
 هیچ کس با اصل مولدسازی 
مخالفتی ندارد

بسته وحدت آفرین دولت 
دشمنان را ناکام گذاشت
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مولدسازی  اصل  با  هیچ کس  گفت:  رئیس جمهور  حقوقی  معاون   
مخالفتی ندارد و بحث مورد اختالف در رابطه با مصونیت افرادی 
است که قصد فروش این اموال را دارند، که آیا باید در چارچوب 
قواعد و قوانین موجود، این کار را انجام دهند یا خیر. محمد دهقان 
درباره اینکه در هفته های گذشته برخی به نقد مصوبه مولدسازی 

دولت پرداخته اند، اظهار داشت: هیچ کس با اصل ...

سخنگوی کمیسیون امور داخلی کشور و شوراها در مجلس، برنامه 
دربازگشت  بی سابقه  شرایط  کردن  فراهم  برای  سیزدهم  دولت 
ایرانیان به وطن را اوج تحمل نظام دانست و گفت: رییس جمهور 
فضای  ایجاد  در  را  دشمنان  آفرین،  وحدت  بسته  از  رونمایی  با 
دوقطبی در کشور مایوس کرد. علی حدادی، درباره سخنان رییس 

جمهور در روز ۲۲ بهمن مبنی بر ایجاد تسهیالت بی سابقه ...
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۶۰کودک کار خیابانی
 در استان شناسایی شد

مسئوالن به فکر
 اصالح الگوی جمعیتی 

باشند 

هشدار سطح نارنجی تا روز 
چهارشنبه در استان ادامه دارد

سرپرست مرکز پیش بینی اداره کل هواشناسی 
کهگیلویه و بویراحمد گفت : با توجه به تقویت 
فعالیت سامانه بارشی از روز )یکشنبه ۲۳بهمن 
روز  پایان  تا  نارنجی  سطح  هشدار   ،  ) ماه 
چهارشنبه ۲۶بهمن ماه جاری در استان ادامه 
دارد.ولی بهره مند افزود: بارش برف و باران، رعد 
مناطق سردسیر  در  و  دید  کاهش  مه،  برق،  و 
،ارتفاعات و دامنه ها بارش برف ،احتمال وقوع 
بهمن و کوالک برف از ویژگی های این سامانه 
اثر  منطقه  کرد:  تصریح  است.بهره مند  بارشی 

این سامانه بارشی یاسوج ، امامزاده...

مذاکره  و  خارجه  امور  وزیر  سیاسی  معاون 
کننده ارشد هسته ای ایران درباره مذاکرات 
به  معطوف  ما  مذاکرات  گفت:  تحریم ها  رفع 
تحریم های  و  است  اقتصادی  تحریم های 
سال  در  که  توافقی  چارچوب  در  اقتصادی 
و  شود  برداشته  باید  گرفت،  انجام   ۲۰۱۵
همینطور تحریم هایی که جدید توسط دولت 
وضع  ایران  اسالمی  جمهوری  علیه  ترامپ 
و  برداشته شود  کامل  به طور  باید  بود  شده 

این وظیفه آنهاست که تحریم ها را بردارند.
علی باقری در گفت وگو با شبکه المنار لبنان 
رفع  مذاکرات  تحوالت  آخرین  خصوص  در 
نکته  دو  به  باید  اینجا  در  گفت:  تحریم ها 
اشاره کنم؛ نخست انیکه پیشرفت های علمی، 
فناوری و صنعتی هسته ای ایران نشان دهنده 
این است که جمهوری اسالمی ایران در سایه 
استقالل توانسته است در عرصه هسته ای به 
مرزهای دانش و فناوری وصنعت دست پیدا 
کند اما قدرت های بزرگ برای مقابله با ملت 
را  بزرگ  و دستاورد  این ظرفیت  واقع  در  ما 
به یک تهدید تبدیل کنند و این دستاورد را 
برای اهداف غیر  به گونه ای جلوه دهند که 
صلح آمیز در جریان است در صورتی که این 
حرف ۱۰۰درصد نادرست است و فعالیت های 
در  کامال  ایران  اسالمی  جمهوری  هسته ای 
چارچوب تعهدات جمهوری اسالمی ایران به 
آژانس بین اللملی انرژی اتمی و در چارچوب 

تعهدات معاهده ان پی تی است.
در یک سال  افزود:  امور خارجه  وزیر  معاون 
داشت،  جریان  مذاکرات  که  گذشته  نیم  و 
سرعت مذاکرات ممکن است کم یا زیاد شده 
باشد اما یک پیوستگی و استمرار در مذاکرات 
جریان  در  گونه  این  به  هم  االن  داشتیم؛  را 
دو  بین  پیام ها  تبادل  چارچوب  در  که  است 
ادامه دارد و طرفین در حال  طرف همچنان 
و  هستند  یکدیگر  با  خود  دیدگاه های  تبادل 

وضعیت کنونی بین طرفین چنین است.
باقری در خصوص نقش میانجیگری قطر در 

تبادل پیام بین ایران و ...

و  کهگیلویه  بهزیستی  کل  اداره  اجتماعی  معاون 
استان  در  خیابانی  کار  ۶۰کودک  گفت:  بویراحمد 
خارجی  اتباع  آن  از  نفر   ۱۵ که  اند  شده  شناسایی 
مرکز  کرد:  اظهار  فر  عظیمی  هدایت  هستند. 
در  استان  خیابانی  کار  کودکان  آموزشی  حمایتی 
کنار مراکز اورژانس اجتماعی از طریق مداخله های 
سازی  آگاه  شناسایی،  برای  میدانی  اجتماعی،حضور 
عمومی و آموزش خانواده ها برای کاهش این پدیده 
فعالیت می کند. وی تاکید کرد: کارشناسان اورژانس 

های اجتماعی کهگیلویه و بویراحمد...

معاون اداره کل بهزیستی استان:
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 رئیس بیمارستان شهید جلیل یاسوج گفت:

سقف بخش  دیالیز بیمارستان 

جلیل یاسوج ریزش کرد

مسئول واحد بهداشت دهان و دندان 
شهید دامیده شهرستان بویراحمد:
فرهنگ حذف نوشیدنی و 

خوراکی های صنعتی 
باید از کودکی نهادینه شود

مذاکرات معطوف به لغو 
تحریم های اقتصادی است
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برای حمایت از سرمایه گذاران کهگیلویه وبویراحمد ؛

مجتمع های کارگاهی 
در دستور کار
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انقالب  دوم  گام  بیانیه  اینکه  بر  تاکید  با  جمهور  رئیس  معاون 
عمومی  مطالبه  و  شده  تبدیل  غالب  گفتمان  به  باید  اسالمی 
بیانیه  این  در  اظهارکرد:  بگیرد  شکل  جامعه  در  آن  اجرای  برای 
دستاوردها، ظرفیت ها و افق پیشرو به خوبی ترسیم شده است و 
گره گشای مشکالت کشور  تواند  می  آن  اصلی  محورهای  تحقق 

بوده و شرایط را برای تشکیل تمدن نوین اسالمی فراهم سازد.
بیانیه  اندیشگاه  ملی  همایش  دومین  در  حسینی  محمد  سید   
دوم انقالب اسالمی با عنوان فکر ورزی و آزاد اندیشی، به تبیین 
اسالمی  انقالب  دوم  گام  بیانیه  اصلی  نکات  و  محورها  تشریح  و 
پرداخت و با اشاره به موضوع مشارکت مردم در بیانیه گفت: حضور 
مردم در صحنه های انقالب و مشارکت فعال در اداره امور کشور از 
مهمترین دستاوردهای انقالب اسالمی است که در بیانیه گام دوم 

به آن تاکید شده است.
بهمن   ۲۲ راهپیمایی  در  مردم  حضور  حماسه  از  تجلیل  با  وی 
آن را در دنیا بی نظیر توصیف کرد و گفت: در هیچ کجای دنیا 
نمی توان نمونه مشابهی یافت که یک ملت بعد از گذشت 44 سال 
همچنان با صالبت و استوار پای انقالب خود ایستاده باشند.  مردم 
در راهپیمایی ۲۲ بهمن سنگ تمام گذاشتند و آن را به رزمایش 
اقتدار در مقابل همه بدخواهان انقالب اسالمی تبدیل کردند البته 
این موضوع مسئولیت کارگزاران و دلسوزان نظام را در خدمت به 

مردم مضاعف میکند.
در  دوم  گام  بیانیه  اینکه  بیان  با  ادامه  در  جمهور  رئیس  معاون   
مقایسه با موارد مشابه از انسجام و جامعیت باالتری برخوردار است 
گفت: رهبر فرزانه انقالب در چهل سالگی انقالب این بیانیه را به 

نگارش در آوردند تا دچار روزمره گی نشویم.
امور  در  انقالب  معظم  رهبر  تجربه  و  اشراف  به  اشاره  با  حسینی 
اجرایی خاطرنشان کرد:  ممکن است برخی صاحبنظران مطالب 
و نکات خوبی را در حوزه مدیریت کشور بیان کنند که چه بسا از 
قابلیت اجرایی شدن برخوردار نباشد اما شخصیتی که این بیانیه را 
نوشتند کاماًل به امور اجرایی، سیاست خارجی و روابط بین الملل 
و نیز با دیدگاه اندیشمندان آشنایی کامل دارند. تک تک فصول و 
جمالتی که در این بیانیه با دقت و ظرافت نوشته شده است می 

تواند چراغ راه و برنامه جامعی برای پیشبرد امور باشد.
 معاون رئیس جمهور با اشاره به اینکه در بیانیه گام دوم، بر مقایسه 
انقالب اسالمی با سایر انقالب های جهان تاکید شده است، گفت: 
انقالب اسالمی بزرگترین و مردمی ترین انقالب عصر حاضر است 
که همچنان اهداف و آرمان های آن پیگیری می شود این در حالی 
از  بعد  فرانسه  انقالب  از جمله  انقالب های جهان  که سایر  است 

مدتی به استبداد و دیکتاتوری منجر شده است.
از  برخورداری  رغم  به  المسلمین  اخوان  کرد:  خاطرنشان  وی 
ساقط  مصر  در  سال  یک  از  کمتر  در  قوی  و  منسجم  تشکیالت 
با مشکل  انقالب ها  از این  شد این در حالی است که هیچ کدام 
تهدید، تحریم و جنگ هم مواجه نبودند اما انقالب اسالمی ایران به 
رغم همه مشکالت و محدودیت هایی که دشمنان ایجاد می کنند 

نشان  این  و  ادامه می دهد  راه خود  به  پابرجا  و  استوار  همچنان 
دهنده عظمت و بزرگی این انقالب است.

 حسینی اقدام اندیشگاه بیانیه گام دوم انقالب اسالمی را در بررسی 
و تحلیل بیانیه ارزشمند توصیف کرد و گفت: در بررسی این بیانیه 
ضمن استفاده از نظرات و ایده های اساتید و صاحب نظران حوزوی 
و دانشگاهی، باید از تجربیات مدیران اجرایی نیز استفاده شود و 
با ترکیب حوزه نظر و عمل می توان به نتایج مفیدی دست یافت.

محورهای  تحقق  برای  اراده  و  عزم  وجود  جمهور  رئیس  معاون   
بیانیه گام دوم را حائز اهمیت دانست و گفت: برای برداشتن گام 
های بلند باید عزمی متناسب با شأن ملت ایران داشت و  بدون 
تردید تفکر کسانی که با حقارت و خود کم بینی توان ملت ایران 
توانند  بزباش می دانند نمی  آبگوشت  را در سطح قورمه سبزی و 
یک ملت را در مسیر علم و فناوری و رسیدن و تمدن اسالمی قرار 
دهند. اگر مسئولین از روحیه خودباوری و اعتماد به نفس برخوردار 
نبوده و پای کار نباشند سایر نهادها به تنهایی نمی توانند کاری 

از پیش ببرند.
معاون پارلمانی رئیس جمهور خاطرنشان کرد:  بیانیه گام دوم از 
ظرفیت ها و فرصت های فراموش شده سخن به میان آمده است 
و اقدام اخیر در مولدسازی دارایی های راکد و یا کم استفاده به 
عنوان یک نمونه از اقدامات اجرایی و جهادی  برای این است که 
هزینه حاصل از آن در فرآیند کامال شفاف در تکمیل پروژه های 

نیمه تمام رفع مشکالت مردم قرار بگیرد.
موضوع  به  خاطر  این  به  بیانیه  در  کرد:  خاطرنشان  حسینی 
بافی  منفی  و  نمایی  سیاه  با  که  شده  اشاره  نظام  دستاوردهای 
گسترده ای مواجه هستیم که با تبلیغات رسانه ای و روانی تالش 
می کند دستاوردهای نظام را نادیده بگیرد لذا باید این دستاوردها  
به خوبی به افکار عمومی معرفی شود تا روحیه امید و اعتماد در 

مردم تقویت شود.
 معاون رئیس جمهور اضافه کرد: اینکه در بیانیه از تمامیت ارضی 
به عنوان اولین دستاورد نام برده شده برای این است که در دوره 
قاجار و پهلوی بخش های مهمی از کشورمان در شمال، شرق و 
جنوب را بخاطر بی کفایتی حاکمان از دست دادیم اما در جنگ 
تحمیلی حتی یک وجب از خاک کشورمان در اختیار بیگانه قرار 

نگرفت.
انقالب  بیانیه  گام دوم   معاون رئیس جمهور خاطرنشان کرد: در 
بر آزادی، استقالل، عدالت، اخالق، معنویت، عزت، برادری و اخوت 
تاکید  این موضوعات  بر  ابتدا  از  نظام اسالمی  و  تاکید شده است 
داشته و اجازه نداده پشت تابلوی زیبای مذهب، قومیت، جنسیت 
اخیر  اهداف تجزیه طلبانه پیگیری شود که در حوادث  آزادی،  و 

صراحتاً از آن سخن گفتند.
اهتمام  نظام اسالمی  امور مجلس گفت:  معاون رئیس جمهور در 
ویژه ای به پیشرفت و توسعه دارد و در توسعه انسانی که مهمترین 
پله صعود کردیم  از ۷۰  بیش  است  ملت  پیشرفت یک  در  مولفه 
و در بسیاری از علوم و فناوری های نو در رتبه های برتر جهانی 

قرار داریم .
حسینی خاطرنشان کرد: اگر در دوره دولت گذشته به استفاده از 
ظرفیت های داخلی کم توجهی می شد اما دولت مردمی مصمم 
به طور  بنیان  دانش  های  و شرکت  های جوانان  فعالیت  از  است 
کامل حمایت کرده تا ایده ها و محصوالت آنان قابلیت صادراتی  و 

درآمد زایی برای کشور برخوردار شود.
 معاون رئیس جمهور مشارکت مردم را از محورهای اصلی بیانیه 
گام دوم توصیف کرد و گفت: مشارکت مردم صرفا محدود به حضور 
اقتصادی و  در راهپیمایی نمی شود بلکه در همه مسائل سیاسی، 
فرهنگی حضور مردم یک ضرورت است و دولت اهتمام ویژه ای به 

استفاده از ظرفیت های مردم دارد.
 معاون رئیس جمهور گفت: سلطه گران با انقالب های مخملی و 
رنگی موفق شدند برخی از سران کشورها را جابجا کرده و دولت ها 
را تغییر دهند اما در مقابل ملت ایران به رغم  هجمه همه جانبه و 
جنگ ترکیبی پیچیده ای که طراحی می کنند همواره ناکام بودند.

 معاون رئیس جمهور گفت: دشمنان تبلیغات روانی گسترده ای 
آنان اخبار حضور میلیونی مردم  انداختند  به راه  ایران  علیه ملت 
در بیش از ۱4۰۰ شهر و ۳۸ هزار روستا در راهپیمایی ۲۲ بهمن 
را منتشر نمی کنند اما در مقابل آتش زدن یک بنر در نقطه ای 

ناشناخته را به طور گسترده پوشش می دهند.
وی در ادامه توجه به توصیه های هفت گانه رهبر فرزانه انقالب در 
بیانیه گام دوم از سوی همه مردم، صاحب نظران، اساتید و مدیران 
را حائز اهمیت دانست و گفت:  این محورها هفتگانه اساس  حرکت 
آینده درخشان کشور را برای تبدیل شدن به نظام الگو و رسیدن 
به تمدن نوین اسالمی و زمینه سازی برای ظهور حضرت حجت 

عج فراهم می کند.
 حسینی خاطرنشان کرد: شعارهای انقالب، دستاوردها و توصیه های 
هفت گانه ای که در بیانیه گام دوم انقالب اسالمی وجود دارد باید 
به دقت مورد  بررسی  و اقدامات انجام شده در مسیر تحقق آن 
در  غالب  به گفتمان  فرهنگ سازی  با  و  بگیرد  قرار  ارزیابی  مورد 

سطح جامعه تبدیل شود.
ارزیابی  با  و  کرد  مراقبت  باید  کرد:  تاکید  جمهور  رئیس  معاون   
های مستمر اجازه نداد که این بیانیه به سرنوشت برخی از اسناد 
باالدستی که به فراموشی  سپرده شده و یا توجه چندانی به آن 

نشده، مبتال شود.
معاون رئیس جمهور در امور مجلس در پایان با بیان اینکه دولت 
در  انقالب  فرزانه  رهبر  هفتگانه  های  توصیه  اجرای  برای  مردمی 
محوری،  عدالت  داشت:  اظهار  دارد  اهتمام جدی  دوم  گام  بیانیه 
فقر  بردن  بین  از  ثروت،  عادالنه  توزیع  و  طبقاتی  فاصله  کاهش 
و  معنویت  و  اخالق  ترویج  و  تبعیض  و  فساد  با  مبارزه  و  مطلق 
توجه به ظرفیت های جوانان و نخبگان از جمله محورهایی است 
که دولت بر اساس محورهای بیانیه گام دوم، در سند تحول دولت 

مورد توجه قرار داده است.

رویکرد  از  باید  اینکه  بیان  با  سیاسی  فعال  یک 
گفت:  کنیم،  استقبال  عفو  برای  حاکمیت 
حاکمیت نیز باید نگاه پیشگیرانه و آسیب شناسی 
عفو  درباره  عطریانفر،  محمد  باشد.  داشته 
رئیس  اعالم  و  اخیر  های  ناآرامی  محکومان 
جمهور برای بخشودگی دانشجویان و چهره های 
از  باید  کرد:  اظهار  رسانه ای  ورزشی،  فرهنگی، 
رئیس  پیام  و  رهبری  سوی  از  اقدام  این  اصل 
با پشتوانه رهبری  بهمن که  جمهور در روز ۲۲ 
هم  ما  دوستان  کرد.  استقبال  گرفت،  صورت 
دیده  آسیب  این حوادث  بابت  این  از  پیش  که  
بودند،  از این تصمیم استقبال کردند. وی ادامه 
انتظار داشت که حاکمیت  باید  این حال  با  داد: 
باشد.  داشته  مسائل  این  در  آسیب شناسانه  نگاه 
سوی  از   بارها  و  بارها  دور  گذشته های  در 
صاحب نظران و دلسوزان این تذکر داده می شد 
نباید  سیاسی  یا  رسانه ای  تخلفات  مورد  در  که 
این  بلکه  شود،  برخورد  واوباش  اراذل   همانند 
خود  خاص  قوانین  براساس  باید  اتهامی  عناوین 
رسیدگی  منصفه  هیات  ظرفیت  بر  تکیه  با  و 
از این  باید  شود. این فعال سیاسی تصریح کرد: 
رویکرد حاکمیت برای عفو استقبال کنیم ولی به 
داشته  پیشگیرانه  نگاه  که  بگوییم  هم  حاکمیت 
براساس  را  اتهامی  عناوین  از  هرکدام  و  باشد 
قوانین موضوعه خود بررسی کند تا دیگر در ادامه 
باشد. من  نداشته  تسامحی  نگاه  به وجود  نیازی 
معتقدم که اگر نگاه آسیب شناسی و پیشگیرانه ای 
وجود داشته باشد، دیگر نیاز نیست که از ظرفیت 

رهبری برای عفو استفاده کنیم.

از هر اقدامی برای بازترشدن فضای 
سیاسی استقبال می کنیم

دانشگاه  سابق  استاد  و  سیاسی  علوم  پژوهشگر 
تهران نیز گفت: هر حرکتی هرچند محدود باشد 
و چندان بلندپروازانه نباشد اما باعث شود شرایط 
سیاسی و اجتماعی کشور مقداری تغییر و بهبود 

یابد و فضا بازتر شود، باید از آن استقبال کنیم.
محکومان  عفو  به  اشاره  با  زیباکالم،  صادق 
مسیر  این  امتداد  و  اخیر  حوادث  و  اعتراضات 
برای بخشودگی دانشجویان و رفع محدویت های 
اظهار  رسانه ای،  و  ورزشی  فرهنگی،  چهره های 
و  باشد  محدود  این که  هرچند  حرکتی  هر  کرد: 
چندان بلندپروازانه نباشد، اما باعث شود شرایط 
سیاسی و اجتماعی کشور مقداری تغییر و بهبود 

یابد و فضا بازتر شود، ما باید از آن استقبال کنیم 
و نباید بگوییم فایده ندارد یا کافی نیست.

پیش روی مان  بیشتر  گزینه  دو  ما  افزود:  وی 
اعالم  آن  از  بعد  است که  براندازی  یکی  نداریم؛ 
چطور  و  اساسی  قانون  چه  که  شود  همه پرسی 
حکومتی می خواهیم، یک گزینه دیگر این است 
با تغییرات تدریجی که درون نظام به وجود  که 
اجتماعی  و  کنیم وضعیت سیاسی  می آید سعی 
کشور را از شرایط فعلی نجات دهیم و به سمتی 
کاهش  مطبوعات،  آزادترشدن  به  که  ببریم 
و  قضائیه  قوه  بیشتر  استقالل  سیاسی،  زندانیان 
زندانیان سیاسی  تعیین محکومیت  از  جلوگیری 
پژوهشگر  شود.  منجر  نهادها  برخی  سوی  از 
علوم سیاسی و استاد سابق دانشگاه تهران اظهار 
که  است  آن  تغییرات  بنیادی ترین  از  یکی  کرد: 
حکومت پاسخگو شود امری که ظرف چهل وسه 
بنابراین  است.  نیامده  چشم  به  گذشته  سال 
محسوب  حکومت  پاسخگویی  گام  بزرگترین 
سیاسی،  زندانیان  آزادی  که  شکلی  به  می شود، 
آزادی مطبوعات و استقالل قوه قضائیه یک طرف 
است و پاسخگویی حکومت در برابر تصمیماتش 
انتقاد از  با بیان اینکه نباید  یک طرف. زیباکالم 
می گیرد  که  تصمیماتی  به  اعتراض  و  حکومت 
باید  ما  کرد:  تصریح  نشود،  تلقی  عنوان جرم  به 
بتوانیم از حکومت و تصمیماتی که فعاًل حکومت 
و  سیاست ها  برخی  که  دهیم  نشان  می گیرد 
بنابراین  نیست.  ملی  منافع  نفع  به  استراتژی ها 
من با این دید به تصمیم اخیر دولت نگاه می کنم.

اقدام رئیس قوه مجریه 
در حمایت از حق اعتراض و انتقاد نیکو است

قوه  رئیس  اقدام  گفت:  مجلس  سابق  نماینده 
ایجاد  برای  قضائیه  قوه  رئیس  کنار  در  مجریه 
فضای الزم جهت پاسداشت آزادی و نیز حمایت 
است. کمال الدین  نیکو  انتقاد،  و  اعتراض  از حق 
پیرمؤذن، با اشاره به عفو محکومان اعتراضات و 
حوادث اخیر و امتداد این مسیر برای بخشودگی 
چهره های  محدویت های  رفع  و  دانشجویان 
رییس  سوی  از   رسانه ای  و  ورزشی  فرهنگی، 
هوشمندانه  اقدام  از  بعد  کرد:  اظهار   ، جمهور 
متهمان  و  محکومان  عفو  برای  انقالب  رهبری 
اقدام رئیس قوه مجریه در  اکنون  حوادث اخیر، 
الزم  فضای  ایجاد  برای  قضائیه  قوه  رئیس  کنار 
حق  از  حمایت  نیز  و  آزادی  پاسداشت  جهت 

اعتراض و انتقاد نیکو است.

معاون رئیس جمهور تاکید کرد:

بیانیه گام دوم باید به گفتمان غالب در جامعه تبدیل شود
عطریانفر با اشاره به اعالم بخشودگی ها از سوی رییس جمهور:

  از رویکرد رییس جمهور برای عفو استقبال کنیم



آگهی موضوع ماده 3 قانون و ماده 13 آئین 
نامه قانون تعیین تکلیف وضعیت ثبتی و 
اراضی و ساختمان های فاقد سند رسمی

   ۱4۰۱۶۰۳۲۰۰۰۱۰۱۰۳۵۸ شماره  رای  برابر 
تکلیف  تعیین  قانون  موضوع  دوم   / اول  هیات 
سند  فاقد  ساختمانهای  و  اراضی  ثبتی  وضعیت 
ملک  ثبت  حوزه  ثبتی  واحد  در  مستقر  رسمی 
آقای  متقاضی   بالمعارض  مالکانه  تصرفات  یاسوج 
لهراسب یزدان پناه حمید آباد فرزند محمد حسین 
به شماره شناسنامه ۱۲۲ صادره از  در یک قطعه 
به مساحت  ۱۰۶۱۷/۱9 متر مربع  زمین مزروعی 
پالک فرعی ۲۳ از ۳۸ اصلی  مفروز و مجزی شده 
از پالک ۳۸ اصلی قطعه ۲ واقع در  بخش ۲۶ فارس  
خریداری از مالک رسمی آقای محمد حسین یزدان 
پناه  محرز گردیده است لذا به منظور اطالع عموم 
مراتب در دو نوبت به فاصله ۱۵ روز آگهی می شود 
در صورتی که اشخاص نسبت به صدور سند مالکیت 
تاریخ  از  توانند  باشند می  اعتراض داشته  متقاضی 
انتشار اولین آگهی به مدت دو ماه اعتراض خود را 
به این اداره تسلیم و پس از اخذ رسید ظرف مدت 
خود  دادخواست  اعتراض  تسلیم  تاریخ  از  ماه  یک 
را به مراجع قضایی تقدیم نمایند. بدیهی است در 
صورت انقضای مدت مذکور و عدم وصول اعتراض 
شد. خواهد  صادر  مالکیت  سند  مقررات  طبق 

تاریخ انتشار نوبت اول: 24/ 11/ 1401
تاریخ انتشار نوبت دوم: ۱۰/ ۱۱/ ۱4۰۱
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هشدار سطح نارنجی تا روز چهارشنبه 
در کهگیلویه و بویراحمد ادامه دارد

هواشناسی  کل  اداره  پیش بینی  مرکز  سرپرست 
کهگیلویه و بویراحمد گفت : با توجه به تقویت فعالیت 
سامانه بارشی از روز )یکشنبه ۲۳بهمن ماه ( ، هشدار 
سطح نارنجی تا پایان روز چهارشنبه ۲۶بهمن ماه جاری 

در استان ادامه دارد.
ولی بهره مند افزود: بارش برف و باران، رعد و برق، مه، 
کاهش دید و در مناطق سردسیر ،ارتفاعات و دامنه ها 
بارش برف ،احتمال وقوع بهمن و کوالک برف از ویژگی 

های این سامانه بارشی است.
بارشی  سامانه  این  اثر  منطقه  کرد:  تصریح  بهره مند 
یاسوج ، امامزاده جعفر ، چرام ، کهگیلویه ، گچساران ، 

دنا ، لنده ، بهمئی و مارگون است.
در  اختالل  و  روستایی  های  راه  انسداد  داد:  ادامه  وی 
ارتفاعات و دامنه های   ، جاده های مناطق سردسیری 
آب،  روان  شدن  جاری   ، استان  در  زاگرس  کوه  رشته 
رودخانه ها،  آب  آمدن  باال   ، ها  مسیل  شدن  سیالبی 
آب گرفتگی معابر عمومی، اختالل در تردد بین شهری و 
درون شهری ، اختالل در فعالیت های عمرانی ،صاعقه 
، خسارت به صنعت کشاورزی و احتمال رخداد بهمن 
سامانه  این  مهم ترین خطرات  از  انرژی  منابع  انتقال  و 

بارشی است.
سرپرست مرکز پیش بینی اداره کل هواشناسی کهگیلویه 
و بویراحمد از مردم استان خواست در بازه زمانی فعالیت 
سامانه بارشی از توقف در حاشیه مسیل ها و رودخانه ها و 

همچنین انجام فعالیت های کوهنوردی بپرهیزند.
او از شهروندان خواست تا در روزهای آینده از سفرهای 
جابه جا  مدت  این  در  عشایر  کنند،  پرهیز  برون شهری 
نشوند و ناوگان حمل ونقل و راهداری ها در آمادگی به 
سر ببرند و دستگاه های امدادرسان آمادگی خدمت رسانی 

داشته باشند.
فعالیت  هنگام  در  هواشناسی  نارنجی  سطح  هشدار 
انجام  بیانگر احتمال خسارت گسترده و  سامانه بارشی 

اقدام های ضروری برای کاستن از خسارت است.
سامانه بارشی جدید از بامداد امروز یکشنبه در سراسر 
دامنه  و  است  فعال شده  بویراحمد  و  کهگیلویه  استان 

فعالیت ان همچنان ادامه دارد.

مسئول واحد بهداشت دهان و دندان شهید 

دامیده شهرستان بویراحمد:

فرهنگ حذف نوشیدنی و خوراکی های 
صنعتی باید از کودکی نهادینه شود

دامیده  شهید  دندان  و  دهان  بهداشت  واحد  مسئول 
یکی  را  نامناسب  غذایی  رژیم  بویراحمد  شهرستان 
در  ویژه  به  دندان  پوسیدگی  های  علت  مهمترین  از 
پیشگیری  راستای  در   : و گفت  دانست  سنین کودکی 
باید فرهنگ حذف نوشیدنی و خورکی های صنعتی از 

سنین پایین نهادینه شود.
چیپس،  پفک،  مصرف  کرد:  اظهار  کاظمی  اعظم  سید 
باعث  صنعتی  های  خوراکی  سایر  و  لواشک  نوشابه، 

پوسیگی دندان ها می شود.
میوه و خوراکی های  از  استفاده  اینکه  به  اشاره  با  وی 
طبیعی به سالمت دندان های انسان ها کمک می کند 
تاکید کرد: فرهنگ حذف نوشیدنی ها و خوراکی های 

صنعتی باید از کودکی نهادینه شود.
دامیده  شهید  دندان  و  دهان  بهداشت  واحد  مسئول 
و  غذاها  مصرف  کرد:  تصریح  بویراحمد  شهرستان 
دیگر  از  پیاپی  صورت  به  سرد  و  گرم  های  نوشیدنی 
این  از  پیشگیری  برای  که  هاست  دندان  دالیل خرابی 

امر نیاز است غذاها متناسب با دمای بدن باشد.
کاظمی تصریح کرد: غلظت باالی بزاق دهان یکی دیگر 
از دالیل پوسیدگی دندان هاست و افراد با خوردن آب 
در هنگام خشکی دهان و مشورت با پزشکان متخصص 

از خرابی دندان های خود پیشگیری کنند.
اهمیت  دارای  را  دندان  نخ  و  مسواک  از  استفاده  وی 
حیاتی برای سالمت دندان ها دانست و افزود: در صورت 
با  توان  می  مسواک  و  خمیردندان  نبودن  دسترس  در 
شستن دهان با مخلوط آب و نمک به حفظ دندان ها 

کمک کرد.
دامیده  شهید  دندان  و  دهان  بهداشت  واحد  مسئول 
مسواک  و  از خمیردندان  استفاده  بویراحمد  شهرستان 
مخصوص برای کودکان را یادآور شد و افزود: متناسب 
ای  ژله  خمیردندان  و  کودک  دهان  با  مسواک  بودن 
می  پیشگیری  آنان  دهان  زخم  از  آنان  مخصوص سن 

کند.
به  مرتبه  یک  حداقل  سالی  مراجعه  کرد:  تصریح  وی 
دندان پزشک ضرورت دیگر برای سالمت دندان هاست.

معاون اجتماعی بهزیستی کهگیلویه و بویراحمد: 

۶۰کودک کار خیابانی در کهگیلویه و 
بویراحمد شناسایی شد

معاون اجتماعی اداره کل بهزیستی کهگیلویه و بویراحمد 
گفت: ۶۰کودک کار خیابانی در استان شناسایی شده اند 

که ۱۵ نفر از آن اتباع خارجی هستند.
آموزشی  حمایتی  مرکز  کرد:  اظهار  فر  عظیمی  هدایت 
اورژانس  مراکز  کنار  در  استان  خیابانی  کار  کودکان 
میدانی  اجتماعی،حضور  های  مداخله  طریق  از  اجتماعی 
برای شناسایی، آگاه سازی عمومی و آموزش خانواده ها 

برای کاهش این پدیده فعالیت می کند.
اجتماعی  های  اورژانس  کارشناسان  کرد:  تاکید  وی 
انجام  برای  میدانی  بازدیدهای  بویراحمد  و  کهگیلویه 
انجام  کار خیابانی  کودکان  خانواده  به  مراجعه  و  آموزش 
زیانبار  اجتماعی  پدیده  این  پیامدهای  از  تا  اند  داده 

پیشگیری کنند.
معاون اجتماعی اداره کل بهزیستی کهگیلویه و بویراحمد 
صورت  به  اجتماعی  مددکاران  همچنین  داشت:  ابراز 
مستمر برای شناسایی و انجام خدمات مشاوره به صورت 
میدانی در خیابان های محل کار کودکان مذکور در استان 

حضور یافته اند.
از  و ۱4۰۱( ۲۱4نفر   ۱4۰۰( های  سال  کرد:  تاکید  وی 
بویراحمد  و  کهگیلویه  در  شده  شناسایی  کار  کودکان 
شناسایی و پس از تشکیل پرونده برای حمایت از آنان در 

ابعاد آموزشی تالش شده بود .
معاون اجتماعی اداره کل بهزیستی کهگیلویه و بویراحمد 
بیان کرد:براساس قانون برخی دستگاه های اجرایی برای 
اما  دارند  وظیفه  خیابانی  کار  کودکان  به  خدمات  ارائه 

مشارکت آنان در این زمینه اندک است.
همچون  خیابانی  کار  کودکان  پدیده   : است  معتقد  وی 
کالن  متغیرهای  در  ریشه  اجتماعی  های  آسیب  دیگر 

اقتصادی و اجتماعی دارد.
کار  کودکان  کنترل  و  کاهش  کرد:  تاکید  فر  عظیمی 
خیابانی در کهگیلویه و بویراحمد نیازمند انجام اقدام های 

فرهنگی جدی تری است.
نظر  به  اما  توان گفت  نمی  اطمینان  با  داد که  ادامه  وی 
می رسد تعدادی از کودکان کار خیابانی در کهگیلویه و 
بویراحمد شکل سازمان یافته به خود گرفته است و افرادی 

در حال بهره وری از این کودکان هستند.

سقف بخش  دیالیز بیمارستان جلیل 
یاسوج ریزش کرد

نشتی  با  گفت:  یاسوج  جلیل  شهید  بیمارستان  رئیس   
لوله های آب در طبقه منهای یک این بیمارستان، قسمتی 

از سقف بخش دیالیز بدون خسارت جانی ریزش کرد.
“امیر عنبری” روز شنبه در گفت و گو با خبرنگاران گفت: 
به   ، یاسوج  جلیل  شهید  بیمارستان  دیالیز  بخش  سقف 
علت اینکه از نوع “تایل گچی”)سقف کاذب گچی( بود با 

نشتی آب و خیس شدن ریزش کرد.
بخش  خدمات  اینکه  وجود  با  کرد:  خاطرنشان  عنبری 
اورژانس و دیالیز بیمارستان را تعطیل نکرده بودیم، برای 
دیالیز بیماران طی این مدت تا تعمیر و راه افتادن بخش از 
طریق بیمارستانهای همجوار از جمله بیمارستانهای شهید 
استفاده  خصوصی  بخش  و  یاسوج  سجاد  امام  و  بهشتی 

کرده ایم.
وی به آسیب دیده شدن دستگاههای دیالیز اشاره کرد و 
گفت :خدمات رسانی با استقرار سه دستگاه دیالیز در این 
بخش  در  اگرچه  است  بخش  این  تعمیر  به  منوط  بخش 

دیگری از بیمارستان یک دستگاه دیالیز راه اندازی شد.
دیالیزی  بیمار  بیمارستان۳۲  این  در  کرد:  تاکید  عنبری 
دارای پرونده خدمات ارائه می دهد که بخش دیالیز این 
بیمارستان روزانه پذیرای ۱۵ تا ۱۸ بیمار دیالیزی است و 
بیماران می توانند تا اطالع بعدی از بخش دیالیز بیمارستان 

شهید بهشتی استفاده کنند.

و  سرمایه گذاری  امور  هماهنگی  مدیرکل 
بویراحمد  و  کهگیلویه  استانداری  اشتغال 
یکی  کارگاهی  های  مجتمع  ایجاد  گفت: 
سرمایه  از  حمایت  برای  موثر  اقدامات  از 
گذاران در استان است تا سریع تر به تولید 

محصول دست یابند.
تمامی  در  کرد:  اظهار  فر  ضامن   محسن 
نواحی  و  شهرک  استان  های  شهرستان 
سرمایه  استقبال  اما  دارد  وجود  صنعتی 
در  استان  که  بوده  حدی  به  گذاران 

زمین  کمبود  با  گچساران  و  بویراحمد 
مواجه شده است.

پهنه  استان  درصد   ۸۷ حدود  افزود:  وی 
کنار  در  و  است  مراتع  و  جنگلی  های 
هدایت  موضوع  جنگل  مبحث  از  صیانت 
سرمایه گذاران و تامین مکان برای آن ها 
اقتصادی  مجموعه  کاری  های  اولویت  از 

استان است.
و  سرمایه گذاری  امور  هماهنگی  مدیرکل 
بویراحمد  و  کهگیلویه  استانداری  اشتغال 

تصریح کرد: با ایجاد شهرک های صنعتی 
سرمایه گذاران در یک مکان مستقر می 
شوند و زیرساخت های الزم از جمله آب، 
برق، گاز و غیره تامین می شود و ضمن 
هم  جنگلی  مناطق  ها،  هزینه  کاهش 

آسیب کمتری خواهند دید.
تامین  اینک  هم  کرد:  تاکید  فر  ضامن 
زمین برای ایجاد شهرک و ناحیه صنعتی 
گچساران  و  بویراحمد  شهرستان   ۲ در 

دارای اولویت است.

وی ادامه داد: در حال حاضر ۲۱ شهرک و 
ناحیه مصوب در این استان وجود دارد که 
از این تعداد ۱۳ شهرک و ناحیه صنعتی 

در حال واگذاری زمین است.
و  سرمایه گذاری  امور  هماهنگی  مدیرکل 
بویراحمد  و  کهگیلویه  استانداری  اشتغال 
و  ها  شهرک  ایجاد  بر  عالوه  داد:  ادامه 
)مجتمع  ها  سوله  ایجاد  صنعتی  نواحی 
شهرک  شرکت  توسط  کارگاهی(  های 
های صنعتی استان در خود شهرک های 
اختیار  در  و  شود  می  ساخته  صنعتی 
متقاضیان قرار می گیرد و این مهم سبب 

می شود از سرمایه گذاری حمایت شود.
از  ای  عمده  بخش  کرد:  ابراز  فر  ضامن 
ساخت  صرف  گذاران  سرمایه  سرمایه 
سازه ها، زمین و ساخت و ساز شود و در 
این صورت سرمایه سرمایه گذار به سمت 
خواهد  تولید  خط  و  آالت  ماشین  خرید 
رفت و زمینه مناسبی برای کمک به کار 

سرمایه گذار خواهد بود.
های  شهرک  شرکت  مسئوالن  گفته  به 
حال  در  بویراحمد،  و  کهگیلویه  صنعتی 
سطح  در  کارگاهی  مجتمع   ۱۶ حاضر 
سوله  ساخت  و  تکمیل  مرحله  در  استان 
واحد   ۲۰ حدود  نیز  آینده  سال  و  است 
نواحی  و  ها  شهرک  سطح  در  کارگاهی 

صنعتی استان احداث می شود.

از  از ۳۲۰ هزار نفر  مدیرکل تامین اجتماعی استان کهگیلویه و بویراحمد گفت: بیش 
جمعیت این استان از خدمات بیمه ای و درمانی تامین اجتماعی برخوردار هستند.

از ۲۰ درصد جمعیت  اسالمی کمتر  انقالب  پیروزی  از  افزود: پیش  رسول چراغ سحر 
کشور زیر پوشش بیمه های اجتماعی بودند و این میزان هم اکنون به بیش از ۷۰ درصد 
انواع صندوق های  بیمه درمانی  از خدمات  رسیده است. هم چنین کل جمعیت کشور 

بیمه ای برخوردار هستند.
وی توسعه پوشش بیمه ای به اقشار جدید از جمله کارگران ساختمانی، زنان خانه دار، 
ایثارگران و حمایت از طرح های  بافان و  دانشجویان، خادمان مساجد، رانندگان، قالی 
بیمه ای خاص برخی مشاغل را از دیگر خدمات انقالب اسالمی عنوان و اظهار کرد: بیش 
از یک میلیون نفر نیز در قالب کارگاه های زیر پنج نفر کارگر در حال حاضر از حمایت 

و معافیت بیمه ای برخوردار هستند که کمک بزرگی به پایداری این مشاغل به شمار 
می رود.

مدیرکل تامین اجتماعی استان کهگیلویه و بویراحمد با بیان این که هم اکنون بیش از 
۵۳ درصد جمعیت کشور زیر پوشش خدمات و حمایت های سازمان تامین اجتماعی 
قرار دارند، خاطرنشان کرد: در حوزه درمان نیز تعداد بیمارستان ها و مراکز درمانی این 

سازمان از ۲۰ مرکز به 4۰۰ بیمارستان و مرکز درمانی رسیده است.
چراغ سحر با بیان این که پیش از انقالب اسالمی هیچ گونه مرکز درمانی تامین اجتماعی 
بر مراکز  اکنون عالوه  بویراحمد وجود نداشت، تصریح کرد: هم  در استان کهگیلویه و 
طرف قرارداد، یک بیمارستان و سه پلی کلینیک و درمانگاه تخصصی خدمات درمانی را 

به بیمه شدگان و بازنشستگان این استان ارایه می کنند.
وی ادامه داد: در راستای کاهش هزینه های کارفرمایان و بیمه شدگان در حال حاضر 4۲ 
مورد از خدمات بیمه ای تامین اجتماعی به صورت غیرحضوری ارایه می شود و در آینده 
نزدیک حداقل ۱۰ خدمت دیگر نیز به این خدمات افزوده خواهد شد، ضمن اینکه حدود 

9۰ درصد نسخه های پزشکی نیز به صورت الکترونیکی ارایه می شود.
مدیرکل بیمه تامین اجتماعی استان کهگیلویه و بویراحمد از افزایش بیش از دو درصدی 
شمار بیمه شدگان تامین اجتماعی استان نسبت به سال گذشته خبر داد و عنوان کرد: 
در حال حاضر ۱۰4 هزار و ۵۰۰ نفر به عنوان بیمه شده اصلی و ۱۷ هزار و ۵۰۰ نفر نیز 
به عنوان بازنشسته و مستمری بگیر اصلی در استان کهگیلویه و بویراحمد زیر پوشش 
این سازمان قرار دارند و با احتساب بیمه شدگان تبعی بیش از ۳۲۰ هزار نفر از جمعیت 

استان از خدمات بیمه ای و درمانی تامین اجتماعی برخوردار هستند.
چراغ سحر اظهار کرد: تعداد مقرری بگیران بیمه بیکاری در پایان آذرماه امسال از ۵۷۸ 
نفر در مدت مشابه سال گذشته به 4۲4 نفر کاهش یافت که نشان دهنده حفظ ثبات 

شغلی و ایجاد فرصت های جدید شغلی در این استان است.
بیمه  بگیران  مقرری  به  امسال  ماهه   9 در  ریال  میلیارد  کرد: حدود ۲۱۰  تاکید  وی   

بیکاری استان کهگیلویه و بویراحمد پرداخت شده است.
 مدیرکل تامین اجتماعی استان کهگیلویه و بویراحمد بیان کرد: در همین مدت حدود 
۱۱ هزار میلیارد ریال بابت تعهدات بلند مدت و کوتاه مدت مانند مستمری بازنشستگی و 
از کارفتادگی، کمک هزینه ازدواج، غرامت دستمزد ایام بیماری و بارداری و کمک هزینه 
وسایل کمک پزشکی به بیمه شدگان و مستمری بگیران استان پرداخت شده و در بخش 

درمان نیز سه هزار و ۵۰۰ میلیارد ریال هزینه شده است.

مدیرکل اقتصاد و دارایی کهگیلویه و بویراحمد گفت: حدود ۵۰ فرصت سرمایه گذاری 
در استان شناسایی شده که از میان آن ها تعداد ۲۰ فرصت مهم یا ابرپروژه به عنوان 

اولویت های اصلی سرمایه گذاری معرفی شده است.
سرمایه گذاری  جذب  و  استان  اقتصادی  پیشرفت  برای  کرد:  اظهار  پور  شریف   طاهر 
دستور  با  که  بوده  سرمایه گذاری  راهبردهای  تعیین  مهم،  برنامه های  از  یکی  خارجی، 

استاندار استان تهیه شد.
وی افزود: یکی از مهمترین راهبردها شناسایی فرصت  های سرمایه گذاری بود که ۵۰ 

فرصت شناسایی و احصا شد.
مدیرکل اقتصاد و دارایی کهگیلویه و بویراحمد با اشاره به درگاه ملی مجوزها، تصریح 
کرد: یکی از اقدامات قابل توجه دولت سیزدهم، راه اندازی درگاه ملی مجوزها بوده است.

در  درگاه  این  استان،  استاندار  پیگیری های  با  که  ای  گونه  به   کرد:  عنوان  پور  شریف  
کهگیلویه و بویراحمد راه اندازی و مجوز ها از طریق درگاه ملی مجوزها صادر می  شوند.

وی ادامه داد: استان کهگیلویه و بوبراحمد از ۲۳ تیرماه ۱4۰۰ تا دی  ماه، حدود هشت 
هزار و ۵۷۰ درخواست داشته که از این تعداد، حدود چهار هزار مجوز صادر و سه هزار و 

۱۸۱ درخواست نیز رد شده و هزار و ۵۸۶ درخواست نیز در دست بررسی است.
پاسخ  بویراحمد عنوان کرد: در خصوص سرعت  و  اقتصاد و دارایی کهگیلویه  مدیرکل 

دهی در صدور مجوزها، رتبه سوم کشوری را داریم.

مدیرعامل شرکت آب منطقه ای استان کهگیلویه و بویراحمد گفت: برای سفر دوم رئیس 
جمهور به این استان ۱۱ پیشنهاد آماده داریم. “آرش مصلح” در خصوص جزئیات این 
پروژه های ۱۱ پیشنهاد افزود: تامین آب پنج هزار و ۵۵۵ هکتار از اراضی دهدشت غربی، 
سد آبریز و سامانه انتقال، طرح آبرسانی به بخشهای دیشموک و چاروسا به طول ۱۳ 
کیلومتر با پوشش ۷۶هزار نفر جمعیت روستایی و شهری، تامین آب اراضی دشت های 
“خان احمد”، “لیشتر” و “دشت مور”، سد “شیو” باشت، تامین آب شرب شهر باشت 
برای شهرستان های  تنگ سرخ  تصفیه خانه سد  و  انتقال  سامانه  اطراف،  روستاهای  و 
بویراحمد و دنا و ساخت سد “سقاوه” در شهرستان مارگون از جمله پیشنهادات شرکت 
مطالعات  تکمیل  وی  هستند.  استان  به  جمهور  رئیس  دوم  سفر  برای  ای  منطقه  آب 
سدهای “پراشکفت”، “سرگچینه”، “سادات” و “عزیزی” لوداب در شهرستان بویراحمد، 
و  ساماندهی  بهمئی،  شهرستان  در  “قالت”  و  “سرآسیاب”  و  دنا  شهرستان  “شبلیز” 
زیباسازی حاشیه رودخانه “بشار” از “دهنو تا مختار “در محدوده شهر یاسوج، تکمیل 
مطالعات و اجرای ۱۲ نیروگاه برق آبی در مناطق مختلف استان را از دیگر پیشنهادات 

برای ارائه در سفر دوم رئیس جمهور به استان عنوان کرد.
مدیرعامل شرکت آب منطقه ای استان کهگیلویه و بویراحمد خاطرنشان کرد: مجموع 

این تعداد پروژه پیشنهادی ۱۰ هزار میلیارد تومان اعتبار نیاز دارند.
مصلح تصریح کرد: با اجرای این پروژه ها 4۰ هزار هکتار از اراضی دیم استان به آبی 

تبدیل می شوند.

برای حمایت از سرمایه گذاران کهگیلویه وبویراحمد ؛

مجتمع های کارگاهی در دستور کار

بیش از ۳۲۰هزار نفر از جمعیت  استان 
 از خدمات تامین اجتماعی برخوردار هستند

۲۰ ابرپروژه به عنوان اولویت  های اصلی 
سرمایه گذاری استان معرفی شد

۱۱ پیشنهاد آب منطقه ای استان
 برای سفر دوم رئیس جمهور

مدیرعامل شرکت بهره برداری نفت و گاز گچساران 
گفت: یکهزار و ۶۰۰ قلم انواع کاالی مورد نیاز این 
 ، داخلی  تولید  از  با هدف حمایت  امسال  شرکت 
داخلی ساخته  سازندگان  و  تولیدکنندگان  توسط 

شده است.
ساخته  های  قطعه  ریالی  ارزش  کاهکش،  مهرداد 
شده توسط تولیدگنندگان داخلی را یکهزارو ۷۰۰ 

میلیارد ریال اعالم کرد.
قالب ۶4۸درخواست  در  اقالم  این  کرد:  بیان  وی 
توسط  نفت  شرکت  مختلف  های  بخش  سوی  از 

شرکت های داخلی ساخته شده است.
نسبت  قطعات  میزان  این  ساخت  افزود:  کاهکش 
افزایش داشته  به مدت مشابه گذشته 4۰ درصد 
گاز  و  نفت  برداری  بهره  شرکت  مدیرعامل  است. 
به شرکت های  اعتماد  با  اینکه  بیان  با  گچساران 
ها  تحریم  از  داخلی  سازندگان  و  بنیان  دانش 
عبور کردیم گفت: تحریم دشمنان موجب اعتماد 
شرکت ها به سازندگان داخلی شد و ایران اسالمی 

تحریم های دشمنان را به فرصت تبدیل کرد.
این  برای  کاال  قلم   ۸۶۰ هزارو   ۲ کرد:  ابراز  وی 
شرکت به ارزش ۲ هزارو ۲۰۰ میلیارد ریال امسال 
از این میزان یکهزارو ۶۰۰  تهیه و تامین شد که 
قلم تولیدات داخلی بوده است. کاهکش گفت: این 
شرکت همچنین بیش از یکهزارو ۱۰۰ قلم کاال به 
ارزش بیش از 4۰۰ میلیارد ریال از فروشندگان و 

تامین کنندگان در شهر گچساران خریداری نموده 
است. وی ادامه داد: این میزان خرید کاال تاثیر به 
رونق  و  مالی  گردش  و  اشتغال  ایجاد  در  سزایی 

اقتصادی در شهر گچساران داشته است.
مدیرعامل شرکت بهره برداری نفت و گاز گچساران 
کنندگان  تولید  و  سازندگان  از  حمایت  گفت: 

داخلی و توانمند سازی آنها را ضروری دانست .
استفاده  هدف  با  شرکت  این  افزود:  کاهکش 
ارتقاء  هزینه ها،  کاهش  مالی،  منابع  از  مطلوب 
توان و سرعت تأمین کاال و اتخاذ رویکرد حمایت 
و  دهی  سرویس  بهبود سطح  داخلی،  تولیدات  از 
جلب رضایت مشتریان، متقاضیان کاال، جلوگیری 
افزایش ضریب  و  آلودگی های زیست محیطی  از 
روز  های  فناوری  از  بهره گیری  کارکنان،  ایمنی 
اهداف  تحقق  جهت  در  را  ارتباطات  و  اطالعات 

سر  جنوب  خیز  نفت  مناطق  ملی  شرکت  کالن 
لوحه فعالیت خود قرار داده است.

شرکت بهره برداری نفت و گاز گچساران در چهار 
و  بویراحمد  و  کهگیلویه  بوشهر،  فارس،  استان 

خوزستان فعالیت دارد.
این شرکت دارای ۱۰ واحد بهره برداری، ۱۰ واحد 
تقویت و تزریق فشار گاز، سه پاالیشگاه گاز و گاز 
و  از ۶ هزار  بیش  و  زدایی  واحد نمک  پنج  مایع، 

۷۰۰ کیلومتر خط لوله انتقال نفت است.
شرکت بهره برداری نفت و گاز گچساران یکی از 

شرکت های تابعه مناطق نفت خیز جنوب است.
گچساران  گاز  و  نفت  بهره برداری  شرکت 
نفت خیز جنوب،  مناطق  زیرمجموعه  شرکت ملی 
در زمینه استخراج، پاالیش و انتقال نفت خام، گاز 

طبیعی و تولید میعانات گازی فعالیت می کند.

یکهزارو ۶۰۰ قلم کاالی مورد نیاز 
شرکت نفت گچساران در کشور 

تولید شد
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متولد فروردین :
ناراحت کند،   اگرچه سرکوب کردن رویاهایتان ممکن است شما را 
ولی برای مدت کوتاهی بهترین کاری است که به شما توصیه می شود. 
به جای اینکه در رویاهایتان به هر جای ناشناخته ای سفر کنید، عاقل 
تحت  را  شما  تخیل  قدرت  که  بیابید  را  روشی  اکنون  هم  و  باشید 
کنترل خود درآورد. شریک کردن یک نفر دیگر در رازهایتان به شما 
کمک می کند که به این تخیالت خاتمه داده و به زندگی واقعی خود 

برگردید.
متولد اردیبهشت :

 ممکن است شما متوجه این نشوید که با مانع و مخالفت روبرو شده 
اید، اما وقتی در نیمه راه با فردی سرسخت بر خوردید واقعاً این حس 
که  کنید  متقاعد  را  دیگران  اینکه  جای  به  دهد.  می  دست  شما  به 
عملکردشان اشتباه بوده است، سعی کنید که این مشکل را با روشی 
درست حل کنید. باید تا موقعی که توانایی پیدا کنید یک موضوع را از 
جنبه های مختلف بررسی کنید، رویش کار کنید، حتی اگر نتوانستید 
اند  افرادی که دچار مشکل شده  با  با روش خود عمل کنید حداقل 

یبشتر همدردی خواهید کرد.
متولد خرداد :

به  اند  کرده  شدن  ظاهر  به  شروع  کننده  ناراحت  احساسات  امروز   
طوری که شما آرزو می کنید زمان خوشی که از دست رفته فرا برسد. 
کج خلفی نکنید، برای اینکه قسمتهای زایدی از زندگی شما در حال 
گذر از یک مرحله به مرحله دیگر هستند. فقط به این دلیل که این 
موقعیت های اخیر خواستار توجه و دقت زیاد است، فکر نکنید که 

دوران خوشی به پایان رسیده است. 
متولد تیر : 

هنگامی که شخصی به شما صحبتی را می گوید یا رفتاری را می کند 
دیگر  و  به شدت عصبانی می شوید   ، ناراحت شده اید  او  رفتار  از  که 
مسلط  خود  به  است  بهتر  می دهید.  دست  از  را  خود  کنترل  قدرت 
باشید و به سادگی، صحنه زندگی را ترک نکنید. در این روزها کمی 
فراوانی  زحمات  شما  برای  که  را  اطرافیان تان  و  اید  خواه شده  خود 
آنان  فراموش کرده اید، شما مدیون  به سادگی  را  را متحمل شده اند 

هستید، به آنها نیز اهمیت بدهید.
متولد مرداد : 

شما معموالً قادرید که ایده ها و طرحهایتان را سالم نشان دهید. در 
واقع ، شما مهارتی دارید که می فهمید آیا چیزی قبل از اینکه شما 
تصمیم به اجرای آن بگیرید ، شدنی است یا نه . اما اکنون این قدرت 
شما کمی ضعیف شده است .بد نیست از تصمیمات مهم چند روزی 

اجتناب کنید.
متولد شهریور : 

مطمئناً شما می توانید برنامه ریزی کنید که به مدرسه برگردید یا برای 
تعطیالت بعدی تان رویاپردازی کنید، اما اگر واقعاً می خواهید که اینها 
اتفاق بیفتند، نیاز دارید که جدی باشید. اکنون صحبت کردن برای 
شما راحت است و کلمه ها خیلی راحت به کمکتان می آیند. به جای 
آسمان ریسمان به هم بافتن یکی از اهداف مهمتان را بنویسید و به 
این هدف می رساند  به  را  خودتان تعهد بدهید که هرکاری که شما 

انجام دهید.
متولد مهر : 

در مورد هر مساله ای با شفافیت کامل صحبت نکنید زیرا رک گویی 
شما گاهی برایتان مشکل ساز خواهد شد.سعی کنید افراد را در حسرت 
شنیدن صحبت هایتان بگذارید نه این که در رابطه با هر مساله ای هر 
چیزی را که در دلتان دارید بازگو می کنید.در رابطه با مشکالت تان 
بیش از حد احساسی عمل می کنید بهتر است این کار را ترک کنید.

متولد آبان : 
اکنون نیازی نیست که به سمت کارهای خود هجوم ببرید و بخواهید 
با عجله کارها را انجام دهید، به خاطراینکه زمان کافی برای انجام آنها 
دارید،  یادگیری  برای  مفیدی  واگرچه شما چیزهای  داشت.  خواهید 

وسوسه کننده است که آسان ترین راه را انتخاب کنید. 
متولد آذر : اطرافیان تان ارزش و حد شما را نمی دانند اما در روزهای 
آینده موضوعی پیش می آید تا دیگران به ارزش شما در زندگی پی 
ببرند. البته شما از این که اطرافیان تان شما را نادیده می گیرند دچار 
ناراحتی ها و حساسیت های زیادی شده اید اما نگران نباشید زیرا ارزش 

شما بر همگان فاش خواهد شد. 
توانایی هایش  از  خوب  که  فردی  به  نسبت  امروز  شما   : دی  متولد 
استفاده می کند، برداشت اشتباهی دارید. بنابراین وظایفتان را در خانه 
انجام بدهید و قبل از اینکه فقط ارزش ظاهری کلمات را درک کنید 

به دنبال فهمیدن حقیقت باشید. 
متولد بهمن : سیاره حاکم شما عطارد امروز فاصله زیادی با ژوپیتر 
ایجاد می کند، به شما این امکان را می دهد که استعداد و هوش خود 
را بکار گرفته و راه خود را از گوشه تاریکی شروع کنید. در یک نگاه 
ممکن است نگران شوید که دارید در راهی می روید که شما را به دام 

بیندازد. 
متولد اسفند : امروز ماه در دوازدهیمن خانه شما یعنی خانه رازها 
قرار دارد و بعضی چیزها را از دید شما مخفی نگه می دارد، بنابراین 
شما نمی توانید منشأ ناراحتی های خود را پیدا کنید. برای شما خیلی 
مهم است که بفهمید چه چیزهایی را از دست داده اید، اما اطالعات 
حیاتی جلوی چشم های هوشیار شما ظاهر نمی شوند. به جای اینکه 
را  شکیبایی  حالیکه  در  دهید،  عذاب  را  خوتان  حقیقت  یافتن  برای 
پیشه خود می سازید، سعی کنید به اطالعاتی که دارید قناعت کنید.

3
فال روز 

طریق  از  کودکان  که  دریافتند  محققان 
داستان نویسی با محیط ارتباط برقرار می کنند.

به نقل از ارث، بر اساس نتایج مطالعه جدیدی که 
کودکان  شد،  انجام  کانادا  یورک  دانشگاه  توسط 
می توانند از طریق داستان نویسی ارتباط قوی تری 

با محیط به دست آورند.
که  کنند  بررسی  تا  گرفتند  تصمیم  کارشناسان 
چگونه یک فعالیت داستان نویسی ممکن است بر 
درک کودکان در مورد زباله های پالستیکی تأثیر 
است  ممکن  آنها  رفتار  چگونه  همچنین  بگذارد 

تحت  تأثیر قرار گیرد.
دکتر کیلی وایلز از نویسندگان این مطالعه گفت: 

پاسخ های کودکان  بررسی  ما  پروژه  موضوع مهم 
نوشتن  از  بعد  و  قبل  که  بود  پرسشنامه هایی  به 
شدیم  متوجه  ما  کردند.  تکمیل  داستان ها  این 
که دانش آنها در مورد این موضوع افزایش یافته 
است زیرا آنها گزارش کردند که اقدامات دوستدار 

محیط زیست بیشتری انجام می دهند.
از کودکان خواسته شد تا از تخیل خود در مورد 
می شوند،  یافت  ساحل  در  معموالً  که  زباله هایی 
کنند  استفاده  پالستیکی  کیسه های  و  نی  مانند 
سپس به آنها گفتند که تصور کنند که چگونه این 

موارد در ساحل قرار گرفتند.
پروژه نوشتن نشان داد که کودکان بیشتر به فکر 
محیط  به  زباله  ورود  از  جلوگیری  برای  راه هایی 

هستند و تنها به فکر تمیزکردن نیستند.
محققان اظهار کردند که بهترین راه حل های ارائه 
شده در داستان ها، بازیافت و دفع کافی زباله بود.

گفت:  مطالعه  این  ارشد  نویسنده  پرات،  استل 
داستان ها روشی جدید و متفاوت برای کشف آنچه 
مردم باور دارند و چگونگی درک محیط اطرافشان 
ارائه می دهند. نتایج واقعاً الهام بخش بود و آگاهی 
کودکان را از تأثیر پالستیک بر زندگی دریایی و 

محیط زیست نشان داد.
در بیش از نیمی از داستان ها، کودکان از خطرات 
آلودگی پالستیکی در محیط های دریایی، از جمله 
خطر گرفتار شدن حیوانات آگاه بودند. بسیاری از 
داستان ها عواقب خوردن پالستیک را در حیوانات 
نشان  تا  کرد  کمک  طرح  این  می کنند.  توصیف 
کودکان  به  را  پیام  این  می توانیم  چگونه  دهیم 

منتقل کنیم و امیدواریم که تغییر ایجاد کنیم.
مجله در  مطالعه  این 
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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

گفت وگو

گفت وگوي »جوان« با عبدالحسين سخاوت از رزمندگان دزفولي

مقاومت دزفول نبود
خوزستان تبديل به عربستان مي شد

دزف�ول در دوران جن�گ يك�ي از 
اهداف اصلي بمباران دش�من بود، 
آم�اري از ش�هداي اي�ن حم�ات 

وحشيانه وجود دارد؟
در كل دزفول 2 هزار و 600 شهيد و 4 هزار 
جانباز تقديم كرده است. اما اگر بخواهيم در 
اين آمار ريزتر شويم، نكات عجيب و جالبي 
به دس��ت مي آيد. ما در ش��هداي شهرمان 
از خردس��ال گرفته تا پيرمرد س��الخورده 
داريم، چراكه بمباران دشمن روي مناطق 
مسكوني صورت مي گرفت و عموم مردم را 
مورد هدف قرار م��ي داد. مثاًل اولين كودك 
خردسال شهيد دزفول سهيال قيالوي نژاد 
است كه در سن چهار س��الگي بر اثر حمله 
توپخانه اي دشمن به شهادت رسيده است. 

يا اولين نوزاد ش��هيد الهام ش��يرزاد فرزند 
شيرعلي بر اثر بمباران دشمن حوالي خيابان 
شهيد محمد منتظري به شهادت رسيد كه 
كمتر از دو سال داشت يا مسن ترين شهيد 
كريم خاكسار مدني است كه در 60 سالگي 
به شهادت رس��يده اس��ت. البته ايشان به 
عنوان رزمنده در عملي��ات رمضان حضور 
يافته و به شهادت رس��يده بود. از شهداي 
زن ش��هرمان نيز مي توانم به طاهره فضل 
علي پور، طوبي پا طال، طيبه طاهري نسب، 
كوكب صحاف ش��وكت بگم علمچي اشاره 
كنم كه بر اثر بمب��اران هواي��ي در حوالي 
خيابان ش��هيد محمد منتظري در 11 مهر 

ماه 59 به شهادت رسيدند. 
پيش آمده بود که در ش�هرتان يک 
خانواده بر اثر بمباران دشمن با هم 

به شهادت برسند؟
بله، اتفاقاً ما 16 ش��هيد تنها از يك خانواده 
داريم. خانواده شهيد مس��عود آريانپور كه 
در تاري��خ 1361/09/28 در خياب��ان امام 
س��جاد)ع( در س��اعت 5:45 بعد از ظهر با 
اصابت موشك دشمن به شهادت رسيدند. از 

اين دست موارد در دزفول كم نيست. 
اين همه جنايت دش�من آن هم در 
يک ش�هر کوچک بازتاب رسانه اي 

هم داشت؟
غير از رس��انه هاي داخلي در آذرماه س��ال 
59 كه كمت��ر از س��ه ماه از ش��روع جنگ 
گذشته بود، تلويزيون بلژيك قسمت هايي از 
جنايات صدام را به نمايش گذاشت، خبرنگار 
تلويزيون بلژيك ضمن تشريح مسافرت خود 
به دزفول، آث��ار خرابي هاي به ج��ا مانده از 
پرتاب موشك هاي زمين به زمين به دزفول 
را نشان داد و گفت: صدها تن از اهالي دزفول 
بر اثر اين موش��ك ها كه در نيمه هاي شب 
پرتاب مي ش��وند، زير آوار نابود مي ش��وند. 
در حالي كه عراقي ها بارها س��قوط دزفول 
را اعالم كرده اند، اما واقع امر اين اس��ت كه 
ارتش ع��راق در 30 كيلومتري دزفول و در 
كنار رودخانه كرخه متوقف ش��ده اس��ت و 

تصاحب دزفول بس��يار مش��كل است زيرا 
اهالي اين ش��هر مصمم هس��تند كه به هر 

صورت از شهر خود دفاع كنند. 
اين حجم از بمباران هاي دشمن چه 
ميزان خسارت به شهر دزفول وارد 

کرده بود؟
همانطوركه ع��رض كردم، در ط��ول دفاع 
مقدس كه 2900 روز طول كشيد، چيزي 
در حدود 2600 شهيد داده ايم كه تقريباً در 
هر روز يك ش��هيد داده ايم. طي اين مدت 
19هزار واحد مس��كوني و تج��اري ويران 
ش��دند كه ماحصل اصابت 176 موش��ك، 

2500 گلوله توپ و 300 راكت است. 
و سخن پاياني 

بعضاً مي پرس��ند چرا بايد دزفول اين همه 
مورد كينه و غضب دشمن قرار مي گرفت؟ 
پاس��خ ما اين اس��ت كه اگر مقاومت مردم 
دزفول نب��ود و دش��من 15 كيلومتر ديگر 
جلوت��ر مي آمد و مي توانس��ت ش��هر ما را 
بگيرد، آن وقت كل خوزس��تان را اش��غال 
كرده بود و اين اس��تان تبديل به عربستان 
مي ش��د. اما مقاومت دزفول برنامه هايشان 
را به هم ريخت. دزفول جلويش��ان ايستاد 
و اينها هزينه آن ايستادگي بود كه با افتخار 

پرداخت شد. 

  عليرضا محمدي
دزف�ول در دوران دفاع مقدس يكي از مقاوم ترين ش�هرهاي کش�ورمان بود که بارها 
مورد هجوم هواپيماها و موش�ک هاي دش�من بعثي قرار گرفت. اين ش�هر رزمندگان 
توانمندي نيز داش�ت که هس�ته اصلي لش�كر7 ولي عصر)عج( اس�تان خوزس�تان 
را تش�كيل مي دادن�د و رزمندگان س�اير مناط�ق کش�ورمان نيز خاط�رات خوبي از 
مهمان نوازي دزفولي ه�ا دارند. چه�ارم خرداد روز مقاوم�ت و روز دزف�ول بود که ما 
نيز در صفحه پايداري روزنامه ج�وان مطالب مفصلي در خصوص آن منتش�ر کرديم. 
همين ام�ر باعث آش�نايي مان با برخي از رزمندگان اين ش�هر ش�د که غامحس�ين 
س�خاوت يكي از آنهاس�ت. متن زي�ر گفت وگوي م�ا با اي�ن رزمنده دف�اع مقدس با 
محوريت حمات وحشيانه ارتش بعث به مردم بي دفاع دزفول است که پيش رو داريد. 

  احمد محمدتبريزي
شهيد »محمدتقي اربابي« از پاسداران سپاه 
حض�رت جواداالئمه )ع( خراس�ان ش�مالي 
و از اهال�ي شهرس�تان گرم�ه بود ک�ه بهمن 
ماه 1394 در ش�هر درق س�وريه به شهادت 
رسيد. دفاع از حرم اهل بيت و تقويت جبهه 
مقاوم�ت اس�امي اهدافي بودند که ش�هيد 
اربابي از آنها تحت عنوان انگيزه هاي حضورش 
در مي�دان نبرد، ن�ام برده بود. ح�اال که چند 
ماهي از ش�هادت اين رزمنده جبهه مقاومت 
اسامي مي گذرد، گفت وگويي با علي اربابي 
برادر و محمود اربابي از جانبازان و بس�تگان 
ش�هيد انجام داده ايم ک�ه ط�ي آن روايتگر 
زندگي ي�ک ش�هيد مدافع حرم مي ش�وند. 

علي اربابي برادر شهيد
گويا پدر ش�ما از جانبازان 
دف�اع مقدس هس�تند و 
م�دت زي�ادي در جبه�ه 
حضور داش�تند. برادرتان هم در ش�رايط 
جنگ تحميلي و دفاع مقدس متولد شدند 
و رشد کردند. به نظر ش�ما بزرگ شدن در 
چنين فضايي چقدر در خلق و خوي ايشان 

تأثير داشت؟
برادرم متولد سال 1361 بود و پدرمان همان سال 
در عمليات والفجريك جانباز شد. پدر آن روزها 
درگير جبهه بود. ايشان سال 1366 كه حجاج را 
در بيت اهلل الحرام قتل ع��ام كردند در مكه حضور 
داشتند. آنجا هم مجروح شدند. با اين وجود سال 
67 باز به جبهه رفت. ما پنج برادريم و محمدتقي 
در ميان ما اخالقش خيلي خ��اص بود. از لحاظ 
ويژگي هاي اخالقي و رفتاري مثل احترام به پدر و 

مادر و بزرگ تر ها واقعاً نمونه بود. 
پدرتان در خانه در رابطه با مسائل دفاع 
مقدس و مس�ائلي از اين دست صحبت 

مي کرد؟
من متولد 58 هستم. زمان جنگ و مجروحيت پدر 
سن زيادي نداشتم و وقتي ايشان از جنگ تعريف 
مي كرد، خيلي درك نمي كردم كه در جبهه ها چه 
اتفاقاتي مي افتد. رفته رفته كه بزرگ تر ش��ديم 
با مسائل دفاع مقدس بيشتر آشنا شديم و براي 
جبهه كمك جمع مي كرديم. اين كارها باعث شد 
با مفاهيم شهادت و ايثار آشنا شويم. تازه فهميديم 
پدر به كجا رفت��ه و جانباز ش��ده. در كل فضاي 

خانواده از همان زمان انقالبي و مذهبي بود. 
چه ش�د ش�هيد اربابي به فكر رفتن به 
سوريه افتاد و اصًا فكر مي کرديد يک 

روز برادرتان چنين تصميمي بگيرد؟
تا زماني كه خب��ري از اعزام در اس��تان ما نبود 
محمدتقي هم خيلي در فكر رفتن نبود ولي زماني 
كه صحبت اعزام پيش آمد و گفتند احتمال اعزام 
وجود دارد، جزو اولين نفراتي بود كه ثبت نام كرد. 
از همان موقع انگار به خودش الهام شده بود كه اين 
اتفاق برايش مي  افتد و شهيد مي شود. از دوستان 
نزديكش كه در س��وريه با برادرم بودند شنيدم 
كه چند شب قبل از ش��هادتش خوابي مي بيند. 
به دوس��تانش مي گويد كه ما به جايي مي رويم، 
درگيري پيش مي آيد، شما زخمي مي شويد و من 
هم تير مي خورم و شهيد مي شوم. آنجا مي گويد 
من شهيد مي شوم و شما برمي گرديد. كامالً براي 

شهادت آمادگي داشت. 
فرزند هم داشتند؟

بله، دو فرزند پسر به نام هاي حامد و علي دارند. 
دل کندن از خانواده و رفتن برايش�ان 

سخت نبود؟
از نگاه دنيوي دل كندن از خانواده براي همه مان 
سخت است، اما وقتي نگاه شما از فرش به عرش 

برود، افق ديدتان هم تغيير مي كند. آن زمان ديگر 
مال و جان و فرزند سد راهتان نمي شود. شهيدان 
همگي اين عقيده را داشته اند. باالترين و مهم ترين 
دارايي هر ش��خص جان و خانواده اش هستند و 
شهيدان براي هدف وااليي كه در سر داشتند از 
تمام اينها گذاشتند. اينها مطيع امر موال هستند و 

هيچ چيزي مانع راهشان نمي شود. 
از همان آغاز عزمشان براي رفتن جدي 
بود يا اينكه به مرور تصميمش براي اعزام 

جدي شد؟
محمدتقي در زندگي مشكالت زيادي داشت. پسر 
كوچك ترش معلوليت حركت��ي دارد و درمانش 
حتماً بايد س��ر وقت انجام ش��ود. با توجه به اين 
مشكالت داوطلبانه اعالم آمادگي كرد و رفت. اصاًل 
اين مش��كالت را مطرح نكرد و وقتي زمان رفتن 
شد، هيچ مش��كلي را  به زبان نياورد كه بخواهد 

بهانه تراشي كند. 
به نوعي محمدتقي کار نيمه کاره پدر را 

تمام کردند؟ 
بله،  محمدتقي در امتداد راه پدر حركت كرد. روز 
اعزام كه پدرمان متوجه اعزام ش��د، گفت پسرم 
اين به عهده خودت است و تصميم با خودت! من 
نمي توانم جلويت را بگيرم چون اين يك تكليف 
ديني و ش��رعي اس��ت، امري دنيوي نيست كه 
بخواهم مانعت شوم. به قول معروف با اين حرف 
رضايت خودش را اعالم كرد و مخالفتي با رفتن 
پسرش نداشت. چون خودش بچه جبهه و جنگ 
و زخم خورده جنگ بود و از شرايط اطالع داشت 
بنابر اين تصميم گيري را به محمدتقي واگذار كرد 
و گفت خودت تصميم بگير. اگر مي خواهي بروي 
من برايت دعا كنم. روزي هم كه خبر شهادتش 
آمد، خدا را شكر كرد و گفت كه خدايا اين هديه 
را از ما قبول كن. هم��ان لحظه اول به پدرم خبر 
شهادت را ندادند و گفتند پسرت زخمي شده كه 
خودشان فهميدند و گفتند نه مي خواهيد بگوييد 
محمدتقي شهيد شده و من مي فهمم، من از مرگ 
و شهادت بچه ام نمي ترسم. امانتي از طرف خدا بود 
كه خودش داد و خودش گرفت. پدرمان چنين 
روحيه اي دارد. زماني كه پيكر شهيد را آوردند، 
باز هم خدا را ش��كر كرد. پدرم با اينكه باالي 70 
سال س��ن دارد و خودش جانباز اس��ت، باز اين 

روحيه باال را دارد. 
همسرشان چه نظري داشتند؟

ايش��ان هم روحيه خوب و عالي دارد و شهادت 
همسرش را تقديم به انقالب مي داند. وقتي اعتقاد 
آدم اين باش��د كه عزيزش در راه اسالم، حضرت 
زينب)س( و امام حس��ين)ع( جانش را فدا كرد 
ديگر هيچ چيزي سخت نيس��ت. در اين مسائل 
هدف خيلي مهم اس��ت و همان آرام كننده جان 
اس��ت. اينكه در چه راهي ق��دم برمي داري مهم 
است و اگر نگاهت الهي و خدايي باشد اين مسائل 

تو را اذيت نمي كند. 
اگر بخواهيم در زندگي برادرتان کنكاشي 
کنيم به نظرتان چه ويژگي هاي اخاقي از 

ايشان چنين آدمي ساخته است؟
محمدتقي خيلي به رعايت بيت المال حس��اس 
بود. قرائت خيلي زيبايي داشت و هميشه قرآن را 
با صوت مي خواند. حضور پررنگي در مجالس امام 
حسين)ع( داش��ت. ما در شهرمان هيئتي داريم 
و هميش��ه محمدتقي اولين نفري بود كه چراغ 
هيئت را روش��ن مي كرد و كارها را انجام مي داد. 
در راه زنده نگهداش��تن فرهنگ عاش��ورا همت 
بلندي داش��ت. در جايي كه با هم بوديم كارها را 
خودش انجام مي داد تا نخواهد به كسي بگويد. به 
پدر و مادر خيلي احترام مي گذاشت و واقعاً از اين 

لحاظ نمونه بود. 
در پايان اگر خاطره اي از ش�هيد داريد 

برايمان بگوييد.
خاطره اي كه مي خواهم بگويم از خودم نيس��ت 
و تازه شنيده ام. برادرم متولد 61 بود و آن سال ها 
مريضي س��ختي گرفت. وضعيت جسماني اش 
طوري بود كه در روستا از او قطع اميد كرده بودند. 
پدر و مادرم او را براي مداوا به بجنورد مي برند و 
خانه يكي از اقوام مهمان مي شوند. اقواممان وقتي 
از بيماري محمدتقي باخبر مي شود به پشت بچه 
مي زند و مي گويد محمدتقي از ماس��ت و خوب 
مي ش��ود. خالصه آن روز چند نفر ديگر مهمان 
مي شوند و محمدتقي را مي بينند. االن باالي سر 
مزار محمد تقي، مزار ش��هيدي است كه آن روز 
به محمدتقي گفته بود او از ماس��ت و طوري اش 
نمي ش��ود. چپ و راستش هم شهيداني هستند 
كه آن روز مهمان اقواممان بودند و همگي شهيد 
شدند و االن محمدتقي در آغوش آنها قرار دارد. 

محمود اربابي
 از بستگان شهيد

شما در رفت وآمدهايتان 
محمدتق�ي را چط�ور 

انساني ديديد؟
با توجه به شناختم از شهيد، ايشان از همان كودكي 
فطرت پاكش را نشان مي داد. پدرش در عمليات 
سال 61 مجروح شد و دس��ت چپش از مچ قطع 
شد. محمدتقي زماني متولد ش��د كه پدرش در 
مجروحيت بود. شهيد از همان كودكي اهل نماز و 
مسجد بود و در خانواده اي مذهبي و بااخالق بزرگ 
شد. بعد از دوران طفوليت ادامه تحصيل داد و بعد 
از ديپلم زماني كه سن قانوني پيدا كرد وارد سپاه 
شد. بسيار انسان منظم و مقيدي بود و حواسش 

به مس��ائل اجتماعي و خانوادگي  بود. بسيار فرد 
بااخالق و پاكي بود. از لحاظ ظاهري هم كامالً تميز 
و منظم بود. مسئول فرهنگي هيئت مان بود و االن 
مانده ايم براي امسال چه كسي را جايگزينش كنيم. 
ترتيب امورات فرهنگي، اطالع رساني، مجري گري، 
 خواندن زيارت عاشورا و دعاي توسل و فيلمبرداري 
به عهده اي��ن بزرگوار بود. ايش��ان از گردانندگان 
هيئت قرآني بود كه جمعه شب ها برگزار مي شود 
و با صوت زيبايي قرآن مي خواند. همچنين مؤذن 

مسجد هم بود و به زيبايي اذان مي گفت. 
ش�ما که زمان جنگ را تجربه کرده ايد، 
اگر بخواهيد بين رزمن�دگان آن دوره و 
شهيدان مدافع حرم مقايسه ای داشته 

باشيد به چه اشتراکاتي مي رسيد؟
چه آن زمان و چه اين زم��ان رزمندگاني كه در 
جبهه هاي نبرد مي جنگند يك وجه تشابه دارند 
و اين اس��ت كه تا وقتي خداوند شهيد را انتخاب 
نكند هيچ اتفاقي براي آن فرد نمي افتد. خودم در 
خطرناك ترين مناطق جنگ بودم و زنده ماندم و 
خدا ما را نطلبيد ولي شهيد اربابي بعد از 32 سال 
از ما سبقت گرفت و جلو زد. اين مهم ترين خصلت 
شهداست. نيت، طينت و چهره شهيد ملكوتي بود. 
شب قبل از اعزام منزل ما حضور داشت و همانجا 
من به محمدتقي گفتم چهره اش خيلي نوراني 
ش��ده اس��ت. در كل چهره زيبا و صورت نوراني 
داشت. دائم الوضو بود. اگر نمازش را به جماعت 

نمي خواند، نمازش را پنج وعده اي مي خواند. 
دقيقاً همين پاکي و خلوص نيت شهيدان 

را از بقيه متفاوت مي کند. 
اصاًل در اين موضوع ش��ك نكني��د. آن زمان هم 
بچه هايي كه نزديك ترين افراد به خدا بودند اين 

حالت و منش را داشتند و شهيد هم همين حاالت 
را داشت. كساني كه ملكوتي مي ش��وند از بقيه 
متفاوت هستند. اين ملكوتيت قبل از اعزام شهيد 
اربابي و زمان آم��دن پيكرش كاماًل در چهره اش 
هويدا بود. زماني كه ايش��ان مي خواس��ت سوار 
اتوبوس شود اش��كم را همان وقت درآورد. خانم 
و بچه هايش موقع خداحافظي آنجا بودم و سعي 
مي كردم خويشتنداري كنم ولي نمي توانستم. 
حالت معصومانه چهره اش همان موقع مرا به گريه 
انداخت. شهيدان واقعاً به درجه اي مي رسند كه 

خداوند آنها را گلچين مي كند. 
در پايان اگر ناگفته و  صحبتي از شهيد 

داريد بگوييد.
زماني ك��ه در منطق��ه جنوب ش��رق و در تيپ 
جواد االئمه)ع( بود، اين احتمال را مي داديم كه 
شهيد ش��ود. كارها و عملكردش از همان زمان 
طوري بود ك��ه هر لحظه احتمال ش��هادتش را 
مي داديم. وقتي به او مي گفتي��م مواظب باش، 
ممكن است شهيد ش��وي مي گفت بادمجان بم 
آفت ندارد و ما لياقت اين حرف ها را نداريم ولي 

كاماًل اليق شهادت بود و مزدش را هم گرفت. 

وصيتنامه شهيد
»اگر خ��دا نظر لط��ف نمود 
و به فيض عظماي ش��هادت 
في سبيله نائل شدم، در مزار 
شهداي شهر ش��هيدپرور درق مرا دفن نماييد.  
طبق شرع مقدس نسبت به غسل و كفن و تدفين 
اقدام شود.  مقداري از خاك تربت كربال و مقداري 
از خاك منطقه فكه و شلمچه را داخل كفنم بريزيد 

و همسرم آيه الكرسي را روي كفنم بنويسد. 
اگر مقدر بود والدين، نزديكان و همسرم نماز ليله 
الدفن را برايم اقامه كنند و همسرم سوره ياسين 
را روي قبرم ختم نمايد.  تا جايي كه امكان داد از 
اسراف پرهيز شود و رسومات اضافي كنار گذاشته 
شود و فقط به قدر كفايت و كمترين زحمت براي 

اطرافيان مراسم برگزار شود. 
از والدي��ن گرام��ي علي الخصوص م��ادر عزيزم 
مي خواهم برايم دعا كند كه دعاي والدين خيلي 
به درد مي خورد.  همسر عزيزم نيز مرا حالل كند و 
برايم دعا كند و در تربيت اسالمي فرزندان تمامي 
تالش و همت خود را به خرج دهد تا اگر آبرويي در 

آن دنيا داشتم، شفاعتش را انجام دهم. 
فرزندان عزيزم نسبت به نماز اول وقت و مراسمات 

مذهبي و جلسات قرآن خيلي اهميت بدهيد. 

گفت وگوي »جوان« با برادر و يكي از بستگان شهيد محمدتقي اربابي

براي شهادت به سوريه رفت نه براي بازگشت

  پدر شهید اربابي در مركز تصوير به همراه دو فرزند شهید
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حل جدول 3254

کشف ۱۶۰ کیلوگرم حشیش 
از یک موادفروش در شوش

جانشین رئیس پلیس مبارزه با موادمخدر تهران بزرگ 
از کشف ۱۶۰ کیلوگرم مخدر حشیش از یک فروشنده 

موادمخدر در جنوب تهران خبر داد.
 سرهنگ حسین باباپور دراین باره گفت:  ماموران پلیس 
با  مبارزه  راستای  در  بزرگ  تهران  موادمخدر  با  مبارزه 
فعال  باندهای  انهدام  و  مرگ  سوداگران  و  قاچاقچیان 
از  غار مطلع شدند که یکی  و دروازه  در منطقه شوش 
گسترده  توزیع  و  تهیه  به  اقدام  موادمخدر  قاچاقچیان 

موادمخدر از نوع حشیش در این مناطق کرده است. 
وی با بیان اینکه این سوداگر مرگر شیوه و شگرد خاصی 
در توزیع موادمخدر داشت، گفت: همین موضوع سبب 
شد تا دستگیری این فرد با پیچیدگی هایی همراه شود 
که خوشبختانه ماموران با هوشمندی موفق به شناسایی 
ترفندهایی خاص  با  متهم  فرد شدند.  این  و دستگیری 
اقدام به اجاره یک باب منزل مسکونی در منطقه شوش 
کرده و در آن محل اعمال مجرمانه اش را انجام می دهد. 
فرد  این  مخفیگاه  از  بازرسی  انجام  به  اشاره  با  باباپور 
کیلوگرم   ۱۶۰ شده،  انجام  بازرسی  جریان  در  گفت: 
مخدر حشیش که بسیار ماهرانه در محل های این منزل 

استیجاری جاساز شده بود، کشف و ضبط شد. 
جانشین رئیس پلیس مبارزه با مواد مخدر تهران بزرگ 
انجام شده  بازجویی های  اینکه متهم در جریان  بیان  با 
به جرم خود اعتراف کرد، گفت: این فرد پس از تشکیل 
دادسرا  روانه  به جرم  رسیدگی  روند  ادامه  برای  پرونده 
پرونده  این  ابعاد  دیگر  درباره  ماموران  تحقیقات  و  شد 

همچنان ادامه دارد.

کشف محموله تریاک از 
کامیون میوه در میدان تره بار

رئیس پلیس مبارزه با موادمخدر تهران بزرگ از کشف 
۲۰۰ کیلوگرم تریاک از یک کامیون حامل بار میوه در 

میدان میوه  و تره بار شهر تهران خبر داد.
سرهنگ ضرغام آذین در تشریح جزئیات این خبر گفت:  
تهران  مخدر  مواد  با  مبارزه  پلیس  دهم  پایگاه  ماموران 
به  میوه  بار  حامل  کامیون های  کنترل  حین  در  بزرگ 
شدند  متوجه  که  بودند  تهران  بار  تره  و  میوه  میدان 
تعدادی از رانندگان کامیون ها با تشکیل باندی اقدام به 
با  و  کرده  تهران  جنوبی  استان های  از  موادمخدر  تهیه 
جاساز کردن آن در محموله های میوه قصد انتقال آن به 
تهران را دارند.  وی با بیان اینکه ماموران درهمین راستا 
به یک دستگاه کامیون حامل بار میوه مشکوک شدند، 
گفت:  در ادامه ماموران پلیس مبارزه با موادمخدر تهران 
به  اقدام  و  شده  عمل  وارد  بیشتر   بررسی  برای  بزرگ 
متوقف کردن این کامیون و بازدید از بار آن کردند که در 
جریان آن ۲۰۰ کیلوگرم تریاک که به شکل ماهرانه ای 

در میان بار میوه جاساز شده بود کشف و ضبط شد.
بیان  با  بزرگ  با مواد مخدر تهران  رئیس پلیس مبارزه 
اینکه در این خصوص سه نفر از سوداگران مرگ دستگیر 
و  شده  منتقل  انتظامی  مقر  به  افراد  گفت: این  شدند، 
جرم  به  آن  جریان  در  که  گرفتند  قرار  بازجویی  تحت 
خود اعتراف کردند. در ادامه نیز برای این افراد پرونده ای 
تشکیل شده و آنان به همراه پرونده متشکله برای ادامه 

روند رسیدگی به جرم روانه دادسرا شدند. 

خبر

جدول 3255

به گفته کارشناسان امر، ایران تا سال ۱4۲۰ به سن سالمندی و 
پیشی گرفتن سرعت رشد تعداد سالمندان از رشد کل جمعیت 
می رسد؛ دغدغه  افزایش جمعیتی که سالهاست مطرح می شود 
جدی  اقدام  تنها  گفت  می توان  و  مانده  بی پاسخ  همچنان  و 
مسئولین در این راستا تدوین طرح “جوانی جمعیت و حمایت 
از خانواده” بوده که آن هم مورد انتقادات جدی از سوی صاحب 

نظران واقع شد.
شاخص های  بر  استناد  با  شناسی  جمعیت  حوزه  کارشناسان 

جمعیتی، نگران حال جمعیت ایران در سالهای آتی هستند. 
اگرچه به گفته مسئوالن در سال 99 با توجه به پاندمی کووید 
شاهد  ازدواج،  تشریفات  و  مراسمات  هزینه های  کاهش  و   ۱9
مسائل  کلی  طور  به  اما  بودیم  ازدواج  درصدی  پنج  افزایش 
التحصیالن  فارغ  بیکاری  جوانان،  آموزی  حرفه  عدم  پیرامون 
مسکن،  تهیه  مشکالت  اقتصادی،  مشکالت  دانشگاهی، 
و... همگی  و زندگی مستقل  هزینه های گزاف تشکیل خانواده 
دست به دست هم داده تا ازدواج و تشکیل خانواده به ریسکی 

بزرگ برای جوانان تبدیل شود. 
از سوی دیگر همین مشکالت نیز دامن گیر زوجهای جوان نیز 
شده، به طوری که به دلیل هزینه های باالی زندگی به داشتن 
یک فرزند اکتفا کرده و یا اصال به فرزندآوری و بچه دار شدن 

فکر نمی کنند.

مواجهه ایران با پدیده انفجار عمودی سالخوردگان تا 
سال 1420 

سیده فاطمه محبی، کارشناس مطالعات اجتماعی، معتقد است 
پدیده  با  و  رسیده  سالمندی  به سن   ۱4۲۰ سال  تا  ایران  که 
انفجار عمودی سالخوردگان) پیشی گرفتن سرعت رشد تعداد 

سالمندان از رشد کل جمعیت( روبه رو خواهد شد.
با سالخوردگی  به گفته وی، جمعیت کشور در دهه های آتی 
مواجه می شود و نسبت افراد مسن به افراد جوان افزایش خواهد 
افزایش  تبعات  و  پیامدها  از  برای جلوگیری  داشت.  همچنین 
درصدد  سیاستگذار  های  دستگاه  باید  کشور  در  سالمندی 
شناسایی و حل مشکالت و نیازهای سالمندان برآیند و وضعیت 
را رصد و پایش و برنامه ملی برای سالمندان در سال های آتی 

تدوین کنند.

رشد سالمندی کشور 2 برابر رشد جهانی است
این کارشناس که در یک برنامه رادیویی سخن می گفت، اظهار 
کرد: اکنون جمعیت سالمند باالی ۶۰ سال کشورمان با رقم ۸ 
میلیون و ۲۰۰ هزار نفر، حدود 9.9 درصد جمعیت کشور است.  
و در سالهای  است  برابر رشد جهانی  رشد سالمندی کشور ۲ 
۱4۲۰ تا ۱4۳۰ حدود ۲۶ تا ۳۱ میلیون جمعیت سالخورده در 
کشور خواهیم داشت که یک چهارم جمعیت کشور خواهد بود.

وی با بیان اینکه سالخوردگی جمعیت با کاهش باروری اتفاق 
و  کرد  تاکید  آوری  فرزند  گفتمان  گسترش  لزوم  بر  افتد،  می 
دانشگاه  اساتید  بهداشتی،  مختلف  مراکز  طریق  از  باید  افزود: 
ها، تصویری از سالخوردگی کشور که در دهه های آینده با آن 
مواجه هستیم ترسیم شود تا همه باور کنند که افزایش جمعیت 
و  بهداشتی  درمانی،  لحاظ  از  فشاری  و  تبعاتی  چه  سالخورده 

اقتصادی و اجتماعی بر کشور وارد می کند.
کاهش  با  داد:  ادامه  خانواده  پژوهشگرحوزه  و  حقوقدان  این 
باروری در آینده ما با کمبود و نبود نیروی کارجوان در کشور 
نیروی جوان وارد می شود  بر  مواجه هستیم و فشار مضاعفی 
مشارکت  ما  سالخورده  نیز جمعیت  دیگر  از سوی  و همچنین 
بیمه،  بازنشستگی،  های  هزینه  و  داشت  نخواهد  اقتصادی 
بهداشت و درمان سالخوردگان فشار مضاعفی به سیستم بیمه و 

بازنشستگی وارد می کند.

افزایش مرخصی زایمان، طرح تشویقی موثر در 
فرزندآوری خانواده ها

 همچنین ناهید دیناروند کارشناس جمعیت روانشناس بالینی، 
برنامه  این  در  نیز که  فرزندی  پژوهشگر تک  و  مشاور خانواده 
حضور داشت، مهاجرت بی رویه روستاییان به شهرها و الزامات 
الگوی شهرنشینی را از دالیل کاهش فرزندآوری در دهه  های 
اخیر دانست و گفت: با آموزش و حمایت از روستاییان می توان 
به شهرها  از فشار مضاعف  و  از مهاجرت روستائیان جلوگیری 

پیشگیری کرد. 
به گفته وی، مقوله پیری و سالخوردگی جمعیت مختص کشور 
ما نیست و کل جهان درگیر این مسئله است ولی با توجه به 
وضعیت ایران به عنوان کشور مقتدر در خاورمیانه باید افزایش 

جمعیت جوان مورد تاکید بیشتر قرار گیرد.
کمتر  فرزند  شعار  که  است  معتقد  فرزندی  تک  پژوهشگر  این 
زندگی بهتر، لقمه ای بود که غربی ها برای ما گرفتند در حالی 
که در برخی کشور های دیگر خانواده ها تا ۱۱ فرزند هم دارند.

دیناروند بر لزوم تدوین قوانین و سیاستهای تشویقی برای فرزند 
آوری تاکید کرد و افزود: افزایش مرخصی زایمان از شش ماه به 
9 ماه و مرخصی دو هفته به پدر فرزند از جمله تصمیماتی است 
که اگر تمام دستگاه ها ملزم به انجام آن باشند در تشویق به 

فرزندآوری بسیار نقش موثری خواهد داشت.
بالینی، تصریح کرد: برای  این کارشناس جمعیت و روانشناس 
برای  و  باشد  داشته  وجود  تکرار   و  استمرار  باید  رفتار،  تغییر 
تغییر نگرش تک تک افراد جامعه و مسئولین باید صدا و سیما و 
آموزش و پرورش پیامدها و تبعات سالخوردگی جامعه و لزوم بر 
فرزند آوری را مرتبا تکرار کند تا تغییر نگرش و باور ایجاد شود.

در این بین نیز می توان گفت جدی ترین اقدام مسئولین در این 
در  خانواده”  از  و حمایت  “جوانی جمعیت  تدوین طرح  راستا، 

مجلس شورای اسالمی بوده است که اجرای آزمایشی آن برای 
هفت سال در اسفند 99 توسط نمایندگان مجلس تصویب شد.

تا چندین دهه آینده شاهد سونامی سالمندی در ایران 
خواهیم بود

 علیرغم اینکه تصور می شد پس از سالها معطل ماندن این طرح 
در مجلس شورای اسالمی، که پس از حدود شش سال با اجماع 
نظران  صاحب  گفته  به  اما  رسیده  تصویب  به  نظری  اتفاق  و 
اشکاالت قابل توجهی در برخی مواد آن وجود دارد. مهم ترین 
آن مربوط به مباحث پیرامون اختیاری کردن غربالگری مادران 

باردار می شود که بررسی مجدد طرح را ضروری کرده است.
اما فارغ از ایرادت وارد شده به برخی مواد این طرح، مشوق های 
خوبی نظیر اختصاص زمین ۱۵۰ تا ۲۰۰ متری به خانواده ها 
را برای تولد فرزند سوم و... در جهت افزایش فرزندآوری و به 
طور کلی افزایش و جوانی جمعیت در آن پیش بینی و وعده 

شده است.
صالح قاسمی، جمعیت پژوه نیز در گفتگو با رادیو، درباره طرح 
از  حمایت  و  جمعیت  جوانی  قانون  در  کرد:  اظهار  شده  یاد 
خانواده که مجلس اخیرا تصویب کرده است راهکارهای خوبی 
برای حمایت از خانواده ها و مشوق هایی برای فرزندآوری پیش 
که  بیاید  کار  روی  دولتی  رود  می  امید  که  است  شده  بینی 

مصوبات این قانون را اجرا کند.
کارشناس آمارها و سیاست های جمعیتی ایران و جهان تاکید 
کرد: متاسفانه در ۷ سالی که از ابالغ سیاست های کلی جمعیت 
می گذرد شاهد این بودیم که دولت فعلی کوچکترین توجهی 

به سیاستهای جمعیتی نکرد.
سونامی  شاهد  آینده  دهه  چندین  تا  اینکه  بیان  با  قاسمی 
آماده  کشور  متاسفانه  گفت:  بود  خواهیم  ایران  در  سالمندی 
و  اجتماعی  ساختارهای  به  امر  این  نیست.  سالمندی  سونامی 
اقتصادی کشور آسیب وارد کرده و کشور را دچار مشکل های 

جدی خواهد کرد.  

لزوم استفاده از تجارب جهانی برای ارائه مشوقهای 
فرزندآوری به خانواده ها 

وی افزود: مدیریت بحران سالمندی در کشور هیچ راهی به جز 
سرمایه گذاری و حمایت از خانواده هایی که در سنین باروری 
خانواده  به  جهانی  تجارت  از  استفاده  با  باید  و  ندارد  هستند 
آوری  فرزند  به  تا  بدهیم  فرهنگی  و  اقتصادی  های  مشوق  ها 

ترغیب شوند.
این جمعیت پژوه با اشاره به عدم وجود برنامه و تدبیر الزم برای 
مواجه با افزایش جمعیت سالمندی در کشور اظهار کرد: همه 
ایران  برای سالمندی دارند ولی  کشور های جهان سند جامع 
سند و برنامه ای ندارد و مسئولین همانگونه که هر سال با آمدن 
یک باران غافلگیر می شوند متاسفانه برای سالمندی هم برنامه 
ندارد.   قاسمی سالمندان را نور چشم و ذخیره جامعه و خانواده 
ها دانست و گفت: پیامدهای سالمندی در کشور بسیار گسترده 
و جدی بوده و پیامدهای حوزه اقتصادی نسبت به حوزه های 

اجتماعی، فرهنگی، سیاسی بیشتر خواهد بود.

یک سوم جمعیت ایران طی دهه آینده، ۶0 سال به باال 
می شوند 

این آینده پژوه و آسیب شناس با اشاره به اینکه مطالعات نشان 
می دهد هزینه های بهداشتی و درمانی یک سالمند چهار و نیم 
سوم جمعیت  یک  آینده  دهه  در  افزود:  است  جوان  یک  برابر 

کشور را افراد باالی ۶۰ سال تشکیل می دهد.

مسئوالن به فکر اصالح الگوی جمعیتی باشند 
سطح  با  موازی  نیز  کشور  باروری  نرخ  اینکه  به  اشاره  با  وی 
و  است گفت: در صورتی که دولت  سالمندی در حال کاهش 
فرزندآوری  و  جمعیت  الگوی  اصالح  فکر  به  مربوطه  مسئوالن 
دچار  غربی  کشورهای  همچون  آینده  سالهای  طی  نباشند، 
اجتماعی  ابعاد  تمامی  و  شد  خواهیم  جمعیت  رکود  و  بحران 
و اقتصادی کشور نیز با مشکل کنترل جمعیت سالمند کشور 

مواجه خواهد شد.

مسئوالن به فکر اصالح الگوی جمعیتی باشند 

کاهش زباله های پالستیکی
 به کمک راهکار ادبی



 هیچ کس با اصل مولدسازی 
مخالفتی ندارد

بسته وحدت آفرین دولت 
دشمنان را ناکام گذاشت

صفحه )4(صفحه )4(

مولدسازی  اصل  با  هیچ کس  گفت:  رئیس جمهور  حقوقی  معاون   
مخالفتی ندارد و بحث مورد اختالف در رابطه با مصونیت افرادی 
است که قصد فروش این اموال را دارند، که آیا باید در چارچوب 
قواعد و قوانین موجود، این کار را انجام دهند یا خیر. محمد دهقان 
درباره اینکه در هفته های گذشته برخی به نقد مصوبه مولدسازی 

دولت پرداخته اند، اظهار داشت: هیچ کس با اصل ...

سخنگوی کمیسیون امور داخلی کشور و شوراها در مجلس، برنامه 
دربازگشت  بی سابقه  شرایط  کردن  فراهم  برای  سیزدهم  دولت 
ایرانیان به وطن را اوج تحمل نظام دانست و گفت: رییس جمهور 
فضای  ایجاد  در  را  دشمنان  آفرین،  وحدت  بسته  از  رونمایی  با 
دوقطبی در کشور مایوس کرد. علی حدادی، درباره سخنان رییس 

جمهور در روز ۲۲ بهمن مبنی بر ایجاد تسهیالت بی سابقه ...
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۶۰کودک کار خیابانی
 در استان شناسایی شد

مسئوالن به فکر
 اصالح الگوی جمعیتی 

باشند 

هشدار سطح نارنجی تا روز 
چهارشنبه در استان ادامه دارد

سرپرست مرکز پیش بینی اداره کل هواشناسی 
کهگیلویه و بویراحمد گفت : با توجه به تقویت 
فعالیت سامانه بارشی از روز )یکشنبه ۲۳بهمن 
روز  پایان  تا  نارنجی  سطح  هشدار   ،  ) ماه 
چهارشنبه ۲۶بهمن ماه جاری در استان ادامه 
دارد.ولی بهره مند افزود: بارش برف و باران، رعد 
مناطق سردسیر  در  و  دید  کاهش  مه،  برق،  و 
،ارتفاعات و دامنه ها بارش برف ،احتمال وقوع 
بهمن و کوالک برف از ویژگی های این سامانه 
اثر  منطقه  کرد:  تصریح  است.بهره مند  بارشی 

این سامانه بارشی یاسوج ، امامزاده...

مذاکره  و  خارجه  امور  وزیر  سیاسی  معاون 
کننده ارشد هسته ای ایران درباره مذاکرات 
به  معطوف  ما  مذاکرات  گفت:  تحریم ها  رفع 
تحریم های  و  است  اقتصادی  تحریم های 
سال  در  که  توافقی  چارچوب  در  اقتصادی 
و  شود  برداشته  باید  گرفت،  انجام   ۲۰۱۵
همینطور تحریم هایی که جدید توسط دولت 
وضع  ایران  اسالمی  جمهوری  علیه  ترامپ 
و  برداشته شود  کامل  به طور  باید  بود  شده 

این وظیفه آنهاست که تحریم ها را بردارند.
علی باقری در گفت وگو با شبکه المنار لبنان 
رفع  مذاکرات  تحوالت  آخرین  خصوص  در 
نکته  دو  به  باید  اینجا  در  گفت:  تحریم ها 
اشاره کنم؛ نخست انیکه پیشرفت های علمی، 
فناوری و صنعتی هسته ای ایران نشان دهنده 
این است که جمهوری اسالمی ایران در سایه 
استقالل توانسته است در عرصه هسته ای به 
مرزهای دانش و فناوری وصنعت دست پیدا 
کند اما قدرت های بزرگ برای مقابله با ملت 
را  بزرگ  و دستاورد  این ظرفیت  واقع  در  ما 
به یک تهدید تبدیل کنند و این دستاورد را 
برای اهداف غیر  به گونه ای جلوه دهند که 
صلح آمیز در جریان است در صورتی که این 
حرف ۱۰۰درصد نادرست است و فعالیت های 
در  کامال  ایران  اسالمی  جمهوری  هسته ای 
چارچوب تعهدات جمهوری اسالمی ایران به 
آژانس بین اللملی انرژی اتمی و در چارچوب 

تعهدات معاهده ان پی تی است.
در یک سال  افزود:  امور خارجه  وزیر  معاون 
داشت،  جریان  مذاکرات  که  گذشته  نیم  و 
سرعت مذاکرات ممکن است کم یا زیاد شده 
باشد اما یک پیوستگی و استمرار در مذاکرات 
جریان  در  گونه  این  به  هم  االن  داشتیم؛  را 
دو  بین  پیام ها  تبادل  چارچوب  در  که  است 
ادامه دارد و طرفین در حال  طرف همچنان 
و  هستند  یکدیگر  با  خود  دیدگاه های  تبادل 

وضعیت کنونی بین طرفین چنین است.
باقری در خصوص نقش میانجیگری قطر در 

تبادل پیام بین ایران و ...

و  کهگیلویه  بهزیستی  کل  اداره  اجتماعی  معاون 
استان  در  خیابانی  کار  ۶۰کودک  گفت:  بویراحمد 
خارجی  اتباع  آن  از  نفر   ۱۵ که  اند  شده  شناسایی 
مرکز  کرد:  اظهار  فر  عظیمی  هدایت  هستند. 
در  استان  خیابانی  کار  کودکان  آموزشی  حمایتی 
کنار مراکز اورژانس اجتماعی از طریق مداخله های 
سازی  آگاه  شناسایی،  برای  میدانی  اجتماعی،حضور 
عمومی و آموزش خانواده ها برای کاهش این پدیده 
فعالیت می کند. وی تاکید کرد: کارشناسان اورژانس 

های اجتماعی کهگیلویه و بویراحمد...

معاون اداره کل بهزیستی استان:

2

2

2 4

 رئیس بیمارستان شهید جلیل یاسوج گفت:

سقف بخش  دیالیز بیمارستان 

جلیل یاسوج ریزش کرد

مسئول واحد بهداشت دهان و دندان 
شهید دامیده شهرستان بویراحمد:
فرهنگ حذف نوشیدنی و 

خوراکی های صنعتی 
باید از کودکی نهادینه شود

مذاکرات معطوف به لغو 
تحریم های اقتصادی است

2

2

برای حمایت از سرمایه گذاران کهگیلویه وبویراحمد ؛

مجتمع های کارگاهی 
در دستور کار

3

انقالب  دوم  گام  بیانیه  اینکه  بر  تاکید  با  جمهور  رئیس  معاون 
عمومی  مطالبه  و  شده  تبدیل  غالب  گفتمان  به  باید  اسالمی 
بیانیه  این  در  اظهارکرد:  بگیرد  شکل  جامعه  در  آن  اجرای  برای 
دستاوردها، ظرفیت ها و افق پیشرو به خوبی ترسیم شده است و 
گره گشای مشکالت کشور  تواند  می  آن  اصلی  محورهای  تحقق 

بوده و شرایط را برای تشکیل تمدن نوین اسالمی فراهم سازد.
بیانیه  اندیشگاه  ملی  همایش  دومین  در  حسینی  محمد  سید   
دوم انقالب اسالمی با عنوان فکر ورزی و آزاد اندیشی، به تبیین 
اسالمی  انقالب  دوم  گام  بیانیه  اصلی  نکات  و  محورها  تشریح  و 
پرداخت و با اشاره به موضوع مشارکت مردم در بیانیه گفت: حضور 
مردم در صحنه های انقالب و مشارکت فعال در اداره امور کشور از 
مهمترین دستاوردهای انقالب اسالمی است که در بیانیه گام دوم 

به آن تاکید شده است.
بهمن   ۲۲ راهپیمایی  در  مردم  حضور  حماسه  از  تجلیل  با  وی 
آن را در دنیا بی نظیر توصیف کرد و گفت: در هیچ کجای دنیا 
نمی توان نمونه مشابهی یافت که یک ملت بعد از گذشت 44 سال 
همچنان با صالبت و استوار پای انقالب خود ایستاده باشند.  مردم 
در راهپیمایی ۲۲ بهمن سنگ تمام گذاشتند و آن را به رزمایش 
اقتدار در مقابل همه بدخواهان انقالب اسالمی تبدیل کردند البته 
این موضوع مسئولیت کارگزاران و دلسوزان نظام را در خدمت به 

مردم مضاعف میکند.
در  دوم  گام  بیانیه  اینکه  بیان  با  ادامه  در  جمهور  رئیس  معاون   
مقایسه با موارد مشابه از انسجام و جامعیت باالتری برخوردار است 
گفت: رهبر فرزانه انقالب در چهل سالگی انقالب این بیانیه را به 

نگارش در آوردند تا دچار روزمره گی نشویم.
امور  در  انقالب  معظم  رهبر  تجربه  و  اشراف  به  اشاره  با  حسینی 
اجرایی خاطرنشان کرد:  ممکن است برخی صاحبنظران مطالب 
و نکات خوبی را در حوزه مدیریت کشور بیان کنند که چه بسا از 
قابلیت اجرایی شدن برخوردار نباشد اما شخصیتی که این بیانیه را 
نوشتند کاماًل به امور اجرایی، سیاست خارجی و روابط بین الملل 
و نیز با دیدگاه اندیشمندان آشنایی کامل دارند. تک تک فصول و 
جمالتی که در این بیانیه با دقت و ظرافت نوشته شده است می 

تواند چراغ راه و برنامه جامعی برای پیشبرد امور باشد.
 معاون رئیس جمهور با اشاره به اینکه در بیانیه گام دوم، بر مقایسه 
انقالب اسالمی با سایر انقالب های جهان تاکید شده است، گفت: 
انقالب اسالمی بزرگترین و مردمی ترین انقالب عصر حاضر است 
که همچنان اهداف و آرمان های آن پیگیری می شود این در حالی 
از  بعد  فرانسه  انقالب  از جمله  انقالب های جهان  که سایر  است 

مدتی به استبداد و دیکتاتوری منجر شده است.
از  برخورداری  رغم  به  المسلمین  اخوان  کرد:  خاطرنشان  وی 
ساقط  مصر  در  سال  یک  از  کمتر  در  قوی  و  منسجم  تشکیالت 
با مشکل  انقالب ها  از این  شد این در حالی است که هیچ کدام 
تهدید، تحریم و جنگ هم مواجه نبودند اما انقالب اسالمی ایران به 
رغم همه مشکالت و محدودیت هایی که دشمنان ایجاد می کنند 

نشان  این  و  ادامه می دهد  راه خود  به  پابرجا  و  استوار  همچنان 
دهنده عظمت و بزرگی این انقالب است.

 حسینی اقدام اندیشگاه بیانیه گام دوم انقالب اسالمی را در بررسی 
و تحلیل بیانیه ارزشمند توصیف کرد و گفت: در بررسی این بیانیه 
ضمن استفاده از نظرات و ایده های اساتید و صاحب نظران حوزوی 
و دانشگاهی، باید از تجربیات مدیران اجرایی نیز استفاده شود و 
با ترکیب حوزه نظر و عمل می توان به نتایج مفیدی دست یافت.

محورهای  تحقق  برای  اراده  و  عزم  وجود  جمهور  رئیس  معاون   
بیانیه گام دوم را حائز اهمیت دانست و گفت: برای برداشتن گام 
های بلند باید عزمی متناسب با شأن ملت ایران داشت و  بدون 
تردید تفکر کسانی که با حقارت و خود کم بینی توان ملت ایران 
توانند  بزباش می دانند نمی  آبگوشت  را در سطح قورمه سبزی و 
یک ملت را در مسیر علم و فناوری و رسیدن و تمدن اسالمی قرار 
دهند. اگر مسئولین از روحیه خودباوری و اعتماد به نفس برخوردار 
نبوده و پای کار نباشند سایر نهادها به تنهایی نمی توانند کاری 

از پیش ببرند.
معاون پارلمانی رئیس جمهور خاطرنشان کرد:  بیانیه گام دوم از 
ظرفیت ها و فرصت های فراموش شده سخن به میان آمده است 
و اقدام اخیر در مولدسازی دارایی های راکد و یا کم استفاده به 
عنوان یک نمونه از اقدامات اجرایی و جهادی  برای این است که 
هزینه حاصل از آن در فرآیند کامال شفاف در تکمیل پروژه های 

نیمه تمام رفع مشکالت مردم قرار بگیرد.
موضوع  به  خاطر  این  به  بیانیه  در  کرد:  خاطرنشان  حسینی 
بافی  منفی  و  نمایی  سیاه  با  که  شده  اشاره  نظام  دستاوردهای 
گسترده ای مواجه هستیم که با تبلیغات رسانه ای و روانی تالش 
می کند دستاوردهای نظام را نادیده بگیرد لذا باید این دستاوردها  
به خوبی به افکار عمومی معرفی شود تا روحیه امید و اعتماد در 

مردم تقویت شود.
 معاون رئیس جمهور اضافه کرد: اینکه در بیانیه از تمامیت ارضی 
به عنوان اولین دستاورد نام برده شده برای این است که در دوره 
قاجار و پهلوی بخش های مهمی از کشورمان در شمال، شرق و 
جنوب را بخاطر بی کفایتی حاکمان از دست دادیم اما در جنگ 
تحمیلی حتی یک وجب از خاک کشورمان در اختیار بیگانه قرار 

نگرفت.
انقالب  بیانیه  گام دوم   معاون رئیس جمهور خاطرنشان کرد: در 
بر آزادی، استقالل، عدالت، اخالق، معنویت، عزت، برادری و اخوت 
تاکید  این موضوعات  بر  ابتدا  از  نظام اسالمی  و  تاکید شده است 
داشته و اجازه نداده پشت تابلوی زیبای مذهب، قومیت، جنسیت 
اخیر  اهداف تجزیه طلبانه پیگیری شود که در حوادث  آزادی،  و 

صراحتاً از آن سخن گفتند.
اهتمام  نظام اسالمی  امور مجلس گفت:  معاون رئیس جمهور در 
ویژه ای به پیشرفت و توسعه دارد و در توسعه انسانی که مهمترین 
پله صعود کردیم  از ۷۰  بیش  است  ملت  پیشرفت یک  در  مولفه 
و در بسیاری از علوم و فناوری های نو در رتبه های برتر جهانی 

قرار داریم .
حسینی خاطرنشان کرد: اگر در دوره دولت گذشته به استفاده از 
ظرفیت های داخلی کم توجهی می شد اما دولت مردمی مصمم 
به طور  بنیان  دانش  های  و شرکت  های جوانان  فعالیت  از  است 
کامل حمایت کرده تا ایده ها و محصوالت آنان قابلیت صادراتی  و 

درآمد زایی برای کشور برخوردار شود.
 معاون رئیس جمهور مشارکت مردم را از محورهای اصلی بیانیه 
گام دوم توصیف کرد و گفت: مشارکت مردم صرفا محدود به حضور 
اقتصادی و  در راهپیمایی نمی شود بلکه در همه مسائل سیاسی، 
فرهنگی حضور مردم یک ضرورت است و دولت اهتمام ویژه ای به 

استفاده از ظرفیت های مردم دارد.
 معاون رئیس جمهور گفت: سلطه گران با انقالب های مخملی و 
رنگی موفق شدند برخی از سران کشورها را جابجا کرده و دولت ها 
را تغییر دهند اما در مقابل ملت ایران به رغم  هجمه همه جانبه و 
جنگ ترکیبی پیچیده ای که طراحی می کنند همواره ناکام بودند.
 معاون رئیس جمهور گفت: دشمنان تبلیغات روانی گسترده ای 
آنان اخبار حضور میلیونی مردم  انداختند  به راه  ایران  علیه ملت 
در بیش از ۱4۰۰ شهر و ۳۸ هزار روستا در راهپیمایی ۲۲ بهمن 
را منتشر نمی کنند اما در مقابل آتش زدن یک بنر در نقطه ای 

ناشناخته را به طور گسترده پوشش می دهند.
وی در ادامه توجه به توصیه های هفت گانه رهبر فرزانه انقالب در 
بیانیه گام دوم از سوی همه مردم، صاحب نظران، اساتید و مدیران 
را حائز اهمیت دانست و گفت:  این محورها هفتگانه اساس  حرکت 
آینده درخشان کشور را برای تبدیل شدن به نظام الگو و رسیدن 
به تمدن نوین اسالمی و زمینه سازی برای ظهور حضرت حجت 

عج فراهم می کند.
 حسینی خاطرنشان کرد: شعارهای انقالب، دستاوردها و توصیه های 
هفت گانه ای که در بیانیه گام دوم انقالب اسالمی وجود دارد باید 
به دقت مورد  بررسی  و اقدامات انجام شده در مسیر تحقق آن 
در  غالب  به گفتمان  فرهنگ سازی  با  و  بگیرد  قرار  ارزیابی  مورد 

سطح جامعه تبدیل شود.
ارزیابی  با  و  کرد  مراقبت  باید  کرد:  تاکید  جمهور  رئیس  معاون   
های مستمر اجازه نداد که این بیانیه به سرنوشت برخی از اسناد 
باالدستی که به فراموشی  سپرده شده و یا توجه چندانی به آن 

نشده، مبتال شود.
معاون رئیس جمهور در امور مجلس در پایان با بیان اینکه دولت 
در  انقالب  فرزانه  رهبر  هفتگانه  های  توصیه  اجرای  برای  مردمی 
محوری،  عدالت  داشت:  اظهار  دارد  اهتمام جدی  دوم  گام  بیانیه 
فقر  بردن  بین  از  ثروت،  عادالنه  توزیع  و  طبقاتی  فاصله  کاهش 
و  معنویت  و  اخالق  ترویج  و  تبعیض  و  فساد  با  مبارزه  و  مطلق 
توجه به ظرفیت های جوانان و نخبگان از جمله محورهایی است 
که دولت بر اساس محورهای بیانیه گام دوم، در سند تحول دولت 

مورد توجه قرار داده است.

رویکرد  از  باید  اینکه  بیان  با  سیاسی  فعال  یک 
گفت:  کنیم،  استقبال  عفو  برای  حاکمیت 
حاکمیت نیز باید نگاه پیشگیرانه و آسیب شناسی 
عفو  درباره  عطریانفر،  محمد  باشد.  داشته 
رئیس  اعالم  و  اخیر  های  ناآرامی  محکومان 
جمهور برای بخشودگی دانشجویان و چهره های 
از  باید  کرد:  اظهار  رسانه ای  ورزشی،  فرهنگی، 
رئیس  پیام  و  رهبری  سوی  از  اقدام  این  اصل 
با پشتوانه رهبری  بهمن که  جمهور در روز ۲۲ 
هم  ما  دوستان  کرد.  استقبال  گرفت،  صورت 
دیده  آسیب  این حوادث  بابت  این  از  پیش  که  
بودند،  از این تصمیم استقبال کردند. وی ادامه 
انتظار داشت که حاکمیت  باید  این حال  با  داد: 
باشد.  داشته  مسائل  این  در  آسیب شناسانه  نگاه 
سوی  از   بارها  و  بارها  دور  گذشته های  در 
صاحب نظران و دلسوزان این تذکر داده می شد 
نباید  سیاسی  یا  رسانه ای  تخلفات  مورد  در  که 
این  بلکه  شود،  برخورد  واوباش  اراذل   همانند 
خود  خاص  قوانین  براساس  باید  اتهامی  عناوین 
رسیدگی  منصفه  هیات  ظرفیت  بر  تکیه  با  و 
از این  باید  شود. این فعال سیاسی تصریح کرد: 
رویکرد حاکمیت برای عفو استقبال کنیم ولی به 
داشته  پیشگیرانه  نگاه  که  بگوییم  هم  حاکمیت 
براساس  را  اتهامی  عناوین  از  هرکدام  و  باشد 
قوانین موضوعه خود بررسی کند تا دیگر در ادامه 
باشد. من  نداشته  تسامحی  نگاه  به وجود  نیازی 
معتقدم که اگر نگاه آسیب شناسی و پیشگیرانه ای 
وجود داشته باشد، دیگر نیاز نیست که از ظرفیت 

رهبری برای عفو استفاده کنیم.

از هر اقدامی برای بازترشدن فضای 
سیاسی استقبال می کنیم

دانشگاه  سابق  استاد  و  سیاسی  علوم  پژوهشگر 
تهران نیز گفت: هر حرکتی هرچند محدود باشد 
و چندان بلندپروازانه نباشد اما باعث شود شرایط 
سیاسی و اجتماعی کشور مقداری تغییر و بهبود 

یابد و فضا بازتر شود، باید از آن استقبال کنیم.
محکومان  عفو  به  اشاره  با  زیباکالم،  صادق 
مسیر  این  امتداد  و  اخیر  حوادث  و  اعتراضات 
برای بخشودگی دانشجویان و رفع محدویت های 
اظهار  رسانه ای،  و  ورزشی  فرهنگی،  چهره های 
و  باشد  محدود  این که  هرچند  حرکتی  هر  کرد: 
چندان بلندپروازانه نباشد، اما باعث شود شرایط 
سیاسی و اجتماعی کشور مقداری تغییر و بهبود 

یابد و فضا بازتر شود، ما باید از آن استقبال کنیم 
و نباید بگوییم فایده ندارد یا کافی نیست.

پیش روی مان  بیشتر  گزینه  دو  ما  افزود:  وی 
اعالم  آن  از  بعد  است که  براندازی  یکی  نداریم؛ 
چطور  و  اساسی  قانون  چه  که  شود  همه پرسی 
حکومتی می خواهیم، یک گزینه دیگر این است 
با تغییرات تدریجی که درون نظام به وجود  که 
اجتماعی  و  کنیم وضعیت سیاسی  می آید سعی 
کشور را از شرایط فعلی نجات دهیم و به سمتی 
کاهش  مطبوعات،  آزادترشدن  به  که  ببریم 
و  قضائیه  قوه  بیشتر  استقالل  سیاسی،  زندانیان 
زندانیان سیاسی  تعیین محکومیت  از  جلوگیری 
پژوهشگر  شود.  منجر  نهادها  برخی  سوی  از 
علوم سیاسی و استاد سابق دانشگاه تهران اظهار 
که  است  آن  تغییرات  بنیادی ترین  از  یکی  کرد: 
حکومت پاسخگو شود امری که ظرف چهل وسه 
بنابراین  است.  نیامده  چشم  به  گذشته  سال 
محسوب  حکومت  پاسخگویی  گام  بزرگترین 
سیاسی،  زندانیان  آزادی  که  شکلی  به  می شود، 
آزادی مطبوعات و استقالل قوه قضائیه یک طرف 
است و پاسخگویی حکومت در برابر تصمیماتش 
انتقاد از  با بیان اینکه نباید  یک طرف. زیباکالم 
می گیرد  که  تصمیماتی  به  اعتراض  و  حکومت 
باید  ما  کرد:  تصریح  نشود،  تلقی  عنوان جرم  به 
بتوانیم از حکومت و تصمیماتی که فعاًل حکومت 
و  سیاست ها  برخی  که  دهیم  نشان  می گیرد 
بنابراین  نیست.  ملی  منافع  نفع  به  استراتژی ها 
من با این دید به تصمیم اخیر دولت نگاه می کنم.

اقدام رئیس قوه مجریه 
در حمایت از حق اعتراض و انتقاد نیکو است

قوه  رئیس  اقدام  گفت:  مجلس  سابق  نماینده 
ایجاد  برای  قضائیه  قوه  رئیس  کنار  در  مجریه 
فضای الزم جهت پاسداشت آزادی و نیز حمایت 
است. کمال الدین  نیکو  انتقاد،  و  اعتراض  از حق 
پیرمؤذن، با اشاره به عفو محکومان اعتراضات و 
حوادث اخیر و امتداد این مسیر برای بخشودگی 
چهره های  محدویت های  رفع  و  دانشجویان 
رییس  سوی  از   رسانه ای  و  ورزشی  فرهنگی، 
هوشمندانه  اقدام  از  بعد  کرد:  اظهار   ، جمهور 
متهمان  و  محکومان  عفو  برای  انقالب  رهبری 
اقدام رئیس قوه مجریه در  اکنون  حوادث اخیر، 
الزم  فضای  ایجاد  برای  قضائیه  قوه  رئیس  کنار 
حق  از  حمایت  نیز  و  آزادی  پاسداشت  جهت 

اعتراض و انتقاد نیکو است.

معاون رئیس جمهور تاکید کرد:

بیانیه گام دوم باید به گفتمان غالب در جامعه تبدیل شود
عطریانفر با اشاره به اعالم بخشودگی ها از سوی رییس جمهور:

  از رویکرد رییس جمهور برای عفو استقبال کنیم

امام علی علیه السالم
مردم را ناگزیر فرمانروایی باید ، نیك یا بد ؛ تا در ]سایه [فرمان روایی 
او مؤمن ، کار خویش )طاعت خدا( کند و کافر ، بهره خویش ببََرد ، و 
خداوند ، هر کس را به اجل مقّدرش برساند ، و به وسیله او مالیات ها 

جمع آوری گردد و با دشمن ، جنگ شود و راه ها امن گردند .
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دستاورد جدید محققان؛

داروی جدید تزریقی که از ابتال به 
کووید شدید پیشگیری می کند

نتایج کارآزمایی بالینی جدید نشان می دهد که تزریق 
یک داروی بیولوژیک تجربی ممکن است خطر بستری 
به  را  کووید۱9  عفونت  از  ناشی  بیمارستان  در  شدن 

نصف کاهش دهد.
المبدا  “اینترفرون  شده،  گزارش  یافته های  اساس  بر 
پگیالت” )PEG-lambda( در برابر همه سویه های 

کووید ۱9 از جمله اومیکرون، مؤثر بود.
دکتر »جفری گلن«، محقق ارشد از دانشگاه استنفورد 
کالیفرنیا، گفت: »در طول این مطالعه، امواج متعددی 
و  برزیل  میان جمعیت های  در  از سویه های مختلف 
کانادا ظاهر شدند و المبدا در برابر همه آنها اثربخشی 

نشان داد.«
 PEG-lambda محققان دریافتند که هر چه بیماران

را زودتر دریافت کنند، وضعیت بهتری دارند.
بیماران واکسینه نشده ای که دارو را  نتایج نشان داد 
در سه روز اول شروع عالئم دریافت کردند، در مقایسه 
در  شدن  بستری  خطر  کاهش  درصد   ۸9 دارونما،  با 

بیمارستان داشتند.
اینترفرون  از  مصنوعی  نسخه  یک   PEG-lambda
المبدا است، یک پروتئین طبیعی که توسط سلول هایی 
ترشح می شود که احساس می کنند توسط یک ویروس 

مورد حمله قرار گرفته اند.
این پروتئین با توانایی ویروس برای تکثیر در سلول ها 
جلوگیری  میکروب  گسترش  از  و  می کند  تداخل 
سیگنال  همسایه  سلول های  به  همچنین  می کند. 
و  است  کرده  حمله  بدن  به  ویروس  یک  که  می دهد 

باعث واکنش ایمنی زنجیره ای می شود.
به گفته گلن، »این پروتئین یک ضد ویروس طبیعی 
است و اولین خط دفاعی بدن در برابر ویروس ها است.«

روی  بر  عمدتاً   PEG-lambda مورد  در  تحقیقات 
در  اما  است،  شده  متمرکز  ویروسی  هپاتیت  درمان 
اوایل پاندمی، گلن و همکارانش دریافتند که در برابر 

نمونه های آزمایشگاهی کووید ۱9 قوی است.
این امر باعث انجام این کارآزمایی بالینی شد که شامل 
بود   ۱9 کووید  به  آلوده  تازه  بیمار   ۲۰۰۰ به  نزدیک 
که در ۱۲ سایت در برزیل و پنج سایت در کانادا بین 
ژوئن ۲۰۲۱ تا فوریه ۲۰۲۲ تحت درمان قرار گرفتند.

طور  به  بیماران  عالئم،  شروع  از  پس  روز  هفت  طی 
تصادفی برای دریافت یک تزریق PEG-lambda یا 

دارونما تقسیم شدند.
 PEG-lambda که  بیمارانی  از  ۳درصد  از  کمتر 
دریافت کردند در بیمارستان بستری شدند، در حالی 
که تقریباً ۶درصد از بیمارانی که دارونما تزریق کردند 
در بیمارستان بستری شدند. این نشان دهنده کاهش 
برای  بیمارستان  در  بستری شدن  درصدی خطر   ۵۱

کسانی است که دارو را دریافت می کنند.
نتایج حتی زمانی بهتر بود که بیماران دارو را در عرض 
PEG- سه روز دریافت کردند - ۱.9درصد از بیماران

دارونما  گروه  از  ۳.۱درصد  با  مقایسه  در   lambda
خطر  نسبی  کاهش  که  شدند  بستری  بیمارستان  در 

۵۸درصد را نشان می دهد.
گلن افزود PEG-lambda همچنین به نظر می رسد 

برای بیماران بی خطر باشد.

محققان می گویند؛

کاهش مصرف کالری روند پیری را 
ُکند می کند

تواند  می  تر  طوالنی  زندگی  کلید  محققان،  گفته  به 
کمتر خوردن باشد.

محدود  کالری  با  غذایی  رژیم  که  دریافتند  محققان 
مزایای سالمتی قابل توجهی از جمله تأخیر در پیری 

دارد.
مطالعه  این  ارشد  نویسنده  بلسکی«،  »دان  دکتر 
»نکته  می گوید:  نیویورک،  در  کلمبیا  دانشگاه  از 
پیری  می توان سرعت  که  است  این  ما  مطالعه  اصلی 
بیولوژیکی را کاهش داد و ممکن است از طریق اصالح 

سبک زندگی و رفتار به این ُکندی دست یافت«.
بالینی فاز ۲ شامل ۲۲۰ بزرگسال بود که  کارآزمایی 
کاهش  را  شأن  غذایی  رژیم  کالری  درصد   ۲۵ برخی 
دادند یا اصاًل تغییری ایجاد نکردند. شاخص توده بدنی 
)BMI( برای شرکت کنندگان از ۲۲ تا ۲۷ متغیر بود 

)BMI ۳۰ آستانه چاقی است(.
در ماه اول، به افرادی که در گروه کالری محدود بودند، 
اندازه  با  تا  شد  داده  آماده  غذایی  وعده  سه  روز  هر 
وعده ها آشنا شوند. آنها در مورد رژیم غذایی خود برای 

۲4 هفته اول این مطالعه دو ساله مشاوره گرفتند.
دریافت  در  محدودیتی  یا  مشاوره  هیچ  دیگر  گروه 

کالری نداشتند.
گذشته  داده های  اساس  بر  الگوریتمی  از  محققان 
برای ۱۰۰۰ نفر استفاده کردند که به مدت ۲۰ سال 
برخی  چگونه  ببینند  تا  گرفتند  قرار  پیگیری  تحت 
مطالعه  مورد  گروه  در   DNA زیستی  نشانگرهای  از 

تغییر کرده است.
الگوریتم مانند یک “سرعت سنج” بود تا سرعت  این 

پیری شرکت کنندگان را بسنجد.
کسانی که کالری خود را کاهش دادند، ۲ تا ۳ درصد 
مرگ  احتمال  و  دادند  کاهش  را  خود  پیری  روند 

زودهنگام ۱۰ تا ۱۵ درصد کاهش یافت.
محققان قصد دارند افرادی را که رژیم غذایی با کالری 

محدود دارند به مدت ۱۰ سال دنبال کنند.
خوردن  کم  چرا  که  نیست  »مشخص  گفت:  بلسکی 
ممکن  اگرچه  می شود،  پیری  روند  شدن  ُکند  باعث 

است باعث تغییرات سلولی شود.«
در  که  جنوبی  کالیفرنیای  دانشگاه  از  لونگو«،  »والتر 
حال،  این  »با  می گوید:  نداشت،  شرکت  مطالعه  این 
محدودیت های طوالنی مدت کالری در حیوانات مضر 
متابولیسم  عضالنی،  قدرت  کاهش  جمله  از  است، 

ُکندتر و اختالل در سیستم ایمنی.«
لونگو گفت: »ممکن است اثرات ضد پیری قدرتمندی 
سایر  یا  ضعف  از  درجاتی  احتماالً  اما  کند،  ایجاد 
نباشند، هم  مفید  است چندان  را که ممکن  مسائلی 

ایجاد می کند.«

معاون حقوقی رئیس جمهور:

 هیچ کس با اصل مولدسازی مخالفتی ندارد
 معاون حقوقی رئیس جمهور گفت: هیچ کس با اصل مولدسازی 
مصونیت  با  رابطه  در  اختالف  مورد  بحث  و  ندارد  مخالفتی 
افرادی است که قصد فروش این اموال را دارند، که آیا باید در 
چارچوب قواعد و قوانین موجود، این کار را انجام دهند یا خیر.

محمد دهقان درباره اینکه در هفته های گذشته برخی به نقد 
مصوبه مولدسازی دولت پرداخته اند، اظهار داشت: هیچ کس با 

اصل مولدسازی مخالفتی ندارد.
این  به  مولدسازی  کرد:  اضافه  رئیس جمهور  حقوقی  معاون 
معناست که یک ملک فروافتاده وجود دارد که از آن استفاده 
نمی شود و قصد داریم آن را به مالی که ثروت فزاینده تولید 

می کند، تبدیل کنیم.
وی ادامه داد: بحث مورد اختالف در رابطه با مصونیت افرادی 
است که قصد فروش این اموال را دارند که آیا باید در چارچوب 
قواعد و قوانین موجود، این کار را انجام دهند یا خیر که در این 

زمینه نظرات متعددی در این زمینه وجود دارد.
دهقان تاکید کرد: ما حقوقی ها نمی توانیم در این زمینه اظهار 
نظر کنیم چراکه به طور کلی این مصونیت برای هیچ شخصی 

وجود ندارد.

مصوبات هیات امنای دانشگاه ها،
 باید از نظر حقوق بازبینی شود

گفت:  کشور  محاسبات  دیوان  عالی  آموزش  کل  حسابرس 
بازبینی  حقوقی  نظر  از  باید  دانشگاه ها  امنای  هیات  مصوبات 

شود.
اکبر حیدری روز یکشنبه در نشست مدیران حقوقی دانشگاه ها، 
را  ترین آسیب  بزرگ  فناوری،  و  پژوهش  عالی  آموزش  مراکز 
مجوز طالیی قانونگذار به دانشگاه ها یعنی قانون احکام دایمی 
دانست و گفت: این قانون مجوزی به دانشگاه داد تا خود را از 

قید و بند قوانین دولتی آزاد کنند.
وی ادامه داد: اما استفاده نادرست از این قانون باعث شده در 
مجلس و دستگاه های دولتی این نگاه عوض شود و طرحی در 
حال اجرا است که برخی دانشگاه ها و بخش ها را از شمول 

قانون احکام دایم خارج کند.
حیدری پیشانی رشد و توانمندی هر کشوری را در دانشگاه ها 
دانست و افزود: دلیل تدوین و ابالغ ماده احکام قانون دائم این 
بود که دانشگاه ها مستقل از دولت باشند؛ ولی دانشگاه ها و 
معاونان حقوقی از این زمینه استفاده نکردند و بیشتر مصوبات 

فردی را تصویب کردند.
حیدری با اشاره به جزء ۲ تبصره ۲ قانون بودجه سال گذشته 
یعنی همسان سازی حقوق گفت: قرار بود این بخش از مازاد 
بنابراین  نیفتاد،  اتفاق  این  تامین شود ولی  اموال فروش رفته 
حقی را ایجاد کردیم که بسیاری مواد قانونی آن رعایت نشد و 
حتی تبصره بودجه رعایت نشد و در نتیجه پرونده های زیادی 

در دیوان عدالت اداری برای کسب این حق تشکیل شد.
وی ادامه داد: دنبال این نیستیم که قانون را حذف کنیم ولی 
امنای هر  آن هیات  از  استفاده  با  نوعی  به  روز  بینیم هر  می 
افراد  جابجایی  و  افزایش حقوق  برای  مجوز خاص  دانشگاهی 
صادر می کنند و فضای عمده مصوبات هیات امنا بیشتر از آنکه 
جمعی باشد، فردی است که باعث شده دیوان عدالت اداری، 
سازمان برنامه و بودجه و دیوان محاسبات نسبت به آن بدبین 
استناد  با  شوند. حسابرس کل آموزش عالی دیوان محاسبات 
به گزارش دیوان محاسبات گفت: بخش عمده ای از اختیارات 
هیات امنای دانشگاه ها صرف افزایش حقوق کارکنان و فوق 
بوده  قانون  الزامات  رعایت  بدون  آن هم  و  العاده حقوق شده 
است. وی درباره جزییات این گزارش اظهار داشت: بیش از ۵۰ 
مورد احصا شده که در قوانین و مصوبات مغایرت های قانونی 
وجود دارد یا قوانینی تصویب شده ولی دستور العمل ندارد یا 
دستورالعمل دقیق نیست. در حالی که انتظار می رود معاونت 

حقوقی دانشگاه در این موارد دخالت و اعمال نظر کند.
حیدری درخصوص آیین نامه های مالی و اداری نیز یادآور شد: 
هر دانشگاهی بر اساس سیاست خود آیین نامه ها را شخصی 
شود.  می  فساد  گسترش  موجب  امر  همین  که  کرده  سازی 
همچنین مسائل کالن کنار رفته و منافع فردی مطرح می شود.

حیدری گفت: اشکال دیگر در مصوبات هیات امنا این است که 
اختیارات خود را به شخص یا گروهی تفویض کرده اند که آن 
هم موجب چالش است. حسابرس کل دیوان محاسبات با اشاره 
به بازبینی مصوبات مجلس شورای اسالمی به عنوان نهاد اصلی 
قانونگذاری در کشور خاطرنشان کرد: حتی مصوبات مجلس در 
شورای نگهبان بازبینی می شود؛ اما مصوبات هیات امنا هیچ 
جایی دقیق بازبینی نمی شود و ضرورت این امر وجود دارد. 
همین مساله باعث می شود مجوز آزادی عمل دانشگاه ها روزبه 
روز بیشتر مورد تهدید واقع شود. حیدری با ارایه مثالی افزود: 
موضوع انتقال فرزندان هیات علمی در دانشگاه ها تاکنون پنج 
بار در دیوان عدالت اداری ابطال شده ولی هنوز برخی دانشگاه 
ها آن را اجرا می کنند. وی ادامه داد: اگر مصوباتی در هیات 
امنای دانشگاه گذرانده شود که برای سایر دستگاه ها تکالیفی 
را مقرر می کند، باید ابتدا در نظر گرفت این مصوبه چطور باید 
اجرا شود. حیدری خواستار تاسیس نهادی در وزارت علوم شد 

که مصوبات هیات امنا را بازبینی کنند.

سالمت

جامعه

کاریکاتور

دود 44سالگی  انقالب در چشم دشمنان 

مذاکره کننده ارشد هسته ای ایران عنوان کرد:

مذاکرات معطوف به لغو تحریم های اقتصادی است

مذاکره  و  خارجه  امور  وزیر  سیاسی  معاون 
کننده ارشد هسته ای ایران درباره مذاکرات 
به  معطوف  ما  مذاکرات  گفت:  تحریم ها  رفع 
تحریم های  و  است  اقتصادی  تحریم های 
سال  در  که  توافقی  چارچوب  در  اقتصادی 
و  شود  برداشته  باید  گرفت،  انجام   ۲۰۱۵
همینطور تحریم هایی که جدید توسط دولت 
وضع  ایران  اسالمی  جمهوری  علیه  ترامپ 
و  برداشته شود  کامل  به طور  باید  بود  شده 

این وظیفه آنهاست که تحریم ها را بردارند.
علی باقری در گفت وگو با شبکه المنار لبنان 
رفع  مذاکرات  تحوالت  آخرین  خصوص  در 
نکته  دو  به  باید  اینجا  در  گفت:  تحریم ها 
اشاره کنم؛ نخست انیکه پیشرفت های علمی، 
فناوری و صنعتی هسته ای ایران نشان دهنده 
این است که جمهوری اسالمی ایران در سایه 
استقالل توانسته است در عرصه هسته ای به 
مرزهای دانش و فناوری وصنعت دست پیدا 
کند اما قدرت های بزرگ برای مقابله با ملت 
را  بزرگ  این ظرفیت و دستاورد  واقع  ما در 
به یک تهدید تبدیل کنند و این دستاورد را 
به گونه ای جلوه دهند که برای اهداف غیر 
صلح آمیز در جریان است در صورتی که این 
حرف ۱۰۰درصد نادرست است و فعالیت های 
در  کامال  ایران  اسالمی  جمهوری  هسته ای 
چارچوب تعهدات جمهوری اسالمی ایران به 
آژانس بین اللملی انرژی اتمی و در چارچوب 

تعهدات معاهده ان پی تی است.

طرفین در تبادل دیدگاه های خود
 با یکدیگر هستند

افزود: در یک سال  امور خارجه  وزیر  معاون 
داشت،  جریان  مذاکرات  که  گذشته  نیم  و 
سرعت مذاکرات ممکن است کم یا زیاد شده 
باشد اما یک پیوستگی و استمرار در مذاکرات 
جریان  در  گونه  این  به  هم  االن  داشتیم؛  را 
دو  بین  پیام ها  تبادل  در چارچوب  که  است 
طرف همچنان ادامه دارد و طرفین در حال 
و  یکدیگر هستند  با  دیدگاه های خود  تبادل 

وضعیت کنونی بین طرفین چنین است.

گفت وگوی مستقیمی با آمریکا نداریم
قطر  میانجیگری  نقش  خصوص  در  باقری 
کشورهای  و  ایران  بین  پیام  تبادل  در 
آمریکا  با  ما  گفت:  آمریکا  به خصوص  غربی 

نداریم و طبیعی است که  ارتباط مستقیمی 
طریق  از  ها  آمریکایی  و  ما  بین  پیام  تبادل 
این  گاهی  که  گیرد  می  واسطه صورت  یک 
واسطه  یک  یا  و  اروپایی  کشور  یک  واسطه 
غیر اروپایی است؛ ما بر این اساس تبادل پیام 
را بین دو طرف داشتیم و االن این مسئله هم 

وجود دارد.
با  ایران  ای  هسته  ارشد  کننده  مذاکره 
در  آمریکا  جمهور  رئیس  اظهارات  اشاره 
بعد  گفت:  هسته ای  توافق  مرگ  خصوص 
برخی  آمریکا  جمهور  رئیس  صحبت های  از 
مقامات زیربط آمریکایی درباره موضوع توافق 
کردند  صحبت  رسانه ها  با  مذاکرات  روند  و 
ها  پیام  تبادل  هم  عمل  در  طور  همین  و 

همچنان ادامه دارد.

کشورهای غربی در اغتشاشات اخیر
 در ایران دست خالی بودند

خصوص  در  خارجه  امور  وزیر  معاون 
اغتشاشات اخیر و نقش کشورهای غربی در 
این زمینه افزود: در مورد تحوالت و اتفاقاتی 
آنها  است  ممکن  افتاد،  ایران  داخل  در  که 
یک محاسبات غلطی داشته باشند اما وقتی 
مواجهه  ایران  واقعیت های  و  عمل  صحنه  با 
چیزی  و  دیدند  خالی  را  خود  دست  شدند، 
را در اختیار نداشتند که بخواهند در صحنه 

مذاکرات آن را نقد کنند.
باشند  داشته  طرحی  آن ها  اینکه  افزود:  وی 
جمهوری  علیه  مختلف  ابزارهای  از  که 
در  جمله  از  کنند،  استفاده  ایران  اسالمی 
نیست  آن  در  شکی  هیچ  مذاکرات  عرصه 
نشان  را  چیزی  همچنین  آنها  سابقه  چراکه 
در  اخیر  تحوالت  موضوع  در  ولی  می دهد 
ایران هیچ چیزی که نشان دهنده این باشد 
بخواهند  را  کاری  همچنین  بتوانند  آنها  که 
انجام بدهند ما مشاهده نکردیم و قطعا آنها 
توانایی انجام چنین کاری را نخواهند داشت.

یکی مهم ترین از خطوط قرمز ما 
بحث تضمین ها بود

خطوط  موضوع  مورد  در  کرد:  اضافه  باقری 
اساسی  و  قرمز  خطوط  از  یکی  ما،  قرمز 
بود  بحث تضمین ها  ایران  اسالمی  جمهوری 
نزد  آوری  اطمینان  تضمین های  باید  که 
جمهوری اسالمی ایران باشد تا طرف مقابل 

پایبند به تعهداتش باشد چون هدف اصلی ما 
گونه  به  تحریم هاست  رفع  مذاکرات  این  در 
ای که مردم ما انتفاع اقتصادی از آن داشته 

باشند.
مذاکره کننده ارشد هسته ای ایران ادامه داد: 
در کنار آن، رفع تحریم ها و انتفاع اقتصادی 
باید پایدار باشد و مقطعی نباشد؛ این یکی از 
بحث های اساسی بود که در طول مذاکرات 
با طرف مقابل مطرح شد و در یکی از ادواری 
که ما آخرین گفتگوها را داشتیم با هماهنگ 
کننده اروپایی که سپتامبر در نیویورک بود و 
بار دیگر بر این مساله تاکید کردیم و آنها نیز 

این نکته را مورد قبول و پذیرش قرار دادند.

مذاکرات ما معطوف به رفع تحریم های 
اقتصادی است

جدید  تحریم های  شدن  اضافه  درباره  باقری 
موازات  به  ایران  اسالمی  جمهوری  علیه 
معطوف  ما  مذاکرات  گفت:  پیام ها  تبادل 
تحریم های  و  است  اقتصادی  تحریم های  به 
سال  در  که  توافقی  چارچوب  در  اقتصادی 
و  شود  برداشته  باید  گرفت،  انجام   ۲۰۱۵
همینطور تحریم هایی که جدید توسط دولت 
وضع  ایران  اسالمی  جمهوری  علیه  ترامپ 
و  برداشته شود  کامل  به طور  باید  بود  شده 

این وظیفه آنهاست که تحریم ها را بردارند.
داد:  ادامه  خارجه  امور  وزیر  سیاسی  معاون 
برای  کردند  آمادگی  اعالم  ها  آمریکایی 
بازگشت به توافق و طرفی که اعالم آمادگی 
می کند برای بازگشت به توافق، باید آمادگی 
تعهد  و  باشد  داشته  را  خود  تعهدات  اجرای 

آمریکا در حال حاضر رفع تحریم هاست.

در صورتی که منافع ما تامین شود، 
هیچ مانعی برای نهایی سازی توافق 

وجود ندارد
کشورهای  زمانی  سقف  خصوص  در  باقری 
گفت:  نیز  خود  تعهدات  اجرای  برای  غربی 
باشند که  را داشته  این درک  باید  دو طرف 
نیازهای هر کدام یک ظرف زمانی دارد و باید 
این نیازها در این ظرف زمانی محقق شود از 
این رو تالش ما این است که در ظرف زمانی 
معقول و منطقی بتوانیم توافق را نهایی کنیم.

وی امضای توافق را منوط به اراده دو طرف 
دانست و افزود: جمهوری اسالمی ایران اعالم 

که  چارچوبی  در  که  است  کرده  آمادگی 
هیچ  تامین شود،  ومنافعش  قرمزش  خطوط 
مانعی برای نهایی سازی توافق حتی در کوتاه 

مدت ندارد.

سیاست همسایگی تابلوی سیاست 
خارجی دولت سیزدهم است

با  روابط  خصوص  در  خارجه  وزیر  معاون 
کشورهای منطقه به خصوص عربستان گفت: 
در دولت آیت اهلل رئیسی سیاست همسایگی 
تابلو سیاست خارجی جمهوری اسالمی ایران 
همین  بر  و  است  منطقه  کشورهای  درباره 
از کشورها که در دولت  با برخی  اساس هم 
رکود  حالت  از  بود،  راکد  آنها  با  روابط  قبل 
خارج و تبدیل به روابط با نشاط شد که در 
این زمینه می توان به روابط با تاجیکستان و 
ترکمنستان و در حوزه جنوب ایران به روابط 
با کویت و امارات اشاره کرد که سفرای خود 

را از ایران فراخوانده بودند.
باقری ادامه داد: در دولت آیت اهلل رئیسی با 
صحبت هایی که انجام شد، امارات و کویت 
کنار  در  برگردانند،  ایران  به  را  خود  سفرای 
به  با طرف سعودی  مذاکره  دور  آن چندین 
و  شد  برگزار  بغداد  در  عراق  دولت  میزبانی 
در  ها  گفتگو  این  که  هست  این  بر  تالش 
چارچوب اولویت ها و مالحظاتی که دو طرف 

دارند ادامه پیدا کند.

مذاکرات ایران و عربستان
 رو به پیشرفت است

عراق،  قبلی  دولت  در  کرد:  نشان  خاطر  وی 
با  پیشبرد مذاکرات  برای  زیادی  تالش های 
عربستان انجام گرفت و در دولت جدید آقای 
سودانی هم این نقش را دولت ایشان ایفا می 
کند؛ پنج دور گفتگو تا به حال انجام شده و 

این مذاکرات رو به پیشرفت بوده است.
داد:  ادامه  خارجه  امور  وزیر  سیاسی  معاون 
طبیعی است که برای نزدیک شدن )تهران و 
ریاض(  دیدگاه های دو طرف نیاز به رایزنی و 

گفتگو و زمان است.

ایران اعالم کرده است که در جنگ 
روسیه و اوکراین بی طرف است

معاون وزیر خارجه در خصوص روابط نظامی 
بین ایران و روسیه به خصوص بعد از جنگ 
اوکراین گفت: جمهوری اسالمی با کشورهای 
مختلف در دنیا ارتباط دارد از جمله تعامالت 
جمهوری اسالمی ایران در عرصه های مختلف 
با کشور روسیه و اوکراین وجود داشته است 
این مقطع  این مسئله جدیدی نیست، در  و 
که  است  طبیعی  هم  اوکراین  جنگ  از  بعد 
با  خودش  روابط  با  ایران  اسالمی  جمهوری 
جمهوری  اما  بدهد  ادامه  اوکراین  و  روسیه 
که  است  کرده  اعالم  رسما  ایران  اسالمی 
نسبت به این جنگ بی طرف هست و به هیچ 
طرفی از جنگ در جنگ کمک نخواهد کرد و 

تا به حال چنین کاری نکرده است.
فروش  خصوص  در  شایعات  رد  با  باقری 
ماشین  گفت:  روسیه  به  ایرانی  پهپادهای 
در حال طرح چنین مسئله  ای غرب  رسانه 
ای است و آن را بزرگ می کند و این ناشی 
عمومی  افکار  عرصه  برای  آنها  نیازهای  از 
و  انرژی  بد  وضعیت  تا  است  خودشان 
شدند  اروپایی  کشورهای  وارد  که  مهاجرین 

را توجیه کنند.

و  کشور  داخلی  امور  کمیسیون  سخنگوی 
سیزدهم  دولت  برنامه  مجلس،  در  شوراها 
برای فراهم کردن شرایط بی سابقه دربازگشت 
دانست  نظام  تحمل  اوج  را  وطن  به  ایرانیان 
بسته  از  رونمایی  با  جمهور  رییس  گفت:  و 
فضای  ایجاد  در  را  دشمنان  آفرین،  وحدت 

دوقطبی در کشور مایوس کرد.
جمهور  رییس  سخنان  درباره  حدادی،  علی 
تسهیالت  ایجاد  بر  مبنی  بهمن   ۲۲ روز  در 
از  خارج  ایرانیان  بازگشت  برای  بی سابقه 
آنان که  برای  رفع محدودیت حتی  و  کشور 
اقدامات خالف قانون شده اند، گفت:  مرتکب 
انقالب  معظم  رهبر  عفو  فرمان  دنبال  به 
و  متهمان  از  زیادی  تعداد  برای  اسالمی 
در  نیز  مردم  اخیر،  اغتشاشات  محکومان 
راهپیمایی ۲۲ بهمن و جشن انقالب حماسه 
آفریدند و نشان دادند که از آرمان های نظام و 
شهدایی که برای قوی شدن آن خون خود را 

هزینه کردند، نمی گذرند.
و  کشور  داخلی  امور  کمیسیون  سخنگوی 
افزود:  اسالمی  شورای  مجلس  شوراهای 
به  بهمن   ۲۲ سخنرانی  در  جمهور  رییس 

سرمایه گذاری در کشور اشاره کردند و اینکه 
تا  شد  خواهد  ایجاد  سابقه ای  بی  شرایطی 
پیش  که  آنهایی  حتی  و  ایرانیان  و  نخبگان 
رفع  با  بتوانند  داشتند،  زاویه  نظام  با  این  از 
محرومیت به کشور بازگشته و برای پیشرفت 

ایران اسالمی موثر واقع شوند.
نماینده مردم ساوجبالغ و طالقان در مجلس 
یادآور شد: این رویکرد دولت سیزدهم عالوه 
شد،  خواهد  اقتصادی  رونق  سبب  اینکه  بر 
ایجاد  در  دشمن  گذاشتن  ناکام  سبب  بلکه 
منویات  و  شده  کشور  در  قطبی  دو  فضای 
رهبر معظم انقالب مبنی بر استفاده از همه 
ظرفیت های داخلی و خارجی هم جامع عمل 

خواهد پوشاند.
وی با تاکید بر اینکه ساخت ایران به نیروی 
است،  نیازمند  خارجی  و  داخلی  انسانی 
داخلی،  انسانی  نیروی  بر  عالوه  اظهارداشت: 
کردند  مهاجرت  دالیلی  به  ایرانیان  از  برخی 
که با برنامه ریزی که دولت انجام داده است، 
سایر  و  متخصصان  نخبگان،  بازگشت  امکان 
ایرانیان به آغوش کشور فراهم شده تا تحول 
اقتصادی و ایفای مردم ساالری دینی متجلی 

شود.
سبب  را  دولت  کارشناسی  رویکرد  حدادی 
ترسیم آینده عالی برای نظام اسالمی توصیف 
کرد و گفت: رهبر معظم انقالب با نگاه پدرانه 
بسته وحدت  از  رونمایی  با  رییس جمهور  و 
آفرین، تدابیر هوشمندانه و دقیقی برای آینده 
ترسیم کردند که به افزایش وفاق ملی خواهد 

انجامید.
حضور  اینکه  بیان  با  مجلس  نماینده  این 
کار  بهمن،   ۲۲ راهپیمایی  در  مردم  پرشور 
یادآور  کرد،  تر  سنگین  مسو=ئوالن  برای  را 
شد: بسیاری از نیروهای جوان نخبه در خارج 
از کشور حضور دارند و مایل به بازگشت به 
رفع  و  تسهیالت  ایجاد  با  که  هستند  کشور 
نگرانی ها در بازگشت به وطن،  شرایط حضور 

آنها برای آبادانی کشور تسهیل خواهد شد.
با  موافقت  در  انقالب  رهبر  رویکرد  حدادی 
جمهور  رییس  سخنان  و  اخیر  متهمان  عفو 
مبنی بر شنیدن صدای مخالفان را اوج تحمل 
بخش  در  کرد:  خاطرنشان  و  دانست  نظام 
قوانین هم مشکلی برای همکاری با ایرانیان 
خارج از کشور وجود ندارد. البته مجلس این 

برخی  وجود  صورت  در  که  دارد  را  آمادگی 
تا  کرده  اقدام  آنها  رفع  به  نسبت  موانع،  از 
امکان  کشور  به  بازگشت  عالقه مند  ایرانیان 

حضور در وطن را کسب کنند.
 آیت اهلل سیدابراهیم رئیسی، رئیس جمهور 
بر  تأکید  با  بهمن  راهپیمایی ۲۲  در حاشیه 
به  انقالب  رهبر  پدرانه  عفو  رویکرد  امتداد 
از  دولت،  در  اجتماعی  و  سیاسی  حوزه های 
بی سابقه  محدودیت های  رفع  و  تسهیالت 
خبر  کشور  از  خارج  ایرانیان  بازگشت  برای 
داد و گفت: دانشجویان و چهره هایی که در 
اغتشاشات دست به اقدامات غیرقانونی زدند، 

مشمول بخشودگی خواهند شد.
اتحاد  و  حضور  اینکه  بیان  با  جمهور  رئیس 
راهبرد  با  مقابله  برای  راهبرد  ملی مهمترین 
داشت:  اظهار  است،  دشمن  اختالف افکنی 
انقالب  معظم  رهبر  پدرانه  نگاه  راستای  در 
اسالمی و عفو قضایی تعداد زیادی از متهمان 
و محکومان اغتشاشات اخیر، دولت به منظور 
حوزه های  در  حکیمانه  رویکرد  این  امتداد 
سیاسی و اجتماعی از ایشان کسب اجازه کرد 
و با موافقت معظم له، دانشجویان و چهره های 
اثر  در  که  نیز  رسانه ای  ورزشی،  فرهنگی، 
محدودیت هایی  مشمول  غیرقانونی  اقدامات 
شده اند، مورد عفو و بخشودگی قرار خواهند 

گرفت.

سخنگوی کمیسیون امور داخلی کشور و شوراها:

بسته وحدت آفرین دولت دشمن را ناکام گذاشت 


