
 اقدام آژانس انرژی اتمی غیرسازنده 
بود/ اقدام متقابل می کنیم

تحمیل هزینه برای درآمدهای مشکوک 
الوصول،عامل کسری بودجه است

صفحه )4(صفحه )4(

المللی  بین  آژانس  حکام  شورای  اقدام  ایران  خارجه  امور  وزیر   
انرژی اتمی در صدور قطعنامه ضدایرانی را غیرسازنده توصیف کرد 
و گفت: بار دیگر از جایگاه آژانس سوءاستفاده سیاسی شده است و 
ما اقدام متقابل انجام خواهیم داد. حسین امیرعبداللهیان و السید 
بدر البوسعیدی وزیر خارجه سلطنت عمان پس از دو دور گفت و 

گوهای دوجانبه در نشست خبری با خبرنگاران رسانه های....

گفت:  اسالمی  شورای  مجلس  بودجه  و  برنامه  کمیسیون  عضو   
تحمیل تکالیف بودجه ای به دولت در الیحه بودجه فقط موجب 
درباره  آبادی  نجم  محبی  بهروز  می شود.  بودجه  کسری  بروز 
عملکرد سازمان برنامه و بودجه در تبصره ۱۸ الیحه بودجه گفت: 
دولت ۱۹ هزار میلیارد تومان از ۳۲ هزار میلیارد تومان در نظر 

گرفته شده الیحه بودجه را به موضوع اشتغال....
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کهگیلویه و بویراحمد از استانهای 
برتر در تولید فیلم است 

علل رفتارهای 
پرخاشگرانه
 در کودکان

قوانین  منسوخ  و استعالم های 
متعدد موجب بی رغبتی سرمایه 

گذاری در استان می شود 
کشاورزی  و  معدن  صنایع،  بازرگانی،  اتاق  رئیس 
و  پاگیر  و  دست  و  منسوخ  قوانین  گفت:  یاسوج 
سرمایه  رغبتی  بی  موجب  متعدد  های  استعالم 
گذاران بخش خصوصی در استان به ویژه در حوزه 
این  از  برخی  که  شده  تکمیلی  و  تبدیلی  صنایع 
در  باید  و  اند  شده  منسوخ  ها  استعالم  و  قوانین 
این قوانین بازنگری صورت گیرد. جبار کیانی اظهار 
داشت: مبحث کارخانجات صنایع تبدیلی و تکمیلی 
جهاد  سازمان  خصوصی،  بخش  بین  استان  در 

کشاورزی و بانک های استان مورد اختالف است.
وی افزود: علی رغم همه ظرفیت هایی که در استان 

وجود دارد به لحاظ تولیدات باغی و حتی ....

صحنه  گفتند:  اسالمی  انقالب  معظم  رهبر 
نتوانستند  که  اخیر  اغتشاشات  اصلی  گردانان 
ادامه  با  درصددند  بیاورند،  صحنه  به  را  مردم 
اما  کنند  خسته  را  مسئوالن  شرارت ها، 
تنفر  با  ملت  و  شد  خواهد  جمع  اغتشاشات 
روحیه  و  بیشتر  نیروی  با  آنها  از  روزافزون 
تازه تر، به کار و تالش و پیشرفت ادامه خواهد 

داد.
حضرت آیت اهلل خامنه ای صبح روز )شنبه( در 
را  اصفهان  اصفهان،  مردم  از  نفر  صدها  دیدار 
شهِر تحسین برانگیز علم و ایمان و هنر و جهاد 
خواندند و با اشاره به اینکه چالش اساسی امروز 
ما، چالش پیشرفت در مقابِل »توقف و رکود و 
استکبار در صف آرایی  افزودند:  ارتجاع« است، 
ایران  تشدید  با  ایران  ملت  مقابل  در  مبنایی 
ستیزی، همه امکاناتش را برای القای ناامیدی 
جوانان  بخصوص  مردم  اذهان  به  بست  بن  و 
اثبات  شاخص  مهمترین  امروز  و  گرفته  بکار 
ایران دوستی هر فرد، »پرهیز از یأس آفرینی و 
و  تالش  و  کار  روحیه  »ترویج  و  امیدسوزی« 
در سخنان  اسالمی  انقالب  رهبر  است.  امید« 
خود به تحلیل چالش اصلی دنیای استکبار با 
ایران اسالمی پرداختند و گفتند: مشکل اصلی 
استکبار با جمهوری اسالمی این است که اگر 
این نظام پیشرفت و در دنیا جلوه کند، منطق 
خواهد  باطل  غرب  دنیای  دموکراسی  لیبرال 
شد. حضرت آیت اهلل خامنه ای با اشاره به سلطه 
منطق  با  مختلف  کشورهای  بر  غرب  دنیای 
لیبرال دموکراسی افزودند: در سه قرن اخیر به 
بهانه نبود آزادی و یا نبود مردم ساالری، منابع 
کشورها را غارت کردند و اروپای فقیر به قیمت 
به ِگل نشستن بسیاری از کشورهای ثروتمند، 
ثروتمند شد. ایشان با اشاره به شگرد غربی ها 
آزادی  علیه  دموکراسی،  و  آزادی  اسم  به  که 
می کنند،  اقدام  کشورها  در  ساالری  مردم  و 
نزدیک  نمونه  یک  افغانستان  کشور  افزودند: 
مردمی  بهانه  به  آمریکایی ها  که  است  بارز  و 
نبودن حکومت، به آنجا حمله نظامی کردند اما 
بعد از ۲۰ سال جنایت و غارت، همان حکومتی 
که علیه آن اقدام کرده بودند، سرکارآمد و آنان 

با فضاحت خارج شدند....

مدیردفتر هنرهای تصویری معاونت راهبری استان های 
تولیدشده  فیلمهای  هنری کشور گفت: مجموعه   حوزه 
جزو  درکشور  و  کننده   وبویراحمد،امیدوار  درکهگیلویه 

سه استان برتر درحوزه تولیدکمی وکیفی فیلم است.
رئیس  با  نشست  در  شنبه  روز  شهدوست  امیرعباس 
حوزه هنری استان کهگیلویه و بویراحمد و مستندسازان 
استان در یاسوج افزود: کار گروه »کاما«، کارگروه مستند 
استان ها است که از ۱۰ مهرماه آغاز به کار کرده است 
و دغدغه این کارگروه این است که هنرمندان بر مبنای 
سلیقه و اشرافی که دارند به ما طرح مستند ارائه بدهند 

و ما از این طرح ها حمایت کنیم.....

مدیر دفتر معاونت راهبری حوزه هنری کشور :
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معاون بنیاد مسکن کهگیلویه و بویراحمد
 خبر داد:

اختصاص 415 میلیارد تومان 
برای اجرای طرح هادی

 در استان

رئیس سازمان مدیریت و برنامه ریزی عنوان  کرد :

16 میلیارد تومان
 برای مطالعات سد آبریز 

در نظر گرفته شد

بساط شرارت 
جمع خواهد شد 
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تحقق وعده رئیس جمهور در سفر به  کهگیلویه و بویراحمد ؛

کارخانه قند یاسوج
 به ریل تولید باز می گردد

3

رئیس جمهور گفت:کسانی که نمی خواهند با این نگاه تحولی کار کنند، کسانی که 
می گویند نمی شود و نشد، این افراد نباید در مصدر امور و در جایگاه تصمیم گیری 

قرار گیرند. این افراد باید از مسیر اصلی خدمت کنار گذاشته شوند.
 آیت اهلل سید ابراهیم رئیسی روز شنبه در یازدهمین اجالس شورای عالی استان ها 
با بیان اینکه شوراهای اسالمی شهر و روستا جایگاه ویژه ای در قانون اساسی دارند، 
گفت: قانون اساسی، بنا بر تقویت جمهوریت نظام و اصل توجه به اراده، خواست و 
مشارکت مردم در تصمیم سازی ها و تصمیم گیری ها، یکی از ارکان مهم تصمیم گیری 

را شوراهای اسالمی شهر و روستا معرفی کرده است.
رئیس جمهور با اشاره به اینکه شوراهای اسالمی شهر و روستا از ارکان قانون اساسی 
عدالت  اجرای  افزود:  دارد،  مهمی  معنای  اساسی  قانون  در  رکن  تعبیر  و  هستند 
از شئونات  تبعیض  و  فساد  فقر،  با  مبارزه  و  اقتصادی در همه سطوح  و  اجتماعی 
شوراهاست و ساز و کار شوراها باید به نحوی باشد که بتواند از هر گونه تبعیض و 

فسادی پیشگیری کند.
مردم  از  که  جایگاهی  عنوان  به  شوراها  نظرات  اینکه  بر  تاکید  با  رئیسی  آیت اهلل 
نمایندگی دارند، باید در نحوه بودجه ریزی روستا یا شهر یا استان مورد توجه قرار 
بگیرد، اظهار داشت: شورا مقام تصویب کننده بودجه نیست ولی مقام اعالم نظر برای 
بودجه هست و می تواند در رابطه با بودجه نسبت به استان یا شهرستان اعالم نظر 
کند و اگر چه اساس اظهارنظرش با نگاه های منطقه ای و محلی است، اما باید نگاه 

کالن ملی هم داشته باشد.
از دیگر  را  بر مبنای توجه به سند آمایش سرزمینی  رئیس جمهور اجرای عدالت 
اهداف مهم فعالیت شوراها در کشور عنوان و تصریح کرد: یکی از اهداف مهم در 
شوراها و برای کشور، اجرای عدالت است. در وهله اول این دولت است که مکلف به 
اجرای عدالت است و در دولت مردمی خودمان را موظف به اجرای عدالت می دانیم، 

اما شوراها نیز باید اجرای عدالت را دنبال کنند.
آیت اهلل رئیسی ادامه داد: شوراها در اجرای عدالت فقط به محله و شهر خودشان 
توجه نداشته باشند، بلکه نگاه آنها از یک سو به محل خودشان و از سوی دیگر به 
محل خودشان نسبت به منطقه و کشور باشد؛ این همان نگاه مبتنی بر سند آمایش 
سرزمینی در راستای تحقق عدالت است که کمک می کند نگاه ما در مسیر اجرای 

عدالت، عادالنه باشد.
آمایش  سند  لحاظ  با  را  اعتبارات  و  بودجه  مورد  در  شوراها  نظر  جمهور  رئیس 
سرزمینی حائز اهمیت دانست و تصریح کرد: نظر شوراها از این منظر می تواند کمک 

بسزایی باشد برای دولت در تنظیم و برای مجلس در تصویب الیحه بودجه باشد.
سنگ زیربنای تحقق شهر و روستای تراز حاکمیت اخالق و عدالت است

آیت اهلل رئیسی با اشاره به تکرار تعبیر آرمانشهر در کالم فالسفه خاطرنشان کرد: 
آبادی است که مردم  بلکه منظور هر جای  لزوما شهر نیست،  آرمانشهر  از  منظور 
در آن زندگی می کنند. این آرمانشهر دارای چه مشخصاتی باید باشد، اینجا سنگ 
از  عبارتست  دهد،  قرار  تراز  در  را  ما  روستای  و  شهر  می تواند  که  آنچه  زیربنای 

عقالنیت، معنویت، اخالق و عدالت که باید بر هر منطقه  ما حکمفرما باشد.
را  عدالت  و  اخالق  حاکمیت  باید  شوراها  اعضای  اینکه  بر  تاکید  با  رئیس جمهور 
و  آرمان ها  اینها  گفت:  نمایند،  دنبال  می کنند،  نمایندگی  را  آن  که  منطقه ای  در 
اهداف مهمی هستند که در قانون اساسی به نحوی ذکر شده اند و اعضای شوراها 
باید همواره به دنبال مقابله با تبعیض، روابط ناسالم و فساد و اجرای عدالت باشند.
برقراری روابط سالم میان دستگاه های اداری برای مردم اطمینان بخش است

آیت اهلل رئیسی با بیان اینکه فساد در قرآن به معنای هر چیزی است که از اعتدال و 
عدالت خارج شود، افزود: شوراها مراقبت کنند که روابط، روابط سالم باشد و روابط 
ناسالم پا نگیرد، چرا که روابط ناسالم هم شورا و هم شهرداری، هم سازمان ها و هم 
کاهش  و  رساندن  آسیب  باعث  و  بی اعتبار می کند  مردم  نظر  در  را  دولتی  ادارات 

سرمایه اجتماعی می شود.

رئیس جمهور ادامه داد: اگر مردم احساس کنند روابط در شوراها، یعنی روابط بین 
شورا با شهرداری، فرمانداری و استانداری و دیگر سازمان ها و ادارات، روابطی کاماًل 
سالم و در جهت ارتقای امور و پیشرفت تعریف شده، این برای مردم اطمینان بخش 

است.
وی با تاکید دوباره بر نقش مهم شوراها در قانون اساسی برای تامین رفاه اجتماعی، 
بهداشت، آموزش و رفع نیازهای مردم اظهار داشت: کسانی که وارد شوراها شدند 
خودشان را آماده کردند برای اینکه به مردم خدمت و در جهت رفاه اجتماعی، باال 

بردن سطح آموزش و دانش مردم و رفع مشکالت معیشتی مردم تالش کنند.
رئیس جمهور با بیان اینکه امروز تجربیات و اندوخته های خوبی از ۲ دهه فعالیت 
چابک،  کار  و  ساز  یک  شوراها  کار  سازمان  و  ساختار  کرد:  تصریح  داریم،  شوراها 
کارآمد و پیگیر طراحی شده، برای تحقق آنچه که در قانون اساسی و قوانین موضوعه 

به عنوان وظایف شوراها آمده است.

تشکیل کارگروه مشترک با وزارت کشور
 برای احیای ظرفیت های قانونی شوراها

از سوی شورای عالی  کارگروهی  پیشنهاد می کنم  کرد:  رئیسی خاطرنشان  آیت اهلل 
شوراها  امروز  مشکالت  و  مسایل  بررسی  برای  کشور  وزارت  مشارکت  با  استان ها 
تشکیل شود تا ظرفیت های قانونی برای فعال تر شدن شوراها را احصا و احیا کنند. 
دولت کاماًل برای همکاری در این زمینه آمادگی دارد چرا که شورا را برخاسته از 
رأی و نگاه مردم می داند که در قانون اساسی پایگاه و جایگاه دارد و می تواند کمک 
بسزایی برای اداره بهتر کشور باشد. رئیس جمهور گفت: با توجه به اینکه این روزها 
فصل تنظیم بودجه و در عین حال تدوین برنامه هفتم است، بسیار خوب است که 
حداکثر ظرف یک ماه و حتی کمتر، این کارگروه تشکیل شده و نظرات اعضا برای 
رفع مشکالت و کارآمدتر شدن شوراها را جمع آوری، جمع بندی و ارائه کنند تا در 

الیحه بودجه و به ویژه برنامه هفتم لحاظ شود.
رئیسی با اشاره به سخنان مطرح شده از سوی اعضا برای اعالم نظر شوراها درباره 
به  نگاه  با  از یک سو  این موضوع موافقم که شوراها  با  بنده  افزود:  بودجه عمومی 
ملی  مسایل  به  فراگیر  و  کالن  نگاه  با  دیگر  سوی  از  و  خود  دیار  و  شهر  محله، 
پیشنهادات خود را در این زمینه اعالم کنند و این را هم برای دولت و هم برای 

مجلس مفید می دانم.

اگر چانه زنی جای نگاه توامان منطقه ای و ملی را بگیرد عدالت به حاشیه 
رانده می شود

آیت اهلل رئیسی اضافه کرد: اگر نگاه توامان منطقه ای و ملی وجود نداشته باشد کار 
وارد یک روال چانه زنی به گستردگی تمام کشور می شود و در این وضعیت چانه زنی، 
عدالت در حاشیه قرار می گیرد. تجربه بیش از 4۰ سال گذشته نشان می دهد که 
باید عدالت را محور قرار دهیم و بودجه و اعتبارات کشور با همه نیازهای کشور دیده 

شده و به اولویت ها توجه شود.
یکی  شوراها  کرد:  تصریح  اولویت ها  تشخیص  اهمیت  بر  تاکید  با  جمهور  رئیس 
به  مناطق  اولویت های  تشخیص  در  می توانند  که  هستند  دستگاه هایی  بهترین  از 
دولت کمک کنند. در دولت مردمی جایگاه نمایندگان مردم در شوراها به عنوان 
کمک کننده به دولت، چه در تصمیم سازی ها و چه در تصمیم گیری ها بسیار مهم 
و خاطرنشان  عنوان  نیرو در شهرداری ها  تراکم  را  دیگر  رئیسی مسأله مهم  است. 
کرد: اگر در جذب نیرو در شهرداری ها ابتدا نیرو را جذب کردیم و بعد دنبال پست 
و مأموریت برای او بودیم، مشکل ایجاد می شود. البته این مشکل در همه ادارات 
هست و فقط در شهرداری ها نیست. ادارات و سازمان ها باید بر اساس مأموریت شان 

نیرو جذب کنند، آن هم به میزانی که بودجه و اعتبارات اجازه می دهد.

شوراها نگاه انقالبی و کارآمد را بر جذب و کارآمدی نیروی انسانی
 حاکم کنند

رئیس جمهور با تأکید بر اینکه نباید تصور از کار فقط کار اداری و نشستن پشت 
میز باشد، گفت: کار در عرصه تولید و خدمات بسیار مهم و موثر است و شوراها در 
این زمینه نیز باید بر شهرداری ها نظارت کنند. شوراها باید با تکیه بر تجربه فعالیت 
کارکنان  کارآمدی  و  حقوق  پرداخت  ارتقاء،  نگهداری،  در جذب،  گذشته  دهه  دو 
شهرداری ها گام متفاوتی نسبت به قبل بردارند، به نحوی که یک نگاه انقالبی، بدون 
تبعیض و کارآمد در شهرداری ها، شوراهای شهر، ادارات و همه سازمان ها حکمفرما 
شود. آیت اهلل رئیسی با اشاره به طرح موضوع مشکل زمین های قولنامه ای به ویژه 
اراضی کشاورزی در بخش های زیادی از کشور گفت: کار صدور سند رسمی برای 
اراضی کشاورزی می تواند هم در  برای  آغاز شده است. صدور سند رسمی  اراضی 
تفکیک اراضی و هم در تعیین وضعیت مالکیت کمک زیادی کند و از تجاوز و تعدی 
نسبت به اراضی چه آنچه مربوط به بیت المال است و چه اراضی شخصی پیشگیری 
در  کالنشهرها  به  مبتال  مشکالت  طرح  اشاره  با  جمهور  رئیس  کند.  جلوگیری  و 
مسائل  می توانند  با شهرداری های کالنشهرها  تعامل  در  افزود: شورها  نشست  این 
موجود را جمع بندی کنند و دولت نیز نسبت به این موضوع دغدغه دارد و مسائل 

کالنشهرها را بسیار مهم می داند.
اصالح و جابجایی افراد برای ارتقای کارآمدی را عقب نشینی تلقی نکنید

رئیسی در ادامه سخنانش با تأکید بر ضرورت پیگیری جدی امور اصالحی چه در 
ساختارها و چه در رفتارهای شخصی اظهار داشت: اعضای محترم شوراها به هیچ 
وجه انجام امور اصالحی را عقب نشینی تلقی نکنند. مهم آن است که کار و امور 
مردم چرخشی داشته باشد که مورد رضایت مردم قرار گیرد و بتواند کار را پیش 
ببرد و کارآمد باشد؛ این مهم است. رئیس جمهور اضافه کرد: در این زمینه و در 
زمینه جابجایی مدیران و کارکنان، آبروی افراد بسیار مهم است، اما آبروی نظام، 
افراد  و حرمت  آبرو  باید  دارد.  ارجحیت  کارآمد خیلی  اداری  مجموعه  یک  آبروی 
حفظ شود، اما حرمت و جایگاه سازمانی که می خواهد به مردم خدمت کند، باالتر 
از اینها است. آیت اهلل رئیسی در زمینه موضوع آالیندگی، مالیات و عوارض صنایع 
اظهار داشت: موضوع مسئولیت های اجتماعی صنایع در قبال منطقه ای که در آن 
واقع شدند، موضوعی قانونی است که باید به دقت و با جدیت دنبال شود. همچنین 
صنایع باید به شکلی برنامه ریزی و عمل کنند که مانع از ایجاد هر گونه آلودگی در 
محیط شوند، چرا که بر اساس قانون اساسی هر اقدام صنعتی و توسعه ای فرع بر 
حفظ محیط زیست است، حال اگر کارخانه ای آالیندگی ایجاد می کند، حتما باید 

اقداماتی داشته باشد که این آالیندگی موجب آزار و زیان مردم نشود.
همه دستگاه ها موظف هستند شوراها را بر اساس قانون اساسی 

به رسمیت بشناسند
رسمیت  به  بر  تاکید  برای  شده  مطرح  درخواست های  به  اشاره  با  جمهور  رئیس 
رسمیت  به  اساسی  قانون  موجب  به  شوراها  کرد:  تصریح  شوراها  شدن  شناخته 
به  را  روستا  و  شهر  شوراهای  هستند  موظف  دستگاهها  همه  و  شده اند  شناخته 
رسمیت بشناسند. آیت اهلل رئیسی با اشاره به اهمیت موضوع مدیریت واحد شهری 
خاطرنشان کرد: در این زمینه اعضای شوراها و به ویژه در شورای عالی استان ها باید 
با وزارت کشور همفکری کنند تا تدوین این الیحه در کنار تنظیم برنامه هفتم با 

مشارکت شما به پیش رفته و در مجلس هم دنبال شود.
رئیس جمهور با بیان اینکه برای دولت بسیار مهم است که موارد و مصادیق تبعیض 
را از نگاه اعضای شوراها ببیند و بشنود و شوراها برای رفع این مصادیق راهکارها و 
پیشنهاد هم ارائه دهند، تصریح کرد: مصادیق را جمع بندی کنید و به فرمانداران، 
تاکید می کنم که  اجرایی  معاون  به  بنده هم  ارائه کنید.  وزیر کشور  و  استانداران 

پیگیر این موارد باشد.
رئیسی خاطرنشان کرد: ممکن است جایگاه قانونی شوراها در قوانین موضوعه درست 
تعریف نشده یا درست تعریف شده باشد اما در اجرا دچار مشکل باشد. ما باید با 
تعریف  بتواند جایگاه  باشد و که شورا  این  همکاری دوستان در شوراها تالش مان 
شده خود را داشته باشد. بنده آمادگی دارم در استان ها یا در دفتر ریاست جمهوری 
خدمت شما باشم تا این مسائل به شکل شایسته مورد رسیدگی قرار گیرد و شوراها 

بیش از پیش در راستای گره گشایی از مشکالت مردم فعال شوند.
باور دولت مردمی این است که با این مردم می شود به قله ها رسید

رئیس جمهور در بخش دیگری از سخنانش با بیان اینکه معتقدیم امروز ظرفیت های 

بسیاری در کشور وجود دارد و به رغم تهدید و تحریم می توانیم گام های بلندی در 
پیشرفت  ما  نمی خواهد  برداریم، گفت: می دانیم که دشمن  پیشرفت کشور  جهت 
داشته باشیم، تولید در کشور رونق داشته باشد، اقتصاد ما اقتصاد مقاومتی باشد، 
علم و دانش در کشور ارتقا پیدا کند و نمی خواهد متخصصین و افراد کارآزموده در 

هر عرصه ای گره ها را باز کنند.
آیت اهلل رئیسی افزود: دشمن در این راستا در عمل بسیار چوب الی چرخ گذاشت و 
در هر حوزه ای که متخصصین ما وارد شدند آنها را در محدودیت و تحریم قرار داده 
است. دشمن حتی از تامین داروی مورد نیاز بیماران ما هم ممانعت کرده است. ما 
چنین دشمنی داریم که در چهل و سه ساله سپری شده از انقالب همواره در صدد 

توطئه و فتنه علیه انقالب و نظام بوده است.
رئیس جمهور اظهار داشت: دشمن اراده کرده قطار پیشرفت ایران اسالمی متوقف 
جنگ  یک  اینجا  کند؛  حرکت  پرشتاب  قطار  این  که  کردیم  اراده  هم  ما  و  شود 
اراده هاست. دشمن همه تالش خود را کرد تا اراده خود را محقق کند، اما دیدند 
برخالف خواست و تالش آنها صادرات نفت ایران به سطح قبل از تحریم ها رسید، 
تعامالت و مراودات تجاری ایران افزایش یافت و لذا رسما اعالم کردند که سیاست 

فشار حداکثری آنها شکست خورده است.
کردن  خنثی  و  رفع  برای  محور  دو  در  مردمی  دولت  اینکه  به  اشاره  با  رئیسی 
توامان تحریم ها تالش کرد، گفت: دولت مردمی در زمینه افزایش صادرات، تکمیل 
صدور  سامانه  مثل  مانده  معطل  طرح های  و  قوانین  اجرای  و  نیمه تمام  طرح های 
مجوزها که ۱۳ سال در کشور معطل مانده بود یا اجرای قانون رتبه بندی معلمان که 

۱۱ سال معطل مانده بود، گام های اساسی برداشت.
رئیس جمهور اضافه کرد: دشمن تالش کرد حرکت دولت را متوقف یا کند نماید، 
اما به تعبیر رهبری معظم انقالب اسالمی دید که کشور دارد پیشرفت همه جانبه 
می کند و دولت هم نگاهش به دست خارجی ها نیست و معطل لبخند و اخم آنها 
نمی ماند و کشور را با اتکا بر توانایی جوانان و نیروی انسانی کارآمد به پیش می برد.

آیت اهلل رئیسی با تصریح بر اینکه ما اصحاب »ما می توانیم« هستیم، اظهار داشت: 
این دولت هم مشکالت بودجه ای و اعتباری دارد اما با قوت، با همین مردمی که 
جنگ را اداره کردند، با همین مردمی که مشکالت را تحمل کردند و حاضر نشدند 
با این مردم می شود به  ذلت را بپذیرند، کار را به پیش برد؛ باور ما این است که 

قله ها رسید.
کسانی که نگاه تحولی ندارند، نباید در مصدر امور قرار گیرند

رئیس جمهور با اشاره به اینکه دشمن از این وضعیت احساس خسارت و عقب ماندگی 
کرد، ادامه داد: در عرصه تحریم نیز گفتیم مذاکره اشکال ندارد، ولی ما حرف مان 
را می زنیم که چه می خواهیم. شما پیمان شکنی کردید ولی ما این کار را نکردیم 
و آژانس بین المللی انرژی اتمی ۱۵ بار این موضوع را تایید کرد که در فعالیت های 
هسته ای ایران انحرافی وجود ندارد، اما باز امروز می گویید که تردید داریم. اتحادیه 

اروپا رسما اعالم کرد که متن پیشنهادی ایران کامال منطقی و عقالنی است.
رئیسی تصریح کرد: با یک قوم پیمان شکن مواجهیم که به راحتی نقض پیمان و 
ظلم و تعدی می کند، در مقابل آنها چه باید کرد! آیا باید در برابر چنین دشمنانی 
متوقف شد؟ باور ما این است که در برابر این دشمن باید پیشرفت کرد و لذا اراده 

کردیم و ملت ما اراده کرده است که پیشرفت داشته باشد.
مطهر  برکت خون  به  و  وجود خواست دشمن  با  اینکه  بر  تاکید  با  رئیس جمهور 
این کشور شبانه روز خدمت می کنند،  و تالش کسانی که در جای جای  شهیدان 
آینده را روشن می بینیم، خاطرنشان کرد: دشمن 4۳ سال است که علیه ما توطئه 
و فتنه گری می کند. همه مسئوالن در بخش های مختلف بدانند که امروز مهم ترین 
وظیفه ما خدمت کردن به مردم، گره گشایی از زندگی مردم، برداشتن موانع از پیش 
راه تولیدکننده و فعال اقتصادی و کسانی است که می خواهند در عرصه های مختلف 
کار و تالش کنند. آیت اهلل رئیسی در ادامه گفت: کسانی که نمی خواهند با این نگاه 
افراد نباید در مصدر  تحولی کار کنند، کسانی که می گویند نمی شود و نشد، این 
امور و در جایگاه تصمیم گیری قرار گیرند. این افراد باید از مسیر اصلی خدمت کنار 
گذاشته شوند، تا این راه ادامه پیدا کند. کارمندی، کارشناسی، مدیری اگر به هر 
دلیل نمی خواهد، جواب مردم را نمی دهد، راه را برای خودش بسیار سخت می بیند، 
نگاهش نگاه ما نمی توانیم است، این فرد را باید در حاشیه قرار داد و متن و مسیر را 
در اختیار کارمندان و کسانی قرار داد که روحیه شان، روحیه کار، تالش، گره گشایی 

از زندگی مردم و در یک کلمه روحیه ما می توانیم، است.

رئیس جمهوردر یازدهمین اجالس شورای عالی استان ها:

مدیرانی که نگاه تحول گرا ندارند، کنار گذاشته شوند
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جهادگران بسیجی ۷4 واحد مسکونی 
برای نیازمندان ساختند

بویراحمد  شهرستان  سپاه  بسیج  مقاومت  ناحیه  فرمانده 
تاکنون   ۹۷ سال  از  شهرستان  این  بسیج  جهادگران  گفت: 
نیازمندان ساخته و تحویل  برای  حدود ۷4 واحد مسکونی 
تبریک  با  شنبه  روز  انوری  حسین  سرهنگ  اند.  داده  آنان 
های  گروه  داشت:  اظهار  خبرنگاران  جمع  در  بسیج  هفته 
جهادی بسیجی در ابعاد مختلف از جمله توزیع بسته های 
معیشتی، کمک به ساخت و ساز، ساخت منزل مسکونی  به 
مردم  به  متعلق  بسیج  افزود:  وی  شتابند.  می  مردم  کمک 
بوده و تمام تالش بسیج برای این است که خدمتگزار مردم 
رفع  در  بویراحمد  و  کهگیلویه  جهادی  های  گروه  و  باشند 
بسیج  مقاومت  ناحیه  فرمانده  شوند.  سهیم  مردم  مشکالت 
سپاه شهرستان بویراحمد تصریح کرد: از ابتدای شکل گیری 
همه  ،در  انقالب  کبیر  بنیانگذار  توسط  بسیج  مقدس  نهاد 
صحنه ها پشتیبان نظام و انقالب بوده و اکنون هر جا که 
نیاز به حضور بسیج باشد حضور پیدا خواهد کرد . سرهنگ 
انوری تاکید کرد: در طول هفته بسیج که با شعار محوری 
بسیج خدمتگزار مردم ایران از ۲۹ آبان شروع خواهد شد، 
در سپاه ناحیه بویراحمد بیش از۳۰ عنوان برنامه با ۱۲۵ ریز 
پایان  تا  بسیج  ابتدای هفته  از  را خواهیم داشت که  برنامه 
آن برنامه اجرایی خواهند شد. وی ابراز داشت: در اولین روز 
از هفته بسیج رزمایش جهادگران فاطمی اجرا می شود که 
شتابند.  می  نیازمندان  و  مردم  مدد  به  جهادی  های  گروه 
بویراحمد  شهرستان  سپاه  بسیج  مقاومت  ناحیه  فرمانده 
های  پایگاه  فرماندهان  از  تجلیل  دیگر  روزهای  در  گفت: 
مقاومت بسیج، کارگاه های پیشگیری از اعتیاد، فرزند آوری 
و جمعیت و سبک زندگی اسالمی، نشست های بصیرتی با 
موضوع جهاد تبیین و تربیت و تعالی، جشنواره جهادی علم 
و فناوری و تجلیل از مخترعین برتز در شهرستان بویراحمد، 

افتتاح مرکز مشاوره خانواده بسیج برگزار خواهد شد.
سرهنگ انوری اضافه کرد: ۲ کارگاه تولیدی مانتو برای زن 
مسلمان ایران اسالمی با دایر کردن حداقل ۵۰ چرخ خیاطی 
سرپرست  بی  و  سرپرست  بد  زنان  تا  شد  خواهد  افتتاح 
مشغول به کار شوند. وی ادامه داد: در روز آخر هفته بسیج 
شده  نامگذاری  ملی«  اقتدار  و  مقاومت  »بسیج،  نام  به  که 
مصالی  در  شهرستان  بسیجیان  از  نفر  هزار  پنج  حدود 
حضرت امام حضور پیدا خواهند کرد و برنامه های متنوعی 

اجرا خواهد شد.

پنج شهرستان کهگیلویه و بویراحمد
 در وضعیت کرونایی آبی قرار گرفت

رئیس دانشگاه علوم پزشکی یاسوج گفت: عالوه بر اینکه هیچ 
بویراحمد در وضعیت قرمز کرونایی  و  شهرستان کهگیلویه 
نیست ،پنج شهرستان استان در وضعیت آبی کرونایی قرار 
به  اطالعات  براساس  افزود:  نژاد  غالم  محمد  است.  گرفته 
دست آمده و مطابق نقشه  آماری سامانه اطالع رسانی وزارت 
بهداشت هم اکنون یک شهرستان استان در وضعیت نارنجی، 
در  هم  شهرستان  پنج  و  زرد  وضعیت  در  شهرستان  چهار 
وضعیت آبی کرونایی قرار دارند. وی افزود: شهرستان لنده 
دنا  و  چرام  مارگون،  شهرستان  سه  و  نارنجی  وضعیت  در 
، شهرستان  به گفته وی  دارند.  قرار  در وضعیت زرد کرونا 
در  کهگیلویه  و  باشت  ، بویراحمد،  گچساران  بهمئی،  های 
کهگیلویه و بویراحمد در نقشه کرونایی کشور وضعیت آبی 
که  کرد  تاکید  یاسوج  پزشکی  علوم  دانشگاه  رئیس  دارند. 
مورد  همچنان  باید  همچنان  بهداشتی  دستورالعمل های 
توجه همگان قرار گیرد. براساس آمار دانشگاه علوم پزشکی 
و  کهگیلویه  در  نفر  ۱۳۰هزار  به  نزدیک  تاکنون   ، یاسوج 
یک  همچنین   اند.  شده  مبتال  کرونا  بیماری  به  بویراحمد 
هزار و ۶۰ نفر در این استان در اثر ابتال به بیماری کرونا جان 

خود را از دست داده اند. 

درخشش دوندگان کهگیلویه و 
بویراحمد در رقابتهای کشوری

از  بویراحمد  و  کهگیلویه  استان  دوومیدانی  هیات  دبیر 
درخشش دوندگان این استان در رقابتهای قهرمانی کشوری 
خبر داد. بهنام طباطبایی گفت: مسابقات دوومیدانی قهرمانی 
با  آبان   ۲۶ کشور  گانه  شش  مناطق  نوجوانان  و  نونهاالن 
بوشهر،  وبویراحمد، خوزستان،  کهگیلویه  استان های  حضور 
اصفهان، چهارمحال و بختیاری به میزبانی شهر شیراز برگزار 
شد. وی افزود: در این رقابت ها، مانی مختاری نیکو در ماده 
۸۰۰ متر مقام اول، عباس مهراب پور درماده پرتاب دیسک 
مقام اول، کیان عنبری در ماده پرتاب نیزه مقام اول، پوریا 
آریا  و  آذرگون  عباس  و  سوم  مقام  نیزه  پرتاب  در  زاهدی 

غالمی مقام های چهارم و پنجم را کسب کردند.
 دبیر هیات دوومیدانی کهگیلویه و بویراحمد از کسب مقام 
شرکت  تنها  اسدالهی  زهرا  توسط  نیزه  پرتاب  ماده  طالی 
منتخبان  کرد:  بیان  و  داد  خبر  استان  بانوان  بخش  کننده 
گانه  شش  مناطق  نوجوانان  و  نونهاالن  قهرمانی  مسابقات 
آسیا  قهرمانی  نوجوانان  دوومیدانی  رقابت های  به  کشور 

ازبکستان اعزام می شوند.

معاون بنیاد مسکن کهگیلویه و بویراحمد خبر داد:

اختصاص 415 میلیارد تومان برای 
اجرای طرح هادی در استان

 معاون بنیاد مسکن انقالب اسالمی کهگیلویه وبویراحمد 
گفت: 4۱۵ میلیارد تومان برای اجرای طرح هادی در 

روستاهای این استان تخصیص داده شد.
این  با تخصیص کامل  اظهار داشت:  امیدوار  غالم رضا 
این استان  اعتبار طرح هادی در ۲۱۷ روستای  میزان 
هادی  طرح  تاکنون  کرد:  بیان  وی  شد.   خواهد  اجرا 
۷۲۲ روستای باالی ۲۰خانوار در کهگیلویه و بویراحمد 
طرح  تاکنون  کرد:  تصریح  امیدوار  است.   شده  تهیه 
است.   شده  اجرا  استان  این  روستای   ۵۰۰ در  هادی 
توسعه  شهر،  به  روستاییان  مهاجرت  از  جلوگیری  وی 
گذاران  سرمایه  و جذب  عمرانی  های  زیرساخت  دیگر 
برای اجرای طرح های تولیدی و اقتصادی را از مزایای 
اجرای طرح های هادی در روستاها اعالم کرد.  امیدوار 
اصالح  و  ساماندهی  بر  عالوه  هادی  طرح  کرد:  اضافه 
بافت موجود، نحوه استفاده از زمین برای عملکردهای 
مختلف از جمله مسکونی، تولیدی، تجاری و کشاورزی، 
رو  روستایی  عمومی  تجهیزات  تاسیسات،  ساماندهی 
فراهم می کند. حدود 44 درصد از جمعیت ۷۲۰ هزار 
نفری کهگیلویه و بویراحمد معادل بیش از ۳۱4 هزار 
نفر در روستاهای این استان زندگی می کنند و از این رو 
برنامه ریزی در حوزه روستایی تأثیر بسزایی در بخش 

زیادی از جمعیت این استان دارد.

تسهیالت مشاغل خانگی به یکهزار و 
۶۶۶ طرح در استان اختصاص یافت

و  کهگیلویه  اجتماعی  رفاه  و  کار  تعاون،  مدیرکل 
بویراحمد گفت: امسال در راستای بهره وری از نیروی کار 
و سرمایه، بیش از ۳۸ میلیارد تومان تسهیالت مشاغل 
خانگی به یک هزار و ۶۶۶ طرح در استان پرداخت شده 
است. حمید رضا واعظی زاده اظهار داشت: امسال، ۸۶ 
میلیارد تومان منابع تعریف شده برای این مشاغل در 
استان است که بر اساس دو شاخص نرخ جمعیتی )۶۰( 
مشخص  استان  های  شهرستان  سهم   )4۰( بیکاری  و 
بانک  تعاون،  توسعه  های  بانک  افزود:  وی  است.  شده 
و  کهگیلویه  در  بانک  پست  و  کشاورزی  بانک  رفاه، 

بویراحمد پرداخت این تسهیالت را به عهده دارند. 
و  کهگیلویه  اجتماعی  رفاه  و  کار  تعاون،  مدیرکل 
انجام  های  ریزی  برنامه  طبق  کرد:  تصریح  بویراحمد 
شده، از مجموع ۱۰ هزار نفر تعهد اشتغال این مجموعه 
خانگی  مشاغل  از طریق  تنها  هزار شغل  حدود هشت 
ابراز داشت:  زاده  واعظی  استان محقق خواهد شد.  در 
همچنین امسال، ۹ هزار و ۸۳۰ مجوز مشاغل خانگی 
از ثبت محور و مجوز محور در استان صادر شده  اعم 
است. وی ادامه داد: ایجاد اشتغال در مشاغل خانگی از 
هزار  یک  استان  در  متقاضیان  از  مالی  حمایت  طریق 
رفاه  و  کار  تعاون،  مدیرکل  است.  بوده  مورد   ۸۳۰ و 
امسال،  کرد:  اضافه  بویراحمد  و  کهگیلویه  اجتماعی 
۶۰ نفر در استان بر اجرای فاز سوم طرح ملی توسعه 
مشاغل خانگی در استان نظارت داشته اند. طبق برنامه 
ریزی های انجام شده، تا پایان سال ۱۳ هزار نفر شغل 

باید در استان کهگیلویه و بویراحمد ایجاد شود.

قوانین دست و پاگیر موجب بی رغبتی 
سرمایه گذاری در استان می شود 

رئیس اتاق بازرگانی، صنایع، معدن و کشاورزی یاسوج گفت: 
قوانین منسوخ و دست و پاگیر و استعالم های متعدد موجب 
بی رغبتی سرمایه گذاران بخش خصوصی در استان به ویژه 
این  از  برخی  که  شده  تکمیلی  و  تبدیلی  صنایع  حوزه  در 
این قوانین  باید در  اند و  قوانین و استعالم ها منسوخ شده 

بازنگری صورت گیرد.
جبار کیانی اظهار داشت: مبحث کارخانجات صنایع تبدیلی 
جهاد  سازمان  خصوصی،  بخش  بین  استان  در  تکمیلی  و 

کشاورزی و بانک های استان مورد اختالف است.
وی افزود: علی رغم همه ظرفیت هایی که در استان وجود 
دارد به لحاظ تولیدات باغی و حتی دامی اهتمام جدی وجود 
ندارد البته در گفتمان ها همه دغدغه این موضوع را دارند اما 
در موقع اقدام کار مورد توجه و قابل قبولی صورت نمی گیرد.

رئیس اتاق بازرگانی، صنایع، معدن و کشاورزی یاسوج تصریح 
در  حوزه  این  به  مند  عالقه  گذاران  سرمایه  از  برخی  کرد: 
استان با وجود ایجاد زیرساخت ها و داشتن آورده اما هنوز در 

کش و قوس های بانک و دولت مانده اند.
کیانی ابراز داشت: در استان با این نوع بینش توسعه دشوار 
خودداری  گذار  سرمایه  به  منابع  دادن  از  ها  بانک  و  است 
از بانک ها پرسیده شود که چرا  باید  می کند در حالی که 
منابع در اختیار سرمایه گذار قرار نمی دهد. وی تاکید کرد: 
سرمایه گذار در استان چهار ماه حداقل برای گرفتن استعالم 
از بخشداری باید معطل بماند و برای جواز تاسیس بیش از 
4۰ مورد استعالم و پس از صدور جواز تاسیس در بانک ۳۰ 
استعالم دیگر و در بخشداری هم باید حدود ۳۰ استعالم دیگر 
صادر شود. رئیس اتاق بازرگانی، صنایع، معدن و کشاورزی 
یاسوج تاکید کرد: گرفتن استعالم های متعدد سرمایه گذاران 
را نسبت به سرمایه گذاری در این حوزه بی رغبت کرده است 
به گونه ای که شهرداری، بخشداری و همیاری به دنبال اخذ 
عوارض هستند و بانک خواهان دریافت مفاصا حساب تامین 
اجتماعی است که برای سرمایه گذاری آوردن آن کار ساده 
ای نیست. کیانی بیان کرد: در استانی که پرواز فرودگاه های 
آن در روز تنها یک مورد، راه آهن ندارد، چهارخطه آن به ۶۰ 
کیلومتر نمی رسد و تمامی زیرساخت های آن ناقص است 

سرمایه گذار حاضر به سرمایه گذاری نخواهد شد.
سرمایه  به  حاضر  هم  بومی  گذاران  سرمایه  کرد:  اضافه  وی 
گذاری نیستند و در شهرهای دیگر سرمایه گذاری کرده اند.

کارخانه قند یاسوج به عنوان مادر صنعت 
سالها  از  بعد  بویراحمد  و  کهگیلویه 
اجرایی  ستاد  مدیرکل  گفته  به  تعطیلی، 
وعده  طبق  استان  در  )ره(  امام  فرمان 
دولت  ۱4۰۰رئیس  مهر  سفر  در  که  ای 
کارخانه  این  بیکار  کارگران  به  سیزدهم 
باز  تولید  ریل  به  بزودی   ، بود  داده شده 

خواهد گشت .
 ۱۳44 سال  در  یاسوج  قند  کارخانه   
به عنوان نخستین کارخانه در کهگیلویه و 
بویراحمد شروع به کار کرد و همزمان با 
آن زمین های اطراف کارخانه و بخش های 
زیرکشت  به  منطقه  آن  دشت  از  زیادی 

چغندر رفت.
اما دیری نپایید که چراغ تولید و اشتغال 
کارگران  و  شد  خاموش  کارخانه  این  در 
بسیاری از کار بیکار و خانه نشین شدند و 
چندین سال در قعر رکود فرود رفت و به 

مخروبه ای مبدل شد.
شمارش معکوس برای تکمیل و نوسازی 
سیزدهم،  دولت  در  یاسوج  قند  کارخانه 
این  و  شده  آغاز  تعطیلی  سالها  از  پس 
کارخانه با فعالیت دوباره خود کام صنعت 
خواهد  شیرین  را  استان  این  مردمان  و 

کرد.
های  چرخ  درآوردن  حرکت  به  برای 
قند  مانده  راکد  کارخانه  زده  زنگنار 

از  حمایت  هدف  با  کارخانه  این  یاسوج 
مردم و اشتغالزایی به ستاد اجرایی فرمان 
اجرایی  ستاد  مدیرکل   . شد  واگذار  امام 
بویراحمد  و  کهگیلویه  در  ره  امام  فرمان 
ایرنا گفت: به همت هلدینگ  به خبرنگار 
ستاد  تدبیر  نواندیشان  صنعت  و  کشت 
اجرایی فرمان امام )ره( مراحل بازسازی و 
اورهال کارخانه قند یاسوج تا امروز طبق 
برنامه زمانبندی که مد نظر بود پیشرفت 
نادری  شایان  است.  داشته  درصدی   ۷۰
زمانبندی  برنامه  از  طرح  بازسازی  افزود: 
تعیین شده عقب نیست البته خریدهایی 
عملیاتی  چنانچه  است  انجام  دست  در 
شوند در بازه زمانی مقرر و تعیین شده که 
پایان امسال است تحویل داده خواهد شد. 
چرخه  به  کارخانه  این  کرد:  تصریح  وی 
راه  شیرینی  و  گشت  خواهد  باز  تولید 
بخصوص  استان  مردم  کام  به  آن  اندازی 
نشست.  خواهد  شده  بیکار  کارگران 
در  ره  امام  فرمان  اجرایی  ستاد  مدیرکل 
کهگیلویه و بویراحمد عنوان کرد: در گام 
کار  در دستور  تصفیه شکر  بحث  نخست 
است و سپس کشت چغندر و کشاورزی 
گشایش  که  گیرد  می  انجام  قراردادی 
آن  تبع  به  و  چغندر  تولید  در  خوبی 

موضوع کشاورزی به جود خواهد آمد.
نادری ابراز داشت: کاری که تا امروز انجام 

استان  بومی  متخصصان  همت  به  شده 
های  قابلیت  و  ظرفیت  از  تماما  و  بوده 
بومی در راه اندازی و احیای این کارخانه 

استفاده شده است.
وی تاکید کرد: ظرفیت کارخانه در زمینه 
چغندر  و  است  هزارتنی  یک  چغندر 
انجام  کارخانه به صورت کشت قراردادی 
اجرایی  ستاد  مدیرکل  گرفت.  خواهد 
بویراحمد  و  کهگیلویه  در  ره  امام  فرمان 
استان  در  مهم  این  چنانچه  کرد:  اضافه 
استان  همین  ظرفیت  از  شود  کشت 
صورت  این  غیر  در  شد  خواهد  استفاده 
از ظرفیت استان های فارس و خوزستان 
بیان  نادری  گرفت.  خواهیم  کمک  هم 
اندازی  راه  برای  مصوب  هزینه  کرد: 
کارخانه قند که جزو مصوبات سفر رئیس 
برآورد  تومان  میلیارد   ۳۰۰ بوده  جمهور 
این  درصد   ۵۰ از  بیش  تاکنون  و  شده 
اعتبار برای راه اندازی کارخانه قند یاسوج 
هزینه شده است. وی ادامه داد: مجموعه 
ستاد فرمان امام ره در استان ۲ ابرپروژه 
در دست داشت که یکی شرکت فرآورده 
های غذایی و قند یاسوج و دیگری شرکت 

هربی فارمد سربیشه گچساران است.
به گفته مدیرکل ستاد اجرایی فرمان امام 
نخست  فاز  بویراحمد  و  کهگیلویه  در  ره 
شرکت هربی فارمد تکمیل شده و اجرای 

فاز دوم آن در دستور کار است.
اندازی  راه  همچنین   : کرد  تاکید  نادری 
زودتر از مقرر کارخانه قند در دستور کار 

ستاد اجرایی فرمان امام ره استان است.
و  کهگیلویه  استاندار  اقتصادی  معاون 
بویراحمد هم در این ارتباط به ایرنا گفت 
: کارخانه قند یاسوج نیز یکی از واحدهای 
نماد  تعبیری  به  یا  و  استان  صنعتی مهم 
صنعت استان است که پس از هفت سال 
تعطیلی احیای آن در دولت سیزدهم در 

دستور کار قرار گرفته است.
کارخانه  این  داد:  ادامه  عسکری  احسان 
باشد  صنعتی  واحد  یک  که  آن  از  بیش 
یک پارامتر اجتماعی در استان کهگیلویه 

و بویراحمد محسوب می شود.
کارخانه قند یاسوج سال  ها غیرفعال بوده 
عنوان صنعت  به  آن  مجدد  اندازی  راه  و 
کشاورزان،  خوشحالی  سبب  استان  مادر 
از  کارگران شده و کام همه مردم استان 

فعالیت آن شیرین خواهد شد.
در  یاسوج  قند  کارخانه  اجرایی  عملیات 
تولید  اسمی  ظرفیت  با  و   ۱۳44 سال 
روزانه یکهزار تن قند و شکر آغاز شد و در 

سال ۱۳4۶ به بهره برداری رسید.
معضالت  با  کارخانه  این  مدتی  از  پس 
فراوانی دست و پنجه نرم کرد و سرانجام 
طور  به  را  خود  فعالیت   ۱۳۸۷ سال  از 
مشکالتی  سایه  اما  کرد  آغاز  مجدد 
همچون معوق ماندن حقوق، مزایا و بیمه 
کمبود  تجهیزات،  بودن  قدیمی  کارگران، 
اعتبار برای نوسازی قطعات فنی کارخانه، 
نبود چغندرقند دست از سر این کارخانه 
کارخانه  این  کمر  توانست  تا  و  برنداشت 
دی  از  یاسوج  قند  کارخانه  کرد.  خم  را 
بخش  گذار  سرمایه  به   ۱۳۹۵ سال  ماه 
بویراحمد  و  کهگیلویه  اهل  و  خصوصی 
واگذار شد که بنا به دالیلی راکد و یا نیمه 
فعال ماند. با تالش و مساعدت مسئوالن 
قضات  قاطع  رأی  صدور  با  و  استانی 
کارخانه  واگذاری  استان،  دادگستری 
ابطال  بومی  گذار  سرمایه  به  یاسوج  قند 
اینک  شد.  صادر  آن  بازگشت  به  رأی  و 
این کارخانه به همت ستاد اجرایی فرمان 
امام )ره( در حال احیای و بازسازی دوباره 
اندازی  راه  برای  تالش  و  کار  ک  است 

مجدد آن ادامه دارد.

تحقق وعده رئیس جمهور در سفر به  کهگیلویه و بویراحمد ؛

کارخانه قند یاسوج به ریل تولید باز می گردد

و  کهگیلویه  ریزی  برنامه  و  مدیریت  سازمان  رئیس 
برای  تومان  میلیارد   ۱۶  ، امسال  گفت:  بویراحمد 
واقع   )  ۲ مارون  سد   ( آبریز  سد  مطالعات  تکمیل 
در این استان در نظر گرفته شده است. علی شهابی 
نسب، اظهار داشت: سد آبریز هم یکی از دغدغه های 
اصلی مردم استان، به ویژه منطقه کهگیلویه است و 
تأمین آب کشاورزی منطقه  نیز  از اجرای آن  هدف 
لنده(، آب شرب و صنعت است.  و  )دهدشت، چرام 
مهم  بسیار  های  پروژه  از  یکی  سد  این  افزود:  وی 
اتمام می  به  رو  تقریباً  آن  مطالعات  که  بوده  استان 

باشد و مجوز زیست محیطی آن اخذ شده است.
و  کهگیلویه  ریزی  برنامه  و  مدیریت  سازمان  رئیس 
بویراحمد ظرفیت سد آبریز کهگیلویه را حدود ۱۳۵ 

میلیون متر مکعب عنوان کرد و اظهار داشت :با بهره 
این سد کشاورزی منطقه متحول خواهد  از  برداری 
مخالفت  با  سد  این  کرد:  تاکید  نسب  شهابی  شد. 
هایی برون از استان مواجه بود و ادعا داشتند که سد 
براساس  شود اما  می  مارون  رودخانه  آبی  کم  باعث 
نظر کارشناسان هیچگونه تأثیری بر کم آبی رودخانه 
حتی  و  داشت  نخواهد  خوزستان  منطقه  در  مارون 

یک سد تنظیمی برای سد مارون یک است.
بر نقش مهمی که  آبریز عالوه  ابراز داشت: سد  وی 
داشت  خواهد  منطقه  کشاورزی  توسعه  و  تحول  در 
در جلوگیری از فرسایش و سیالب های مخرب برای 

خوزستان مفید خواهد بود. 
و  کهگیلویه  ریزی  برنامه  و  مدیریت  سازمان  رئیس 
در  استان  بزرگ  سدهای  کرد: تمام  بیان  بویراحمد 
استان احداث شده اند  سال های گذشته در خروجی 

اما سد مارون در خروجی کهگیلویه است.

وی اضافه کرد: امید است مطالعات سد آبریز نهایی 
از  حداقل  و  شود  گرفته  آن   ۲۳ ماده  مجوز  و  شود 

ابتدای سال ۱4۰۲ وارد فاز اجرایی شود.
جراحی  مارون  حوزه  زیر  در  که  مارون  رودخانه 
جنوب  مهم  های  رودخانه  از  یکی  است  جریان  در 
کشور قلمداد می شود و تمام »آورد« این رودخانه از 
استان کهگیلویه و بویراحمد سرچشمه می گیرد که 
براساس آنچه که مسئوالن آب منطقه ای این استان 
می گویند معادل ۲ میلیارد مترمکعب در واقع آورد 
و روان آب را در طول سال در خود جای داده است.

از  و  قرار گرفته  ایران  این رودخانه در جنوب غربی 
و  بویراحمد  و  کهگیلویه  استان  مهم  های  ظرفیت 
بخصوص شهرستان کهگیلویه بوده که سالهای زیادی 
استانهای  کشاورزی  رونق  رودخانه  این  آب  است 

پایین دست را شتاب بخشیده است.
وقت  وزیر  اردکانیان  که رضا  بود  مهرماه ۹۸  حوالی 

 ۲ مارون  سد  احداث  عملیات  که  کرد  تاکید  نیرو 
معروف به آبریز با هدف انتقال آب به ۳۰هزار هکتار 
از زمین های تشنه شهرستان های کهگیلویه و چرام  
آغاز خواهد شد و دولت سابق مصمم به ساخت این 
از  کاری  رفت  می  انتظار  که  آنگونه  اما  است.  طرح 
پیش نرفت تا اینکه با روی کار آمدن دولت عدالت 
به ویژه عدالت در  محور سیزدهم در همه حوزه ها 
طرح  این  اجرای  برای  مثبتی  های  گام  آب  توزیع 
برای تکمیل  امید  نور  و  برداشته شده  توسعه محور 

آن در دل مردم استان روشن شده است.
و  لنده  کهگیلویه،  های  شهرستان  مردم  دغدغه 
دولت  بخصوص  و  مسئوالن  از  سالها  این  چرام طی 
سیزدهم با توجه به وجود دشت های وسیع و اراضی 
مستعد کشاورزی و ظرفیت های بالقوه در بخش های 
در  آبریز  سد  احداث  گردشگری  و  صنعتی  مختلف 

باالدست رودخانه مارون است.

1۶ میلیارد تومان برای مطالعات 
سد آبریز در نظر گرفته شد

معاونت  تصویری  هنرهای  مدیردفتر 
کشور  هنری  حوزه  استان های  راهبری 
تولیدشده  فیلمهای  مجموعه   گفت: 
کننده   وبویراحمد،امیدوار  درکهگیلویه 
درحوزه  برتر  استان  سه  جزو  درکشور  و 

تولیدکمی وکیفی فیلم است.
امیرعباس شهدوست روز شنبه در نشست 
و  استان کهگیلویه  رئیس حوزه هنری  با 
بویراحمد و مستندسازان استان در یاسوج 
مستند  کارگروه  »کاما«،  گروه  کار  افزود: 
استان ها است که از ۱۰ مهرماه آغاز به کار 
کرده است و دغدغه این کارگروه این است 
اشرافی  و  مبنای سلیقه  بر  که هنرمندان 
که دارند به ما طرح مستند ارائه بدهند و 

ما از این طرح ها حمایت کنیم.
وی با بیان اینکه مستند سازان کهگیلویه 
و بویراحمد می توانند طرح مستند خود را 
برای کارگروه ارسال کنند، اظهارکرد: پس 
ساخت  برای  نظر  مورد  بودجه  تأیید،  از 

مستند به آنها تعلق می گیرد.
معاونت  تصویری  هنرهای  مدیردفتر 
کشور  هنری  حوزه  استان های  راهبری 
در  که  مستندهایی  کرد:  خاطرنشان 
اولی ها  کار  می شود  ساخته  کارگروه  این 
رزومه  یک  باید  کارگردان  و  نیستند 
و…  ژانر  قالب،  در  و  باشد  داشته  ای 
محدودیتی در ساخت مستند وجود ندارد.

محدودیت  تنها  اینکه  بیان  با  شهدوست 
شود  تولید  مستندهایی  که  است  این  ما 

که به موضوعات استانی بپردازند، تصریح 
هنرمندان  که  است  این  ما  دغدغه  کرد: 
به  دارند  که  اشرافی  و  سلیقه  مبنای  بر 
طرح ها  این  از  ما  و  بدهند  ارائه  طرح  ما 

حمایت کنیم.
می تواند  تولیدی  مستند  داد:  ادامه  وی 
در  آن  سوژه  که  باشد  موضوعی  شامل 
تاریخچه  یا درباره پیشینه و  استان است 
فضای  در  باید  مستندها  و  است  استان 
این  به  موضوع  این  و  باشد  بوم  زیست 
معنا نیست که مستندهای خارج از فضای 
طرح  بلکه  نمی کنیم  قبول  را  بوم  زیست 
این طرح  ارسال می شود و  این مستندها 
قرار  بررسی  مورد  سوره  مستند  گروه  در 

می گیرد.
معاونت  تصویری  هنرهای  مدیردفتر 
کشور  هنری  حوزه  استان های  راهبری 
بودجه ویژه ای که در نظر  اینکه  بیان  با 
زیست  مستندهای  برای  شده،  گرفته 
نیست،   سند  به  محدود  فقط  و  بوده  بوم 
عنوان کرد: کارگروه کاما از پنج نفر عضو 
تشکیل شده که از اعضای این کارگروه دو 
نفر بیرون از ستاد هستند و یک نفر نیز 

کارشناس هنرهای تصویری استان است.
شهدوست تاکید کرد: ما از مستند سازان، 
طرح، برآورد و یک فیلم هفت دقیقه ای از 
توضیحات در خصوص مستند می خواهیم.

محدودیتی  کارگروه  این  داد:  ادامه  وی 
نیست  فراخوان  یک  قالب  در  و  ندارد 

داشت  خواهد  ادامه  سال  چندین  بلکه 
ولی محدودیت تصویب طرح برای بودجه 
امسال را تا پایان دی ماه خواهیم داشت و 
در صورت تأمین بودجه امسال، از بودجه 

سال بعد تأمین خواهد شد.
معاونت  تصویری  هنرهای  مدیردفتر 
کشور  هنری  حوزه  استان های  راهبری 
انتشار و توزیع کارها  بیان کرد: در بحث 
در عرصه ملی و بین المللی، تلویزیونی و 
جشنواره ها محدودیتی وجود ندارد و ساز 
و کار متناسب برای آن طراحی شده است.

شریف اسالمی، رئیس حوزه هنری استان 
کهگیلویه و بویراحمد نیز در این نشست 
استان،  بوم  زیست  سند  تدوین  با  گفت: 
نگاه ما به سمت فرهنگ عشایری با تکیه 

بر روحیه حماسی تغییر می کند.
فرهنگ  با  متناسب  امر  این  افزود:  وی 
عشایری در کهگیلویه و بویراحمد است و 

در این راستا فعالیت خواهیم کرد.
اسالمی با بیان اینکه خیلی از هنرها مثل 
دهه های  در  موسیقی  سینما،  عکاسی، 
بویراحمد  و  کهگیلویه  در  انقالب  از  بعد 
اینکه  وجود  با  اظهارکرد:  گرفت،  شکل 
حرکت در این هنرها دیر شروع شد ولی 
جشنواره های  در  استان  این  هنرمندان 
کردند  را کسب  زیادی  افتخارات  مختلف 
که نشان از استعداد در این حوزه ها دارد.

و  کهگیلویه  استان  هنری  حوزه  رئیس 
این  افتخارات  کرد:  خاطرنشان  بویراحمد 
استان در جشنواره ها قابل مالحظه است 
جشنواره  در  گذشته  سال  که  طوری  به 
صورت  به  استان  از  اثر  سه  فجر  فیلم 
افتخار،  دیپلم  دریافت  به  موفق  جداگانه 
کاندیداتوری بهترین فیلم مستند و کسب 

سیمرغ فیلم فجر شدند.

اسالمی با اشاره به بکر بودن کهگیلویه و 
زیست  و  جغرافیا  کرد:  تصریح  بویراحمد 
بوم استان، زمینه ای است برای سوژه یابی 
که همین امر باعث می شود در سال های 
هنرمندان  بیشتر  درخشش  شاهد  آتی 

استان در بخش فیلم و عکس باشیم.
هنری  حوزه  دستاوردهای  بیان  با  وی 
سال  از  کرد:  بیان  فیلم  بخش  در  استان 
۹4 به دنبال تولید فیلم با کیفیت رفتیم 
جشنواره های  در  بعد  به  زمان  آن  از  و 
مختلف داخلی و خارجی هنرمندان خوش 
به موفقیت جواد  درخشیدند که می توان 
ایثار،  و  رسام  جشنواره  در  اصل  هادی 
کوتاه  فیلم  جشنواره  در  مستند  بهترین 
برترین  ایمانی، جایزه  آقای  توسط  تهران 
هندوستان،  کشور  جشنواره  در  انیمیشن 
و…  خارجی  جشنواره های  در  وایه  فیلم 

اشاره کرد.
همچنین وحید شاهی، مسئول استان های 
نشست  این  ادامه  در  سوره  مستند  مرکز 
از  یکی  وبویراحمد  کهگیلویه  گفت: 
تولیدی آن  استان هایی است که کارهای 

ظرفیت بومی خود را حفظ کرده است.
وی افزود: به دنبال این هستیم که چرخه 
تولید مستند در کهگیلویه و بویراحمد با 
به  توجه  با  و  برود  بیشتری پیش  سرعت 
قطب  به  را  آن  بتوان  استان  این  ظرفیت 

تولید مستند در غرب کشور تبدیل کرد.
 شاهی اظهارکرد: ما وظیفه داریم که بستر 
بسترهای  تلویزیون،  در  را  مستند  پخش 
مجازی و وی ا دی خارجی و داخلی فراهم 
کنیم. مستند سازان، برای ارائه طرح های 
خود به واحد فیلم حوزه هنری کهگیلویه 

و بویراحمد مراجعه کنند.

کهگیلویه و بویراحمد از استان های 
برتر در تولید فیلم است
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متولد فروردین : 
امروز  است  ممکن  و  قوی تر هستند  در حال حاضر  احساسات شما 
مشکل جدیدی به وجود بیاید و باعث شود روز سختی داشته باشید. 
به شما توصیه می شود که احتیاط کرده و هوشیار باشید؛ برای اینکه 
با توجه به توانایی ذهنی خود یک تصویر زیبا را  شما قادر هستید 

کاماًل بدون عیب و نقص تجسم کنید. 
متولد اردیبهشت : 

با وجود اینکه بعد از کامل شدن ماه کشش و بحران شروع به کاهش 
یافتن کرده است، شما هنوز نمی توانید برای مشکل غیر قابل حل بر 
سر دو راهی قرار گرفتن راه حلی سریع پیدا کنید. مسئولتهای شما 
در خانه و خانواده تان تکمیل کردن کارهایتان در محل کار را برایتان 

مشکل کرده است..
متولد خرداد : 

انتخاب مردد هستید و  اما در این  انجام دهید  انتخابی را  باید  شما 
نمی دانید که کدام انتخاب از سایر انتخاب ها متمایز است، کمی صبر 
داشته باشید راه حل و انتخاب درست به زودی نمایان خواهد شد . 

متولد تیر : 
شخصی امروز ممکن است که قصد و نیات شما را اشتباه تعبیر کند، 
در حالیکه ثابت شده است که شما نمی توانید با توجه به جلد یک 
کتاب در مورد آن قضاوت کنید. فعالیتهای شما با قلب شما متناقض 

هستند و هر کدام به راهی جدا می روند. 
متولد مرداد :

 شما به تازگی برای به دست آوردن تمایالت تان راه تان را خیلی دور 
همه  این  برسید  تمایالت تان  به  می توانید  سادگی  به  شما  می کنید 
اینکه صحبت ها و رفتارهای خودتان  تالش زیادی الزم نیست.برای 
را به دیگران بقبوالنید، معموال سریع با آنها وارد جنگ می شوید اما 
بهتر است به جای این کار با آنها به صحبت بنشینید زیرا همه افراد 
از این کارها راضی نمی باشند و ممکن است در مقابل شما واکنشی 

نشان دهند که منجر به نزاع بین شما و آنها شود.
متولد شهریور : 

ارتباط برقرار کردن با یک گروه هم فکر می تواند امروز برایتان جالب 
باشد. این کار باعث یک رشد خالقانه در شما شده و فرصتی است 
تا از زندگیت لذت ببرید. شما حتی آمادگی این را دارید که کاری 
را خارج از حیطه کارهای قبلی ات انجام دهید. درمورد اینکه دیگران 
از فعالیت شما قرار است  چگونه فکر می کنند نگران نباش، بخشی 

تغییر کند تا روش زندگی تان را بازیابی نمایید.
متولد مهر : 

را  فراوانی هستید و نقش های خود  فعالیت های  اگر چه شما دارای 
به خوبی می توانید  نیز  انجام می دهید و در صحنه رقابت  به خوبی 
زندگی تان  جنبی  اتفاقات  اما  برخیزید  مبارزه  به  خود  رقیب های  با 
پیشبرد  برای  شما  انرژی  از  است  کرده  امید  نا  حدودی  تا  را  شما 
بسیاری  فعالیت های جنبی  دارای  است. شما  خواسته هایتان کاسته 
و  کرده  محدود  را  فعالیت های خود  که  می شود  توصیه  نیز هستید 
همه تالش تان را در یک زمینه سرمایه گذاری کنید تا نتیجه بهتری 

داشته باشید.
متولد آبان :

می دهند؛  نیرویی  و  توانایی  شما  به  دیگران  امروز   
شما به  کمکی  چه  بفهمند  خودشان  حتی  اینکه  بدون 

کرده اند! البته این موضوع به این معنی نیست که آنها کار خاصی 
داشتید  کمک  به  نیاز  که  وقتی  که  بدانید  را  این  فقط  می کنند، 
می توانید به آنها تکیه کنید، به خاطر اینکه کامال مشخص است که 

دوستان تان در موقع لزوم حتما یاری تان خواهند کرد. 
متولد آذر :

 شما به تازگی کاری و یا رفتاری را آغاز کرده اید که به نظرتان به 
سادگی می توانید به هدف غایی خود نائل شوید، اما اگر هدف را ساده 
بینگارید، نمی توانید به نتیجه ی مطلوبی برسید. شما آمادگی برای 
نیز دارید پس تالش هایتان  را  تالش های و موقعیت های بیشتری 
را برای به دست آوردن منفعتی بزرگتر و با ارزش تر افزایش دهید. 

متولد دی : 
امروز به خاطر انجام کارهای بی مقدمه و بدون فکر ممکن است تحت 
فشار و استرس زیادی قرار بگیرید. این کار برخالف طبیعت و اخالق 
شماست . همچنین شما در مقابل واکنش ماه نشان خود ایستادگی 
می کنید. در نهایت ممکن است شما قادر باشید که جلوی خودتان 
را بگیرید اما هنوز می توانید احساس کنید که اگر به دنبال آن نروید 
تان  ذهن  که  بدهید  اجازه  اید.  داده  دست  از  را  مهمی  بسیار  چیز 

آمادگی تغییر و تحول را داشته باشد. 
متولد بهمن : 

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

یک رابطه قلبی واقعی ایجاد کنید. 
انجام  االن  همین  باید  که  کاری  از  اینکه  جای  به   : اسفند  متولد 
کنید  کنید سعی  غرولند  به  و شروع  و عصبی شوید  ناراحت  دهید 
آن را به عنوان یک بازی ببینید. اگر شما زمان خوبی داشته باشید 
سعی  اما  ببرید.  باال  را  خود  وری  بهره  که  می شوید  مشتاق  بیشتر 
نکنید تا از روبرو شدن با پی آمدهای واقعی که امروز نمایان می شوند 

اجتناب کنید. 

3
فال روز 

تصوری که در مورد مصرف لبنیات و سنگ سازی 
به  توجه  با  است،  اشتباه  کاماًل  دارد،  وجود  کلیه ها 
نقش مفید کلسیم در بدن، قطع مواد غذایی حاوی 
توصیه  عنوان  هیچ  به  لبنیات،  به خصوص  کلسیم 
نمی شود.  امیرحسین کاشی، بیشترین دلیل مراجعه 
به کلینیک های اورولوژی را سنگ های کلیه دانست 
و مصرف کمتر آب و مایعات را، از مهم ترین دالیل 

ایجاد این سنگ ها نام برد.
مختلف  مناطق  در  اینکه  وجود  با  شد:  یادآور  وی 
کشور، سختی آب )مجموعه امالح موجود در آب( 
متفاوت گزارش شده است، بین میزان سختی آب 
در شهرهای مختلف ایران و وجود سنگ های کلیه 

هیچ ارتباطی پیدا نشده است.

کاشی گفت: حضور یک سری از امالح در آب، میزان 
سنگ سازی کلیه ها را کمتر می کند، مانند: حضور 
یون منیزیم در آب، هرچه میزان یون منیزیم در آب 
بیشتر باشد، میزان سنگ سازی این آب کمتر است.

فرد  یک  نیاز  مورد  آب  مصرف  کرد:  تصریح  وی 
مختلف  ساعات  در  تناسب،  به  باید  روز،  شبانه  در 
که  آبی  هر  به  باید  افراد  و  شود  تقسیم  روز  شبانه 
دسترسی داشته باشند، اعم از آب لوله کشی شهری، 
آب چشمه و…، به اندازه کافی مصرف کنند و این 
کلیه  سنگ های  ایجاد  باعث  آب،  امالح  که  دغدغه 

می شود را نداشته باشند.
شهید  پزشکی  علوم  دانشگاه  علمی  هیئت  عضو 
مایعات  میزان  که  سوال  این  به  پاسخ  در  بهشتی، 
دریافتی هر فرد به صورت روزانه باید به چه میزان 
باشد، گفت: افراد به خصوص افرادی که کلیه سنگ 
مایع  لیتر   ۲.۵ الی   ۲ بین  روزانه  باید  دارند،  ساز 
لیوان   ۱۲ الی   ۱۰ معادل  تقریباً  که  کنند  مصرف 

آب می شود.
وی توصیه کرد: بهتر است ۶۰ الی ۷۰ درصد مایعات 
دریافتی، آب باشد. همچنین این میزان مایع باید در 
طول شبانه روز تقسیم شود، یعنی به طور متناسب 

در ساعات مختلف شبانه روز مصرف شود.
را  کشور  در  کلیه  سنگ  نوع  شایع ترین  کاشی، 
کرد:  تاکید  و  نامید  کلسیمی  کلیوی  سنگ های 
ویژه ای  محدودیت  سنگ،  نوع  این  به  مبتال  افراد 
این  محدودیت  تنها  ندارند،  لبنیات  از  استفاده  در 
البته  افراد، محدودیت مصرف مکمل کلسیم است، 
کلسیم های همراه با منیزیم و سایر ریز مغذی ها در 

این افراد مشکلی ایجاد نمی کند.
به  روز،  شبانه  طول  در  باید  افراد  این  افزود:  وی 
منظم  طور  به  که  مایعاتی  و  آب  مصرف  به  تناوب 
در وعده های مختلف شبانه روز تقسیم شده است، 
بپردازند، او ادامه داد: مصرف حجم زیاد مایعات در 

یک وعده کار صحیحی نیست.

کاشی در پاسخ به این سوال که آب با PH خنثی 
مورد  در  مجازی  فضای  تبلیغات  به  گفت:  چیست، 
و  اسیدی  آب  نکنید.  اطمینان  قلیایی  آب  مصرف 
سنگ  از  پیشگیری  در  تأثیری  هیچگونه  قلیایی 
سازی کلیه ها ندارد و آبی که در شبانه روز مصرف 
می کنیم حتی االمکان باید PH خنثی داشته باشد.

این متخصص اورولوژی گفت: گاهی برای شکستن 
و  بدن  در  برش هایی  ایجاد  به  مجبور  سنگ ها 
از طریق جراحی هستیم، در  خارج کردن سنگ ها 
سنگ های شاخ گوزنی از این راه استفاده می کنیم، 
که پس از شکاف، با دستگاه هایی مانند آندوسکوپ 

وارد شده و سنگ را خارج می کنیم.
وی ادامه داد: تصوری که در مورد مصرف لبنیات و 
سنگ سازی کلیه ها وجود دارد، کاماًل اشتباه است، 
مواد  قطع  بدن،  در  کلسیم  مفید  نقش  به  توجه  با 
هیچ  به  لبنیات،  خصوص  به  کلسیم  حاوی  غذایی 

عنوان توصیه نمی شود.
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جدول

به گزارش »جوان«، گل بانو سوري، مادر شهيد 
عزت اهلل كرمعلي اس��ت كه هنر قاليبافي را مثل 
خيلي از بانوان ايراني نس��ل به نس��ل و سينه به 
سينه آموخته است. او كه در شصت و اندي سالگي 
تصميم مي گيرد با بافتن وصيتنامه فرزند شهيدش 
آن را ماندگار سازد، به مش��كلي برمي خورد كه 
زندگي در محيط روس��تايي باعث ش��ده بود تا 
كنون كمتر به آن توجه داش��ته باشد. گل بانو از 
نعمت سواد بي بهره بود و حاال براي اينكه بتواند 
متن وصيتنامه را بخواند و ببافد، توانايي اين كار را 
نداشت. اما او تصميم مي گيرد با همت و كوشش 
سواد ياد بگيرد و نهايتاً با آموزش مقدماتي حروف 
الفبا و كسب توانايي خواندن و نوشتن، قاليچه اي 

ارزشمند ببافد. 
وقتي كه از كار ارزش��مند اين مادر شهيد مطلع 
شديم، گفت وگويي با او انجام داديم كه 16 دي 
ماه 94 با تيتر »باس��واد ش��دم تا يادگار شهيدم 
ماندگار شود« در صفحه پايداري روزنامه جوان 
منتشر ش��د. حاال كه اين مادر ش��هيد با اهداي 
وصيتنامه فرزندش به رئيس جمهور خبر س��از 

ش��د، تصميم گرفتيم دوباره مروري به زندگي 
گل بانوسوری و همچنين شهيد عزت اهلل كرمعلي 
داشته باشيم تا خوانندگان صفحه پايداري بيشتر 
با اهدا كننده بهترين هديه دوران رياست جمهوري 

روحاني آشنا شوند. 
وقتي كه تماس ما با گل بانو برقرار شد، گل واژه هاي 
او از دردانه شهيدش بسيار شنيدني بود؛ مادري 
كه قاليچه را با عمق عشق و ارادت مادرانه نسبت 
به فرزندش بافت و وصيتنامه اي كه بهانه اي شد 
براي سوادآموزي اين مادر شهيد در شصت و چند 
سالگي. 9 ماه طول مي كشد تا گل بانو سوري سواد 
خواندن و نوشتن را ياد بگيرد. مادر پيري كه شش 
فرزند دارد و اولين فرزندش يعني عزت اهلل كرمعلي 
را براي دفاع از ناموس و شرف كشور اسالمي مان 

روانه جبهه هاي جنگ مي كند. 
عزت اهلل فرزند اول خان��واده بود و متولد 1344. 
روستا زاده اي كه با توجه به شرايط خاص جامعه، 
خود را به صفوف مبارزان انقالبي مي رساند و براي 
آشنايي با آرمان ها و عقايد امام خميني)ره ( تمام 
تالش خود را انجام مي دهد. او در همان س��نين 

كودكي با پاره كردن عكس ش��اه،  از طرف معلم 
خود به ش��دت تنبيه مي ش��ود. عزت اهلل در 14 

سالگي مي تواند حافظ قرآن شود. 
آن طور كه گل بانو برايمان تعريف كرد، فرزندش 
بعد از پي��روزي انقالب در مس��جد محله براي 
آشنايي نوجوانان و هم محلي هاي خود كالس هاي 
ق��رآن را برگزار مي ك��رد. او نم��از، اذان، اقامه و 
احكام مورد نياز بچه ها را روي برگه هاي كوچك 

مي نوشت و به آنها مي داد تا راه هاي بندگي خدا 
را ياد بگيرند. عزت اهلل عالق��ه زيادي به طلبگي 
داشت اما فضا و شرايط زندگي اش اين اجازه را به 
او نمي داد.  بعد از شروع جنگ تحميلي، عزت اهلل 
هم يكي از هزاران نيروي بس��يجي مي شود كه 
عزم خود را براي مقابله با دش��من متجاوز جزم 
مي كند. او با حضور در جبهه هاي جنگ افتخار 
مي آفريند و عاقبت در 12 ارديبهشت 1362به 

ش��هادت مي رس��د. پيكرش براي مدتي مفقود 
مي شود اما نهايتاً تفحص شده و به خانواده تحويل 
داده مي ش��ود.  حاال وصيتنام��ه كرمعلي روي 
قاليچه اي بافته شده كه بهترين هديه دريافتي 
يك رئيس جمهور است. مادر شهيد سعي كرده 
بود با بافتن اين وصيتنامه آن را جاودانه س��ازد؛ 
وصيتنامه اي كه در آن به حفظ ايران اسالمي و 

تبعيت از واليت فقيه توصيه شده بود. 

  عليرضا محمدي
امير كيومرث حيدري جانشين نيروي زميني 
ارت�ش، از رزمندگان و جانب�ازان دوران دفاع 
مقدس اس�ت كه اعتقاد دارد ارتش جمهوري 
اي�ران اس�امي از ويژگي هاي�ي برخ�وردار 
اس�ت كه  اي�ن ني�رو را از تمام�ي ارتش هاي 
جهان متمايز مي س�ازد. در ايامي كه ش�اهد 
حركت عظيم راهيان ن�ور به مناطق عملياتي 
كش�ورمان هس�تيم، گفت وگوي كوتاهي را 
با وي در مورد ويژگي ه�اي ارتش و همچنين 
اقدامات نيروي زميني در خصوص راهيان نور 
انجام داده ايم كه ماحصلش را پيش رو داريد. 
چ�ه مؤلفه هايي باعث مي ش�ود كه يك 
نيروي نظام�ي س�ازمان يافته همچون 
ارتش كشورمان از ساير ارتش هاي جهان 

متمايز شود؟
ما مي گوييم ارتش جمهوري اسالمي ايران با ساير 
ارتش هاي جهان تفاوت دارد، چراكه سه مؤلفه 
اصلي و كلي را در س��اختار ارتش ايران اسالمي 
مي بينيم. تفاوت اول در نوع مشروعيت اين نيرو 
است. تمامي نيروهاي مسلح مشروعيت خود را از 
قانون اساسي كشورشان مي گيرند. ارتش ما هم 
همينطور اس��ت. اما در رأس ما مقام واليت قرار 
دارد كه جانشين امام زمان)عج( است. بنابراين 
ارتش جمهوري اسالمي ايران مشروعيتي الهي 
دارد. نكت��ه دوم در مأموريت نيروهاي مس��لح 
اس��ت. نيروهاي مسلح سراس��ر جهان، از امير، 
پادشاه يا نهايتاً يك نظام سياسي خاصي حفاظت 
مي كنند. در حالي كه مأموريت اصلي ما در يك 
كالم اعتالي كلمه اهلل اس��ت. سومين مورد نيز 

در سلس��له مراتب فرماندهي است. به خودمان 
مي باليم كه در رأس فرماندهي كل قواي ما ولي 
فقيه به عنوان جانشين امام زمان)عج( قرار دارد و 
از اين لحاظ حركت ما تالشي مشروع و جهاد در 
راه خداست و كشته شدن مان در اين مسير نيز 

شهادت و جانبازي نام مي گيرد. 
اكنون كه بس�يار از كش�ورهاي منطقه 
گرفت�ار فتنه گ�ري گروه هاي س�لفي- 
صهيونيستي هس�تند، آمادگي نيروي 
زميني ارت�ش را در مواجه�ه با خطرات 

احتمالي چطور ارزيابي مي كنيد؟
به لطف خدا اكنون پرش��مارترين و پرتيراژترين 
تجهيزات در اختيار ما اس��ت. در عي��ن حال در 
تمامي زمينه هايي كه نياز داريم خودكفا هستيم. 

به جرئت مي توانم بگويم امروز در هيچ فناوري كه 
به آن نياز داشته باشيم محتاج بيگانگان نيستيم. 
هرچه داريم ساخته و پرداخته دانشمندان جوان 

خودمان است. 
تجربيات دفاع مقدس در آمادگي ارتش 
و نيروهاي مس�لح مان تأثيرگ�ذار بوده 

است؟
قطعاً همينطور است. دفاع مقدس گنجينه اي از 
تجربيات ارزشمند است همچنين خودباوري و 
ابتكاراتي متعدد را در اختيار ما گذاشت. جنگي 
كه هشت سال با تمام قدرت به ما تحميل شد، ولي 
با جانفشاني رزمندگان حتي هشت بند انگشت 
از خاك كشورمان را تسليم بيگانگان نكرديم. در 
حالي كه كشورهاي زيادي از دشمن بعثي حمايت 

مي كردند. وقتي كه جنگ شروع شد، يگان هاي 
نيروي زميني ارتش اولي��ن مدافعاني بودند كه 
مقابل دشمن ايس��تادند تا رؤياي فتح چند روزه 
خوزس��تان را به كابوس تبديل كنن��د. خصوصاً 
در منطقه جن��وب كه موقعي��ت جغرافيايي اش 
مخص��وص نيروهاي زره��ي اس��ت و در چنين 
شرايطي لشكر92 زرهي اهواز، لشكر88، تيپ 37 
زرهي و... رشادت ها آفريدند و دشمن را زمينگير 
كردند. ب��ه همين ترتيب به رغ��م خون هايي كه 
ريخته ش��د، روحيه خودباوري و اعتماد به نفس 
در نيروهاي مسلح كش��ورمان بارور شد و اكنون 
بسياري از پيشرفت هاي كشورمان ريشه در دفاع 

مقدس دارد. 

گفت وگوي ما در حالي منتش�ر مي شود 
كه اوج حضور كاروان هاي راهيان نور در 

مناطق عملياتي دفاع مقدس خصوصاً در 
جنوب  صورت می گي�رد، نيروي زميني 
ارتش چه تدابيري را براي پربار شدن اين 

اردوها اتخاذ كرده است؟
امسال س��عي كرده ايم در برنامه هاي پيش بيني 
شده تنوع و نوآوري داش��ته باشيم تا بيشتر مورد 
اقبال زائران قرار بگيرد. ارتش عالوه بر فعاليت در 
حوزه اسكان زائران و انجام فعاليت هاي فرهنگي، 
مسئوليت يادمان هايي همچون چزابه، دهالويه و 
يادمان عمليات رمضان در منطقه زيد را برعهده 
دارد و شش نمايشگاه نيز در سطح استان خوزستان 
داير كرده ايم كه از نمايشگاه هوايي گرفته تا پدافند، 
هوانيروز و... زائران را هرچه بيشتر با حماسه آفريني 

رزمندگان در طول دفاع مقدس آشنا مي سازند. 
برنامه ه�اي پ�ادگان مي�ش داغ معرف 
بسياري از زائران راهيان نور است، امسال 
هم در اين پادگان برنامه هاي ويژه اي در 

نظر داريد؟
پادگان ميش داغ گل كار ما اس��ت كه هر س��اله 
برنامه هاي جديدي به آن اضافه مي شود. در آنجا هر 
شب يك عمليات شبانه داريم تا يادآوري حماسه 
رزمندگان در دفاع مقدس باش��د. به اين ترتيب 
كه هر شب يك عمليات بازسازي مي شود و براي 
تأثيرگذاري بيشتر 90 درصد گلوله هاي استفاده 
شده جنگي هستند. در بازسازي عمليات ها از مردم 
به عنوان نيروي رزمنده استفاده مي شود كه بسيار 
مورد توجه زائران قرار مي گيرد. اميدواريم امسال 
نيز ايام راهيان نور چه از بع��د معنوي و در زمينه 
فراهم كردن امكانات رفاه��ي، خاطرات خوبي را 

براي زائران گرامي ايجاد كند. 

امير كيومرث حيدري جانشين نيروي زميني ارتش در گفت وگو با »جوان«:

 مادر شهيد عزت اهلل كرمعلی قاليچه منقوش به وصيتنامه فرزندش را به روحانی اهدا كرد

تارو پود وصیتنامه شهید، بهترین هدیه برای دولت 

امسال برنامه هاي متنوعي براي راهيان نور داريم

پ�ادگان مي�ش داغ گل كار ما اس�ت 
كه ه�ر س�اله برنامه ه�اي جديدي به 
آن اضافه مي ش�ود. در آنجا هر ش�ب 
يك عمليات ش�بانه داريم تا يادآوري 
حماس�ه رزمندگان در دف�اع مقدس 
باش�د. ب�ه اي�ن ترتي�ب كه هر ش�ب 
ي�ك عملي�ات بازس�ازي مي ش�ود و 
براي تأثيرگ�ذاري بيش�تر 90 درصد 
گلوله هاي استفاده شده جنگي هستند 

  صغري خيل فرهنگ
در حاش�يه  برگزاري سومين همايش بزرگداش�ت روز شهدا كه 22 
اسفند ماه در تاالر الغدير وزارت كش�ور برگزار شد، گل بانو سوري 
مادر شهيد عزت اهلل كرمعلي، قاليچه اي كه وصيتنامه فرزند شهيدش 
را روي آن بافته بود به رئيس جمهور اهدا ك�رد. آقاي روحاني بعد از 
دريافت اين هديه گف�ت: »بهترين هديه دوران رياس�ت جمهوري 
را از دس�ت اين مادر گرانقدر ش�هيد گرفته ام كه آن را تقديم موزه 
شهدا مي كنم تا به يادگار بماند و بازديدكنندگان از آن موزه بدانند 
كه خانواده شهداي ما چه كساني هس�تند و چه روح بلندي دارند.«

نگاه

تك تك »مدافعان حرم« چهره هاي شاخص سال
 پيام مقاومت جوانان ايراني 

به تمام جهان مخابره شد

شايد تا پيش از اين، واژه »مدافعان حرم« 
چندان در ميان عامه مردم آش��نا نبود و 
تنها قش��ر خاصي از جامعه با اين عنوان 
آشنايي داشتند اما شهيدان مدافع حرم 
با شجاعت و ايمان شان سرفصلی جديد را 
در فرهنگ عامه ايران باز كردند. حاال نه 
تنها مردم ايران، بلكه كشورهاي منطقه 
با مدافعان حرم آشنايي دارند. االن لفظ 
دف��اع از ح��رم در ذهن هر ش��نونده اي 
تصوي��ري از جوانان با ايمان با يكس��ري 

ويژگي و مختصات اخالقي مي سازد. 
مدافع��ان ح��رم ب��ا تم��ام ويژگي هاي 
منحصر ب��ه فردش��ان و اعتق��ادي كه از 
عمق جان و دلش��ان نش��ئت مي گرفت 
نماينده نس��لي از جوانان پس از انقالب 
هستند كه گفتمان تازه اي را وارد فضاي 

كش��ور كردند. ش��ايد ب��راي برخي اين 
ش��بهه وجود داشت كه نس��ل هاي سوم 
و چهارم آن دلبس��تگي و عشق و عالقه 
پدر و مادرهايشان را به انقالب و مسائل 
ديني نداشته باشد ولي ظهور جواناني كه 
قيد تمام مسائل مادي و دنيوي را زدند و 
جانشان را در راه دفاع از حرم اهل بيت فدا 

كردند، اين شبهه را از بين برد. 
جالب اينجاس��ت ميانگين سني بيشتر 
ش��هداي مدافع حرم مربوط به دهه 60 
است. از سال هاي نخستين و پاياني دهه 
60 و حتي تا سال هاي دهه 70، جوانان 
بسياري عنوان »مدافع حرم« را بر دوش 
مي كشند. تركيب اين نيروهاي جوان در 
كنار نيروهاي باتجربه و پيشكسوت دفاع 
مقدس مثل ش��هيدان همداني، فرزانه و 
تقوي فر تركيبي زيبا از همكاري دو نسل 
ساخته است. نس��لي كه به لحاظ زماني 
ش��ايد فاصله زيادي با هم داشته باشند 
ولي از لحاظ اعتقادي و فكري بس��يار به 

هم نزديك هستند. 
نكته جالب توجه ديگر درباره ش��هداي 
مدافع حرم تركيب جمعيتي آنهاس��ت. 
از همه ش��هرهاي ايران نماين��ده اي در 
ميان شهداي مدافع حرم ديده مي شود. 

از خوزس��تان، تهران، ش��يراز، خراسان، 
رش��ت، سيس��تان و اروميه و دهها شهر 
ديگر نام چندين شهيد به چشم مي خورد. 
حتي تركيب ديني شان هم متفاوت است. 
شيعه و سني ش��انه به ش��انه همديگر و 
براي مقابله با تروريست هاي تكفيري از 
تمام هستي شان گذشتند تا حريم اسالم 

حفظ شود. 
و از همه زيباتر روز تشييع پيكر شهداي 
مداف��ع حرم اس��ت. تش��ييع پيكر پاك 
ش��هدايي كه حال و هواي همه را عوض 
مي كنن��د و تازگي و ط��راوت خاصي به 
ش��هرها مي دهند؛ درست همانند دوران 
دفاع مق��دس كه تش��ييع پيكر ش��هدا 
ولوله اي در ش��هر به پا مي ك��رد، اكنون 
نيز بوي خوش عاش��قي در سرتاس��ر هر 

محله اي پخش مي ش��ود و عاشقان را به 
سوي لحظه ديدار مي كش��اند. شهداي 
مدافع ح��رم با رفتن ش��ان و ب��ا آمدن و 
نيامدن پيكرهايش��ان از معاني مختلفي 
رمزگش��ايي مي كنن��د. االن ديگر تمام 
دنيا به چش��م ديگري به جوان��ان ايراني 
نگاه مي كنند. پيام ايس��تادگي پاي دين 
و ميهن مدافع��ان حرم به تم��ام جهان 
مخابره شده اس��ت. قطعاً دشمنان ايران 
و به ويژه كش��ورهاي معان��د منطقه اي 
فهميده اند با وجود چنين نيروهايي بايد 
فكر تجاوز و تعدي به حريم اهل بيت)ع( 

را به گور ببرند. 
بايد در اين روزهاي پاياني سال با افتخار 
از نام نيروهايي ك��ه در خط مقدم جنگ 
با وهابي��ون و تكفي��ري جنگيده اند ياد 
كنيم. اگر حضور آنها در آن سوي مرزها 
نبود، امنيت امروز ما هم نبود. آل سعود و 
هم پيمانانش به دليل ترس از فرضيه هالل 
شيعي شكل گرفته در منطقه گروه هاي 
تروريستي را به وجود آوردند و جنگ هاي 
فرقه اي به راه انداختند. اما حاال كه با اين 
همه هزينه راه به جايي نبرده اند،  با ديدن 
قدرت اين جوانان ترس شان بيشتر از قبل 

شده است. 

 احمد محمد تبريزي
اگر بخواهيم در ميان چهره ها و اتفاقات س�ال 1394 يك موضوع مهم كه در بيشتر روزهاي 
س�ال در صدر اخبار بود را پيدا كنيم، بدون هيچ ش�ك و ش�بهه اي به ن�ام »مدافعان حرم« 
مي رسيم. اخبار مربوط به مدافعان حرم از اولين روزهاي امسال بارها شنيده شد و تا روزهاي 
پاياني س�ال هم ادامه يافت. چهره شاخص س�ال 94 تك تك نيروهايي هستند كه با عنوان 
مدافع حرم حضرت زينب)ع( از وجود دش�من احس�اس خط�ر كردند و حماس�ه آفريدند. 
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حل جدول 3207

خالی کردن حساب با سایت جعلی 
فروش شارژ تلفن همراه

رئیس پلیس فتای تهران بزرگ از دستگیری فردی که با ایجاد 
به  اقدام  با هدیه  تلفن همراه  ترفند خرید شارژ  با  و  فیشنگ 

برداشت غیرمجاز از حساب کاربران کرده بود، خبر داد.
دنبال  به  گفت:   این باره  در  گودرزی  معظمی  داود  سرهنگ 
مراجعه فردی با مرجوعه قضایی به پلیس فتای تهران بزرگ 
و اعالم برداشت غیر مجاز مبلغ پانصد میلیون ریال از حساب 
این  به  رسیدگی  ناشناس،  افرادی  یا  فرد  توسط  بانکی اش، 
پرونده در دستور کار ماموران پلیس فتای پایتخت قرار گرفت.

اظهاراتش  در  شاکی  گفت:   شاکی  اظهارات  به  اشاره  با  وی 
در فضای  تلفن همراه  برای خرید شارژ  که  ماموران گفت  به 
مجازی مشغول جست وجو بوده که با یک صفحه اینستاگرامی 
که مدعی فروش شارژ تلفن همراه با تخفیف و هدیه بود شده 
درگاه  آدرس  به  توجه  بدون  شود  جایزه  برنده  اینکه  برای  و 
صفحه  آن  گردانندگان  هویت  از  از  و  کرده  توجه  پرداخت 
اطمینان حاصل کند، اقدام به خرید کرده. شاکی پس از وارد 
کردن اطالعات محرمانه کارت بانکی با تراکنش ناموفق مواجه 
شده اما دقایقی بعد متوجه شده که تمام موجودی حسابش را 

از دست داده است.
پلیس  کارشناسان  شاکی  اظهارات  اخذ  از  پس  افزود:  وی 
تحت  فردی  شدند  متوجه  و  کرده  آغاز  را  خود  اقدامات  فتا 
درگاه  یک  ایجاد  با  بگیر  هدیه  شارژ  یه  بخر  شارژ  یه  عنوان 
جعلی پرداخت از کاربران فضای مجازی در پوشش فیشینگ 

کالهبرداری کرده است. 
معظمی گودرزی ادامه داد: ماموران پلیس فتا پس از شناسایی 
متهم در فضای مجازی، اطالعات هویتی وی را به دست آورده 
و پس از تشریفات قضایی او را در یکی از مناطق جنوبی تهران 
بزرگ دستگیر و به همراه تجهیزات الکترونیکی به مقر انتظامی 

منتقل کردند.
وی با اشاره به انجام بازجویی از متهم دستگیر شده، گفت: این 
فرد در جریان بازجویی های انجام شده به جرم خود مبنی بر 
ایجاد درگاه جعلی بانکی و برداشت از حساب اعتراف کرد.  این 
فرد پس از تشکیل پرونده برای ادامه روند رسیدگی به جرم 

روانه دادسرا شد.

بازداشت اغفالگر افکارعمومی
 در فضای مجازی

اغفال  عامل  یک  بازداشت  از  ری  شهرستان  انتظامی  فرمانده 
افکار عمومی علیه امنیت کشور در فضای مجازی خبر داد.

خبر  این  جزئیات  تشریح  در  جلیلیان  دوستعلی  سرهنگ 
فضای  پایش  و  رصد  با  فتای شهرری  پلیس  »ماموران  گفت:  
تشویق  و  عمومی  افکار  اغفال  اصلی  عامالن  از  یکی  مجازی 
از  پس  و  کرده  شناسایی  را  آشوب  و  اغتشاش  به  شهروندان 
انجام هماهنگی های قضایی این فرد را در یک عملیات ضربتی 

و غافلگیرانه دستگیر و به مقر انتظامی منتقل کردند.«
پس  متهم  و  شده  تشکیل  پرونده ای  فرد  این  افزود: برای  وی 
روند  ادامه  برای  متشکله  پرونده  همراه  به  تحقیقات  پایان  از 

رسیدگی به جرم روانه دادسرا شد.
از دستگیری سارق  انتظامی شهرستان ری همچنین  فرمانده 
میلیاردی معابر عمومی نیز خبر داد و گفت:  این فرد اقدام به 
ضایعات  عنوان  تحت  را  آن  و  کرده  شهری  تجهیزات  سرقت 
دریافت  پرونده درپی  این  به  بود. رسیدگی  رسانده  فروش  به 
محدوده  آهنی  پل های  سرقت  با  ارتباط  در  مردمی  گزارش 

قیامدشت در دستور کار قرار گرفت.
وی افزود: عوامل کالنتری ۱۷4 قیامدشت پس از اطمینان از 
صحت موضوع با بررسی سرنخ ها و پایش های تصویری موفق 
در  الزم  هماهنگی های  ادامه  در  شدند.  سارق  شناسایی  به 
این خصوص انجام شده و ماموران در عملیاتی این فرد را را 

دستگیر و به کالنتری انتقال دادند.
جلیلیان با اشاره به انتقال متهم به مقر انتظامی و انجام بازجویی 
از وی گفت:  در تحقیقات انجام شده متهم به جرم خود اعتراف 
کرد و گفت که تا کنون چندین فقره سرقت معابر به ارزش ۵ 
میلیارد ریال انجام داده است. این فرد پس از تشکیل پرونده 

برای ادامه روند رسیدگی به جرم روانه دادسرا شد. 

خبر

جدول 3208

به  که  است  شایعی  پدیده ی  کودکان  در  پرخاشگری 
توجه  قابل  تنِش  و  عاطفی  مختلِف جسمی،  صورت های 
در آنها دیده می شود. اگرچه این مسئله بخشی طبیعی 
در روند رشد کودک شماست، اما از او انتظار می رود که 
در مدرسه احساساتش را کنترل و مدیریت کند. هرچه 
آموزش های شما در این زمینه از سن کمتری آغاز شود 
غلبه  پرخاشگری اش  بر  بتواند  فرزندتان  اینکه  احتمال 
دالیل  درباره ی  را  نکاتی  ادامه  در  می شود.  بیشتر  کند 
بیان  را  آن  با  مقابله  روش های  و  کودکان  پرخاشگری 

خواهیم کرد.
کودکانی که رفتار پرخاشگرانه دارند معموال خودانگیخته، 
بی قرار و زودرنج اند. پژوهش های جدید می گویند که این 
بچه ها در  ذاتی  توانایی های گفتاری و طبیعت  با  مسئله 
ارتباط است. پرخاشگرِی موردی در کودک طبیعی است 
اما اگر به کرات یا بر طبق یک الگوی مشخص اتفاق بیفتد 
خطرناک خواهد بود. پرخاشگری معموال از ناتوانی کودک 
شما درکنار آمدن با خشم، عوامل بیولوژیکی، بدرفتاری 

والدین یا کمبود مهارت های ارتباطی ناشی می شود.
علل رفتارهای پرخاشگرانه در کودکان

اول علت پرخاشگری کودک را دریابید
    کلید مدیریت پرخاشگری کودک تان درک ریشه ی به 

وجود آمدن آن است.
۱. عوامل ژنتیکی

در سال های اخیر بر تأثیر عوامل ژنتیکی در پرخاشگری 
نشان  اغلب  تخصصی  پژوهش های  است.  شده  تأکید 
والدین پرخاشگر  می دهند که بیشتر کودکان پرخاشگر، 
دارند. اگرچه پرخاشگری بیشتر تحت تاثیر عوامل ژنتیکی 
تغییرات  دچار  که  والدینی  اما  محیطی،  عوامل  تا  است 

خلقی هستند باید روی رفتار شان کنترل داشته باشند.
۲. الگوهای خانوادگی ناسالم

اوقات عدم نظارت، واکنش شدید به رفتار کودک  اغلب 
در  جدی  رفتاری  مشکالت  به  خانوادگی  تنش های  و 
کودک منجر می شوند. این بچه ها دچار کمبود عزت نفس 
شکل  به  را  خود  سرخوردگی  دلیل  همین  به  و  هستند 
از عوامل  بروز می دهند.برخی  به سایرین  بی ادبی نسبت 
خانوادگی که به شدت در ایجاد پرخاشگری در کودکان 
تنش های خانوادگی، مشکالت  از: سطح  عبارتند  مؤثرند 
یا  مثبت  تأثیرگذاری  و  افسردگی  والدین،  میان  جدی 
منفی خانواده. عالوه بر اینها می توان به خطاهای والدین، 

مادر،  و  پدر  بین  هماهنگی  عدم  شدید،  تنبیه  جمله  از 
عدم قدردانی و تحسین کودک، کودک آزاری و غیره نیز 

اشاره کرد.
۳. خصوصیات فردی

عاطفی  تجربیات  به  پرخاشگری کودک  از  بزرگی  بخش 
او باز می گردد. احتمال وجود مواردی چون فقدان حس 
IQ متوسط  ضعیف،  ارتباطی  مهارت های  دلسوزی، 

که دچار  کودکانی  در  و خوی دشوار  یا خلق  پایین،  ی 
مشکالت رفتاری می شوند بیشتر است.

سلوک  اختالل  مانند  پزشکی  مشکالت  به  که  کودکانی 
دچار هستند باید به سرعت تحت درمان قرار بگیرند چون 
با انسان ها یا  این نوع مشکالت ممکن است به خشونت 

حیوانات منجر شوند.
4. تماشای بیش از حد تلویزیون

رسانه ها در شکل گیری رفتارهای اجتماعی کودکان نقش 
زیادی دارند. پژوهش ها نشان می دهند که کودکان معتاد 
به تماشای تلویزیون روابط خوبی با پدر و مادر خود ندارند 
و الگوهای غذایی ناسالم دارند. برنامه هایی مانند کارتن ها 
تشدید  کودکان  در  را  پرخاشگری  فوتبال  مسابقات  و 
می کنند. بچه ها معموال از مشاهدات شان تقلید می کنند. 
می زنند  لگد  و  مشت  که  افرادی  تصویر  دیدن  با  مثال، 
را  کارها  این  واقعی  زندگی  در  که  می کنند  پیدا  تمایل 

انجام بدهند.
تأثیر  از دالیل  یکی  نشان می دهند  پژوهش ها همچنین 
به  وسیله  این  از  کودکان  که  است  آن  تلویزیون  منفی 
عنوان ابزاری برای حل و فصل تعارضات استفاده می کنند.

۵. عوامل محیطی
در  که  کودکانی  در  پرخاشگرانه  رفتارهای  بروز  احتمال 
افراد  ناامن زندگی می کنند، مثل محالتی که  محله های 
معتاد یا بزه کار در آن زیاد هستند، بیشتر است. بچه هایی 
که به مدارسی با شرایط ناامن می روند یا دوستانی دارند 
که  کودکانی  یا  می کنند  برخورد  پرخاشگرانه  آنها  با  که 
همگی  می گذارنند،  تلویزیون  تماشای  به  را  روز  تمام 
و  محرومیت  فقر،  هستند.  غیرعادی  رفتارهای  مستعد 
تک والد بودن هم می تواند باعث واکنش های شدید کودک 

نسبت به دیگران بشود.

چطور با رفتار های پرخاشگرانه ی بچه ها
 برخورد کنیم؟

اگر از همان ابتدای کار، ابتکار عمل را به دست نگیرید 

نکنید،  برخورد  کودک تان  پرخاشگرانه ی  رفتارهای  با  و 
احتمال دارد که این مشکل در عرض زمان کوتاهی شدت 
در  به شما  که  را  نکته ی ساده  ادامه چند  در  کند.  پیدا 
غلبه بر رفتار پرخاشگرانه ی کودک تان کمک خواهند کرد 

بیان می کنیم:
۱. سبک تربیتی

سبک تربیتی نقش مهمی در آموزش در زمان پرخاشگری 
به  کودکتان  تصادفی  پرخاشگری های  از  می کند.  ایفا 

عنوان لحظات آموزشی استفاده کنید.
مثال، اگر فرزند شما به دوست اش آسیب رساند، به جای 
آنکه همانجا سرش فریاد بکشید از این واقعه استفاده کنید 
تا به فرزندتان نشان بدهید چطور رفتارهای پرخاشگرانه 
می تواند به دیگران آسیب بزند. سپس کودک تان را وادار 

کنید از صمیم قلب از دوست اش عذرخواهی کند.
همچنین، می توانید به فرزندتان آموزش بدهید که چطور 
با عواطف منفی مانند خشم و سرخوردگی به شکلی مؤثر 
ارتباط کالمی  بخواهید که  از کودک خود  برخورد کند. 

برقرار کند و مشکل اش را با صدای بلند توضیح بدهد.
۲. گفتگوی مناسب

موقع برخورد با فرزندتان باید آرام باشید. حتی اگر روز 
سختی داشته اید یا به هردلیلی ناراحت یا عصبانی هستید 
با فرزندتان درباره ی کاری  سعی کنید موقع حرف زدن 
که کرده  است آرامش خود را حفظ کنید. با او درباره ی 
مثال اینکه اگر به این  نتیجه ی رفتارش صحبت کنید – 
روش ادامه دهد بچه های دیگر ممکن است دیگر تمایلی 
به بازی کردن با او نداشته باشند. در این موارد مراجعه ی 

منظم به مشاور هم ضروری است.
۳. نظارت بر تأثیر دوستان

دوستان نقش بسیار مهمی در زندگی فرزند شما دارند و 
بر رفتار او به شدت اثرگذار هستند. اگر فرزند شما شاهد 
این باشد که دوست اش جواب پدر و مادرش را می دهد یا 
با خواهر و برادرهایش رفتار پرخاشگرانه دارد، مطمئنا به 
این رفتار به عنوان رفتاری قابل قبول فکر خواهد کرد. در 
چنین مواردی باید درباره ی اشتباه بودن رفتار دوست اش 

با او صحبت کنید.
4. الگوسازی

مادرشان  و  پدر  رفتار  از  بچه ها  باشد که  یادتان  همیشه 
رفتاری  مادر  یا  پدر  عنوان  به  شما  اگر  می کنند.  تقلید 
پرخاشگرانه داشته باشید، احتماال فرزندتان هم از رفتار 
حضور  در  کنید  سعی  بنابراین  کرد.  خواهد  تقلید  شما 
پرخاشگرانه  رفتار  ناخوشایند  به شرایط  فرزندتان نسبت 
و  باشید  و صبور  آرام  برابر کودک تان  در  باشید.  نداشته 

سرمشق خوبی برایش ایجاد کنید.
۵. قدردانی

مانند استفاده از  استفاده از راهکارهای تأدیبی مثبت – 
سیستم انگیزش و پاداش- به کاهش پرخاشگری کودک 
کمک می کند. اگر کودک تان را با خود جایی بردید و او 
رفتار خوبی داشت بارانی از تحسین برسرش بریزید و به 
او نشان بدهید چقدر با رفتارش شما را خوشحال کرده 
پیدا  خوبی  احساس  فرزندتان  می شود  باعث  این  است. 

کند و بیشتر این رفتار را تکرار کند.
دالیل  تا  کند  کمک  شما  به  یادشده  موارد  امیدواریم 
با  مقابله  چگونگی  و  فرزندتان  پرخاشگرانه ی  رفتارهای 
نکات  بردن  کار  به  از  بعد  اگر  کنید.  درک  بهتر  را  آنها 
باال بهبودی در رفتار کودک تان مشاهده نکردید آن وقت 
بهتر است بالفاصله به دنبال راه حل دیگری باشید. مثال 

می توانید با معلم یا مشاور مدرسه صحبت کنید.

علل رفتارهای پرخاشگرانه در کودکان

مصرف لبنیات
 باعث سنگ سازی کلیه ها نمی شود



 اقدام آژانس انرژی اتمی غیرسازنده 
بود/ اقدام متقابل می کنیم

تحمیل هزینه برای درآمدهای مشکوک 
الوصول،عامل کسری بودجه است

صفحه )4(صفحه )4(

المللی  بین  آژانس  حکام  شورای  اقدام  ایران  خارجه  امور  وزیر   
انرژی اتمی در صدور قطعنامه ضدایرانی را غیرسازنده توصیف کرد 
و گفت: بار دیگر از جایگاه آژانس سوءاستفاده سیاسی شده است و 
ما اقدام متقابل انجام خواهیم داد. حسین امیرعبداللهیان و السید 
بدر البوسعیدی وزیر خارجه سلطنت عمان پس از دو دور گفت و 

گوهای دوجانبه در نشست خبری با خبرنگاران رسانه های....

گفت:  اسالمی  شورای  مجلس  بودجه  و  برنامه  کمیسیون  عضو   
تحمیل تکالیف بودجه ای به دولت در الیحه بودجه فقط موجب 
درباره  آبادی  نجم  محبی  بهروز  می شود.  بودجه  کسری  بروز 
عملکرد سازمان برنامه و بودجه در تبصره ۱۸ الیحه بودجه گفت: 
دولت ۱۹ هزار میلیارد تومان از ۳۲ هزار میلیارد تومان در نظر 

گرفته شده الیحه بودجه را به موضوع اشتغال....

سال شانزدهم * شماره 3208 * 4 صفحه *1000 تومانیکشنبه 29  آبان 1401 * 20  نوامبر 2022 * 25  ربیع  الثانی 1444

کهگیلویه و بویراحمد از استانهای 
برتر در تولید فیلم است 

علل رفتارهای 
پرخاشگرانه
 در کودکان

قوانین  منسوخ  و استعالم های 
متعدد موجب بی رغبتی سرمایه 

گذاری در استان می شود 
کشاورزی  و  معدن  صنایع،  بازرگانی،  اتاق  رئیس 
و  پاگیر  و  دست  و  منسوخ  قوانین  گفت:  یاسوج 
سرمایه  رغبتی  بی  موجب  متعدد  های  استعالم 
گذاران بخش خصوصی در استان به ویژه در حوزه 
این  از  برخی  که  شده  تکمیلی  و  تبدیلی  صنایع 
در  باید  و  اند  شده  منسوخ  ها  استعالم  و  قوانین 
این قوانین بازنگری صورت گیرد. جبار کیانی اظهار 
داشت: مبحث کارخانجات صنایع تبدیلی و تکمیلی 
جهاد  سازمان  خصوصی،  بخش  بین  استان  در 

کشاورزی و بانک های استان مورد اختالف است.
وی افزود: علی رغم همه ظرفیت هایی که در استان 

وجود دارد به لحاظ تولیدات باغی و حتی ....

صحنه  گفتند:  اسالمی  انقالب  معظم  رهبر 
نتوانستند  که  اخیر  اغتشاشات  اصلی  گردانان 
ادامه  با  درصددند  بیاورند،  صحنه  به  را  مردم 
اما  کنند  خسته  را  مسئوالن  شرارت ها، 
تنفر  با  ملت  و  شد  خواهد  جمع  اغتشاشات 
روحیه  و  بیشتر  نیروی  با  آنها  از  روزافزون 
تازه تر، به کار و تالش و پیشرفت ادامه خواهد 

داد.
حضرت آیت اهلل خامنه ای صبح روز )شنبه( در 
را  اصفهان  اصفهان،  مردم  از  نفر  صدها  دیدار 
شهِر تحسین برانگیز علم و ایمان و هنر و جهاد 
خواندند و با اشاره به اینکه چالش اساسی امروز 
ما، چالش پیشرفت در مقابِل »توقف و رکود و 
استکبار در صف آرایی  افزودند:  ارتجاع« است، 
ایران  تشدید  با  ایران  ملت  مقابل  در  مبنایی 
ستیزی، همه امکاناتش را برای القای ناامیدی 
جوانان  بخصوص  مردم  اذهان  به  بست  بن  و 
اثبات  شاخص  مهمترین  امروز  و  گرفته  بکار 
ایران دوستی هر فرد، »پرهیز از یأس آفرینی و 
و  تالش  و  کار  روحیه  »ترویج  و  امیدسوزی« 
در سخنان  اسالمی  انقالب  رهبر  است.  امید« 
خود به تحلیل چالش اصلی دنیای استکبار با 
ایران اسالمی پرداختند و گفتند: مشکل اصلی 
استکبار با جمهوری اسالمی این است که اگر 
این نظام پیشرفت و در دنیا جلوه کند، منطق 
خواهد  باطل  غرب  دنیای  دموکراسی  لیبرال 
شد. حضرت آیت اهلل خامنه ای با اشاره به سلطه 
منطق  با  مختلف  کشورهای  بر  غرب  دنیای 
لیبرال دموکراسی افزودند: در سه قرن اخیر به 
بهانه نبود آزادی و یا نبود مردم ساالری، منابع 
کشورها را غارت کردند و اروپای فقیر به قیمت 
به ِگل نشستن بسیاری از کشورهای ثروتمند، 
ثروتمند شد. ایشان با اشاره به شگرد غربی ها 
آزادی  علیه  دموکراسی،  و  آزادی  اسم  به  که 
می کنند،  اقدام  کشورها  در  ساالری  مردم  و 
نزدیک  نمونه  یک  افغانستان  کشور  افزودند: 
مردمی  بهانه  به  آمریکایی ها  که  است  بارز  و 
نبودن حکومت، به آنجا حمله نظامی کردند اما 
بعد از ۲۰ سال جنایت و غارت، همان حکومتی 
که علیه آن اقدام کرده بودند، سرکارآمد و آنان 

با فضاحت خارج شدند....

مدیردفتر هنرهای تصویری معاونت راهبری استان های 
تولیدشده  فیلمهای  هنری کشور گفت: مجموعه   حوزه 
جزو  درکشور  و  کننده   وبویراحمد،امیدوار  درکهگیلویه 

سه استان برتر درحوزه تولیدکمی وکیفی فیلم است.
رئیس  با  نشست  در  شنبه  روز  شهدوست  امیرعباس 
حوزه هنری استان کهگیلویه و بویراحمد و مستندسازان 
استان در یاسوج افزود: کار گروه »کاما«، کارگروه مستند 
استان ها است که از ۱۰ مهرماه آغاز به کار کرده است 
و دغدغه این کارگروه این است که هنرمندان بر مبنای 
سلیقه و اشرافی که دارند به ما طرح مستند ارائه بدهند 

و ما از این طرح ها حمایت کنیم.....

مدیر دفتر معاونت راهبری حوزه هنری کشور :

2

2
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معاون بنیاد مسکن کهگیلویه و بویراحمد
 خبر داد:

اختصاص 415 میلیارد تومان 
برای اجرای طرح هادی

 در استان

رئیس سازمان مدیریت و برنامه ریزی عنوان  کرد :

16 میلیارد تومان
 برای مطالعات سد آبریز 

در نظر گرفته شد

بساط شرارت 
جمع خواهد شد 

2

2

تحقق وعده رئیس جمهور در سفر به  کهگیلویه و بویراحمد ؛

کارخانه قند یاسوج
 به ریل تولید باز می گردد

3

رئیس جمهور گفت:کسانی که نمی خواهند با این نگاه تحولی کار کنند، کسانی که 
می گویند نمی شود و نشد، این افراد نباید در مصدر امور و در جایگاه تصمیم گیری 

قرار گیرند. این افراد باید از مسیر اصلی خدمت کنار گذاشته شوند.
 آیت اهلل سید ابراهیم رئیسی روز شنبه در یازدهمین اجالس شورای عالی استان ها 
با بیان اینکه شوراهای اسالمی شهر و روستا جایگاه ویژه ای در قانون اساسی دارند، 
گفت: قانون اساسی، بنا بر تقویت جمهوریت نظام و اصل توجه به اراده، خواست و 
مشارکت مردم در تصمیم سازی ها و تصمیم گیری ها، یکی از ارکان مهم تصمیم گیری 

را شوراهای اسالمی شهر و روستا معرفی کرده است.
رئیس جمهور با اشاره به اینکه شوراهای اسالمی شهر و روستا از ارکان قانون اساسی 
عدالت  اجرای  افزود:  دارد،  مهمی  معنای  اساسی  قانون  در  رکن  تعبیر  و  هستند 
از شئونات  تبعیض  و  فساد  فقر،  با  مبارزه  و  اقتصادی در همه سطوح  و  اجتماعی 
شوراهاست و ساز و کار شوراها باید به نحوی باشد که بتواند از هر گونه تبعیض و 

فسادی پیشگیری کند.
مردم  از  که  جایگاهی  عنوان  به  شوراها  نظرات  اینکه  بر  تاکید  با  رئیسی  آیت اهلل 
نمایندگی دارند، باید در نحوه بودجه ریزی روستا یا شهر یا استان مورد توجه قرار 
بگیرد، اظهار داشت: شورا مقام تصویب کننده بودجه نیست ولی مقام اعالم نظر برای 
بودجه هست و می تواند در رابطه با بودجه نسبت به استان یا شهرستان اعالم نظر 
کند و اگر چه اساس اظهارنظرش با نگاه های منطقه ای و محلی است، اما باید نگاه 

کالن ملی هم داشته باشد.
از دیگر  را  بر مبنای توجه به سند آمایش سرزمینی  رئیس جمهور اجرای عدالت 
اهداف مهم فعالیت شوراها در کشور عنوان و تصریح کرد: یکی از اهداف مهم در 
شوراها و برای کشور، اجرای عدالت است. در وهله اول این دولت است که مکلف به 
اجرای عدالت است و در دولت مردمی خودمان را موظف به اجرای عدالت می دانیم، 

اما شوراها نیز باید اجرای عدالت را دنبال کنند.
آیت اهلل رئیسی ادامه داد: شوراها در اجرای عدالت فقط به محله و شهر خودشان 
توجه نداشته باشند، بلکه نگاه آنها از یک سو به محل خودشان و از سوی دیگر به 
محل خودشان نسبت به منطقه و کشور باشد؛ این همان نگاه مبتنی بر سند آمایش 
سرزمینی در راستای تحقق عدالت است که کمک می کند نگاه ما در مسیر اجرای 

عدالت، عادالنه باشد.
آمایش  سند  لحاظ  با  را  اعتبارات  و  بودجه  مورد  در  شوراها  نظر  جمهور  رئیس 
سرزمینی حائز اهمیت دانست و تصریح کرد: نظر شوراها از این منظر می تواند کمک 

بسزایی باشد برای دولت در تنظیم و برای مجلس در تصویب الیحه بودجه باشد.
سنگ زیربنای تحقق شهر و روستای تراز حاکمیت اخالق و عدالت است

آیت اهلل رئیسی با اشاره به تکرار تعبیر آرمانشهر در کالم فالسفه خاطرنشان کرد: 
آبادی است که مردم  بلکه منظور هر جای  لزوما شهر نیست،  آرمانشهر  از  منظور 
در آن زندگی می کنند. این آرمانشهر دارای چه مشخصاتی باید باشد، اینجا سنگ 
از  عبارتست  دهد،  قرار  تراز  در  را  ما  روستای  و  شهر  می تواند  که  آنچه  زیربنای 

عقالنیت، معنویت، اخالق و عدالت که باید بر هر منطقه  ما حکمفرما باشد.
را  عدالت  و  اخالق  حاکمیت  باید  شوراها  اعضای  اینکه  بر  تاکید  با  رئیس جمهور 
و  آرمان ها  اینها  گفت:  نمایند،  دنبال  می کنند،  نمایندگی  را  آن  که  منطقه ای  در 
اهداف مهمی هستند که در قانون اساسی به نحوی ذکر شده اند و اعضای شوراها 
باید همواره به دنبال مقابله با تبعیض، روابط ناسالم و فساد و اجرای عدالت باشند.
برقراری روابط سالم میان دستگاه های اداری برای مردم اطمینان بخش است

آیت اهلل رئیسی با بیان اینکه فساد در قرآن به معنای هر چیزی است که از اعتدال و 
عدالت خارج شود، افزود: شوراها مراقبت کنند که روابط، روابط سالم باشد و روابط 
ناسالم پا نگیرد، چرا که روابط ناسالم هم شورا و هم شهرداری، هم سازمان ها و هم 
کاهش  و  رساندن  آسیب  باعث  و  بی اعتبار می کند  مردم  نظر  در  را  دولتی  ادارات 

سرمایه اجتماعی می شود.

رئیس جمهور ادامه داد: اگر مردم احساس کنند روابط در شوراها، یعنی روابط بین 
شورا با شهرداری، فرمانداری و استانداری و دیگر سازمان ها و ادارات، روابطی کاماًل 
سالم و در جهت ارتقای امور و پیشرفت تعریف شده، این برای مردم اطمینان بخش 

است.
وی با تاکید دوباره بر نقش مهم شوراها در قانون اساسی برای تامین رفاه اجتماعی، 
بهداشت، آموزش و رفع نیازهای مردم اظهار داشت: کسانی که وارد شوراها شدند 
خودشان را آماده کردند برای اینکه به مردم خدمت و در جهت رفاه اجتماعی، باال 

بردن سطح آموزش و دانش مردم و رفع مشکالت معیشتی مردم تالش کنند.
رئیس جمهور با بیان اینکه امروز تجربیات و اندوخته های خوبی از ۲ دهه فعالیت 
چابک،  کار  و  ساز  یک  شوراها  کار  سازمان  و  ساختار  کرد:  تصریح  داریم،  شوراها 
کارآمد و پیگیر طراحی شده، برای تحقق آنچه که در قانون اساسی و قوانین موضوعه 

به عنوان وظایف شوراها آمده است.

تشکیل کارگروه مشترک با وزارت کشور
 برای احیای ظرفیت های قانونی شوراها

از سوی شورای عالی  کارگروهی  پیشنهاد می کنم  کرد:  رئیسی خاطرنشان  آیت اهلل 
شوراها  امروز  مشکالت  و  مسایل  بررسی  برای  کشور  وزارت  مشارکت  با  استان ها 
تشکیل شود تا ظرفیت های قانونی برای فعال تر شدن شوراها را احصا و احیا کنند. 
دولت کاماًل برای همکاری در این زمینه آمادگی دارد چرا که شورا را برخاسته از 
رأی و نگاه مردم می داند که در قانون اساسی پایگاه و جایگاه دارد و می تواند کمک 
بسزایی برای اداره بهتر کشور باشد. رئیس جمهور گفت: با توجه به اینکه این روزها 
فصل تنظیم بودجه و در عین حال تدوین برنامه هفتم است، بسیار خوب است که 
حداکثر ظرف یک ماه و حتی کمتر، این کارگروه تشکیل شده و نظرات اعضا برای 
رفع مشکالت و کارآمدتر شدن شوراها را جمع آوری، جمع بندی و ارائه کنند تا در 

الیحه بودجه و به ویژه برنامه هفتم لحاظ شود.
رئیسی با اشاره به سخنان مطرح شده از سوی اعضا برای اعالم نظر شوراها درباره 
به  نگاه  با  از یک سو  این موضوع موافقم که شوراها  با  بنده  افزود:  بودجه عمومی 
ملی  مسایل  به  فراگیر  و  کالن  نگاه  با  دیگر  سوی  از  و  خود  دیار  و  شهر  محله، 
پیشنهادات خود را در این زمینه اعالم کنند و این را هم برای دولت و هم برای 

مجلس مفید می دانم.

اگر چانه زنی جای نگاه توامان منطقه ای و ملی را بگیرد عدالت به حاشیه 
رانده می شود

آیت اهلل رئیسی اضافه کرد: اگر نگاه توامان منطقه ای و ملی وجود نداشته باشد کار 
وارد یک روال چانه زنی به گستردگی تمام کشور می شود و در این وضعیت چانه زنی، 
عدالت در حاشیه قرار می گیرد. تجربه بیش از 4۰ سال گذشته نشان می دهد که 
باید عدالت را محور قرار دهیم و بودجه و اعتبارات کشور با همه نیازهای کشور دیده 

شده و به اولویت ها توجه شود.
یکی  شوراها  کرد:  تصریح  اولویت ها  تشخیص  اهمیت  بر  تاکید  با  جمهور  رئیس 
به  مناطق  اولویت های  تشخیص  در  می توانند  که  هستند  دستگاه هایی  بهترین  از 
دولت کمک کنند. در دولت مردمی جایگاه نمایندگان مردم در شوراها به عنوان 
کمک کننده به دولت، چه در تصمیم سازی ها و چه در تصمیم گیری ها بسیار مهم 
و خاطرنشان  عنوان  نیرو در شهرداری ها  تراکم  را  دیگر  رئیسی مسأله مهم  است. 
کرد: اگر در جذب نیرو در شهرداری ها ابتدا نیرو را جذب کردیم و بعد دنبال پست 
و مأموریت برای او بودیم، مشکل ایجاد می شود. البته این مشکل در همه ادارات 
هست و فقط در شهرداری ها نیست. ادارات و سازمان ها باید بر اساس مأموریت شان 

نیرو جذب کنند، آن هم به میزانی که بودجه و اعتبارات اجازه می دهد.

شوراها نگاه انقالبی و کارآمد را بر جذب و کارآمدی نیروی انسانی
 حاکم کنند

رئیس جمهور با تأکید بر اینکه نباید تصور از کار فقط کار اداری و نشستن پشت 
میز باشد، گفت: کار در عرصه تولید و خدمات بسیار مهم و موثر است و شوراها در 
این زمینه نیز باید بر شهرداری ها نظارت کنند. شوراها باید با تکیه بر تجربه فعالیت 
کارکنان  کارآمدی  و  حقوق  پرداخت  ارتقاء،  نگهداری،  در جذب،  گذشته  دهه  دو 
شهرداری ها گام متفاوتی نسبت به قبل بردارند، به نحوی که یک نگاه انقالبی، بدون 
تبعیض و کارآمد در شهرداری ها، شوراهای شهر، ادارات و همه سازمان ها حکمفرما 
شود. آیت اهلل رئیسی با اشاره به طرح موضوع مشکل زمین های قولنامه ای به ویژه 
اراضی کشاورزی در بخش های زیادی از کشور گفت: کار صدور سند رسمی برای 
اراضی کشاورزی می تواند هم در  برای  آغاز شده است. صدور سند رسمی  اراضی 
تفکیک اراضی و هم در تعیین وضعیت مالکیت کمک زیادی کند و از تجاوز و تعدی 
نسبت به اراضی چه آنچه مربوط به بیت المال است و چه اراضی شخصی پیشگیری 
در  کالنشهرها  به  مبتال  مشکالت  طرح  اشاره  با  جمهور  رئیس  کند.  جلوگیری  و 
مسائل  می توانند  با شهرداری های کالنشهرها  تعامل  در  افزود: شورها  نشست  این 
موجود را جمع بندی کنند و دولت نیز نسبت به این موضوع دغدغه دارد و مسائل 

کالنشهرها را بسیار مهم می داند.
اصالح و جابجایی افراد برای ارتقای کارآمدی را عقب نشینی تلقی نکنید

رئیسی در ادامه سخنانش با تأکید بر ضرورت پیگیری جدی امور اصالحی چه در 
ساختارها و چه در رفتارهای شخصی اظهار داشت: اعضای محترم شوراها به هیچ 
وجه انجام امور اصالحی را عقب نشینی تلقی نکنند. مهم آن است که کار و امور 
مردم چرخشی داشته باشد که مورد رضایت مردم قرار گیرد و بتواند کار را پیش 
ببرد و کارآمد باشد؛ این مهم است. رئیس جمهور اضافه کرد: در این زمینه و در 
زمینه جابجایی مدیران و کارکنان، آبروی افراد بسیار مهم است، اما آبروی نظام، 
افراد  و حرمت  آبرو  باید  دارد.  ارجحیت  کارآمد خیلی  اداری  مجموعه  یک  آبروی 
حفظ شود، اما حرمت و جایگاه سازمانی که می خواهد به مردم خدمت کند، باالتر 
از اینها است. آیت اهلل رئیسی در زمینه موضوع آالیندگی، مالیات و عوارض صنایع 
اظهار داشت: موضوع مسئولیت های اجتماعی صنایع در قبال منطقه ای که در آن 
واقع شدند، موضوعی قانونی است که باید به دقت و با جدیت دنبال شود. همچنین 
صنایع باید به شکلی برنامه ریزی و عمل کنند که مانع از ایجاد هر گونه آلودگی در 
محیط شوند، چرا که بر اساس قانون اساسی هر اقدام صنعتی و توسعه ای فرع بر 
حفظ محیط زیست است، حال اگر کارخانه ای آالیندگی ایجاد می کند، حتما باید 

اقداماتی داشته باشد که این آالیندگی موجب آزار و زیان مردم نشود.
همه دستگاه ها موظف هستند شوراها را بر اساس قانون اساسی 

به رسمیت بشناسند
رسمیت  به  بر  تاکید  برای  شده  مطرح  درخواست های  به  اشاره  با  جمهور  رئیس 
رسمیت  به  اساسی  قانون  موجب  به  شوراها  کرد:  تصریح  شوراها  شدن  شناخته 
به  را  روستا  و  شهر  شوراهای  هستند  موظف  دستگاهها  همه  و  شده اند  شناخته 
رسمیت بشناسند. آیت اهلل رئیسی با اشاره به اهمیت موضوع مدیریت واحد شهری 
خاطرنشان کرد: در این زمینه اعضای شوراها و به ویژه در شورای عالی استان ها باید 
با وزارت کشور همفکری کنند تا تدوین این الیحه در کنار تنظیم برنامه هفتم با 

مشارکت شما به پیش رفته و در مجلس هم دنبال شود.
رئیس جمهور با بیان اینکه برای دولت بسیار مهم است که موارد و مصادیق تبعیض 
را از نگاه اعضای شوراها ببیند و بشنود و شوراها برای رفع این مصادیق راهکارها و 
پیشنهاد هم ارائه دهند، تصریح کرد: مصادیق را جمع بندی کنید و به فرمانداران، 
تاکید می کنم که  اجرایی  معاون  به  بنده هم  ارائه کنید.  وزیر کشور  و  استانداران 

پیگیر این موارد باشد.
رئیسی خاطرنشان کرد: ممکن است جایگاه قانونی شوراها در قوانین موضوعه درست 
تعریف نشده یا درست تعریف شده باشد اما در اجرا دچار مشکل باشد. ما باید با 
تعریف  بتواند جایگاه  باشد و که شورا  این  همکاری دوستان در شوراها تالش مان 
شده خود را داشته باشد. بنده آمادگی دارم در استان ها یا در دفتر ریاست جمهوری 
خدمت شما باشم تا این مسائل به شکل شایسته مورد رسیدگی قرار گیرد و شوراها 

بیش از پیش در راستای گره گشایی از مشکالت مردم فعال شوند.
باور دولت مردمی این است که با این مردم می شود به قله ها رسید

رئیس جمهور در بخش دیگری از سخنانش با بیان اینکه معتقدیم امروز ظرفیت های 

بسیاری در کشور وجود دارد و به رغم تهدید و تحریم می توانیم گام های بلندی در 
پیشرفت  ما  نمی خواهد  برداریم، گفت: می دانیم که دشمن  پیشرفت کشور  جهت 
داشته باشیم، تولید در کشور رونق داشته باشد، اقتصاد ما اقتصاد مقاومتی باشد، 
علم و دانش در کشور ارتقا پیدا کند و نمی خواهد متخصصین و افراد کارآزموده در 

هر عرصه ای گره ها را باز کنند.
آیت اهلل رئیسی افزود: دشمن در این راستا در عمل بسیار چوب الی چرخ گذاشت و 
در هر حوزه ای که متخصصین ما وارد شدند آنها را در محدودیت و تحریم قرار داده 
است. دشمن حتی از تامین داروی مورد نیاز بیماران ما هم ممانعت کرده است. ما 
چنین دشمنی داریم که در چهل و سه ساله سپری شده از انقالب همواره در صدد 

توطئه و فتنه علیه انقالب و نظام بوده است.
رئیس جمهور اظهار داشت: دشمن اراده کرده قطار پیشرفت ایران اسالمی متوقف 
جنگ  یک  اینجا  کند؛  حرکت  پرشتاب  قطار  این  که  کردیم  اراده  هم  ما  و  شود 
اراده هاست. دشمن همه تالش خود را کرد تا اراده خود را محقق کند، اما دیدند 
برخالف خواست و تالش آنها صادرات نفت ایران به سطح قبل از تحریم ها رسید، 
تعامالت و مراودات تجاری ایران افزایش یافت و لذا رسما اعالم کردند که سیاست 

فشار حداکثری آنها شکست خورده است.
کردن  خنثی  و  رفع  برای  محور  دو  در  مردمی  دولت  اینکه  به  اشاره  با  رئیسی 
توامان تحریم ها تالش کرد، گفت: دولت مردمی در زمینه افزایش صادرات، تکمیل 
صدور  سامانه  مثل  مانده  معطل  طرح های  و  قوانین  اجرای  و  نیمه تمام  طرح های 
مجوزها که ۱۳ سال در کشور معطل مانده بود یا اجرای قانون رتبه بندی معلمان که 

۱۱ سال معطل مانده بود، گام های اساسی برداشت.
رئیس جمهور اضافه کرد: دشمن تالش کرد حرکت دولت را متوقف یا کند نماید، 
اما به تعبیر رهبری معظم انقالب اسالمی دید که کشور دارد پیشرفت همه جانبه 
می کند و دولت هم نگاهش به دست خارجی ها نیست و معطل لبخند و اخم آنها 
نمی ماند و کشور را با اتکا بر توانایی جوانان و نیروی انسانی کارآمد به پیش می برد.
آیت اهلل رئیسی با تصریح بر اینکه ما اصحاب »ما می توانیم« هستیم، اظهار داشت: 
این دولت هم مشکالت بودجه ای و اعتباری دارد اما با قوت، با همین مردمی که 
جنگ را اداره کردند، با همین مردمی که مشکالت را تحمل کردند و حاضر نشدند 
با این مردم می شود به  ذلت را بپذیرند، کار را به پیش برد؛ باور ما این است که 

قله ها رسید.
کسانی که نگاه تحولی ندارند، نباید در مصدر امور قرار گیرند

رئیس جمهور با اشاره به اینکه دشمن از این وضعیت احساس خسارت و عقب ماندگی 
کرد، ادامه داد: در عرصه تحریم نیز گفتیم مذاکره اشکال ندارد، ولی ما حرف مان 
را می زنیم که چه می خواهیم. شما پیمان شکنی کردید ولی ما این کار را نکردیم 
و آژانس بین المللی انرژی اتمی ۱۵ بار این موضوع را تایید کرد که در فعالیت های 
هسته ای ایران انحرافی وجود ندارد، اما باز امروز می گویید که تردید داریم. اتحادیه 

اروپا رسما اعالم کرد که متن پیشنهادی ایران کامال منطقی و عقالنی است.
رئیسی تصریح کرد: با یک قوم پیمان شکن مواجهیم که به راحتی نقض پیمان و 
ظلم و تعدی می کند، در مقابل آنها چه باید کرد! آیا باید در برابر چنین دشمنانی 
متوقف شد؟ باور ما این است که در برابر این دشمن باید پیشرفت کرد و لذا اراده 

کردیم و ملت ما اراده کرده است که پیشرفت داشته باشد.
مطهر  برکت خون  به  و  وجود خواست دشمن  با  اینکه  بر  تاکید  با  رئیس جمهور 
این کشور شبانه روز خدمت می کنند،  و تالش کسانی که در جای جای  شهیدان 
آینده را روشن می بینیم، خاطرنشان کرد: دشمن 4۳ سال است که علیه ما توطئه 
و فتنه گری می کند. همه مسئوالن در بخش های مختلف بدانند که امروز مهم ترین 
وظیفه ما خدمت کردن به مردم، گره گشایی از زندگی مردم، برداشتن موانع از پیش 
راه تولیدکننده و فعال اقتصادی و کسانی است که می خواهند در عرصه های مختلف 
کار و تالش کنند. آیت اهلل رئیسی در ادامه گفت: کسانی که نمی خواهند با این نگاه 
افراد نباید در مصدر  تحولی کار کنند، کسانی که می گویند نمی شود و نشد، این 
امور و در جایگاه تصمیم گیری قرار گیرند. این افراد باید از مسیر اصلی خدمت کنار 
گذاشته شوند، تا این راه ادامه پیدا کند. کارمندی، کارشناسی، مدیری اگر به هر 
دلیل نمی خواهد، جواب مردم را نمی دهد، راه را برای خودش بسیار سخت می بیند، 
نگاهش نگاه ما نمی توانیم است، این فرد را باید در حاشیه قرار داد و متن و مسیر را 
در اختیار کارمندان و کسانی قرار داد که روحیه شان، روحیه کار، تالش، گره گشایی 

از زندگی مردم و در یک کلمه روحیه ما می توانیم، است.

رئیس جمهوردر یازدهمین اجالس شورای عالی استان ها:

مدیرانی که نگاه تحول گرا ندارند، کنار گذاشته شوند

امام علی علیه السالم
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محققان کانادایی توصیه می کنند؛
واکسن آنفلوانزا برای مبتالیان

 به نارسایی قلبی نجات بخش است
یک مطالعه جدید نشان می دهد افرادی که با 
نارسایی قلبی دست و پنجه نرم می کنند الزم 

است واکسن آنفلوانزا تزریق کنند.
به  تنها  نه  واکسن ها  این  محققان،  گفته  به 
پرخطر  گروه  این  در  آنفلوانزا  از  پیشگیری 
کمک می کند، بلکه می تواند عفونت های ذات 

الریه و عوارض قلبی را نیز کاهش دهد.
دانشگاه  از  ارشد  لوب«، محقق  دکتر »مارک 
مک مستر کانادا، می گوید: »اگر نارسایی قلبی 
دارید، باید واکسن آنفلوانزا دریافت کنید زیرا 
می تواند جان شما را نجات دهد. ما دریافتیم 
واکسن آنفلوانزا می تواند مردم را از مرگ قلبی 

عروقی نجات دهد.«
در این مطالعه، محققان بیش از ۵۰۰۰ بیمار 
در  کشور   ۱۰ در  را  قلبی  نارسایی  به  مبتال 
سراسر آفریقا، آسیا و خاورمیانه ردیابی کردند. 
طور  به  مناطق  این  در  مردم  از  کمی  تعداد 

منظم واکسن آنفلوانزا دریافت می کنند.
نوامبر  تا   ۲۰۱۵ ژوئن  بین  ساالنه  بیماران 
دریافت  دارونما  یا  آنفلوانزا  واکسن   ۲۰۲۱

کرده بودند.
طبق این مطالعه، طی یک سال، واکسن های 
آنفلوانزا، پنومونی )ذات الریه( را تا 4۰ درصد 
بیماران  در  بیمارستان  در  شدن  بستری  و 
مبتال به نارسایی قلبی را تا ۱۵ درصد کاهش 
دادند. در فصل پاییز و زمستان، مرگ و میر تا 

۲۰ درصد کاهش یافت.
این مطالعه اولین کارآزمایی بالینی اثربخشی 
واکسن آنفلوانزا در بیماران مبتال به نارسایی 

قلبی است.
به گفته محققان، واکسن آنفلوانزا باید بخشی 
نارسایی  به  افراد مبتال  استاندارد در  از روش 
مرگ  بروز یک ششم  از  اجتناب  باشد.  قلبی 
و میرهای ناشی از بیماری قلبی و جلوگیری 
بسیار  را  آن  بیمارستان،  در  بستری شدن  از 
مقرون به صرفه می کند و می تواند یک تأثیر 

مهم بر سالمت عمومی و بالینی باشد.

مطالعات نشان می دهد؛
کبدچرب ریسک نارسایی قلبی را 

افزایش می دهد
غیرطبیعی  تجمع  جدید،  تحقیقات  اساس  بر 
ایجاد نشده  الکل  از طریق  چربی در کبد که 
باشد، ممکن است خطر نارسایی قلبی را تا حد 

زیادی افزایش دهد.
کبدچرب  که  می دانستند  قبل  از  محققان 
دائمی  آسیب  به  منجر  می تواند  غیرالکلی 
ابتالء به تصلب شرایین،  افزایش خطر  کبد و 

تشکیل پالک در شریان ها، شود.
اما تحقیقات کمتری در مورد رابطه کبدچرب 
است،  شده  انجام  قلبی  نارسایی  با  غیرالکلی 
نارسایی قلبی زمانی اتفاق می افتد که قلب به 
تغییر  با  قلبی  نارسایی  نمی کند.  پمپاژ  خوبی 
سبک زندگی، داروها و روش های جراحی قابل 

درمان است.
از  ملی سالمت  نظرسنجی  داده های  محققان 
از ۳.۸ میلیون  تا ۲۰۱۸ و بیش  سال ۲۰۰۵ 
از  غیرالکلی،  کبدچرب  به  مبتال  بزرگسال 
جمله حدود 4۰۰,۰۰۰ نفر که نارسایی قلبی 
به  مبتال  افراد  کردند.  بررسی  را  داشتند،  نیز 
بودند  مرد  و  مسن تر  که  غیرالکلی  کبدچرب 
کرونر  عروق  بیماری  یا  دیابت  به  مبتال  یا 
بیشتر  خطر  معرض  در  ویژه  به  بودند،  قلب 
نارسایی قلبی قرار داشتند. محققان دریافتند 
 ۳.۵ غیرالکلی  کبدچرب  به  مبتال  بزرگساالن 
در  بیماری  این  بدون  افراد  از  بیشتر  برابر 
معرض نارسایی قلبی هستند. دکتر »واردمان 
دانشگاه  از  مطالعه  این  ارشد  محقق  جین«، 
را  خطر  انتظار  »ما  گفت:  آتالنتا،  در  اموری 

داشتیم، اما نه اینقدر باال.«
و  قلبی  عملکرد  باید  »پزشکان  گفت:  جین 
زیر نظر  را  نشانگرهای زیستی کبد  همچنین 
داشته باشند و مطمئن شوند که بیماران مبتال 
نارسایی قلبی به بیماری کبد چرب مبتال  به 
افزود:  ادامه  در  وی  بالعکس.«  و  نمی شوند 
نقش  اغلب  باال  کلسترول  و  دیابت  »چاقی، 
مهمی در بیماری کبدچرب غیرالکلی دارند.« 
وی برای بهبود و حفظ سالمت قلب و عروق، 
فعالیت  نکشیدن،  سیگار  مناسب،  وزن  حفظ 
بدنی، داشتن رژیم غذایی سالم، خواب کافی 
و کنترل فشار خون، کلسترول و قند خون را 
این  »نتایج  می کند:  تاکید  کرد. جین  توصیه 
پیامی را در مورد اهمیت جدی  مطالعه واقعاً 
گرفتن سالمتی در اوایل زندگی و حفظ یک 
برای طوالنی مدت نشان  سبک زندگی سالم 

می دهد.«

امیرعبداللهیان:

 اقدام آژانس انرژی اتمی غیرسازنده 
بود/ اقدام متقابل می کنیم

 وزیر امور خارجه ایران اقدام شورای حکام آژانس بین المللی 
انرژی اتمی در صدور قطعنامه ضدایرانی را غیرسازنده توصیف 
کرد و گفت: بار دیگر از جایگاه آژانس سوءاستفاده سیاسی شده 

است و ما اقدام متقابل انجام خواهیم داد.
خارجه  وزیر  البوسعیدی  بدر  السید  و  امیرعبداللهیان  حسین 
در  دوجانبه  گوهای  و  گفت  دور  دو  از  پس  عمان  سلطنت 
به  خارجی  و  داخلی  رسانه های  خبرنگاران  با  خبری  نشست 

سواالت آنان پاسخ دادند.
اظهار  خبری  نشست  این  در  کشورمان  خارجه  امور  وزیر 
داشت: آژانس بین المللی انرژی اتمی اقدام غیرسازنده ای را در 
پایان هفته گذشته انجام داد در حالی که دو هفته پیش هیاتی 
متشکل از مقامات وزارت امور خارجه و سازمان انرژی اتمی به 
وین سفر کردند، در خصوص همکاری نیرومندتر آژانس و ایران 
مدیرکل  گروسی  رافائل  با  را  سازنده ای  دیدار  و  کردند  توافق 

آژانس انجام دادند.
رئیس دستگاه دیپلماسی کشورمان ادامه داد: با این وجود به 
همچنین  و  داخلی  محیط  بر  تاثیرگذاری  راستای  در  یکباره 
روزهای  این  سیاست  تداوم  در  و  حداکثری  فشار  اعمال 
علیه  را  قطعنامه ای  آمریکا،  متحده  ایاالت  ریاکارانه  به شدت 
جمهوری اسالمی ایران روی میز گذاشتند و بار دیگر از آژانس 

سوء استفاده سیاسی کردند.
امیرعبداللهیان گفت: ما اقدام متقابل و موثر را انجام می دهیم 
در عین حالی که به حقوق بین الملل و تعهدات بین المللی  خود 

پایبند خواهیم ماند.
وزیر امور خارجه در ادامه با اشاره به حوادث تروریستی اخیر 
در کشورمان تاکید کرد: در روزها و هفته های گذشته دشمنان 
ایران با سوءاستفاده از احساسات پاک مردم ایران با دخالت های 
مکرر تالش کرده اند که وضعیت داخلی و محیط داخلی ایران 

را تاثیر قرار بدهند.
تا جایی پیشرفت که  اقدامات  این  یادآور شد:  امیرعبداللهیان 
حمالت تروریستی در شیراز و ایذه منجر به شهادت و مجروح 
شدن جمعی از هموطنان عزیز ما شد که ما ضمن تسلیت به 
ملت ایران و خانواده های این عزیزان این حوادث را قویا محکوم 
و  آمریکا  فشار حداکثری  تداوم  راستای  در  را  آن  و  می کنیم 
امیرعبداللهیان  می دانیم.  ایران  مردم  علیه  اروپایی  کشور  سه 
سر  پشت  همچنان  را  اسفباری  شرایط  یمن  مردم  کرد:  بیان 
می گذارند ما معتقد هستیم که توقف جنگ و آتش بس و لغو 
شاهد  گفت:  وی  هستند.  سکه  یک  روی  دو  انسانی  محاصره 
یمن  در  موقت  آتش بس  گذشته  هفته های  در  که  هستیم 
تمدید نشد و امیدواریم که نسبت به استمرار آتش بس و لغو 
کامل محاصره انسانی هرچه سریع تر اقدام شود و مردم یمن از 
شرایط سختی که در آن به سر می برند خارج شوند. مقاومت 
خارجی  اشتغال  مقابل  در  گذشته  سالهای  در  یمن  مردم 

ستودنی است.
عضو کمیسیون برنامه و بودجه مجلس:

تحمیل هزینه برای درآمدهای مشکوک 
الوصول،عامل کسری بودجه است

 عضو کمیسیون برنامه و بودجه مجلس شورای اسالمی گفت: 
تحمیل تکالیف بودجه ای به دولت در الیحه بودجه فقط موجب 
درباره  آبادی  نجم  محبی  بهروز  می شود.  بودجه  کسری  بروز 
بودجه  الیحه  تبصره ۱۸  در  بودجه  و  برنامه  سازمان  عملکرد 
گفت: دولت ۱۹ هزار میلیارد تومان از ۳۲ هزار میلیارد تومان 
در نظر گرفته شده الیحه بودجه را به موضوع اشتغال اختصاص 
درآمد  تعیین  از  ناشی  نیافته  اختصاص  که  هم  داد.اعتباراتی 
های مشکوک الوصول در الیحه بودجه است. عضو کمیسیون 
برنامه و بودجه مجلس افزود: بندهای هزینه ای الیحه بودجه 
منابع  که  حالی  در  یافت  افزایش  نمایندگان  پیشنهادات  با 
درآمدی برای آن در نظر گرفته نشده بود، همین امر منجر به 

بروز کسری بودجه در برخی بندها شد.
وی با توصیه به دولت گفت: به رغم اینکه منابع اختصاص داده 
شده به برخی از بخش ها از جمله اشتغال در محل خود صرف 
نشده است، اما از دولت می خواهیم حوزه اشتغال را به صورت 
نیاز است در حوزه  برنامه هفتم توسعه هم  ببییند و در  ویژه 
مردم  نماینده  شود.  گرفته  نظر  در  عملی  برنامه های  اشتغال 
سبزوار در مجلس تاکید کرد: وقتی مشکالت بخش اشتغال به 
صورت ویژه مورد توجه قرار بگیرد، مسائل اجتماعی هم کاهش 
بررسی  آینده  داد: در هفته های  ادامه  پیدا خواهدکرد. محبی 
برنامه هفتم توسعه و بودجه ۱4۰۲ در دستور کار مجلس قرار 
ماالیطاق  تکلیف  آنها  بررسی  در  است  بهتر  و  گرفت  خواهد 
در  را  مصارف  و  منابع  عملیاتی  صورت  به  بلکه  نکنیم  ایجاد 
مجلس  نماینده  این  ندهد.  رخ  بودجه  کسری  تا  بگیریم  نظر 
مواردی  همیشه  بودجه  الیحه  بررسی  در  کرد:  خاطرنشان 
شده  تصویب  پیشنهادات  با  بودجه  مصارف  که  می دهد  رخ 
نمایندگان افزایش پیدا کرده و از آنجا که دولت توان محقق 
کردند تکالیف اعمال شده را ندارد،  در مواد یا تبصره های الیحه 
بودجه، تخصیص ها را کاهش داده و در نهایت کسری بودجه و 

اختالف بین مجلس و دولت نمود پیدا می کند.
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مقام معظم رهبری در  دیدار صدها نفر از مردم اصفهان؛

بساط شرارت جمع خواهد شد

صحنه  گفتند:  اسالمی  انقالب  معظم  رهبر 
نتوانستند  که  اخیر  اغتشاشات  اصلی  گردانان 
ادامه  با  درصددند  بیاورند،  به صحنه  را  مردم 
اما  کنند  خسته  را  مسئوالن  شرارت ها، 
تنفر  با  ملت  و  شد  خواهد  جمع  اغتشاشات 
روحیه  و  بیشتر  نیروی  با  آنها  از  روزافزون 
تازه تر، به کار و تالش و پیشرفت ادامه خواهد 

داد.
حضرت آیت اهلل خامنه ای صبح روز )شنبه( در 
را  اصفهان  اصفهان،  مردم  از  نفر  دیدار صدها 
شهِر تحسین برانگیز علم و ایمان و هنر و جهاد 
خواندند و با اشاره به اینکه چالش اساسی امروز 
ما، چالش پیشرفت در مقابِل »توقف و رکود و 
ارتجاع« است، افزودند: استکبار در صف آرایی 
ایران  تشدید  با  ایران  ملت  مقابل  در  مبنایی 
ستیزی، همه امکاناتش را برای القای ناامیدی 
جوانان  بخصوص  مردم  اذهان  به  بست  بن  و 
اثبات  شاخص  مهمترین  امروز  و  گرفته  بکار 
یأس آفرینی  از  »پرهیز  فرد،  هر  ایران دوستی 
تالش  و  کار  روحیه  »ترویج  و  امیدسوزی«  و 

و امید« است.
پیشرفت جمهوری اسالمی برای غرب 

غیرقابل تحمل است
رهبر انقالب اسالمی در سخنان خود به تحلیل 
اسالمی  ایران  با  استکبار  دنیای  اصلی  چالش 
با  استکبار  اصلی  مشکل  گفتند:  و  پرداختند 
نظام  این  اگر  این است که  اسالمی  جمهوری 
لیبرال  منطق  کند،  جلوه  دنیا  در  و  پیشرفت 

دموکراسی دنیای غرب باطل خواهد شد.
سلطه  به  اشاره  با  خامنه ای  اهلل  آیت  حضرت 
منطق  با  مختلف  کشورهای  بر  غرب  دنیای 
اخیر  قرن  سه  در  افزودند:  دموکراسی  لیبرال 
ساالری،  مردم  نبود  یا  و  آزادی  نبود  بهانه  به 
فقیر  اروپای  و  کردند  غارت  را  کشورها  منابع 
به قیمت به ِگل نشستن بسیاری از کشورهای 

ثروتمند، ثروتمند شد.
اسم  به  که  غربی ها  شگرد  به  اشاره  با  ایشان 
مردم  و  آزادی  علیه  دموکراسی،  و  آزادی 
افزودند:  می کنند،  اقدام  کشورها  در  ساالری 
بارز  و  نزدیک  نمونه  یک  افغانستان  کشور 
نبودن  مردمی  بهانه  به  آمریکایی ها  که  است 
حکومت، به آنجا حمله نظامی کردند اما بعد از 
۲۰ سال جنایت و غارت، همان حکومتی که 
علیه آن اقدام کرده بودند، سرکارآمد و آنان با 

فضاحت خارج شدند.
رهبر انقالب گفتند: اکنون یک نظام، برمبنای 
دین و مردم ساالری واقعی در ایران، به مردم 
واقع  در  و  زنده  را  آنها  و  داده  هویت  خودش 
منطق لیبرال دموکراسی غربی را ابطال کرده 

است.
حضرت آیت اهلل خامنه ای افزودند: عده ای در 
در  می گویند  غرب،  تبلیغات  مبنای  بر  داخل 
نیست  ساالری  مردم  و  آزادی  اسالمی  نظام 
در حالی  که بیان همین سخنان نشانه آزادی 
نظر  از  آمدن دولت هایی که  کار  و روی  است 
نیز  ندارند  یکدیگر  به  شباهتی  سیاسی  تفکر 
نشانه حق انتخاب مردم و مردمی بودن نظام 

اسالمی است.
اگر  اینکه  به  اشاره  با  اسالمی  انقالب  رهبر 
استکبار  و  امریکا  مقابل  در  اسالمی  جمهوری 
کوتاه می آمد و زیربار قلدری و زورگویی آنها 
بر  آنها  اما  شد  می  کمتر  فشارها  رفت،  می 
کشور مسلط می شدند، افزودند: در این سالها 
اسالمی  جمهوری  قدرتمندِی  صدای  هرگاه 
پنجه  برای  دشمن  تالش  است،  بوده  بلندتر 

زدن به نظام اسالمی بیشتر شده است.
حضرت آیت اهلل خامنه ای تأکید کردند: چالش 
امروز کشور ما، چالش »پیشرفت و  اساسی و 
توقف و رکود و ارتجاع« است، زیرا ما در حال 
از  استکباری  قدرتهای  ولی  هستیم  پیشرفت 
پیشرفت ایران اسالمی مضطرب و ناراحت می 

شوند و حرص می خورند.
و  ناراحتی  همین  دلیل  به  افزودند:  ایشان 
همه  با  ها  اروپایی  و  آمریکاییها  عصبانیت، 

اما هیچ غلطی  امکانات وارد میدان می شوند 
نمی توانند بکنند، همانطور که قبل از این هم 

نتوانستند و در آینده هم نخواهند توانست.

دشمنان ملت در مجموع ناکام ماندند
رهبر انقالب اسالمی با اشاره به اینکه در کارزار 
اساسی ایران و استکبار، آمریکا در خط مقدم 
قرار دارد و اروپا پشت سر آمریکا ایستاده است، 
گفتند: در طول سالهای بعد از پیروزی انقالب 
از  اعم  آمریکا  جمهور  رؤسای  همه  اسالمی 
کارتر، کلینتون و اوبامای دموکرات، و ریگان، 
بوش و آن سبک مغز قبلِی جمهوری خواه تا 
رئیس جمهور فعلی بی هوش و حواس که می 
خواهد مردم ایران را نجات دهد، همه در مقابل 
جمهوری اسالمی ایران ایستادند و از هرکسی 
صهیونیستی  رژیم  جمله  از  توانستند  که  هم 
برخی  و  خود  زنجیری  و  هار  سگ  عنوان  به 

کشورهای منطقه کمک گرفتند.
وجود  با  افزودند:  خامنه ای  آیت اهلل  حضرت 
مجموع  در  ملت  دشمنان  تالش ها،  این  همه 
همچون  مشکالتی  البته  ماندند،  ناکام 
هسته ای،  بکارگیری  دانشمندان  ترور  تحریم، 
دادن  و  امنیتی  و  سیاسی  شگردهای  انواع 
زدن  حرف  برای  داخل  در  ای  عده  به  رشوه 
ولی  آوردند  بوجود  اسالمی،  جمهوری  علیه 

نتوانستند حرکت ملت ایران را متوقف کنند.
با  که  فعلی  شرایط  در  کردند:  تأکید  ایشان 
چنین کارزار و چالشی مواجه هستیم،  وظیفه 
آحاد مردم و مسئوالن و همچنین روشنفکران، 
و  دانشگاهی  علمی  و جوامع  نخبگان، جوانان 
عرصه  همه  در  پیشرفت  برای  حوزوی،   تالش 
های علمی، هنری، اقتصادی، سیاسی، اخالقی 

و معنوی است.
رهبر انقالب پیشرفتها را زمینه ساز استحکام 
و اقتدار نظام خواندند و افزودند: هدف دشمن 
متزلزل کردن ارکان اقتدار نظام است،  بنابراین 
با جدیت دنبال  باید موضوع پیشرفت را  همه 

کنند.
حضرت آیت اهلل خامنه ای در ادامه با طرح این 
گفتند:  کنیم؟«  پیشرفت  »چگونه  که  سؤال 
اما  است  متعددی  ابزارهای  نیازمند  پیشرفت 
بنابراین  است  امید  پیشرفت،  ابزار  مهمترین 
دشمن با همه توان خود بر روی القای ناامیدی 

و بن بست متمرکز شده است.

دشمنان پیشرفت های ایران را
 کتمان یا کوچک نمایی می کنند 

ای  رسانه  امکانات گسترده  به  اشاره  با  ایشان 
دشمن همچون شبکه های ماهواره ای، فضای 
بین  از  برای  مزدور  های  تلویزیون  و  مجازی 
بردن امید افزودند: با وجود همه این تالش ها، 
در  پیشرفت  برای  حرکت  و  امید  خوشبختانه 

کشور زنده است.
رهبر انقالب اسالمی گفتند: دشمن تالش دارد 
تا عالوه بر مردم و جوانان، حتی مسئوالن نیز 
امید خود را از دست بدهند و متأسفانه دشمن 
یک امتداد داخلی هم دارد که آنها هم تالش 
دارند با استفاده از روزنامه ها و فضای مجازی، 

القای یأس و ناامیدی بکنند.
مشکل  افزودند:  خامنه ای  آیت اهلل  حضرت 
ان شاءاهلل حل خواهد شد  که  داریم  اقتصادی 
پیشرفت  حال  در  دیگر  های  بخش  در  اما 
هستیم البته همه تمرکز بر این است که نسل 
جوان از این پیشرفت ها آگاه نشود، به همین 
علت دشمن و امتداد داخلی آن، این پیشرفت 

ها را کتمان و یا کوچک نمایی می کنند.
ایشان به چند نمونه از پیشرفت ها و حرکت 
های رو به جلو در هفته های اخیر اشاره کردند 
و گفتند: دستیابی دانشمندان ایرانی به روش 
جدید برای درمان سرطان خون، بومی سازی 
یکی از تجهیزات استخراج نفت و گاز،  افتتاح 
بلوچستان  و  از سیستان  خط آهن در بخشی 
که بخش مهمی از خط آهن شمال به جنوب 
اندازی  راه  کارخانه،  چندین  افتتاح  است، 

از  برداری  بهره  فراسرزمینی،  پاالیشگاه  اولین 
ترین  بزرگ  از  یکی  رونمایی  برق،  نیروگاه   ۶
تلسکوپ های جهان، پرتاب موشک ماهواره بر 
نمونه  همه  جدید،  موشک  یک  از  رونمایی  و 
در  آن هم  به جلو کشور،  رو  از حرکت  هایی 
برخی  با  دارد  تالش  دشمن  که  است  زمانی 

اغتشاشات مانع این حرکت شود.
ایرانی  جوان  اینکه  بر  تأکید  با  انقالب  رهبر 
با  و  زنده  دشمن،  شرارِت  روزهای  همین  در 
شاخص های  از  یکی  افزودند:  است،  انگیزه 
است،  امیدآفرینی  ایران دوستی،  اساسی 
بن بست  و  ناامیدی  القای  که  کسانی  بنابراین 
توانند  نمی  و  هستند  ایران ستیز  می کنند، 

ادعای ایران دوستی داشته باشند.
حضرت آیت اهلل خامنه ای تأکید کردند: نگذارید 
کسانی که دشمن ایران هستند، در قالب دفاع 
نویسندگان،  کنند.  یأس  ملی،  القای  منافع  از 
افراد  همه  و  روحانیون  دانشمندان،  شاعران، 
و  ها  شاخص  و  کنند  امیدآفرینی  تأثیرگذار 
سِر  را  جامعه  در  پیشرفت  و  امید  های  نشانه 
دیگری  بخش  در  انقالب  رهبر  بگیرند.  دست 
صحنه گردانان  اصلی  هدف  سخنانشان  از 
ملت  آوردن  میدان  به  را  اخیر  اغتشاشات 
مردم  نتوانستند  که  حاال  گفتند:  و  دانستند 
بلکه  تا  در حال شرارتند  بیاورند  میدان  به  را 
اشتباه  البته  کنند  را خسته  مسئوالن  بتوانند 
این شرارتها موجب می شود  می کنند چرا که 
مردم، خسته، و از آنها بیزارتر و متنفرتر شوند.

و  حوادث  این  افزودند:  زمینه  این  در  ایشان 
مردم  برای  مشکالتی  تخریب ها  و  جنایت ها 
و  افراد در صحنه  اما  و کسبه درست می کند 
پشت صحنه این شرارتها، بسیار حقیرتر از آن 

هستند که بتوانند به نظام آسیب بزنند.
بساط  کردند:  تأکید  اسالمی  انقالب  رهبر 
ملت  و  شد  خواهد  جمع  شک  بدون  شرارت 
تازه تر حرکت  و روحیه  بیشتر  نیروی  با  ایران 

در میدان پیشرفت کشور را ادامه خواهد داد.

ملت ما در دفاع مقدس به همه دنیا نشان 
داد شکست نمی خورد

حضرت آیت اهلل خامنه ای، توانایی فرصت سازی 
از تهدیدها را جزو طبیعت یک ملت با ایمان 
تاریخی  نمونه های  به  اشاره  با  و  دانستند 
همچون جنگ احزاب و همچنین دفاع مقدس، 
همه  که  احزاب  جنگ  در  کردند:  خاطرنشان 
طوایف مشرکان به میدان آمدند، نه تنها دلهای 
با یادآوری وعده خداوند،  بلکه  نلرزید  مؤمنان 
بر ایمانشان افزوده شد و از این تهدید، فرصت 
ساختند همچنانکه ملت ما نیز در دفاع مقدس 
و در مقابل جنگ احزاب و پشتیبانی همه جانبه 
دنیا از متجاوز، تهدید را به فرصت تبدیل کرد 

و به همه دنیا نشان داد شکست نمی خورد.
سابقه  افزودند:  اسالمی  انقالب  رهبر 
مقدس  دفاع  در  ایران  مردم  فرصت سازی 
موجب شد تا همین امروز هم هر گاه دشمنان 
به فکر استفاده از برگ نظامی می افتند متوجه 
است،  شکست ناپذیر  ایران  ملت  که  باشند 
مخالفان  و  آمریکایی ها  به  بارها  همچنان که 
اما  است  خودتان  با  »آمدن تان  گفته  خود 
رفتن تان نه« و در صورت تجاوز، گرفتار و نابود 

خواهید شد.
ایشان حماسه ۲۵ آبان ۱۳۶۱ و اعزام پر شور 
جبهه ها  به  اصفهانی  دالور  جوانان  انگیزه تر  و 
تهدیدها  از  فرصت سازی  از  دیگری  نمونه  را 
نیز  اخیر  اغتشاشات  در  گفتند:  و  برشمردند 
فرصت ساخت  تهدید،  به اصطالح  این  از  ملت 
و حقیقت و جهت گیری خود را در راهپیمایی 
عظیم ۱۳ آبان که با همه سالهای قبل متفاوت 

بود با شعار علیه آمریکا نشان داد.

سوزاندن پرچم و بی احترامی به سرود 
ملی چهره صحنه گردانان واقعی را روشن 

کرد
از  دیگری  نمونه  خامنه ای  آیت اهلل  حضرت 

شهدای  تشییع  را  ملت  فرصت سازی  تجلّی 
اغتشاشات اخیر اعم از شهدای مردمی، امنیت 
و شهدای بسیجی و انتظامی دانستند و گفتند: 
جوان ناشناخته ای همچون روح اهلل عجمیان به 
در  مردم  عظیم  جمعیت  اما  می رسد  شهادت 
نقطه مقابل خواست دشمن به صحنه می آیند 
و می گویند شما جوان ما را به شهادت رساندید 

ولی ما همگی پشت آن جوان هستیم.
ملت  مقدسات  و  خواسته ها  همه  با  عداوت 
قرآن سوزی،  اسالم،  با  دشمنی  یعنی  ایران 
سوزاندن  و  ایران  با  دشمنی  مسجدسوزی، 
چهره  ملی،  سرود  به  بی احترامی  و  پرچم 

صحنه گردانان واقعی را روشن کرد
دل  از  شده  ساخته  دیگر  فرصت  ایشان 
اغتشاشات را، عیان شدن چهره صحنه گرداناِن 
و  برشمردند  ایران  ملت  طرفداری  مدعِی 
افزودند: عداوت با همه خواسته ها و مقدسات 
ملت ایران یعنی دشمنی با اسالم، قرآن سوزی، 
سوزاندن  و  ایران  با  دشمنی  مسجدسوزی، 
چهره  ملی،  سرود  به  بی احترامی  و  پرچم 

صحنه گردانان واقعی را روشن کرد.
می کنند  ادعا  افزودند:  اسالمی  انقالب  رهبر 
ملت  حالی که  در  هستند  ایران  ملت  طرفدار 
امام  و  قرآن  »ملت  و  مسلمان«  »ملت  ایران، 
امام حسین  به  که  آیا کسانی  است؛  حسین« 
و به اربعین و راهپیمایی میلیونی آن اهانت و 
بی حیایی می کنند، طرفدار ملت ایران هستند؟

فریب خورده ها را باید هدایت کرد
 اما جنایت گران باید مجازات شوند

عناصر  با  برخورد  چگونگی  تبیین  در  ایشان 
تفکیک  ضرورت  بر  اغتشاشات  با  مرتبط 
صحنه گردانان، فریب خوردگان، عامالن جنایت 
و افراد پول گرفته تأکید کردند و گفتند: این 
به  بی توجه  که  را  نیستند. کسی  یکجور  افراد 
کرده  همراهی  او  با  دشمن،  حقیقی  خواست 
یعنی فریب خورده اما جنایتی نکرده است چه 
و  متنّبه  باید  دانشجو،  غیر  چه  باشد  دانشجو 
موعظه و هدایت و بیدار کرد و با پرسش از او 
که آیا این حرکت موجب پیشرفت کشور است 
یا ضّد آن، او را به فکر کردن وادار و هوشیار 
تعبیر  به  و  نکند  هم صدایی  دشمن  با  تا  کرد 
سر  بر  دارند  فریاد  چه  هر  همه  بزرگوار  امام 

آمریکا بزنند.
حضرت آیت اهلل خامنه ای حکم عامالن جنایات 
کردند:  تأکید  و  خواندند  متفاوت  را  اخیر 
عامالن جنایت، قتل، تخریب یا تهدید به آتش 
آن  و  مردم،  و  کاسبان  ماشین  و  دکان  زدن 
کسی که با تبلیغات آنها را وادار به این کارها 
کرده، هر یک باید به اندازه گناهشان مجازات 

شوند.

هیچ کس حق ندارد خودسرانه و پبه 
خیال خود دست به مجازات بزند

ایشان در این زمینه افزودند: البته مجازات باید 
به وسیله قوه قضائیه ای که با قدرت و سالمت 
و هیچ کس حق  انجام شود  است  انگیزه  پر  و 
به  دست  خود  خیال  به  و  خودسرانه  ندارد 

مجازات بزند.
ایشان با اشاره به تعبیر امیرالمؤمنین از پیامبر 
اکرم به طبیبی که هم داغ دارد و هم مرهم، 
استفاده بجا از مجازات و نصیحت را مورد تأکید 
بحمداهلل  ساعت  این  تا  افزودند:  و  دادند  قرار 
دشمن شکست خورده است اما دشمن هر روز 
امروز، ممکن  با شکست  و  کید و مکری دارد 
و  کارگران  اقشار مختلف همچون  است سراغ 
زنان برود اگرچه شأن بانوان و کارگران با شرف 
ما بسیار باالتر از آن است که تسلیم بدخواهان 

شوند و فریب آنان را بخورند.
ترفند  بکارگیری  به  اشاره  با  انقالب  رهبر 
دروغ«  »انبوه سازی  و  کاذب«  »لشکرسازی 
تأثیرگذاری  هدف  با  ایران  ضد  رسانه های  در 
واقعیت  آنچه  بی خبر، گفتند:  و  غافل  افراد  بر 
میدانهای مختلف  در  مردم  انبوه  دارد، حضور 
بدخواهان  به  آنها  تودهنی  و  انقالب،  از  دفاع 

است.
اگر به توصیه ها در دهه نود عمل می 
کردند، وضع اقتصادی امروز کشور و 

مردم متفاوت می شد
از  حضرت آیت اهلل خامنه ای در بخش دیگری 
سخنانشان، مشکالت اقتصادی را یک واقعیت 
خواندند و افزودند: نامگذاری سالهای متعدد با 
شعارهای اقتصادی و تأکید به مسئوالن برای 
عالج این مشکالت، با توجه به اهمیت موضوع 
لحاظ  از  نود  دهه  اما  گرفت  صورت  اقتصاد 
اقتصادی دهه خوبی نبود و اگر به آن توصیه 
ها عمل می کردند و اقدامات الزم را انجام می 
متفاوت می  و مردم  امروز کشور  دادند، وضع 
شد البته تحریم ها هم در مشکالت مؤثر بود.

در  و  جدی  تالش  به  اشاره  با  انقالب  رهبر 
برخی موارد مؤثر مسئوالن برای حل مشکالت 
ها  دستگاه  بیشتر  تالش  گفتند:  اقتصادی 
و  مردم  افزایی  هم  و  همدلی  و  همکاری  و 
موجود  مشکالت  حل  ساز  زمینه  مسئوالن، 
خواهد بود و ان شاءاهلل در این زمینه نیز مشت 

محکمی بر دهان دشمن زده خواهد شد.


