
دولت برای ارتقاء وضعیت معیشتی 
مردم اهتمام جدی دارد

جامعه آگاه
 زیر بار سلطه نمی رود
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اهلل  آیت  با  قم  به  خود  سفر  ادامه  در  جمهور  رییس  اول  معاون 
شده  انجام  اقدامات  از  گزارشی  و  دیدار  شیرازی  مکارم  العظمی 
دولت و برنامه های آتی ارائه کرد و گفت: دولت برای توسعه کشور 
و ارتقاء وضعیت معیشتی مردم بخصوص اقشار کم درآمد اهتمام 
جدی دارد  محمد مخبر عصر روز)سه شنبه( در این دیدار با اشاره 

به حمایت های دشمنان از جریانات و آشوب های اخیر ...

از  آگاهی، در گذشته پس  اینکه دشمناِن  بیان  با  رئیس جمهور 
حمله به هر کشوری اول کتابخانه های آن را به آتش می کشیدند تا 
جهل را در آن کشور توسعه دهند، تصریح کرد: امروز نیز جاهلیت 
مدرن با ابزار امپراطوری رسانه و فناوری به دنبال حاکمیت جهل 
و نادانی بر جوامع است، چرا که می داند جامعه آگاه زیر بار سلطه 

نمی رود.سید ابراهیم رئیسی صبح روز سه شنبه در ...
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400 روستای خالی از سکنه 
در کهگیلویه و بویراحمد 

هشدارها را جدی بگیرید؛

دردسر
 عشق مجازی 

60 درصد تصادفات استان
 در 11 نقطه حادثه خیز

 اتفاق افتاده است 
بویراحمد  و  کهگیلویه  استان  راه  پلیس  رئیس 
گفت: ۶۰ درصد تلفات تصادفات این استان در 

۱۱ نقطه حادثه خیز اتفاق افتاده است.
قابل  آمار  به  اشاره  با  پور  بهنام ویسی  سرهنگ 
و  گچساران  شهرستانهای  در  تلفات  توجه 
باشت افزود: در ۷ ماهه امسال 4۰ نفر از تلفات 
تصادفات جاده ای استان کهگیلویه و بویراحمد 
محور  در  نفر   ۳4 و  است  حوزه  این  به  مربوط 

یاسوج به اصفهان جان خود را از دست دادند.
وی با بیان اینکه مجموع تصادفات ....

شاهد  اخیر  ماه  دو  در  کشور  که  روزها  این 
لزوم  بوده،  گوناگونی  اتفاقات  و  اعتراضات 
و  نخبگان  و  مردم  میان  در  مقامات  حضور 
امر  اصالح  دنبال  به  که  عقالیی  با  مشورت 
می خورد.  چشم  به  پیش  از  بیش  هستند 
هیئت  سفر  در  آن  اول  قدم  که  موضوعی 
اعزامی رهبر انقالب به سیستان و بلوچستان 
نقاط کشور هم  باید در سایر  برداشته شد و 

ادامه پیدا کند.
اعزامی  هیئت  آبان(   ۲۲( یک شنبه  ظهر 
و  سیستان  به  انقالب  رهبر  دفتر  سوی  از 
بلوچستان سفر کرد. حجج اسالم محمدجواد 
حاج علی اکبری رئیس شورای سیاستگذاری 
امنای  هیئت  دبیر  مهدوی مهر  جمعه،  ائمه 
شورای  دبیر  لطفیان  و  جامعه المصطفی 
اعضای  اهل سنت  برنامه ریزی مدارس دینی 
این هیئت اعزامی بودند که برای دیداربا علما 
و مردم سیستان و بلوچستان عازم این استان 

شدند.
در این سفر حاج علی اکبری در ابتدای حضور 
در استان اظهار کرد: » آمده ایم تا سالم مقام 
و  استان سیستان  مردم  به  را  رهبری  معظم 
ایشان  ناراحتی  و  اندوه  و  برسانیم  بلوچستان 
را از حوادثی که اتفاق افتاده و تدابیر عالی که 
برای حل مشکالت داشته اند و تدابیر تکمیلی 
در  مختلف  گروه های  و  استان  بزرگان  با  را 
میان گذاشته و از عزیزانی که در این حوادث، 
شده اند  مجروح  و  جانباز  جانباخته،  شهید، 
دلجویی  آن ها  از  و  داشت  خواهیم  دیدار 

خواهیم کرد.«
به  بلوچستان  و  سیستان  در  اخیر  حوادث 
خصوص اتفاقات جمعه؛ هشتم مهرماه زاهدان 
و  به کشته  که  آبان  در ۱۲  و حوادث خاش 
مجروح شدن تعدادی از معترضان منجر شد، 
باعث شده تا برخی از علما و مردم سیستان و 
بلوچستان به حوادث رخ داده معترض باشند. 
تا جایی که مولوی عبدالحمید اسماعیل زهی 
امام جمعه اهل سنت زاهدان در ۶ نماز جمعه 
اخیر در مسجد مکی، به نوع برخورد با مردم 

سیستان و بلوچستان واکنش نشان داد....

و  کهگیلویه  ریزی  برنامه  و  مدیریت  سازمان  رئیس   
بویراحمد گفت: طی چند سال گذشته از حدود ۲ هزار 
روستای این استان 4۰۰ روستا خالی از سکنه شده و به 
حاشیه شهرها روی آورده اند. علی شهابی نسب اظهار 
داشت: روستاهای دارای سکنه استان یک هزار و ۶۰۰ 
این روستاهایی که تخلیه شده  روستا هستند و عمدتا 
اند زیر ۲۰ خانوار و در مناطق محروم بوده اند. وی افزود: 
العبوری  در این روستاها به لحاظ دورافتادگی و صعب 
کردند  تخلیه  و  نداشت  وجود  راهسازی  و  جاده  امکان 
و  استان  عمرانی  های  فعالیت  توسعه  با  اینک  هم  اما 

اشتغازایی مهاجرت معکوس در استان آغاز ...

رئیس سازمان مدیریت استان هشدار داد:
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معاون عمرانی استاندار کهگیلویه و بویراحمد:

تامین سوخت مناطق
 صعب العبور در استان 

 ضروری است

فرمانده انتظامی گچساران خبر داد:

سارقان حرفه ای محتویات 
داخل خودرو در گچساران 

دستگیر شدند

شنیدن صدای معترضان؛ 
گره گشای رخدادهای اخیر
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جاده های نا ایمن در کهگیلویه و بویراحمد جان می گیرند ؛

بوی مرگ 
در جاده های استان

3

گفت:  اسالمی،  شورای  مجلس  در  تهران  مردم  نماینده 
حاکمیت باید تصمیم بگیرد که نظام پارلمانی حاکم باشد یا 
نظام ریاستی. نظام دوپایه در کشور کارآمدی ندارد. انتخاب 
سطح  به  شهرستان  سطح  از  پارلمان  در  مردم  نمایندگان 

استان ارتقا یابد تا سطح تصمیم گیری ملی شود.
خود  میان دستور  نطق  در  نادران  الیاس  ایرنا،   گزارش  به 
در نشست علنی روز )سه شنبه ۲4 آبان ماه( مجلس شورای 
اسالمی، گفت: ملت بزرگ و صبور ایران، حاصل ده ها سال 
فعالیت های  و  سیاسی  اقتصاد  حوزه  در  معلمی  تجارب 
اجرایی-تقنینی را تقدیم و یکی از چالش های امروز کشور 

را بیان می کنم.
پردیس  و  اسالمشهر  ری،  تهران، شمیرانات،  مردم  نماینده 
در مجلس شورای اسالمی، ادامه داد: آسیب شناسی محیط 
سیاسی و واکاوی در محیط اقتصادی، اجتماعی، سیاسی و 
فرهنگی و ارائه راه کاری برای برون رفت از این وضعیت و 
به ویژه از منظر پیشگیری و آینده نگری و مقابله با فتنه های 

پیش رو ضروری است.

یکی از دالیل ناکارآمدی حوزه اقتصادی و فرهنگی
 ریشه در انحراف فضای سیاسی کشور دارد

شورای  مجلس  مجلس  بودجه  و  برنامه  کمیسیون  عضو 
و  اقتصادی  ناکارآمدی حوزه  از دالیل  یکی  افزود:  اسالمی، 
فرهنگی ریشه در انحراف فضای سیاسی کشور دارد، بعد از 
اثرگذاری احزاب، تشکل ها و حتی نهادهای  جنگ به مرور 
روحانی در ساحت سیاسی کشور کمرنگ شد و مجموعه ای 
سیاسی  گرایش  با  وامنیتی  اطالعاتی  سابقه  با  عناصر  از 
اولین  گرفتند.  دست  به  را  صحنه  مدیریت  هم،  به  نزدیک 
جرقه این تعارض در فیلم کارناوال عصر عاشورای سال ۷۶ 
نمایان شد. چیزی که مخیله هیچ عنصر سیاسی غیرامنیتی 

نمی رسید.
وی، گفت: کم کم استفاده از بازیگران، هنرمندان، ورزشکاران 
و بعضا اساتید دانشگاه توسط این جریانات امنیتی باب شد. 
این تعارض در انتخابات ۸۸ و فتنه پس از آن به اوج رسید 
. آشوب های خیابانی، کشته سازی، بیانیه های سیاسی تند و 
به اصطالح رادیکالیزه کردن فضای سیاسی و اجتماعی کشور 

از عناصر این مقابله ها است.
کرد:  اضافه  اسالمی،  شورای  مجلس  در  مردم  نماینده  این 
در جریان مخالفت با یکی از وزرا در سال ۹۲ بنده اشاره ای 
نفری در سال ۸۸.  نامه چند  پای  ایشان  امضای  به  داشتم 
در یکی از جلسات یکی از امضا کنندگان که سابقه طوالنی 
کارشناسی  نظر  ما  گفت  اعتراض  با  داشت  بنده  با  دوستی 
خود را به وزیر اطالعات گفته ایم. به ایشان عرض کردم چرا 
محتوا و محورهای نظرات کارشناسی شما و نمایندگان فالن 

است؟!”ابطال  شده  یکی  داده اند  سیاسی  بیانیه  که  نامزد 
انتخابات!!!”

و  دخالت  بعد،  سال های  در  متاسفانه  گفت:  نادران، 
حوزه های  به  و  گردید  تر  گسترده  و  تر  عمیق  تاثیرگذاری 
اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی هم تسری یافت. آشوب های 
است. تحلیل  قابل  راستا  این  در  بنزین  فتنه  و   ۹۸  ،۹۶

مضاف بر این ریختن قبح ارتباط و بدوبستان این جریانات 
با رسانه های بیگانه و عدم توجه به هشدارهای داده شده در 
بر محیط  بیگانه  امکان سوار شدن سرویس های  این زمینه 
سیاسی کشور و نقش آفرینی آنها در تصمیمات کالن نظام 
را فراهم کرد. عدم مرزبندی با عناصر بیگانه نفوذ را تسهیل 
کرد. درسال های گذشته نمونه های آن را در اثر غفلت حتی 

در مدیریت عالی اجرایی کشور شاهد بودیم.
پردیس  و  اسالمشهر  ری،  تهران، شمیرانات،  مردم  نماینده 
مجموعه ها  این  دخالت  افرود:  اسالمی،  شورای  مجلس  در 
انتخابات و  در محیط سیاسی، تنظیم لیست ها و مهندسی 
استفاده از چهره های موجه سیاسی و ظرفیت های اجتماعی 
تشکل های  و  احزاب  اثرات  کردن  رنگ  کم  و  فرهنگی  و 
را در ترکیب غالب مجلس و حتی  بیشترین سهم  سیاسی 
به  دست  رغم  علی  رویه ها  این  و  داشت  جمهوری  ریاست 
دست شدن هرگز متوقف نگردید و موجب نا کارآمدی هایی 

به این شرح در محیط سیاسی گردید.
شورای  مجلس  مجلس  بودجه  و  برنامه  کمیسیون  عضو 
مناسبات  و  چاپلوسی،  پنهان کاری،  کرد:  عنوان  اسالمی، 
افراد  انتخاب  فقدان   و  ساالری  شایسته  جای  به  ناسالم 
ظرفیت های  شناسایی  بر  مبتنی  صحیح  فرآیند  یک  در 
کارشناسی و مدیریتی. پاسخگو نبودن به مردم و تالش در 
جلب رضایت مجموعه های پشتیبان و حداقل سازی سرمایه 
اجتماعی. مسئولیت ناپذیری جریان کما اینکه امروز آنها که 
این مجلس را ساختند حاضر نیستند از عملکرد خود دفاع 
کنند. وی، گفت: متاسفانه این نارسائی ها بر محیط اقتصادی 
کشور تاثیر گذاشت و ناکارآمدی را به این حوزه تسری داده 
و ناترازی  ها و عدم تعادل های اقتصادی و اجتماعی را تشدید 
کرد. چه کسی امروز از سهم این مجموعه های از اعتبارات و 
ردیف  های بودجه ای اطالع دارد؟ ذی نفع نهایی در بودجه های 
سنواتی کیست؟ چرا در یک بودجه هزار و پانصد هزارمیلیارد 
پذیر  آسیب  اقشار  تومانی  میلیارد  هزار  چند  سهم  تومانی 
میزان  کمترین  به  بهزیستی  و  مداد  کمیته  جویان  مدد  و 
پرداخت می شود و یا اینکه اصال پرداخت نمی شود و کسی 

ککش نمی گزد.
کرد:  اضافه  اسالمی،  شورای  مجلس  در  مردم  نماینده  این 
مسئول تعیین و پرداخت سهم مناطق محروم، سهم اقشار 

محروم و سهم آنهایی که در اثر سوء مدیریت و توزیع غلط 
سیاست  از  ناشی  تورمی  بار  و  رفته اند  حاشیه  به  اعتبارات 
در  آنهایی که  را تحمل می کنند کیست؟  گذاری های غلط 
را  سهم  بیشترین  کشور  سیاسی  ساختار  کردن  ناکارآمد 

داشتند چه مسئولیتی می پذیرند؟
سیاسی،  نارسایی  این  که  دیگری  عارضه  گفت:  نادران 
فقدان  می کند،  تشدید  را  فرهنگی  و  اجتماعی   اقتصادی، 
احزاب فراگیر مسئولیت پذیر و پاسخگو و بالتکلیفی مردم 
و  تقنینی  ساز  تصمیم  نهادهای  ناکارآمدی  به  واکنش  در 

اجرایی است.
انتخابات ریاست جمهوری  وی گفت: نظام  های دوپایه که 
و مجلس مستقیما با رای مردم انجام می  شود و در قانون 
اساسی آنها نظام سیاسی هم ریاستی است و هم پارلمانی، 
بر اساس تفاهم، احترام به رای مردم و حاکمیت رای موخر 
سامان یافته و اداره امور جریان می  یابد. تجربه کشورمان در 
این چهل و چند سال و مسئولیت ناپذیری نهادهای مجلس 
ساز و دولت ساز ایجاب می  کند که اصالحاتی در این حوزه 
به شرح زیر صورت بگیرد. نماینده مردم تهران، شمیرانات، 
ری، اسالمشهر و پردیس در مجلس شورای اسالمی، ادامه 
پارلمانی حاکم  باید تصمیم بگیرد که نظام  داد:  حاکمیت 
باشد یا نظام ریاستی. نظام دوپایه در کشور کارآمدی ندارد. 
به  از سطح شهرستان  پارلمان  نمایندگان مردم در  انتخاب 
شود.  ملی  گیری  تصمیم  سطح  تا  یابد  ارتقا  استان  سطح 
انتخابات تناسبی شود، امروز حتی در کالنشهری مثل تهران 
انتخابات به یک قمار تبدیل شده است؛ یک لیست با چند 
درصد  چند  با  رقیب  لیست  و  می شود  برنده  بیشتر  درصد 
کمتر کال می بازد و این خود یکی از عوامل کاهش مشارکت 
عمومی است و در نتیجه گروه های اجتماعی زیادی بی بهره 
از داشتن نماینده در مجلس می شوند. عضو کمیسیون برنامه 
و بودجه مجلس مجلس شورای اسالمی، افزود: افراد حقیقی 
مسئولیت  می کنند،  ایجاد  انتخاباتی  موقتی  تشکل های  که 
پذیرند و پاسخگوی رفتار و عملکرد افراد معرفی شده باشند. 
افزاد، نهاده ها و مجموعه های پشتیبان از سایهبه درآمده و 
مجموعه  آید.  وجود  به  سیاسی  و  اقتصادی  مالی،  شفافیت 
و  بپردازند  خود  ذاتی  وظایف  به  امنیتی  و  اطالعاتی  های 
به  معتقد  سیاسی  رسمی  فراگیر  نهادهای  احیاء  با  مجددا 
مبانی نظام هرکدام از نهادهای سیاسی، اجتماعی، اقتصادی 

و امنیتی کارکرد خود را داشته باشند.
معظم  رهبری  تدابیر  با  جز  مهم  این  کرد:  خاطرنشان  وی 
انقالب و تعیین مجمع خبره ای جامع االطراف از دلسوزان 
نظام برای این اصالحات ساختاری سیاسی با آثار اقتصادی، 

اجتماعی و فرهنگی مثبت محقق نخواهند شد.

خواسته  مهم ترین  گفت:  اسالمی  شورای  مجلس  رییس 
یک  داشتن  ارتباطات  وزیر  و  دولت  مجلس،  از  مردم 
پلتفرمی پرسرعت و ارزان در حوزه شبکه اجتماعی است 

که باید این مزیت ها را شما ایجاد کنید.
 محمدباقر قالیباف در جلسه علنی روز سه شنبه مجلس 
رضاخواه  مجتبی  سوال  بررسی  از  پس  اسالمی  شورای 
راه اندازی  درباره  اطالعات  فناوری  و  ارتباطات  وزیر  از 
شبکه ملی اطالعات و پلتفرم های داخلی گفت: مهمترین 
وزیر  از  همه  و  دولت  مجلس،  از  مردم  توقع  و  خواسته 
شبکه  حوزه  در  پلتفرمی  یک  که  است  این  ارتباطات 
اجتماعی داشته باشند که پرسرعت و ارزان باشد، در حال 
شبکه های  حوزه  در  اینترنت  هزینه  اوقات  برخی  حاضر 
داخلی با قیمت ها در بخش خارجی برابر است. باید این 

مزیت ها را شما ایجاد کنید.
و  امنیت  به  باید  افزود:  اسالمی  شورای  مجلس  رئیس 
کرد،  توجه  حوزه  این  در  وکارها  کسب  امنیت  تضمین 
رئیس  انقالب،  معظم  رهبر  فتوای  براساس  نیز  اخیرا 
بخش  این  در  نظارتی  دستگاه های  همه  به  قضائیه  قوه 

بخشنامه را ابالغ کردند.
پلتفرم خارجی  از یک  انتقال کاربران  داد:  ادامه  قالیباف 
به پلتفرم داخلی به صورت دستوری امکان پذیر نیست و 

این انتقال باید به صورت کوچ که توام با تسهیل گری و 
انگیزه است انجام شود که امروز این تسهیل گری و انتقال 
را کم می بینیم، یعنی برخی دستگاه ها موانعی می گذارند 

که سزاوار نیست و باید رفع شوند.
پلتفرم  این  اگر  مطمئناً  شد:  یادآور  مقننه  قوه  رئیس 
می  ما  همه  باشند،  داشته  شخصی  امنیت  و  سرعت  ها 

خواهیم که یک پلتفرم داخلی این کار را انجام دهد.
است؛  رسان  پیام  به  مربوط  دوم  نکته  کرد:  تصریح  وی 
بخشی از کارهای ما به پیام رسانی نیاز دارد که دسترسی 
بخش خارجی نیز داشته باشد به طور مثال حوزه علم و 
دانش ما، دانشگاه ما، دانشجوی ما، تجار ما و آن هایی که 
این بخش  به  باید  انجام می دهند، که  اداری  کار بخش 
را دنبال  باشیم و آن  نیز تسلط داشته  پیام رسان  حوزه 

کنیم.
امیدوارم  رئیس مجلس شورای اسالمی خاطرنشان کرد: 
و  است  مردم  همه  خواست  که  همانگونه  داخلی  پلتفرم 
جناب آقای رضاخواه نیز سوال خود را که سوال بیش از 
۷۰ نفر نمایندگان بود را مطرح کردند، با انگیزه و تسهیل 
گری شرایط را برای کوچ کردن فراهم کند که انشاءاهلل 

مردم به زحمت نیفتند.

جمهوری  همتای  با  گفت وگو  در  خارجه  امور  وزیر 
ابراز نارضایتی از برخی اظهارات  آذربایجانی خود، ضمن 
غیر واقع بینانه مطرح شده در روزهای اخیر، رعایت احترام 
به حاکمیت و تمامیت ارضی کشورها و عدم دخالت در 

امور داخلی آنها را یک اصل مهم و اساسی برشمرد.
 در تماس تلفنی روز سه شنبه حسین امیرعبداللهیان وزیر 
جمهوری  خارجه  وزیر  بایراموف  جیحون  و  خارجه  امور 
آذربایجان، اهم موضوعات روابط دوجانبه و مسائل مورد 
اهتمام مشترک مورد گفت و گو و تبادل نظر قرار گرفت.

در این مکالمه تلفنی امیر عبداللهیان ضمن ابراز نارضایتی 
از برخی اظهارات غیر واقع بینانه مطرح شده در روزهای 
اخیر، رعایت احترام به حاکمیت و تمامیت ارضی کشورها 
و  مهم  اصل  یک  را  آنها  داخلی  امور  در  دخالت  عدم  و 
و  رسمی  مجاری  خارجه  امور  وزیر  برشمرد.  اساسی 
و  تفاهمات  سوء  رفع  برای  مسیر  بهترین  را  دیپلماتیک 
این  کردن  مطرح  کرد:  تاکید  و  دانست  نظرها  اختالف 
گونه موضوعات در رسانه ها نه تنها کمکی به حل مساله  
نمی کند بلکه زمینه را برای سو استفاده دشمنان فراهم 

می آورد. در این گفتگوی تلفنی وزیر امور خارجه توسعه 
روابط با همسایگان از جمله جمهوری آذربایجان را اولویت 
سیاست خارجی جمهوری اسالمی ایران برشمرد و بر لزوم 

تقویت همه جانبه روابط میان دو کشور تاکید کرد.
از همتای آذری خود جهت مشارکت در  امیرعبداللهیان 
نشست ابتکاری جمهوری اسالمی ایران موسوم به ۳+۳ در 
تهران به عنوان چارچوبی برای حل و فصل مسائل منطقه 

از طریق راهکار دیپلماسی دعوت به عمل آورد.  
جیحون بایراموف وزیر خارجه جمهوری آذربایجان نیز در 
اخیر رؤسای  به دیدار  اشاره  با  تلفنی،  این گفت و گوی 
تماس های  و  گوها  و  گفت  آستانه،  در  کشور  دو  جمهور 
بر  و  کرد  ارزیابی  مثبت  را  باکو  و  تهران  مقامات  میان 
رفع  و  روابط  تقویت  آذربایجان جهت  آمادگی جمهوری 

سوءتفاهم ها تاکید کرد.
طرفین در این دیدار بر لزوم تداوم و تقویت ارتباط میان 
تقویت  به منظور  نهادهای مختلف دو کشور  بخش ها و 
روابط دوستانه و رفع سوء تفاهمات احتمالی تاکید کردند.

حاکمیت باید تصمیم بگیرد که 
نظام پارلمانی حاکم باشد یا نظام ریاستی

خواسته مردم از مجلس و دولت 
داشتن پلتفرم سریع و ارزان است

مجاری رسمی بهترین مسیر رفع سوءتفاهمات است
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رئیس دانشگاه علوم پزشکی یاسوج خبر داد

صدور مجوز تاسیس دانشکده پرستاری 
در دهدشت

مجوز  صدور  از  یاسوج  پزشکی  علوم  دانشگاه  رئیس 
مرکز  دهدشت،  شهر  در  پرستاری  دانشکده  تاسیس 

شهرستان کهگیلویه خبر داد.
های  پیگیری  راستای  در  اظهارکرد:  نژاد  غالم  محمد 
االسالم  حجت  اصرار  و  بزرگ  همت  و  گرفته  صورت 
کهگیلویه،  شهرستان های  نماینده  موحد  والمسلمین 
بهمئی، چرام و لنده، مجوز تاسیس دانشکده پرستاری 
شهر دهدشت توسط شورای عالی گسترش دانشگاه ها 

صادر شد.
گسترش  شورای  نشست  در  کرد:  خاطرنشان  وی  
با   ۱4۰۱ ماه  مهر   ۲۷ پزشکی  علوم  دانشگاههای 
شهر  در  سالمت  عالی  آموزش  مجتمع   تاسیس 

دهدشت موافقت اصولی به عمل آمد.
برای  پیگیری  از  یاسوج  پزشکی  علوم  دانشگاه  رئیس 
احیا و توسعه مجتمع آموزش عالی گچساران خبر داد 
و تصریح کرد: در حوزه مجتمع آموزش عالی گچساران 
نیز که قبال با یک رشته فعالیت می کرد و سال هاست 
که این مجتمع تعطیل شده، نیز درحال پیگیری برای 
به  و  هستیم  آن  های  رشته  توسعه  و  مجدد  احیای 

زودی خبرهای خوشی در این زمینه در راه است.
آموزشی  بیمارستان های  توسعه  کرد:  بیان  نژاد  غالم 
تعرفه  و  درمان  روند  به  بزرگی  کمک  درشهرستان ها 

گذاری بهتر خواهد بود.

زمینه برگزاری رقابت های دارت قهرمانی 
بانوان کشور در یاسوج فراهم شد

رئیس کمیته دارت استان کهگیلویه و بویراحمد گفت 
رقابت  برگزاری  زمینه  گرفته  انجام  های  پیگیری  با   :
های دارت قرهمانی کشور و انتخابی تیم ملی بانوان در 

یاسوج مرکز این استان فراهم شد.
 سید عبداهلل حسینی روز سه شنبه با اعالم این مطلب 
به رسانه ها  افزود: مسابقات دارت بانوان کشور از  ۱۰ 
ورزشی  های  انجمن  هیات  میزبانی  به  آذرماه   ۱۱ تا 
جوانان   و  ورزش  کل  اداره  و  استان  دارت  کمیته   ،

کهگیلویه و بویراحمد برگزار می شود.
از حضور تیم های “الف و  رئیس کمیته دارت استان 
ب” بانوان در رقابت ها ی دارت قهرمانی کشور خبر و 
گفت: در این رقابت ها ۲۵۰نفر از بانوان دارت سراسر 

کشور با هم رقابت می کنند .
به گفته حسینی  رقابت های دارت کارکنان دانشگاه 
تا  از ۲۰  آقایان  علوم پزشکی سراسر کشور در بخش 
۱4۰۲در  اردیبهشت  بانوان  های  رقابت  و  آذرماه   ۲4

خزرآباد استان مازندران  برگزار می شود.

سارقان حرفه ای محتویات داخل خودرو 
در گچساران دستگیر شدند

انتظامی گچساران گفت: سه سارق حرفه ای  فرمانده 
محتویات و قطعات خودرو در این شهرستان دستگیر 

شدند.
وقوع چند  پی  در  افزود:  ارسالن خادمیان    سرهنگ 
فقره سرقت محتویات درون خودرو در سطح شهرستان 
پلیس  کار  دستور  در  ویژه  بصورت  موضوع  گچساران 

آگاهی شهرستان قرار گرفت.
وی بیان کرد: ماموران انتظامی این شهرستان پس از 
های  زنی  گشت  انجام  با  قضایی،  مرجع  با  هماهنگی 
هدفمند در سطح حوزه استحفاظی این تعداد سارقان 
حرفه ای محتویات درون خودرو را شناسایی و دستگیر 

کردند.
در  سارقان  این  کرد:  تصریح  خادمیان  سرهنگ 
بازجویی های اولیه به ۱۰ فقره سرقت محتویات درون 

خودرو در سطح شهرستان گچساران اعتراف کردند.
از  پس  متهمین  گفت:  گچساران  انتظامی  فرمانده 
تشکیل پرونده به مرجع قضائی معرفی و روانه زندان 
شدند. وی ابراز کرد: ۶4۰ فقره سرقت از ابتدای امسال 
تا مهر ماه در این شهرستان کشف شده و در این زمینه 

۲4۳ سارق حرفه ای دستگیر شدند.
سرهنگ خادمیان ابراز کرد:  تعداد دستگیری سارقان 
نسبت به مدت مشابه رشد چهار درصدی داشته است .

وی از شهروندان  گچسارانی خواست تا عالوه بر توجه 
گونه  هر  مشاهده،  صورت  در  انتظامی  هشدارهای  به 
موارد مشکوک موضوع را از طریق پل ارتباطی ۱۱۰ به 

پلیس اطالع دهند.

آب 60 روستای استان با طرح های 
محرومیت زدایی تامین شد

مدیرعامل شرکت آب و فاضالب کهگیلویه و بویراحمد گفت: 
در قالب پروژه های محرومبت زدایی دولت سیزدهم تاکنون 
انتقال  با اجرای خطوط  این استان  پایدار ۶۰ روستای  آب 

تامین شده است.
اسفندیار برخه اظهار داشت: در دولت سیزدهم با تخصیص 
۲۱۷ میلیارد تومان بصورت نقد رفع تنش آبی در روستاهای 

کهگیلویه و بویراحمد آغاز شد.
وی بیان کرد: در این راستا با همکاری خوب جهاد سازندگی 

برای کاهش تنش آبی، آبرسانی به ۱۸۳ روستا آغاز شد.
برخه تصریح کرد: در راستای برنامه های محرومیت زدایی 
با اصالح و بهسازی  برنامه ریزی و تالش جهادی  با  دولت 
خطوط لوله آب فرسوده آب پایدار ۶۰ روستا تاکنون تامین 

شده است.
وی تصریح کرد: در این راستا تاکنون بیش ۱۰4 کیلومتر 
خط انتقال و شبکه توزیع و سه باب مخزن ذخیره تکمیل 

شده است.
برخه با اشاره به پیگیری های مکرر استاندار در رفع تنش 
آبی در روستاها تاکید کرد: تالش جهادی و همکاری شبانه 
روزی مجموعه دولت و نهادهای انقالبی از جمله سپاه باعث 

شده تنش آبی در این استان تا حدود زیادی برطرف شود.
وی اضافه کرد:  رتبه ۲ کشور در حوزه عملیات اجرایی در 
و  کهگیلویه  استان  به  کشور  زدایی  محرومیت  های  پروژه 

بویراحمد داده شد.
بویراحمد  و  کهگیلویه  فاضالب  و  آب  شرکت  مدیرعامل 
عنوان کرد: با توجه به عملکرد خوب در این راستا دولت در 
یک بسته تشویقی در فاز دوم طرح محرومیت زدایی 4۰۰ 
منابع  به  میلیارد   ۳۲۶ نیز  نیرو  وزیر  دستور  به  و  میلیارد 

اعتباری استان اضافه شد.
برخه تصریح کرد: با حمایت خوب دولت در تامین تجهیزات  

آبرسانی۱۸۰ لیتر در ثانیه به آب شهرها اضافه شد.
مدیرعامل شرکت آب و فاضالب کهگیلویه و بویراحمد گفت: 
با بهره برداری از  ۱۳۹ پروژه فعال در حوزه آب و فاضالب 
شاهد خروج شهرها و روستاهای استان از تنش آبی و بهبود 

شرایط مردم در حوزه آب خواهیم بود.
بهره  موضوع  سیزدهم  دولت  آمدن  کار  روی  با  افزود:  وی 
مندی روستاها از آب پایدار و سالم  مورد توجه جدی قرار 
گرفت تا آنجا که میزان پوشش آبرسانی روستایی و جمعیت 

بهره مند در این استان روز به روز در حال افزایش است.
برخه اضافه کرد: هم اینک ۲۶۰ روستا و پنج شهر کهگیلویه 

و بویراحمد با مشکل تنش آبی مواجه هستند.

معاون عمرانی استاندار کهگیلویه و بویراحمد:

تامین سوخت مناطق صعب العبور 
کهگیلویه و بویراحمد ضروری است

معاون عمرانی استاندار کهگیلویه و بویراحمد گفت: تامین و 
سوخت رسانی به روستاهای صعب العبور و دور دست استان 

ضروری است.
کارگروه  نشست  در  شنبه  سه  ظهر  زاده  حاجی  کیامرث 
روستاهای  به  گازرسانی  هدفگذاری  افزود:  استان،  سوخت 
استان تا سال ۱4۰۲ انجام و با تحقق این مهم، شاهد ایجاد 

استان سبز خواهیم بود.
وی با اشاره به فصل سرد، اظهار داشت: تأمین گاز خانگی 
اجرایی می شود. حاجی  اولویت  به عنوان  استان  و صنایع 
زاده بر سرعت بخشی به پروژه های گازرسانی استان تاکید 
کرد و اظهار داشت: باید مصوبات جلسات به شکل مطلوب 
اجرایی و عملیاتی شود. معاون عمرانی استاندار از وضعیت 
خدمات جایگاه های تأمین سوخت استان انتقاد کرد و گفت: 
چشمه های بهداشتی. نمازخانه و فضای سبز این جایگاه ها 
داشت:  اظهار  وی  نیست.  پذیر،  گردشگر  استانی  درخور 
خدمات  ارائه  به  نسبت  هماهنگی  و  همکاری  با  دستگاه ها 

برای جامعه هدف اقدام کنند.

فرماندار شهرستان کهگیلویه:

بارش راه های روستایی در کهگیلویه 
را مسدود کرد

از  برخی  شدن  مسدود  از  کهگیلویه  شهرستان  فرماندار 
راه های روستایی شهرستان در بارش های اخیر خبر داد.

با  گفتگو  در  شنبه  سه  ظهر  موسوی  عبدالعزیز  سید 
خبرنگاران، افزود: فاصله برخی روستاها با مرکز شهرستان 
نیازمند  بازگشایی مسیرها  زیاد بوده و مدیریت بحران ها و 
به  را  کمبودها  داشت:  ابراز  وی  است.  تجهیزاتی  توسعه 
دادیم و الزم است  انتقال  استانداری  و  دستگاه های متولی 
همکاری الزم با هدف رفع محرومیت ها انجام شود. فرماندار 
روستایی  مسیرهای  بازگشایی  به  کهگیلویه  شهرستان 
»تنگ  دیده  آسیب  پل های  گفت:  و  کرد  اشاره  دیشموک 
چویل و رود سمه« در حال تعمیر است. وی افزود: خرابی 

پل ها ارتباط مردم منطقه را قطع کرده بود.

مرگ دانشجوی پزشکی یاسوج 
بر اثر تصادف رانندگی

 ۱۱۵ اورژانس  رئیس  و  پزشکی  های  فوریت  مرکز  رئیس 
در  سمند  خودرو  واژگونی  از  حادثه  این  تشریح  در  استان 
کمربندی یاسوج با یک کشته و 4 مصدوم خبر داد و گفت: 
در  سمند  خودرو  شدن  واژگون  و  مسیر  از  انحراف  حادثه 
کربندی یاسوج، حوالی چنارستان سفلی به سمت امام زاده 
مختار)ع( در ساعت ۲۱ و ۲۳ دقیقه دوشنبه شب به مرکز 
بیان  با  نژاد  وحدت  جهانبخش  شد.   گزارش  یاسوج  پیام 
صنعتی  شهرک   ۱۱۵ اورژانس  های  پایگاه  بالفاصله  اینکه 
این  افزود:  شد،  اعزام  حادثه  محل  به  شهری   ۵ شماره  و 
اقدامات الزم در محل  از  حادثه 4 مصدوم داشت که پس 
یاسوج  جلیل  شهید  بیمارستان  به  انتقال،  مسیر  و  حادثه 
منتقل شدند. وی اظهارکرد: متاسفانه یکی از مصدومین که 
دانشجوی رشته پزشکی دانشگاه علوم پزشکی یاسوج بوده 

به علت شدت باالی آسیب در بیمارستان فوت کرد.

تصادفات جاده ای و تلفات جانی و مالی 
به دلیل  بویراحمد  و  استان کهگیلویه  در 
ناایمن بودن راه ها و مسیرهای پرتردد به 

یک چالش تبدیل شده است.
 ۶ دارای  بویراحمد  و  کهگیلویه  استان 
بوده  ارتباطی  راه  کیلومتر   ۸۰۰ و  هزار 
چهار  کیلومتر   ۱۸4 میزان  این  از  که 
هزار  اصلی، یک  راه  کیلومتر  خطه، ۵۰۶ 
و ۱۹۲ کیلومتر راه فرعی و مابقی راه های 

روستایی است.
بررسی ها نشان می دهد افزون بر یک هزار 
این  در  حادثه خیز  نقاط  کیلومتر   ۵۰۰ و 
 4۰ از  بیش  دارای  و  دارد   وجود  استان 

گردنه خطرناک است.
کهگیلویه  استان  جاده های  از  بسیاری 
خاص  شرایط  دلیل  به  بویراحمد  و 
توپوگرافی در دل کوه ها کشیده شده که 
رانندگی  هنگام  در  رانندگان  باالی  دقت 
البته بررسی آمار تصادفات  را می طلبد و 
ناایمن  و  رانندگان  احتیاط  عدم  از  نشان 
واقع  در  و  دارد  مواصالتی  راه های  بودن 
یا  و  داغدار  را  زیادی  خانواده های  روزانه 

گرفتار بیمارستان می کنند.
جاده ای  تصادفات  تلخ  و  مرگبار  حوادث 
وجود  همیشه  بویراحمد  و  کهگیلویه  در 
داشته و بارها از سوی رسانه ها مورد نقد 

قرار گرفته است چنانکه به طور میانگین 
تلخ  وقوع حوادث  یکبار شاهد  روز   ۲ هر 
افراد زیادی در جاده های  جاده ای بوده و 

استان جان خود را از دست دادند.
میزان  به  نسبت  نقلیه  وسایل  از  استفاده 
بویراحمد  و  استان کهگیلویه  جمعیت در 
در سال های گذشته بشدت افزایش یافته 
اجتماعی،  متعدد  دالیل  به  عامل  این  و 
تخلفات  بروز  سبب  اقتصادی  و  فرهنگی 
برون شهری  و  درون شهری  تصادفات  و 

بیشماری شده است.
دالیل متعددی از جمله نداشتن گواهینامه 
مجاز،  سرعت  با  رانندگی  عدم  رانندگی، 
رعایت  بی دلیل، عدم  افزایش سرعت های 
عدم  نقلیه،  وسایل  عیوب  طولی،  فاصله 
عدم  نیز  و  خیابان ها  و  جاده ها  ایمنی 
برخورد قاطع پلیس سبب بروز تصادفات 
جاده های  سطح  در  خطرساز  رانندگی 

استان شده است.

شناسایی 34 نقطه حادثه خیز در 
جاده های کهگیلویه و بویراحمد

مدیرکل راهداری و حمل و نقل جاده ای 
نقطه   ۳4 گفت:  بویراحمد  و  کهگیلویه 
استان  این  جاده های  در  خیز  حادثه 
شناسایی شده که برای اصالح و رفع آن ها 

کمبود اعتبار داریم.
عابد محمدی با اشاره به اینکه این نقاط 
در  و  بوده  کوچک  و  بزرگ  خیز  حادثه 
از  اعم  استان  این  مواصالتی  محورهای 
اصلی و فرعی است، افزود: دلیل بسیاری 
از تصادفات منجر به فوت وجود این نقاط 

حادثه خیز است.
از  میلیارد   4۰ امسال  کرد:  ابراز  وی 
حادثه  نقاط  رفع  برای  استانی  اعتبارات 
نهایی  امیدوارم  که  داریم  مصوب  خیز 
عملیات  صورت  این  در  که  شود  ابالغ  و 

اجرایی رفع ۱۲ نقطه آغاز می شود.
محمدی ادامه داد: محور ارتباطی یاسوج 
ـ  باشت  و  بابامیدان  به  یاسوج  ـ سمیرم، 
حادثه خیز ترین  گچساران  ـ  بابامیدان 
واقع  در  و  بوده  استان  این  جاده های 
بیشترین تلفات ناشی از تصادفات مربوط 

به این جاده ها است.
رئیس  سفر  در  کرد:  خاطرنشان  وی 
 ۱۰۰ بویراحمد  و  کهگیلویه  به  جمهوری 
میلیارد تومان برای رفع نقاط حادثه خیز 

استان اختصاص یافته است.
نرخ وقوع تصادفات رانندگی بیش از 

میانگین کشوری 
بویراحمد  و  کهگیلویه  انتظامی  فرمانده 
می گوید: نرخ وقوع تصادفات رانندگی در 

این استان از میانگین کشوری بیشتر بوده 
جدی  باید  و  است  خطری  زنگ  این  که 

گرفته شود.
داشت:  اظهار  مصطفایی  کیقباد  سردار 
کهگیلویه و بویراحمد در زمینه نرخ وقوع 
تصادف،  هزار  یک صد  هر  در  تصادفات 

ششمین استان کشور است.
وی میانگین نرخ وقوع تصادفات در کشور 
در ۷ ماهه امسال را یک هزار و 4۳۲ فقره 
عنوان کرد و افزود: این آمار در استان دو 
نگران  بسیار  که  بوده  فقره   ۱۷۱ و  هزار 
کننده بوده و در واقع باید گفت زنگ خطر 

به صدا درآمده است.
مصطفایی از کاهش یک درصدی متوفیان 
از  افزود:  و  داد  خبر  رانندگی  حوادث 
ابتدای امسال تا پایان مهرماه ۱۵ هزار و 
4۸۵ مورد تصادف در استان رخ داده که 
افزایش ۲۶ درصدی نسبت به مدت مشابه 

سال گذشته را نشان می دهد.
رئیس پلیس کهگیلویه و بویراحمد با تاکید 
بر اینکه امنیت جاده ها به لحاظ ترافیک از 
اهمیت ویژه ای برخوردار است، یادآور شد: 
راهداری  ضروری است مسئوالن سازکان 
برای رفع نقاط حادثه خیز در محورهای 

مواصالتی تدبیری کنند.
توان  حد  در  پلیس  افزود:  مصطفایی 
برای  کرده  مشخص  قانون   که  جایی  و تا 
رانندگی  تلفات  و  حوادث  امار  کاهش 
هیچ  از  راستا  این  در  و  می کند  تالش 

کوششی دریغ نمی شود.
خیز  حادثه  نقاط  اینکه  به  اشاره  با  وی 
در جاده های استان شناسایی شده است، 
اظهار داشت: بدون شک با رفع این نقاط، 
شاهد کاهش تصادفات و به تبع آن کاهش 

تلفات خواهیم بود.
14 درصد مرگ و میر تصادفات 

در کمربندی یاسوج
بویراحمد کمربندی  و  استاندار کهگیلویه 
جاده های  پرخطرترین  از  یکی  را  یاسوج 
 ۱4 حدود  گفت:  و  کرد  عنوان  استان 

درصد مرگ و میرها در این محور است.
سید علی احمدزاده خاطرنشان کرد: 4.۵ 
به  دولت  هفته  در  جاده   این  کیلومتر 
دهه  تا  جاده  مابقی  و  رسید  بهره برداری 

فجر افتتاح خواهد شد.

کهگیلویه  استان  راه  پلیس  رئیس 
تلفات  درصد   ۶۰ گفت:  بویراحمد  و 
تصادفات این استان در ۱۱ نقطه حادثه 

خیز اتفاق افتاده است.
به  اشاره  با  پور  ویسی  بهنام  سرهنگ 
آمار قابل توجه تلفات در شهرستانهای 
ماهه   ۷ در  افزود:  باشت  و  گچساران 
امسال 4۰ نفر از تلفات تصادفات جاده 
ای استان کهگیلویه و بویراحمد مربوط 
محور  در  نفر  و ۳4  است  این حوزه  به 
یاسوج به اصفهان جان خود را از دست 

دادند.
تصادفات  مجموع  اینکه  بیان  با  وی 
استان کهگیلویه و بویراحمد اظهارکرد: 
تصادفات منجر به فوت این استان یک 

و  درصد  سه  جرحی  تصادفات  درصد، 
افزایش  درصد   ۳۹ خسارتی  تصادفات 

داشته اند.
و  کهگیلویه  استان  راه  پلیس  رئیس 
درصد   ۶۰ کرد:  خاطرنشان  بویراحمد 
تصادفات منجر به فوت استان کهگیلویه 
 ۱۱ در  اخیر  سال  سه  طی  وبویراحمد 
نقطه اتفاق افتاده است که بخشی از این 
نقاط رفع و حذف شده اند اما همچنان 
برخی از آنها وجود دارند که باید چاره 
اقدام  آنها  برای حذف  و  شوند  اندیشی 

اساسی صورت گیرد.
نیمه  پل  را  نقطه   ۱۱ این  پور   ویسی 
یاسوج  کمربندی  سریز”،  “تنگ  کاره 
یاسوج،  فرودگاه  محدوده  اصفهان،  به 

تونل  بویراحمد،  کناره”  “تنگ  پیچ 
“گل زردی” محور یاسوج به بابامیدان، 
“سپیدار”  دوراهی  تا  “تنگاری”  پل 
در  “کریک”  ابتدایی  تقاطع  بویراحمد، 
محدوده شهرستان دنا در محور یاسوج 
به اصفهان، پل “تلگاه” در محور یاسوج 
در  حیات”  “آب  های  پیچ  اصفهان،  به 
“سمغان”  روستای  چرام،  شهرستان 
های  پیچ  و  کهگیلویه  شهرستان  در 
عنوان  باشت  شهرستان  “شالل دون” 
خودروهای  نقش  به  اشاره  با  وی  کرد. 
شوتی حامل کاال و انسان)اتباع بیگانه( 
و  کهگیلویه  استان  تصادفات  وقوع  در 
یک  به  مساله  این  داد:  ادامه  بویراحمد 
معضل جدی تبدیل شده است بطوریکه 
شوتی  خودرو  تصادف  مورد  آخرین  در 
۱۷ نفر کشته و مصدوم شدند که ۵ نفر 
در   4۰۵ پژو  خودرو  یک  سرنشینان  از 
که  بودند  شده  جاسازی  عقب  صندوق 

هر پنج نفر جانباختند.
کهگیلویه  استان  راه  پلیس  رئیس 
همچنان  اینکه  بیان  با  بویراحمد  و 
جاده  تصادفات  در  جسد  حمل  مشکل 

در  کرد:  عنوان  دارد،  وجود  استان  ای 
همچنان  استان  ای  جاده  تصادفات 
در  حتی  و  مانند  می  بالتکلیف  اجساد 
مواردی حدود ۵ ساعت در صحنه می 
باعث  شوندکه  تکلیف  تعیین  تا  مانند 

نارضایتی مردم شده است.
ویسی پور تاکید کرد: ۵۱ درصد تلفات 
و  کهگیلویه  استان  ای  جاده  تصادفات 
بویراحمد در صحنه تصادف، 4۳ درصد 
در مراکز درمانی و ۶ درصد نیز در حین 

انتقال به مراکز درمانی اتفاق می افتد.
 سید علی احمد زاده، استاندار کهگیلویه 
شورای  نخستین  در  بویراحمد  و 
راهبردی تصادفات استان دستور داد که 
این ۱۱ نقطه حادثه خیز در سریعترین 
زمان رفع شود و دستگاههای متولی به 
وظایف خود در این خصوص عمل کنند 
نقاط  این  در  تصادفات  شاهد  دیگر  تا 
نباشیم و مردم در این نقاط تلف نشوند 
و خسارت نبینند و تا ایام تعطیالت عید 
و حذف  رفع  نقاط  این  مشکالت  نوروز 
برطرف  سریعتر  مشکالت  این  شوند. 

شوند.

2 عضو هیات علمی دانشگاه های 
کهگیلویه و بویراحمد جایزه 

کاظمی آشتیانی را کسب کردند

کهگیلویه  استان  نخبگان  بنیاد  رئیس 
علمی  هیات  عضو   ۲ گفت:  بویراحمد  و 
اخذ جایزه  به  استان موفق  دانشگاه های 
ملی  بنیاد  آشتیانی  کاظمی  مرحوم 
نخبگان شدند. سید حمداهلل اکوانی روز 
افزود: دکتر  این خبر  با اعالم  سه شنبه 
هیات  عضو  دوستی مطلق،  امیرحسین 

دانشگاه  بالینی  بیوشیمی  گروه  علمی 
و  بهداشتی  خدمات  و  پزشکی  علوم 
درمانی استان و دکتر مهناز نجفی عضو 
هیات علمی گروه شیمی دانشگاه یاسوج 
پس از ارزیابی های کارگروه های تخصصی 
بنیاد ملی نخبگان واجد شرایط استفاده 
آشتیانی  کاظمی  مرحوم  تسهیالت  از 
اظهار  وی  شدند.  نخبگان  ملی  بنیاد 
از  نفر  سه  گذشته  سال   ۲ در  داشت: 
استان  دانشگاه های  علمی  اعضای هیات 
توانسته  بودند، این جایزه را کسب کنند. 

کرد:  بیان  استان  نخبگان  بنیاد  رئیس 
آشتیانی  کاظمی  مرحوم  طرح  فراخوان 
اردیبهشت ماه سال جاری اعالم شد که 
از استان کهگیلویه و بویراحمد هفت نفر 
فراخوان  در  سال   4۰ زیر  استادیاران  از 
آموزشی  علمی،  مستندات  و  شرکت 
از  بهره مندی  برای  را  خود  پژوهشی  و 
در  آشتیانی  کاظمی  مرحوم  تسهیالت 

سامانه ثبت کردند.
 وی عنوان کرد: به اعضای هیات علمی 
شوند،  جایزه  این  کسب  به  موفق  که 

اجرای  برای  اعتبار  ریال  میلیارد  یک 
طرح های پژوهشی مسأله محور پرداخت 
با  استان  نخبگان  بنیاد  رئیس  می شود. 
بیان اینکه برگزیدگان تسهیالت کاظمی 
ازدواج  هدیه  و  مسکن  وام  از  آشتیانی 
افزود: استادیاران  نیز بهره مند می شوند، 
شرایط  از  آگاهی  برای  می توانند  جوان 
به  درخواست  ثبت  نحوه  و  تسهیالت 
مراجعه   )sina.bmn.ir( سینا  سامانه 

کنند.

جاده های نا ایمن در کهگیلویه و بویراحمد جان می گیرند ؛

بوی مرگ در جاده های استان

برنامه ریزی کهگیلویه و   رئیس سازمان مدیریت و 
 ۲ از حدود  بویراحمد گفت: طی چند سال گذشته 
هزار روستای این استان 4۰۰ روستا خالی از سکنه 

شده و به حاشیه شهرها روی آورده اند.
دارای  روستاهای  داشت:  اظهار  نسب  شهابی  علی 
سکنه استان یک هزار و ۶۰۰ روستا هستند و عمدتا 
این روستاهایی که تخلیه شده اند زیر ۲۰ خانوار و 

در مناطق محروم بوده اند.
و  دورافتادگی  لحاظ  به  روستاها  این  در  افزود:  وی 
صعب العبوری امکان جاده و راهسازی وجود نداشت 
با توسعه فعالیت های  اینک  اما هم  و تخلیه کردند 

در  معکوس  مهاجرت  اشتغازایی  و  استان  عمرانی 
و  مدیریت  سازمان  رئیس  است.  شده  آغاز  استان 
برنامه ریزی کهگیلویه و بویراحمد تصریح کرد: 44 
درصد جمعیت کهگیلویه و بویراحمد روستایی است 
و ۵۶ درصد شهری است و ۳۰۰ هزار نفر از جمعیت 
استان در روستاها زندگی می کنند. شهابی نسب با 
اشاره به اینکه  سیاست دولت این است که به روستا 
به ویژه مناطق محروم توجه شود و امسال باالی ۵4۰ 
میلیارد تومان اعتبار دولت برای مناطق محروم پیش 
و  کهگیلویه  استان   : داشت  اظهار  است  کرده  بینی 
بخش  در  نیافته  توسعه  های  استان  جزو  بویراحمد 

مناطق روستایی بشمار می رود.
کهگیلویه  ریزی  برنامه  و  مدیریت  سازمان  رئیس 
بودجه  قانون  در  مبلغ  این  کرد:  عنوان  بویراحمد  و 
برای محرومیت زدایی  در چند بخش آب روستایی و 
عشایری، راه روستایی، مدرسه، عملیات آبخیزداری و 

خانه بهداشت پیش بینی و در نظر گرفته شده است.
شهابی نسب تاکید کرد: پروژه های پیشنهادی استان 
تکمیل و به سازمان برنامه ریزی کشور ارسال شده 
است که باید در این رابطه دستگاه های متولی پای 

کار بیایند.
وی ادامه داد: این اعتبار باید تنها در مناطق محروم 
و دوردست استان هزینه شود و حق نداریم آن را در 

مناطق برخوردار هزینه کنیم.
و  کهگیلویه  ریزی  برنامه  و  مدیریت  سازمان  رئیس 
استان  محروم  مناطق  از  بسیاری  گفت:  بویراحمد 
آن  از  بسیاری  که  ای  گونه  به  مواجهند  مشکل  با 
انتهای  پهنوک،  کلوار،  و  سیالب  زیالیی،  شامل  ها 
و  طسوج  جالله،  پیچاب،  لنده،  انتهای  و  دیشموک 
امامزاده علی و دیگر مناطق فاقد راه آسفالته هستند.

شهابی نسب ابراز داشت: بیشتر این روستاها در سفر 
رییس جمهور دیده شدند و برای راه های روستایی 

تومان  میلیارد  و ۵۰۰  سفر  در  تومان  میلیارد   ۲۰۰
بنابراین  است  بینی شده  پیش  متمم سفر  در  دیگر 
استان  روستایی  مناطق  در  زودی  به  بزرگی  تحول 

رخ خواهد داد. 
وی افزود: موضوع اشتغال در بودجه سال ۱4۰۱ در 
دو تبصره ۱۸ و ۱۶ قانون بودجه در کل کشور به ویژه 

این استان به خوبی دیده شد.
و  کهگیلویه  ریزی  برنامه  و  مدیریت  سازمان  رئیس 
بویراحمد بیان کرد: در تبصره ۱۸، حدود ۲ هزار و 
گذاری  سرمایه  و  اشتغال  برای  تومان  میلیارد   ۲۰۰
در نظر گرفته شده که از این میزان ۹۶۰ میلیارد آن 
مربوط به مسکن و یک هزار و ۲4۰ میلیارد تومان 

مربوط به اشتغال است.
و  هزار  نیز،   ۱۶ تبصره  در  کرد:  اضافه  نسب  شهابی 
شده  پیش بینی  اشتغال  برای  تومان  میلیارد   ۲۸۶

است. 

رئیس سازمان مدیریت استان هشدار داد:

400 روستای استان 
خالی از سکنه شده است 

رئیس پلیس راه استان خبر داد؛

60 درصد تلفات تصادفات استان 
در 11 نقطه حادثه خیز
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متولد فروردین :
 صحبت کردن در مورد نیازهایتان با افراد دیگر برای شما کار سختی 
است، برای اینکه شما می ترسید که مبادا آنها شما را درک نکنند. 
باید قبل از  شاید شما فکر می کنید کسی که واقعاً دوستتان دارد 
چه  شما  که  بفهمد  خودش  کنید  زدن  حرف  به  شروع  شما  اینکه 

نیازهایی دارید، اما لزوماً نباید انتظار چنین چیزی را داشت.
متولد اردیبهشت :

 امروز شما حالتهایی دوگانه دارید. از یک طرف می توانید جنبه های 
مثبت زندگی را ببینید. همه چیز به نظرتان خوب است و شما نقش 
خود را در این دنیای عظیم کاماًل می دانید. اما از طرف دیگر شما از 
پیش آمدهای اخیری که به نظر تغییر ناپذیر هستند راضی نیستید. 
خوشحالی شما بستگی به تشخیص این موضوع دارد که چه چیزی 

خارج از حیطه کنترل شماست. 
متولد خرداد :

 اینکه شما تشخیص داده اید رویاهای شما می توانند مهم تر از حقایق 
سرد و بی روح باشند، کمی تکان دهنده است. حتی اگر شما کارهای 
را که می توانستید  اطالعاتی  تمام  و  انجام داده اید  را  مقدماتی خود 
با  را  آنها  و  کرده  جدا  را  داده ها  است.  کم  چیزی  هنوز  گرفته اید، 
احساسات شخصی خودتان مطابقت بدهید. درک مستقیم خود شما 

از داده های دیگران معتبرتر است.
متولد تیر :

 امروز گفتن حقیقت به دیگران سخت تر شده است، برای اینکه به 
پیش بینی  قابل  غیر  بیشتر  همیشه  به  نسبت  آنها  که  می رسد  نظر 
شده اند. با وجود این در نظر داشته باشید که بخشی از این انرژی نا 
آرام از خود شما برخاسته و شما را مجبور می کند که آن را به سمت 

دیگران هم هدایت کنید. 
متولد مرداد : 

کناره  اجتماعی  مشغولیتهای  از  که  شده اید  وسوسه  امروز  شما 
گیری کنید، اما به این معنا نیست که شما می خواهید تنها باشید. 
همچنانکه آرزوهای مادی شما بسیار قوی می شوند، شما احساسات 
زیادی را که ظاهر شده اند تجربه می کنید. اما احتماالً شما حس و 

حال بیرون رفتن و یا مهمانی رفتن را ندارید.
متولد شهریور :

 درگیری و ستیز سختی که قبال برای تان بوجود آمده بود اکنون 
که  کنید  احساس  است  ممکن  داد.  خواهد  نشان  را  خود  عواقب 
شخصی درست در مقابل شما کارهای مخفیانه ای انجام می دهد با 
این حال هیچ کس متوجه آن نمی شود و آشکارا چیزی نمی گوید.

متولد مهر : 
هیچ  و  باشید  دیگری  شخص  تابع  که  دارید  تمایل  بیشتر  شما 
مسئولیتی را در زندگی بر دوش نداشته باشید. اما امروز دیگر زمان 
آن فرا رسیده است که شما نیز وارد صحنه اجتماعی شوید و برای 
بردارید،  گام  به شخصی  بودن  اتکا  بدون  و  تنهایی  به  پیشرفت تان، 

حتی اگر کارها را اشتباه انجام دهید.
متولد آبان : 

و  پاچه  دست  واقعا  می کنید  پریشانی  و  گیجی  احساس  که  وقتی 
نگران می شوید در حالیکه دیگران شما را به عنوان شخصی می بینند 
که گام هایتان را استوار و مطمئن بر زمین می گذارد. با وجود اینکه 
ماه نشان شما هنوز تحت تاثیر زحل تاریک و محزون است و در اولین 

خانه از شخصیت شما قرار دارد، افکارتان در ابرها شناور هستند.
متولد آذر : 

ممکن است امروز دریابید که چرا در طی روزهای گذشته مدام دور 
روزه  چند  این  زحمات  نتیجه  می توانید  امروز  می چرخیدید.  خود 
خود را بگیرید. اما مراقب باشید که تنبلی نکنید چرا که در نهایت 
اوقات  همچنانکه  می توانید  بیفزایید.  خود  سرعت  به  که  مجبورید 

خوشی را سپری می کنید، پیشرفت مهمی نیز داشته باشید.
متولد دی :

 اگر شما دیشب از رویایی زنده و واضح بر   نخواسته اید خواب شما 
ممکن است بیشتر از همیشه شما را بی قرار کند. خوشبختانه شما 
قادر هستید که خود را بحرکت واداشته و امروز را به روزی پرمشغله 
تبدیل کنید. ماه جدید امروز می تواند ترس های ناخودآگاه شما را از 
بین ببرد و شما می توانید با آگاه بودن از آنها بر ایشان غلبه کنید. به 
یاد داشته باشید هر چه بیشتر فعال باشید راحت تر می توانید اعتماد 

به خود و زندگی تان را بدست بیاورید.

متولد بهمن : 
شما باید قادر باشید که در یک موقعیت دشوار بهترین کار را انجام 
دهید اگر شریک یا دوست شما از نظرات شما پیروی نکرد شما کار 
خودتان را بکنید. اخیرا به خاطر رفتار عجیب و غریب کسی شوکه 
شده اید اما االن آماده اید که برای رسیدن به موفقیت و شادکامی در 

زندگی تان کاری بکنید. 

متولد اسفند : 
می کنند.  ایجاد  شما  بیکران  نشان  در  کاملی  تضاد  امروز  کامل  ماه 
حتی اگر شما باید به عنوان بخشی از “گروه” باشید مجبور هستید که 
برای آنکه واقعاهستید بایستید. اما در این کار افراط نکنید؛ با خودتان 
صادق باشید بدون اینکه الزم باشد که بعدا ساکت شوید. شما االن 
بین اینکه منعطف باشید یا نه در تردید هستید. تمرین کردن میانه 

رو بودن تاثیر مثبت و مهمی بر روز شما خواهد داشت.

3
فال روز 

معاون بهداشت وزارت بهداشت، با عنوان این مطلب 
که دیابت یکی از علل اصلی مرگ زود هنگام است، 
گفت: یک سوم مرگ های ناشی از دیابت در سنین 

زیر ۶۰ سال رخ می دهد.
است:  داشته  عنوان  پیامی  در  فرشیدی،  حسین 
دیابت یکی از شایع ترین بیماری های غیرواگیر در 
جهان است. این بیماری چهارمین یا پنجمین علت 
مرگ در اکثر کشورهای با درآمد باال )توسعه یافته( 
 )IGT( است. عالوه بر دیابت، اختالل تحمل گلوکز
نیز یکی از معضالت بزرگ در زمینه سالمت است. 
مبتالیان به اختالل تحمل گلوکز بیشتر از سایرین 
در معرض خطر ابتال به دیابت و بیماری های قلبی 
گروه  در  دیابت  به  مبتالیان  تعداد  هستند.  عروقی 

سنی ۲۰ تا ۷۹ سال در سال ۲۰۲۱ بیش از ۵۳۷ 
میلیون نفر بوده است. پیش بینی می شود این تعداد 
تا سال ۲۰4۵ از مرز ۷۸4 میلیون نفر بگذرد. تعداد 
مبتالیان به دیابت نوع ۱ و نوع ۲ در همه کشورهای 
جهان در حال افزایش است و متاسفانه بیش از ۷۵ 
درصد بیماران در کشورهای با در آمد کم و متوسط 

زندگی می کنند.
میلیون  از ۲۳۰  )بیش  دیابت  به  مبتالیان  از  نیمی 
نفر( از بیماری خود بی خبر هستند. دیابت ساالنه 
میلیون   ۶( است  مرگ  میلیون   ۶.۷ مستقیم  عامل 
درمانی  بهداشتی  های  هزینه  نفر(.  هزار  هفتصد  و 
ناشی از دیابت در سال ۲۰۲۱ حداقل ۹۶۶ میلیارد 

دالر بوده است.
از علل  اغلب کشورها یکی  دیابت و عوارض آن در 
است. یک سوم مرگ های  زود هنگام  اصلی مرگ 
ناشی از دیابت در سنین زیر ۶۰ سال رخ می دهد. 
مرگ  اصلی  علل  از  یکی  عروقی   – قلبی  عوارض 

در مبتالیان به دیابت است و در برخی از کشورها 
مسئول بیش از ۵۰ درصد مرگ ها می باشد. برآورد 
تعداد کل بیماران دیابتی در جمعیت باالی ۲۵ سال 
در ایران در سال ۱۳۹۹ )۲۰۲۰( بیش از ۷ میلیون 

نفر بوده است.
سال   ۲۵ جمعیت  در  دیابت  شیوع  سال  همان  در 
میزان  است.  بوده  با ۱4.۱۵ درصد  باالتر مساوی  و 
به  و  گردید  برآورد  درصد   ۷۳.۲۹ دیابت  از  آگاهی 
دیابت  به  ابتال  از  بیماران  چهارم  سه  دیگر  عبارت 
مطلع هستند. پوشش درمان ۶۵.۰۵ درصد و درمان 
موثر  درمان  میزان  است.  بوده  درصد   ۳۱.۰۶ موثر 
در جمعیت بیماران تحت پوشش در مراکز خدمات 
های  خانه  و  سالمت  های  پایگاه  سالمت،  جامع 
از  بیش   ۱4۰۰ و   ۱۳۹۹ های  سال  طی  بهداشت 
برنامه  موفقیت  از  حاکی  که  است  بوده  درصد   ۵۰
پیشگیری و کنترل بیماری دیابت است که از سال 
گردیده  ادغام  کشورمان  سالمت  نظام  در   ۱۳۸۳

دیابت  ملی  هفته  و  جهانی  روز  امسال  شعار  است. 
کنیم«  محافظت  خود  آینده  از  دیابت،  آموزش  »با 

می باشد.
های  سال  طی  است.  دیابت  درمان  اساس  آموزش 
گذشته برنامه های آموزشی متعددی برای آموزش 
عموم و بیماران توسط معاونت بهداشت تهیه شده و 
توسط دانشگاه های علوم پزشکی کشور ارائه گردیده 
است. در سال جاری و سال های آتی نیز برنامه های 
با  بیشتری  جدیت  با  بیماران  مراقبت  و  آموزشی 
هدف توانمند سازی بیماران ادامه خواهد یافت چرا 
مهمترین  مبتال  فرد  دیابت،  بیماری  کنترل  در  که 
باالی  را دارد. متوسط قند خون در جمعیت  نقش 
۲۵ سال کشورمان ۱۰۵.۵۱ میلیگرم در دسی لیتر 
بوده است که هشدار جدی برای عموم مردم است. 
خوشبختانه با در پیش گرفتن شیوه های سالم در 
زندگی تا ۷۰ درصد می توان از ظهور بیماری دیابت 

نوع ۲ پیشگیری نمود.
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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

حاج خانم چندسالتان اس�ت؟ کمي از 
شهيد و خانواده تان بگوييد تا بيشتر با 

ايشان آشنا شويم. 
من متولد 1334هس��تم. چهار پسر و دو دختر 
داشتم كه در ميانش��ان علي به شهادت رسيد. 
پسرم متولد 1355بود. پدرش كارگر است و ما 
اهل هش��ترود آذربايجان ش��رقي هستيم. علي 
فرزند اول خانواده بود. او را بسيار دوست داشتم. 
آن قدر كه در راه اهل بيت و در راه دين هديه اش 
كردم.  هميشه به او كادو مي دادم و مي گفت مامان 
بچه ها فكر نكنن كه من حضرت يوسف شمايم. 
روزهاي آخر كه آمده بود پيشم، يك هديه به آقا 
پس��رش دادم گفتم علي جان اينم براي خودت 
مي دهم، هديه پسرش را تنش كرد و گفت: براي 
خودم بمونه رفتني مي برم. گفت چون برادرهام 
اينجا هس��تند نمي خواهم ناراحت شوند. گفتم 
آنها هم تو را دوس��ت دارند گفت درسته، اما من 
نمي خوام... گذشت و هديه اش يادش رفت. االن 
كه شهيد شده، هنوز داخل جعبه اش است توي 
چمدان پيش لباس هايش. علي هر موقع فرصت 
پيدا مي كرد، به من سر مي زد، هميشه هم دست 
پر مي آمد. هميشه دست باباش و من را مي بوسيد. 
پسرم از سن 18 سالگي درس طلبگي را آغاز كرده 

و در درس هايش هم موفق بود. 
ش�غل پس�رتان چه بود؟ چطور بچه اي 

بود؟
در شركت ايران خودرو كارشناس فرهنگي و امام 
جماعت بود. اگر بخواهم از ويژگي علي برايتان 
بگويم بايد به واليت پذيري اش اشاره كنم. وقتي 
امام خميني )ره( از دنيا رفت علي 13 ساله بود. 
خيلي عالقه به امام داشت. رحلت امام در او تأثير 
زيادي گذاشته بود. مي گفت: امام خميني دين 
را زنده كرد. اصلي ترين و درس��ت ترين مسير را 
خط رهبري مي دانس��ت. هميش��ه به اطرافيان 
تأكيد مي كرد كه پش��ت حضرت امام خامنه اي 
باشند. تقوا و رعايت مسائل شرعي و رسيدگي به 

محرومان از اولويت هاي علي بود. 
با اين همه عالقه مادر و فرزندي چطور 
راضي شديد که دردانه تان راهي ميدان 

جهاد شود؟
درست است كه من علي را خيلي دوست داشتم، 
اما همين عالقه باعث شد كه رضايت دهم. او را 
دوست داش��تم، اما راهي كه انتخاب كرده بود را 

بيشتر دوست داشتم. 
پس کار ايشان براي جلب رضايت از شما 

و خانواده کار دشواري نبود؟
خب من به اصرار همسرش گاهي به علي مي گفتم 
نرو. همس��رش مي گفت اگر ش��ما اجازه ندهيد 
ايش��ان نمي رود. من به خاطر فرزندانش نگران 
بودم. اما با اصرار آنها هم از ته دل نمي توانس��تم 
به علي بگويم كه ن��رو. زباني مي گفت��م اما دلم 
به ماندن��ش رضايت نداش��ت. كار و جه��اد و او 
همرزمانش به خاطر خدا بود. راهي كه او برگزيده 
بود راه اولياي خدا بود. كار و جهادشان فقط براي 
رضاي خدا بود. وقتي مانع مي شديم يا بهانه اي 
براي نرفتنش مي آورديم  ايش��ان عكس العمل 
نشان مي داد. علي مي گفت مامان شما ديگه چرا!؟ 

اصلش كار خدا بود كه راهي شد. 
علي نيروي بسيجي بود که راهي سوريه 

و دفاع از حرم شد؟
علي ابتدا از طريق نيروهاي تيپ فاطميون با يك 
پاسپورت افغاني راهي شد. براي آشنايي با زبان 
افغاني خيل زحمت كشيد و مطالعه كرده بود. در 
سوريه با ابو حامد يعني همان شهيد توسلي آشنا 
شده بود. آشنايي ش��هيد تمام زاده با فاطميون 
به نزديك دو س��ال قبل برمي گ��ردد. زماني كه 
لشكر فاطميون با حضور ابوحامد در آغاز مسير 
سرافرازي رزمندگان اسالم در سوريه فعاليت هاي 
جدي خود را شروع كرد. شيخ علي تمام زاده خود 
را به جمع نيروهاي رزمنده رساند و با اينكه بعد 
از مدتي مجبور به بازگشت ش��د اما با پيگيري 

ابوحامد به جمع نيروهاي فاطميون بازگشت. 
به نظر ش�ما چه ش�د که علي تمام زاده 
لياقت ش�هادت در راه امام حس�ين را 

پيداکرد؟
اخالص و عشق به مكتب امام حس��ين)ع( او را 
كرباليي كرد. خوب به ياد دارم كه علي هش��ت 
سال بيشتر نداشت. يك روز كه از مدرسه به خانه 
آمد، به من گفت مادر جان يك انشا نوشتم گفتم 
ببينم انشاي ش��ما در مورد چه موضوعي است. 
نوشته هايش را خواندم متعجب ماندم. موضوع 
انشا در مورد شهادت بود. علي نوشته بود:خوش به 
حال شهدا، بزرگ شدند و جبهه رفتند و در راه خدا 
شهيد شدند. علي را در آغوش گرفتم و بوسيدم 
و گريه كردم. علي گفت مادر جان من ننوش��تم 
كه شما گريه كنيد. اما من انشا را از دفترش جدا 
كردم و براي خودم نگهش داشتم. نوشته اي كه در 
آغوش مي گرفتم و مي بوسيدمش. چنان خالصانه 
و ساده با خدا از شهادت سخن گفته بود كه به دل 
آدم مي نشست. اين عشق به ش��هادت از همان 

دوران در وجود او بود. 
علي برايتان از فعاليت هايي که در منطقه 

انجام مي دادند، صحبت مي کرد؟
نه، علي چندان از كارهايش در آنجا حرفي نمي زد. 
هر بار كه مي آمد برايم س��وغاتي م��ي آورد و از 
زيارت حضرت زينب)س( برايم مي گفت و قول 
داد كه من را هم به زيارت خان��م ببرد. اولين بار 
برايم يك تسبيح آورد. پسرم در دو سال گذشته 
ضمن حضور در جبهه  سوريه به كار فرهنگي و 
گردآوري و تدوين خاطرات ش��هدا و رزمندگان 
فاطميون مشغول بود. تعدادي از اين مطالب در 
ويژه نامه هايي كه خود او به چاپ رسانده و بخشي 
ديگر از خاطرات شهدا در وبالگي كه توسط خود 

شهيد ساخته شده بود آمده است. 
علي عالقه زيادي به برادران افغان داشت. مي گفت 
بسياري از افاغنه و شيعه در جنگ ايران و عراق 
براي جبهه اسالم جنگيدند و براي دفاع از خاك 
كشور ايران خون ها دادند اما در اوج مظلوميت و 
بدرفتاري مردم و مسئوالن ايران، بسياري از كشور 
خارج شدند و برخي در اوج ناماليمتي ها زندگي 
در ديار تشيع و سرزمين امام رضا)ع( را از زندگي 
در ساير كشورها را ترجيح دادند و حال اين عزيزان 

براي دفاع از سوريه مدافع حرم شده اند. 
مادر شهيد بودن چه حسي دارد؟

حس شيرين و خوب. مادر ش��هيد بودن را اگر 
خدا از ما قبول كند ان شاءاهلل، بسيار خوب است. 
دردانه من اليق ش��هادت در راه خدا شد و اين 
چيز كمي نيست. انسان به جايگاهي مي رسد كه 
خدا خود خون خواه او مي شود. من خواهر شهيد 
و جانباز بودم، برادرم در دفاع از اسالم در جنگ 
تحميلي شيميايي و بعد ها به شهادت رسيد به 
اين افتخار هم، مادر ش��هيد بودن افزوده شد و 
همه اينها را من از لطف خدا مي دانم كه نصيبم 
كرد. مادر همه شهداي كربال حضرت خديجه 
است. ما همواره بايد به ايشان اقتدا كنيم، در راه 
اس��الم جان ها فدا كردند و بر اين ايثار صبوري 
داش��تند. برادر جانبازم مي گوي��د علي را خدا 

انتخاب كرد. 
از دلتنگ�ي مادران�ه برايم�ان بگوييد؛ 
مي دانيم که ش�ما بر آنچ�ه در راه خدا 
داده ايد، توقعي نداريد اما دلتنگي براي 
هر مادري دش�وار خواهد بود. ش�ما با 

نبود ن هاي او چطور کنار آمديد. 
بله دلتنگي كه طبيعتاً وجود دارد. مادر اس��ت و 
همه دارايي اش كه فرزندش مي ش��ود. اگر از او 
دور باش��د يا او را از دست بدهد، طبيعتاً ناراحت 
مي شود اما براي آنچه خدا روزي به وديعه پيش 
ما مي گذارد و دوباره آن را مي گيرد نبايد چندان 
بي تاب بود. اما وقتي نگاه مي كني و مي بيني كه 
فرزندت به بهترين ش��كل در محضر خدا حاضر 
ش��ده، آرام مي ش��وي و از اينكه امانت خدا را به 
خوبي به او برگردانده اي دوري و دلتنگي را تاب 
مي آوري.  وقتي دلتنگ و ناراحت هستم، علي به 
خوابم مي آيد. يك بار خيلي ناراحت بودم، علي 
به خوابم آمد و گفت: مگه چيزي ش��ده مامان؟ 
چيزي نشده شما اينقدر ناراحتي. بغلم كرد مرا 
بوسيد. بعد دستش راانداخت دور گردنم و گفت 
چيزي نشده ش��ما ناراحت نباش منم كار دارم 
اونجا. همچنان او را در خواب مي بينم، چون خيلي 
دوسش دارم.  بعضي وقت ها كه گريه مي كنم به ياد 
اولياي خدا مي افتم، ياد صحنه كربال ولي دلتنگي 
هم هست ولي الحمدهلل او راهش را انتخاب كرد 
و ما آرزوي اين را داريم كه خودمان هم فداي اين 

راه ها بشويم. 
به نظر شما چه لزومي در حضور مجاهدان 
و رزمندگان مدافع حرم مرزهاي عراق و 
سوريه وجود دارد؟ بعضي ها که مدافعان 
ح�رم را مته�م ب�ه انگيزه ه�اي مالي 

مي کنند. 
من اگر اجازه داشتم و شرايط براي حضور زنان هم 

فراهم بود خودم راهي مي شدم. مگر دفاع از اسالم 
و مسلمان مظلوم كه مورد حمله تروريست ها واقع 
شد، دستور مي خواهد و مرز مي شناسد. مگر ما 
مسلمان نيستيم، مگر كتاب ما قرآن نيست، مگر 
نه اينكه در قرآن مجيد آمده است دفاع از اسالم و 
مبارزه با استكبار. امروز استكبار در لباس داعش 
و تكفيري ها به اسالم حمله كرده است. وظيفه ما 
هم دفاع از اين اسالم است. حاال چون وارد خاك 
كشور ما نشده اند بايد بايستيم و ببينيم كه كي 
مي آيند بعد برويم مبارزه، نه... امروز مرز ما همان 
سوريه و عراق است. آنها نيتش��ان اين است كه 
شيعيان را قتل عام كنند. اگر علي من كه در اين 
راه به شهادت رسيده بارها زنده بشود، دوباره او را 
راهي مي كنم، اين راه براي ما مقدس است. ما بايد 
در صحنه حضور داشته باشيم تا به حرم بي بي و 
حرم رقيه )س( دختر سه ساله امام حسين)ع( 
جسارت نشود. ما اجازه نمي دهيم دوباره حادثه 
كربال تكرار شود و عمه س��ادات به اسارت برود. 
برخي هم مدافعان حرم را به گرفتن پول محكوم 
مي كنند.  من مي خواهم پاسخ آنها را با جمالت و 
وصيتنامه خود شهيد برايتان قرائت كنم: من براي 
هيچ چيز به سوريه نرفتم كه اهداف مادي داشته 
باش��م. راه براي هدف مقدس دفاع از نواميس و 
كيان مسلمين و براي مقابله با استكبار و رأس آن 
رژيم جعلي و سفاك اسرائيل، رژيم كودك كش 
و جنايت پيشه رژيم صهيونيستي هرچه در توان 
داريد بر اين اين رژيم جعلي فرياد بكشيد و خشم 
و نفرتتان را نثار آن كني��د. كينه هاي انقالبيان 
رسوب نگيرد و فراموش نكنيد كه همه ما شيعه 
علي ابن ابي طالب هستيم. شيعه علي عليه السالم 

ذلت نمي پذيرد. 

بعد از ش�نيدن خبر ش�هادت علي چه 
عكس العملي داشتيد؟

علي 15 آب��ان ماه 1394 مص��ادف با 23 محرم 
1437 به ش��هادت رس��يد. پيكرش يك روز در 
محلي مابين نيروهاي دشمن و نيروهاي مقاومت 
قرار داشت كه با تالش رزمندگان اسالم به عقب 

بازگردانده شد. 
قبل از اينكه خبر شهادت علي را به من بدهند، 
حضرت زين��ب)س( و حضرت زه��را)س( را در 
خواب دي��دم. آنها به من فرمودن��د: چرا بي تابي 
مي كني؟ آنجا متوجه شهادت علي شدم. متوجه 
ش��دم كه اين بزرگواران آمده اند ت��ا من را آماده 
شنيدن خبر ش��هادتش كنند. مي دانستم اين 
بار كه علي رفت ديگر باز نمي گردد. من از ته دل 
دعا نكردم كه برگردد. اگر از ته دل دعا مي كردم 
شرمنده خدا مي شدم. گفتم اين مال خدا است 
بايد دست خودش باشد، دعا نكردم كه برگردد، 
خدا خودش قبول كرد. اگر بيايد و دوباره بخواهد 
برود اجازه مي دهم و خ��ودم راهي اش مي كنم. 
او هميشه براي من مانده اس��ت. شهدا زنده اند. 
علي چهار جا تشييع شد. يكبار در ايران خودرو، 
فرديس، كرج و اسالم آباد كرج. مراسم باشكوهي 
بود كه مردم شهيدپرور حضور داشتند و شهيد را 
از خود دانستند. پسرم در امامزاده محمد حصارك 

به خاك سپرده شده است. 
چ�ه درد دلي ب�ا حضرت زين�ب )س( 

داريد؟
من به خانم مي گوي��م با اينكه عل��ي در اين راه 
شهيد شد باز هم شرمنده شما هستيم. نه فقط 
علي، بايد بچه هاي ديگرم، خودم و همس��رم در 
اين راه شهيد بش��ويم. فقط اميدوارم خدا قبول 
كند. وقتي به زيارت سوريه رفتم ياد كربال افتادم 
و اس��ارت حضرت زينب)س(. علي در س��وريه 
شهيد ش��ده بود و انگار من يك گمشده داشتم 
كه دنبالش مي گش��تم. مصيبت ما به مصيبت 
حضرت زينب)س( نمي رسد. ما خاك پاي آنها 
هم نيستيم. ان شاء اهلل همه بچه ها هم اين راه را 

انتخاب كنند. 
از همين جا هم خطاب به دشمنان و تروريست ها 
مي گويم، تصور نكنيد كه با شهادت علي و علي ها 
در اين مس��ير ما از اين راه و از اين دين دس��ت 
برمي داريم، ما پرچم اسالم را هميشه باال تر از خون 
خود و فرزندانمان مي دانيم، چراكه در راه دين و 
به خاطر دين اسالم رفتند و ما راضي هستيم به 
رضاي خدا، خيال نكنند با اين اقداماتش��ان ما 

ساكت خواهيم ماند. 

گفت وگوي »جوان« با مادر شهيد مدافع حرم حجت االسالم علي تمام زاده

پرچم اسالم با ارزش تر از خون فرزندان من است
  صغري خيل فرهنگ

حجت االسالم علي تمام زاده دومين ش�هيد روحاني مدافع حرم است که در پي فعاليت هاي 
تبليغي، جهادي خود در دفاع از حرم حضرت زينب)س(  حوالي شهر حلب به شهادت رسيد. 
حجت االس�الم علي تمام زاده با ن�ام جهادي ابوهادي رزمن�ده ايراني لش�كر فاطميون بود. 
لش�كري که کادر اصلي نيروهايش را برادران افغاني تش�كيل مي دهند و نام و آوازه شان در 
جبهه مقاومت اسالمي به جهت استقامت و دليري در ميدان نبرد، پيچيده است. آنچه در پي 
مي آيد حاصل همكالمي ما با بتول عباسي مادر شهيد علي تمام زاده است که به همت بسيج 
کارگري تهران بزرگ مهمان خانه اش شديم تا از زندگي تا شهادت دردانه اش برايمان بگويد. 

يادمان

 25اسفند سالروز شهادت سردار بدر، مهدي باکري 
شهيدي که آرزو کرد  پيكرش پيدا نشود

 اعزام به جبهه 20 دقيقه پس از عقد
وقتي در 11 آبان 59 مه��دي باكري بدون 
هيچ مراسمي، تنها با يك حلقه 800 توماني 
ازدواج كرد مشخص بود سربازان خميني، 
مرداني ساده زيست و به دور از مسائل مادي 
هستند. نخستين شرط مهدي براي ازدواج 
اين بود كه هر جا و هر زم��ان كه وجودش 
براي نظام اسالمي الزم باشد و امام بخواهد 
به آنجا برود و درست همين هم شد. او 20 
دقيقه پس از مراسم عقد، عازم جبهه شد و 
تا س��ه ماه در آنجا ماند. مهدي معتقد بود 
سخنان امام الهام گرفته از آيات الهي است، 
 بايد جلوي چشمان ما باشد تا هميشه آنها را 
ببينيم و از ياد نبريم. هميشه به دوستانش 
مي گفت كه چراغ هدايت ما، س��خنان امام 
خميني است. اگر گوش به فرمان امام باشيم، 
هيچ وقت ضرر نمي كنيم و گمراه نمي شويم. 
شهيد باكري عقيده داشت: اين جبهه و امام 
بوده است كه توانسته از انسان هايي چون ما، 

آدم هايي اهل جهاد بسازد وگرنه آماده شدن 
براي جهاد در راه خدا به اين راحتي نبود. اين 
عمل امام كه براي رضاي خداوند قيام كرد، 
موجب پاداش خداوند به امام شد كه آن هم 

ايجاد تحول در جوانان و مردم ايران بود. 
وجود مهدي در جبهه همانند پشت جبهه 
تأثيرگ��ذار و الهام بخش ب��ود. در خاطرات 
ش��هيد احم��د كاظم��ي، مي ت��وان نكات 
زيادي از نف��وذ روحي آقا مه��دي در وي و 
ديگر رزمن��دگان را پيدا ك��رد. عالءالدين 
نورمحمدزاده، مس��ئول ط��رح و عمليات 
لش��كر عاش��ورا در عمليات بدر مي گويد: 
»آقا مهدي هيچ وقت )به صورت تحكمي( 
دستور نمي داد بلكه با رفتار خود راه درست 
را به ما نش��ان مي داد. هر موق��ع كه با يكي 
از مس��ئوالن لش��كر صحب��ت مي كردند و 
مطلب��ي را مي گفتند، ما ني��ز تكليف خود 
را درمي يافتي��م. مثاًل موقعي ك��ه به واحد 
تداركات مي گفتند كه چرا الس��تيك هاي 
چرخ هاي خودروها را بي��رون ريخته اند، ما 
سريع برمي خواستيم و اگر اين وضعيت در 
حوزه كاري ما نيز مشاهده مي شد، نسبت 
به رفع آن اقدام مي كردي��م. روش برخورد 
آقا مهدي با كساني كه در اجراي مأموريت 

كوتاهي ك��رده يا احياناً تخلفي از آنها س��ر 
مي زد، اين بود كه بدون آن كه چيزي بگويد 
آن فرد را در مانور اصل��ي عمليات پيش رو 
ش��ركت نده��د و او را در موج ه��اي بعدي 
استفاده كرده يا به عنوان نيروي در اختيار 
تلقي نمايد. در اين صورت در س��ازماندهي 
عمليات بعدي به اين فرد مسئوليت مستقيم 
واگذار نمي كرد و ب��ه گونه اي رفتار مي كرد 
كه آن فرد خود به خود متوجه مي ش��د كه 
اش��تباهي در كارش بوده اس��ت و بنابراين 
س��عي مي كرد تا نقص خود را برطرف كند. 
او همه را به اين نكته مهم توجه داده بود كه 
اين جبهه نيس��ت كه به شما نياز دارد بلكه 
اين شما هستيد كه براي رشد و تعالي خود 

به حضور در جبهه نياز داريد...«
 تحقق آرزو

وقتي برادرش حميد غريبان��ه در عمليات 
خيبر به شهادت رس��يد، همه به دنبال اين 
بودند كه پيكر او را به عقب بياورند. هنگامي 

كه به آقا مهدي گفتند زير اين آتش شديد 
نمي توانيم بيش از يك شهيد به عقب منتقل 
كنيم، شهيد باكري گفته بود: »هيچ فرقي 
بين حميد و ديگران نيست. اگر دگر شهدا 
را نمي شود به عقب بياوريد پس حميد هم 

پيش دوستان شهيدش باشد بهتر است.«
خودس��ازي ش��هيد كه در س��ايه س��ير و 
سلوك معنوي به آن دس��ت يافته بود، در 
وصيتنامه  اش كاماًل مش��هود و هويداست. 
متن وصيتنامه اين ش��هيد بزرگ��وار يكي 
از زيباترين متوني اس��ت ك��ه مي توان در 
رابطه با ش��هدا پيدا كرد و خوان��د: »خدايا 
چقدر دوست داشتني و پرستيدني هستي! 
هيهات ك��ه نفهميدم. چق��در لذت بخش 
است انسان آماده ديدار ربش باشد. اما چه 
كنم كه تهي دس��تم. خدايا! ت��و قبولم كن 
دوست دارم وقتي ش��هيد مي شوم جسدم 
پيدا نش��ود تا يك وجب از خاك اين دنيا را 
اش��غال نكنم. خدايا مرا پاكيزه بپذير...« و 
همچنان پس از گذشت س��ال هاي سال از 
شهادت نيروهاي دلس��وخته لشكر عاشورا 
چشم به آب هاي جنوب دارند كه چه زماني 
آقامهدي باز مي گردد اما اين آرزوي مهدي 

بود كه پيكرش زمين را اشغال نكند. 

  تاريخ هش�ت س�اله دفاع مقدس جوان�ان بي ادع�ا و گمنام�ي را از دل تاريخ بيرون 
کش�يد و به قهرمان�ان و الگوهاي ي�ک جامعه تبدي�ل ک�رد. قهرماناني که به واس�طه 
رفتار، من�ش و زيستش�ان از بعد م�ادي و زميني بودن خارج ش�دند و راه و هدفش�ان 
را در معبود نهاي�ي و غايي جس�ت وجو کردن�د. مهدي باکري درس�ت يك�ي از همين 
قهرمان هاس�ت که در بزنگاه تاريخي جنگ و در روزهاي دش�واري ک�ه اين مملكت به 
مردان دليِر عرصه عمل نياز داشت نامش را براي هميش�ه در تارك تاريخ جاودانه کرد. 
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بازداشت فردی که
 قصد آتش زدن واگن مترو را داشت

پلیس تهران از دستگیری فردی که با آتش زدن صندلی 
یکی از واگن های متروی صادقیه قصد به آتش کشیدن 

واگن مترو را داشت خبر داد.
با  پایتخت  پلیس  اطالع رسانی  مرکز  ایسنا،  گزارش  به 
صدور اطالعیه ای اعالم کرد: » با توجه به التهابات چند 
فضای  از  دشمنان  سوءاستفاده  و  کشور  در  اخیر  ماهه 
فردی  بیگانه،  رسانه های  جوسازی  و  داخلی  اغتشاشات 
متروی  واگن های  از  یکی  صندلی  کشیدن  آتش  به  با 
این  بر  حاکم  امنیت  و  نظم  زدن  برهم  قصد  صادقیه 
شهر زیرزمینی را داشت، که با تالش عوامل پلیس مترو 

دستگیر شد.
فرد دستگیر شده با اظهار پشیمانی از اقدام خود اظهار 
داشته، تحت تاثیر القائات و جوسازی رسانه های معاند، 
در ایستگاه پایانی مترو و بعد از پیاده شدن همه مسافران 
اقدام به آتش زدن صندلی مترو کرده و سریعا پیاده شده 
اما توسط عوامل پلیس مترو شناسایی و دستگیر شده 

است؛ خوشبختانه آتش به سرعت خاموش شد.«
این اطالعیه که مرکز اطالع رسانی  از  در بخش دیگری 
پلیس پایتخت منتشر کرده، آمده است: »اقدامات کور 
و حرکات وندالیستی عده ای فریب خورده نمی تواند در 
وارد  خللی  جامعه  در  موجود  امنیت  احساس  و  امنیت 
کند و پلیس همواره برای برخورد با هنجارشکنان و برهم 

زنندگان نظم و امنیت آماده است.«

اجرای طرح دستگیری دالالن ارزی 
در پایتخت/ بازداشت 4۸ اخاللگر

رئیس پلیس امنیت اقتصادی تهران بزرگ از دستگیری 
4۸ اخاللگر بازار ارز در اجرای طرح دستگیری دالالن و 

برهم زنندگان نظم این بازار خبر داد.
 سرهنگ هدایت بهرامی با اشاره به اهمیت نوسان قیمت 
آنجا  از  گفت:  اقتصاد،  کلی  ساختار  بر  آن  تاثیر  و  ارز 
به  زدن  دنبال ضربه  به  همواره  معاندان  و  دشمنان  که 
جمهوری اسالمی بوده و در این مسیر نیز از افراد فرصت 
اجرای  می کنند،  استفاده  نیز  طماع  و  سودجو  طلب، 
طرح دستگیری دالالن و برهم زنندگان نظم بازار ارز در 

دستورکار قرار گرفت.
از  نارضایتی در بین آحاد جامعه یکی  ایجاد  افزود:  وی 
مهم ترین حربه های دشمن علیه ایران اسالمی است و در 
جریان ناآرامی ها و اغتشاشات اخیر نیز تا حدی زمینه 
برای دشمنان فراهم شد تا جایی که با انتشاراخبار کذب 
و پالس های منفی و با ایجاد معامالت فردایی و کاغذی 

سعی در تهییج بازار و اخالل در بازار ارز را داشتند.
بر اساس اعالم مرکز اطالع رسانی پلیس امنیت اقتصادی 
تهران بزرگ، بهرامی اظهارکرد: پلیس امنیت اقتصادی 
اقدامات  اطالعاتی،  اشراف  با  توانست  بزرگ  تهران 
عملیاتی خود در راستای بی اثر کردن توطئه های دشمن 
را به سرانجام برساند به گونه ای که با اجرای طرح مبارزه 
با اخاللگران و تامین کنندگان اهداف تروریسم اقتصادی 
از دوازدهم تا بیست و سوم آبان ماه، 4۸ نفر از اخاللگران 
دستگیر   اقتصادی،  امنیت  پلیس  ماموران  توسط  ارزی 

شدند.
اشاره  با  بزرگ  تهران  اقتصادی  امنیت  پلیس  رئیس 
با  گفت:  خصوص،  این  در  پرونده  فقره   ۳۲ تشکیل  به 
اقدامات عملیاتی این پلیس، بیش از یک میلیون و ۶۰۰ 
هزار انواع ارز به ارزش  ۲۳۵ میلیارد ریال کشف شد که 
در تعاقب این طرح، شاهد توقف سیر صعودی قیمت ارز 

و سیر نزولی آن در  روزهای اخیر هستیم. 

خبر

جدول 3206

این  کرده؛  تغییر  چیز  همه  دیجیتال  عصر  در  روزها  این 
تغییرات به حدی بوده که در فرهنگ و آداب و رسوم ایرانی ها 
نیز تاثیر گذاشته مثل همین نحوه ازدواج جوانان. اگر تا دیروز 
حجب و حیای جوانان قدیم اجازه نمی داد تا سر صحبت در 
این زمینه را با والدین خود باز کنند اما اکنون چنین نیست.

که  ازدواج  زمینه  در  والدین  نقش  به  کمتر  امروزی  جوانان 
است،  فردی  هر  زندگی  در  اتفاق  بزرگ ترین  و  مهم ترین 
توجه دارند، گویا به حدی از تجربه رسیده اند که بد یا خوب 
زندگی را بدانند، انتخاب درست از نادرست را تشخیص دهند، 
متاسفانه این روزها والدین تنها شده اند و کمتر در تصمیم 

گیری های بزرگ فرزندان خود دخیل هستند.
جوانان امروزی مالک درست و مشخصی از همسر آینده خود 
ندارند و گاه به ظاهر و تیپ افراد بسنده می کنند اما زمانی 
به فضای مجازی کشیده  رقم می خورد که  بدتر  اتفاق  این 
می شود، چه بسیار افرادی که در فضای مجازی به دوستی و 
ازدواج های اینترنتی روی آورده و در انتها با شکست مواجه 

شده اند البته شکست هایی که گاه قابل جبران نیست.
برخی  گفته  به  و  دارند  هایی  گالیه  زمینه  این  در  والدین 
گوش  و  گذارند  می  میان  در  خود  با  را  ها  گالیه  این  آنها 
شنوایی ندارند. برخی از والدین می گویند به حدی جوانمان 
را نصیحت کرده و خواسته ایم آنها را از یک تصمیم اشتباه 
آگاه کنیم اما فایده ای نداشته و حرف های ما برای آن ها 

تکراری شده است.
یکی از والدین می گوید: یک زمانی والدین جایگاه خاصی در 
بین اعضای خانواده داشتند و بدون اجازه آن ها کسی حق 
آب خوردن نداشت، یک زمانی جلوی بزرگترها پاهایمان را 
دراز نمی کردیم حاال همه این ها به کنار و اصال نمی خواهیم 
مثل گذشته با ما رفتار شود اما حداقل احترام به والدین را 
با  اجبار خودش  به  نکنند و چند وقت پیش پسرم  فراموش 
دختری که در فضای مجازی با او آشنا شده بود، ازدواج کرد 
اما طول ازدواج آنها همین چند ماه بود و از همسرش جدا 
شد و اکنون باید مهریه سنگین خانومش را بپردازد، وقتی زیر 
یک سقف رفت تازه فهمید با فردی ازدواج کرده که اصال اهل 
زندگی نیست و به دنبال مسائل مربوط به خودش است. پسرم 
ابراز تاسف کرد که چرا به حرف ما گوش نداد اما چه فایده، 
کار از کار گذشته و او مانده با یک تجربه تلخ و بدهی سنگین.

یکی از والدین دیگر در این زمینه می گوید: ما ایرانی ها در 
تاریخ خود ثابت کرده ایم که اصل احترام به والدین همواره 
برای ما مهم و ارزش بوده، ارزشی که این روزها گویا به کم 
رنگی روی آورده و جوانان به آنها کمتر بها داده اند، این روزها 
جوان ها تاحدودی به خانواده که نهاد آن را والدین تشکیل 
می دهند، بی مهری می کنند و این بی مهری ها بیشتر در 
شیوه انتخاب همسر رخ می نماید. اگر یک روزی والدین راس 

به  اکنون  گویا  بودند  دو جوان  زندگی  گیری  محور شکل  و 
حاشیه رانده شده و جای آن ها را فضای مجازی گرفته است.

را  ای  نکته  ما  والدین  یا  ها  قدیمی  اگر  ادامه می دهد:  وی 
مدام یادآور می شوند هر چند با ادبیاتی ساده، از سر تجربه 
و پختگی بوده، تجربه ای که اکنون دیگر دیده و شنیده نمی 
شود. چه بسیار آشنایی و در نهایت ازدواج هایی که از فضای 
مجازی آغاز شده و به نتیجه ای نافرجام ختم شده است. در 
همسایگی ما دختری با پسری که در فضای مجازی با او آشنا 
شده بود ازدواج کرد که بعد از چند سال به طالق انجامید، 
با  در فضای مجازی  بود همسرش  متوجه شده  دختر جوان 
زنان و دختران دیگر در ارتباط است. در شرایط فعلی وقتی 
فردی را از نزدیک می بینی و درباره اش تحقیق می کنی باز 
نمی توانی به او اعتماد کنی در تعجبم جوانان چطور فردی 
را به عنوان همسر بر می گزینند که بیشتر در فضای مجازی 
او را شناخته اند، زندگی شوخی نیست که آغازش را با دنیای 
این  اتفاق  هزاران  روز  شبانه  طول  در  کنیم.  شروع  مجازی 
چنینی در پس این تکنولوژی رخ می دهد که پایبند نبودن 
به ارزش های خانواده مسیر پرتگاه را بیشتر برای قربانیانش 
فراهم می کند. بسیاری از کارشناسان خانواده معتقد هستند 
برخی استفاده  کنندگان از شبکه های اجتماعی تا جایی پیش 
قرار گرفته و  تاثیر  آنها تحت  اند که زندگی خانوادگی  رفته  
مشکالتی برای آنها به وجود آمده و گاهی نیز زندگی برخی 
به مرز جدایی و طالق  این شبکه ها  از  استفاده  اثر  در  افراد 
رسیده است، نگرانی خانواده ها نیز از حضور فرزندان خود در 

این شبکه ها در اوج قرار دارد.
تایید  مورد  که  هایی  ازدواج  در  معتقدند  شناسانان  آسیب 
در  کمتری  نفس  به  اعتماد  از  جوان  زوج  نیست،  والدین 
از حداقل حمایت ها  زیرا  برخوردار هستند  زندگی مشترک 
ازدواج های موفق شامل  این در حالی است که  برخوردارند 
ازدواج هایی است که عالوه بر موافقت زوجین برای ازدواج، 
در  آمده  بوجود  های  دلبستگی  باشند.  موافق  نیز  والدین 
دوستی های اینترنتی در دراز مدت ممکن است منجر به سوء 
استفاده افراد فرصت طلب شود و در تجربه این دوستی ها، 
فرصتی برای انتخاب و شناخت صحیح دختر و پسر از یکدیگر 
به وجود نمی آید.  معموال افراد در این گونه دوستی ها فقط 
ادعا می کنند که ارتباطشان با انگیزه ازدواج است و این رابطه 
بیش تر بر عشق ورزی کور استوار است و عنصر خرد ورزی و 

عقالنیت در تصمیم گیری های اینچنینی وجود ندارد.
و  پسران  برای  را  مشکلی  تنها  نه  اینترنتی  های  دوستی 
ازدواج  به  روابط  این  هم  اگر  بلکه  کند  نمی  حل  دختران 
بیانجامد، در زندگی مشترک سوء ظن و بی اعتمادی را برای 
دو طرف به همراه دارد. معموال دوستی های اینترنتی با انگیزه 
تفنن، سرگرمی و هوسرانی شکل می گیرد، عمر این دوستی 

ماند  می  باقی  آن  پی  در  که  آنچه  و  است  کوتاه  بسیار  ها 
تعارض فکری و احساسی دختران و پسران و از دست دادن 
اعتماد به نفس و به وجود آمدن بدبینی در بین آنها است. 
برای پیشگیری از چنین آسیب هایی باید خانواده ها به نقش 
الگوهای  بتوانند  تا  آگاه شوند  فرزندان  برابر  در  حیاتی خود 
برابر  در  را  آنها  و  دهند  ارائه  فرزندان  به  را  رفتاری  صحیح 

آسیب های اجتماعی واکسینه کنند.
در این باره جامعه، خانواده و سازمان های مسئول می توانند 
سست  و  انسانی  و  معنوی  اخالقی،  های  ارزش  تقویت  با 
توسعه  و  تقویت  نظر جوانان،  در  مادی  معیارهای  گردانیدن 
اوقات  برای  ریزی صحیح  برنامه  و  تفریحی  و  ورزشی  مراکز 
برطرف  جهت  اجتماعی  و  رفاهی  خدمات  ارائه  آنها،  فراغت 
پرورش  نوجوانان،  و  کودکان  عاطفی  کمبودهای  کردن 
در  نوجوان  و  کودک  نفس  به  اعتماد  و  نفس  عزت  احساس 
و  اجتماع  در  منزوی شدن جوانان  مدرسه جلوی  و  خانواده 

روی آوردن آنها به دوستی ها در فضای مجازی را بگیرند.
بازگشت به ریشه ارزش ها و باورهایمان و استفاده صحیح و به 
جا از تکنولوژی راهگشای حل بسیاری از آسیب های اجتماعی 
است، راهکاری ساده که اکنون بسیاری از کشورهای توسعه 
یافته به آن دست یافته اند، راهکاری که روزگاری ریشه در 

نهاد خانواده ایرانی داشت. بیایید به باور هایمان بازگردیم.
همه این ها در حالیست که شواهد و آمارها نشان می هد که 
گویا دوره ازدواج سنتی که عاقالنه تر بود، به سر آمده و این 
همسر  انتخاب  و  گیری  شکل  در  نقشی  هیچ  والدین  روزها 
فرزندانشان ندارند و جایگاه آنها به حاشیه رانده شده است. 
این روزها جوانان بیشتر وقت و سرمایه جوانی خود را صرف 
فضای مجازی کرده و همه انتخاب های آنها اعم از خرید و 
آموزش و بویژه دوستی ها و ازدواج آن ها مجازی شده است.

یکسری  مجازی  فضای  در  گرفته  شکل  روابط  برخی  در 
اطالعات و عکس هایی بین طرفین رد و بدل می شود که در 
این بین خانم ها بیشترین آسیب را می بینند زیرا چه بسیار 
پرونده هایی که در پلیس فتا به دلیل هتک حیثیت تشکل 
می  تشکیل  ها  خانم  را  پرونده  شاکیان  بیشتر  که  شود  می 
جرایم  قانون  ماده۱۷  استناد  به  که  حالیست  در  این  دهند 
رایانه ای،  هر فردی به وسیله سامانه های رایانه ای یا مخابراتی 
صوت یا تصویر یا فیلم خصوصی یا خانوادگی یا اسرار دیگری 
را بدون رضایت او جز در موارد قانونی منتشر کند یا دسترس 
یا جزای  تا دو سال  روز  از ۹۱  به حبس  قرار دهد،  دیگران 
دو  هر  یا  ریال  میلیون   4۰ تا  ریال  میلیون  پنج  از  نقدی 

مجازات محکوم خواهد شد.
به گفته کارشناسان پلیس فتا، یکی از مهم ترین ایرادهایی 
کرد  وارد  تکنولوژی  ورود  و  پیشرفت  در حوزه  توان  که می 
ارزش  حفظ  پیشرفته  کشورهای  همه  در  که  است  این 
ابزارهای  ورود  از  تر  مهم  بسیار  جامعه  آن  هنجارهای  و  ها 
واقع در جامعه ها  تکنولوژیک جدید محسوب می شود، در 
باید سعی شود قبل از ورود یک رسانه یا ابزار جدید با فرهنگ 
ارزش  و  فرهنگ  در خدمت  را  آن  درست،  آموزش  و  سازی 
جوامع  هه  در  ازدواج  دربیاروند.  خود  جامعه  در  رایج  های 
عاطفی  زندگی  به  ورود  مرحله  اصلی ترین  و  مقدس  امری 
بشری  جامعه  تشکیل  ابتدای  از  که  گفت  توان  می  و  است 
امروزی  به شکل  تا  را گذرانده  مراحل و شکل های مختلفی 
سال های  در  ارتباطات  نوع  این  گسترش  است.  شده  تثبیت  
اخیر دوام و پایداری برخی ازدواج ها را با تهدید روبه رو کرده 
است، ازدواج های اینترنتی به دلیل مبتنی نبودن بر پایه های 
و  یکدیگر  با  افراد  نبودن  آشنا  و  جامعه  ارزش های  فرهنگی 
در  فرو می پاشد  به سرعت  مقابل  ارزش های خانوادگی طرف 
به وجود  این که مواجهه فیزیکی  به دلیل  این شیوه آشنایی 
نمی آید، افراد می توانند هویت کاذب برای خود دست وپا کنند 
و به  طرف مقابل اطالعات غیر واقعی بدهند این امر نخستین 
آشنایی های  در  که  است  اخالقیات  از  انحراف  زنجیر  حلقه 

اینترنتی رخ می دهد.

دردسر عشق های مجازی

دیابت
 یکی از علل مرگ زودهنگام است



دولت برای ارتقاء وضعیت معیشتی 
مردم اهتمام جدی دارد

جامعه آگاه
 زیر بار سلطه نمی رود

صفحه )4(صفحه )4(

اهلل  آیت  با  قم  به  خود  سفر  ادامه  در  جمهور  رییس  اول  معاون 
شده  انجام  اقدامات  از  گزارشی  و  دیدار  شیرازی  مکارم  العظمی 
دولت و برنامه های آتی ارائه کرد و گفت: دولت برای توسعه کشور 
و ارتقاء وضعیت معیشتی مردم بخصوص اقشار کم درآمد اهتمام 
جدی دارد  محمد مخبر عصر روز)سه شنبه( در این دیدار با اشاره 

به حمایت های دشمنان از جریانات و آشوب های اخیر ...

از  آگاهی، در گذشته پس  اینکه دشمناِن  بیان  با  رئیس جمهور 
حمله به هر کشوری اول کتابخانه های آن را به آتش می کشیدند تا 
جهل را در آن کشور توسعه دهند، تصریح کرد: امروز نیز جاهلیت 
مدرن با ابزار امپراطوری رسانه و فناوری به دنبال حاکمیت جهل 
و نادانی بر جوامع است، چرا که می داند جامعه آگاه زیر بار سلطه 

نمی رود.سید ابراهیم رئیسی صبح روز سه شنبه در ...

سال شانزدهم * شماره 3206 * 4 صفحه *1000 تومانچهار شنبه 25  آبان 1401 * 16  نوامبر 2022 * 21  ربیع  الثانی 1444

400 روستای خالی از سکنه 
در کهگیلویه و بویراحمد 

هشدارها را جدی بگیرید؛

دردسر
 عشق مجازی 

60 درصد تصادفات استان
 در 11 نقطه حادثه خیز

 اتفاق افتاده است 
بویراحمد  و  کهگیلویه  استان  راه  پلیس  رئیس 
گفت: ۶۰ درصد تلفات تصادفات این استان در 

۱۱ نقطه حادثه خیز اتفاق افتاده است.
قابل  آمار  به  اشاره  با  پور  بهنام ویسی  سرهنگ 
و  گچساران  شهرستانهای  در  تلفات  توجه 
باشت افزود: در ۷ ماهه امسال 4۰ نفر از تلفات 
تصادفات جاده ای استان کهگیلویه و بویراحمد 
محور  در  نفر   ۳4 و  است  حوزه  این  به  مربوط 

یاسوج به اصفهان جان خود را از دست دادند.
وی با بیان اینکه مجموع تصادفات ....

شاهد  اخیر  ماه  دو  در  کشور  که  روزها  این 
لزوم  بوده،  گوناگونی  اتفاقات  و  اعتراضات 
و  نخبگان  و  مردم  میان  در  مقامات  حضور 
امر  اصالح  دنبال  به  که  عقالیی  با  مشورت 
می خورد.  چشم  به  پیش  از  بیش  هستند 
هیئت  سفر  در  آن  اول  قدم  که  موضوعی 
اعزامی رهبر انقالب به سیستان و بلوچستان 
نقاط کشور هم  باید در سایر  برداشته شد و 

ادامه پیدا کند.
اعزامی  هیئت  آبان(   ۲۲( یک شنبه  ظهر 
و  سیستان  به  انقالب  رهبر  دفتر  سوی  از 
بلوچستان سفر کرد. حجج اسالم محمدجواد 
حاج علی اکبری رئیس شورای سیاستگذاری 
امنای  هیئت  دبیر  مهدوی مهر  جمعه،  ائمه 
شورای  دبیر  لطفیان  و  جامعه المصطفی 
اعضای  اهل سنت  برنامه ریزی مدارس دینی 
این هیئت اعزامی بودند که برای دیداربا علما 
و مردم سیستان و بلوچستان عازم این استان 

شدند.
در این سفر حاج علی اکبری در ابتدای حضور 
در استان اظهار کرد: » آمده ایم تا سالم مقام 
و  استان سیستان  مردم  به  را  رهبری  معظم 
ایشان  ناراحتی  و  اندوه  و  برسانیم  بلوچستان 
را از حوادثی که اتفاق افتاده و تدابیر عالی که 
برای حل مشکالت داشته اند و تدابیر تکمیلی 
در  مختلف  گروه های  و  استان  بزرگان  با  را 
میان گذاشته و از عزیزانی که در این حوادث، 
شده اند  مجروح  و  جانباز  جانباخته،  شهید، 
دلجویی  آن ها  از  و  داشت  خواهیم  دیدار 

خواهیم کرد.«
به  بلوچستان  و  سیستان  در  اخیر  حوادث 
خصوص اتفاقات جمعه؛ هشتم مهرماه زاهدان 
و  به کشته  که  آبان  در ۱۲  و حوادث خاش 
مجروح شدن تعدادی از معترضان منجر شد، 
باعث شده تا برخی از علما و مردم سیستان و 
بلوچستان به حوادث رخ داده معترض باشند. 
تا جایی که مولوی عبدالحمید اسماعیل زهی 
امام جمعه اهل سنت زاهدان در ۶ نماز جمعه 
اخیر در مسجد مکی، به نوع برخورد با مردم 

سیستان و بلوچستان واکنش نشان داد....

و  کهگیلویه  ریزی  برنامه  و  مدیریت  سازمان  رئیس   
بویراحمد گفت: طی چند سال گذشته از حدود ۲ هزار 
روستای این استان 4۰۰ روستا خالی از سکنه شده و به 
حاشیه شهرها روی آورده اند. علی شهابی نسب اظهار 
داشت: روستاهای دارای سکنه استان یک هزار و ۶۰۰ 
این روستاهایی که تخلیه شده  روستا هستند و عمدتا 
اند زیر ۲۰ خانوار و در مناطق محروم بوده اند. وی افزود: 
العبوری  در این روستاها به لحاظ دورافتادگی و صعب 
کردند  تخلیه  و  نداشت  وجود  راهسازی  و  جاده  امکان 
و  استان  عمرانی  های  فعالیت  توسعه  با  اینک  هم  اما 

اشتغازایی مهاجرت معکوس در استان آغاز ...

رئیس سازمان مدیریت استان هشدار داد:

2

2

2 4

معاون عمرانی استاندار کهگیلویه و بویراحمد:

تامین سوخت مناطق
 صعب العبور در استان 

 ضروری است

فرمانده انتظامی گچساران خبر داد:

سارقان حرفه ای محتویات 
داخل خودرو در گچساران 

دستگیر شدند

شنیدن صدای معترضان؛ 
گره گشای رخدادهای اخیر

2

2

جاده های نا ایمن در کهگیلویه و بویراحمد جان می گیرند ؛

بوی مرگ 
در جاده های استان

3

گفت:  اسالمی،  شورای  مجلس  در  تهران  مردم  نماینده 
حاکمیت باید تصمیم بگیرد که نظام پارلمانی حاکم باشد یا 
نظام ریاستی. نظام دوپایه در کشور کارآمدی ندارد. انتخاب 
سطح  به  شهرستان  سطح  از  پارلمان  در  مردم  نمایندگان 

استان ارتقا یابد تا سطح تصمیم گیری ملی شود.
خود  میان دستور  نطق  در  نادران  الیاس  ایرنا،   گزارش  به 
در نشست علنی روز )سه شنبه ۲4 آبان ماه( مجلس شورای 
اسالمی، گفت: ملت بزرگ و صبور ایران، حاصل ده ها سال 
فعالیت های  و  سیاسی  اقتصاد  حوزه  در  معلمی  تجارب 
اجرایی-تقنینی را تقدیم و یکی از چالش های امروز کشور 

را بیان می کنم.
پردیس  و  اسالمشهر  ری،  تهران، شمیرانات،  مردم  نماینده 
در مجلس شورای اسالمی، ادامه داد: آسیب شناسی محیط 
سیاسی و واکاوی در محیط اقتصادی، اجتماعی، سیاسی و 
فرهنگی و ارائه راه کاری برای برون رفت از این وضعیت و 
به ویژه از منظر پیشگیری و آینده نگری و مقابله با فتنه های 

پیش رو ضروری است.

یکی از دالیل ناکارآمدی حوزه اقتصادی و فرهنگی
 ریشه در انحراف فضای سیاسی کشور دارد

شورای  مجلس  مجلس  بودجه  و  برنامه  کمیسیون  عضو 
و  اقتصادی  ناکارآمدی حوزه  از دالیل  یکی  افزود:  اسالمی، 
فرهنگی ریشه در انحراف فضای سیاسی کشور دارد، بعد از 
اثرگذاری احزاب، تشکل ها و حتی نهادهای  جنگ به مرور 
روحانی در ساحت سیاسی کشور کمرنگ شد و مجموعه ای 
سیاسی  گرایش  با  وامنیتی  اطالعاتی  سابقه  با  عناصر  از 
اولین  گرفتند.  دست  به  را  صحنه  مدیریت  هم،  به  نزدیک 
جرقه این تعارض در فیلم کارناوال عصر عاشورای سال ۷۶ 
نمایان شد. چیزی که مخیله هیچ عنصر سیاسی غیرامنیتی 

نمی رسید.
وی، گفت: کم کم استفاده از بازیگران، هنرمندان، ورزشکاران 
و بعضا اساتید دانشگاه توسط این جریانات امنیتی باب شد. 
این تعارض در انتخابات ۸۸ و فتنه پس از آن به اوج رسید 
. آشوب های خیابانی، کشته سازی، بیانیه های سیاسی تند و 
به اصطالح رادیکالیزه کردن فضای سیاسی و اجتماعی کشور 

از عناصر این مقابله ها است.
کرد:  اضافه  اسالمی،  شورای  مجلس  در  مردم  نماینده  این 
در جریان مخالفت با یکی از وزرا در سال ۹۲ بنده اشاره ای 
نفری در سال ۸۸.  نامه چند  پای  ایشان  امضای  به  داشتم 
در یکی از جلسات یکی از امضا کنندگان که سابقه طوالنی 
کارشناسی  نظر  ما  گفت  اعتراض  با  داشت  بنده  با  دوستی 
خود را به وزیر اطالعات گفته ایم. به ایشان عرض کردم چرا 
محتوا و محورهای نظرات کارشناسی شما و نمایندگان فالن 

است؟!”ابطال  شده  یکی  داده اند  سیاسی  بیانیه  که  نامزد 
انتخابات!!!”

و  دخالت  بعد،  سال های  در  متاسفانه  گفت:  نادران، 
حوزه های  به  و  گردید  تر  گسترده  و  تر  عمیق  تاثیرگذاری 
اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی هم تسری یافت. آشوب های 
است. تحلیل  قابل  راستا  این  در  بنزین  فتنه  و   ۹۸  ،۹۶

مضاف بر این ریختن قبح ارتباط و بدوبستان این جریانات 
با رسانه های بیگانه و عدم توجه به هشدارهای داده شده در 
بر محیط  بیگانه  امکان سوار شدن سرویس های  این زمینه 
سیاسی کشور و نقش آفرینی آنها در تصمیمات کالن نظام 
را فراهم کرد. عدم مرزبندی با عناصر بیگانه نفوذ را تسهیل 
کرد. درسال های گذشته نمونه های آن را در اثر غفلت حتی 

در مدیریت عالی اجرایی کشور شاهد بودیم.
پردیس  و  اسالمشهر  ری،  تهران، شمیرانات،  مردم  نماینده 
مجموعه ها  این  دخالت  افرود:  اسالمی،  شورای  مجلس  در 
انتخابات و  در محیط سیاسی، تنظیم لیست ها و مهندسی 
استفاده از چهره های موجه سیاسی و ظرفیت های اجتماعی 
تشکل های  و  احزاب  اثرات  کردن  رنگ  کم  و  فرهنگی  و 
را در ترکیب غالب مجلس و حتی  بیشترین سهم  سیاسی 
به  دست  رغم  علی  رویه ها  این  و  داشت  جمهوری  ریاست 
دست شدن هرگز متوقف نگردید و موجب نا کارآمدی هایی 

به این شرح در محیط سیاسی گردید.
شورای  مجلس  مجلس  بودجه  و  برنامه  کمیسیون  عضو 
مناسبات  و  چاپلوسی،  پنهان کاری،  کرد:  عنوان  اسالمی، 
افراد  انتخاب  فقدان   و  ساالری  شایسته  جای  به  ناسالم 
ظرفیت های  شناسایی  بر  مبتنی  صحیح  فرآیند  یک  در 
کارشناسی و مدیریتی. پاسخگو نبودن به مردم و تالش در 
جلب رضایت مجموعه های پشتیبان و حداقل سازی سرمایه 
اجتماعی. مسئولیت ناپذیری جریان کما اینکه امروز آنها که 
این مجلس را ساختند حاضر نیستند از عملکرد خود دفاع 
کنند. وی، گفت: متاسفانه این نارسائی ها بر محیط اقتصادی 
کشور تاثیر گذاشت و ناکارآمدی را به این حوزه تسری داده 
و ناترازی  ها و عدم تعادل های اقتصادی و اجتماعی را تشدید 
کرد. چه کسی امروز از سهم این مجموعه های از اعتبارات و 
ردیف  های بودجه ای اطالع دارد؟ ذی نفع نهایی در بودجه های 
سنواتی کیست؟ چرا در یک بودجه هزار و پانصد هزارمیلیارد 
پذیر  آسیب  اقشار  تومانی  میلیارد  هزار  چند  سهم  تومانی 
میزان  کمترین  به  بهزیستی  و  مداد  کمیته  جویان  مدد  و 
پرداخت می شود و یا اینکه اصال پرداخت نمی شود و کسی 

ککش نمی گزد.
کرد:  اضافه  اسالمی،  شورای  مجلس  در  مردم  نماینده  این 
مسئول تعیین و پرداخت سهم مناطق محروم، سهم اقشار 

محروم و سهم آنهایی که در اثر سوء مدیریت و توزیع غلط 
سیاست  از  ناشی  تورمی  بار  و  رفته اند  حاشیه  به  اعتبارات 
در  آنهایی که  را تحمل می کنند کیست؟  گذاری های غلط 
را  سهم  بیشترین  کشور  سیاسی  ساختار  کردن  ناکارآمد 

داشتند چه مسئولیتی می پذیرند؟
سیاسی،  نارسایی  این  که  دیگری  عارضه  گفت:  نادران 
فقدان  می کند،  تشدید  را  فرهنگی  و  اجتماعی   اقتصادی، 
احزاب فراگیر مسئولیت پذیر و پاسخگو و بالتکلیفی مردم 
و  تقنینی  ساز  تصمیم  نهادهای  ناکارآمدی  به  واکنش  در 

اجرایی است.
انتخابات ریاست جمهوری  وی گفت: نظام  های دوپایه که 
و مجلس مستقیما با رای مردم انجام می  شود و در قانون 
اساسی آنها نظام سیاسی هم ریاستی است و هم پارلمانی، 
بر اساس تفاهم، احترام به رای مردم و حاکمیت رای موخر 
سامان یافته و اداره امور جریان می  یابد. تجربه کشورمان در 
این چهل و چند سال و مسئولیت ناپذیری نهادهای مجلس 
ساز و دولت ساز ایجاب می  کند که اصالحاتی در این حوزه 
به شرح زیر صورت بگیرد. نماینده مردم تهران، شمیرانات، 
ری، اسالمشهر و پردیس در مجلس شورای اسالمی، ادامه 
پارلمانی حاکم  باید تصمیم بگیرد که نظام  داد:  حاکمیت 
باشد یا نظام ریاستی. نظام دوپایه در کشور کارآمدی ندارد. 
به  از سطح شهرستان  پارلمان  نمایندگان مردم در  انتخاب 
شود.  ملی  گیری  تصمیم  سطح  تا  یابد  ارتقا  استان  سطح 
انتخابات تناسبی شود، امروز حتی در کالنشهری مثل تهران 
انتخابات به یک قمار تبدیل شده است؛ یک لیست با چند 
درصد  چند  با  رقیب  لیست  و  می شود  برنده  بیشتر  درصد 
کمتر کال می بازد و این خود یکی از عوامل کاهش مشارکت 
عمومی است و در نتیجه گروه های اجتماعی زیادی بی بهره 
از داشتن نماینده در مجلس می شوند. عضو کمیسیون برنامه 
و بودجه مجلس مجلس شورای اسالمی، افزود: افراد حقیقی 
مسئولیت  می کنند،  ایجاد  انتخاباتی  موقتی  تشکل های  که 
پذیرند و پاسخگوی رفتار و عملکرد افراد معرفی شده باشند. 
افزاد، نهاده ها و مجموعه های پشتیبان از سایهبه درآمده و 
مجموعه  آید.  وجود  به  سیاسی  و  اقتصادی  مالی،  شفافیت 
و  بپردازند  خود  ذاتی  وظایف  به  امنیتی  و  اطالعاتی  های 
به  معتقد  سیاسی  رسمی  فراگیر  نهادهای  احیاء  با  مجددا 
مبانی نظام هرکدام از نهادهای سیاسی، اجتماعی، اقتصادی 

و امنیتی کارکرد خود را داشته باشند.
معظم  رهبری  تدابیر  با  جز  مهم  این  کرد:  خاطرنشان  وی 
انقالب و تعیین مجمع خبره ای جامع االطراف از دلسوزان 
نظام برای این اصالحات ساختاری سیاسی با آثار اقتصادی، 

اجتماعی و فرهنگی مثبت محقق نخواهند شد.

خواسته  مهم ترین  گفت:  اسالمی  شورای  مجلس  رییس 
یک  داشتن  ارتباطات  وزیر  و  دولت  مجلس،  از  مردم 
پلتفرمی پرسرعت و ارزان در حوزه شبکه اجتماعی است 

که باید این مزیت ها را شما ایجاد کنید.
 محمدباقر قالیباف در جلسه علنی روز سه شنبه مجلس 
رضاخواه  مجتبی  سوال  بررسی  از  پس  اسالمی  شورای 
راه اندازی  درباره  اطالعات  فناوری  و  ارتباطات  وزیر  از 
شبکه ملی اطالعات و پلتفرم های داخلی گفت: مهمترین 
وزیر  از  همه  و  دولت  مجلس،  از  مردم  توقع  و  خواسته 
شبکه  حوزه  در  پلتفرمی  یک  که  است  این  ارتباطات 
اجتماعی داشته باشند که پرسرعت و ارزان باشد، در حال 
شبکه های  حوزه  در  اینترنت  هزینه  اوقات  برخی  حاضر 
داخلی با قیمت ها در بخش خارجی برابر است. باید این 

مزیت ها را شما ایجاد کنید.
و  امنیت  به  باید  افزود:  اسالمی  شورای  مجلس  رئیس 
کرد،  توجه  حوزه  این  در  وکارها  کسب  امنیت  تضمین 
رئیس  انقالب،  معظم  رهبر  فتوای  براساس  نیز  اخیرا 
بخش  این  در  نظارتی  دستگاه های  همه  به  قضائیه  قوه 

بخشنامه را ابالغ کردند.
پلتفرم خارجی  از یک  انتقال کاربران  داد:  ادامه  قالیباف 
به پلتفرم داخلی به صورت دستوری امکان پذیر نیست و 

این انتقال باید به صورت کوچ که توام با تسهیل گری و 
انگیزه است انجام شود که امروز این تسهیل گری و انتقال 
را کم می بینیم، یعنی برخی دستگاه ها موانعی می گذارند 

که سزاوار نیست و باید رفع شوند.
پلتفرم  این  اگر  مطمئناً  شد:  یادآور  مقننه  قوه  رئیس 
می  ما  همه  باشند،  داشته  شخصی  امنیت  و  سرعت  ها 

خواهیم که یک پلتفرم داخلی این کار را انجام دهد.
است؛  رسان  پیام  به  مربوط  دوم  نکته  کرد:  تصریح  وی 
بخشی از کارهای ما به پیام رسانی نیاز دارد که دسترسی 
بخش خارجی نیز داشته باشد به طور مثال حوزه علم و 
دانش ما، دانشگاه ما، دانشجوی ما، تجار ما و آن هایی که 
این بخش  به  باید  انجام می دهند، که  اداری  کار بخش 
را دنبال  باشیم و آن  نیز تسلط داشته  پیام رسان  حوزه 

کنیم.
امیدوارم  رئیس مجلس شورای اسالمی خاطرنشان کرد: 
و  است  مردم  همه  خواست  که  همانگونه  داخلی  پلتفرم 
جناب آقای رضاخواه نیز سوال خود را که سوال بیش از 
۷۰ نفر نمایندگان بود را مطرح کردند، با انگیزه و تسهیل 
گری شرایط را برای کوچ کردن فراهم کند که انشاءاهلل 

مردم به زحمت نیفتند.

جمهوری  همتای  با  گفت وگو  در  خارجه  امور  وزیر 
ابراز نارضایتی از برخی اظهارات  آذربایجانی خود، ضمن 
غیر واقع بینانه مطرح شده در روزهای اخیر، رعایت احترام 
به حاکمیت و تمامیت ارضی کشورها و عدم دخالت در 

امور داخلی آنها را یک اصل مهم و اساسی برشمرد.
 در تماس تلفنی روز سه شنبه حسین امیرعبداللهیان وزیر 
جمهوری  خارجه  وزیر  بایراموف  جیحون  و  خارجه  امور 
آذربایجان، اهم موضوعات روابط دوجانبه و مسائل مورد 
اهتمام مشترک مورد گفت و گو و تبادل نظر قرار گرفت.

در این مکالمه تلفنی امیر عبداللهیان ضمن ابراز نارضایتی 
از برخی اظهارات غیر واقع بینانه مطرح شده در روزهای 
اخیر، رعایت احترام به حاکمیت و تمامیت ارضی کشورها 
و  مهم  اصل  یک  را  آنها  داخلی  امور  در  دخالت  عدم  و 
و  رسمی  مجاری  خارجه  امور  وزیر  برشمرد.  اساسی 
و  تفاهمات  سوء  رفع  برای  مسیر  بهترین  را  دیپلماتیک 
این  کردن  مطرح  کرد:  تاکید  و  دانست  نظرها  اختالف 
گونه موضوعات در رسانه ها نه تنها کمکی به حل مساله  
نمی کند بلکه زمینه را برای سو استفاده دشمنان فراهم 

می آورد. در این گفتگوی تلفنی وزیر امور خارجه توسعه 
روابط با همسایگان از جمله جمهوری آذربایجان را اولویت 
سیاست خارجی جمهوری اسالمی ایران برشمرد و بر لزوم 

تقویت همه جانبه روابط میان دو کشور تاکید کرد.
از همتای آذری خود جهت مشارکت در  امیرعبداللهیان 
نشست ابتکاری جمهوری اسالمی ایران موسوم به ۳+۳ در 
تهران به عنوان چارچوبی برای حل و فصل مسائل منطقه 

از طریق راهکار دیپلماسی دعوت به عمل آورد.  
جیحون بایراموف وزیر خارجه جمهوری آذربایجان نیز در 
اخیر رؤسای  به دیدار  اشاره  با  تلفنی،  این گفت و گوی 
تماس های  و  گوها  و  گفت  آستانه،  در  دو کشور  جمهور 
بر  و  کرد  ارزیابی  مثبت  را  باکو  و  تهران  مقامات  میان 
رفع  و  روابط  تقویت  آذربایجان جهت  آمادگی جمهوری 

سوءتفاهم ها تاکید کرد.
طرفین در این دیدار بر لزوم تداوم و تقویت ارتباط میان 
تقویت  به منظور  نهادهای مختلف دو کشور  بخش ها و 
روابط دوستانه و رفع سوء تفاهمات احتمالی تاکید کردند.

حاکمیت باید تصمیم بگیرد که 
نظام پارلمانی حاکم باشد یا نظام ریاستی

خواسته مردم از مجلس و دولت 
داشتن پلتفرم سریع و ارزان است

مجاری رسمی بهترین مسیر رفع سوءتفاهمات است

امام علی علیه السالم
لَم یَُمت َمن تََرَك أفعاالً ُیقتَدی بِها ِمَن الَخیِر ،

 ] و[ َمن نََشَر ِحكَمًة ُذِكَر بِها .
كسی كه كارهای نیكی از خود بر جای نهاده كه سرمشق دیگران قرار

 می گیرند ، هرگز نمرده است ]و[ كسی كه حكمتی ] یا دانشی [را نشر دهد ، 
به سبب آن ، نامش ماندگار می شود . 

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

نمابر: 33234136   تلفن: 33234135           
   چاپ و لیتوگرافی  :  ملت 

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

محققان پی بردند؛
برخی مکمل های غذایی باعث ایجاد 
خطر سرطان و متاستاز مغزی می شوند

مکمل  که  است  داده  نشان  جدید  تحقیقات 
می   )NR( ریبوزید”  “نیکوتینآمید  غذایی 
از  جدی  های  بیماری  به  ابتال  خطر  تواند 
که  حالی  در  دهد.   افزایش  را  سرطان  جمله 
مانند  تجاری  غذایی  مکمل های  قبلی  مطالعات 
ویتامین  نوعی   ،)NR( ریبوزید  نیکوتینآمید 
عروقی،  قلبی  به سالمت  مربوط  فواید  با  را   B۳
محققان  اند،  دانسته  مرتبط  عصبی  و  متابولیک 
نه   NR باالی  میزان  دریافتند  میزوری  دانشگاه 
سه  سینه  سرطان  به  ابتالء  خطر  می تواند  تنها 
باعث  می تواند  بلکه  دهد،  افزایش  را  منفی  گانه 
»النا  شود.  مغز  به  سرطان  پیشرفت  یا  متاستاز 
»هنگامی  گفت:  تحقیق،  تیم  سرپرست  گون«، 
کشنده  نتایج  می رسد،  مغز  به  سرطان  که 
درمانی  گزینه  هیچ  حاضر  حال  در  زیرا  هستند 
گفت:  گون  ندارد.«  وجود  آن  برای  قبولی  قابل 
»بعضی از مردم، ویتامین ها و مکمل ها را مصرف 
می کنند، زیرا به طور خودکار تصور می کنند که 
ویتامین ها و مکمل ها فقط فواید سالمتی مثبتی 
دارند، اما اطالعات کمی درباره نحوه عملکرد آنها 
وجود دارد. از اینرو ما به بررسی چگونگی عملکرد 
از  پرداختیم.«  بدن  در  مکمل ها  و  ویتامین ها 
برای  NR یک مکمل شناخته شده  آنجایی که 
و  است  سلولی  انرژی  سطح  افزایش  به  کمک 
خود  متابولیسم  افزایش  با  سرطانی  سلول های 
می خواست  گون  می کنند،  تغذیه  انرژی  آن  از 
نقش NR را در ابتالء و گسترش سرطان بررسی 
کند. محققان میزان NR در سلول های سرطانی، 
سلول های T و بافت های سالم را بررسی کردند. 
گون گفت: »همه سرطان ها در هر فردی یکسان 
نیستند، به خصوص از نقطه نظر عالئم متابولیک. 
اغلب اوقات سرطان ها حتی می توانند متابولیسم 
خود را قبل یا بعد از شیمی درمانی تغییر دهند.« 
نتایج بررسی های آزمایشگاهی نشان داد بین بین 

متاستاز و متابولیسم NR ارتباط وجود دارد.

یافته جدید محققان؛
داروی دیابت

 در کاهش وزن نوجوانان موثر است
نوع ۲  دیابت  داروی  نشان می دهد  مطالعات 
به کاهش  است  به “سماگلوتاید” ممکن  موسوم 
جدید  مطالعه  یک  کند.  کمک  نوجوانان  وزن 
ممکن  وزن  کاهش  داروی  یک  که  داد  نشان 
)شاخص   BMI کاهش  در  نوجوانان  به  است 
sem - نام به  دارویی  کند.  کمک  بدنی(   ووده 

بزرگساالن  برای  فقط  حاضر  حال  در   glutide
چاقی  با  مرتبط  بیماری های  یا  چاقی  به  مبتال 
تأیید شده است. این دارو با سرکوب اشتها عمل 
کاهش  را  دریافتی  کالری  سپس  که  می کند 
تحقیقات  می شود.  وزن  کاهش  به  منجر  و  داده 
جدید نشان می دهد که سماگلوتید داروی چاقی 
به  چاقی  به  مبتال  نوجوانان  در   ۲ نوع  دیابت  و 
به چاقی مؤثر  بزرگساالن مبتال  اندازه در  همان 
می شود  تزریق  بار  یک  هفته ای  دارو  این  است. 
 Wegovy و   Ozempic تجاری  نام های  با  و 
استفاده می شود. نتایج این مطالعه نشان داد که 
را مصرف  دارو  این  به چاقی که  مبتال  نوجوانان 
کرده و مداخالت سبک زندگی را انجام داده اند، 
در عرض ۶۸ هفته ۱۶ درصد کاهش در شاخص 
توده بدنی داشته اند. این دارو همچنین منجر به 
بهبود مشکالت مربوط به سالمت قلبی متابولیک 
شد. محققان می گویند که یافته های جدید یک 
گزینه درمانی امیدبخش برای نوجوانان مبتال به 
چاقی است، به ویژه در زمانی که نرخ چاقی در 

دوران کودکی در حال افزایش است.

فشارخون باال ریسک کووید1۹ شدید را 
افزایش می دهد

خون  فشار  گیری  اندازه  گویند  می  متخصصان 
محققان  است.  مفید  بدن  کلی  سالمت  برای 
می گویند افراد مبتال به فشار خون باال در معرض 
از  ناشی  مرگ  یا  شدید  بیماری  به  ابتالء  خطر 
کووید ۱۹ هستند. آنها افزودند به نظر نمی رسد 
مطالعه  در  کنندگان  شرکت  که  دارویی  نوع 
محققان  باشد.  داشته  تأثیری  می کنند  استفاده 
شایع ترین  از  یکی  باال  خون  فشار  که  دریافتند 
کووید ۱۹  به  مبتال  افراد  در  بیماری های همراه 
سالمت  سوابق  مطالعه،  این  در  محققان  است. 
مثبت  کووید ۱۹  آزمایش  که  را  فردی   ۱۶۱۳4
گزارش  آنها  کردند.  تحلیل  و  تجزیه  داشتند، 
دادند که فشار خون باال در موارد شدید و ُکشنده 
موارد  کل  از  بیشتر  برابر  دو  تقریباً   ۱۹ کووید 
 4۸ مطالعه،  مورد  افراد  بین  از  بود.   ۱۹ کووید 
درصد از موارد شدید یا ُکشنده کووید ۱۹ فشار 
خون باال داشتند در حالی که ۲۵ درصد از همه 
افراد مبتال به کووید ۱۹ این بیماری را داشتند. 
افرادی که فشار خون سیستولیک ۱۵۰ تا ۱۵۹ 
میلی متر جیوه داشتند، در مقایسه با افرادی که 
میلی متر   ۱۲۹ تا   ۱۲۰ سیستولیک  خون  فشار 
جیوه داشتند، با ۹۱ درصد احتمال خطر بیشتر 

ابتالء به کووید ۱۹ شدید مواجه بودند.

مخبر: 

دولت برای ارتقاء وضعیت معیشتی مردم 
اهتمام جدی دارد

آیت  با  قم  به  خود  سفر  ادامه  در  جمهور  رییس  اول  معاون 
اهلل العظمی مکارم شیرازی دیدار و گزارشی از اقدامات انجام 
برای  دولت  گفت:  و  کرد  ارائه  آتی  های  برنامه  و  دولت  شده 
توسعه کشور و ارتقاء وضعیت معیشتی مردم بخصوص اقشار 

کم درآمد اهتمام جدی دارد
به  اشاره  با  دیدار  این  در  شنبه(  روز)سه  عصر  مخبر  محمد   
حمایت های دشمنان از جریانات و آشوب های اخیر در کشور، 
گفت: به لطف خدا و با درایت و بصیرت مردم، توطئه دشمنان 
وارد  اسالمی  نظام  به  ای  خدشه  و  نکرده  پیدا  جایی  به  راه 
نخواهد شد و این مسائل ما را از مسیر توسعه و پیشرفت کشور 

منحرف نخواهد کرد.
مزمن  مشکالت  رفع  و  اصالح  جمهور  رییس  اول  معاون 
اقتصادی کشور را از اولویت های اصلی دولت برشمرد و افزود: 
ها،  بانک  عملکرد  بهبود  برای  دقیقی  ریزی های  برنامه  دولت 
مهار تورم، افزایش سرمایه گذاری، اشتغالزایی، توسعه ترانزیت و 
تولید مسکن دارد و اعتبارات مناسبی را برای اجرای این برنامه 

های پیش بینی کرده است.
رهنمودهای  از  استفاده  و  روحانیت  با  ارتباط  مخبر همچنین 
مراجع تقلید را از رویکردهای جدی دولت خواند و افزود: دولت 
سیزدهم و شخص رییس جمهور نگاه ویژه ای نسبت به نظرات 
دارد و  تقلید  بویژه مراجع عظام  و  راهگشای روحانیت، حوزه 
ناصر  العظمی  اهلل  می کند.آیت  استقبال  رهنمودها  دریافت  از 
مکارم شیرازی نیز در ابتدا بابت گزارش امیدبخش معاون اول 
رئیس جمهور تشکر کردند و در ادامه سواالت و دغدغه های 
خود را در خصوص برخی مسائل اقتصادی کشور مطرح کردند 
که معاون اول رئیس جمهور نیز درباره آنها توضیحاتی ارائه داد.

وزیر کشور :

شرایط امنیتی پایدار و خوبی در سراسر 
کشور داریم

وزیر کشور اعالم کرد که شرایط امنیتی پایدار و خوبی را در 
استان های سراسر کشور داریم.

تهران  استاندار  عملکرد  از  تقدیر  مراسم  در  وحیدی  احمد 
در  تهران  استاندار  افزود:  شد،  برگزار  استانداری  محل  در  که 
و  اثرگذار  اقدامات  و  خدمات  منشا  اش  خدمتی  دوران  طول 

ارزشمندی در استان شد.
جدید  سمت  در  منصوری  برای  توفیق  آرزوی  با  کشور  وزیر 
به  توجه  با  داد:  ادامه  کشور،  جمهوری  رئیس  اجرایی  معاون 
از ظرفیت هایش  توانمندی و روحیه جهادی آقای منصوری، 
امور کالن توسعه استانداری های سراسر  در پیشبرد قوی تر 

کشور بهره خواهیم گرفت.
استان  عمرانی  و  ای  توسعه  مسائل  خواندن  مهم  با  وحیدی 
کرد:  اظهار  کشور،  در  استان  این  مرکزیت  به  توجه  با  تهران 
سطح  همواره  بایستی  استان  های  برنامه  و  اقدامات  مجموع 
این  در  و  بخشد  ارتقا  را  استان  اجتماعی  و  اقتصادی  توسعه 

زمینه استاندار تهران با تمام ظرفیت فعالیت کرد.
وزیر کشور خاطر نشان کرد: برنامه ها و اقدامات برجای مانده از 
گذشته در استان بایستی به سرعت دنبال شود و استان تهران 
متناسب با شاخصه های تعریف شده در برنامه توسعه استانی 

رشد و توسعه یابد.
وی امنیت را زیرساخت و پایه اصلی برای توسعه همه جانبه 
امنیت، پیشبرد مسائل کالن  در کشور دانست و گفت: بدون 

توسعه ای و عمرانی دشوار است.
رئیس شورای امنیت کشور در بخش دیگری از صحبت های 
خود به تالش دشمن برای برهم زدن امنیت و آرامش داخلی 
به  راهبرد اصلی جریان دشمن  ادامه داد:  و  اشاره کرد  کشور 

حاشیه بردن ارزش های دینی و اسالمی است.
وحیدی در ادامه گفت: نظام مقدس جمهوری اسالمی برگرفته 
از آرمان های اصیل دینی و انقالبی است و باید با پاسداشت 
را  به دشمن  اجازه عمل  ارزشهای دینی و اسالمی در جامعه 

ندهیم.
وی با بیان اینکه دشمن با تمام ظرفیت و به صورت یکپارچه 
از معاندان و اغتشاشگران حمایت می کند، خاطرنشان کرد: با 
وجود تمام تالش های معاندان دشمن مردم عزیز کشور پایبند 

و وفادار به انقالب و ارزش های دینی هستند.
وزیر کشور شرایط امنیتی کشور را مناسب و مطلوب خواند و 
گفت: خوشبختانه شرایط امنیتی پایدار و خوبی را در استان 
منصوری  نشست  این  ادامه  در  داریم.  کشور  سراسر  های 
تهران  استانداری  در  خود  عملکرد  تشریح  به  تهران  استاندار 
با  پرداخت و گفت: ۱۳۰ هزار فرصت شغلی در استان تهران 
بهره گیری از همه ظرفیت های داخلی استان ایجاد شده است. 
میانگین سنی  درطول یک سال گذشته  وی همچنین گفت: 
تر شده است. منصوری  تهران ۱۰ سال جوان  استان  مدیران 
با اشاره به اینکه در استان تهران ۸۰ هزار واحد صنعتی فعال 
در  را  تهران ۲۰ درصد صنعت کشور  استان  داد:  ادامه  است، 
اختیار دارد که بابیستی این ظرفیت به نحو مطلوبی در توسعه 

همه جانبه استان به کار گرفته شود.

سالمت

جامعه

کاریکاتور

کاریکاتور/ این رئیس جمهور کور می کند شفا نمی دهد! 

رئیس جمهور تاکید کرد:

جامعه آگاه زیر بار سلطه نمی رود 

رئیس جمهور با بیان اینکه دشمناِن آگاهی، 
در گذشته پس از حمله به هر کشوری اول 
می کشیدند  آتش  به  را  آن  کتابخانه های 
دهند،  توسعه  کشور  آن  در  را  جهل  تا 
با  مدرن  جاهلیت  نیز  امروز  کرد:  تصریح 
دنبال  به  فناوری  و  رسانه  امپراطوری  ابزار 
حاکمیت جهل و نادانی بر جوامع است، چرا 
که می داند جامعه آگاه زیر بار سلطه نمی رود.

ابراهیم رئیسی صبح روز سه شنبه در   سید 
کتابخوانی  کتاب،  روز  بزرگداشت  ملی  آیین 
شد،  برگزار  وحدت  تاالر  در  که  کتابداری  و 
مهم  شاخصه های  از  را  کتابخوانی  و  کتاب 
فرهنگی برشمرد و گفت: اساساً هدایت انسان 
با کتاب آغاز شده و شأن نزول کتاب حکیم 
انسان  تکامل رسیدن  به  برای  نوین  و کتاب 

بوده است.
رئیس جمهور در ادامه یکی از راه های اصلی 
آگاهی از احوال پیشینیان و فرهنگ گذشته 
و همچنین انتقال علم را کتاب و کتابخوانی 
ذخیره  کتاب  حقیقتاً  افزود:  و  دانست 
ارزشمندی برای انتقال فرهنگ، آداب، رسوم 
و علم به عصرها و نسل هاست و باید گرامی 

داشته شود.
»نون  شریفه  آیه  به  اشاره  با  جمهور  رئیس 
کتابی  اظهارداشت:  مایسطرون«  و  القلم  و 
متعال  خدای  سوگند  مورد  کریم  قرآن  در 
است که موجب هدایت بشر و انتقال علم و 
دانش و فرهنگ به عصرها و نسل ها باشد و 
شده  اشاره  آن  به  قرآن  در  که  »مسطوری« 
بشر  آحاد  زندگی  راهگشای  و  آگاهی بخش 

است.
بسیار  دانشی  را  کتابداری  ادامه  در  رئیسی 
مهم و قابل توجه دانست و گفت: کتابداران 
این  از  نگهداری  و  کتاب  با  انس  واسطه  به 
ذخیره ارزشمند، در واقع در گلستان زندگی 

می کنند.
رئیس جمهور افزود: آنجا که کتابداری با علم 
با  ارزشمند  ذخایر  این  بوده  همراه  دانش  و 
گردیده،  منتقل  بعدی  نسل های  به  موفقیت 
مانند کتابخانه آستان قدس رضوی و کتابخانه 
آیت اهلل مرعشی در قم که گنجینه هایی بزرگ 
و  علما  پیشوایان،  آثار مکتوب  از  ارزشمند  و 

اندیشمندان گذشته است.
و  گسترش  ضرورت  بر  تأکید  با  رئیسی 

کرد:  تصریح  کشور،  در  کتابخانه ها  ارتقای 
علما  از  بسیاری  دغدغه های  از  یکی  همواره 
نگهداری  و  حفظ  ما  معاصر  دانشمندان  و 
به  آنها  انتقال  و  کتابخانه هایشان  و  کتاب  از 
اهمیت  اینجا  در  که  بوده  بعدی  نسل های 
جایگاه کتابخانه و کتابداری مشخص می شود.

اینکه  بیان  با  ادامه  در  جمهور  رئیس 
نتوانسته  عنوان  هیچ  به  دیجیتال  کتاب های 
افزود:  ببرد،  حاشیه  به  را  مکتوب  کتاب های 
تسهیل  به  منجر  چه  اگر  دیجیتال  ابزار 
کتاب  از  را  انسان  هرگز  اما  شده،  دسترسی 

بی نیاز نکرده است.
رئیسی حمایت از کتابداران به عنوان حافظان 
ذخایر ارزشمند علمی، فرهنگی و دینی کشور 
را که عمدتاً از قشر بانوان هستند، مورد تأکید 
این  از  دارد  وظیفه  دولت  گفت:  و  داد  قرار 
از  نشان  و  بی نام  که  گرانسنگ  سرمایه های 
می کنند،  حراست  کشور  ارزشمند  ذخایر 
مرتفع  و  بررسی  را  آنها  مشکالت  و  حمایت 

نماید.
رئیس جمهور توجه به کتاب و کتابخوانی را 
فرهنگی  پیشرفت  برای  مهم  شاخصه های  از 

کشور دانست و افزود: نشاط اجتماعی، امید 
نسل  در  بویژه  شادمانی  ایجاد  و  زندگی  به 
کتابخوانی  و  کتاب  به  توجه  گرو  در  جوان 
معظم  رهبر  تأکید  مورد  همواره  که  است 
نیز  رفتار  و  سلوک  در  ایشان  و  بوده  انقالب 

اینگونه بوده اند.
رئیسی با بیان اینکه کتابخانه های عمومی باید 
گسترش  کتاب  به  آسان  دسترسی  ایجاد  با 
را در کشور دنبال کنند،  فرهنگ کتابخوانی 
اظهار داشت: امروز کتابخوانی برای جامعه ما 
باید به صورت  از ضرورت های جدی است و 
روزانه برای آن برنامه ریزی کرد تا نوجوانان و 

جوانان ما با کتاب انس بیشتری پیدا کنند.
توجه  قابل  تأثیر  به  اشاره  با  جمهور  رئیس 
از شبهات  کتاب و کتابخوانی در گره گشایی 
در  کسانی  امروز  افزود:  جوان،  نسل  ذهنی 
شهوت  یا  علمی  شبهات  ایجاد  با  تالشند 
عملی، نسل جوان ما را منحرف کنند که در 
این زمینه ترویج فرهنگ کتابخوانی جامعه و 
تهاجم مصون  این  برابر  را در  ما  نسل جوان 

خواهد کرد.
در  آگاهی،  دشمناِن  اینکه  بیان  با  رئیسی   
اول  کشوری  هر  به  حمله  از  پس  گذشته 
تا  می کشیدند  آتش  به  را  آن  کتابخانه های 
تصریح  دهند،  توسعه  کشور  آن  در  را  جهل 
ابزار  با  مدرن  جاهلیت  نیز  امروز  کرد: 
قدرتی  و  فناوری  و  علم  رسانه،  امپراطوری 
که در اختیار دارد به دنبال حاکمیت جهل و 
نادانی بر جوامع است، چرا که می داند جامعه 

آگاه زیر بار سلطه نمی رود.
مطالعه  و  کتابخوانی  افزود:  جمهور  رئیس 
تاریخ ضمن آگاهی بخشی از سرنوشت کسانی 
را خوردند موجب رسوایی  فریب دشمن  که 
هر چه بیشتر نظام سلطه خواهد شد که به 
انسان ها جوامع  نام آزادی و توجه به حقوق 

را نابود کردند.
جمله  از  آشوب ها  و  فتنه ها  ایجاد  رئیسی 
اغتشاشات اخیر در کشور را در راستای نیات 
پلید نظام سلطه برای تسلط دوباره بر کشور و 
مردم ما دانست و گفت: ملت زنده، پویا و اهل 
دانش در سال ۵۷ یکبار سلطه گران را از این 
کشور بیرون راند و دیگر اجازه نخواهد داد، 

آنها بر این کشور مسلط شوند.

شاهد  اخیر  ماه  دو  در  کشور  که  روزها  این 
لزوم  بوده،  گوناگونی  اتفاقات  و  اعتراضات 
و  نخبگان  و  مردم  میان  در  مقامات  حضور 
امر  اصالح  دنبال  به  که  عقالیی  با  مشورت 
می خورد.  چشم  به  پیش  از  بیش  هستند 
هیئت  سفر  در  آن  اول  قدم  که  موضوعی 
اعزامی رهبر انقالب به سیستان و بلوچستان 
برداشته شد و باید در سایر نقاط کشور هم 

ادامه پیدا کند.
اعزامی  هیئت  آبان(   ۲۲( یک شنبه  ظهر 
و  سیستان  به  انقالب  رهبر  دفتر  سوی  از 
بلوچستان سفر کرد. حجج اسالم محمدجواد 
حاج علی اکبری رئیس شورای سیاستگذاری 
امنای  هیئت  دبیر  مهدوی مهر  جمعه،  ائمه 
شورای  دبیر  لطفیان  و  جامعه المصطفی 
برنامه ریزی مدارس دینی اهل سنت اعضای 
این هیئت اعزامی بودند که برای دیداربا علما 
و مردم سیستان و بلوچستان عازم این استان 

شدند.
در این سفر حاج علی اکبری در ابتدای حضور 
در استان اظهار کرد: » آمده ایم تا سالم مقام 
و  استان سیستان  به مردم  را  معظم رهبری 
بلوچستان برسانیم و اندوه و ناراحتی ایشان 
را از حوادثی که اتفاق افتاده و تدابیر عالی که 
برای حل مشکالت داشته اند و تدابیر تکمیلی 
در  مختلف  گروه های  و  استان  بزرگان  با  را 
میان گذاشته و از عزیزانی که در این حوادث، 
شده اند  مجروح  و  جانباز  جانباخته،  شهید، 
دلجویی  آن ها  از  و  داشت  خواهیم  دیدار 

خواهیم کرد.«
به  بلوچستان  و  سیستان  در  اخیر  حوادث 
خصوص اتفاقات جمعه؛ هشتم مهرماه زاهدان 
به کشته و  آبان که  و حوادث خاش در ۱۲ 
مجروح شدن تعدادی از معترضان منجر شد، 
باعث شده تا برخی از علما و مردم سیستان و 
بلوچستان به حوادث رخ داده معترض باشند. 
تا جایی که مولوی عبدالحمید اسماعیل زهی 
امام جمعه اهل سنت زاهدان در ۶ نماز جمعه 
اخیر در مسجد مکی، به نوع برخورد با مردم 
سیستان و بلوچستان واکنش نشان داد و از 
مسئوالن کشور خواسته های مردم معترض را 
مطالبه کرد و خواستار رسیدگی به موضوع و 

دلجویی از مردم شد.
تامین  آبان شورای  راستا در سوم  در همین 
استان سیستان و بلوچستان با صدور بیانیه ای 
برای حفظ  استان  از مردم  ضمن درخواست 
عنوان  داغدیدگان،  به  تسلیت  و  هوشیاری 
مهرماه   ۸ حادثه  دنبال  به  »متاسفانه  کرد: 
اهل  جمعه  نماز  مصالی  اطراف  در   ۱4۰۱

شدن  زخمی  و  کشته  شاهد  زاهدان،  سنت 
جمعی از هموطنان و نمازگزاران بی گناه و به 
دنبال آن بروز اغتشاشاتی گسترده به همراه 
ایراد خسارات جانی و مالی و اموال عمومی و 
خصوصی توسط جمعی از اراذل و اوباش و به 
ویژه خسارات جانی و مالی به اموال عمومی 
اوباش  و  اراذل  از  توسط جمعی  و خصوصی 
مردم  اجتماعی  اعتبار  به  ویژه خسارت  به  و 
و  تاثر  که موجب  بودیم  استان  آگاه  همیشه 
تالم همه مردم و مسئوالن استانی و کشوری 
دانستن صف  جدا  اساس ضمن  این  بر  شد؛ 
از  تاسف  ابراز  و  اغتشاشگران  از  عادی  مردم 
افراد  و  نمازگزاران  از  تعدادی  شدن  کشته 
بی گناه و محکومیت حادثه و اغتشاشات پس 
از آن، مجدداً به خانواده های محترم داغدیده 
تسلیت گفته و از خداوند متعال علو درجات 

برای شهدای این حادثه را خواستاریم.
ابعاد پنهان  در همین رابطه با هدف بررسی 
و پیدا و شناسایی عاملین و مقصرین  حادثه، 
دعوت  با  مشورتی  شورای  و  پیگیری  کمیته 
سفیدان  ریش  طوایف،  سران  از  نمایندگانی 
تامین استان تشکیل و  و بزرگان در شورای 
پیگیری  و  بررسی  را  موارد  نتیجه  تا حصول 
به  رسیدگی  منظور  به  ضمناً  کرد.  خواهد 
عمومی  دادسرای  در  ویژه ای  شعبه  شکایات 
و انقالب استان دایر شده و از آسیب دیدگان، 
مجروحین و خانواده های کشته شدگان تقاضا 
شکایات،  و  مستندات  ارائه  ضمن  می شود 
از آن طریق پیگیری  را  درخواست های خود 

کنند.«
تامین سیستان  آبان شورای   ۶ در  همچنین 
و بلوچستان با صدور بیانیه ای اعالم کرد که 
کالنتری  رئیس  و  زاهدان  انتظامی  “فرمانده 
۱۶ این شهر از سمت خود عزل شدند” و در 
این بیانیه نوشت: »پرونده حوادث تلخ زاهدان 
اعم از محرکین، اغتشاشگران و مهاجمین به 
ذیربط  مسئولین  به  طرفی  از  و  کالنتری 
انتظامی جهت رسیدگی به تخلفات و جرائم، 
برای  کامل  مستندات  همراه  به  و  تشکیل 
رسیدگی همه جانبه به مراجع قضایی ارسال 
ضوابط  اساس  بر  و  دقیق  به صورت  تا  شده 

قانونی مورد رسیدگی قرار گیرد.«

نشدن  آرام  دنبال  به  و  اتفاقات  این  با وجود 
ادامه  و  بلوچستان  و  سیستان  در  اوضاع 
اعتراضات مردم و علما، اعضای هیئت اعزامی 
با  علی اکبری،  حاج  ریاست  به  انقالب  رهبر 
مولوی  جمله  از  استان  علمای  از  تعدادی 
و  کردند  گفت وگو  و  دیدار  عبدالحمید 
و  بزرگان  علما،  دیگر   نشستی  در  همچنین 
تشریح  به  مختلف  اقشار  از  استان  نخبگان 
موارد خود پیرامون اتفاقات اخیر در سیستان 

و بلوچستان پرداختند.
نوری،  خسروی،  احمد  جلسه،  این  در 
حجت االسالم  خدایار،  دکتر  شهرکی، 
جمعه  امام  عزیزی  حجت االسالم  حسینی، 
جمعه  امام  بزمانی  حجت االسالم  زابل، 
ایرانشهر، ناروئی و تعدادی دیگر از نخبگان به 
بیان دیدگاه های خود در خصوص وقایع اخیر 
پرداخته و عالوه بر طرح سئواالت متعدد، و 
ارائه راهکار، خواستار ریشه یابی دقیق مسائل 

اتفاق افتاده در سیستان و بلوچستان شدند.
اعزامی،  هیئت  اعضای  با  علما  دیدار  در 
مسجد  جمعه  امام  عبدالحمید  مولوی 
روز  در 4۵  داده  رخ  تشریح حوادث  با  مکی 
گذشته در سیستان و بلوچستان با رد ادعای 
زاهدان،  در  تروریستی  گروهک های  نقش 
مردم  درباره  گرفته  صورت  تبعیض های  از 

سیستان و بلوچستان سخن گفت.
تاکید  هم  علی اکبری  حاج  دیدار  این  در 
کرد: »در ماجراهای اخیر استان، مقام معظم 
دستور  و  شدند  نگران  و  ناراحت  رهبری 
اینکه گزارش هایی  از  و پس  داشتند  بررسی 
خدمت ایشان رسید خواستار شدند تا جوانب 
کامال  دالیل  و  مستندات  و  مشخص  مسئله 
رهبر  نماینده  این  گیرد.«  قرار  بررسی  مورد 
»در  کرد:  خاطرنشان  همچنین  انقالب 
طوایف،  روسای  از  بسیاری  اخیر  ماجراهای 
نظامی  امنیتی،  نهادهای  و  مسئولین  علما، 
آسیب های  تا  کشیدند  زحمت  انتظامی  و 
همه  از  این جهت  از  و  نشود  ایجاد  بزرگ تر 
عزیزان تشکر می کنیم.« حضور چنین هیئتی 
بزرگان  با  دیدار  و  بلوچستان  و  سیستان  در 
از  و  آسیب دیدگان  و  داغداران  از  دلجویی  و 
همه مهم تر شنیدن صدای معترضان از سوی 

اتفاقات  مفقوده  حلقه  کشور،  ارشد  مقامات 
که  موضوعی  می آمد.  به حساب  اخیر کشور 
پیشین  رئیس جمهور  خاتمی  محمد  سید 
از  جمعی  با  خود  اخیر  دیدار  در  هم  ایران 
عالقه مندان به مسائل سیستان و بلوچستان 
به آن اشاره کرد که هر چند دیر اتفاق افتاده 

اما می تواند به حل موضوعات کمک کند.
با  خود  اخیر  دیدار  در  همچنین  خاتمی 
اظهار  برشمردن ویژگی های حکمرانی خوب 
یا  شناخت  آنها  مهمترین  جمله  »از  کرد: 
رعایت  و  ملت  حقوق  شناختن  رسمیت  به 
زمینه سازی  بخصوص  اساسی  آزادی های 
اعضاء  که  شهروندان  شهروندی  حق  اعمال 
قومیت ها،  گرایش ها،  از  ملت  و  ملتند  یک 
است  تشکیل شده  مذاهب  و حتی  سلیقه ها 
حضور  با  کشور  امنیت  و  ثبات  تامین  نیز  و 
اصلی کشور  که صاحب  مردم  و کمک خود 

و حکومتند.«
شنیدن صدای معترضان و برگزاری نشست با 
عقال و بزرگان از جمله اقداماتی است که نه 
تنها در سیستان و بلوچستان، بلکه در سایر 
نقاط کشور و به خصوص در دانشگاه ها که در 
این نزدیک به دو ماه از مراکز اصلی اعتراضات 
بوده اند باید رخ دهد. شاید حضور سخنگوی 
دولت در برخی دانشگاه ها را بتوان در همین 
راستا تعبیر کرد اما عالوه بر سخنگوی دولت، 
سایر مسئوالن و نمایندگان مقامات ارشد هم 
می توانند به دیدار نخبگان و بزرگان بروند و 
آنان  زبان  از  را  مردم  اعتراضات  و  مشکالت 

بشنوند.
گذشته،  پنج شنبه  گذشته  هفته  طرفی  از 
خارجه  امور  وزیر  امیرعبداللهیان  حسین 
علی اکبر  ظریف،  محمدجواد  از  دعوت  با 
صالحی، منوچهر متکی و سید کمال خرازی 
وزرای خارجه پیشین، درباره مسائل سیاست 
خارجی با آنان هم اندیشی و مشورت کرد که 
این کار عالوه بر کمک به دستگاه دیپلماسی 
در شرایط کنونی کشور و جهان، می تواند به 
تا  شود  تبدیل  مسئوالن  سایر  برای  الگویی 
جدای از دیدگاه و جناح سیاسی خود، نظرات 
مسئوالن سابق را بشنوند و از تجربیات آن ها 

برای حل معضالت کشور استفاده کنند.
رهبر  نمایندگان  هیئت  حضور  حال  هر  به 
در صورتی  بلوچستان  و  در سیستان  انقالب 
استان  این  رخدادهای  گره گشای  بتواند  که 
شود  راهگشا  موارد  سایر  در  می تواند  باشد، 
دلجویی  و  مردم  صدای  شنیدن  با  شاید  تا 
تنبیه  البته  و  اخیر  حوادث  داغدیدگان  از 

خاطیان، مرهم اصلی بر اتفاقات اخیر باشد.

شنیدن صدای معترضان؛ 
گره گشای رخدادهای اخیر


