
استیضاح تنها راه رفع مشکالت 
موجود در وزارتخانه ها نیست

الیحه بودجه ۱۴۰۲ قبل از الیحه 
برنامه هفتم ارائه خواهد شد
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نماینده مردم قائنات در مجلس با بیان اینکه استیضاح وزیر تنها 
راه رفع مشکالت وزارتخانه ها نیست، گفت: اگر مجلس انقالبی می 
خواهد گره از کار مردم باز شود، آن وزیر، دستگاه ها و وزارتخانه 
برنامه  و  پیگیری  با یک  و  را در مجلس جمع کرده  مرتبط  های 
که  باعث شود  دولت  در  اتحاد  و  با همبستگی  و همچنین  ریزی 

مشکالت مردم حل شود.  سلمان اسحاقی در نشست علنی...

تاکید  گفت:  اسالمی  شورای  مجلس  رئیسه  هیات  سخنگوی 
بین دو قوه مسئله محوری  مجلس و دولت در نشست مشترک 
و حل مشکالت اقتصادی در برنامه هفتم توسعه و الیحه بودجه 
مجلس  علنی  جلسه  حاشیه  در  موسوی  نظام الدین  سید  است.  
با اشاره به نشست مشترک  شورای اسالمی در جمع خبرنگاران 

صبح امروز مجلس و دولت بیان کرد: امروز در ادامه ...
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۴٠ هزار هکتار از اراضی 
استان بیابان شد

نشانه های 
عدم اعتماد بنفس کودک 

و راه های افزایش آن

رییس بنیاد نخبگان:

 تعارضات فرهنگی مانع معرفی 
“سرآمدان” استان می شود

بویراحمد  و  استان کهگیلویه  نخبگان  بنیاد  رییس 
فرهنگی،  معرفی سرآمدان حوزه های  برای  گفت: 
اجتماعی و سیاسی در استان با چالش هایی نظیر 
تعارضات فرهنگی و عشیره ای مواجه هستیم که 
آنان می شود و  به جایگاه اجتماعی  سبب خدشه 
به همین دلیل با احتیاط رفتار می کنیم. حمداهلل 
اکوانی گفت: اگرچه ما می دانیم برخی از افراد در 
اثرگذار  سیاسی  و  اجتماعی  فرهنگی،  های  حوزه 
هستند و به دلیل همین مسایل یاد شده، در برخی 
نظر  صرف  آنها  سرآمدان  اعالم  و  تکریم  از  موارد 
یادآور  . وی  آنان حفظ شود  تا جایگاه  است  شده 

شد: هدف بنیاد ملی نخبگان حفظ و...

شورای  مجلس  روحانیون  فراکسیون  عضو   
نمایندگان  از  جمهور  رئیس  گفت:  اسالمی 
از  بعد  تقاضا کرد  امروز  در جلسه غیر علنی 
انتصاب  بر  اصرار  مدیران،  و  گزینه ها  معرفی 
بر  را  نهایی  تصمیم  اتخاذ  و  باشند  نداشته 

عهده مسئول مربوطه بگذارند.
محمدتقی نقدعلی در گفت و گو با خبرنگار 
پارلمانی ایرنا درباره جزئیات جلسه غیرعلنی 
جمهور  رئیس  با  اسالمی  شورای  مجلس 
رئیسی  آیت اهلل  اظهارکرد:  وزیران  هیات  و 
بود  اصولگرا  و  ارزشی  جریان  کاندیدای 
انتخابات  جریان  در  مجلس  نمایندگان  و 
نیز  امروز  جلسه  کردند.  حمایت  ایشان  از 
جلسه ای برای همراهی و همکاری نمایندگان 

و وزرا برای حل مشکالت مردم بود.
وی در تشریح بیانات رئیس جمهور در جلسه 
رئیس  اظهارات  از  بخشی  گفت:  غیرعلنی 
مدرس  آیت اهلل  جمهور درخصوص شخصیت 
بر  مبنی  ایشان  بارز  ویژگی های  بر  تاکید  با 

حق طلبی، آزادیخواهی و مردم محوری بود.
شورای  مجلس  روحانیون  فراکسیون  عضو 
حول  جمهور  رئیس  اظهارات  افزود:  اسالمی 
آموزش  دین،  فرهنگ،  به  ویژه  توجه  محور 
در  عدالت  توسعه،  هفتم  برنامه های  در 
به  عدالت  تحقق  تبعیض،  رفع  پرداخت ها، 

عنوان سند باالدستی در برنامه هفتم بود.
وی ادامه داد: رئیس جمهور بر لزوم تشکیل 
داشت،  تاکید  پیشرفت  و  عدالت  صندوق 
در   ۱4۰۱ بودجه  در  صندوق  این  تشکیل 
جمهور  رئیس  نرسید.  تصویب  به  مجلس 
موجب  صندوق  این  تشکیل  که  بود  معتقد 

ایجاد گشایش هایی در استان ها می شود.
که  بود  معتقد  رئیسی  آیت اهلل  افزود:  وی 
می شوند  به کارگیری  دولت  در  که  نیروهایی 
هر  به  اگر  باشند  پاک دست  افرادی  باید 
مجلس  نمایندگان  و  مردم  گزارشات  دلیلی 
یا  ناکارآمد  نیرویی  که  برسیم  نتیجه  این  به 
و  نمی کنیم  تحمل  هیچ وجه  به  است  فاسد 
مردم  نماینده  می شوند.  برکنار  خاطی  افراد 

خمینی شهر در مجلس شورای اسالمی...

مدیرکل منابع طبیعی کهگیلویه و بویراحمد گفت: 4۰ 
بررسی  اساس  بر  استان  مختلف  اراضی  از  هکتار  هزار 
ها و رصد انجام گرفته، بیابان شد. سعید جاوید بخت، 
استان  اراضی  از  هکتار  هزار   4۰ حاضر  حال  در  افزود: 
برای  پیگیری  و  داشته  همخوانی  بیانی  معیارهای  با 
کار  دستور  در  زدایی  بیابان  تحقق  و  اعتبار  تخصیص 
قرار گرفته است. جاوید بخت تصریح کرد: به جد پیگیر 
راستا  این  در  و  هستیم  استان  در  زایی  بیابان  کنترل 
جاوید  شد.  ارسال  مرکز  به  نیز  مستندات  و  گزارشات 
بخت با بیان اینکه استان در بحث دامپروری نیز ظرفیت 

باالیی دارد، ابراز داشت: در این بخش باید حمایت...

مدیر کل منابع طبیعی کهگیلویه و بویراحمد:
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۲

۲ ۴

رییس هیات هندبال استان خبر داد:

دهدشت میزبان رقابتهای
 هندبال دسته یک 

مردان کشور

جشنواره تئاتر
 استان کهگیلویه و بویراحمد

 با معرفی برگزیدگان
 پایان یافت

نمایندگان اصرار بر
 انتصابات نداشته باشند
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۲

با احداث سد خرسان3  در کهگیلویه و بویراحمد؛
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سال  شهریور  از  ایران،  در  اغتشاشات  به نام  موهومی  متغییر 
جاری، روند مذاکرات لغو تحریم ها میان ایران و غرب را متوقف 
کرد و کاخ سفید را امیدوار به گرفتن امتیاز از تهران. کمرنگ 
را شدت  سفید  کاخ  دوگانه ای  رویکردهای  اما  امید  این  شدن 

بخشیده است.
و  مذاکره  پیام  تطمیع،  و  تهدید  میان  تحریم ها  لغو  مذاکرات   
تحریم غرب گرفتار شده است. مرور رویدادهای یک هفته اخیر 
نشان می دهد، آمریکا و تروییکای اروپا نه توان پایان دادن به 
مذاکرات و نه اراده ای برای برداشتن گامی موثر در این مسیر 

را دارند.

یک بام و دوهوای غرب در مذاکرات هسته ای
بورل«  »جوزپ  جمعه  شامگاه  تلفنی  گفت وگوی  محورهای 
سیاست  مسئول  با  اروپا  اتحادیه  خارجی  سیاست  مسئول 
این  و مداخله جویانه مقامات  اظهارات عجیب  یا  ایران  خارجی 
اتحادیه در امور ایران؟ کدام یک رویکرد تروییکای اروپا در قبال 

تهران است؟ پرسشی که پاسخ آن چندان روشن نیست.
و  ایران  و همکاری  تحریم ها  لغو  مذاکره  روند  آخرین وضعیت 
آژانس بین المللی انرژی اتمی، مهمترین محور گفت وگوی وزیر 
امور خارجه ایران با بورل بود. »حسین امیرعبداللهیان« در این 
اروپایی  مقامات  دیپلماتیک  نزاکت  از  خارج  ادبیات  از  تماس 
غیرسازنده  هیجانات  از  دوری  به  را  اروپا  تروییکای  و  انتقاد 
دعوت کرد و گفت: برخی سیاسیون تندرو اروپا، خود را پشت 
می کنند.  خرج  اروپا  اتحادیه  جیب  از  و  کرده  مخفی  اتحادیه 
با اشاره به تالش هایش جهت بازگشت همه طرف ها  بورل هم 
به تعهدات توافق شده در وین تأکید کرد که کماکان به تالش 
و ارتباطات برای رسیدن به توافق ادامه می دهد. همین رویه در 
رویکرد آمریکا هم با شدت بیشتری مشاهده می شود، پیام های 
مذاکره چه پیش از انتخابات کنگره و چه پس از آن بارها توسط 
میانجیگران مختلف به تهران منتقل شده و به همان نسبت هم 

تحریم ها علیه ایران شدت یافته است.
ایران،  هسته ای  پرونده  در  غرب  غیرسازنده  اقدامات  تداوم  در 
تداوم  در  بیانیه مشترکی  در  فرانسه،  و  آمریکا  روسای جمهور 
هستند،  مصمم  که  کردند  اعالم  خود  ایرانی  ضد  ادعاهای 
اطمینان حاصل کنند که ایران نمی تواند سالح هسته ای تولید 

کند یا به آن دست یابد.
همین  راستای  در  هم  آمریکا  خارجه  وزیر  بلینکن«  »آنتونی 
رویکرد از آشوب ها در ایران حمایت کرد و با انکار نقش واشنگتن 
در این ناآرامی ها در عین حال مدعی شد کاخ سفید باید آشکارا 

از حق مردم ایران برای اعتراض مسالمت آمیز حمایت کند.
این رویکرد در اظهارات مدیرکل آژانس بین المللی انرژی اتمی 
هم قابل ردیابی است، جایی که »رافائل گروسی« مدیرکل این 

نهاد، روز جمعه هفته گذشته در یک کنفرانس خبری، ضمن 
ابراز امیدواری به گسترش همگاری ها بین ایران و آژانس گفته 
در  اتمی چشم  آژانس  به  تعهداتش  سر  بر  ایران  با  »ما  است: 
چشم نیستیم. ما باید روابط مان را به مسیر خود بازگردانیم«. 
این »باید» اما در ادامه لحن دیگری به خود گرفته و مدیرکل 
آژانس بین المللی انرژی اتمی، ضمن ابراز نگرانی از افزایش درصد 
غنی سازی اورانیون در سایت فرودو مدعی شده است: »ایران به 
اطالع ما رساند که قصد سه برابر کردن غنی سازی ۶۰ درصدی 
اورانیوم را دارد. این معمولی نیست. این مسئله با عواقبی همراه 
است. این به ایران مخزنی از مواد هسته ای می شود که نمی توان 
نایده گرفت که ممکن است استفاده دیگربی داشته باشند. ما 

باید به آنجا برویم و راستی آزمایی انجام دهیم«.
اسالمی  جمهوری  که  است  حالی  در  غرب  مخرب  اقدامات 
از  دور  به  و  هدفمند  مذاکراتی  برای  خود  آمادگی  بر  بارها 
باقری«  »علی  اخیر  سفر  و  است  کرده  تاکید  زیاده خواهی ها 
مذاکره کننده ارشد ایران به دوحه قطر و مسکو روسیه در مسیر 

اثبات این حسن نیت است.

ادعاهای دروغ نماینده ویژه آمریکا
و در نهایت نماینده ویژه آمریکا در امور ایران، در موضع گیری 
رابرت  کرد.  تکرار  ایران  علیه  آمریکا  ادعاهای همیشگی  تندی 
مالی مدعی شد: ایران فاصله زیادی با ساخت بمب اتم ندارد، 
قبل از اینکه ایران درخواست پایان تحقیقات آژانس درباره ذرات 
اورانیوم را مطرح کند، نزدیک به دستیابی به توافق بودیم، ما 
در برابر حمایت ایران از تجاوز روسیه به اوکراین عقب نشینی 
نخواهیم کرد، ما معتقدیم که حکومت ایران باید حقوق اساسی 
بشر را رعایت کند، ما نمی توانیم مسیر خیزش های مردمی در 
این کشور را تعیین کنیم و در نهایت به عنوان آخرین راه حل، 

با گزینه نظامی موافقت خواهیم کرد.
در واکنش به این اظهارات، میخائیل اولیانوف، نماینده روسیه در 
سازمان های بین المللی در توییتر نوشت: »مقام های آمریکایی 
در خصوص پیشرفت برنامه هسته ای ایران ابراز نگرانی می کنند. 
مسیر آسانی برای رفع این نگرانی ها وجود دارد و آن هم نهایی 
اتمام مذاکرات  برای  بوده و عدم آمادگی  کردن مذاکرات وین 

همراه با اشاره به گزینه نظامی غیرمسئوالنه است«.
مشخص  ایران،  امور  در  آمریکا  نماینده  ادعاهای  بررسی  در 
خواهد شد که در سیاست های دولت جوبایدن هم مانند دولت 
مورد  دیگری  موضوع  هر  از  بیش  ایران  انزوای  ترامپ،  دونالد 

توجه قرار دارد.
ادعای نخست رابرت مالی؛ تکرار موهوماتی است که کاخ سفید 
و غرب بیش از دو دهه است که آن را در بوق و کرنا کرده و 
تحویل افکار عمومی جهان داده است که جمهوری اسالمی در 

نخواهد  را  اقدام  این  اجازه  غرب  و  است  اتم  بمب  ساخت  پی 
داد. جمهوری اسالمی ایران، هزاران بار این ادعا را رد و تصریح 
دالیل  به  هسته ای  سالح  و  اتم  بمب  که  است  کرده  تاکید  و 
و  نداشته  جایی  ایران،  نظامی  دکترین  در  فقهی  و  اعتقادی 
به  را  انرژی صلح آمیز هسته ای  به  اما دستیابی  داشت  نخواهد 
عنوان حق مسلم خود فدای زیاده خواهی های غرب نخواهد کرد.

ادعای دیگر توقف مذاکرات به دلیل درخواست های غیرمنطقی 
ایران اعالم شده است! و این در حالی است که جمهوری اسالمی 
ایران از همان ابتدای دوره جدید مذاکرات هسته ای سه خواسته 
مشخص، شفاف و قانونی را در دستور کار قرار داده است و به 
هیچ  تحت  کشور  و  مردم  برای  موضوع  سه  این  اهمیت  دلیل 
رفع  نخواهد کرد. خواسته نخست  آن عقب نشینی  از  شرایطی 
تحریم های غیرانسانی آمریکا علیه مردم ایران است که زندگی و 
معیشت آن ها را دشوار کرده است. خواسته دوم تضمین اجرای 
در  و  می شود  منعقد  آمریکا  و  ایران  میان  که  است  هرتوافقی 
نهایت خواسته سوم، بسته شدن پرونده هسته ای ایران در همه 
ابعاد در آژانس بین المللی انرژی اتمی است. سه خواسته ای که 
با توجه به رویکرد و اقدامات آمریکا و اروپا در سال های گذشته، 

نه تنها غیرمعقول نبوده بلکه قانونی و به حق است.
موضوع ارسال سالح از سوی ایران به روسیه در جنگ اوکراین 
هم به ویترین، اتهامات آمریکا علیه ایران اضافه شده است و این 
در حالی است که جمهوری اسالمی ایران بارها ارسال سالح به 
روسیه به منظور استفاده در جنگ اوکراین را تکذیب کرده و 
نشده  ارائه  موضوع  این  درباره  اتکایی  قابل  و سند  هیچ شاهد 

است.
رابرت مالی در حالی در سال ۲۰۲۲ نگران حقوق بشر در ایران 
 ،۱۹۸۸ اوت   ۲۰ تا   ۱۹۸۰ سپتامبر  سال های  بین  که  است 
دیکتاتور  پشت  بشر  حقوق  همین  کردن  پایمال  برای  دولتش 
بعث ایستاد. این نگرانی ها در حالی است که مردم ایران دستکم 
در چهارسال گذشته تحت شدیدترین تحریم های اقتصادی قرار 
داشتند به نحوی که دسترسی آن ها به دارو را هم دشوار و گاهی 

ناممکن ساخته بود.
که  می شود  مدعی  آمریکا  دولت  در  ایران  امور  نماینده  اینکه 
دولتش در ناآرامی های اخیر ایران نقشی نداشته، نشان می دهد 
آمریکا  خارجه  وزارت  ایران  میزهای  در  آنچه  از  چندان  که 
ماه  یک  بولتون  جان  که  نمی داند  و  نیست!  آگاه  می گذرد، 
اقلیم  مسیر  از  ایران  به  سالح  ارسال  از  گفت وگویی  در  پیش 
عدم  مدعی  درحالی  مالی  رابرت  گفت.  عراق سخن  کردستان 
ارتباط کاخ سفید با رویدادهای داخل ایران را دارد که بزرگترین 
تامین کننده مالی دستگاه پروپاگاندای رسانه ای علیه ایران، کاخ 

سفید و متحد منطقه ای و سعودی وی است.
گزینه  کشیدن  پیش  در  مالی  رابرت  آخر  ادعای  نهایت  در  و 
نظامی، حنایی است که در شرایط کنونی دیگر برای خود آن ها 
هم رنگی ندارد و سنتکام و ناتو و همه ناوها و ناوبرهای آمریکا 
می دانند.  را  آن  بودن  بلوف  خوبی  به  منطقه  در  متحدانش  و 
اینکه اما همواره به عنوان گزینه ای روی میز از حمله نظامی یاد 
می شود، نشان دهنده حقانیت جمهوری اسالمی در بی اعتمادی 
کدام  به  نمی داند  دوگانه هایش  میانه  در  که  است  دولتی  به 

استراتژی چنپ اندازد.

ایران اینترنشنال تولید نفرت می کند
 بی بی سی فارسی می خواهد عقب نماند

یک استاد روزنامه نگاری گفت: ایران اینترنشنال پیامش خصمانه و با منافع ملی ایران در تعارض 
است و اگر رسانه ای به جای تولید محتوای ژورنالیستی، تولید نفرت کند یعنی با مأموریتی مشخص 

پا به عرصه گذاشته است.
به گزارش ایسنا، ماشااهلل شمس الواعظین طی سخنانی در کالب هاوس با اشاره به عملکرد شبکه 
تلویزیونی ایران اینترنشنال به لحاظ حرفه ای اظهار کرد: ایران اینترنشنال توپخانه ای است که به 
اگر  ایران در تعارض است.  با منافع ملی  جای توپ، پیام شلیک می کند. پیامش هم خصمانه و 
رسانه به جای تولید محتوای ژورنالیستی، تولید نفرت کند یعنی با مأموریتی مشخص پا به عرصه 

گذاشته است.
وی افزود: مدیران این شبکه هم گفته اند که به دنبال براندازی نظام مستقر هستند و به جای آتش، 
پیام هایی حاوی نفرت و اقدامات خصمانه پخش می کند و اخیراً آموزش هم می دهد. روح اهلل زم هم 

آموزش ساخت کوکتل مولوتوف می داد و می گفت من کار رسانه ای می کنم.
شمس الواعظین یادآور شد: بعد از دستگیری زم از او با عنوان روزنامه نگار یاد کردند و ما گفتیم هر 
صفت یا اسمی که می خواهید برایش انتخاب کنید اما به خدا قسمتان می دهیم دور روزنامه نگاری را 
خط بکشید. من نه در دانشگاه نه در چهل سال روزنامه نگاری نیاموختم که مردم کوکتل مولوتوف 

درست کنند، چون کار رسانه این نیست.
جانبداری  عمامه پرانی  از  اینترنشنال  ایران  که  دیدم  اخیراً  کرد:  تصریح  روزنامه نگاری  استاد  این 
می کند. اینکه گفته می شود برای عمامه پرانی چه مسائلی رعایت شود، این سخنان چه ربطی به 
خبررسانی دارد؟ خوشحالم که این حرکت از سوی خود بچه های دهه هشتادی متوقف شد چرا که 

خودشان آن را به صالح پاکیزگی اعتراضات ندانستند.
وی افزود: من متوجه هستم که آنان، روحانیت را وابسته به حکومت می دانند و با برداشتن عمامه 
می خواهند با آن نماد مقابله کنند ولی حق آزادی پوشش که کل دعوای اخیر ناشی از آن است، 

چه می شود؟
شمس الواعظین با بیان اینکه ایران اینترنشنال برای خود مأموریتی تعریف کرده و برنامه معمول 
خود را رها کرده، اظهار کرد: هیچ بخش دیگری غیر از رویدادهای مربوط به جنبش اخیر ایران را 
بیان نمی کند. این نگران کننده است چرا که این رسانه دارد کار تخریبی می کند و بعدها داوری 
استادان علوم ارتباطات درباره این شبکه مسلما این نیست که ایران اینترنشنال رادیکال یا آوانگارد 

)پیشرو( عمل کرده است.
وی یادآور شد: تبلیغ خشونت، مشروع جلوه دادن واکنش به نیروی به اصطالح مهارکننده  ناآرامی ها 
تحت عنوان حق دفاع از خویش که دارد بازتر هم می شود، نشانه های یک جنگ داخلی را به همراه 

دارد بسیار مخاطره آمیز است.
شنیدن  از  بعد  که  بود  گفته  اخیراً  شبکه  این  افراد  از  یکی  داد:  ادامه  روزنامه نگاری  استاد  این 
حرف های شمس الواعظین خوشحال شدم که شاگرد او نبودم، من نگاهی به سوابق و اسم او کردم و 
گفتم من هم خوشحال هستم که شاگردی که عنصر پژاک باشد نداشته ام. او از حرف من جا خورد 
که می دانستم هم خودش و هم برادرش محاکمه شدند و از احکام سنگین نجات می یابد، از ایران 

فرار می کند و به ایران اینترنشنال می پیوندد.
از ترس عقب  فارسی  بی بی سی  اظهار کرد:  نیز  فارسی  بی بی سی  درباره عملکرد  شمس الواعظین 
افتادن از ایران اینترنشنال به نوعی مسابقه مزایده خواهی تن داده و این خطرناک است که برای 
عقب نماندن از یک رسانه به مثاًل تولید خبرهای فیک و تأمین نکردن منابع خبری و توجه به 
شایعات به جای تأمین منابع خبری مطمئن یا مصاحبه کردن با عناصر غیراستاندارد مثل رهبران 

کومله که در دسته بندی های امروز جهانی تروریست محسوب می شوند، روی آورد.

دوگانه های کاخ سفید 
در مذاکرات لغو تحریم ها
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سرپرست معاونت بهداشتی دانشگاه علوم پزشکی 
یاسوج:

کشف و ضبط بیش از 1٠ تن مواد غذایی 
فاسد از بازار کهگیلویه و بویراحمد

یاسوج  پزشکی  علوم  دانشگاه  بهداشتی  معاونت  سرپرست 
تاریخ گذشته طی مانور  گفت: ۱۰ تن مواد غذایی فاسد و 

میدانی از سطح بازار این استان کشف و ضبط شد.
محمد ملک زاده ظهر روز یکشنبه ۱۳ آذرماه ۱4۰۱ در جمع 
استان  بهداشت  در حوزه  مهم  برنامه  افزود: چند  ها  رسانه 
داریم که جوانی جمعیت یکی از اولویت های مهم است. وی 
اظهارکرد: جمعیت کشور با شرایط فعلی تا ۲۰ سال آینده 
به سمت پیری حرکت خواهد کرد، وضعیت جمعیتی کشور 
حاد بوده و باید به سمت جوانی و افزایش جمعیت حرکت 
کنیم. معاون بهداشتی دانشگاه علوم پزشکی یاسوج با اشاره 
در  کرد:  خاطرنشان  جمعیتی  زمینه  در  نگرش ها  تغییر  به 
در  نیز  غیرواگیر  بیماری های  کنترل  جمعیت،  جوانی  کنار 
سطح استان برنامه ریزی شده است. ملک زاده با بیان اینکه 
مردم باید جهت چک کردن فشارخون خود به مراکز درمانی، 
خانه بهدشاتها مراجعه کنند تا در صورت ابتال مراقبت الزم 
صورت گیرد و یا در صورت نیاز جهت پشیگیری نکات الزم 
گفته شود و مشاوره بهداشتی بگیرند تا مبتال نشوند، تاکید 
فشار  کنترل  بحث جوانی جمعیت،  در  عمومی  بسیج  کرد: 
بر  تاکید  با  وی  دارد.  قرار  توجه  مورد  و چربی خون  خون 
نگاه میدانی در کارها و امور، تصریح کرد: در یک مانور بیش 
از ۱۰ تن مواد غذایی فاسد و تاریخ گذشته در بازار استان 
پزشکی  علوم  دانشگاه  بهداشتی  معاون  و ضبط شد.  کشف 
یاسوج با اشاره به فعالیت سامانه تلفنی ۱۹۰ ادامه داد: مردم 
می توانند گزارشات خود در زمینه تخلفات و مشکالت مواد 
غذایی فاسد و تاریخ گذشته مغازه ها و فروشگاههای مختلف 

را از طریق این سامانه برای کنترل و نظارت اعالم کنند.
ملک زاده عنوان کرد: یک برنامه عملیاتی در بخش بهداشت 
داریم و تعامل رسانه ای برای تحقق توسعه این هدفگذاری 

ها ضروری است.  

وزیر کار:

 شستا براساس نرخ بیکاری در استان ها 
سرمایه گذاری می کند

را  متوازن  سرمایه گذاری  اجتماعی  رفاه  و  کار  تعاون،  وزیر 
بازنشستگی  و صندوق  کرد: شستا  تاکید  و  دانست  اولویت 

براساس نرخ بیکاری در استان ها سرمایه گذاری می کند.
رئیس  روشنفکر  مهدی  با  نشست  در  مرتضوی  سیدصولت 
مجمع نمایندگان کهگیلویه و بویراحمد در مجلس شورای 
اسالمی اظهار داشت: سرمایه گذاری در مناطق محروم و کم 
برخودار با هدف توازن در سرمایه گذاری و اجرای عدالت جزو 
باید  بازنشستگی  صندوق  و  شستا  اولویت های  و  رسالت ها 
باشد. وی با اشاره به اینکه طبق برنامه ریزی های انجام شده 
سند آمایش اشتغال استان ها باید تدوین شود، عنوان کرد: 
بعد از تدوین این سند بر اساس داده های موجود واقعی از 
جمله نرخ بیکاری در مناطق، سرمایه گذاری صورت می گیرد.

مرتضوی ابراز کرد: سند آمایش سرزمینی وزارت تعاون، کار 
و رفاه اجتماعی هم سو با اسناد باالدستی نظام و سیاست های 
جمله  از  مختلف  بخش های  در  رهبری  معظم  مقام  ابالغی 
اقتصادی، اجتماعی، آموزش فنی و حرفه ای و عدالت تدوین 
اجتماعی خاطرنشان کرد:  رفاه  و  کار  تعاون،  وزیر  می شود. 
برای   ۱۸ تبصره  اعتبارات  محل  از  اشتغال  توسعه  برای 
امیدوارم  که  شده  ابالغ  تومان  میلیارد  هزار  دو  استان  هر 
در  انحراف  کمترین  شاهد  استانی  ادارات  دقیق  نظارت  با 

تسهیالت پرداختی باشیم.
برای  روشنفکر  مهدی  درخواست  به  پاسخ  در  مرتضوی   
بازنشستگی در بخش های  سرمایه گذاری شستا و صندوق 
مختلف از جمله صنعت، نفت، گار و پشتروشیمی، گیاهان 
وزارتخانه  اشتغال  معاون  داد  ...دستور  و  دامپروری  دارویی، 
نسبت به بررسی و اقدام بر اساس سند آمایش اشتغال استان 

کهگیلویه و بویراحمد اقدام کنند.

دهدشت میزبان رقابتهای
 هندبال دسته یک مردان کشور

میزبانی شهر  از  وبویراحمد  کهگیلویه  هندبال  هیات  رئیس 
دهدشت در رقابتهای لیگ دسته یک هندبال مردان کشور 
خبر داد. مصطفی پارسایی روز یکشنبه با اعالم این مطلب 
به رسانه ها افزود: مسابقات هندبال دسته یک باشگاه های 
کشور در بخش آقایان از ۱4 تا ۱۷ آذرماه ۱4۰۱ به میزبانی 
برگزارمی  دهدشت  شهر  در  دهدشت  بام خائیز  فراز  باشگاه 
عصر  دهدشت  شهر  به  ها  تیم  ورود  افزود:  پارسایی  شود. 
شنبه  سه  روز  از  رقابتها  و  است  آذرماه   ۱4 دوشنبه  روز 
۱۵آذرماه در سالن شهید باهنر آغاز می شود. رئیس هیات 
 c هندبال استان کهگیلویه و بویراحمد تصریح کرد:در گروه
این رقابتها تیم های نفت امیدیه ، فراز بام خائیز دهدشت ، 

نماینده اصفهان ، شهرک برف فروش شیراز حضور دارند.
گروه  چهار  در  کشور  مردان  یکم  دسته  هندبال  رقابتهای 
این  بعدی  مرحله  راهی  برتر  تیم  دو  گروه  هر  از  و  برگزار 

رقابتها می شود.

مدیرکل منابع طبیعی کهگیلویه و بویراحمد خبر داد؛

۴٠ هزار هکتار از اراضی استان 
بیابان شد

مدیرکل منابع طبیعی کهگیلویه و بویراحمد گفت: 4۰ هزار 
هکتار از اراضی مختلف استان بر اساس بررسی ها و رصد انجام 
گرفته، بیابان شد. سعید جاوید بخت، افزود: در حال حاضر 
4۰ هزار هکتار از اراضی استان با معیارهای بیانی همخوانی 
داشته و پیگیری برای تخصیص اعتبار و تحقق بیابان زدایی 
در دستور کار قرار گرفته است. جاوید بخت تصریح کرد: به 
این  در  و  هستیم  استان  در  زایی  بیابان  کنترل  پیگیر  جد 
ارسال شد. جاوید  به مرکز  نیز  و مستندات  راستا گزارشات 
ظرفیت  نیز  دامپروری  بحث  در  استان  اینکه  بیان  با  بخت 
باالیی دارد، ابراز داشت: در این بخش باید حمایت از مراتع و 
کنترل چرای بی رویه دام مورد توجه قرار بگیرد. جاوید بخت 
تصریح کرد: عدم تعادل بین دام و مرتع در استان می تواند 
شود.  منجر  زایی  بیابان  به  بخشی  رشد  و  جدی  آسیب  به 
تصرف هایی  و  تخریب  گفت:  استان  طبیعی  منابع  مدیرکل 
نیز با توجه به وجود منابع طبیعی در همجواری حوزه توسعه 
اما  اقتصادی شکل گرفته که بخشی قانونی بوده،  عمرانی و 
در همان محور نیز هرچند قانونی، آسیب به منابع و عرصه ها 
و  آبی  منابع  از  ناصحیح  استفاده  افزود:  وی  می گیرد.  شکل 
تخریب و بوته کنی از دیگر دالیل آسیب به ظرفیت جنگلی و 
حرکت به سمت بیابان زایی است. جاوید بخت از تغییر اقلیم 
در دنیا و به تبع آن در کشور خبر داد و عنوان کرد: استان 
ما نیز از این شرایط به دور نبوده و این تغییر اقلیم ها نقش 
سرعت  حداقل  یا  زایی  بیابان  فاکتورهای  ایجاد  در  بسزایی 

بخشی به آن دارد.

رییس بنیاد نخبگان:

 تعارضات فرهنگی مانع معرفی 
“سرآمدان” استان می شود

رییس بنیاد نخبگان استان کهگیلویه و بویراحمد گفت: برای 
معرفی سرآمدان حوزه های فرهنگی، اجتماعی و سیاسی در 
تعارضات فرهنگی و عشیره ای  نظیر  با چالش هایی  استان 
مواجه هستیم که سبب خدشه به جایگاه اجتماعی آنان می 

شود و به همین دلیل با احتیاط رفتار می کنیم.
حمداهلل اکوانی گفت: اگرچه ما می دانیم برخی از افراد در 
حوزه های فرهنگی، اجتماعی و سیاسی اثرگذار هستند و به 
دلیل همین مسایل یاد شده، در برخی موارد از تکریم و اعالم 
سرآمدان آنها صرف نظر شده است تا جایگاه آنان حفظ شود .

افزایش  و  حفظ  نخبگان  ملی  بنیاد  هدف  شد:  یادآور  وی 
خواهیم  نمی  ما  طرفی  از  و  است  ُمکِرم  آبروی  و  حیثیت 
معرفی این افراد، باعث افزایش شکاف های اجتماعی و خدشه 
ای به جایگاه و موقعیت تثبیت شده نسبی این فرد وارد شود.

و  برجسته  افرادی  سرآمدان  و  نخبگان  کرد:  تاکید  اکوانی 
نخبگان  تکریم  و  تحول جامعه هستند  و  توسعه  در  اثرگذار 
با هدف معرفی به جامعه و الگوسازی از آنان از رسالت های 
مهم بنیاد ملی نخبگان دانست و به همین خاطر، طرحی بنام 
تکریم و الگوسازی در بنیاد ملی نخبگان است، که سرآمدان 
به  الگو  بعنوان  و  کنیم  تکریم می  مختلف  های  قالب  در  را 

سایر افرادی که در مسیر نخبگی هستند، معرفی می کنیم.
رییس بنیاد نخبگان استان اظهار داشت : سرآمدان، افرادی 
هستند که نیاز به حمایت های بنیاد ندارند و مراحل نخبگی 
را طی کردند و از لحاظ مالی جایگاه دارند و اثرگذار هستند 
و همچنین در حوزه خودشان منشا اثر هستند. وی با اشاره 
کسانی  گروه  این  گفت:  سرآمدان،  و  نخبگان  گروههای  به 
هستند که در حوزه خودشان منشا اثر بودند و ابتکار و اختراع 
حوزه  در  همچنین  کردند،  ایثار  و  فرهنگی  خدمت  داشتند 
انسانی در حوزه فنی، مدیریت و رهبری جامعه،  های علوم 
خدمت  گسترش  با   ، ای  خیریه  امور  و  اجتماعی  حوزه  در 
اساس  بر  بنیاد  که  بودند  اثر  منشا  جامعه  مختلف  احاد  به 
وظیفه خود برای تکریم آنها برنامه ای دارد. اکوانی گفت: در 
مورد انتخاب نخبگان، از مهمترین معیارهای انتخاب، اجماع 
مورد  در  مثال  که  است  نخبگی  اخالق  در خصوص  عمومی 
آن اعتراض و مخالفتی نباشد. بنابراین، اگر سرآمدی معرفی 
شود  ابراز  وی  مورد  در  هایی  مخالفت  و  اعتراضات  و  شود 
با  بلکه  کنیم  تکریم  نتوانستیم  تنها  نه  و  است  غرض  نقض 
های  مخالفت  و  تخریب  دستمایه  و  زمینه  فرد،  آن  معرفی 
انتخاب  نامه  شیوه  به  وی  کردیم.  فراهم  وی  برای  جدیدی 
سرآمدان اشاره کرد وگفت: شیوه شناسایی به شکل کانونی 
های  گروه  به  را  ها  حوزه  این  سرآمدان  ابتدا  در  که  است 
و  اجتماعی  فرهنگی،  های  حوزه  سرآمدان  نظیر،  مختلفی 
سیاسی، صنعت، کارآفرینی، امور خیریه، سالمت، دانشگاهی 
و...تقسیم کردیم و در ذیل اینها از افراد شناخته شده، مطلع 
و صاحب نظر، به صورت جمعی) مثال اعضای هر کانون حدود 
۱۵ نفر( خواسته شده در حوزه خودشان،سرآمدان آن حوزه 
رییس  کنند  معرفی  شده،  اعالم  های  شاخص  اساس  بر  را 
بنیاد نخبگان استان روش انتخاب سرآمدان را علمی برشمرد 
 )focus group( افراد با روش علمی انتخاب این  و گفت: 
یا نظرسنجی گروه های کانونی، انتخاب می شود که در حال 
حاضر با روش یاد شده، بانک اطالعی از 4۳۰ نفر تهیه کردیم. 
وی به شیوه دیگری از تکریم بنیاد ملی نخبگان از سرآمدان 
گفت: در این بخش به صورت تولید محتوا اعم از مکتوب و 
تصویری انجام می شود که داستان و زندگی این افراد را در 

قالب های مختلف تدوین و منتشر می کنیم.

رئیس کمیته امداد منطقه یک یاسوج خبر داد؛

پرداخت تسهیالت کارآفرینی در 
کمیته امداد یاسوج اجرایی شد

رئیس کمیته امداد منطقه یک یاسوج از پرداخت تسهیالت 
به کارآفرینان خبر داد. مصیب حیدری، افزود: نگاه و تفکر ما 
بر توانمند سازی جامعه هدف بوده و خروج از چرخه امداد 
با  وی  است.  تاکید  مورد  پوشش  زیر  افراد  از  نفر  هر  برای 
خروج  برای  ها  سازی  توانمند  و  آموزش ها  باید  اینکه  بیان 
این  در  کرد:  تصریح  باشیم،  داشته  را  امداد  چرخه  از  افراد 
راستا کارفرمایانی که نگاه کارآفرینی داشته و از ظرفیت افراد 
حمایت  مورد  کنند،  استفاده  اشتغال  در  امداد  پوشش  زیر 
تسهیالتی قرار خواهند گرفت. حیدری گفت: واحد آموزش و 
کاریابی منطقه یک حمایت از کارجویان و کارآفرینان را در 

قالب بسته های تشویقی اجرایی کرده است.

خواستار  بویراحمد  و  کهگیلویه  استاندار 
 ۳ خرسان  سد  مطالعات  در  نظر  تجدید 
شد و گفت: با احداث این سد ۱۷ روستا 
و یک قبرستان تاریخی ۵ هزار ساله زیر 

آب می رود.
شورای  نشست  در  احمدزاده  علی  سید 
با  بویراحمد  و  کهگیلویه  ریزی  برنامه 
اشاره به اینکه بزرگترین قبرستان میراثی 
دوران ایالمی در منطقه سادات محمودی 
سد  احداث  روی  بر  داشت:  اظهار  است، 
احداث  این سد  اگر  داریم  خرسان حرف 
خوبی  ظرفیت  که  میراثی  قبرستان  شود 

در حوزه گردشگری دارد از بین می رود.
وی با تاکید بر اینکه احداث سد خرسان 
برای  جدیدی  چیز  خسارت  از  غیر  به 
افزود:  ندارد،  بویراحمد  و  کهگیلویه 
سادات  روستای   ۱۷ به  رسانی  خدمات 
محمودی به دلیل اینکه قرار است سدی 

احداث شود، مختل شده است.
میراث  مدیرکل  به  خطاب  احمدزاده 
گردشگری  و  دستی  صنایع  فرهنگی، 
میراث  محمودی  سادات  قبرستان  گفت: 
بزرگ جهانی است و قبول ندارم هر آنچه 

در کاوش پیدا شد بردارید و به موزه ببرید 
برود،  آب  زیر  نکردید  کشف  چه  هر  و 
اقدامی کنید و اجازه ندهید این قبرستان 
جلسه  گردشگری  وزیر  با  برود،  آب  زیر 
برگزار کنید تا در این زمینه صحبت کنیم.

عدم  برای  تالش ها  به  اشاره  با  وی 
آوردند  بهانه  گفت:  آبریز  سد  احداث 
آب  زیر  روستاها  آبریز  سد  احداث  با  که 
می رود در حالی که به غیر از چهار خانوار 
برود،  نبود که زیر آب  عشایری روستایی 
بهانه  را  گیاهی  گونه های  و  درختان  بعد 
کردند که از بین می رود و محل سد آبریز 
محل عبور پلنگ است و چنین بهانه هایی 
آوردند در حالی که با احداث سد خرسان 
بزرگ  میراث  می رود،  آب  زیر  روستا   ۱۷
بین  از  محمودی  سادات  در  تاریخی 
می رود و ۵ گونه درختی که در دنیا مشابه 

ندارد، نابود می شود.
برای  می خواهیم  کرد:  بیان  احمدزاده 
محمودی  سادات  تاریخی  قبرستان 
ظرفیت  یک  به  تا  دهیم  انجام  کارهایی 
از  و گردشگران  تبدیل  عظیم گردشگری 
اینکه  بیایند  منطقه  این  به  دنیا  سراسر 

فایده  که  ببرید  موزه  به  و  کنید  کاوش 
فوق العاده  جهانی  میراث  یک  ما  ندارد 
اداره  و  گردشگری  وزارت  که  داریم  مهم 
و  دستی  صنایع  فرهنگی،  میراث  کل 
گردشگری تالش کنند و اجازه ندهند این 

مکان زیر آب برود .
شهرستان  فرمانده  زاده  درخشان  کورش 
ممنوعیت  برای  نیرو  وزارت  نامه  از  دنا 
صدور محوز ساخت و ساز در ۱۷ روستای 
و  داد  خبر  محمودی  سادات  دهستان 
دارد  روستا   ۲۷ محمودی  سادات  افزود: 
وزارت نیرو برای احداث سد خرسان مجوز 
ساخت و ساز در ۱۷ روستایی که زیر آب 

می روند را نمی دهد.
در ادامه سعید طالب پور مدیرکل میراث 
گردشگری  و  دستی  صنایع  فرهنگی، 
وجود  به  اشاره  با  بویراحمد  و  کهگیلویه 
سادات  دهستان  در  میراثی  قبرستان 
قبرستان  این  محمودی، خاطرنشان کرد: 
و ۲۰  قدمت  هزار سال  دارای ۵  تاریخی 
در  کاوش  بار  سه  تاکنون  است  هکتار 
از  برخی  و  است  شده  انجام  منطقه  این 

قبرستان تاریخی زیر آب می رود.

پاالیشگاه گچساران
 حدود پنج هزار شغل ایجاد می کند

استاندار کهگیلویه و بویراحمد گفت: هفته 
گذشته مجوز احداث پاالیشگاه گچساران 
راه  با  که  شد  داده  نفت  وزارت  سوی  از 
اندازی آن حدود پنج هزار فرصت جدید 

شغلی در این استان ایجاد خواهد شد.
اینکه  به  اشاره  با  احمدزاده  علی  سید 
آیین کلنگ زنی طرح پاالیشگاه گچساران 
استان  به  جمهور  رییس  دوم  سفر  در 
شود  می  انجام  بویراحمد  و  کهگیلویه 
اظهار داشت: این پاالیشگاه در گچساران 
با ۱۰۵ هزار بشکه نفت خوراک روزانه به 

بهره برداری خواهد رسید.
تصریح  بویراحمد  و  کهگیلویه  استاندار 
پاالیشگاه  اینک موافقت احداث  کرد: هم 
صادر  دالر  میلیارد   ۶ اعتبار  با  گچساران 
شده و سرمایه گذار بخش خصوصی این 
بوده و زمین آن  آماده  طرح ۱۰۰ درصد 

هم فراهم شده است.
بار  نخستین  گچساران  خیز  نفت  منطقه 
در فاصله سال های ۱۳۰۲ و ۱۳۰۳ هجری 
مورد  دارسی  کنسرسیوم  توسط  شمسی، 

مطالعه قرار گرفت.
استخراج نفت از میدان گچساران در سال 
از چاه شماره ۱۳  ۱۳۱۸ هجری شمسی 

این شهرستان آغاز شد.
ملی شدن  از  پیش  تا  حفاری  برنامه های 
مدت  این  در  و  یافت  ادامه  نفت  صنعت 
تولیدی و ظرفیت  به ۱۶ حلقه چاه نفت 
خام،  نفت  روز  در  بشکه  هزار   ۶۰ تولید 

افزایش یافت.
شرکت  نفت،  صنعت  شدن  ملی  از  پس 
سال های  در  ایران  نفت  تولید  و  اکتشاف 
بار  را  حفاری  عملیات   ۱۳۳۶ و   ۱۳۳۵

دیگر در این منطقه آغاز کرد.
و  داشت  ادامه  تا سال ۱۳4۵  برنامه  این 
به 4۶ حلقه  تعداد چاه های حفاری شده 

افزایش یافت.

با احداث سد خرسان3  در کهگیلویه و بویراحمد؛

17 روستا و یک قبرستان زیر آب می رود 

گفت:  بویراحمد  و  کهگیلویه  سپاه  فرمانده  جانشین 
اعتراف  امروز  مملکت  این  خورده  قسم  دشمنان 
در  مالی  کمک های  عنوان  به  آنچه  که  می کنند 
اغتشاشات اخیر هزینه کردند هیچ عایدشان نشده و 

در حقیقت همه آنها را به نوعی هدر داده اند.
مجمع  عمومی  اجالس  در  مثنوی  مصطفی   سردار 
داشت:امروز  اظهار  گچساران  شهرستان  بسیجیان 
با  است  اسالمی  انقالب  مهار  اندیشه  در  دشمن 
عنوان  به  آنچه  که  می کنند  اعتراف  نیز  وجود  این 
کمک های مالی در اغتشاشات اخیر هزینه کردند به 
نوعی هدر داده اند.  وی ضمن گرامیداشت یاد و خاطره 

موضوعاتی  کلی  نگاه  یک  در  کرد:  عنوان  شهیدان، 
بسیج  مجمع  در  کارگروه ها  عزیزان  توسط  امروز  که 
مهم  بس  موضوعاتی  شد  احصاء  و  مطرح  شهرستان 
پرداخته  آن  به  به صورت علمی  بودند که  اساسی  و 
بر  رهبری  معظم  مقام  تاکید  کرد:  ابراز  مثنوی  شد. 
تالش  به  ما  و  بوده  ورز  اندیشه  هیئت های  تشکیل 
شما بسیجیان امید داریم که کارها را به شایستگی تا 
حصول نتیجه الزم و رفع مشکالت پیش ببرید،اگرچه 
بایستی  ورز  اندیشه  هیئت  انقالب  رهبر  فرموده  به 
منتج به راهبرد نگاری در نظام اسالمی شود. جانشین 
امروز مسئله  افزود:  بویراحمد  و  فتح کهگیلویه  سپاه 
اقتصاد و معیشت مردم جزو اولویت های جامعه ایرانی 
اندیشه  بوده و اعتقاد بر این است که در هیئت های 
ورز تاکید برنظام مسائل برای رفع هرچه بهترمشکالت 
هم باشد. مثنوی ادامه داد: در کارگروه ها و هیئت های 
اندیشه ورز باید مجدانه تالش کرد. نکته دیگر اینکه 

بیاناتی  نیز  اخیر  فتنه  جریان  در  انقالب  رهبرمعظم 
داشتند که اغتشاش را از موضوع اعتراض باید تفکیک 
کرد. وی بیان کرد:کشور در سال  های اخیربه جهت 
رشد باورهای دینی و توجه به منظومه فکری امامین 
زده  بحران  و  تهدید  فضای  این  از  اسالمی  انقالب 
فاصله گرفته به گونه ای که امروز نیروهای مسلح ما 
بدون سالح و مهمات به صحنه اغتشاشات به جهت 
اگر  و  می آیند  انقالب  آرمان های  از  صیانت  و  دفاع 
انقالبی  روح  همان  این  کنیم  نگاه  موضوع  به  دقیق 
گری را نشان می دهد و این باور نیز ایجاد شده است. 
را  مختلف  موضوعات  اگر  بنابراین  کرد:  بیان  مثنوی 
مورد تحقیق و پژوهش قرار ندهیم تبدیل به مسئله 
درگیر یک جنگ  امروز  نهایتا مشکل خواهد شد،  و 
شناختی هستیم و برخی ها درون کشور هم در فتنه 
با  و  بود  راهبردی و عمدی  اخیر دشمن خطای شان 
مسائل به شکل سیاسی برخورد کردند و سیاه نمایی 

و جهت دهی کردند و نسخه های غیرقابل اجرا برای 
بشریت ریختند و به اقسام تحریف نیز کشاندند.

تاکتیک های  از  یکی  رو  این  کرد:از  تصریح  وی 
و  روانی  عملیات  با  را  فضا  که  است  این  دشمنان 
بکنند،اگرچه  آلود  شبهه  نوعی  به  واقعیت ها  تحریف 
دشمن در سطوح بین المللی و اتاق فکرش به این باور 
رسیده که برآوردشان نسبت به انقالب اسالمی اشتباه 
بوده و ایران اسالمی با دیگر کشورها همچون لیبی، 

الجزایر،سوریه و...کامال متفاوت است.
مثنوی ادامه داد: امروز دشمن در اندیشه مهار انقالب 
که  است  آن  از  تر  ضعیف  دشمن  اما  بوده  اسالمی 
قله های  سمت  به  اسالمی  انقالب  حرکت  جلوی 
پیشرفت را بگیرد و امروز دشمن با تمام ظرفیت های 
رسانه ای به میدان آمده اما ملت بصیر ما آماده تر و 
هوشیارتر از دیگر دوران ها مقابل توطئه های دشمنان 

ایستاده اند.

 توطئه دشمن در 
اغتشاشات اخیر ناکام ماند

استان  تئاتر  جشنواره  چهارمین  و  سی 
 ۱۳ یکشنبه  روز  بویراحمد  و  کهگیلویه 
آذرماه ۱4۰۱ با حضور مسئوالن و جمعی 
از هنرمندان و عالقه مندان به هنر نمایش 

در یاسوج به کار خود پایان داد.
سیاسی،  معاون  مهر،  هاشمی  جواد  سید 
و  کهگیلویه  استاندار  اجتماعی  و  امنیتی 
از  تقدیر  ضمن  مراسم  این  در  بویراحمد 
برگزارکنندگان  و  تئاتر  حوزه  هنرمندان 
تحولی  رویکرد  با  گفت:  جشنواره،  این 
دولت سیزدهم در حوزه فرهنگ و هنر و 
این حوزه در استان  مدیر جوان پای کار 
کهگیلویه و بویراحمد تحوالت و پیشرفت 

های خوبی شکل گرفته است.
هجمه هایی  همه  وجود  با  افزود:  وی 
از  زدایی  تقدس  برای  بیگانه  رسانه های 
این فضای رسانه  جمهوری اسالمی و در 
ای مسموم، هنرمندانی هستند که عشق 
مقدس  دفاع  و  ها  ارزش  کارهای  به 
صحنه های  در  را  موضوعات  این  و  دارند 
در  می گذارند.  نمایش  به  هنری  مختلف 
این جشنواره نمایش نامه های خوبی در 
خصوص ارزش های انقالب به زبان زیبا و 
هنرمندانه بیان شد و عشق و شوری که 
هنرمندان به نمایش گذاشتند بسیار قابل 

تقدیر بود.
هاشمی  مهر اظهارکرد: حوزه دفاع مقدس 
تاریخی  دوره های  ماندگارترین  از  یکی 
انقالب اسالمی است که در این جشنواره 
به خوبی دیده شد.کارهای هنری مخاطب 
خاص خود را دارد، چنانچه یک کار فاخر 
مردمی  مخاطب  می تواند  شود،  تولید 
تاثیر  اقشار  تمام  روی  و  باشد  داشته 

بگذارد.

استاندار  امنیتی  و  سیاسی  معاون 
کرد:  خاطرنشان  بویراحمد  و  کهگیلویه 
هنرمندان می توانند ظرفیت های استان 
ها،  آئین  جمله  از  بویراحمد  و  کهگیلویه 
تاریخ، دین و مذهب،  ها،  طبیعت، سنت 
فرهنگ و ارزش ها را در قالب زبان هنر 

بازگویی و بازخوانی کنند.
هاشمی مهر تصریح کرد: مجتمع فرهنگی 
و هنری استان یا همان پروژه تاالر مرکزی 
انتظاری،  چشم  ها  سال  از  پس  یاسوج 
امسال  ماه  دی  در  آن  تکمیل  مقدمات 

فراهم خواهد شد.
وی ادامه داد: اوایل دی ماه وزیر فرهنگ 
استان حضور خواهد  ارشاد اسالمی در  و 
آغاز می  آن  اجرایی  عملیات  کار  و  یافت 
گذار  سرمایه  با  تاالر  این  داد  قرار  شود. 

منعقد شده است.
اجتماعی  و  امنیتی  سیاسی،  معاون 
عنوان  بویراحمد  و  کهگیلویه  استاندار 
کرد: تاالر مرکزی یاسوج قابلیت و ظرفیت 
برگزاری بسیاری از جشنواره ها و همایش 
سطح  در  هنری  و  فرهنگی  بزرگ  های 

ملی را دارد.
هاشمی مهر از مسئوالن اداره کل فرهنگ 
ظرفیت های  خواست،  استان  ارشاد  و 
دهند  توسعه  را  استان  نمایش  سالن های 
زیرا کمبود فضا در این جشنواره به خوبی 

ملموس بود.
امین درخشان، مدیرکل فرهنگ و ارشاد 
نیز  بویراحمد  و  استان کهگیلویه  اسالمی 
ضمن تشکر از همه هنرمندان و مسئوالنی 
همکاری  و  فعالیت  جشنواره  این  در  که 
داوری  هیئت  گروه  دو  گفت:  داشتند، 
در  که  داشتند  حضور  جشنواره  این  در 

مرحله نخست یک گروه از داوران بازبینی 
داوران  هیئت  دوم،  مرحله  در  و  انجام  را 
نهایی  مرحله  در  را  داوری  کار  جشنواره 

انجام دادند.
وی با بیان اینکه اداره کل فرهنگ و ارشاد 
اسالمی کهگیلویه و بویراحمد، تئاتر را به 
عنوان یک برنامه شاخص و قابل در نظر 
مسائل  در  تئاتر  که  آنجا  از  افزود:  دارد، 
از  باشد،  نقش آفرین  می تواند  جامعه 
مختلف  هنرهای  بین  در  خاصی  اهمیت 
برخوردار است و باید این هنر را بیش از 
قرار  مخاطب  و  مردم  خدمت  در  گذشته 

دهیم.
هنر  یک  تئاتر  اظهارکرد:  درخشان 
نگاهی  هنر،  این  و  است  اندیشه ساز 
تئاتر  و  دارد  مختلف  مسائل  به  عمیقی 
زمانی می تواند اثرگذار باشد که ارزش های 

یک جامعه را به نمایش بگذارد.

استان  اسالمی  ارشاد  و  فرهنگ  مدیرکل 
کرد:  خاطرنشان  بویراحمد  و  کهگیلویه 
کارهای تولیدی جشنواره از تنوع مطلوبی 
مسائل  آثار  این  در  و  بود  برخوردار 
مقدس  دفاع  و  ارزشی  آئینی،  اجتماعی، 
هنرمندان  و  شد  گذاشته  نمایش  به 
توجه کنند. هنوز  ابعاد  به همه  توانستند 
مطلوبی  سیاست گذارِی  تئاتر،  عرصه  در 
مردمی  هنر  این  و  است  نداشته  وجود 

نشده است.
درخشان تصریح کرد: متأسفانه سالن های 
تئاتر استان کهگیلویه و بویراحمد محدود 
این در  به سالن های ۱۰۰ نفری هستند، 
به  نیاز  استان  این  تئاتر  که  است  حالی 
استان  حمایت های  دارد.  بیشتری  فضای 
حتی  یافت  خواهد  افزایش  هنرمندان  از 
نسبت  دوبرابری  حدود  حمایت  امسال 
تئاتر  هنرمندان  از  گذشته  های  سال  به 

صورت گرفته است.
به  که  آثاری  شک  بدون  کرد:  بیان  وی 

جشنواره ملی و منطقه ای راه پیدا کنند، 
به  حتی  و  شد  خواهند  بیشتری  حمایت 
صندوق اعتباری هنر معرفی خواهند شد.

استان  تئاتر  جشنواره  چهارمین  و  سی 
گروه   ۷ رقابت  با  بویراحمد  و  کهگیلویه 
نمایشی در مرحله نهایی ۱۱ آذر ماه آغاز  
و ۱۳ آذرماه ۱4۰۱ با معرفی برگزیدگان 

به کار خود پایان داد.
سی وچهارمین  اختتامیه  مراسم  در 
و  کهگیلویه  استان  تئاتر  جشنواره 
تجلیل  تئاتر  برتر  گروه های  از  بویراحمد، 
به عمل آمد که اسامی برگزیدگان به شرح 

زیر است؛
اردیبهشت«و  ماه  در  »مرگ  نمایش های 
»مادرم زری سر زا رفت« را بدون اولویت 
جهت شرکت به عنوان آثار برگزیده سی  و 
چهارمین جشنواره تئاتر استان کهگیلویه 
جشنواره  در  شرکت  جهت  بویراحمد  و 
تئاتر منطقه ای به دبیرخانه جشنواره بین 

الملیی تئاتر فجر معرفی شدند.
بازیگر خردسال:

لوح  شامل  را  خود  جایزه  داوران  هیئت 
به  کند  می  تقدیم  نقدی  جایزه  و  تقدیر 
بازیگر خردسال این جشنواره به نام باران 
وقت  هیچ  »پدر  نمایش  برای  مهربانی 
برای  پارسا  ابوالفضل  و  ندید«  را  ستاره 

نمایش »مادرم زری سر زا رفت«
شامل  زن  اول  بازیگر  جایزه  زن:  بازیگر 
می  تقدیم  نقدی  جایزه  و  افتخار  دیپلم 
نمایش  برای  آشوری  شکوفه  به  شود 

»مادرم زری سر زا رفت«
جایزه بازیگر دوم جایزه نقدی تقدیم شد 
به خانم ها مهسا صیادی هانیه صیادی و 
نیلوفر صیادی آن برای نمایش “مرگ در 

ماه اردیبهشت”
تقدیر  لوح  شامل  سوم  بازیگر  جایزه 
ها  خانم  به  شد  تقدیم  نقدی  جایزه  و 
شکوهی برای نمایش »دو خاطره خیس« 

و معصومه صالحی برای نمایش »ریویو«

جشنواره تئاتر استان کهگیلویه و بویراحمد 

با معرفی برگزیدگان پایان یافت
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متولد فروردین :
 شما قصد دارید آشفتگی های خود را کاهش دهید، بنابراین می توانید 
امروز  می خواهید  و  دارید  نیاز  که  چیزهایی  روی  بر  کامل  طور  به 
اتفاق بیفتد تمرکز کنید. اما وقتی حس کنکاوی شما تحریک شود، 
موضوع پیچده تر می شود. برایتان سخت است که اطالعاتی را که در 
اطرافتان وجود دارد را نادیده بگیرید، برای اینکه بخشی از آنها بسیار 

مهم هستند. 
متولد اردیبهشت :

در  شاید  روبرو می شوید  آنها  با  رویاهایتان  در  که شما  نشانه هایی   
اتفاق  اتفاق  این  اگرچه  بگیرند.  خود  به  واقعی  واقعی شکل  زندگی 
واقعیت  به  تبدیل  شما  تخیالت  وقتی  ولی  است،  شگفت انگیزی 

می شوند زندگی شما نیز پیچیده تر می شود. 
متولد خرداد :

 نگران بودن در مورد کمبودها و چیزهایی که ندارید برای شما اتالف 
انرژی به همراه دارد، اما امروز شاید شما قادر نباشید که به راحتی 
برای  این صداها  صداهایی که در مغزتان پیچیده را خاموش کنید. 

شما بسیار آشنا هستند. 
متولد تیر :

از  به همین دلیل بسیاری  به زندگی می نگرید  با دیدی کلی   شما 
پیشامدهایی که رخ می دهد را نمی بینید یا این که با بی تفاوتی از 
دارید  زندگی  از مسائل  آنها رد می شوید. شما درک صحیحی  کنار 
می زنید  زندگی  جریانات  با  رابطه  در  که  اوقات حدس هایی  اکثر  و 

درست هستند. 
متولد مرداد : 

منزوی  و  به سر می برید، گوشه گیر  مدام در سکوت  اواخر  این  در 
شده اید. بهتر است کلبه تنهایی خود هر چه زودتر ترک کنید، اگر 
به این کار خود ادامه دهید دچار افسردگی شدید می شوید عالوه بر 
افسردگی، اطرافیان تان نیز از شما گریزان می شود و بعد از مدتی، این 
موضوع تاثیر فوق العاده منفی بر روحیات شما دارد. در دنیای واقعی 

زندگی کنید، رویاها تنها در خواب هستند.
متولد شهریور :

اینکه شور و هیجان عاطفی در شما رو به کم شدن می رود.   مثل 
امروز شما بیشتر دوست دارید جایگاه بی طرفانه داشته و به نظریات 
افراد دیگر گوش فرا دهید. اما شاید هم عنوان کنید که نیازهای افراد 

دیگر را در لیست برنامه های خود گنجانده اید. 
متولد مهر :

 در این روزها تمام افکار شما سمت و سویی منفی به خود گرفته 
که  رفتارهایی  می شنوید،  که  صحبت هایی  وقایع،  تمام  به  است، 
می بینید با دیدی منفی نگاه می کنید و تصمیم می گیرید. به همین 
علت بسیاری از موقعیت های خوب و حتی عالی را که در این روزها 
می توانسته است برایتان به وقوع بپیوندد با بد بینی تان آنها را از بین 
برده اید. هیجانات، نیروهای منفی درونی تان را کنترل کنید تا بیشتر 
را  تان  درونی  آرامش  کنید  نرسانده اند. سعی  آسیب  به شما  این  از 

حفط کنید و بعد تصمیم بگیرید.
متولد آبان : 

محدود  را  تان  انرژی  می کنید  تالش  همچنانکه  امروز  است  ممکن 
می افتد  همکارتان  و  شما  بین  دارد  اتفاقی  چه  بفهمید  تا  کنید 
ارتباطات شخصی تان نیز دچار مشکل شود. اما در حقیقت به نظر 
که  هرجا  است.  شده  ساکن  و  یکنواخت  کمی  تان  زندگی  می رسد 
می روید از آنجا خاطره دارید. عقب نشینی کردن برای دور بودن از 
اضطراب و آشوب راه خوبی است. انرژی خود را احیا کرده و نظمی 

دوباره به افکارتان ببخشید.
متولد آذر : 

و شاد هستید،  بسیار سرزنده  امروز  احساس کنید که  است  ممکن 
اما االن مردد هستید که  آیا ترس از پذیرفته نشدن را نشان بدهید 
یا خیر. به جای اینکه در میان عده زیادی از مردم وانمود کنید که 
هستید،  خرم  و  شاد  آنها  میان  در  و  زیادی  نفس  به  اعتماد  دارای 
سعی کنید زمان فراغت تان را با یکی دو تا از دوستان نزدیک تان 
بگذرانید. سر و صدای کمتر در محیط پیرامون تان باعث می شود تا 
کودک درون تان ناخودآگاه از درون تان بیرون بیاید و شروع به بازی 

و تفریح کند.
متولد دی : در طول روز استرس در وجود شما شکل می گیرد و دیگر 
برای تان مشکل است که حتی برای ساعتی آرام بگیرید. حتی اگر در 
خانه هم باشید راحت نیست که بتوانید ذهن تان را از کارهایی که 
در محل کار دارید منحرف سازید. خوشبختانه االن نیازی نیست که 
هیچ مسئله ای را حل کنید. اجازه دهید که احساسات تان با جریان 

تغییرات باال و پایین شوند. 
متولد بهمن : شما حتی اگر دوست داشته باشید دیگران به خاص 
بودنتان اعتراف کنند، ولی دوست ندارید که زیاد جلب توجه کنید. 
خورشید در چهارمین خانه شما قرار دارد و زمان مناسبی برای ماندن 
در خانه است. زمانی که شما یاد گرفتید اصاًل خود را به خاطر تفکرات 
افتاده زیادی  دیگران ناراحت نکنید، خواهید توانست کارهای عقب 

را به اتمام برسانید.
هم  راضی  تان  روزمره  زندگی  از  شما  اگر  حتی   : اسفند  متولد 
هستید، با فکر کردن و تمرکزکردن توانایی بهتر شدن را هم دارید. به 
جای اینکه بی هدف رویاپردازی کنید، در حالیکه با احتیاط افکارتان 
را به مسیری می کشانید که تصاویر مثبتی را در ذهتان می پروراند، 

آنها را تحت کنترل خود درآورید.

3
فال روز 

کورتیکواستروئید  تزریق  دهد  می  نشان  مطالعات 
زانو  آرتروز  به  مبتال  بیماران  در  درد  تسکین  برای 
وضعیت  شدن  تر  وخیم  موجب  تواند  می  واقع  در 

بیمار شود.
مطالعه جدید نشان داده است که علی رغم تسکین 
بیماری  پیشرفت  ادامه  با  تزریق ها  عالئم،  موقت 

مرتبط هستند.
از سوی دیگر، به بیمارانی که یکی دیگر از داروهای 
تسکین دهنده عالئم موسوم به اسید هیالورونیک، 
تزریق شده بود، شاهد کاهش پیشرفت آرتروز زانو 

خود بودند.
تیم  سرپرست  بارادواج«،  آپادیای  »آپاسانا  دکتر 

حالی  »در  می گوید:  کالیفرنیا،  دانشگاه  از  تحقیق 
و  کورتیکواستروئید  تزریق  است  شده  گزارش  که 
هیالورونیک اسید به تسکین درد آرتروز زانو کمک 
که  می دهد  نشان  قطع  طور  به  ما  نتایج  می کند، 
آرتروز  توجه  قابل  پیشرفت  با  کورتیکواستروئیدها 
زانو تا دو سال پس از تزریق مرتبط هستند و باید با 

احتیاط تجویز شوند.«
وی در ادامه افزود: »از سوی دیگر، اسید هیالورونیک 
ممکن است پیشرفت آرتروز زانو را کاهش داده و در 

عین حال عالئم را تسکین دهد.«
این مطالعه شامل ۲۱۰ نفر بود که به مدت ۱4 سال 

تحت نظر بودند.
کردند،  شرکت  مطالعه  در  که  افرادی  میان  از 
با  نفر   44 نکردند،  دریافت  تزریقی  هیچ  نفر   ۱4۰
هیالورونیک  اسید  با  نفر   ۲۶ و  کورتیکواستروئید 

تزریق شدند.
هر یک از شرکت کنندگان در زمان تزریق و همچنین 

دو سال قبل و دو سال بعد اسکن MRI از زانوشان 
انجام شد. محققان آرتروز زانو بیماران را با استفاده 
از یک سیستم درجه بندی به نام نمره تصویربرداری 
تشدید مغناطیسی کل اندام )WORMS( با تمرکز 
مفاصل  غضروف،  استخوان،  مغز  ضایعات  روی  بر 

متورم و رباط ها ارزیابی کردند.
اولین  از  تصویربرداری  نمرات  مقایسه  با  محققان 
دنبال  به  ساله،  دو  پیگیری  اسکن های  تا  اسکن ها 

پیشرفت آرتروز بودند.
داشتند،  کورتیکواستروئید  تزریق  که  افرادی  در 
محققان پیشرفت کلی آرتروز را در زانو، به ویژه در 
داخلی  غضروف  و  جانبی  غضروف  جانبی،  منیسک 

مشاهده کردند.
هیالورونیک  تزریق  که  گروهی  حال،  همین  در 
بدون  کنترل  گروه  با  مقایسه  در  کردند،  دریافت 
تزریق، به ویژه در ضایعات مغز استخوان، پیشرفت 

ُکندتر آرتروز را نشان دادند.

اثرات طوالنی  از  محققان خاطرنشان کردند آگاهی 
پزشکان  و  آرتروز  بیماران  به  تزریق ها  این  مدت 
برای  آگاهانه تری  تصمیمات  تا  می کند  کمک 

مدیریت بیماری و درد ناشی از آن بگیرند.
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جدول سودوکو
ارقام 1تا 9 را طوری قرار دهيد که 
در هر رديف، ستون و مربع های 
کوچک سه در سه فقط يک بار 
به کار روند.

جدول کلمات متقاطع

خانم رجبي! چند سال داريد؟ چطور 
با شهيد ايزدي آشنا شديد؟

من متولد 1367 هس��تم و همس��رم هم 
متولد اول ش��هريور ماه 1362 ب��ود. پويا 
برادر زن برادرم بود. بع��د از ازدواج برادرم 
با خواهرش به خواس��تگاري م��ن آمدند. 
خودش��ان مي گفتند از مدت ها قبل من را 
زير نظر داشتند و به اين نتيجه رسيدند كه 
من و پويا مي توانيم همسر ايده آلي براي هم 
باشيم. براي پويا، ايمان و نجابت همسرش 
بسيار اهميت داشت. همسرم آن زماني كه 
به خواستگاري من آمد پاسدار بود. خانواده 
مهريه اي سنگين برايمان تعيين كردند اما 
پويا پذيرفت. ما همديگر را دوشت داشتيم 
و حاض��ر بوديم هر كاري كني��م كه به هم 
برسيم. 19 آذرماه 1387 عقد كرديم و 29 
آبان ماه 1388 جشن عروسي مان را گرفتيم. 
خيلي دوست داشتيم كه حضرت آقا خطبه 

عقدمان را بخوانند اما قسمت نشد. 
همسرتان يک نظامي بود، مشكلي 

با سختي هاي شغلش نداشتيد؟
پويا همان ابتدا من را با ش��رايط زندگي با 
يك نظامي آشنا كرد. نظامي بودنش كمي 
خانواده ام را نگران كرده بود اما همان ابتدا 
پويا به من گفت كه از شما مي خواهم خوب 
به صحبت هاي من گ��وش و چند روزي به 
آنها فكر كنيد. پويا گفت: من لباس سبز بر 
تن دارم و شايد روزي الزم باشد تا جانم را در 
اين لباس فدا كنم. از همان روزها از شهيد و 

شهادت و آرمان هايش برايم حرف مي زد. 
چه مدت با ايشان زندگي کرديد؟

زندگي ش��يرين من و پويا وارد هفت سال 
ش��ده بود كه به ش��هادت رس��يد. دخترم 
ريحانه تنها يادگار من از ش��هيدم اس��ت. 

ريحانه متولد 11 بهمن ماه 1392است. 
به نظ�ر ش�ما چ�ه ويژگي هايي در 
همس�رتان ب�ود که عاقبت�ي مثل 

شهادت يافت؟
همس��رم بس��يار مهربان، خوش اخالق و 
شوخ طبع بود. مش��اور خوبي براي فاميل 
بود و دس��ت توانمندي در انجام امور خير 
داش��ت. البته ما بعد از ش��هادتش متوجه 
كارهاي خير او شديم. پويا بسيار احساساتي 
بود و هميشه اوج احساساتش را نسبت به 
خانواده نشان مي داد. نسبت به من و ريحانه 
هم همين طور بود. هميش��ه به بهانه هاي 
مختلف براي من و ريحانه هديه مي خريد 
حتي اگر شده يك شاخه گل مي خريد. عيد 
غدير برايش خيلي اهميت داشت و مي گفت 
براي ما ش��يعيان عيد غدير بايد در اولويت 
باشد. خيلي تالش مي كرد تا هر كاري را كه 
انجام مي دهد ابتدا رضايت خدا بعد رضايت 
من باش��د و لبخند من را ببيند. وقتي پاي 
اعتقاداتش به ميان مي آمد ديگر با كس��ي 
ش��وخي نداش��ت و كاماًل منطقي و جدي 
برخورد مي كرد. هميشه مي گفت من يك 
عشق آسماني دارم كه خداست و يك عشق 
زميني كه شما هستيد. پويا در كارش ايمان 
و اخالص داشت. همسرم بسيار واليتمدار 
بود. به نظر م��ن همين واليتم��داري او را 
تا  شهادت رساند. هميش��ه تأكيد مي كرد 
پشتيبان واليت فقيه باشيم و به ديگران هم 
س��فارش مي كرد كه گوش و چشم مان به 

اوامر رهبري باشد. 
تا به ح�ال فكر ش�هادتش را کرده 

بوديد؟
در حقيق��ت ويژگي هاي اخالق��ي او باعث 
مي ش��د تا از خدا بخواهم كه ش��هادت را 

نصيبش كند. مي دانستم خودش شهادت 
را دوست دارد. يك وقت هايي آنقدر به من 
محبت مي كرد وقتي به او مي گفتم چطور 
محبتت را جبران كنم مي گفت من وظيفه ام 
را انجام مي دهم ش��ما ازخدا بخواه شهيدم 
كند. پويا اليق شهادت بود و خدا خواست 

كه به آرزويش برسد. 
چطور راضي تان کرد که مدافع حرم 

شود؟
من خيل��ي وارد سياس��ت نمي ش��دم اما 
مي گفتم كه اين جنگ، جنگ ما نيس��ت. 
مگر ما هش��ت س��ال جنگيديم، كسي به 
ما كمك كرد. كس��ي به داد ما رسيد. پويا 
مي گفت مانند زن ه��اي كوفي حرف نزن! 
اين جمله همس��رم خيلي به من برخورد. 
انگار كه تلنگري برايم شد. مي گفت عزيزم 
خوب به حرف هايم فكر ك��ن. زماني كه ما 
مصيبت ه��اي امام حس��ين)ع( و حضرت 
زين��ب)س( را مي ش��نيديم ب��ا خودمان 

مي گفتيم  اي كاش م��ا در آن زمان بوديم 
و امام حس��ين را تنها نمي گذاشتيم. االن 
هم همين طور اس��ت يزيد زمان دارد ظلم 
مي كند و حسين زمان دارد ظلم مي بيند. 
من نمي خواه��م جزو گروه توابين ش��وم. 
بنابراين من هم چون با پويا هم عقيده بودم 

آرام شدم و رضايتم را به او اعالم كردم. 
پس بعد از رضايت شما راهي شد؟

پويا حدود چهار س��الي مي ش��د كه خيلي 
دوست داشت به مأموريت سوريه و دفاع از 
حرم برود اما قسمتش نمي شد. اولين بار كه 
قصد رفتن كرد را خوب به ياد دارم. آن زمان 
من ريحانه را باردار بودم، سال 1391 بود. او 
به من گفت كه مي خواهد به مأموريت برود. 
ابتدا من اصاًل نمي دانستم مأموريت ايشان 
مربوط به اوضاع عراق و سوريه مي شود. فكر 
مي كردم قصد دارد ب��ه لبنان برود. بعد من 
را بيرون برد و برايم از س��فري كه در پيش 
داش��ت، گفت. در ميان هم صحبتي مان از 
حضرت زينب)س( و صبر ايش��ان در برابر 
مصائب و شهادت عزيزانشان سخن گفت. 
متوجه شدم قصد رفتن به س��وريه را دارد. 
باالخره راضي شدم اما آن زمان مأموريتش 
به داليلي كنسل شد. من تاب ديدن ناراحتي 
پويا را نداش��تم به همين خاطر به او گفتم 
حضرت زينب)س( هر زماني كه اجازه مدافع 
حرم شدن را به تو بدهد، من راضي هستم و 

از نظر من مانعي وجود ندارد. 
دلتنگ نبودن هايش نمي شديد؟

ابتدا چندان سخت نبود اما بعد برايم خيلي 
س��خت بود. نبودن هايش و دلتنگي كه به 
سراغم آمده بود كمي كار را سخت مي كرد. 
امتحان س��ختي بود اما از اينكه همس��رم 
غيرت ابوالفضلي داشت به خودم مي باليدم. 

اولين بار به کجا اعزام شد؟ 
 اولين بار او به عراق اعزام ش��د. اواسط ماه 
مبارك رمضان س��ال 1393 ب��ود. قبل از 
ش��ب هاي قدر اولين بار از همان محل كار 
به تهران اعزام ش��د. گفت در تهران با من 
تماس مي گي��رد و از مأموريتش مي گويد. 
در فرودگاه با من تماس گرفت و گفت عازم 
كربالست. خيلي شوكه شدم. باور نمي كردم 
كه او راهي كربالي حسين )ع( شده است. 
فقط به پويا گفتم خيلي مراقب خودت باش. 
پويا هم گف��ت كه مراقب خ��ودم و ريحانه 
باشم و در صورت امكان هر روز با من تماس 
خواهد گرفت. در مدت ي��ك ماهي كه در 
عراق بود هم��واره اخبار تح��والت عراق و 
سوريه را دنبال مي كردم. پويا هم به قولش 
عمل مي كرد و هر روز بع��د از نماز مغرب و 

عشاء با من تماس مي گرفت. 
خانواده  شما يا همسرتان از موضوع 

رفتنش خبر داشتند؟ 
تا يك روز قبل از رفتن كسي اطالع نداشت. 
يك روز قبل از اعزامش رف��ت و از مادرش 
خداحافظي كرد. به ماد رخودم اصاًل نگفتم 
چون وابستگي شديدي به پويا داشت. گفتم 

به تهران رفته است و امكان تماس ندارد. 
از آخري�ن ديدارت�ان برايم�ان 

بگوييد. 
صبح روز يك ش��نبه 12 مهرماه 1394 را 
هرگز فرام��وش نمي كنم. روز اع��زام پويا 
بود. فق��ط گريه مي ك��ردم. پويا هم تالش 
مي كرد كه من را با صحبت هايش آرام كند. 
مي گفت توكلت به خدا باشد. گفت كه اگر 
با من باشد دوست دارم با شما باشم و عمر 
نوح را داشته باشم اما ارادت و تعلق خاطر او 

پويا فرمانده�ي تانک را ب�ه عهده 
داش�ت و به گفته همرزمانش مسير 
عمليات را پاکس�ازي  و پيش�روي 
مي کردن�د. پوي�ا 20 روز در منطقه 
حضور داش�ت تا اينكه در اول آبان 
ماه 1394 با اصابت موش�ک کورنت 
اس�رائيلي به تانكش در روز جمعه 
مصادف با تاس�وعاي حس�يني در 
حلب سوريه به شهادت رسيد. خبر 
ش�هادتش را س�ه روز بع�د از زبان 
همسر يكي از همرزمانش شنيديم

خاطرات  ناب

شهيدي که مردانگي اش 
ضد انقالب را به کرنش

 و احترام واداشت

 مبينا شانلو
رواي��ت كوتاه زي��ر در خصوص نحوه ش��هادت 
محمد جمال صالحي اس��ت كه سال 1340 در 
شهرس��تان بيجار به دنيا آمد و دوم اس��فندماه 
1362 نيز در درگيري با ضد انقالب به شهادت 
رس��يد. محمد جمال بعد از پيروزي انقالب در 
سال 1358 به جرگه سبزپوشان سپاه پيوست 
و در ش��روع جنگ راهي س��ومار ش��د تا مقابل 
دشمن متجاوز بايستد. با توجه به مهارتي كه در 
كاربرد انواع سالح هاي سبك و سنگين داشت، 
مدتي مسئول آموزش س��پاه سقز شد و سپس 
مسئوليت تخريب واحد عمليات آنجا را پذيرفت. 
او كه مدتي را هم در دادستاني سنندج مشغول 
خدمت شده بود، عاقبت در دوم اسفند 1362 در 
جريان يك در گيري با نيرو هاي ضد انقالب در 
يكي از مناطق سقز از ناحيه صورت مورد اصابت 
گلوله قناسه قرار گرفت و آسماني شد. سخاوت 
و بخشندگي محمد جمال باعث مي شد تا بيشتر 
حقوقي را كه از سپاه مي گرفت به تهيدستان و 

محرومان ببخشد. 
پ��س از اينك��ه محمد جم��ال در درگي��ري با 
ضدانقالب به شهادت رس��يد، نيروهاي كمكي 
به محل ش��هادت او و همرزمانش اعزام شدند. 
اين نيروها در كمال ناباوري مشاهده كردند كه 
دشمن اجساد شهدا را به گلوله بسته و وسايل و 
اموالش��ان را به غارت برده است. اما پيكر جمال 
را به گلوله نبسته بودند و حتي ساعت و انگشتر 
روي دست و آرم سپاه روي پيراهن دست نخورده 

باقي مانده بود. 
اين نكته براي همرزمانش معمايي ش��ده بود و 
همه به دنبال جوابش بودن��د. همرزمان محمد 
جمال نمي دانس��تند چرا همه پيكر ها به غارت 
رفته و تكه تكه شدند، اما ضد انقالب با پيكر جمال 
كاري نداشتند. شش ماهي گذشت تا اينكه يكي 
از نيرو هاي ضد انقالب به اسارت نيرو هاي سپاه 
درآمد. او در اعترافات خ��ود اين راز را بر مال كرد 
و گفت: من قباًل ج��زو گروهك ها بودم كه مدتي 
توبه كردم و جزو نيروهاي پيشمرگه كرد مسلمان 
شدم. از همان زمان با شهيد محمدجمال صالحي 
آشنا ش��دم و چون وضعيت مالي خوبي نداشتم، 
محمد جمال بخش زي��ادي از حقوقش را به من 
مي بخش��يد. مدتي بعد من دوباره گمراه شدم و 
به ضد انقالب پيوستم. همين طور بود تا اينكه در 
درگيري روستاي كسنزان شركت كردم. زماني 
كه چند نيروي رزمنده را به ش��هادت رسانديم، 
باالي سر ش��هدا رفتيم تا اموالشان را به غنيمت 
ببريم. همان ج��ا متوجه حض��ور محمد جمال 
بين شهدا شدم. دست بر سر زدم كه چرا چنين 
انسان خوبي را به شهادت رسانده ايم. هنگامي كه 
دوستانم خواستند پيكر شهيد صالحي را هم مثل 
ديگر پيكر ها متالشي كنند و اموالش را به غارت 
ببرند، م��ن جلوي آنها را گرفتم ت��ا حداقل اداي 
ديني به پيكر ش��هيد كرده باشم. اينطور شد كه 
جوانمردي يك پاسدار شهيد حتي ضد انقالب را 

هم به حيرت و احترام واداشت. 

گفت وگوي »جوان« با معصومه رجبي همسر شهيد مدافع حرم پويا ايزدي

ريحانه بابا، خونش از رقيه )س( كه پررنگ تر نيست 
به اهل بيت دل ماندن را از او گرفته بود. آن روز 
بسيار خوشحال بود. من در اين مدت او را اينطور 
خوشحال و مسرور نديده بودم. به او گفتم حاال 
كه تو اينقدر خوش��حالي من هم راضي هستم 
به رفتنت. پويا گف��ت خواهش مي كنم گريه و 
بي تابي نكن تا من با خيالي آس��وده، به كشتن 
اين حرامي ها فكر كنم. امروز بسيار خوشحالم 
كه همسرم از آن دست انسان هاي پاكي بود كه 

در قرآن از آنها بسيار ياد شده است. 
خداحافظي پدر با تنها فرزند و دخترش 

چطور بود؟
آن روز ريحانه خواب بود كه همس��رم بيدارش 
كرد. او را با خودش به بي��رون از خانه برد. 45 
دقيقه اي طول كش��يد تا به خانه بازگش��تند. 
يك ش��اخه گل رز خريده بود. با ريحانه به من 
داد و گف��ت: خيل��ي دوس��تت دارم. فراموش 
نكن... من هم زدم زي��ر گريه. بعد گفت مراقب 
خودت و ريحانه باش. ب��ه ريحانه گفته بود كه 
مراقب خ��ودت و مامانت باش. خ��ون تو كه از 
خون رقيه)س( سه ساله حسين)ع( پر رنگ تر 
نيست. ان شاءاهلل حضرت رقيه)س( نگاه ويژه به 
تو خواهد داش��ت. لحظه خداحافظي، ريحانه 
گريه مي كرد اما او بي توجه به گريه هاي ريحانه 
سوار ماشينش شد. پويا 10 روز قبل از اعزامش 
دو هديه خريده بود گردنبندي  براي ريحانه به 
مناسبت تولدش كه او حضور نداشت و كيفي هم 
براي مدرسه اش خريد كه استفاده كند. گردنبند 
را به دخترمان داد و گفت بيا بابايي اين هم هديه 
تولدت شايد من آن زمان نباشم. تا عمر داري 
اين گردنبند را به ياد گار از پدرت داشته باش. 

هديه من هم كادوي س��الگرد ازدواجمان بود. 
گفت كه اين گردنبند هم به مناسبت سالگرد 
ازدواجمان. س��الگرد ازدواجمان پيش��اپيش 

مبارك. 
مي دانس�تيد که در جبهه هاي دفاع از 

حرم چه مسئوليتي داشت؟
پويا فرماندهي تان��ك را به عهده داش��ت و به 
گفته همرزمانش مس��ير عمليات را پاكسازي  
و پيش��روي مي كردند. پويا 20 روز در منطقه 
حضور داش��ت تا اينكه در اول آبان ماه 1394 
با اصابت موشك كورنت اس��رائيلي به تانكش 
در روز جمعه مصادف با تاسوعاي حسيني در 
حلب سوريه به شهادت رسيد. خبر شهادتش 
را سه روز بعد از زبان همسر يكي از همرزمانش 

شنيديم. 
وقتي خبر شهادت دردانه زندگي تان را 

شنيديد چه کرديد؟
شوكه شدم و از هوش رفتم. چشمانم را كه باز 
كردم خانه مان را ش��لوغ ديدم. مراسم همسر 
شهيدم بسيار خوب و باشكوه برگزار شد. مردم 

سنگ تمام گذاشتند. 
چه برنامه اي ب�راي تربيت تنها يادگار 

شهيد داريد؟ 
اميدوارم هر مس��ئوليتي كه پويا بر دوش من 
گذاشت را به خوبي انجام دهم. هميشه مي گفت 

دوست دارم ريحانه طوري تربيت شود كه همه 
آرزوي داش��تنش را داشته باش��ند. به ريحانه 
مي گفت بابايي تو وسيله بهش��ت رفتن من و 
مادرت هستي، ريحانه بهش��تي بابا. ان شاء اهلل 
خدا و خود شهيد كمكم كنند تا ريحانه را آنطور 
كه پدرش دوست داش��ت تربيت كنم تا ادامه 

دهنده راه پدر شود. 
از طعنه هايي ک�ه در خصوص مدافعان 
حرم مي زنند، چيزي هم نصيب ش�ما 
شده است؟ اينكه براي ماديات مي روند 

و... 
من و همسرم پويا عاش��ق هم بوديم. داستان 
ازدواج ما از عشق و عاشقي آغاز شد. دخترم هم 
ريحانه كه وابسته پدر بود و بابايي. به نظر شما 
مي ش��ود روي اينها قيمتي گذاشت؟ مي شود 
آرام نشست و ديد كه تروريست ها و بي دين ها 
چه بر سر مسلمانان مي آورند. همسرم مي گفت 
اس��الم حد و مرز ندارد هر جا ملتي مورد ظلم 
واقع شدند وظيفه ما مسلمانان است كه براي 
كمك و دفاع دربرابر ظل��م راهي ميدان جهاد 
شويم. بي انصافي است كه كنايه مي زنند و ما را 
به گرفتن پول محكوم مي كنند. بهاي دوري من 

و ريحانه از پدر چند است؟
دل واژه اي براي بي بي زينب کبري)س( 

داريد؟
پويا مي گفت اجازه نمي دهي��م كه دوباره عمه 
س��ادات به اس��ارت برود. اگر اينطور ش��ود ما 
شرمنده امام عصر)ع( مي شويم. امروز كه همسر 
شهيد مدافع حرم شده ام با خودم مي گويم شايد 
ذره اي، تنها ذره اي از مصيبت هاي خانم را درك 

كرده باشم. ما كه خاك پاي آنها هم نمي شويم. 
خوشحالم همسرم فدايي زينب )س( شد و چه 
سعادتي كه  عمه جان زينب دست ما را بگيرند.  
از حضرت زينب )س( مي خواه��م كه همواره 
دعاي خ��ود را بدرقه راه رزمن��دگان و خانواده 
مدافع حرم نماين��د. از ايش��ان مي خواهم كه 
صبرشان را به من، همسران و خانواده شهداي 
مدافع حرم بدهند. پويا و شهداي مدافع حرم به 
فرموده امام خامنه اي از اولياي الهي هس��تند. 
آنها ام��ر واليت را بر خود حجت دانس��تند كه 

راهي شدند. 
و سخن پاياني. 

باز هم از خداوند سپاس��گزارم كه به من توجه 
ويژه داشته تا همسر ش��هيد مدافع حرم شوم. 
بسياري اينگونه مي انديشند كه شهداي مدافع 
حرم از خانواده و عزيزانش��ان بي��زار بوده و دل 
خس��ته اند كه براي جنگ و جهاد مي روند اما 
اين تفكر بس��يار اشتباهي اس��ت. آنها عاشق 
خانواده هايشان بودند اما عش��ق به خدا و اهل 
بيت برايشان اولويت داشت. به جرئت مي توانم 
بگويم كه با شهادت پويا معناي حقيقي انتظار 
ظهور امام زمان)عج( را بيش��تر درك مي كنم. 
يعني شهداي حرم و مسيري كه رفتند معني 

انتظار را براي ما روشن تر مي كند. 

 صغري خيل فرهنگ
ريحان�ه همان س�ه س�اله ش�هيد پويا اي�زدي اس�ت. همانند 
سه ساله حس�ين بن علي )ع( که اي�ن روزها فص�ل جديدي از 
امتحان الهي را براي مدافعان حرم و خانواده هايش�ان رقم زده 
اس�ت و دوري و دلتنگي اما براي آنها که »ي�ا ليتني کنا معک« 
بر زبانش�ان جاري اس�ت گويي کار چندان دش�واري نيس�ت. 
ش�هيد مدافع حرم پويا ايزدي اما همه زندگي اش با عش�ق به 
اهل بيت رقم خورده اس�ت. عالقه او ب�ه حضرت زينب)س( او 

را فدايي حرمش مي کند، عش�ق به امام حسين)ع( او را شهيد 
کرب باليي ديگر و علقه اش ب�ه ابوالفضل )ع( او را ش�هيد روز 
تاسوعا و غيرت عباس )ع( مي نمايد. ارادت پويا به امام رضا)ع( 
هم از آنجا بر جس�ته تر مي ش�ود که هشتمين ش�هيد لشكر8 
نجف اس�ت و ماه هشتم به ش�هادت مي رسد و هش�ت روز بعد 
دفن مي ش�ود. زندگ�ي اين انس�ان هاي الهي به عشقش�ان به 
اهل بيت گره خورده اس�ت. آنچه در پي مي آيد همس�رانه هاي 
معصوم�ه رجب�ي از ش�هيد مدافع ح�رم پوي�ا ايزدي اس�ت.
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خواهر و برادر کالهبردار در قم
 دستگیر شدند

 فرمانده انتظامی استان قم از دستگیری خواهر و برادری 
به مستمندان  با عنوان کمک خیرخواهانه  خبر داد که 

و نیازمندان مبلغ ۶۰ میلیارد ریال کالهبرداری کردند.
سردار سید محمود میرفیضی در تشریح این خبر اظهار 
داشت: در پی شکایت تعدادی از مال باختگان از خواهر و 
برادری که تحت عناوین مختلف و با جلب اعتماد شکات 
اقدام به کالهبرداری کرده بودند، موضوع به صورت ویژه 
در دستور کار کارآگاهان پلیس آگاهی استان قرار گرفت.

شد  مشخص  کاراگاهان  تحقیقات  در  افزود:  وی 
و  گلریزان  خیرخواهانه،  عناوین  تحت  کالهبرداران 
نیکوکاری  و  احسان  طرح  غیرعمد،  زندانیان  آزادسازی 
افراد تحت پوشش کمیته امداد و بهزیستی ، ادعای آزاد 
و  قضایی  مقام  توسط  های مسدود شده  سازی حساب 
سرمایه گذاری در واردات و صادرات کاال ، کالهبرداری 

کرده اند.
کارآگاهان،  روزی  شبانه  تالش  با  داد:  ادامه  میرفیضی 
داشتند،  سرقت  سابقه  فقره   ۹ از  بیش  که  متهمان 
شناسایی و در عملیاتی غافلگیرانه دستگیر و به همراه 
از  و پس  تحویل  قضائی  به مرجع  تشکیل شده  پرونده 

صدور قرار مناسب روانه زندان شدند.
از  قبل  کرد:  توصیه  شهروندان  به  پایان  در  میرفیضی 
به  اعمال خیر خواهانه و پرداخت هر گونه وجوه  انجام 
افرادی که مدعی هستند در موسسه خیریه فعالیت دارند 
، حتماً به صورت حضوری به موسسه مراجعه و سوابق 
کاری و ثبت قانونی را مشاهده کنند و شهروندانی که به 
هر دلیل حساب های بانکی شان از سوی مراجع قضایی 
به  نسبت  قانونی  صورت  به  شده است،  مسدود  غیره  و 
افراد سود جو و  به  اقدام و  رفع مسدودی حساب خود 

کالهبردار اعتماد نکنند.

اعضای 2 باند سرقت مسلحانه
 در خوزستان دستگیر شدند

سرقت  باند   ۲ اعضای  کرد:  اعالم  پلیس  خبری  پایگاه 
مسلحانه در شهرستان های رامهرمز و ماهشهر دستگیر 

شدند.
سارقان  باند  اعضای  گفت:  رامهرمز  انتظامی  فرمانده 
مسلح خودرو در شهرستان رامهرمز شناسایی و دستگیر 

شدند.
این  سرهنگ محمد محمدی نسب در تشریح جزییات 
خبر بیان کرد: در پی وقوع چند فقره سرقت مسلحانه 
به صورت  موضوع  شهرستان،  این  جاده های  در  خودرو 
قرار  فرماندهی  این  آگاهی  پلیس  کار  دستور  در  ویژه 

گرفت.
وی افزود: کارآگاهان پلیس با بررسی صحنه وقوع جرم، 
شبانه  تالش   و  آمده  دست  به  های  سرنخ  آوری  جمع 
از  و پس  را شناسایی  مالخر  نفر  یک  و  روزی ۲ سارق 
هماهنگی با مرجع قضایی در چند عملیات منسجم آنها 

را دستگیر کردند.
فرمانده انتظامی رامهرمز با اشاره به اینکه از متهمان ۲ 
دستگاه خودروی پژو پارس، یک دستگاه پژو 4۰۵ و ۲ 
عدد پالک خودروی سرقتی کشف شد، گفت: متهمان 
اعتراف  خودرو  سرقت  فقره  سه  به  پلیس  تحقیقات  در 

کردند.
مالباخته  سه  اینکه  بیان  با  نسب  محمدی  سرهنگ 
مرتبط با این پرونده شناسایی شدند، ادامه داد: متهمان 
از تشکیل پرونده برای سیر مراحل قانونی تحویل  پس 

مراجع قضایی شدند.

خبر

جدول 3218

هدف شما در مقام والد، اطمینان خاطر از این است که 
فرزندتان غرور و احترام به خود را در درون خود  و همین 
طور ایمان به توانایي  خود در مقابله با چالش هاي زندگي 
نشانه های  از  تعدادی  این بخش  است. در  داده  را رشد 
ارایه  پایین هستند،  نفس  به  اعتماد  دارای  که  کودکانی 
شده است. هر چه شدت این نشانه ها بیشتر باشد، اعتماد 

به نفس کودک پایین تر است.
نشانه های اعتماد به نفس پایین در کودک :

*  کودک خود را حقیر و بی ارزش می داند.
* از انجام کارهای جدید اجتناب می کند.

* آرزو دارد که فرد دیگری باشد.
های  نشانه  دیگر  از  گیری  تصمیم  در  توانایی  عدم   *

اعتماد به نفس پایین است .
* کودک به آینده امیدوار نیست.

* به بچه های کوچک تر از خود تمایل به زورگویی دارد.
*  در برابر همساالنش احساس ضعف می کند.

*  تحت سلطه همساالن خود است.
*  درباره خودش اطالعات کمی به دیگران می دهد.

* کودکی که اعتماد به نفس پایین دارد ،گوشه گیر است 
و در مهمانی ها و مجالس شرکت نمی کند.

*  درباره همساالنش به ویژه کسانی که از او برتر هستند، 
بدگویی می کند.

*  در رویایی با شرایط جدید مضطرب می شود.
*  کودکان با اعتماد به نفس پایین در مدرسه و کالس 

درس، کم حرف می زنند.
*  نیاز دارد که به او توجه کنند.

*  از شکست می ترسد.
*  در دوست یابی و حفظ دوستانش مشکل دارد.

نیاز  کودک  در  پایین  نفس  به  اعتماد  دیگر  عالمت    *
شدید او به تشویق شدن و جلب توجه دیگران است.

نشانه های اعتماد به نفس باال در کودک :
دارای  که  کودکان  نشانه های  از  تعدادی  بخش  این  در 
است. هر چه  ارایه شده  باالیی هستند،  نفس  به  اعتماد 
نشانه  شدت  و  باشد  داشته  بیشتری  های  نشانه  کودک 
ها در او بیشتر باشد، اعتماد به نفس او باالتر است. این 

نشانه عبارتند از:
*  کودک برای خود ارزش و احترام قایل است.

*  با دیگران به خوبی ارتباط برقرار می  کند.
*   به توانایی های خود اعتماد دارد.

*  کودکان با اعتماد به نفس باال انتقاد را بدون احساس 
خشم و گرفتن حالت تدافعی می پذیرند.

*  تجارب جدید را می پذیرد.
*  توانایی تحمل شکست را دارد.

*  می تواند احساساتش را ابراز کند.
*  می تواند نظرش را برای دیگران بیان کند.

*  از نشانه های اعتماد به نفس باال در کودک این است 
شادی  و  راحتی  احساس  اجتماعی  موقعیت های  در  که 

کرده و در موقعیت های اجتماعی شرکت می کند.
در اینجا چند استراتژي ساده که به شما در تقویت اعتماد 

به نفس کودکتان کمک مي کند آورده مي شود:
بي قید و شرط عشق بورزید

نوعي  که  مي شود  شکوفا  وقتي  کودک  نفس  به  اعتماد 
مي گوید  که  عشقي  ببیند،  را  شرط  و  قید  بي  عالقه 
بدهي«.  انجام  هرچه  و  باشي  هرکه  دارم،  »دوستت 
وقتي کودکتان را صرفنظر از توانایي هایش، مشکالتش، 
اخالقش، یا قدرتش مي پذیرید، به او بیشترین کمک را 

مي کنید. بنابراین، او را در عشق خود غرق کنید.
بزنید  به پشتش  و  ببوسید  بغل کنید،  تا مي توانید  را  او 
و فراموش نکنید به او بگویید که چقدر دوستش دارید. 
او  به   ، بدهید  تذکر  او  به  موردي  در  مجبورید  وقتي 
بفهمانید تذکر شما در مورد  رفتارش  است و نه خودش 
. مثال، به جاي این که بگویید »خیلي پسر شّري هستي. 
چرا درست نمي شي؟ به او بگویید، »لطفا تو خونه فوتبال 

بازي نکن. فوتبال بازي بیرون از خونه است«.
توجه کنید

بگذارید.  به کودک خود کنار  توجه کامل  براي  را  وقتي 
این بسیار به احساس اعتماد به نفس کودک شما کمک 
فکر  شما  که  مي دهد  را  پیغام  این  او  به  چون  کند  مي 
مي کنید او مهم و ارزشمند است. حتما نباید وقت زیادي 
باشد؛ فقط  چند لحظه   که وقتي مي خواهد با شما حرف 
یا  مي کشید  پست  صندوق  به  سرکشي  از  دست  بزند، 
تلویزیون را خاموش مي کنید تا جواب سوالش را بدهید. 
با او ارتباط چشمي برقرار کنید تا معلوم باشد که واقعا 
دارید به چیزي که مي گوید گوش مي دهید. اگر وقتتان 
کم است، بدون نادیده گرفتن نیازهایش این نکته را به او 
بگویید. بگویید »خب همه اتفاقهاي  تمرین فوتبال را برام 
تعریف کن، بعد که تموم شد باید برم شام درست کنم«.

 محدودیت ها را یادش بدهید
چند قانون منطقي براي کودک خود وضع کنید. مثال، اگر 

به او مي گویید که موقع دوچرخه سواري در خیابان باید 
کاله  سرش بگذارد، اجازه ندهید بدون کالهش به خانه 
دوستش برود. اگر بداند که بعضي قوانین خانوادگي نقِش 
روي سنگ شده اند، احساس امنیت بیشتري مي کند و 
به زودي بر طبق انتظارات شما زندگي خواهد کرد. فقط 
او  به  که  دهید  نشان  و  باشید   باثبات  و  واضح  بکوشید 
اعتماد دارید و از او انتظار دارید که کار درست را انجام 

دهد.
از ریسک کردن هاي سالم استقبال کنید

غذایي  خوردن  مثل  تازه،  چیزي  کشف  به  را  کودکتان 
تشویق  سواري  اسکیت  یا  تازه،  دوستان  یافتن  متفاوت، 
کنید. با این که همیشه احتمال شکست وجود دارد اما 
بدون ریسک کردن موفقیت هم به دست نمي آید. پس 
به کودک خود اجازه ي تجربه هاي کم خطر را بدهید و در 

مقابل تقاضاهاي او در دخالت خود مقاومت کنید.
کلمه اي  خواندن  از  که  این  محض  به  نکنید  سعي  مثال 
پریدن  دهید.  »نجات«  را  او  کرد،  یاس  احساس  دشوار 
وسط کار او و گفتن این که »خودم مي کنم« او را وابسته 
با  را کم مي کند. شما  او   ِ به نفس  اعتماد  بار مي آورد و 
برقراري تعادل در نیاز به حمایت از او و نیاز او به تجربه 
کردن کارهاي تازه اعتماد به نفسش را شکل خواهید داد.

اجازه بدهید اشتباه کند
این  پذیري  خطر  و  دادن  انتخاب  حق  جنبه  یک  البته 
است که کودکتان در معرض اشتباه قرار مي گیرد. اینها 
درسهاي باارزشي براي اعتماد به نفس کودکتان هستند . 
بنابراین اگر کودکتان با وقت تلف کردن در اتاق خوابش 
از اتوبوس مدرسه جا مانده است، او را تشویق کنید که 

بیندیشد دفعه بعد چطور رفتار کند بهتر است.
به این ترتیب اعتماد به نفسش صدمه نمي بیند و خواهد 
فهمید که گاهي مي شود اشتباه کرد. دانیل میر، استادیار 
فرانسیسکو  سان  ایالت  دانشگاه  در  ابتدایي  آموزش 
اعتراف  آن  به  کردید،  اشتباه  خودتان  اگر  مي گوید 
کنید. پذیرش و اصطالح اشتباهات پیغام قدرتمندي به 
کودک  براي  را  مشکالت  پذیرش  و  مي رساند  فرزندتان 

آسان تر مي کند.
از اتفاقات مثبت تجلیل کنید

بنابراین سعي کنید چیزهاي  همه تشویق پذیر هستند، 
صداي  با  مي دهد  انجام  روز  در  کودکتان  که  را  خوبي 
امروز  »پیتر  بگویید  پدرش  به  مثال  کنید.  اعالم  بلند 
در  را  او  کار  این  با  داد«.  انجام  سریع  را  تکالیفش  همه 
پدرش  کننده ي  دلگرم  پاسخ  و  خود  تحسین  معرض  
قرار مي دهید. واضح و مشخص بیان کنید. به جاي این 
شام  میز  که  »ممنون  بگویید  بود«  خوب   « بگویید  که 
او  را در  ارزش فردي  انجام کار و  این درِک  را چیدي«. 
باال مي برد و به او اجازه مي دهد دقیقا بداند چه کاري را 

درست انجام داده است.
خوب گوش کنید

به  و  بایستید  دارد،  زدن  حرف  به  نیاز  کودکتان  اگر 
نیاز  او  دهید.  گوش  خوب  دارد  گفتن  براي  که  چیزي 
دارد احساس کند که افکارش، احساساتش، خواسته ها و 
نظراتش مهم هستند. به او کمک کنید با نام گذاشتن روي 
احساساتش با آنها راحت کنار بیاید. بگویید »مي فهمم که 
ناراحتي چون نمي تواني به آن مهماني بروي«. با پذیرفتن 
او  احساسات  به  آنها،  درباره  قضاوت  بدون  احساساتش 
که  چیزي  براي  که  مي دهید  نشان  و  مي بخشید  اعتبار 
مي خواهد بگوید ارزش قایلید. اگر احساسات خودتان را با 
او سهیم کنید مثال اگر بگویید:»من نگران مامان بزرگم. 
خیلي مریضه«، او هم در بیان احساسات خودش اعتماد 

به نفس پیدا مي کند. ادامه دارد...

نشانه های عدم اعتماد بنفس کودک و راه های افزایش آن

محققان پی بردند؛
تزریق استروئید

 باعث تشدید آرتروز زانو می شود



مرکزگرایی شکل گرفته در دیوانساالری 
کشور غلط است و باید اصالح شود

 مردم نقض اجرای قانون اساسی را 
گزارش دهند

صفحه )4(صفحه )4(

و  ارزش ها  به  متعهد  سیاسی  جریانات  و  احزاب  کشور،  وزیر 
آرمان های انقالب اسالمی را حلقه های میانی در حکمرانی مردمی 
دیوانساالری  در  گرفته  شکل  مرکزگرایی  گفت:  و  کرد  توصیف 
کشور، غلط است و باید اصالح شود.  احمد وحیدی در نشستی با 
این  افزود: وجود  انقالب اسالمی،  نیروهای  ائتالف  اعضای شورای 

شورا برای انسجام بخشی به نیروهای طرفدار انقالب در...

سامانه  از  رونمایی  با  گفت:  رئیس جمهور  معاون حقوقی   
اجرای  نقض  موارد  می توانند  مردم  اساسی،  قانون  اجرای 
به مسئوالن گزارش دهند. محمد دهقان  را  اساسی  قانون 
قانون  اجرای  روز شنبه در حاشیه همایش ملی مسئولیت 
گفت:  در جمع خبرنگاران  اجالس سران  در محل  اساسی 

این همایش با حضور استادان رشته حقوق و جمعی...
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انسجام طوایف مانع بروز 
اغتشاش  در استان شد

خوش بین باشید
 تا 

خوش زندگی کنید

سه هزار و 700 دانش آموز 
عشایری در استان نیازمند 

حمایت دولت هستند
آموزشی، پایین  هایی  زیرساخت  ضعف  چند  هر 
بودن سرانه دانش آموزی، تدریس سنتی ، مدارس 
لحاظ  از  معلمان  بودن  نامتناسب  غیراستاندارد، 
جنسیت موجب دشواری های تحصیل برای دانش 
بویراحمد  و  کهگیلویه  عشایری  مناطق  در  آموزان 
مانع  وجه  هیچ  به  مشکالت  این  تاکنون  اما  شده 

از ادامه تحصیل دانش آموزان استان نشده است.
مناطق  در  آموز  دانش   ۷۰۰ هزارو  سه  از  بیش   
مختلف عشایری کهگیلویه و بویراحمد وجود دارد 
و دولت تاکنون برای ممانعت از ترک تحصیل این 
دانش آموزان و نیز تقویت برخی از زیر ساخت های 

آموزشی اقدامات مناسبی انجام داده است...

 رئیس جمهور گفت: قانون اساسی ما اصولی 
و  اسالمیت  مانند  تغییری  غیرقابل  و  ثابت 
برای  سازوکارهایی  البته  دارد.  جمهوریت 
اجرای قانون وجود دارد که حتماً قابل تغییر 
است. آیت اهلل سید ابراهیم رئیسی روز شنبه 
قانون  اجرای  مسئولیت  ملی  همایش  در 
به  که  سران  اجالس  سالن  محل  در  اساسی 
برگزار  اساسی  قانون  روز  آذر   ۱۲ مناسبت 
ملی  میثاق  اساسی  قانون  داشت:  اظهار  شد، 
اسالمی  شکوهمند  انقالب  تجسم  و  تبلور  و 
است.قانون اساسی تضمین کننده جمهوریت 
حقوق  کننده  تضمین  و  نظام  اسالمیت  و 

اساسی و آزادی های مشروع است.
اساسی  قانون  داد:  ادامه  رئیسی  اهلل  آیت 
اساس و اصولی است که هم نشان از حقوق و 
هم نشان از تکالیف دارد. حقوقی که خداوند 
برای آحاد شهروندان قرار داده و تکالیفی که 
دست  و  مسئوالن  برای  حقوق  این  کنار  در 
اینکه حق  به  توجه  با  دارد.  وجود  اندرکاران 
هستی،  عالم  واقعی  قرار  آن  از  است  عبارت 
با تکالیفی همراه است و حق و تکلیف باهم 
می شود  اجرا  اساسی  قانون  دید  باید  است. 
می  قرار  توجهی  کم  مورد  آن  از  برخی  یا 
گیرد که جای این در کالس های آکادمیک 
به  پرداختن  اجتماعی  عرصه  در  بلکه  نیست 
این اصول برای صاحبان حق و تکلیف بسیار 
تصریح  جمهور  رییس  بود.  خواهد  آموزنده 
قانون  براساس  دارند  حقی  که  آنانی  کرد: 
که  آنانی  و  دارند  حقی  چه  بدانند  اساسی 
تکلیف دارند ببینند آیا به تکلیف عمل کرده 
آفریقا  به  سفرش  به  اشاره  با  وی  نه.  یا  اند 
برجسته  اساتید  از  یکی  سفر  این  در  گفت: 
ماندال  با   نزدیکی  بسیار  رفاقت  که  حقوق 
اینکه،  بر  مبنی  کرد،  بیان  خاطراتی  داشت، 
بعد از حکومت آقای ماندال در افریقای جنوبی 
اساسی  قانون  نوشتن  برای  نفر   چند  و  من 
را  دنیا  اساسی  قوانین  تمام  و  شدیم  مامور 
من و دوستانم مطالعه کردیم، به این نتیجه 
رسیدیم که مترقی ترین قانون اساسی دنیا، 

قانون اساسی جمهوری اسالمی ایران....

معاون سیاسی ، امنیتی و اجتماعی استاندار کهگیلویه 
، پای بندی و توجه بزرگان  انسجام  بویراحمد گفت:  و 
نظام  و  انقالب  واالی  های  ارزش  به  مردم  و  طوایف 
در  کشور  اخیر  دوماه  یکی  اتفاقات  در  تا  شد  موجب 
شهرهای این استان شاهد هیچگونه اغتشاشی نباشیم. 
 ، معتمدین  همایش  در  شنبه  روز  هاشمی  جواد  سید 
فرهنگی  های  چهره  و  طوایف  بزرگان   ، سفیدان  ریش 
موجود  ایمن  فضای  بویراحمد  و  کهگیلویه  اجتماعی  و 
که  کشور  اخیر  دوماه  یکی  حاکم  شرایط  در  استان 
موجب سربلندی مردم منطقه و استان شده را ناشی از 

والیت پذیری و تبلوری از وحدت و همدلی...

معاون استاندار کهگیلویه و بویراحمد:

2

2

2 4

رییس بنیاد نخبگان استان گفت:

بنیاد ملی نخبگان استان
 عهده دار حل مشکل 
جنگل های بلوط شد

رئیس بیمارستان امام سجاد یاسوج 
خبر داد؛

افزایش آمار مسمومیت
 با »متانول« در یاسوج به ۶0 نفر

ساز و کار اجرای قانون 
اساسی را می توان تغییر داد

2

2

استاندار کهگیلویه و بویراحمد عنوان کرد؛

28 روستا در سه ماه 
از سال جاده ندارند

3

دسته های  و  نیروها  برخی  اینکه  بیان  با  اسالمی  شورای  مجلس  رییس 
قانون  داشت:  درافتاده اند،اظهار  اساسی  قانون  با  که  می بینیم  را  سیاسی 
ابعاد مادی و  ما در  امروز حالل مشکالت  و  بوده  قانون مترقی  ما  اساسی 

معنوی است، حل مشکالت در تغییر قانون اساسی نیست.
محمدباقر قالیباف رئیس مجلس شورای اسالمی در همایش ملی مسئولیت 
اجرای قانون اساسی که صبح روز)شنبه، ۱۲ آذر ماه( به مناسبت روز قانون 
اساسی در سالن اجالس سران و با موضوع احصای راهکارهای مؤثر اجرای 
قانون اساسی و تفسیر شورای نگهبان  بر اساس اصل ۱۱۳  قانون اساسی 
و  عزیزان  همه  به  خودم  سهم  به  ابتدا  در  گفت:  شد  برگزار  اصل  این  از 
بزرگواران و اندیشمندان در حوزه حقوق، از بخش های مختلف دانشگاهی و 
بخش های دولتی، حوزه های علمیه، برادران و خواهران گرامی و همچنین 

مهمانان خارجی حاضر در این جلسه عرض خیر مقدم دارم.
رئیس مجلس شورای اسالمی ادامه داد: در ابتدا درود می فرستم به روح 
جز  و  نگفت  کالمی  خدا  برای  جز  که  امامی  شهدا،  امام  و  شهدا  پرفتوح 
پرفتوح  روح  به  فرستیم  می  درود  ویژه  به  و  برنداشت  گامی  خدا  راه  در 
شهید بهشتی)ره(، شهیدی که در پایه گذاری، شکل گیری و تصویب قانون 
اساسی، نقش بسیار کلیدی و اساسی را ایفا کردند و همچنین تشکر می 
کنم از عزیزان خود در دولت، به ویژه برادر عزیز و مجاهدم دکتر دهقان، 
را  این فرصت  این روز عزیز  ریاست محترم جمهور که در  معاون حقوقی 

فراهم کردند که به یک بحث مهم در حوزه اجرای قانون اساسی بپردازیم.
وی در ادامه با بیان اینکه همه ما بر موضوع اهمیت، قانون اساسی و نقش 
آن در انسجام ملی و وحدت ملی و در پیشرفت کشور خود از این مسیر، 
اتفاق نظر داریم، عنوان کرد: نزدیک ترین و سهل الوصول ترین و مطمئن 
ترین راه برای تعیین روابط و انسجام بین حاکمیت، مردم و جامعه و برای 
حفظ یکپارچگی کشور و انسجام ملی خود، هیچ سندی معتبرتر، مؤثرتر، 
مورد وثوق تر و در دسترس تر از قانون اساسی نداریم پس همه باید با هر 
گرایش، دین، مذهب و سلیقه و قومیتی که در ایران عزیز زندگی می کنیم 
و شهروند جمهوری اسالمی محسوب می شویم باید به آن احترام بگذاریم.

ملی  میثاق  را  اساسی  قانون  باید  ما  همه  اینکه  بیان  با  ادامه  در  قالیباف 
خود بدانیم و اولین نکته ای که باید همه به آن توجه کنیم، فرهنگ قانون 
گرایی است، عنوان کرد: قانون و اجرای آن و فرهنگ قانون گرایی، مهم ترین 
زیرساخت نرم افزاری برای هر جامعه و حاکمیتی است و البته که بیشتر و 
پیشتر از هر کسی، نمایندگان و کارگزاران نظام مکلف به تعهد به اجرای 

قانون اساسی هستند.
قالیباف در ادامه با بیان اینکه همه ما باید بدانیم دور زدن قانون، استناد 
گزینشی به قانون یا تبعیض در اجرای قانون، بدترین صدمات و لطمات را 
به فرهنگ قانون گرایی می زند خصوصاً اگر از مسئوالن در اجرای قانون سر 
بزند، اظهار داشت: دور شدن از قانون به انگیزه روان شدن و تسریع در امور 
آسیب هایش آنقدر زیاد است که چنین کاری به صرفه مادی و معنوی ما 

نبوده و نخواهد بود.
وی در ادامه با اشاره به فرمایشی از امام)ره( گفت: ایشان فرمایشی دارند 
با این مضمون که خروج از چارچوب اختیارات ضررش بیشتر از رشد کار 
در نقطه دیگری است. پس به بهانه اینکه قصد داریم مشکلی را حل کنیم 

و یا موضوعی را زودتر پیش ببریم، حقی را به حق دار بدهیم، عدالتی را 
کار  و  نابخشودنی  قانون گریزی شویم که عملی  باعث  نباید  برقرار کنیم، 

غیرعقالنی است.

اجرای قانون اساسی باطل السحر برنامه دشمن علیه هویت ملی، 
امنیت ملی و پیشرفت ما است

قانون اساسی ما همین بس که  ادامه تصریح کرد: در اهمیت  قالیباف در 
امروز  است؟  گرفته  قرار  را هدف  کجا  اخیر دشمن  ماه  سه  دو  در  بدانیم 
حقیقت  در  و  ما  سرزمینی  یکپارچگی  ما،  ملی  وحدت  و  انسجام  دشمن 
دشمن همه ویژگی های قانون اساسی و میثاق ملی ما را مورد هجمه قرار 
و  ملی  امنیت  ملی،  علیه هویت  برنامه دشمن  بدانیم  باید  رو  این  از  داده 
پیشرفت ملی ما است. پس همه آنهایی که دل در گرو ایران عزیز و دل در 
قانون  برای اجرای تمام عیار  باید  این سرزمین دارند  افتخار  گرو اسالم و 
اساسی تالش کنند که اجرای قانون اساسی باطل السحر برنامه دشمن علیه 

هویت ملی، امنیت ملی و پیشرفت ما است.
دقت  با  نگاهی  وقتی  و سال های گذشته  دهه ها  همین  در  داد:  ادامه  وی 
با  بیشتر داشته باشیم، برخی نیروها و دسته های سیاسی را می بینیم که 
قانون اساسی درافتاده اند، یا خواهان تجدیدنظر در قانون اساسی هستند و یا 
از اجرای قانون اساسی طفره می روند و شاید بهانه آنها این باشد که بگویند 

این قانون اساسی کارآمد نیست.
قالیباف در ادامه با تأکید براینکه همه ما باید بدانیم قانون اساسی میثاق 
ملی همه ماست، عنوان کرد: ارزش های ما، اسالمیت، جمهوریت نظام و 
امنیت ما در این قانون اساسی است. البته که باید توجه داشته باشیم همه 
ابعاد قانون اساسی را به طور متوازن اجرا کنیم تا قانون اساسی کارآمدی 

خود را به نمایش بگذارد.
اینکه این سخن درست است که هنوز ما از  با اشاره به  ادامه  قالیباف در 
همه ظرفیت های قانون اساسی استفاده نکرده ایم، ابراز داشت: ما به قانون 
اساسی در همه قلمروهای تدوین شده و پرداخته شده، توجه نکرده ایم و به 
بخشی از آنها هنوز عمل نکرده و یا به طور کامل و متوازن عمل نکرده ایم. 
از این رو راهکار نجات دهنده برای ما اجرای کامل، متوازن و بدون تحریف 

و انحراف از قانون اساسی است.
با یادآوری این مطلب که قانون اساسی ما  رئیس مجلس شورای اسالمی 
قانون مترقی بوده و امروز حالل مشکالت ما در ابعاد مادی و معنوی است، 
در طی  مردم  خدمت  بعضاً  را  نکاتی  که  بحث حکمرانی نو  در  کرد:  اظهار 
سال های قبل تا به امروز گفته ام، بر همین نکته تأکید داشته ام که آنچه نیاز 
به تغییر دارد، نگاه ما و نحوه اجرای قانون اساسی بوده و حل مشکالت در 

تغییر قانون اساسی نیست.
وی در ادامه افزود: باید بدانیم حکمرانی یک امر ملی بوده و شعار جناحی 
نیست که با خواستن یا نخواستن یک گروه و یا یک حزب، تعیین تکلیف 
شود و باید بدانیم کارآمدی ارزش کانونی حکمرانی است. تا زمانی که ما به 
کارآمدی یک پاسخ روشن و مشخص ندهیم و تا زمانی که قدرت حل مسأله 

را پیدا نکنیم قادر نیستیم، مسأله حقوق اساسی مردم را پاسخ بدهیم.
قالیباف ادامه داد: وقتی به فصول قانون اساسی نگاه می کنیم، در فصل سوم 

حقوق ملت، حقوق مردم و رابطه آن با کارگزاران، نمایندگان و حاکمیت 
تعریف شده و هر کسی که مدعی این باشد که بخواهد حقوق عامه را صورت 
داده، احیا کرده و پیش ببرد، بدون شک قانون اساسی مهم ترین تکیه گاه او، 

مهم ترین سند و باالترین سند برای این کار است.
رئیس نهاد قانونگذاری کشورمان در ادامه اولین حق مردم را حفظ کرامت 
آنها دانست و افزود: اولین حق مردم این است که ما یک زندگی خوب در 
سایه دین و به کارآمدترین شکل، برایشان فراهم کنیم و این را مردم در 
همه شئونات زندگی خود ببینند. بدون شک فقر، فساد و تبعیض در تضاد 

با کرامت و منزلت انسان ها است.
که  آملی  العظمی جوادی  آیت اهلل  تعبیر حضرت  به  اشاره  با  ادامه  در  وی 
می فرمایند مردم ستون دین هستند، یادآور شد: پس حق این مردم و رضایت 
عامه به وسیله رعایت حقوق عامه اتفاق می افتد و نگاه ما به حکمرانی نو نیز 
نمایندگان است که  در همین رابطه میان مردم، حاکمیت و کارگزاران و 
باالتر از یک قرارداد اجتماعی است که در مکاتب انسان ساخت مورد تأکید 

قرار می گیرد، قرار دارد.
قانون  بر  مبتنی  ما  اجتماعی  نگاه  و  باورها  عمق  گفت:  همچنین  قالیباف 
اساسی است که برخاسته از فرهنگ قرآنی و فرهنگ اهل بیت)ع( است و ما 
از بعد دینی، اخالقی، اسالمی، انسانی، دنیوی و اخروی به عنوان کارگزاران 
نظام در مقابل یکایک مردم خود و حقوق آنها مسئول هستیم و این تنها از 

بعد اجرای یک قرارداد خاص نیست.
رئیس قوه مقننه با اشاره به اینکه در حکمرانی اسالمی بر این باور هستیم 
معیار  یک  صرفاً  کارآمدی  داشت:  اظهار  است،  حق الناس  کارآمدی  که 
مدیریتی یا یک فضیلت اخالقی نیست، بلکه یک حق است که ما مسئولین 

باید در هر بخش و هر سطحی این حق را ادا کنیم.
وی بر همین اساس تصریح کرد: ماهیت حکمرانی نو اینگونه است که این 
حق را نیز باید با عمل ادا کنیم، نه با حرف و سخن؛ و اگر این حِق به حق 
مردم را آن هم به مردمی که هر کجا این کشور، نظام، آب و خاک؛ خون 
خواست، جان خواست، مال خواست، در پیروزی انقالب، در دفاع مقدس، 
در مقابله با گروه های ضد انقالب، در رسیدگی به حرکت های مؤمنانه و 
کمک در سیل، زلزله و حتی در حوادث تلخ اخیر دیدیم چگونه بسیجیان و 
مردم جان خود را تقدیم کردند به همین دلیل ما نسبت به این مردم مدیون 

هستیم و کارآمدی و حق را باید برای این مردم انجام دهیم.
قالیباف در ادامه با بیان اینکه این میثاق ما با مردم است و مردم حق دارند 
با عمل ما، ما را ارزیابی کنند و نظر بدهند، یادآور شد: البته مردم ما آنقدر 
نارسایی ها،  برخی  از  که  هستند  گذشت  اهل  و  محبت  با  بزرگ،  شریف، 
کوتاهی ها و کم توجهی های ما چشم می پوشند و هرگاه به کمک آنها نیاز 
داریم، آنها را صدا می کنیم و آنها در هر عرصه ای از جان، مال و آبروی خود 
برای عزت کشور خود و اسالم می گذرند. اما واقعاً من و شما مسئوالن باید 

بگوییم تا کی و کجا؟
رئیس مجلس شورای اسالمی ادامه داد: طبیعتاً حق این است تا زمانی که 
کنیم  تالش  دادیم،  که  وعده هایی  برای  مجاهدانه  و  صادقانه  مسئوالن  ما 
این تالش، زحمت، خدمت، عالقه  بپوشانیم و مردم  آنها جامه عمل  به  و 
به کار و خدمتگزاری را در یکایک ما حس کنند، ما را به بزرگواری خود 
تحمل خواهند کرد. البته بدانید که ما حق نداریم زمان خدمت خود را به 

هر بهانه ای تلف کنیم.
وی در ادامه با تأکید بر اینکه در حکمرانی نو مقید به در گرو زمان بودن 
هستیم، بیان داشت: در سنت های الهی نیز اینگونه نیست که بتوانیم هر 
کاری را در هر زمانی انجام دهیم. سنت های الهی همچنان که نه تبدیل 
می شوند و نه تحویل بر ما حکم کرده اند که کار و وظیفه را به وقت خود 

انجام دهیم.

قالیباف در ادامه با استناد به اصل ۳ قانون اساسی که وظایفی را به گردن 
مسئوالن به عنوان نمایندگان و کارگزاران حاکمیت گذاشته، اظهار داشت: 
اگر زمان یک جوان گذشت و ما نتوانستیم آموزش و پرورش، تربیت، شغل، 
ازدواج و آینده او را در جوانی تأمین کنیم، در سن ۵۰ سالگی چه فایده ای 
دارد؟ از این رو حق تأخیر و اتالف وقت نداریم و باید با یک برنامه دقیق 

حرکت کنیم.
در  کارآمدی،  حوزه  در  اساسی  قانون  از  موجود  فهم  مقننه  قوه  رئیس 
حکمرانی نو را در ۳ سطح تعریف کرد و افزود: سطح اول، سطح خدمات 
قانون و نگاهی  با هر  و  با هر نظامی  عمومی است. نظام های غیراسالمی 
این  و  انجام دهند  به جامعه خود  را نسبت  دارند خدمات عمومی  وظیفه 
اولین حقی است که همه مسئوالن مکلف به انجام آن هستند. در این سطح 

از وظیفه در حکمرانی نو به انجام خدمات عمومی معتقد هستیم.
وی در ادامه با بیان اینکه در کنار تأمین خدمات عمومی باید دو ویژگی 
دیگر نیز نسبت به بقیه حکمرانی ها در سایر کشورها داشته باشیم، عنوان 
کرد: اول اینکه باید قابل مقایسه و قابل رقابت با آنها باشیم و صریح تر بگویم 
امروز حق نداریم وقتی به قیاس در خدمات عمومی می پردازیم، خود را با 
قبل انقالب مقایسه کنیم، بلکه باید خود را با سایر کشورهایی که در حال 

ارائه خدمات عمومی هستند مقایسه کرده و با آنها قابل رقابت باشیم.
قالیباف در ادامه با بیان اینکه ویژگی دوم این است که ما یک نظام اسالمی 
هستیم و نظام و حکمرانی ما، مایه امید امت ها و کشورهای اسالمی است 
و این رسالت بزرگی به دوش ماست، اظهار کرد: انقالب اسالمی ما باعث 
امت  و  مسلمین  افتخار  باعث  اسالمی  انقالب  شد.  اسالم  مجدد  احیای 
باشیم  الگو  آنها  برای  باید  این رو  از  نگاه می کنند  ما  به  آنها  اسالمی شد. 

عالوه بر اینکه قابل رقابت با سایر کشورها باشیم.
وی ادامه داد: ما در سطح دوم این را می دانیم که براساس قانون اساسی، 
باید در مقابل هر ظلمی بایستیم و از هر مظلومی دفاع کرده و آرمان ها، 
افتخار سر  با  باورهای دینی و مذهبی و ملی خود را  ارزش ها، هنجارها و 
دست گرفته و از آنها دفاع کنیم و دشمنان را در مقابل آن منفعل کنیم و 

قدرت بازدارندگی داشته باشیم.
وی در ادامه با بیان اینکه باید در مقابل هر زورگویی، مستکبری و هرکسی 
که در مقابل ارزش های ما بخواهد بایستد قدرت بازدارندگی داشته باشیم، 
که   ۲۱ قرن  سوم  دهه  و   ۲۱ قرن  امروز،  عصر  در  به ویژه  داشت:  اذعان 
سخت،  قدرت  تنها  است،  ترکیبی  و  شناختی  جنگ های  آن  جنگ های 
پاسخگو نبوده و باید در قدرت نرم و در قدرت هوشمند، قدرت بازدارندگی 
داشته باشیم و در سطح دوم باید روایت های اول را در باورهای خود و در 

واقعیت ها و در آرمان ها، به درستی تبیین کرده و از آن دفاع کنیم.
قالیباف در ادامه با اشاره به سطح سوم در حکمرانی نو بیان داشت، در این 
سطح معتقدیم باید امتیازات و ترجیحاتی داشته باشیم که خوانش اسالمی 
و انسانی با رویکرد و روشی باشد که برخاسته از فرهنگ جهادی، ایثارگری، 
گذشت و خوش اخالقی است به گونه ای که هر کسی که چه در جامعه و چه 
بیرون از جامعه و ایران عزیز است و حتی کسی که از دایره اسالم و انقالب 
اسالمی هم خارج است وقتی به عنوان یک فرد آزاده به ما نگاه می کند، این 

را الگو قرار داده و دنبال چنین روش و رویکردی باشد.
رئیس مجلس شورای اسالمی در ادامه با تأکید بر اینکه ما مکلف هستیم 
در سه سطحی که به آن اشاره شد، بتوانیم حکمرانی قابل قبول برای حفظ 
کرامت و منزلت کشور مبتنی بر قانون اساسی داشته باشیم، عنوان کرد: 
ما باید با نگاهی نو بایستیم و قانون اساسی و همه قلمروها و ابعاد آن را 
متوازن و دقیق اجرا کنیم، نه آنهایی که دل در گروی این سرزمین ندارند 
و می خواهند قانون اساسی را تغییر دهند. دشمن همین امروز همه باورها و 

ارزش های ما در قانون اساسی را مورد هدف قرار داده است.

در همایش ملی مسئولیت اجرای قانون اساسی؛

حل مشکالت در تغییر قانون اساسی نیست

امام کاظم علیه السالم
برای جان های خویش، بهره ای از دنیا برگیرید، بدین سان که به هر چه از 

حالل میل دارند ـ چندان که با جوان مردی بسازد و زیاده روی در آن نباشد ـ، 
کامیابشان کنید و از این کامیابی، برای کار دین، یاری بجویید؛ که همانا روایت 

شده است: »از ما نیست آن که دنیایش را برای دینش رها کند، یا دینش را 
برای دنیایش واگذاَرد« .

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

نمابر: 33234136   تلفن: 33234135           
   چاپ و لیتوگرافی  :  ملت 

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

محققان می گویند؛
هدفمندی در زندگی

 موجب افزایش طول عمر می شود
داشتن هدف مشخص در زندگی می تواند خطر 
نتیجه گیری  این  را کاهش دهد.  مرگ زودرس 
ردیابی  صرف  سال  هشت  که  است  محققانی 

حدود ۱۳۰۰۰ آمریکایی باالی ۵۰ سال کردند.
مطالعه جدید نشان داد افرادی که زندگی خود 
در  درصد   ۱۵ حدود  می دانستند،  هدفمند  را 
دوره  طول  در  دلیلی  هر  به  مرگ  خطر  معرض 
ردیابی بودند. این رقم در میان شرکت کنندگانی 
که پایین ترین سطح هدفمندی را داشتند به ۳۷ 
تیم  سرپرست  شیبا«،  »کویچیرو  رسید.  درصد 
»هدفمندی  گفت:  بوستون،  دانشگاه  از  تحقیق 
در زندگی در قالب میزانی که افراد زندگی خود 
می دانند،  اهداف  و  جهت گیری  حس  دارای  را 
تعریف می شود.« او خاطرنشان کرد که احساس 
هدفمندی بیشتر با خطر کمتر مرگ زودرس در 

میان مردم از هر نژاد و قومیتی مرتبط است.
مردان  در  هم  ارتباط  این  که  دریافتند  محققان 
مزایای  اگرچه  می شود،  دیده  زنان  در  هم  و 

محافظتی در مردان تا حدودی ضعیف تر بود.
برای این مطالعه، بین سال های ۲۰۰۶ تا ۲۰۰۸ 
از شرکت کنندگان خواسته شد تا بر اساس یک 
پرسشنامه استاندارد، نشان دهند که زندگی شان 
چقدر هدفمند است. سپس آنها را به عنوان دارای 
حس هدفمندی “کم”، “متوسط-کم”، “متوسط 
به باال” یا “باال” طبقه بندی کردند. مرگ افراد در 
افزایش  با  پیگیری شد.  آینده  طول هشت سال 
سطح هدفمندی، خطر مرگ در طی این دوره، 
چه در اثر سکته، سرطان، دیابت، فشار خون باال 
حال،  این  با  یافت.  کاهش  ریوی  بیماری  یا   / و 
بر  عامل  که چندین  کردند  خاطرنشان  محققان 
تأثیر  قوی  هدف  دارای  فرد  یک  گزارش  میزان 
سالمت  داشتن  بیشتر،  پول  داشتن  می گذارد. 
شروع  در  کمتر  سن  و  بهتر،  روانی  و  جسمی 
مطالعه، همگی با گزارش یک هدف بزرگ تر در 
محققان،  گفته  به  بودند.  مرتبط  مطالعه  شروع 
با  برنامه های روشنی دارند،  افرادی که اهداف و 
انتظارات و پیش بینی هایی به آینده نگاه می کنند 
که برایشان معنادار است. این امر به افراد انگیزه 
می دهد که مراقب سالمت جسمی و روانی خود 
باشند تا در نهایت بتوانند از ثمره زحمات خود 

لذت ببرند.
قولنج شکستن به ستون فقرات 

آسیب می زند
افراد  از  بسیاری  گفت:  ارتوپدی  متخصص  یک 
عادت دارند برای رفع خستگی بدن خود، قولنج 

بشکنند که این عادت، آسیب زا است.
با بیان  با رادیو سالمت  علی ترکمان، در گفتگو 
می شود  ایجاد  مفاصل  در  که  صداهایی  اینکه 
تا  انگشتان  مفاصل  از  مفاصل  همه  در  تقریباً 
دارد،  وجود  پا  مچ  و  زانو  ناحیه  و  فقرات  ستون 
زمانی  را  قلنج  افراد شکستگی  روزها  این  افزود: 
انجام می دهند که در عضالت خود احساس درد 
ناحیه  به  آوردن  فشار  با  می کنند،  خستگی  و 
احساس  و  شده  قلنج  شکستن  باعث  مربوطه، 
کار،  این  البته  داد:  ادامه  وی  می کنند.  راحتی 
هیچ مشکلی برای افراد ایجاد نمی کند و در واقع 
پاتولوژی یا بیماری به حساب نمی آید؛ اما اگر به 
طور مرتب افراد مجبور هستند، این کار را انجام 
دهند که به آن آرامش برسند، در طوالنی مدت 
به مفاصل و غضروف ها آسیب وارد می کنند؛ زیرا 
که ما برای این کار به مفاصل فشار زیادی وارد 
این رو تکرار و  از  انجام شود.  تا قولنج  می کنیم 
انجام مداوم آن سبب شل شدن مفاصل و آسیب 
به آنها می شود. ترکمان افزود: خود این حرکت 
)قولنج( که با فشار روی مفصل انجام می شود اگر 
استفاده شود می تواند  و در طوالنی مدت  تکرار 
به مفصل آسیب بزند. بنابراین پیشنهاد می کنیم 
که این کار را انجام ندهند؛ البته انجام آن اگر به 
ندرت باشد مشکلی ایجاد نمی کند ولی نباید به 
این قضیه عادت کنیم تا همیشه مجبور باشیم که 
این کار را انجام دهیم تا احساس راحتی کنیم؛ 
و  راحتی  به  کنیم  ترک  را  عادت  این  اگر  چون 
به آن راحتی که  این کار می توانیم  انجام  بدون 
از  چه  و  عصبی  نظر  از  چه  هست،  مدنظرمان 
به  نیازی  دیگر  و  برسیم  جسمانی  وضعیت  نظر 
قولنج نباشد. این متخصص ارتوپدی با اشاره به 
حساس بودن ناحیه گردن در بدن گفت: گردن 
مهم است؛ به خاطر اینکه نقاط گردن نسبت به 
باریک تر  گردن  ناحیه  در  کمری،  فقرات  ستون 
است و اگر فشارهای خیلی زیاد به ناحیه گردن 
وارد کنیم ممکن است، که به نخاع و ریشه های 
عصبی هم آسیب بزند. بنابراین در ناحیه ی گردن 
باید حساس تر باشیم و بیش تر دقت کنیم. وی با 
ایستادن  افراد هستند که در موقع  اینکه بعضی 
آن  واقع  در  داد:  ادامه  می کنند،  قوز  مقدار  یه 
فقرات  ستون  در  طبیعی  طور  به  که  انحناهایی 
افزایش  حد  از  بیش  حالت  این  در  دارد  وجود 
پیدا می کند یعنی در واقع آن قوزی که به طور 
طبیعی در ناحیه ستون فقرات پشتی وجود دارد 
طبیعی  طور  به  که  رفتگی  فرو  یا  گودی  آن  و 
در ناحیه ستون فقرات کمری وجود دارد، گاهی 

اوقات افزایش پیدا می کند.

سرلشکر باقری:  

آمریکایی ها در ایجاد 
نظام  تک قطبی موفق نبوده اند

 رئیس ستاد کل نیروهای مسلح گفت: آمریکایی ها امروز اذعان 
تک  نظام   ایجاد  و  گرایی  یک جانبه  رویکرد  در  که  می کنند 

قطبی موفق نبوده اند.
 سردار سرلشکر پاسدار محمد باقری در دیدار با سپهبد فومین 
معاون بین الملل وزیر دفاع روسیه بر توسعه همکاری های دو 
جانبه، منطقه ای و بین المللی در چهار چوب اهداف و منافع 
ملی دو کشور و  نیز صلح و ثبات و امنیت منطقه تاکید کرد 
و اظهار داشت: آمریکایی ها هم امروز اذعان می کنند که در 
موفق  قطبی ها  جدید  نظام   ایجاد  و  گرایی  یک جانبه  رویکرد 

نبوده اند و قطب قدرت جهانی در شرق شکل می گیرد.
حوزه  در  همکاری  و  مشترک  تهدیدهای  با  مقابله  افزود:  وی 
در  باید  که  است  بیشتر  های  رایزنی  نیازمند  مشترک  منافع 

تداوم روند رو به توسعه همکاری ها مورد توجه قرار گیرد.
مقابله  در  موفقی  همکاری  کشور  دو  داد:  ادامه  باقری  سردار 
با تروریست ها در سوریه داشته اند؛ البته هنوز کشور سوریه 

نیازمند تداوم این حمایت هاست.
در این دیدار، معاون بین الملل وزیر دفاع روسیه دعوت وزیر 
دفاع کشورش از سردار باقری برای حضور در نشست روسای 
نهادهای دفاعی کشورهای عضو پیمان شانگهای در مسکو را 
به رئیس ستاد کل نیروهای مسلح، ابالغ و ابراز امیدواری کرد 

امکان حضور سردار باقری در این نشست فراهم شود.
برای  نظامی  رتبه  عالی  هیأت  یک  صدر  در  فومین  سپهبد 
شرکت در چهارمین اجالس کمیسیون مشترک همکاری های 

نظامی در کشور، روز شنبه وارد تهران شده است .

استیضاح تنها راه رفع مشکالت 
موجود در وزارتخانه ها نیست

وزیر  استیضاح  اینکه  بیان  با  قائنات در مجلس  نماینده مردم 
تنها راه رفع مشکالت وزارتخانه ها نیست، گفت: اگر مجلس 
انقالبی می خواهد گره از کار مردم باز شود، آن وزیر، دستگاه 
ها و وزارتخانه های مرتبط را در مجلس جمع کرده و با یک 
در  اتحاد  و  همبستگی  با  همچنین  و  ریزی  برنامه  و  پیگیری 

دولت باعث شود که مشکالت مردم حل شود.
 سلمان اسحاقی در نشست علنی نوبت عصر روز )یکشنبه ۱۳ 
آذرماه( مجلس شورای اسالمی در تذکر شفاهی گفت: مجلس 
ابزار  از  تنها  به مشکالت  رسیدگی  و  ها  وزارتخانه  برای  نباید 
باید  که  وزیر  فالن  مثال  طور  به  که  کند  استفاده  استیضاح 
سازمان برنامه و بودجه، وزارت اقتصاد، گمرک و سایر دستگاه 
و  کنند  کسب  موفقیت  ای  قضیه  در  تا  کرده  کمک  را  او  ها 
همچنین آن وزیر تمام تالش و پیگیری خود را انجام دهد و 

چون به آن هدف دست نمی یابد، ما وزیر را استیضاح کنیم.
نماینده مردم زیرکوه و قائنات در مجلس یازدهم ادامه داد: اگر 
مجلس انقالبی می خواهد گره از کار مردم باز شود، آن وزیر، 
دستگاه ها و وزارتخانه های مرتبط را در مجلس جمع کرده و 
با یک پیگیری و برنامه ریزی و همچنین با همبستگی و اتحاد 

در دولت باعث شود که مشکالت مردم حل شود.
وی افزود: برخی از اتفاقاتی که در مجلس می افتد، از رویه های 
گذشته بوده که به ارث برده شده است، لذا از رئیس محترم 
مجلس و هیات رئیسه می خواهم برای اصالح یک وزارتخانه که 
راحت ترین راه استیضاح وزیر است، به آن اشاره نشود، بنابراین 
آن وزیر را خواسته تا موانع کارش پرسیده شود تا تالش کنیم 
آن موانع را برطرف کنیم که به طور قطع این اتفاق مبارک می 

تواند تبعات خوبی را در کشور داشته باشد.
سردار جاللی: 

طراحی الگوی دفاع چندالیه در 
برابر جنگ ترکیبی دشمن الزم است

الگوی  لزوم طراحی  بر  پدافند غیرعامل کشور  رئیس سازمان 
دفاع چندالیه در برابر الگوی جنگ ترکیبی دشمن تاکید کرد.

سردار غالمرضا جاللی روز یکشنبه در دیدار با حجت االسالم 
با  تبریز،  جمعه  امام  آل هاشم،  علی  سیدمحمد  والمسلمین 
اشاره به پیچیده شدن تهدیدات علیه ملت ایران، اظهار کرد: 
در چنین شرایطی نیازمند بکارگیری راهبرد دفاعی همه جانبه 
و چند الیه برای مقابله با جنگ ترکیبی، پیچیده و شناختی 
هستیم که در اینجا توجه به معیارها و ضوابط پدافند غیرعامل 
خود را نشان می دهد. وی با بیان اینکه نیازمند فهم درستی از 
تهدیدات نوین در بین مسئوالن هستیم، تصریح کرد: همچنین 
باید در مورد عموم جامعه نیز نسبت به این تهدیدات روشنگری 
و تبیین صورت گیرد. سردار جاللی با بیان اینکه به کارگیری 
برای  را  ارتباطی و شبکه های اجتماعی، زمینه  نوین  ابزارهای 
اجرای عملیات روانی و تغییر ذهن و باور و تأثیرپذیری افکار 
عمومی فراهم کرد، توضیح داد: خوشبختانه در دولت سیزدهم 
طوری  به  هستیم.  زمینه  این  در  اصالحی  رویکردهای  شاهد 
در  خوبی  سرعت  با  بومی  پلتفرمهای  توسعه  برای  زمینه  که 
زمینه  این  در  اتفاقات خوبی  و شاهد  است  فراهم شدن  حال 

خواهیم بود.

سالمت

جامعه

کاریکاتور

کارت قرمز جهان به خبرنگاران رژیم صهیونیستی در قطر! 

رئیس جمهور عنوان کرد:

نمایندگان اصرار بر انتصابات نداشته باشند
شورای  مجلس  روحانیون  فراکسیون  عضو   
نمایندگان  از  جمهور  رئیس  گفت:  اسالمی 
از  در جلسه غیر علنی امروز تقاضا کرد بعد 
انتصاب  بر  اصرار  مدیران،  و  گزینه ها  معرفی 
بر  را  نهایی  تصمیم  اتخاذ  و  باشند  نداشته 

عهده مسئول مربوطه بگذارند.
محمدتقی نقدعلی در گفت و گو با خبرنگار 
پارلمانی ایرنا درباره جزئیات جلسه غیرعلنی 
جمهور  رئیس  با  اسالمی  شورای  مجلس 
رئیسی  آیت اهلل  اظهارکرد:  وزیران  هیات  و 
بود  اصولگرا  و  ارزشی  جریان  کاندیدای 
انتخابات  جریان  در  مجلس  نمایندگان  و 
نیز  امروز  جلسه  کردند.  حمایت  ایشان  از 
جلسه ای برای همراهی و همکاری نمایندگان 

و وزرا برای حل مشکالت مردم بود.
وی در تشریح بیانات رئیس جمهور در جلسه 
رئیس  اظهارات  از  بخشی  گفت:  غیرعلنی 
جمهور درخصوص شخصیت آیت اهلل مدرس 
بر  مبنی  ایشان  بارز  ویژگی های  بر  تاکید  با 

حق طلبی، آزادیخواهی و مردم محوری بود.
شورای  مجلس  روحانیون  فراکسیون  عضو 
رئیس جمهور حول  اظهارات  افزود:  اسالمی 
آموزش  دین،  فرهنگ،  به  ویژه  توجه  محور 
در  عدالت  توسعه،  هفتم  برنامه های  در 
به  عدالت  تحقق  تبعیض،  رفع  پرداخت ها، 

عنوان سند باالدستی در برنامه هفتم بود.

گالیه رییس جمهور از مجلس
وی ادامه داد: رئیس جمهور بر لزوم تشکیل 
داشت،  تاکید  پیشرفت  و  عدالت  صندوق 
در   ۱4۰۱ بودجه  در  صندوق  این  تشکیل 
جمهور  رئیس  نرسید.  تصویب  به  مجلس 
موجب  صندوق  این  تشکیل  که  بود  معتقد 

ایجاد گشایش هایی در استان ها می شود.
که  بود  معتقد  رئیسی  آیت اهلل  افزود:  وی 
می شوند  به کارگیری  دولت  در  که  نیروهایی 
باید افرادی پاک دست باشند اگر به هر دلیلی 
این  به  مجلس  نمایندگان  و  مردم  گزارشات 
فاسد  یا  ناکارآمد  نیرویی  که  برسیم  نتیجه 
افراد  و  نمی کنیم  تحمل  هیچ وجه  به  است 

خاطی برکنار می شوند.

آیت اهلل رئیسی خواستار انصاف 

نمایندگان در قضاوت  نسبت به عملکرد 
وزرا و مدیران شد

نماینده مردم خمینی شهر در مجلس شورای 
خواستار  جمهور  رئیس  کرد:  بیان  اسالمی 
به  نسبت  قضاوت ها  در  نمایندگان  انصاف 
عملکرد وزرا و مدیران استان شد و در عین 
فرصتی  را  نمایندگان  مشورت  و  تذکر  حال 

مغتنم دانست.

هشدار رییس جمهور به اتخاذ 
تصمیمات غلط در مجلس و 

کمیسیون ها
لزوم  بر  جمهور  رئیس  اینکه  بیان  با  وی 
تاکید  استانی  سفرهای  مصوبات  پیگیری 
بود،  معتقد  رئیسی  آیت اهلل  گفت:  داشت، 
و  کمیسیون ها  در  غلط  تصمیمات  برخی 
یا  و  مدت  کوتاه  در  مجلس  علنی  صحن  یا 
هزینه های  نظام  برای  دارد  امکان  بلندمدت 

غیرقابل تحمل داشته باشد.
با  مشورت  که  بودند  معتقد  جمهور  رئیس 
گزینه ها  معرفی  و  انتصابات  برای  نمایندگان 

استعدادهای  شناسایی  برای  کانالی  و  راه 
باید  انتخاب مسئوالن  از  بعد  اما  خوب است 
مدیران  انتصاب  و  انتخاب  برای  آنها  دست 
و  منطقی  روالی  که  باشد  باز  پایین دستی 

قانونی است.
تقاضای رئیسی از نمایندگان: بعد از 
معرفی گزینه ها و مدیران، اصرار بر 

انتصاب نداشته باشید
نمایندگان  از  جمهور  رئیس  داد:  ادامه  وی 
تقاضا کرد بعد از معرفی گزینه ها و مدیران، 
اصرار بر انتصاب نداشته باشند و اتخاذ تصمیم 

نهایی را بر عهده مسئول مربوطه بگذارند.
داد:  ادامه  مجلس  فرهنگی  کمیسیون  عضو 
اطالعات،  بهداشت،  وزرای  امروز  جلسه  در 
دادند.  ارائه  از عملکرد خود  گزارشی  صمت، 
را  خود  نظرات  نیز  نمایندگان  از  نفر   ۶

درخصوص عملکرد دولت اعالم کردند.
وی اظهار کرد: محور اظهارات نمایندگان این 
بود که دولت سیزدهم دولتی خدمتگزار است 
و غیرقابل مقایسه با دولت قبل می باشد. البته 
برخی ضعف ها در زمینه فرهنگی، تبعیض در 

موجود  وضع  بانیان  حذف  لزوم  پرداخت ها، 
مورد تاکید نمایندگان بود.وی اظهار داشت: 
محور بحث رئیس مجلس شورای اسالمی نیز 
همراهی و تعامل با دولت برای حل مشکالت 
مردم و تدوین و تصویب قانون بودجه و قانون 
بود  معتقد  قالیباف  بود.  توسعه  هفتم  برنامه 
که دولت باید برنامه ویژه ای برای کنترل تورم 

داشته باشد.
تذکر جدی قالیباف به نمایندگان

مورد  در  مجلس  روحانیون  فراکسیون  عضو 
حواشی این جلسه گفت: در چنین جلساتی 
مشکالت  می بینند  را  وزرا  نمایندگان،  وقتی 
حوزه های انتخابیه را در قالب مکاتبات مطرح 
می کنند تا دستور وزیر را برای حل مشکالت 
گفت  حال  در  نمایندگان  برخی  کنند.  اخذ 
شد  موجب  که  بودند  وزرا  با  رایزنی  و  گو  و 
فضای مجلس شلوغ شود و آرامش الزم برای 
شنیدن اظهارات وزرا وجود نداشت لذا رئیس 
مجلس دقایقی پشت تریبون حاضر شدند و 
از نمایندگان تقاضا کردند که آرامش جلسه 

را حفظ کنند.

شورای  مجلس  رئیسه  هیات  سخنگوی 
در  دولت  و  مجلس  تاکید  گفت:  اسالمی 
نشست مشترک بین دو قوه مسئله محوری 
هفتم  برنامه  در  اقتصادی  مشکالت  حل  و 

توسعه و الیحه بودجه است.
جلسه  حاشیه  در  موسوی  نظام الدین  سید   
جمع  در  اسالمی  شورای  مجلس  علنی 
خبرنگاران با اشاره به نشست مشترک صبح 
امروز مجلس و دولت بیان کرد: امروز در ادامه 
کشور  قوای  مسئوالن  بین  مشترک  جلسات 
اعضای  میزبان  اسالمی  شورای  مجلس  در 
مجریه  قوه  عالی  مسئوالن  و  دولت  هیات 
بودیم. از ابتدای شکل گیری مجلس یازدهم 
به  قوه مجریه  با مسئوالن  متعددی  جلسات 
بیشتری  اهتمام  که  جدید  دولت  در  ویژه 
برای برگزاری جلسات بود شکل گرفته است. 
روسای  بین  که  متعددی  جلسات  بر  عالوه 
قوا و همچنین کمیسیون های مجلس و وزرا 
تشکیل می شود این اهتمام وجود دارد که در 

صحن مجلس نیز این جلسات برگزار گردد.
جلسه  این  در  کرد:  اظهار  ادامه  در  وی 
مسائل  ویژه  به  کشور  مهم  مباحث  پیرامون 
شد،  بحث  اجتماعی  و  فرهنگی  اقتصادی، 
که  مقننه  و  مجریه  قوای  روسای  بر  عالوه 
وزرای  کردند  مطرح  را  مبسوطی  مباحث 
رئیس  و  تجارت  و  معدن  صنعت،  اطالعات، 
و  مطرح  را  مطالبی  بودجه  و  برنامه  سازمان 
تخصصی  حوزه های  پیرامون  را  گزارش هایی 
اقتصاد و کمبودهایی  به ویژه در حوزه  خود 

که در حوزه دارو وجود داشت ارائه کردند.
موسوی اظهار داشت: همچنین در این نشست 
گزارش خوبی پیرامون سفرهای استانی ارائه 
شد و شاخص های اقتصادی در حوزه بازرگانی 
و خدماتی ارائه شد. در این نشست پیرامون 
آخرین وضعیت برنامه هفتم و الیحه بودجه 
نیز صحبت هایی صورت گرفت.  سال ۱4۰۲ 
مجددا  خود  صحبت های  در  جمهور  رئیس 
تاکید داشتند که هم مجلس شورای اسالمی 
و هم دولت خادمان مردم بوده و باید در کنار 
حوزه  در  مردم  مشکالت  رفع  برای  یکدیگر 

معیشتی تالش کنند.
تاکید  بر  عالوه  همچنین  داد:  ادامه  موسوی 
حوزه های  به  دولت  و  مجلس  بین  تعامل  به 
نگاهی  نیز  دولت  به  مجلس  مشورت دهی 
پیرامون الیحه بودجه ۱4۰۲ عالوه  داشتند. 
بودجه  الیحه  در  که  مسائلی  بازخوانی  بر 
مباحثی  شد  پرداخته  آن  به  گذشته  سال 
آینده  سال  بودجه  در  که  دانستند  الزم  را 
و  تمرکززدایی  بر  تاکید  شود.  توجه  آنها  به 
عدالت محوری در سطح استان ها و توجه به 

برنامه  در  رهبری  ابالغیه  سیاست های حوزه 
هفتم از جمله مسائلی بود که رئیس جمهور 

بر آن تاکید داشتند.
وی در ادامه تاکید کرد: از سوی مجلس شورای 
فرهنگی،  کمیسیون  روسای  نیز  اسالمی 
به  نمایندگان  از  نفر   ۶ و  بودجه  و  برنامه 
نمایندگی از سایر وزرا به تشریح دیدگاه های 
نمایندگان پرداختند. بخش عمده مسائل به 
می گشت.  باز  مردم  اقتصاد  و  معیشت  حوزه 
مشکالت  حل  بر  اسالمی  شورای  مجلس 
معیشتی مردم تاکید دارد. پیگیری مصوبات 
بود  مواردی  دیگر  از  دولت  استانی  سفرهای 
که نمایندگان به آن اشاره داشتند. توجه به 
دیگر  از  آب  تنش  از جمله  تنش های جاری 
مواردی بود که نمایندگان بر آن تاکید کردند. 
فسادانگیز  در بخش هایی که  فساد  با  مبارزه 
از  است و تاکید بر مدیران کارمند و متعهد 

دیگر مواردی بود که به آن اشاره داشتند.
شورای  مجلس  رئیسه  هیات  سخنگوی 
شورای  مجلس  رئیس  داد:  ادامه  اسالمی 
اسالمی نیز عالوه بر تاکید بر ضرورت تعامل 
و همکاری بیشتر بین مجلس و دولت برای 
حل مشکالت مردم تحلیلی از شرایط داخلی 
و خارجی ارائه کردند . رئیس مجلس تاکید 
داشتند که بخش عمده ای از مسائل از طریق 
همکاری  سطح  باالبردن  و  کارآمدی  ارتقای 
تاکید  است.  حل  قابل  دولت  و  مجلس  بین 
و  مسائل  به  محور  مساله  توجه  ضرورت  بر 

و  هفتم  برنامه  در  محوری  مساله  همچنین 
رئیس  صحبت های  در   ۱4۰۲ بودجه  الیحه 
مجلس  رئیس  بود.  اسالمی  شورای  مجلس 
تاکید داشتند ما باید بتوانیم با مساله محوری 

به سمت حل مسائل کشور گام برداریم.
و  اعتراضات  پیرامون  اینکه  بیان  با  وی 
بودیم  این مدت شاهد  اغتشاش هایی که در 
اسالمی  شورای  مجلس  هم  و  دولت  هم 
این  با  مقابله  راه  بهترین  که  داشتند  تاکید 
به  رسیدن  برای  راه  بهترین  و  اغتشاش ها 
است  مردم  واقعی  مطالبات  به  توجه  ثبات 
باز  اقتصاد  و  به حوزه معیشت  که عمده آن 
می گردد، گفت:در این نشست تاکید شد که 
در  دشمن   . هستند  انقالب  با  همراه  مردم 
گسترده  و  جانبه  همه  ترکیبی  و  نرم  جنگ 
علیه جمهوری اسالمی ایران تا حدود زیادی 
شکست خورده است اما این بدان معنا نیست 
ندارد. مردم  به عملکردها وجود  اعتراض  که 
ضمن این که همراه با انقالب بوده و معتقد به 
رهبری هستند گالیه و اعتراض های درستی 

دارند که باید به آن پاسخ داده شود.
تاکید دولت و مجلس بر تمرکز زدایی 

در بودجه ۱4۰۲
سخنگوی هیات رئیسه مجلس ادامه داد: در 
این نشست تاکید شد که علی رغم تحریم ها 
یک  در  دشمنان  متعدد  سنگ اندازی های  و 
رشد  به  رو  شاخص ها  روند  گذشته  سال 
آینده  سال  تا  است  این  بر  برآورد  و  بوده 

شاخص های پولی اقتصادی رو به بهبود برود 
و وضعیت خنثی کردن تحریم ها بهبود پیدا 
تاکید  دولت  و  اسالمی  شورای  مجلس  کند. 
به  باید   ۱4۰۲ سال  بودجه  الیحه  که  دارند 
نحوی تنظیم و تصویب شود که در آن نوعی 
تحقق  شاهد  و  گرفته  صورت  تمرکززدایی 

عدالت در سطح استان ها باشیم.

بعد از تدوین و ارائه الیحه بودجه سال 
۱4۰۲ بالفاصله برنامه هفتم تدوین و به 

مجلس می آید
در  عدالت  کرد:  تصریح  ادامه  در  وی 
شورای  مجلس  مشترک  دغدغه  پرداخت ها 
اسالمی و دولت به ویژه رئیس جمهور است 
که در بودجه سال ۱4۰۲ مدنظر قرار خواهد 
سازمان  رئیس  که  آنچه  براساس  گرفت. 
و  تدوین  از  بعد  کرد  اعالم  بودجه  و  برنامه 
ارائه الیحه بودجه سال ۱4۰۲ بالفاصله برنامه 
هفتم تدوین و به مجلس می آید و قطعا هر 
عمده  مشکل  بود.  خواهد  مساله محور  دو 
کشور در حوزه برنامه های توسعه ای این بوده 
مساله محور  و  شده  نوشته  شعاری  بعضا  که 
نبوده است و این امر سبب شده تا براساس 
درصد  نظارتی  دستگاه های  گزارش های 
نشود  محقق  توسعه ای  برنامه های  از  زیادی 
تاکید  دولت  و  اسالمی  شورای  مجلس  اما 
نگاه  با  باید  توسعه  هفتم  برنامه  که  دارند 
مساله محوری تدوین شده تا به صورت ۱۰۰ 
حالت  بدبینانه ترین  در  و  یابد  تحقق  درصد 

حداقل ۸۰ درصد محقق شود.
موسوی در ادامه در پاسخ به پرسشی پیرامون 
زمان ارائه الیحه بودجه سال ۱4۰۲ به مجلس 
شورای اسالمی تاکید کرد: طبق قانون تا ۱۵ 
آذرماه باید الیحه بودجه به مجلس ارائه شود 
و پیش بینی می شود در همین حدود الیحه 
شورای  مجلس  به  نیز   ۱4۰۲ سال  بودجه 

اسالمی ارائه گردد.
شورای  مجلس  رئیسه  هیات  سخنگوی 
در  پرسشی  به  پاسخ  در  ادامه  در  اسالمی 
الیحه  و  توسعه  هفتم  برنامه  زمان  خصوص 
بودجه سال ۱4۰۲ در مجلس شورای اسالمی 
و  برنامه  رئیس سازمان  گفته  به  کرد:  تاکید 
الیحه  تکمیل  حال  در  دولت  اکنون  بودجه 
بودجه سال ۱4۰۲ بوده و سپس برنامه هفتم 
قانون  براساس  اما  می شود  ارائه  مجلس  به 
داشته  وجود  توسعه  هفتم  برنامه  باید  ابتدا 
نوشته  بودجه  الیحه  آن  براساس  که  باشد 
ارائه  را  بودجه  ابتدا  بخواهد  دولت  اگر  شود. 
کند باید مجوز الزم برای تمدید قانون برنامه 

را اخذ کند.

سخنگوی هیئت رئیسه مجلس:
الیحه بودجه 1۴٠2 قبل از الیحه برنامه هفتم 

ارائه خواهد شد


