنفلوانزا  بیماری  شیوع  اینکه  به  اشاره  با  عرشی 
افزود:  بیشتر در میان کودکان مشاهده می شود، 

افرادی که سیستم ایمنی ضعیفی دارند، احتمال 
ابتالی همزمان به بیماری کرونا و آنفلوانزا را دارند.

وی در ادامه به آمار فوتی های آنفلوانزا در کشور 
اشاره کرد و گفت: تا کنون 3۱ نفر در کشور بر اثر 

ابتالء به بیماری آنفلوانزا فوت ششده اند.
عرشی ببه تفکیک رده سنی فوت شدگان اشاره 
کرد و افزود: زیر ۱۰ سال ۶ نفر، ۱۰ تا ۲۰ سال 
دو نفر، ۲۰ تا 3۰ سال سه نفر، 3۰ تا 4۰ سال 4 
نفر، 4۰ تا ۵۰ سال 3 نفر، ۵۰ تا ۶۰ سال ۵ نفر، 
۶۰ تا ۷۰ سال یک نفر و باالی ۷۰ سال، ۷ نفر 
فوتی داشته ایم. وی به مرگ و میرهای ناشی از 
آنفلوانزا در سنین زیر ۵ سال اشاره کرد و گفت: 
نفر،  نفر، سال ۹۷ تعداد ۱۰  سال ۹۶ تعداد ۲۱ 
سال ۹۸ تعداد ۵۰ نفر، سال ۹۹ تعداد یک نفر، 
تاکنون یک  امسال هم  سال ۱4۰۰ یک مرگ و 

مرگ کمتر از ۵ سال داشته ایم.
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جدول سودوکو
ارقام 1تا 9 را طوری قرار دهيد که 
در هر رديف، ستون و مربع های 
کوچک سه در سه فقط يک بار 
به کار روند.

جدول کلمات متقاطع

نگاه

اهميت نامه نگاري در دوران دفاع مقدس
وقتي کلمات شاهدان بي زبان يك نسل مي شوند

   احمد محمدتبريزي
در روزگاري ک�ه ن�ه اينترن�ت ب�ود و 
ن�ه تلگ�رام و ش�بكه هاي اجتماع�ي 
جورواج�ور، يک تكه کاغ�ذ، يک عدد 
خودکار کار تمام اين وس�ايل ارتباطي 
را انجام مي داد. ش�ايد در ظاهر ارتباط 
گرفت�ن از طري�ق نامه کمي س�خت به 
نظر برس�د ول�ي در باط�ن ه�ر نامه با 
دس�تخط مخصوص ب�ه صاحبش حس 
و ح�ال ديگ�ري ب�ه خواننده م�ي داد. 
ضم�ن اينكه با گذش�ت زم�ان، نامه ها 
در دل تاري�خ ماندگار ش�دند و پس از 
گذشت س�ال ها به س�ند تاريخي يک 
نسل تبديل شد. س�ندي که از عقايد، 
آرمان ه�ا و اه�داف ح�رف م�ي زد. 
به گزارش »جوان« در دوران دفاع مقدس 
تنها پل ارتباطي رزمن��دگان با خانواده و 
بستگانش��ان همين تكه كاغذ و خودكار 
ب��ود. نامه هايي كه در كنار ب��وي باروت و 
خاك، خبر از عش��قي وصف ناپذير و تمام 
نشدني مي داد. كمتر پيش آمد رزمنده اي 
فرصت نوشتن نامه  اي طوالني مدت را پيدا 
كند ولي همان چند سطري كه در خلوت 
خودش نوشته مي شد خواندنش لذت هزار 

باره داشت. 
رزمن��دگان در آن روزه��ا اگ��ر از ب��اران 
موش��ك و گلوله رهايي پيدا مي كردند و 

فضاي پرتنش و هياه��وي جبهه مجالي 
به آنها م��ي داد، تمام حس و حالش��ان را 
به وسيله كلمات نوشته ش��ده در نامه به 
اطالع خانواده هايشان مي رساندند. معموالً 
پيش از شروع عمليات  فرصت خوبي بود 
تا در خلوت خودش��ان به مسائل مختلف 
فكر كنند و از دغدغه هايشان بنويسند. يا 
آزادگان در اردوگاه نامه هايشان را از طريق 
صليب س��رخ به دس��ت خانواده هايشان 
مي رس��اندند. موضوع نامه ه��اي آنها هم 
دس��ت كمي از متن هاي نوش��ته ش��ده 
رزمندگان نداش��ت و جنس كالمشان از 
همان جن��س حرف هاي جبه��ه اي بود. 
بيشتر موضوعات صحبت شده در سطور 
نامه ها در كنار حال و احوال پرس��ي هاي 
معمول به موضوعات عقيدتي و اعتقادي 

برمي گشت. 
بعضي م��وارد نامه ه��ا از حالت خصوصي 
درمي آمد و تبديل به نامه هاي سرگشاده اي 
مي ش��د كه بخش هاي زي��ادي از جامعه 
را در برمي گرف��ت. بعضي رزمن��دگان با 
نامه هايش��ان حامل پيام خاصي به مردم 
پشت جبهه بودند و از نامه ها به عنوان يك 
رسانه استفاده مي كردند. رسانه اي هر چند 

محدود اما به شدت فراگير. جمالت نوشته 
شده در اين نامه ها به سرعت به صفحات 
روزنامه ها و مجالت آن زمان مي رس��يد و 
مخاطب خودش را پي��دا مي كرد. برخي 
عالقه مندان با نوش��تن اي��ن جمالت در 
دفترهاي شخصي شان آن را با يكديگر به 

اشتراك مي گذاشتند. 
ش��اه بيت و كليدواژه بيش��تر اين نامه ها 
»تبعي��ت از ام��ام خميني«، »اس��الم«، 
»اهل بيت« و »شهادت« بود و با كنار هم 
گذاشتن شان انگار همه از يك مفهوم حرف 
مي زدند و دغدغه ش��ان يكي ب��ود. گويي 
همه شان در يك مكتب درس آموخته بودند 
كه تا اين اندازه مفاهيم ذهني شان مشترك 
بود. حضرت امام بيشترين سهم و نقش را 
در نامه هاي رزمندگان داشت و بارها تكرار 
شده و انگار وجود حضرت امام به بهانه اي 
تبديل ش��ده تا آنها قلم به دس��ت بگيرند 
و حرف هايش��ان را در قال��ب كالم جاري 

كنند. 
پاكت نامه ها هم ش��بيه پاكت  مرس��وم و 
معمول نبود. بر روي پاكت  نامه ها تصاوير 
حضرت امام)ره(، حرم امام حس��ين)ع(، 
قدس شريف، ادوات جنگي، گل يا تصاوير 
رزمندگان و حت��ي كلمات قص��ار امام و 
احاديث درج مي شد تا به كل اين نامه ها را 
با تمام نامه هايي كه در سراسر دنيا ارسال 

مي شد، متفاوت كند. تفاوتي كه از نوع نگاه 
و س��بك تفكر نگارنده هاي��ش در مناطق 
عملياتي مي آمد و در هيچ كش��ور و نقطه 
ديگري در جهان نمي شد مشابهش را پيدا 
كرد. صندوق هاي پستي موجود در جبهه 
نيز عموماً جعبه هاي خالي مهمات بود كه 
روي آنها كلمه »post« نوشته شده بود. 
رزمندگان مي توانس��تند روزان��ه يا چند 
روز يك بار نامه هاي خ��ود را به درون اين 
صندوق ها بيندازند و آنها را به واحد تعاون 
يا پشتيباني جنگ بسپارند تا خانواده ها را 

از چشم انتظاري درآورند. 
امروز با خواندن نامه هاي ارسالي رزمندگان 
از جبهه ها به پشت جبهه ها به خوبي با طرز 
فكر و انديشه يك نس��ل تكرارنشدني در 
جامعه آن روز ايران آش��نا مي شويم. اين 
نامه ها، در عي��ن بي زباني، زب��ان گوياي 
صاحبانش��ان هس��تند. صاحبان��ي ك��ه 
بيشترشان ش��هيد ش��ده اند ولي همين 
نامه ها شاهد و نش��ان دهنده راهي است 
كه رزمندگان و خصوصاً شهدا در آن قدم 
گذاش��تند؛ هدفي مقدس كه براي حفظ 
و اعتاليش، حاضر ش��دند جانشان را هم 

فدا كنند. 

همسر شهيد 
براي ش�روع از خودت�ان بگوييد خانم 
روزافزاي؛ فصل آشنايي تان با شهيد چه 

حال و هوايي داشت؟
من متولد 63/6/31 هستم، همسر شهيد مدافع 
حرم مهدي كوچك زاده با اسم مستعار حامد كه 
متولد 61/6/28 بود. هر دو اهل گيالن و شهر رشت 
بوديم. پاس��دار بود كه به خواستگاري ام آمد و در 
سال 86 با هم عقد كرديم. مراسم ازدواجمان سال 
87 با مهريه 313 سكه به نيت ياران امام زمان)عج( 
و يك حج و كربال انجام شد. من و حامد اين دغدغه 
را داشتيم كه خداي  نكرده گناهي در عروسي مان 
اتفاق نيفتد. با خانواده و اطرافيان صحبت كرديم 
به لطف خدا عروسي مان باب طبع امام زمان)عج( 
شد. حاصل ازدواج مان دو دختر به نام هاي ريحانه 

متولد 89 و فاطمه متولد 93 است. 
اغلب خوانندگان ما را قشرجوان تشكيل 
مي دهد، در زندگي شهيد چه نكته هايي 
وجود داش�ت که بيانش به حال جوانان 

مفيد باشد؟
حامد بس��يار خوش  اخالق، خوش طبع، خونگرم 
و صميمي بود. عصبانيت هايم را با سكوت جواب 
مي داد و شرمنده ام مي كرد. سعي مي كرد جلوي 
عصبانيتش را بگيرد و طرف مقابل را نرنجاند. براي 
بزرگ ترها احترام خاص��ي قائل بود. مادرش يك 
س��ال پيش به رحمت خدا رف��ت. رابطه حامد با 
خواهرهايش بسيار خوب بود و به آنها عالقه داشت. 
به من و بچه ها عالقه مند بود و توجه بسيار داشت. 
وقتي از سركار مي آمد با تمام خستگي هايش تمام 
وقت در اختيار ما بود. بسيار نگران تربيت بچه ها بود 
كه در چه محيطي رشد يابند و تربيت شوند. تمام 
دغدغه هاي ذهني  و حرف هايي كه مي خواس��ت 
به من بگويد را در دفترچه اي يادداشت مي كرد. 
اين دفترچه در مأموريت ها حتي سفر سوريه هم 
همراهش بود و كارهاي روزانه اش را در آنجا برايم 
مي نوشت. وقتي نوش��ته هايش را مرور مي كنم 
صفحه اي نيست كه در آن نسبت به من ابراز عالقه 
نكرده باشد. اين نيز يكي از شاخصه هاي اخالقش 
ب��ود و خانواده درج��ه بااليي براي او به حس��اب 
مي آمد. وقتي زنگ مي زد بسيار با روحيه از اوضاع 
س��وريه تعريف مي كرد. بعدها در نوشته هايش 

متوجه شرايط سخت آنجا شدم. 
گوي�ا در عرص�ه فرهنگي بس�يار فعال 
بود. ش�ما هم در اين مسير همراهي اش 

مي کرديد؟
بله، فعاليت فرهنگي مي كرد و دغدغه كار فرهنگي 
داشت. هميشه مي گفت زندگي مان شده خوردن، 
خوابيدن و شهوت بايد بيشتر از اينها براي نظام 
اسالمي تالش كرد. بعضي اوقات از مشغله هايش 
گله مي كردم ولي او سعي مي كرد با گزارش كار و 
صحبت كردن مرا متقاعد و آرام كند همين باعث 

شد من هم عالقه مند و همراهش شوم. 
چند بار به سوريه اعزام شد؟براي رفتن 

شما را چطور متقاعد کرد؟
در اولين اعزام شهيد شد. دو سال پيگير رفتن به 
س��وريه بود. وقتي مأموريت اعزام نيرو را گرفت، 

اصرار داشت همراه نيروها اعزام شود. مي گفت من 
بايد آموخته ها و آموزش هايم را در ميدان عملي 
جنگ امتحان كنم. واقعاً مرد عمل بود. اعتقاد دارم 
وقتي كسي را دوست داري بايد عاليق و ساليقش 
را هم دوست داشته باشي به همين دليل راضي به 
رفتنش شدم. لحظات آخر با اشك هايم تمام شد. 
خداحافظي در منزل مادرم بود و من مدام اشك 
مي ريختم. هيچ حرفي نمي توانستم بزنم. اصرار 
داش��ت اين طور بي تابي نكنم تا با خيالي آسوده 

راهي شود. 
از روزهاي آخر حيات زميني اش چيزي 

شنيده ايد؟ 
همرزمانش مي گفتند حامد از س��ه نفر آشنايي 
كه همراهش بودند فاصل��ه مي گرفت. گفته بود 
مي ترسم حين ش��هادتم براي آنها اتفاقي بيفتد. 
انگار مي دانست ش��هيد مي ش��ود. چون شوهر 
خواهرم آقاي مهدي كاسي و حامد با هم به سوريه 
رفته بودند، به همين دليل م��ا دو تا خواهر با هم 
بوديم. يكي از آش��نايان زنگ زد و شماره همسر 
خواهرم را خواس��ت. وقتي تماس هاي مشكوك 
زياد ش��د مضطرب تر ش��دم. نزديكي هاي ظهر 
كوچه خيلي شلوغ شده بود. خواهر كوچكم منزل 
ما آمد و گفت حامد زخمي ش��ده اما دلم گواهي 

شهادتش را مي داد. 
بعد از شنيدن خبر شهادتش، چه چيزي 
مرهم بي قراري هاي ش�ما و دخترانتان 

است؟
تا وقتي پيكرش را نديده ب��ودم خيلي بي قراري 
مي كردم تا اينكه چشمم به پيكرش افتاد دلم آرام 
گرفت. انگار دستي روي قلبم خورد و آن قدر آرام 
ش��دم كه هر كس حالم را مي پرسيد مي گفتم تا 
حاال اين قدر خوب نبوده ام! دقايقي را تنها پايين 
پايش نشس��تم و نجوا كنان دست روي صورتش 
مي كشيدم. ساكت بود اما انگار جوابم را مي گرفتم. 
قول گرفتم منتظرم بماند. مطمئنم حامد جسمش 
نيست ولي در باطن نگهبان ريحانه و فاطمه است. 
به اين مس��ئله ايمان دارم كه تنها خدا و خودش 
آرام بخش دخترهايم هستند. خواب ديده بودند كه 
حامد گفته است چرا اين قدر ناراحتيد ما زنده ايم 

اين نيز مرهمي براي دلتنگي هايم شد. 
در وصيتنامه اش به جهاد اشاره كرده بود و جهاد 
را نه تنها در ميدان نبرد بلكه پشت جبهه به ما هم 
توصيه مي كرد. از من خواسته بود زينب وار زندگي 
كنم. آن قدر عاشق خانواده بود كه در وصيتنامه اش 

نيز ابراز احساس و عالقه ديده مي شد.
چه خاطره اي از شهيد داريد؟

براي خواستگاري به منزل خواهرم آمده بود كه 
صحبت ها تا آخر ش��ب طول كشيد. موقع رفتن 
موتورش را تا سر خيابان كشاند و بعد روشن كرد تا 
براي همسايه ها مزاحمتي نباشد. رعايت حق الناس 

او مورد توجه خانواده ام قرار گرفت. 
بعضي افراد به رفتن جوان ها در آن سوي 
مرزها منتقد هستند. ش�ما چه جوابي 

داريد؟ 
جوابم همان جواب حامد است. مي گفت ما تنها از 
سوريه دفاع نمي كنيم، در واقع از كشور و نواميس 

خودمان دفاع مي كني��م. اگر نروي��م روزي بايد 
در خانه خودمان با دش��من بجنگيم. احساس به 
خانواده هاي سوري بايد همين احساسي باشد كه 

به خانواده خودمان داريم. 

همرزم شهيد 
آقاي کاسي آشنايي تان با شهيد از کجا 

شروع شد؟
سابقه 20 ساله دوستي  با شهيد را از دوران تحصيل، 
مسجد و هيئت مذهبي دارم. در فعاليت هاي داخل 
شهر به فراخور مس��ائل فرهنگي و سياسي چند 
مجموعه فرهنگي تأسيس كرديم. بعد از جذب به 
سپاه، با فاصله چند ماه با هم كار مي كرديم. از يك 
خانواده خواستگاري كرديم اول مهدي و بعد من با 

خواهر خانم او ازدواج كردم. 
چه فعاليت هايي داشتند؟ 

هر كاري كه تكليف بود؛ نظامي، فرهنگي، سياسي 
و... اولين كسي بود كه جشنواره عمار را در استان 
گي��الن راه اندازي ك��رد. هيئت هاي داير ش��ده 
 جوابگوي ش��ور انقالبي بچه ها نبود. او پيشقدم 
تأسيس هيئت هاي مذهبي شد. رشادت و دليري 
حامد در صحنه هاي مختلف سياسي مثل فتنه 88 
در كف خيابان ها محرز بود. نتيجه همه تالش ها 
اين بود كه خدا او را در بهترين زمان گره گش��اي 
عمليات نبل و الزهراي حلب كرد. ش��ايد اگر او و 

امثالش نبودند كل عمليات از بين مي رفت. 
در تعامل ب�ا جوانان چق�در و چطور در 

جذب  حداکثري شان تالش مي کرد؟
جمعي��ت روز تش��ييع پيكرش نش��ان دهنده 
مردم��داري و ت��الش بي وقف��ه اش ب��ود. او از 

درگيري هاي فتننه88 حتي از نقطه مقابل جريان 
انقالب دوس��ت پيدا كرده بود. به قليان س��راها 
مي رفت تا جوان ها را نصيحت كند حتي در چندين 
مورد نيز موفق شده بود. با تمام مجموعه هاي شهر 
ارتباط داشت. يك مجموعه فرهنگي راه اندازي 
كرد و تعدادي ج��وان در آن كار مي كردند تا هر 
جا كار گره خورد توسط اين مجموعه حل شود. 
خيلي خوش خلق و الگوبرداري از رفتار اهل بيت 
در وجودش جا افتاده بود. كرامت انسان ها را با هر 
سليقه اي حفظ مي كرد. با سربازها رفتار دستوري 

نداشت بلكه روي قلوب آنها فرماندهي مي كرد. 
از عملياتي که با حامد انجام داديد و نحوه 

شهادتش بگوييد؟
قرار بود در منطقه اي از س��وريه براي آزاد سازي 
دو ش��هر، چندين بار عمليات ص��ورت گيرد كه 
امكان پذير نش��ده بود. اوايل امس��ال با تالش و 
غافلگيري رزمنده ها خط شكسته شد. بچه ها از 
اين خط مي خواستند به نوبت شهر و روستاهاي 
ديگر را فتح كنند و اين مسير بايد مستقيم طي 
مي شد.  ريسك عمليات بسيار باال و به تبرك اسم 
حضرت زهرا)س( نام عمليات الزهرا گذاشته شده 
بود. ما در آن عمليات وظيف��ه تثبيت را برعهده 
داشتيم كه سخت تر از آفند است. در آن عمليات 
حامد فرمانده آتش��بار بود. او به دليل مسئوليت 
سنگينش دو شبانه روز نخوابيده بود. از او خواستم 
چند ساعتي را به نوبت استراحت كنيم. از ساعت 
شش تا 10 ش��ب خوابيد و من هم كارهاي فني 
را انجام دادم. 10 ش��ب بيدارش كردم و از 10 تا 
دو نيمه ش��ب خودم خوابيدم. كل خط را در اين 
چند ساعت حامد به تنهايي نگه داشت تا منطقه 

حفظ شود. نيمه شب بيدار شدم دوباره همديگر 
را ديديم و هماهنگي ها را انجام داديم. از سردي 
هوا داخل ماش��ين رفتم. چند دقيقه اي گذشت 
كه صداي انفج��اري آمد. متوجه ش��دم اتفاقي 
افتاده و سراس��يمه دنبال حامد  گش��تم تا اينكه 
يكي از دوستان خبر آورد ش��ليك خمپاره 81 و 
اصابت تركش به پشت سر حامد، رفيق شجاع و 

محبوبمان را آسماني كرده است. 
به عنوان يک دوست و همكار بعد از حامد 

چه وظيفه اي داريد؟
پركردن جاي كسي مثل حامد وزنه اي مي خواهد 
كه من خ��ودم را اليق نمي دانم. ام��ا در دو جنبه 
احساس تكليف مي كنم؛ يكي ادامه دادن راه حامد 
و امثال او، ديگر خواسته حامد كه در وصيتنامه اش 
از همس��رش تربيت زينبي و والي��ي فرزندان را 
خواسته بود. بايد او را در اين فرآيند كمك كنيم. 

انگيزه شما و س�اير رزمندگان از اعزام 
به س�وريه و دف�اع در آن س�وي مرزها 

چيست؟
اينگونه تصميمات اگر با مس��ائل اعتقادي گره 
نخورد و از فضاي مادي دور نشويم جواب ندارد. 
سينه زني در هيئت ها و زمزمه »يا ليتني كنتم 
معكم« بايد جايي ب��ه آن عمل ش��ود. دفاع از 
مقدسات به معني حفظ مرزهاي عقيدتي قطعاً 
بر حفظ مرزهاي جغرافيايي ارجحيت دارد. اما 
خارج از بحث اعتقادي، طبق فرمايش حضرت 
علي)ع(: »ذليل نشد مگر آن كسي كه در خانه 
خودش با دشمن روبه رو شد.« اين فكر عاقالنه 
نيست كه در خاك كشور بنشينيم تا دشمن وارد 
خاك شود، آن موقع بايد صدها برابر و هزارها برابر 
هزينه جان و مال داد. اين يك پيشگيري عقالني 
و كم هزينه است و در قبال هزينه امنيت چيزي 
نيست. در داس��تان غائله تشكيل داعش آنها تا 
خالقين استان دياله هم آمدند و اگر همانجا آنها 
را متوقف نمي كرديم حركت بعدي آنها داخل 

ايران بود. 
نكته ديگر مقاومت اس��ت. تفك��ر مقاومت طبق 
سخنان سيد حس��ن نصراهلل هزينه اش كمتر از 
تفكر تسليم است. در جنگ هشت ساله با كشور 
عراق مجموعه كشته هاي عراق 400 هزار نفر بود 
اما وقتي عراقي ها تسليم امريكا شدند و فضا را باز 
كردند، آمار كشته ها از ميليون ها نفر باالتر رفت. 
اگر عراقي ها به پشتوانه مرجعي مثل آقاي حكيم 
از كيان كشور دفاع مي كردند قطعا آمار كشته ها 

كمتر مي شد. 

مصاحبه »جوان« با همسر و همرزم شهيد مدافع حرم مهدي )حامد( کوچک زاده 

حامدها نبودند نبل و الزهرا آزاد نمي شد
  محبوبه قرباني

خون غيرت جوانان ديروز در رگ جوانان امروز جاري است و اين مسئله با پرپر شدن رزمندگان 
مدافع حرم در آن سوي مرزها اثبات مي شود. شهيد مهدي کوچک زاده از جمله همين جوانان 
نس�ل س�وم انقالب اس�ت که هرچند دوران دفاع مقدس را درك نكرد، اما مثل يک رزمنده 
جبهه جنگ نرم، وارد فعاليت هاي فرهنگي ش�د تا با اخالق و ک�ردارش در جذب حداکثري 
جوانان تالش کند. مهدي تنها مرد عرصه فرهنگي نبود و ادامه فعاليتش را در لباس پاسداري 
متصل به دف�اع از حرمين زينب)س( و رقي�ه)س( کرد و عاقبت نيز در همين راه به ش�هادت 
رس�يد. او در وصيتنامه اش خطاب به جوانان خواس�تار ادامه راهش در عرصه فرهنگي شده 
است. مصاحبه زير با سميه روزافزاي همسر و مهدي کاس�ي همرزم شهيد را پيش رو داريد. 
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کشف انبار بزرگ داروهای غیرمجاز
 در غرب تهران

انبار  کشف  از  اسالمشهر  شهرستان  انتظامی  فرمانده 
ریال  میلیارد   ۱۰ ارزش  به  مجاز  غیر  داروهای  بزرگ 
خبر داد. به گزارش ایسنا، سرهنگ علی آقا کارخانه در 
طرح  اجرای  دنبال  به  گفت:   خبر  این  جزئیات  تشریح 
مبارزه با قاچاق کاالهای ممنوعه توسط پلیس، اخبار و 
اطالعاتی از تخلیه مقادیر قابل توجهی داروی غیرمجاز 
در انباری واقع در اسالمشهر به پلیس مخابره شد که در 
همین راستا بررسی موضوع در دستورکار ماموران پلیس 
قرار گرفت. وی با اشاره به اطمینان ماموران از گزارش 
تحقیقات  انجام  با  پلیس  ماموران  اظهارکرد:   دریافتی، 
شهرستان  در  را  غیرمجاز  داروهای  دپوی  محل  اولیه 
با  آن  از  پس  و  دادند  قرار  شناسایی  مورد  اسالمشهر 
به  اقدام  هماهنگی مقام قضایی در محل حاضر شده و 
انتظامی شهرستان  فرمانده  کردند.  انبار  این  از  بازرسی 
از  بازرسی  در  پلیس  ماموران  اینکه  بیان  با  اسالمشهر 
غیرمجاز  داروهای  انواع  عدد   ۹۸۸ و  ۸3هزار  انبار  این 
در  ماموران  همچنین  گفت:   کردند،  ضبط  و  کشف  را 
این عملیات سه نفر را به عنوان قاچاقچی کاالهای غیر 

گمرکی دستگیر و به مقر انتظامی منتقل کردند.
استان  غرب  پلیس  اطالع رسانی  مرکز  اعالم  اساس  بر 
تهران، کارخانه با بیان اینکه انبار مذکور نیز پلمب شد، 
گفت:  متهمان دستگیر شده نیز در جریان بازجویی ها به 

جرم خود اعتراف کردند.
انهدام دو باند فروش داروهای نایاب 

در فضای مجازی
معاون فرهنگی اجتماعی پلیس فتای فراجا از متالشی 
داروهای  فروش  به  اقدام  که  دارو  توزیع  باند  دو  شدن 
خبرداد. سرهنگ  بودند،  کرده  کمیاب  و  تقلبی  قاچاق، 
در  گفت:   خبر  این  جزئیات  تشریح  در  پاشایی  رامین 
توزیع  علیه  فتا  پلیس  عملیاتی  طرح  اجرای  راستای 
کنندگان داروهای غیرمجاز در فضای مجازی؛ اعضای دو 
باند فروش دارو در این فضا مورد شناسایی قرار گرفته و 
برای سیر مراحل قانونی به محاکم قضائی معرفی شدند.

ویژه  کارگروه  توسط  طرح  این  اجرای  از  ادامه  در  وی 
پلیس فتا خبرداد و گفت: بر اساس قوانین موجود، خرید 
عملی  مجازی  فضای  در  دارویی  محصوالت  فروش  و 
مجاز  مراکز  به  باید  دارو  تهیه  برای  و  است  مجرمانه 
با  سودجو  افراد  زیرا   شود،  مراجعه  داروخانه ها  یعنی 
تبلیغ و فروش محصوالت دارویی در فضای مجازی اقدام 
فرهنگی  معاون  می کنند.  شهروندان  از  کالهبرداری  به 
اجتماعی پلیس فتای فراجا افزود : در روزهای گذشته 
به  کمیاب،  داروهای  شامل  دارویی  اقالم  زیادی  مقدار 
خصوص آنتی بیوتیک ها از فروشندگان غیر مجاز دارو 
در  تکلیف  تعیین  برای  اقالم  این  و  و ضبط شد  کشف 
و  درمان  و  بهداشت  وزارت  دارو  و  غذا  سازمان  اختیار 
اعالم  اساس  بر  گرفت.  قرار  کشور  پزشکی  آموزش 
اینکه  بیان  با  پاشایی  فتا،  پلیس  اطالع رسانی  مرکز 
برابر بررسی های کارشناسی صورت گرفته مشخص شد 
گذشته،  مصرف  تاریخ  شده  کشف  داروهای  از  تعدادی 
غیرمجاز و تقلبی بوده است، گفت:  همچنین بخشی از 
این داروها نیز به دلیل عدم نگهداری در شرایط الزم و 
اینکه فروش  بر  تاکید  با  بودند. وی  فاسد شده  مناسب 
هرگونه دارو در فضای مجازی به علت مقوله مهم دارو و 
سالمت افراد ممنوع و غیرقانونی است، گفت:  الزم است 
شهروندان برای حفظ سالمت و تندرستی خود و خانواده 
به  متوسل  هرگز  مشاوره  و  دارو  هرگونه  دریافت  برای 

فضای سایبری و شبکه های اجتماعی نشوند.

خبر

جدول 3201

خالکوبی در لغت به معنای “نشانه گذاری چیزی” و در اصطالح 
به معنای “ایجاد کردن نقوش و تصاویر گوناگون محو نشدنی 

روی پوست بدن” است...
تاریخچه خالکوبی در ایران به دوران بسیار قدیم باز می گردد 
و عمدتاً نزد اوباش، پهلوانان و زنان رواج داشته است. در ادیان 
مختلف از جمله یهودیت، مسیحیت و به خصوص دین اسالم، 
نگار،  و  ایجاد نقش  برای  بدن  اذیت  و  آزار  به دلیل  خالکوبی 

خونریزی و عدم رعایت نکات بهداشتی جایز نیست.
اندکی اختالف در همه جا یکسان و  با  انجام خالکوبی  روش  
مشابه است؛ در گذشته با داغ کردن یک شئ، عضوی از بدن 
را عالمت گذاری کرده و آن را به عنوان خالکوبی و نشانه گذاری 
متفاوتی  شیوه های  حاضر،  عصر  در  اما  می آوردند  حساب  به 
به کارگرفته می شود، یا نقش مورد نظر را با سوزن بر پوست 
ایجاد شده  حک می  کنند، سپس ماده رنگی را بر روی زخم 
می ریزند تا جذب پوست شود، این ماده رنگی می تواند شامل: 
سرمه، آب تره، دوده و... باشد و یا با استفاده از دستگاه های 
تاتو به  نام های کویل یا روتاری سوزن خالکوبی را جلو و عقب 
می برند تا رنگ های مورد نظر بین الیه اول و دوم پوست به کار 

گرفته شود.
از گذشته تاکنون خالکوبی برای مردم معانی متفاوتی داشته 
است؛ زمانی این خالکوبی  ها برای تمایز قائل شدن بین افراد 
قبیله های گوناگون مورد استفاده قرار می گرفت، زمانی دیگر 
بانوان به شمار می آمد، دوره ای هم  یکی از هفت قلم آرایش 
شناخته  بردگی  یا  و  خدایان  به  سرسپردگی  نشانه  عنوان  به 
می شد، ایرانیان نیز از خالکوبی به عنوان تزئین، بهبود بیماری 
زخم  چشم  از  ماندن  امان  در  یا  و  سینا(  ابوعلی  زمان  )در 

استفاده می کردند.
امروزه نیز خالکوبی با اشکال گوناگون و مدرن در بین جوانان 
رواج دارد اما انگیزه آنها برای ایجاد خالکوبی روی بدن خود، 
بسیار متفاوت تر از گذشته است؛ به نوعی در جوامع امروزی 
عنوان  به  و  شده  خارج  خود  سنتی  شکل  از  خالکوبی  انجام 
یک مد اجتماعی شناخته می شود از همین رو مکتب شیکاگو 
تاثیر  تحت  می کنند  خالکوبی  که  افرادی  اکثر  است  معتقد 
این کار روی آورده اند و یک  به  محیط زندگی و دوستانشان 
تقلید کورکورانه انجام می دهند، چراکه هدف جوانان امروزی 
نه آن حالت مردانگی زمان قدیم است و نه سحر و جادو، بلکه 

پیروی از مد است.
نوع  هر  جلب  و  جوانان  ترغیب  برای  متفاوتی  سبک های 
چند  معرفی  به  ادامه  در  می شود.  عرضه  جامعه  به  سلیقه ای 

نمونه از سبک های نوین تاتو می پردازیم:
سبک بلک ورک )Black Work( در این سبک ممکن است 
قسمتی از بدن به طور کامل سیاه رنگ شود. دوستداران این 
سبک معتقدند، چنین سبک هایی نشان دهنده ذوق هنری و 

ذهن خالق طراح می باشد.
سبک دات ورک )Dot Work( این سبک به سبک نقطه ای 
و  نقاط  از  متشکل  شده،  اجرا  طرح های  و  است  معروف  نیز 
به  شمار  پیچیده  سبک های  از  یکی  می باشند.  سیاه  تصاویر 
سبک  این  طرح های  می کند،  طلب  باالیی  مهارت  و  می رود 

عمدتاً مفهومی و نمادین هستند.
سبک الین ورک )Line Work( در این سبک با استفاده از 
خطوط ساده و رنگ آمیزی، طرح هایی را به نمایش می گذارند 

که شاید فهم معانی آنها برای همه امکانپذیر نباشد.
سبک ژئومتریک )Geometric( یک نوع سبک غیر سنتی 
با هماهنگی و  و  اشکال هندسی ساخته شده  با  می باشد که 

تقارن زیاد طراحی می شود.
طبق تجربیات روانشناسان و جامعه شناسان این حوزه، مشاهده 
انجام خالکوبی پشیمان می شوند.  از  افراد پس  اغلب  می شود 
زیرا حالت های درونی مانند افسردگی، اضطراب و استرس از 
عدم توجه اطرافیان که از عوامل اصلی انجام خالکوبی هستند، 
خالکوبی  اثر  اما  می روند  بین  از  یا  درمان شده  مدتی  از  بعد 
اضطراب  برای  و می تواند علت جدیدی  پابرجاست  بدن  روی 
و افسردگی فرد باشد و موجب شرمساری او گردد. برای مثال 
به آن  ابراز عالقه  نتیجه  بر روی بدن که  نام فردی  خالکوبی 

شخص است، بعد از شکست در آن عشق نمی توان آثار آن را 
از بین برد.

خالکوبی  به  جوانان  گرایش  علل  می توان  توصیف  این  با 
از  داد.  قرار  بررسی  مورد  اجتماعی  و  فردی  منظر  دو  از  را 
ناگوار،  دیدگاه جامعه شناختی، ضربه های روحی و تجربه های 
عدم  اجتماعی،  امور  در  موفقیت  عدم  عشقی،  شکست های 
طبقاتی،  فاصله  شغلی،  مناسب  موقعیت های  به  دستیابی 
تبلیغات رسانه های مجازی و چشم و هم چشمی می تواند افراد 

را به سمت خالکوبی سوق دهد.
بر  عالوه  این کار  انجام  نیز  روانشناختی  و  فردی  دیدگاه  از 
درونی  علل  می تواند  بدن  به  بخشیدن  زیبایی  و  ظاهری  بعد 
داشته و نشأت گرفته از کمبودها، اضطراب و افسردگی باشد، 
چراکه بسیاری از افراد علیرغم وجود خطرات احتمالی، ترجیح 
روی  را  و طرح هایی  کنند  تحمل  را  آن  رنج  و  درد  می دهند 
بدن خود ایجاد و آن را به نمایش بگذارند؛ خالکوبی ها می تواند 
نشانگر استقالل و تصمیم گیری مستقل برای جسم خویش یا 
نوعی ابراز عالقه به بدن خود باشد که جسم را به یک اثر هنری 
شبیه می کند و یا اینکه نوعی اعتراض و تنفر نسبت به جسم 

باشد که باعث رنج کشیدن آن می شود.
بعضی افراد عالقه مندند ظاهری متفاوت داشته باشند و بیش 
از حد معمول به آنها توجه شود، گروهی دیگر از افراد تنها به 
این دلیل که دیگران آنها را افرادی با تحمل باال خطاب کنند 
و بزرگ بشمارند، از درد کشیدن لذت می برند، حتی بسیاری 
با  نقش هایی  و  ندارند  توجهی  شده  طراحی  نقوش  معنی  به 
جزئیات بیشتر را می  پسندند تا با آن قدرت نمایی کنند، همین 
افراد  این  از  باالیی  درصد  معتقدند  روانشناسان  برخی  طور 
دچار سندروم هیسترویونیک )خودنمایشی( هستند و از نگاه 
روی  بر  بررسی هایی  انجام  با  می برند.  لذت  خود  به  دیگران 
طرح های خالکوبی در جوامع و زمان های گوناگون، می توان به 
اطالعاتی در زمینه  نژادپرستی دست یافت.  در گذشته مردم 
مناطق گوناگون، نقوشی بر بدن خود حک می کردند که بیانگر 
ویژگی ها، آداب و رسوم، عقیده یا فرهنگ و فعالیتی مهم در 
آن کشور بود، برای مثال ژاپنی ها طرح هایی از عقاید افسانه ای 
خود همانند اژدها، پرندگان و گیاهان غول پیکر بر بدن خود 

نقش می زدند.
در جامعه ما، متونی با مضمون گله و شکایت از شرایط موجود 
از طرح های اصلی خالکوبی ها محسوب می شود  روزگار، یکی 
خود  بودن  طلبکار  گوناگون،  طرح های  و  خالکوبی  با  افراد  و 
یا  عصبانیت  و  خشم  دیگران،  از  نارضایتی  روزگار،  به  نسبت 

گالیه مندی خود را بروز می دهند.
برخی دیگر از این طرح ها، طرح های امروزی موجود در فضای 
غربی  فرهنگ های  از  برگرفته  عمدتاً  که  می باشند  مجازی 
هستند تا جوانان را بدون آگاهی ذهنی، وسیله ای برای تبلیغ 

تصاویر مبتذل و یا تنش زای خود قرار دهند.
جوامع غربی با استفاده از فضای مجازی به ترویج مدگرایی، از 

جمله خالکوبی می پردازند و فرهنگ جوانان را تحت تاثیر قرار 
می دهند؛ در گام اول آنها مجاب به انجام خالکوبی می کنند و 

رفته رفته سبک زندگی آنها را دگرگون می کنند.
علی رغم اینکه خالکوبی ها در قدیم عمدتاً در قسمتی از بدن 
انجام می شد که کمترین دید را داشته باشد و یا در زیر لباس 
پوشانده شود، فرهنگ غربی به جوانان می آموزد که تاتوهای 
خود را نمایان کرده و پوشش خود را برحسب محل و میزان 
نمایش آن انتخاب کنند و حتی رفتار خود را با توجه به طرح 

مورد نظر تغییر دهند.
اگوئیسم  پدیده  رواج  جامعه شناسان،  از  برخی  عقیده  به   
)خودپرستی( نیز در اشاعه فرهنگ خالکوبی مؤثر بوده است 
را در بین مردم تعریف  آنها  افراد، جایگاه  چراکه وقتی ظاهر 

می کند، افراد به سمت تغییر ظاهر طبیعی خود می روند.
در ادامه مطلب مفهوم برخی از طرح های محبوب بین جوانان 

آورده شده است:
معنای  به  جمجمه  طرح  باستانی  جوامع  در  طرح جمجمه: 

“تغییر بزرگ” بوده و تغییر بزرگ در زندگی، مرگ است.
برده  به کار  آقایان  برای  بیشتر  که  طرح  این  خرس:  طرح 

می شود، بیانگر مفهوم سالمتی، قدرت و شجاعت است.
یا  محافظت  مرگ،  مفهوم  بیانگر  می تواند  فرشته:  طرح 

نگهبانی باشد.
طرح ببر: این طرح نیز عمدتاً برای آقایان کاربرد دارد و بیانگر 

مفهوم توانایی، استقالل و قدرت بدنی است.
با توجه به اینکه آمارها بیانگر رابطه مستقیم خالکوبی با افزایش 
آسیب ها و ناهنجاری های اجتماعی هستند باید راه حل هایی را 
جهت مهار شیوع این پدیده پیدا کرد، چراکه تضعیف هنجارها 

در یک جامعه موجب افزایش رفتارهای جرم خیز می شود.
امروزه افراد، الگوپذیری و معنا بخشیدن به هویت خود را تنها 
تا حدودی تحت  و  نمی کنند  از فرهنگ جامعه خود دریافت 
هستند.  بیگانه  فرهنگ های  و  مد  تکنولوژی،  رسانه ها،  تاثیر 
ممکن است بسیاری از این افراد در سفر به کشورهای دیگر 
با بخشی از فرهنگ و مد آنها آشنا شده باشند اما باید توجه 
داشت قطعاً این افراد، تمامی اقشار یک جامعه نیستند و چه 
بسا در همان کشورها، خانواده هایی در طبقات اجتماعی باالتر 
چراکه  نیستند  مد  مطابق  رفتارهای  برخی  انجام  به  حاضر 
این عمل در اغلب کشورها پذیرفته شده نیست و افرادی که 

خالکوبی دارند افراد قابل اعتمادی به شمار نمی روند.
رفتارهای  گونه  این  از  جوانان  ساختن  دور  برای  ما  بنابراین 
آموزش  آنها  به  مؤثری  ارتباطی  نابهنجار می توانیم شیوه های 
در  و  کنند  معرفی  جامعه  به  را  خود  طریق،  آن  از  تا  دهیم 
معرض تأیید و تحسین دیگران قرار گیرند، چرا که بسیاری از 
این اعمال جهت اقناع روحیه کمال گرایی و توجه طلبی جوانان 
اصالت های  بزرگ،  روح  با  جوان  اگر  قطعاً  می پذیرد،  صورت 
برای  دلیلی  آنگاه  شود  آشنا  ذاتیش  استعدادهای  و  وجودی 

اینگونه خودنمایی ها وجود نخواهد داشت.

بررسی پدیده خالکوبی و ریشه های آن

موج آنفلوانزا تا بهمن ادامه دارد/ 
آنفلوانزا 31 قربانی گرفته است



هر حرکت و اقدام اقدام منجر
 به آشوب،  اعتراض نیست 

جمهوری اسالمی تنها نظامی است 
که براساس رفراندوم بنا شد

صفحه )4(صفحه )4(

معاون حقوقی رییس جمهور با تاکید بر اینکه دشمن با بکارگیری 
همه توان و ظرفیت خود بویژه رسانه آمده بود تا ورای براندازی، 
ایران را تجزیه کند، گفت: هر حرکت و اقدامی که منجر به آشوب 
و بلوا در کشور و کشته شدن مردم شود، اعتراض نیست.  محمد 
امور حقوقی دستگاه  دهقان در سومین جلسه شورای هماهنگی 

اجرایی کشور در دولت سیزدهم با اشاره به وقایع اخیر ...

 معاون پارلمانی رییس جمهور گفت: ما تنها نظامی هستیم که بر 
اساس رفراندوم بنا شد و هیچ نظامی تاکنون آرای مردمی نداشته 
دانشجویان  جمع  در  شنبه  سه  روز  حسینی  سیدمحمد  است.  
دانشجویان  شعار  با  سخنرانی  حین  که  مدرس  تربیت  دانشگاه 
مواجه شد، اظهار داشت: ما آمده ایم تا حرف های شما را بشنویم 

و با شعار آزادی موجب دیکتاتوری نشوید و با آزادی بیان....

سال شانزدهم * شماره 3201 * 4 صفحه *1000 تومانچهارشنبه 18  آبان 1401 * 9  نوامبر 2022 * 14  ربیع  الثانی 1444

ساخت ۸ هزار و ۷۵۰ مسکن 
در استان در دست اجراست

بیشتر بدانید؛

بررسی پدیده خالکوبی 
و ریشه های آن

روستائیان در استان مشکل 
تامین سوخت زمستانی ندارند

نفتی  فرآورده های  پخش  شرکت  مدیرعامل 
کهگیلویه و بویراحمد می گوید: روستاییان و عشایر 
مشکلی  زمستانی  سوخت  تامین  برای  استان  این 
به  توجه  با  داشت  اظهار  خشایی،  ساالر  ندارند. 
کل  اداره  همکاری  و  شده  انجام  برنامه ریزی های 
ساکنان  روستایی،  تعاون  سازمان  و  عشایر  امور 
روستاها و عشایر فاقد شبکه گازرسانی، برای تامین 

سوخت زمستانی امسال مشکلی نخواهند داشت.
انجام شده  به تالش های  توجه  با  کرد:  عنوان  وی 
نفت  نفتی،  فرآورده های  و همکاری شرکت پخش 
برای  استان  این  عشایری  مناطق  نیاز  مورد  سفید 

سوخت زمستانی ذخیره شد...

رئیس جمهور تحقق کامل نظام اداری در تراز 
نگرش  و  نگاه  نیازمند  را  اسالمی  جمهوری 
تحول گرایانه دانست و گفت: امروز همه قبول 
دارند که نظام اداری نیازمند تحول است و در 
برافراشته،  را  تحول خواهی  پرچم  که  دولتی 
ضرورت دارد نظام اداری و ساختار حکمرانی 

متحول و متناسب سازی شود.
 سید ابراهیم رئیسی در ادامه فرایند نظارت 
سازمان  به  اجرایی   دستگاه های  بر  ستادی 
جمع  در  و  رفت  کشور  استخدامی  و  اداری 
مدیران این سازمان به عنوان ششمین مقصد 
گزارش  استماع  ضمن  ستادی،  نظارت های 
و  راهکارها  مجموعه  این  یک ساله  عملکرد 
پیشنهادات مهمی برای ارتقای کمی و کیفی 

عملکرد این سازمان ارائه کرد.
در  اداری  نظام  کامل  تحقق  جمهور  رئیس 
و  نگاه  نیازمند  را  اسالمی  جمهوری  تراز 
امروز  گفت:  و  دانست  تحول گرایانه  نگرش 
با  کشور،  مدیریت  حوزه  صاحب نظران  همه 
اداری  نظام  که  معتقدند  سیاسی  سلیقه  هر 
ما نیازمند تحول است و در دولتی که پرچم 
دارد  ضرورت  برافراشته،  را  تحول خواهی 
و  متحول  حکمرانی  ساختار  و  اداری  نظام 
در  بازنگری  رئیسی  شود.  متناسب سازی 
فرایندها را الزمه تحول در نظام اداری کشور 
دانست و تاکید کرد: تمام مراحل تحول اداری 
باید دو ویژگی مهم داشته باشند، اول اینکه 
مبانی آن از غنا و قطعیت علمی برخوردار و 
قابل دفاع باشند و دوم اینکه عزم عملی برای 
باشد. رئیس جمهور  اجرای آن وجود داشته 
سازمان اداری و استخدامی کشور را به ارائه 
به  اداری  خدمات  کیفیت ترین  با  و  بهترین 
نظام  سالم سازی  هزینه،  کمترین  با  مردم 
اداری، تسریع در نظم دهی به سازمان اداری 
کشور و نیز در نظر گرفتن دیدگاه های مردمی 
در نظام ارزیابی ها برای کارآمدتر شدن شیوه 
مکلف  اجرایی  دستگاه های  عملکرد  ارزیابی 
نیروی  تراکم  فصل  و  حل  و  پیگیری  کرد. 
انسانی در برخی از دستگاه ها، جذب نخبگان 

در دستگاه های اجرایی، اجرای عدالت...

مدیرکل راه و شهرسازی کهگیلویه و بویراحمد گفت: 
هزار   ۱۰ مسکن  ملی  نهضت  طرح  در  استان  سهمیه 
و  هزار  اینک ساخت هشت  هم  که  تعیین شده  خانه 
۷۵۰ واحد از آنها در دست اجراست. محمد راستا اظهار 
در همه  ملی مسکن  نهضت  واحدهای  داشت: ساخت 
شهرهای استان آغاز شده است. وی افزود: بنیاد مسکن 
کوچک  در شهرهای  واحد  و ۵۲۹  هزار  چهار  سازنده 
و روستاهای استان است و ۲ هزار و ۶۵۶ واحد خود 
در شهر  بیشتر  که  دارد  وجود  استان  در سطح  مالک 
و  کهگیلویه  و شهرسازی  راه  مدیرکل  یاسوج هستند. 

بویراحمد تصریح کرد: همچنین ساخت یک هزار...

مدیر کل راه و شهرسازی  خبر داد:

2

2

2 4

معاون امور صنایع و معادن سازمان صنعت، 
معدن و تجارت کهگیلویه و بویراحمد:

امهال بدهی واحدهای تولیدی 
کهگیلویه و بویراحمد تمدید شد

مدیر امور باغبانی جهادکشاورزی استان: 

عملیات احداث باغ در ۲۵۰ هکتار 
زمین دیم کهگیلویه و بویراحمد 

آغاز شد

نظام اداری
 نیازمند تحول است 

2

2

دادستان یاسوج خبر داد؛

9۰ درصد بازداشت شدگان 
اخیر آزاد شدند

3

شناسه آگهی ؛  1406294  امور حقوقي و قراردادهاي شرکت بهره برداري نفت و گاز گچساران

فراخوان ارزیابي کیفي 
جهت برگزاري مناقصه عمومي یك مرحله اي 

شماره ۰1/ ۰41/ 44۵           

 شرکت بهره برداري نفت و گاز گچساران در نظر دارد
 فراخوان ارزیابی کیفی جهت برگزاری مناقصه عمومی مربوط به: تعمیرات اساسي 15 باب منازل سازماني 

کارگريMK 1 )مناقصه عمومي شماره : 01/ 041/ 445( را از طریق سامانه تدارکات الکترونیکی دولت برگزار 
نماید. کلیه مراحل برگزاری فراخوان ارزیابی از دریافت و تحویل اسناد استعالم ارزیابی کیفی تا ارسال دعوتنامه 

جهت سایر مراحل مناقصه، از طریق درگاه سامانه تدارکات الکترونیکی دولت )ستاد( به آدرس
 www.setadiran.ir انجام خواهد شد. الزم است مناقصه گران در صورت عدم عضویت قبلی، مراحل ثبت نام 

در سایت مذکور و دریافت گواهی امضای الکترونیکی را جهت شرکت در مناقصه محقق سازند. تاریخ انتشار 
فراخوان در سامانه تاریخ 15/ 08/ 1401 مي باشد. اطالعات و اسناد مناقصه عمومی پس از برگزاری فرآیند 

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

مناقصه گران متقاضي ملزم به ارائه مدارك زیر از طریق سامانه ستاد مي باشند:
۱( گواهي )معتبر( ازسوي سازمان برنامه وبودجه)حداقل رتبه ۵ ابنیه وساختمان (- وضعیت رتبه بندي ازسامانه ساجار 

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

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

    20/ 08/ 1401مهلت دریافت اسناد استعالم ارزیابي کیفي

      07/ 09/ 1401مهلت ارسال پاسخ استعالم ارزیابي کیفي

عمومي  -   یك مرحله اينوع مناقصه

متوسطمیزان اهمیت مناقصه

نداردمناقصه حد پذیرش باال

نداردمناقصه حد پذیرش پایین

10درصدضریب تاثیر

 60حداقل امتیاز ارزیابي کیفي جهت شرکت در مناقصه

028/ 417/ 811/ 35 ریال برآورد کارفرما

000/ 580/ 790/ 1 ریال بصورت ضمانتنامه بانكينوع و مبلغ تضمین شرکت در فرآیند ارجاع کار پیمانكاري

مدت اولیه پیمان 8 ماه  و تعدیل پذیر نمی باشد  مدت قرارداد، تعدیل و پیش پرداخت
و بدون پیش پرداخت مي باشد

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

 کد پستي : 7581873849 
تلفن :07431924720

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

88969737 و 85193768

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

 ) سهامی خاص(

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

 ) سهامی خاص(
صالح    نوبت  اول توضیحات  در  اسالمی  انقالب  فراکسیون  سخنگوی 

آبادی در مورد افزایش قیمت ارز گفت: اقدامات روانی، داللی 
و بازارسازی برخی از واسطه ها در بازار در فضای مجازی که 
تاثیرات  از خارج کشور مدیریت می شود و همچنین  بعضا 
تورم داخلی از علل اصلی افزایش قیمت ارز در روزهای اخیر 

است.
انقالب  فراکسیون  امروز  توضیح جلسه  ابوالفضل عمویی در 
اسالمی گفت: فراکسیون انقالب اسالمی جلسه ای با صالح 
آبادی رئیس کل بانک مرکزی و با توجه به التهابات ارزی و 
حساسیت پیش آمده ناشی از شرایط فعلی بازار تشکیل شد.
این  در  داشت:  بیان  اسالمی  انقالب  فراکسیون  سخنگوی 
و  ها  دیدگاه  نظرات،  بیان  به  نمایندگان  از  نفر   ۱۵ جلسه 
نظرات خود درخصوص نحوه عملکرد بانک مرکزی در بازار 
سپس  پرداختند.  ها  بانک  عملکرد  تقویت  ضرورت  و  ارز 
و  بازار  مدیریت  چگونگی  درخصوص  کارشناسی  مباحث 

کنترل نرخ دالر ارائه شد.

نماینده مردم تهران بیان داشت: در این جلسه صالح آبادی 
این  تاثیر  و  اوکراین  جنگ  و  دنیا  روز  تحوالت  به  اشاره  با 
وقایع بر تورم جهانی و افزایش تورم در اکثر کشورهای دنیا 
ارزش  اوکراین، شاهد کاهش  از بحران  توضیح داد که پس 
پول ملی بیشتر کشورها در برابر دالر و تضعیف یورو، پوند، 
به  برابر دالر بودیم به طوری که  ارزها در  از  لیر و بسیاری 
ترتیب؛ لیر، پوند و یورو، ۱۰۸ درصد، 3۲ درصد و ۲۲ درصد 

در برابر دالر تضعیف شده اند.
 ، مرکزی  بانک  رییس  گزارش  براساس  کرد:  اضافه  عمویی 
وضعیت تخصیص ارز برای واردات در سامانه نیما با قیمت 
با روانی تداوم دارد و  تا ۲۸ هزار تومان  متعادل حدود ۲۷ 
تامین  این قیمت  با  برای کشور  نیاز وارداتی  کاالهای مورد 
ارز می شود و از ابتدای سال ۲۶ میلیارد دالر در این سامانه 
روزهای  در  دولت  است.  شده  تامین  اصلی  مایحتاج  برای 
همکاری  با  بازار  در  ای  مداخله  اقدامات  چارچوب  در  آتی، 
صادرکنندگان و عرضه کنندگان ارز به سمت ایجاد آرامش 

نوسان سازان  و  با دالالن  مقابله  و  ارزی  نوسانات  و کاهش 
حرکت خواهد کرد.

از  برخی  بازارسازی  و  داللی  روانی،  اقدامات  افزود:  وی  
واسطه ها در بازار در فضای مجازی که بعضا از خارج کشور 
علل  از  داخلی  تورم  تاثیرات  همچنین  و  شود  می  مدیریت 
اصلی افزایش قیمت ارز در روزهای اخیر است و بانک مرکزی 
درصدد مقابله با آن و کنترل بازار است؛ بنا به گزارش صالح 
آبادی شرایط فروش نفت نیز نسبت به گذشته مطلوب بوده 
و بانک مرکزی در تامین ارز وارداتی در چارچوب سامانه نیما 

و بازار متشکل ارزی مشکلی ندارد.
وی در پایان اظهار کرد: مقرر شد به منظور بررسی بیشتر 
عملکرد بانک مرکزی در حوزه مدیریت بازار ارز و همچنین 
نظارت بر بانک ها و تسهیالت ارائه شده جلسات دیگری در 
چارچوب فراکسیون اکثریت مجلس تشکیل شود و با توجه 
بر  فشار  کاهش  و  بازار  کنترل  بر  فراکسیون  حساسیت  به 

مردم این جلسات تداوم یابد.

آلبانی  با  آمریکا  همپیمانی  گفت:  خارجی  سیاست  کارشناس 
موضوع قابل توجهی است به این معنا که شرایط ایاالت متحده 
به شکلی شده که کشوری مانند آلبانی که بانی موضوعی در شورای 
حقوق بشری  ادعای  طرح  حق  آلبانی نشین ها  لذا  می شود  امنیت 
ندارند. حمیدرضا آصفی، کارشناس مسائل سیاست خارجی درباره 
به  ایرانی  پهپادهای  فروش  بر  مبنی  مالی(  )رابرت  آمریکا  ادعای 
روسیه گفت: آمریکایی ها به هیچ چیز قانع نمی شوند، آن ها رژیمی 
هستند که از حکومت های کودتا حمایت می کنند، به کشورهای 
با اسلحه های  مختلف اسلحه می دهند و در حال حاضر در یمن 

خود، مردم مظلوم یمن را به خاک و خون می کشند.
در  اسلحه  آمریکایی ها،  افزود:  خارجه  وزارت  اسبق  سخنگوی 
اختیار رژیم صهیونیستی قرار می دهند و مردم فلسطین و کودک 
و پیر را ناجوانمردانه به خاک و خون می کشند. حمایت  آمریکا از 
همه حکومت های دیکتاتور بیشتر از سایر کشورها است و پرونده 

ایاالت متحده در این زمینه روشن است.
با  ما  دفاعی  همکاری های  و  اوکراین  موضوع  کرد:  بیان  آصفی 
روسیه که از گذشته هم در زمینه های مختلف وجود داشته است 
اما دستمایه ای برای آمریکا شده که علیه ایران موضع گیری کنند، 
و به زعم خودشان فشار وارد کنند. معتقدم این موضوع ریشه در 
سیاست های آمریکا دارد و کامال روشن است که هر توضیحی هم 

که داده شود، آن ها را قانع نمی کند.
ملل  سازمان  امنیت  شورای  گذشته  هفته  نشست  درباره  وی 
عنوان کرد: همپیمانی آمریکا با آلبانی موضوع قابل توجهی است، 
شرایط ایاالت متحده به شکلی شده که کشوری مانند آلبانی، بانی 
موضوعی در شورای امنیت شود. آلبانی با پناه دادن به چندهزار 
به خون حداقل ۱۷  آنها، دستشان  اعتراف   براساس  منافقین که 
را  تعداد  این  از  بیشتر  ما  آمار  البته  که  است  آلوده  ایرانی  هزار 

نشان می دهد، نشست برگزار میکند، لذا آلبانی نشین ها حق طرح 
ادعای حقوق بشری ندارند. سفیر اسبق ایران در فرانسه با مضحک 
خواندن اظهارات و مواضع آلبانی گفت: کشوری که مآمن و خانه 
امن یکسری تروریست است نمی تواند درباره حقوق بشر صحبت 
با  آن هم  آلبانی  و همراهی  آمریکا  اینکه همپیمانی  کند، ضمن 
اندازه، موضوع قابل تعامل و توجه است. آصفی افزود:  آن حد و 
آمریکا از ابتدای انقالب اسالمی کینه جمهوری اسالمی را به دل 
خود  ژئوپلتیک  موقعیت  و  وضعیت  با  ایران  چراکه  است  گرفته  
درآمد  مستقل  کشور  یک  شکل  به  و  شد  خارج  آمریکا  مدار  از 
لذا دولتمردان آمریکا در مقاطع مختلف دشمنی و کینه خود را 
نشان دادند. وی خاطرنشان کرد: در ماه ها و به خصوص سال اخیر 
دشمنی ایاالت متحده با جمهوری اسالمی رنگ دیگری گرفت و 
تشدید شد به این دلیل که همکاری ایران، روسیه و چین موجب 
نگرانی آمریکا و اروپایی ها شد، مقامات اروپایی و آمریکایی اشاره 
داشتند که همکاری ایران با این دو کشور موجب نگرانی و هراس 
به زبان آوردند و  را  این موضوع  آنها شده است و  از پیش  بیش 
مختلف  موقعیت های  در  هم  آمریکا  خارجه  وزیر  بلینکن  آنتونی 
این کارشناس مسائل سیاست  است.  اشاره کرده  این موضوع  به 
سالح های  به  دستیابی  در  ایران  توانمندی  به  اشاره  با  خارجی 
تدافعی یادآور شد: موضوع توانمندی جمهوری اسالمی ایران در 
دستیابی به سالح های تدافعی کشور را از گزند حمالت خارجی 
ایمن می کند و این موضوع دیگری بود که آمریکایی ها را نگران 

کرد و به موضع انفعال انداخت.
آصفی ادامه داد: در کنار این موضوع باید به توفیقاتی که جمهوری 
اسالمی ایران در منطقه اعم از لبنان و سوریه و این اواخر در عراق 
اشاره کنیم.  دولتی روی کار آمد که مورد  آورده است  به دست 
پیشبرد  در  سفید  کاخ  که  کرد  اذعان  دنیا  و  نبود  آمریکا  عالقه 

که  بود  این  به دنبال  آمریکا  زیرا  بود.  ناموفق  خود  سیاست های 
بود  دیگری  این هم موضوع  بماند.  نخست وزیر  کاظمی همچنان 
در  که  کردند  احساس  آنها  و  آمریکایی ها شد  تحقیر  موجب  که 
اشاره  با  وی  می بازند.  ایران  به  را  میدان  همواره  مختلف  جاهای 
کرد:  اظهار  کشور  در  اخیر  ناآرامی های  و  اغتشاشات  موضوع  به 
موضوع اعتراضاتی که اخیرا به وجود آمد با  اغتشاشات همراه شد. 
البته معتقدم دولت جمهوری اسالمی باید تدبیر کند و به مطالبات 
مردمی که از سر برخی خواسته ها اعتراض کردند گوش بدهد. این 
بحث درون گفتمانی میان دولت و مردم است که باید شکل بگیرد. 
سفیر اسبق ایران در فرانسه افزود: اغتشاش موضوع دیگری است 
و آمریکا آن را دستمایه ای برای موضوع مطرح در شورای امنیت 
کرد. ریشه این اقدام آمریکا به موضوعاتی که اشاره کردم مرتبط 
بود و البته اتفاقاتی که در داخل افتاد دستمایه ای شد که آمریکا 
این اقدام را انجام دهد. آصفی خاطرنشان کرد: این بار اولی نبود 
اقدام  امنیت  در شورای  ایران  اسالمی  علیه جمهوری  آمریکا  که 
کرده و شکست خورده است در گذشته هم در موضوع دیگری این 
اقدام را انجام داده بود و فقط یک رای آورد و این بار هم ناموفق 
بود. روسیه و چین هم مخالفت خود را اعالم کردند و مخالفت این 
دو کشور ریشه در همکاری های جدی ایران با روسیه و چین دارد 
و از این به بعد بیشتر هم خواهد شد. وی یادآور شد:  معتقدم این 
اتفاق درس دیگری برای آمریکایی ها است که آنها از توهم بیرون 
کنند،  بیان  که هرچه  نیستند  دیگر کشوری  که  بدانند  و  بیایند 
از  ابرقدرت سیاست های خود را  دنیا گوش کند و به عنوان یک 
مجاری مختلف دنبال کند. این اتفاق درس عبرت آموزی هم برای 
سایر کشورها بود و آن اینکه خیلی از آمریکا نگران نباشند و تصور 
نکنند که این کشور ابرقدرتی است که در هر مکانی هر اقدامی که 

می خواهد را انجام بدهد.

روایت سخنگوی فراکسیون انقالب از جلسه با رییس کل بانك مرکزی؛

4 علت افزایش نرخ ارز/ نوسانات بازار ارز رو به کاهش است

آمریکایی ها همواره میدان را به ایران باخته اند
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فوق تخصص گوارش و کبد کودکان؛
تب بیش از ۵ روز در بیماری های 

ویروسی خطرناک است
در  گفت:  کودکان  کبد  و  گوارش  تخصص  فوق 
و  روز  پنج  از  بیش  تب  ویروسی،  بیماری های 
تنگس  و  با خلط خونی  سرفه های شدید همراه 
هشدار  عالمت های  از  هوشیاری  کاهش  و  نفس 

است.
امیر حسین حسینی، عدم رعایت دستورالعمل های 
عفونت های  انتقال  راه  مهم ترین  را  بهداشتی 
و  دانست  آنفلوانزا  جمله  از  تنفسی  ویروسی 
خاطرنشان کرد: مهم ترین راه پیشگیری از انتقال 
عفونت های ویروسی تنفسی رعایت پروتکل های 
بهداشتی از جمله ماسک زدن، شستن دست ها و 

پرهیز از حضور در اجتماعات است.
طریق  از  آنفلوانزا  ویروس  اینکه  به  اشاره  با  وی 
روی  بر  و  می شود  منتقل  تنفسی  ریز  قطرات 
پارچه هشت  و  تا ۲4 ساعت و دستمال  سطوح 
تا ۱۲ ساعت زنده می ماند، شستشوی سطوح با 
الکل ۷۰ درصد خصوصاً در بیمارستان ها و اماکن 
عمومی را راه حل مؤثری برای کاهش موارد ابتالء 

عنوان کرد.
رعایت  مستقیم،  تماس  دادن،  دست  از  پرهیز 
قرنطینه  و  اجتماعات  در  شرکت  عدم  و  فاصله 
روزه  پنج  تا  زمانی حداقل سه  بازه  مبتالیان در 
از مهم ترین مواردی بود که حسینی به آن اشاره 
و تاکید کرد: ویروس آنفلوانزا از یک روز قبل از 
بروز نشانه های اصلی بیماری و تا هفت روز بعد از 

ابتالء امکان سرایت دارد.

یافته جدید تحقیقاتی؛
درمان با نور آبی در صبح 
موجب بهبود خواب می شود

نتایج جدید نشان می دهد که 3۰ دقیقه درمان 
با نور آبی در صبح ممکن است خواب را بهبود 
از  پس  استرس  “اختالل  عالئم  شدت  و  بخشد 

سانحه” را کاهش دهد.
اختالل استرس پس از سانحه ممکن است پس 
از تجربه یک رویداد و سانحه آسیب زا رخ دهد.

افراد مبتال به این اختالل ممکن است فالش بک 
انواع  و  اضطراب، مشکل در خوابیدن  به حادثه، 

عالئم دیگر را تجربه کنند.
درمان های فعلی شامل روان درمانی، مشاوره، و 

دارودرمانی است.
مطالعه جدید محققان دانشگاه آریزونا و دانشگاه 
دقیقه   3۰ فقط  که  است  داده  نشان  هاروارد 
درمان با نور آبی در صبح ممکن است خواب را 
بهبود بخشد و شدت عالئم این اختالل را کاهش 

دهد.
با  درمان  این  که  می کنند  پیشنهاد  محققان 
کاربرد آسان می تواند اثربخشی سایر درمان های 

اختالل استرس پس از سانحه را افزایش دهد.
مطالعه  این  اصلی  محقق  کیلگور«،  »ویلیام 
»ما  گفت:  آریزونا،  پزشکی  کالج  دانشگاه  از 
دریافتیم که قرار گرفتن در معرض نور آبی صبح 
زمان  کل  بهبود  با  روز  در  ساعت  نیم  مدت  به 
در  خواب  کیفیت  جنبه های  از  برخی  و  خواب 
از  پس  استرس  اختالل  به  مبتال  بیماران  نمونه 
بهبود خواب همچنین  این  است.  سانحه مرتبط 
با افزایش حجم ساختار مغز به نام آمیگدال که 
از  پس  استرس  اختالل  به  مبتال  افراد  در  اغلب 

سانحه کاهش می یابد، همراه بود.«
همگی  که  مطالعه، ۸۲ شرکت کننده،  شروع  در 
دارای اختالل استرس پس از سانحه حاد بالینی 
همراه  به  شناختی  عصبی  ارزیابی  دو  بودند، 
اسکن های تصویربرداری عصبی را تکمیل کردند.

طور  به  را  کنندگان  شرکت  محققان  سپس 
دو  هر  دادند.  قرار  گروه  دو  از  یکی  در  تصادفی 
گروه به مدت ۶ هفته تحت نور درمانی در خانه 
گرفتن  قرار  دقیقه   3۰ شامل  که  گرفتند  قرار 
بیدار شدن  از  پس  ساعت   ۲ در  نور  معرض  در 
از  گروه  یک  بود.  تا ساعت ۱۱ صبح  و حداکثر 
نور  دستگاه  از  دیگر  گروه  و  آبی  نور  دستگاه 

کهربایی استفاده می کردند.
دکتر کیلگور توضیح داد: »ما رنگ آبی را انتخاب 
کردیم زیرا دارای طول موج نوری است که برای 
کارآمدتر  بیولوژیکی  ساعت  در  تغییر  این  ایجاد 

است.«
گیرنده های  چشم  »شبکیه  افزود:  ادامه  در  وی 
خاصی دارد که عمدتاً به طول موج های آبی نور 
پاسخ  است(  خورشید  نور  اولیه  موج  طول  )که 
شبانه روزی  ساعت  به  گیرنده ها  این  و  می دهند 
در مغز می پردازند. بنابراین، تقریباً هر نوری اگر 
به اندازه کافی روشن باشد، کار می کند، اما آبی 

معموالً کارآمدتر عمل می کند.«
در شروع مطالعه، محققان کیفیت خواب شرکت 
کنندگان، خواب آلودگی در طول روز و تعداد و 

شدت کابوس های شبانه را ارزیابی کردند.
پس از ۶ هفته، همه شرکت کنندگان در مطالعه 
و  کمتر  خواب  اختالل  خواب،  کیفیت  بهبود 
گزارش  را  کابوس  و  خوابی  بی  پایین  میزان 
کردند. اما گروه نور آبی شاهد کاهش عالئم هم 

بودند، چیزی که در گروه کنترل مشاهده نشد.

حسینی: 

جمهوری اسالمی تنها نظامی است 
که براساس رفراندوم بنا شد

 معاون پارلمانی رییس جمهور گفت: ما تنها نظامی هستیم که 
بر اساس رفراندوم بنا شد و هیچ نظامی تاکنون آرای مردمی 
جمع  در  شنبه  سه  روز  حسینی  سیدمحمد  است.   نداشته 
دانشجویان دانشگاه تربیت مدرس که حین سخنرانی با شعار 
دانشجویان مواجه شد، اظهار داشت: ما آمده ایم تا حرف های 
شما را بشنویم و با شعار آزادی موجب دیکتاتوری نشوید و با 
آزادی بیان مقابله نکنید. معاون رییس جمهور گفت: در دوران 
حمایت  با  شاهنشاهی  نظام  استبداد،  و  دیکتاتوری  اختناق، 
آمریکا در کشور حاکم بود و در همین ایام الیحه ای تصویب 
شد که امام خمینی )ره( نسبت به تحقیر ایرانیان در این الیحه 

اعتراض کرد و همین موجب تبعید امام شد.
تنها  ما  افزود:  آزادی  بر  مبنی  دانشجویان  ادامه شعار  در  وی 
نظامی  هیچ  و  شد  بنا  رفراندوم  براساس  که  هستیم  نظامی 
تاکنون آرای مردمی نداشت. حسینی از دانشجویان دعوت کرد 
اینها در سال  افزود:  که »کارنامه منافقان را بررسی کنند« و 
۶۰ اعالم جنگ مسلحانه کردند و ۱۷ هزار نفر در کشور قربانی 
ترور این گروهک تروریستی شدند که همه با حمایت آمریکا 
بود. وی تاکید کرد: با وجود خویشتن داری، کسی که وحشیانه 

بسیجی را می کشد، باید برخورد کرد.
معاون پارلمانی رییس جمهور با تاکید بر اینکه »رفراندوم باید 
مردم  داد:  ادامه  نظام«  اصل  نه  باشد  خاص  موضوعات  روی 
امسال ۱3 آبان احساس خطر کردند و همه وارد صحنه شدند؛ 
رئیس جمهور  معاون  ببندند.  را  اتوبان کرج  نفر  اینکه ۱۰  نه 
تاکید کرد: اتفاقاتی که در برخی دانشگاهها افتاد و این فحش 

های رکیکی که داده شد، زیبنده محیط دانشگاهی نیست.
نظم  زدن  برهم  به  واکنش  در  رئیس جمهور  پارلمانی  معاون 
دانشگاه  دانشجویان  برخی  خروج  و  پاسخ  و  پرسش  جلسه 
تحمل  که  دوستانی  گفت:  اجتماعات  سالن  از  مدرس  تربیت 
شنیدن صدای مخالف را ندارند بیرون می روند؛ پشت تریبون 
شعار دادند، تهمت زدند و افترا بستند، حاال که باید حرف ها 
رو بشنوند بیرون رفتند،این نشان می دهد چقدر اینها تحمل 
و سعه صدر دارند. منطق این ها همین است. اینها می خواهند 
با شعار و جنجال و هیاهو حرف خود را به کرسی بنشاند و به 

مردم تحمیل کنند.
 کرسی آزاد اندیشی »جمهوری اسالمی؛ آزادی و حق اعتراض« 
تربیت  دانشگاه  در  جمهور  رییس  پارلمانی  معاون  حضور  با 
مدرس برگزار شده است؛ در ادامه این نشست، از دانشجویان 
خواسته شد تا سواالت خود را از معاون رییس جمهور مطرح 
کنند. در این میان برخی حاضران در این نشست قصد داشتند 
با سر دادن شعار، نظم جلسه پرسش و پاسخ را به هم بزنند 
و برخی نیز اقدام به خروج از سالن اجتماعات کردند؛ در این 
هنگام معاون پارلمانی رئیس جمهور گفت: دوستانی که تحمل 
شنیدن صدای مخالف را ندارند بیرون می روند؛ پشت تریبون 
شعار دادند، تهمت زدند و افترا بستند، حاال که باید حرف ها رو 
بشنوند بیرون رفتند. وی افزود: این امر نشان می دهد چقدر 
اینها تحمل و سعه صدر دارند. منطق اینها همین است؛ اینها 
می خواهند با شعار و جنجال و هیاهو حرف خود را به کرسی 

بنشاند و به مردم تحمیل کنند.

فرمانده کل ارتش:

 هدف نهایی اعتراضات تجزیه کشور است
فرمانده کل ارتش جمهوری اسالمی ایران گفت: تجزیه، هدف 
نهایی اعتراضات در ایران است و مسیر این تجزیه طلبی نیز از 
طریق سوریه سازی کشور با ایجاد آشوب، تخریب و تعطیلی 
چرخ تولید و اقتصاد و خاموشی مراکز علم و فناوری می گذرد.

 امیر سید عبدالرحیم موسوی فرمانده کل ارتش دوشنبه شب 
در اجالسیه ۵۶۵ شهید ارتش در استان قم  بیان داشت: ایران 
قوای  تمام  با  دشمنان  و  قرارگرفته  ترکیبی  احزاب  در جنگ 
خود پای کار آمدند تا با بزرگنمایی مشکالت و پوشاندن نقاط 
قوت، طراحی های شیطانی خود را که سالها در اتاق های فکر 

خود انجام داده اند به فعلیت برسانند.
قوای  تمام  با  دشمنان  کشور  اخیر  حوادث  در  داد:  ادامه  وی 
طراحی،  مسوولیت  دشمنان  از  برخی  آمدند؛  میدان  به  خود 
نیز  برخی  و  مالی  کمک های  برخی  اطالعاتی،  کمک  برخی 
گروه های  و  سعودی  رسانه های  و  بودند  فعال  دیگر  ابعاد  در 
تجزیه طلب نیز کاماًل به صورت میدانی حضور داشتند. فرمانده 
کل ارتش جمهوری اسالمی ایران بابیان اینکه برخی اندیشکده 
و مقامات آمریکا حدود ۱۰ سال پیش به صراحت اعالم کرده 
گوشی های  کنونی،  جنگ  در  آنها  اصلی  تجهیزات  که  بودند 
اختیار  در  امروز  که  است  اطالع رسانی  نرم افزارهای  و  همراه 
عموم مردم و باید نسبت به این گونه مسائل حساس بود، گفت: 
مشکالت معیشتی و خودکم بینی ملی  گلوله اصلی دشمنان در 
این جنگ ترکیبی است. موسوی تصریح کرد: دشمنان با جنگ 
شناختی موفق شده اند در ادراک و شناخت برخی از مردم ما 
تاثیر بگذارند و این یعنی توانسته اند خرمشهرهایی را فتح کنند 
و ما باید تالش کنیم این خرمشهرها را آزاد کنیم و خواهران 
و برادرانمان که به اسارت دشمن آمده اند را به خانه برگردانیم.

سالمت

جامعه

کاریکاتور

کاریکاتور/ تروریست نشنال!!! 

رئیس جمهور  تاکید کرد:

نظام اداری نیازمند تحول است 

معاون حقوقی رئیس جمهور تاکید کرد؛

هر اقدام  منجر به آشوب و کشته شدن مردم، اعتراض نیست

رئیس جمهور تحقق کامل نظام اداری در تراز 
نگرش  و  نگاه  نیازمند  را  اسالمی  جمهوری 
تحول گرایانه دانست و گفت: امروز همه قبول 
دارند که نظام اداری نیازمند تحول است و در 
برافراشته،  را  تحول خواهی  پرچم  که  دولتی 
ضرورت دارد نظام اداری و ساختار حکمرانی 

متحول و متناسب سازی شود.
 سید ابراهیم رئیسی در ادامه فرایند نظارت 
سازمان  به  اجرایی   دستگاه های  بر  ستادی 
جمع  در  و  رفت  کشور  استخدامی  و  اداری 
مدیران این سازمان به عنوان ششمین مقصد 
گزارش  استماع  ضمن  ستادی،  نظارت های 
و  راهکارها  مجموعه  این  یک ساله  عملکرد 
پیشنهادات مهمی برای ارتقای کمی و کیفی 

عملکرد این سازمان ارائه کرد.
در  اداری  نظام  کامل  تحقق  جمهور  رئیس 
و  نگاه  نیازمند  را  اسالمی  جمهوری  تراز 
امروز  گفت:  و  دانست  تحول گرایانه  نگرش 
با  کشور،  مدیریت  حوزه  صاحب نظران  همه 
اداری  نظام  که  معتقدند  سیاسی  سلیقه  هر 
ما نیازمند تحول است و در دولتی که پرچم 
دارد  ضرورت  برافراشته،  را  تحول خواهی 
و  متحول  حکمرانی  ساختار  و  اداری  نظام 

متناسب سازی شود.

بازنگری در فرآیندها الزمه تحول در 
نظام اداری کشور است

تحول  الزمه  را  فرایندها  در  بازنگری  رئیسی 
کرد:  تاکید  و  دانست  کشور  اداری  نظام  در 
تمام مراحل تحول اداری باید دو ویژگی مهم 
و  غنا  از  آن  مبانی  اینکه  اول  باشند،  داشته 
قطعیت علمی برخوردار و قابل دفاع باشند و 
اینکه عزم عملی برای اجرای آن وجود  دوم 

داشته باشد.

دستورات رئیس جمهور در راستای 
ارتقای کیفیت خدمات اداری به مردم

استخدامی  و  اداری  سازمان  جمهور  رئیس 
کیفیت ترین  با  و  بهترین  ارائه  به  را  کشور 
هزینه،  کمترین  با  مردم  به  اداری  خدمات 
نظم دهی  در  تسریع  اداری،  نظام  سالم سازی 
به سازمان اداری کشور و نیز در نظر گرفتن 
ارزیابی ها  نظام  در  مردمی  دیدگاه های 
عملکرد  ارزیابی  شیوه  شدن  کارآمدتر  برای 

دستگاه های اجرایی مکلف کرد.
انسانی  نیروی  تراکم  و فصل  پیگیری و حل 

در  نخبگان  جذب  دستگاه ها،  از  برخی  در 
در  عدالت  اجرای  اجرایی،  دستگاه های 
پرداخت  عنوان  کردن  واقعی  پرداخت ها، 
اضافه کاری، جلوگیری از ایجاد سازمان برای 
نظام  اتصال  و  کارسنجی  ابزاِر  با  اشخاص 
پاداش و جبران خدمت به عملکردها از دیگر 
ماموریت هایی بود که رئیس جمهور سازمان 
اداری و استخدامی کشور را مکلف به اجرای 

آنها کرد.

فعال تر شدن بخش اداری سازمان اداری 
و استخدامی موجب افزایش بهره وری 

خواهد شد
جایگاه  اهمیت  به  همچنین  جمهور  رئیس 
و  اشاره  اداری  تخلفات  بر  نظارت  هیئت 
تخلفات  به  رسیدگی  قانون  کرد:  خاطرنشان 
اداری یکی از کارآمدترین قوانین موجود در 
بر  کشور است و اعضای هیئت عالی نظارت 
نص  تعارف  بدون  موظفند  اداری  تخلفات 
تخلف  با هرگونه  و  اجرا  را  قانون  این  صریح 
در  تا  کنند  برخورد  مسامحه  بدون  اداری 
تبدیل  جرم  به  تخلف  اجرایی  دستگاه های 

نشود.
ارتقای سالمت نظام  قانون  رئیسی همچنین 
بر  و  دانست  کاربردی  قوانین  از  را  اداری 
دستگاه ها  تمامی  طرف  از  آن  کامل  اجرای 

از سوی  موضوع  این  پیگیری  و  و سازمان ها 
سازمان اداری و استخدامی تاکید کرد.

و  اداری  سازمان  از  همچنین  رئیسی   
همکاری  با  تا  خواست  کشور  استخدامی 
اطالعات،  فناوری  و  ارتباطات  وزارت  با 
از بین  گلوگاه های فساد را شناسایی و برای 

بردن آنها اقدام کنند.
سازمان  در  اینکه  بیان  با  جمهور  رئیس 
هم  و  اداری  بخش  هم  استخدامی  و  اداری 
استخدامی باید توأمان مورد توجه قرار گیرند، 
این  اداری  بخش  فعال تر شدن  کرد:  تصریح 
سازمان قطعا موجب افزایش بهره وری خواهد 
و  باز  را  کشور  گره های  از  بسیاری  و  شد 

مشکالت را مرتفع خواهد کرد.

ضرورت افزایش آگاهی نسبت به مسائل 
روز جامعه ضمن آموزش کارکنان در 

دستگاه های اداری
وظایف  اهمیت  به  اشاره  با  ادامه  در  رئیسی 
در  دولتی  مدیریت  آموزش  مرکز  عملکرد  و 
گفت:  کشور  استخدامی  و  اداری  سازمان 
از  یکی  اداری  دستگاه های  در  آموزش 
همه  و  اداری  کارکنان  و  است  ضرورت ها 
در  مستمر  صورت  به  باید  مدیریتی  سطوح 
دستورالعمل ها،  آیین نامه ها،  آموزش  معرض 
قوانین، مصادیق تخلفات و همچنین افزایش 

به  نسبت  درست  تحلیل  دریافت  و  آگاهی 
و  تبیین  جهاد  قالب  در  جامعه  روز  مسائل 

بصیرت افزایی قرار گیرند.
از  برخی  جمهور  رئیس  سخنان  از  پیش 
کشور  استخدامی  و  اداری  سازمان  مدیران 
حوزه  در  شده  انجام  اقدامات  از  گزارشی 
جمله  از  سازمان  این  اصلی  ماموریت های 
دولت،  کالن  معماری  و  ساختار  اصالح 
و  الکترونیک  حکمرانی  و  انسانی  سرمایه 
هوشمندسازی با سه راهبرد عدالت، بهره وری 

و مردم پایه شدن، ارائه کردند.
عدالت در پرداخت ها، تدوین الیحه دوفوریتی 
الیحه  تدوین  متناسب سازی جبران خدمت، 
ایجاد  کارکنان،  خدمت  جبران  ساماندهی 
سامانه  مردمی سازی،  دستیاران  پست 
نظام  بر  نظارت  دولت سرا،  طرح  دولت سنج، 
آموزش  و  اداری  سالم  فرهنگ  شورایی، 
در  که  بود  بخش هایی  دیگر  از  کارکنان 
گزارش مدیران این سازمان به رئیس جمهور 

به آنها اشاره شد.
استخدامی  و  اداری  سازمان  رئیس  لطیفی 
اولین  این  این دیدار گفت که  نیز در  کشور 
حضور و دیدار یک رئیس جمهور از سازمان 

اداری و استخدامی کشور بود.

معاون حقوقی رییس جمهور با تاکید بر اینکه 
دشمن با بکارگیری همه توان و ظرفیت خود 
بویژه رسانه آمده بود تا ورای براندازی، ایران 
را تجزیه کند، گفت: هر حرکت و اقدامی که 
منجر به آشوب و بلوا در کشور و کشته شدن 

مردم شود، اعتراض نیست.
شورای  جلسه  سومین  در  دهقان  محمد   
اجرایی  دستگاه  حقوقی  امور  هماهنگی 
وقایع  به  اشاره  با  سیزدهم  دولت  در  کشور 
اخیر کشور، گفت: به عنوان مجموعه حقوقی 
دولت، حتماً باید توجه داشته باشیم که کشور 
در چه وضعی است و ما از منظر حقوقی چه 

وظایفی برعهده داریم.
اینکه  بیان  با  جمهور  رئیس  حقوقی  معاون 
اعتراض در کشور ما امری طبیعی و پذیرفته 
شده است و در عین حال برخی نارسایی های 
موجود در کشور نیز قابل انکار نیست، افزود: 
فراتر  افتاد  اتفاق  روز  چند  این  در  آنچه 
از  یکی  اذعان  به  و  است  بوده  اعتراض  از 
بکارگیری  با  دشمن  پهلوی،  رژیم  مسئوالن 
آمده  رسانه  بویژه  و ظرفیت خود  توان  همه 
بود تا ورای براندازی، ایران را تجزیه کند که 
طبعاً مجموعه حقوقی کشور نمی تواند نسبت 
به آن بی توجه باشد و باید عالوه بر اقدامات 
مورد نیاز حقوقی وظیفه خود را برای تبیین 

مسأله و روشن شدن آن به انجام برساند.
دهقان افزود: برنامه های دشمن از اول انقالب 
تاکنون همواره به این شکل بوده که ابتدا یک 
درگیری درونی سیاسی بین مردم ایجاد کرده 
و وقتی در قرار دادن مردم روبروی همدیگر 
ناکام مانده، ترور را آغاز کرده است، همانند 
اوایل انقالب که با همین شیوه ۱۷ هزار نفر از 
مردم و مسئولین ایران را به شهادت رساندند 
وقایع  میدان داران  جنایات  همان  عامالن  و 

اخیر کشور نیز هستند.
اینکه  بیان  با  جمهور  رئیس  حقوقی  معاون 
که  است  سال   4۰ از  بیش  آمریکایی ها 
دندان  به  را  منافقین  تروریستی  گروهک 
گرفته تا در چنین مواقعی آنها را علیه ملت 
ایران بکار گیرند، افزود: امروز بیش از 3 هزار 
نفر از اعضای این گروهک تروریستی در حوزه 

سایبری فعالند و با تولید محتوا علیه نظام و 
یارگیری  جامعه  درون  از  دارند  سعی  کشور 
کنند که متأسفانه عده ای اندک نیز در داخل 

کشور نادانسته از آنها حمایت می کنند.
دهقان در ادامه گفت: در وقایع اخیر نیز وقتی 
کاری از پیش نبردند برای روشن نگه داشتن 
و  داعش سپردند  به  را  کار  اغتشاشات  آتش 

جنایت شاهچراغ اتفاق افتاد.
اینکه  بیان  با  جمهور  رئیس  حقوقی  معاون 
فراهم  اعتراضی  تجمعات  برای  همواره  بستر 
بوده و ما نه در شعار که در باور و عمل مدافع 
افزود: قطعاً  حقوق و خواست مردم هستیم، 
هر حرکت و اقدامی که منجر به آشوب و بلوا 
در کشور و کشته شدن مردم شود، اعتراض 

نیست.
دهقان با اشاره به اینکه هر جوانی که در این 
اغتشاشات کشته شود برای همه ما غصه آور 
و  دانشجویان  بویژه  همه  کرد:  تصریح  است، 
اعتراض شان  که  کنند  مراقبت  باید  نخبگان 
به اغتشاش منجر نشود و در اینجا مدیریت با 

خود نخبگان است.
به  ادامه  در  جمهور  رئیس  حقوقی  معاون 
برای  اسالمی  انقالب  دشمنان  جبهه  تالش 
بویژه در فتنه ها  از درون جامعه  سربازگیری 
اکثر  انقالب  اوایل  در  گفت:  و  کرد  اشاره 
تنها  نه  شدند  منافقین  جذب  که  افرادی 
برخی  و  پرشور  بلکه  نداشتند  سویی  سابقه 
از آنها اهل علم بودند اما توسط این گروهک 
تروریستی به ذلت کشانده شدند و با ادعای 
ایران  ملت  علیه  جنایاتی  خلق،  به  خدمت 

کردند که نه راه پس داشتند و نه راه پیش.
کار  اهمیت  و  حساسیت  به  اشاره  با  دهقان 
نیروهای امنیتی در تشخیص میان معترضین 
و اغتشاشگران، تأکید کرد: باید مراقبت کرد 
برخی  بخاطر  حساس،  شرایط  این  در  که 
اشکاالت غیرقابل انکار، فردی از افراد جامعه 
جذب چنین جریاناتی نشود و بستر جنایت 

داعش را در کشور فراهم نکند.
البته  افزود:  جمهور  رئیس  حقوقی  معاون 
امنیت  و حافظان  انتظامی  امنیتی،  نیروهای 
کشور همواره در این زمینه مراقبت داشتند و 

در این مسیر جان خود را فدا کردند و اجازه 
ندادند جوانان ما به سمت دشمن سوق پیدا 

کنند.
ناامنی فضا  ایجاد  اینکه  با بیان  دکتر دهقان 
اشکاالت  اصالح  و  کرد  خواهد  امنیتی  را 
در  گفت:  نیست،  میسر  فضایی  چنین  در 
و  کنیم  تالش  باید  همه  سخت  شرایط  این 
نگذاریم به کسی ظلم شود، ما مدافع حقوق 
قانون  و  ملت  حقوق  حفظ  اساساً  و  مردمیم 
اساسی در چنین مقاطعی مهم است. ان شاء 
کنیم  وظایف خود عمل  به  بتوانیم  اهلل همه 
کسی  حق  در  تا  باشیم  مسایل  تبیین گر  و 

اجحاف نشود.
در  همچنین  جمهور  رئیس  حقوقی  معاون 
ابتدای این جلسه سند تحول دولت مردمی را 
از جمله  اجرایی  خط مشی همه دستگاه های 
ضرورت  بر  و  کرد  عنوان  حقوقی  معاونت 
ساماندهی ساختار سازمانی واحدهای حقوقی 
مدیران  توانمندسازی  اجرایی،  دستگاه های 
و  اجرایی  دستگاه های  غیرحقوقی  و  حقوقی 

برون سپاری خدمات حقوقی تأکید کرد.
و  قانون  طبق  کرد:  تأکید  همچنین  دهقان 
دستگاه های  اختالف  وزیران  هیأت  مصوبه 
اجرایی باید در معاونت حقوقی دولت حل و 
فصل شود و طرح دعاوی دستگاه های اجرایی 

خارج از معاونت حقوقی خالف قانون است.

رئیس  حقوقی  معاون  سخنان  از  پیش 
اداری و  امور  جمهور، لطیفی رئیس سازمان 
اینکه  بیان  با  سخنانی  در  کشور  استخدامی 
 ۹۰ دولتی  مدیریت  آموزش  مرکز  در  امروز 
تعریف  دولت  کارکنان  برای  آموزشی  دوره 
شده، افزود: ما آمادگی داریم هم در عناوین 
هم  و  سرفصل ها  در  هم  آموزشی  دوره های 
باشیم  داشته  بازنگری  اساتید  از  استفاده  در 
بتوانیم سطح آگاهی در حوزه مدیریت را  تا 

افزایش دهیم.
اینکه  نداریم جز  راهی  امروز  لطیفی گفت:   
طرح ها  سمت  به  حقوقی  خدمات  ارایه  در 
این  در  که  برویم  دانش بنیان  شرکت های  و 
راستا هوش مصنوعی و تنقیح قوانین بسیار 

کارگشا خواهد بود.
رئیس سازمان امور استخدامی کشور از تهیه 
و ابالغ آیین نامه ای برای جذب نیروهای نخبه 
جوان انقالبی در دستگاه های اجرایی کشور، 
آیین نامه  این  براساس  گفت:  و  داد  خبر 
انسانی دستگاه های اجرایی  از نیروی  بخشی 
از مسیر بنیاد ملی نخبگان جذب خواهند شد 
و قطعاً استفاده از ظرفیت نخبگان کشور در 
سند  شدن  اجرایی  در  اجرایی  دستگاه های 

تحول دولت مردمی بسیار مؤثر خواهد بود.


