
حل مسائل اقتصادی و معیشتی مردم 
معطل مذاکرات نیست

تولیدکنندگان واکسن کرونا می توانند 
مازاد نیاز کشور را صادر کنند
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عضو هیات رئیسه مجلس با بیان اینکه حل مسائل اقتصادی و 
معیشتی مردم معطل مذاکرات نشده،گفت:دولت با تشکیل دو 
قرارگاه مستقل از یکدیگر کار مذاکرات و مسائل اقتصادی کشور 
را به صورت جداگانه به پیش می برد. حسینعلی حاجی دلیگانی 
با اشاره به حمایت های رهبر معظم انقالب از عملکرد اقتصادی 

دولت در هفت ماه گذشته گفت: دولت با تشکیل دو ...

بهداشتی  شیوه نامه های  کامل  رعایت  تداوم  بر  رئیس جمهور 
ایرانی  اقدام شرکت های  افتخارآمیز برشمردن  با  تاکید کرد و 
در تولید واکسن کرونا گفت: این شرکت ها می توانند با در نظر 
گرفتن ذخیره الزم برای آینده، واکسن های مازاد نیاز را صادر 
کنند.  آیت اهلل »سیدابراهیم رئیسی« روز شنبه در این نشست 

با تبریک والدت با سعادت امام حسن مجتبی )ع( و...
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اختالفات ملکی و خانوادگی دلیل 
نزاع های دسته جمعی در استان است

چرایی تفاوت آمار
 پزشکی قانونی و پلیس

 از قربانیان تصادفات رانندگی 
نوروز

روند کرونا در کهگیلویه و 
بویراحمد کاهش پیدا کرده است

سرپرست دانشگاه علوم پزشکی یاسوج گفت: روند 
کرونا در استان کهگیلویه و بویراحمد کاهش پیدا 
هشتاد  و  یکصد  در  نژاد  غالم  محمد  است.  کرده 
افزود: ۶۲  و هفتمین نشست ستاد کرونای استان 
بیمارستان های  و  درمانی  مراکز  در  کرونایی  بیمار 
استان بستری هستند وی با بیان اینکه فوتی های 
کرونایی در استان کهگیلویه و بویراحمد به وضعیت 
شیوع  ابتدای  از  کرد:  اظهار  است،  رسیده  ثابتی 
خود  جان  کرونا  بعلت  نفر   ۱۱۲۵ کنون  تا  کرونا 
را از دست دادند. سرپرست دانشگاه علوم پزشکی 
یاسوج خاطرنشان کرد: در هفته گذشته دو مورد 
از  ناشی  فوتی  روز گذشته  و طی  ایم  داشته  فوت 

کرونا نداشته ایم....

سخنگوی کمیسیون اصل نود مجلس گفت: 
خصوص  در  دولت  همکاری  و  پیگیری 
قابل  کشور،  بانکی  نظام  در  شفاف سازی 
همکاری  با  مرکزی  بانک  اما  است  تحسین 
ظرفیت  از  استفاده  با  و  تجاری  بانک های 
و  اطالعات  تکمیل  به  نسبت  سمات،  سامانه 

شفافیت تسهیالت بانکی اقدام کنند.
لیست  انتشار  به  اشاره  با  خضریان  علی 
ابربدهکاران بانکی گفت: پیگیری و همکاری 
دولت در خصوص شفاف سازی در نظام بانکی 
و  دولت  اینکه  است.  تحسین  قابل  کشور، 
از  را  اقتصادی  اصالحات  اقتصاد،  وزارت 
شروع  خود  اقتصادی  بنگاه های  و  بانک ها 
کرده اند، نشان دهنده عزم جدی قوه مجریه 
برای تغییر وضع موجود و سامان بخشیدن به 

نظام اعتبارات در کشور است.
سخنگوی کمیسیون اصل نود مجلس افزود: 
ایران به خصوص در دو دهه  بانکی در  نظام 
بانکداری خصوصی، دچار  با ظهور  و  گذشته 
مسائلی  و  است  شده  بسیاری  چالش های 
تصاعدی  رشد  بی ضابطه،  پول  همچون خلق 
بخش  در  مخرب  رقابت های  ساالنه،  ترازنامه 
و  تولید  به  توجه  عدم  تسهیالت،  پرداخت 
بانکداری  در  ویژه  به  اعتبار  هدایت  مقوله 

خصوصی، مشکالتی از این قبیل است.
شمیرانات،  ری،  تهران،  مردم  نماینده 
اشاره  پردیس در مجلس ضمن  و  اسالمشهر 
به جایگاه  نظارتی بانک مرکزی در نظام پولی 
مرکزی  بانک  کرد:  اظهار  کشور  اقتصادی  و 
و  کشور  در  بانکداری  مرجعیت  عنوان  به 
بانکی، در مواجهه  ناظر بر نظام  قانون گذار و 
برخوردار  کافی  اقتدار  از  تجاری  بانک های  با 
و  بخش نامه  مقرره،  ۲هزار  بر  بالغ  نیست. 
دستورالعمل از جانب بانک مرکزی به بانک ها 
این  از  توجهی  قابل  بخش  اما  شده  ابالغ 

دستورها مورد بی اعتنایی قرار می گیرد.
وی ادامه داد: دخالت های دولتی در سال های 
ایراد  به  مرکزی  بانک  کفایت  و  گذشته 
توصیه های اخالقی در مقابل تخلفات بانک ها، 

باعث شده ترازنامه بانک های دولتی ...

گفت:  بویراحمد  و  کهگیلویه  دادگستری  کل  رئیس 
ناشی  گیرد  می  استان شکل  در  که  هایی  نزاع  اکثر 
از اختالفات ملکی و یا خانوادگی است. حسن نگین 
صلح  سفیران  و  یاران  صلح  از  تقدیر  آیین  در  تاجی 
شکل  استان  در  که  هایی  نزاع  اکثر  داشت:  اظهار 
می گیرد ناشی از اختالفات ملکی و یا خانوادگی بوده 
به  تبدیل  به موقع حل نشوند  اگر  اختالفات  این  که 
ماه  گرامیداشت  ضمن  وی  می شوند.  بزرگ  بحران 
سازش  و  صلح  موضوع  کرد:  عنوان  رمضان  مبارک 
اولین قانون طبیعی خلقت در زمینه داوری است و در 

زمان وقوع اختالف، اولین اقدام حل و فصل...

رئیس کل دادگستر کهگیلویه و بویراحمد:
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رئیس حوزه هنری 
استان کهگیلویه و بویراحمد:

زیرساخت های فرهنگی
 در شهر یاسوج ضعیف است

مراسم شب های قدر
 در کهگیلویه و بویراحمد 
در فضای باز بالمانع است

انتشار لیست ابربدهکاران 
باناکی به تنهایی راهگشا نیست
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به علت خشکسالی در کهگیلویه و بویراحمد؛

نابودی 81 هزار 
هکتار اراضی دیم

3

مالک شریعتی نیاسر در گفت وگو با خبرنگار خبرگزاری خانه 
ملت در پاسخ به پرسشی مبنی بر اینکه چرا باوجود افزایش 
فروش نفت، اثر دالرهای نفتی در زندگی مردم ملموس نیست 
و شرایط سخت اقتصادی همچنان ادامه دارد، گفت: اگرچه 
است  محتمل  اما  دهد  توضیح  خصوص  این  در  باید  دولت 
از  در سال های گذشته دولت های قبل معادل ریالی، بخشی 
دارایی های مسدود شده ایران در خارج از کشور را هزینه و 
عمال این منابع را پیش خور کرده اند و قاعدتا باید منابع ارزی 
-که به تازگی به دست آمده- صرف تادیه آن بدهی به بانک 
مرکزی شود و نمی توان این ارز را دوباره تبدیل به ریال کرد 
شدن  وارد  نبودن  ملموس  از  بخشی  است  محتمل  بنابراین 

دالرهای نفتی به کشور برای مردم به این دلیل باشد.
نماینده مردم تهران، ری، شمیرانات، اسالمشهر و پردیس در 
مجلس شورای اسالمی ادامه داد: متاسفانه گام نخست دولت 
سیزدهم از زیر صفر آغاز شده و سپس باید از صفر شروع کند 
آمارها  هرچند طبق  مثبت شود،  اقتصادی  رشد  ادامه  در  تا 
در سال هایی از دهه گذشته رشد اقتصادی منفی داشتیم و 
به یقین هدفگذاری دولت برای رشد اقتصادی 8 درصدی کمی 
بلند پروازانه است و از آنجا که محقق شدن آن سخت خواهد 

بود نیازمند یک عزم جدی است.
عضو کمیسیون انرژی مجلس شورای اسالمی افزود: هرچند 
توضیح دهد؛ وضعیت  باید  دولت  این شرایط  تمامی  باوجود 
درآمدهای  از  مردم  معیشت  منتفع شدن  عدم  یعنی  کنونی 
نفتی تا کی ادامه پیدا خواهد کرد اما نمایندگان طبق مواد 
۲3۵ تا ۲38 آئین نامه داخلی مجلس عملکرد دولت و وزراء 
را نسبت به برنامه ای -که در زمان رای اعتماد به مجلس ارائه 
دادند- ارزیابی می کنند و اگر از این عملکرد رضایت نداشته 
باشند کمیسیون های تخصصی گزارش های خود را به صحن 
ارائه خواهند داد و این مسیر می تواند تا استیضاح پیش رود.

نایب رئیس کمیسیون شوراها و امور داخلی مجلس شورای 
اسالمی گفت:باید اقدامات به گونه ای انجام گیرد که شفافیت 
صرفا مربوط به یک قوه نباشد و شفافیت به مجلس ومحدود 

نباشد.
محمد صفری ملک میان در گفت وگو با خبرنگار خبرگزاری 
در  نمایندگان  آرا  شفافیت  طرح  داشت:  اظهار  ملت،  خانه 
مجلس  و  گرفته  قرار  بررسی  و  بحث  مورد  گذشته  مجالس 

یازدهم نیز این موضوع را به شکل جدی دنبال کرده است.
نماینده مردم شهرستان های رودسر و املش در مجلس با بیان 
اینکه موضوع شفافیت آراء بحثی پیچیده است تصریح کرد: 
با وجود برگزاری جلسات متعدد تاکنون جمع بندی خوبی در 
بحث طرح شفافیت و اتخاذ تصمیم نهایی حول محور آن به 

دست نیامده است.
در  که  مسائلی  از  بسیاری  کرد:  عنوان  میان  ملک  صفری 
مجلس مطرح و بحث و بررسی می شود به سمع و نظر مردم 
شفافیت  موضوع  مانده  باقی  فعال  که  آن چیزی  اما  می رسد 
و  سیاسی  مسائل  یکسری  برای  کنیم  دقت  باید  و  آراست 
وجود  به  نماینده  فرد  یک  برای  است  محتمل  که  اجتماعی 

بیاید مقدمات الزم از قبل فراهم شود.
وی اذعان کرد: دیدگاه امروز مجلس در حوزه طرح شفافیت 
آرا این است که آیا سایر نهادهایی که در کشور وجود دارند 
قائل به شفافیت هستند یا خیر، لذا باید اقدامات به گونه ای 
و  نباشد  قوه  یک  به  مربوط  صرفا  شفافیت  که  گیرد  انجام 

شفافیت به مجلس محدود نباشد.
نماینده مردم شهرستان های رودسر و املش در مجلس با بیان 
اینکه در جلسه ۲3 فروردین روز سه شنبه مجلس در خصوص 
هیئت  تقدیم  و  امضا جمع آوری  یکسری  آراء  طرح شفافیت 
رئیسه شد افزود: این اقدام در راستای افزایش گستره اجرای 

طرح شفافیت آرا در سایر نهادهای دیگر به انجام رسید.

واردات  با  می گوید  مجلس  معادن  و  صنایع  کمیسیون  عضو 
خودرو نه تنها خودروسازان ملزم می شوند که تیراژ تولید و 
کیفیت محصوالت را افزایش دهند بلکه حباب قیمتی خودرو 

نیز تخلیه می شود.
الهویردی دهقانی در گفت و گو خبرنگار  خبرگزاری خانه ملت 
گرانی  اصلی  دلیل  گفت:  خودرو،  قیمت  افزایش  از  انتقاد  با 
تولید  نبودن  کافی  در  باید  را  گذشته  روزهای  طی  خودرو 
علیرغم  کرد؛  جستجو  بازار  تقاضای  به  نسبت  خودروسازان 
تمامی وعده ها مبنی بر رشد تیراژ تولید خودرو، این قول ها 
قیمت  که  شده  موجب  امر  همین  و  نشده  محقق  تاکنون 

خودرو در بازار روند صعودی داشته باشد.
در  افزود:  اسالمی  شورای  مجلس  در  ورزقان  مردم  نماینده 
بازار ساالنه به حدود ۲ میلیون دستگاه خودرو  شرایطی که 
میلیون دستگاه است،  نیز حدود ۱  تولید داخل  و  دارد  نیاز 
واردات به منظور تامین نیاز داخل و تنظیم بازار ضرورت دارد.

به  تنها  نه  خودرو  شده  مدیریت  واردات  کرد:  اضافه  وی 
تولید داخل آسیب نمی زند بلکه خودرو را که اکنون کاالیی 

سرمایه ای شده به کاالیی مصرفی تبدیل خواهد کرد.
این نماینده مردم در مجلس یازدهم با بیان اینکه با واردات 
و  تولید  تیراژ  که  می شوند  ملزم  نیز  خودروسازان  خودرو، 
کیفیت محصوالت را افزایش دهند، ادامه داد: با واردات حباب 

قیمتی خودرو تخلیه می شود.
اینکه  بیان  با  مجلس  معادن  و  صنایع  کمیسیون  عضو 
عقب  دنیا  قافله صنعت خودروسازی  از  داخلی  خودروسازان 
هستند، تصریح کرد: عالوه بر واردات، دولت نیز باید تصدی 
گری در صنعت خودروسازی را رها کرده و سیاست گذار باشد 
با تحقق این مهم شرکت های خودروسازی خصوصی نیز وارد 

میدان می شوند.

عضو کمیسون انرژی مجلس وضعیت کنونی دیپلماسی انرژی را در کشور قابل دفاع ندانست 
و گفت: فروش بهتر نفت، گاز، میعانات گازی و محصوالت نفتی رونق دیپلماسی انرژی را 

بیش از پیش ضروری کرده است.
موضوع  توسعه  بر ضرورت  ملت  خانه  خبرنگار خبرگزاری  با  گفت وگو  در  موسوی  موسی 
تاکید کرد و گفت: وضعیت  امور خارجه  از طریق وزارتخانه های نفت و  انرژی  دیپلماسی 
کارگروه  یا  باید ستاد  که  در حالی  نیست  دفاع  قابل  در  کشور  انرژی  دیپلماسی  کنونی 
مختص به دیپلماسی انرژی در وزارت امور خارجه تشکیل شود، همچنین در سفارتخانه های 
ایران در کشورهای مختلف به ویژه کشورهای هدِف فروش نفت، “معاونت دیپلماسی انرژی” 
تشکیل شود و افراد مطلع، آگاه و توانمند بر موضوعات اقتصاِد سیاسی و انرژی را در این 

معاونت ها به کار گرفت.
نماینده مردم المرد و مهر در مجلس شورای اسالمی با بیان اینکه آشنایی با موضوعات و 
زبان دیپلماسی انرژی با هدف شناسایی بازارهای هدف و تامین نیاز دیگر کشورها ضروری 
این زمینه دیده نمی شود  نیز تالش شایسته ای در  نفت  افزود: متاسفانه در وزارت  است، 
البته  نداشته ایم  انرژی  دیپلماسی  گسترش  برای  مشخصی  برنامه  زمانی  هیچ  در  چراکه 

امیدوارم دولت سیزدهم در این زمینه عملکرد متفاوتی از گذشتگان داشته باشد.
وی ادامه داد: فروش بهتر نفت، گاز، میعانات گازی و محصوالت نفتی رونق دیپلماسی انرژی 
را بیش از پیش ضروری کرده است این در حالی است که دیگر کشورها در شرایط تحریم  

ایران بازارها را از کف ما ربوده اند لذا باید این بازارها را از طریق بازاریابی بازگرداند.
عضو کمیسون انرژی مجلس شورای اسالمی ادامه داد: از آنجا که دیپلماسی انرژی یکی از 
شاخص های مهم برای اقتصاد کشور به شمار می آید، احیا آن می تواند موتور محرک اقتصاد 
کشور باشد چراکه نفت و گاز شاهرگ فعلی اقتصاد کشور بوده و این اقتصاد متاثر از صادرات 
نفت و گاز است اما متاسفانه طی سال های اخیر روابط ایران با کشورهای همسایه در زمینه 

دیپلماسی انرژی مطلوب نبوده است که این روابط نیاز به احیا دارد.

شریعتی پاسخ داد؛
درآمدهای نفتی
 کجا می روند؟

شفافیت مربوط به یک قوه 
نیست و نباید به مجلس

 محدود شود

واردات مدیریت شده
 به تخلیه حباب قیمت خودرو 

کمک می کند

عضو کمیسیون انرژی مجلس:
وضعیت کنونی دیپلماسی انرژی 

در کشور قابل دفاع نیست
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اختالفات ملکی و خانوادگی دلیل 
نزاع های دسته جمعی در استان است

رئیس کل دادگستری کهگیلویه و بویراحمد گفت: اکثر نزاع 
هایی که در استان شکل می گیرد ناشی از اختالفات ملکی 

و یا خانوادگی است.
یاران و سفیران  از صلح  حسن نگین تاجی در آیین تقدیر 
شکل  استان  در  که  هایی  نزاع  اکثر  داشت:  اظهار  صلح 
که  بوده  خانوادگی  یا  و  ملکی  اختالفات  از  ناشی  می گیرد 
این اختالفات اگر به موقع حل نشوند تبدیل به بحران بزرگ 

می شوند.
وی ضمن گرامیداشت ماه مبارک رمضان عنوان کرد: موضوع 
صلح و سازش اولین قانون طبیعی خلقت در زمینه داوری 
است و در زمان وقوع اختالف، اولین اقدام حل و فصل آن 

اختالف بود.
نگین تاجی ابراز کرد: میانجیگری بزرگان و ریش سفیدان به 
خاطر نفوذ کالم و احترامی که مردم برای بزرگان داشتند، 
مردم نیز به سخنان آنها گوش داده و اختالفات را حل می 

کردند و موجب صلح و سازش می شد.
وی بیان کرد: نه فقط در نظام حقوقی ما بلکه همه ملت ها 
در حال برگشت به دوران صلح و سازش هستند و به لحاظ 
به دنبال  نظام های قضایی دنیا  تمام  آثار بسیار خوب آن، 

این موضوع هستند.
اختالف  حل  شورای  ذاتی  وظیفه  داد:  ادامه  تاجی  نگین 
اصالح ذات البین است و اکنون شورای حل اختالف از این 
وظیفه اصلی فاصله گرفته و رأی صادر می کند که در این 
راستا، شورای حل اختالف باید به وظیفه اصلی خود بازگردد.

سازش  به  دعوت  قرآن  اندرز  بهترین  که  این  اظهار  با  وی 
است، گفت: در استان کهگیلویه و بویراحمد سفیران صلح، 
کار خود را به خوبی انجام می دهند و خود را عضوی از مردم 

و هم درد آنان می دانند.
نگین تاجی با اشاره به سخن زیبای حضرت امام علی علیه 
بین  الببین  ذات  اصالح  و  و سازش  ارزش صلح  که  السالم 
مردم را از هزاران رکعت نماز مستحبی باالتر دانسته است، 
در  که  است  توفیقی  صلح  سفیران  شما  برای  کرد:  تصریح 
این مسیر، بهترین کارها و شایسته ترین نیکی ها را انجام 

می دهید.
استان  بویراحمد  و  کهگیلویه  استان  دادگستری  رئیس کل 
به آثار بسیار خوب اصالح ذات البین اشاره نمود و افزود: در 
بحث صلح و سازش آثار بسیار بزرگی بر آن وارد می شود 
که پیشگیری از وقوع جرم و کاهش اختالفات و نزاع هاست 
و صلح یاران به لحاظ نفوذ اجتماعی که دارند از این نزاع ها 

جلوگیری می نمایند.
نزاع  اکثر  داشت:  اظهار  ادامه  در  استان  قضایی  ارشد  مقام 
هایی که در استان شکل می گیرد ناشی از اختالفات ملکی 
و یا خانوادگی بوده که این اختالفات اگر به موقع حل نشوند 

تبدیل به بحران بزرگ می شوند.
فقط  صلح  سفیران  از  ما  انتظارات  اینکه  به  اذعان  با  وی   
تالش در هنگام ارجاع پرونده ای نیست، تصریح کرد: شایسته 
اطالع  یا  و  کرده  زندگی  جایی  هر  در  صلح  سفیران  است 
پیدا می کنند که یک موضوع امکان دارد به آسیب اجتماعی 
تبدیل شود ورود کرده و دستگاه قضایی را اطالع دهید تا 

موضوع حل و فصل شود.
در  بویراحمد  و  کهگیلویه  استان  دادگستری  کل  رئیس   
خصوص نقش بی بدیل سفیران صلح در پیشگیری از وقوع 
انجام می دهند،  جرم گفت: تالش هایی که سفیران صلح 

بهترین کار ها، در پیشگیری از وقوع جرم است.
وی افزود: سفیران صلح این توانایی را دارند که در پرونده 

های طالق و نفقه ورود کنند و مصلحان خوبی باشند.
این مسئول با اشاره به این که در خصوص ورود شورای حل 
بیشتری  تالش  و  کار  نیازمند  قتل  های  پرونده  به  اختالف 
هستیم، افزود: در شیوه های صلح و سازش در چنین پرونده 
بد  عادت  و  رسم  و  کرده  ورود  شده  کارشناسی  باید  هایی 
به  تبدیل  ها  پرونده  این  در  و سازش  تا صلح  نکنیم  ایجاد 

معامله شود.
معاون  ساجدی  ابراهیم  محمد  سید  نشست  این  ادامه  در 
بویراحمد  توسعه شوراهای حل اختالف استان کهگیلویه و 
از 30 درصد  در سخنانی اظهار کرد: در سال ۱400 بیش 
از پرونده های ارجاعی قابل صلح و سازش منجر به سازش 

شده است.
وی گفت: در سال گذشته تعداد ۵۱ هزار و ۲8 پرونده به 
شوراهای حل اختالف استان کهگیلویه و بویراحمد وارد شده 
و تعداد ۵0 هزار و 4۲9 فقره از این پرونده ها مختومه شده 

است.
معاون قضایی رئیس کل دادگستری استان در ادامه اظهار 
و  هزار   37 سازش  و  صلح  قابل  های  پرونده  تعداد  داشت: 
7۲7 بود که تعداد ۱۱ هزار و 7۵4 از این پرونده ها با صلح 

و سازش مختومه شده است.
ساجدی درپایان افزود: در شهرستان مرکز استان ۲9 درصد 
از پرونده های ارجاعی قابل صلح و سازش با موفقیت منجر 
به صلح و سازش شده است و شهرستان باشت با ۵9 درصد 
از پرونده های ارجاعی در زمینه صلح و سازش، حائز رتبه 

اول در استان شده است.
در ادامه تعدادی از اعضای سفیران صلح به بیان پیشنهادات 
خود در خصوص ورود به پرونده های قضایی در مورد صلح 

و سازش پرداختند.

رئیس حوزه هنری استان کهگیلویه و بویراحمد:

زیرساخت های فرهنگی در شهر یاسوج 
ضعیف است

گفت:  بویراحمد  و  کهگیلویه  استان  هنری  حوزه  رئیس 
زیرساخت های فرهنگی در شهر یاسوج، مرکز استان ضعیف 

است.
“شریف اسالمی” افزود: شهر یاسوج که هرساله برجمعیت آن 
افزوده می شود، فرهنگسرا، گالری، سالن خاص آمفی تئاتر  

و سینما ندارد.
یاسوج  شهر  در  فرهنگی  زیرساختهای  اینکه  بیان  با  وی 
ضعیف است، اظهارکرد: این شهر بعنوان مرکز استان سینما 

به اندازه و تعداد خاص ندارد.
رئیس حوزه هنری استان کهگیلویه و بویراحمد با اشاره به 
اینکه حوزه هنری استان کهگیلویه و بویراحمد خانه به دوش 
است، خاطرنشان کرد: همچنین حوزه هنری به عنوان یک 
پیگیری هایی  البته  ندارد  دستگاه فرهنگی ساختماتن ملکی 
کرده ایم اما به جایی نرسیده ایم و هر چند مدتی یک جا 

مستاجر هستیم.
اسالمی بیان کرد: یک سری قوانین دست و پا گیر وجود دارد 

که اجازه صاحب خانه دار شدن حوزه هنری را نمی دهد.

سرپرست دانشگاه علوم پزشکی یاسوج:

روند کرونا در کهگیلویه و بویراحمد 
کاهش پیدا کرده است

سرپرست دانشگاه علوم پزشکی یاسوج گفت: روند کرونا در 
استان کهگیلویه و بویراحمد کاهش پیدا کرده است.

محمد غالم نژاد در یکصد و هشتاد و هفتمین نشست ستاد 
بیمار کرونایی در مراکز درمانی و  افزود: ۶۲  استان  کرونای 

بیمارستان های استان بستری هستند
و  کهگیلویه  استان  در  کرونایی  فوتی های  اینکه  بیان  با  وی 
بویراحمد به وضعیت ثابتی رسیده است، اظهار کرد: از ابتدای 
شیوع کرونا تا کنون ۱۱۲۵ نفر بعلت کرونا جان خود را از 

دست دادند.
یاسوج خاطرنشان کرد: در  علوم پزشکی  دانشگاه  سرپرست 
هفته گذشته دو مورد فوت داشته ایم و طی روز گذشته فوتی 

ناشی از کرونا نداشته ایم.
قطعی  و  مشکوک  نفر   ۶98 دیروز  کرد:  تصریح  نژاد  غالم 
مراجعه  استان  بیمارستان های  و  درمانی  مراکز  به  کرونایی 
کرده بودند و همچنین پنج هزار و 487 نفر در هفته گذشته 

با مراکز درمانی و بیمارستان ها مراجعه کردند.
وی ادامه داد: انتظار داریم در خصوص کرونا سیاه نمایی و 

وحشت آفرینی نشود.
سرپرست دانشگاه علوم پزشکی یاسوج در رابطه با وضعیت 
کهگیلویه  استان  وضعیت  کرد:  عنوان  کرونا  واکسیناسیون 
کرونا  واکسیناسیون  دوم  و  اول  نوبت  زمینه  در  بویراحمد  و 
نوبت  خصوص  در  اما  بوده  خوب  کشور  میانگین  به  نسبت 
سوم نسبت به میانگین کشور کمتر هستیم و استقبال خوبی 

نشده است.
استان  در  کرونا  کشندگی  درصد  کرد:  تاکید  نژاد  غالم 
کهگیلویه و بویراحمد، نسبت به کشور و جهان پایین تر است.

باید  همچنان  و  نشده  تمام  کرونا  کرد:  اظهار  وی 
دستورالعمل های بهداشتی رعایت شود و بیمارستانها و مراکز 

درمانی همچنان آماده خدمات دهی به مردم باشند.

دبیر شورای هماهنگی بانک های استان خبر داد

پرداخت 12 هزار و ۹۹۰ میلیارد تومان 
تسهیالت بانکی در کهگیلویه و بویراحمد

و  کهگیلویه  استان  های  بانک  هماهنگی  شورای  دبیر 
میلیارد   990 و  هزار   ۱۲ گذشته،  سال  در  گفت:  بویراحمد 

تومان تسهیالت بانکی در این استان پرداخت کرده ایم.
“منصور دانش آموز” ، افزود: در سال گذشته ۱۱ هزار 87۲ 
میلیارد تومان مجاز به پرداخت تسهیالت بودیم در حالی که 

۱۲ هزار 990 میلیارد تومان تسهیالت پرداخت کرده ایم.
وی اظهارکرد: در مجموع ۱09 درصد منابع خود را تسهیالت 
میزان  این  که  اند  کرده  پرداخت  مختلف  بخش های  در 

پرداخت 9 درصد بیشتر از حدمجاز بوده است.
و  کهگیلویه  استان  های  بانک  هماهنگی  شورای  دبیر 
بویراحمد عنوان کرد: در سال ۱400 طبق مصوبه سفر رئیس 
جهمور به استان باید 700 میلیارد تومان وام قرض الحسنه 
ازدواج از سوی بانک های استان پرداخت می شد که پرداختی 
بانک های استان تا پایان بهمن ماه ۱400 در این زمینه 894 

میلیارد تومان بوده است.
درصد  یک  بویراحمد  و  کهگیلویه  استان  که  است  گفتنی 
) ۲۵ صدم درصد(  و یک چهارم  دارست  را  جمعیت کشور 
سپرده و پول کشور را دارد در حالی که باید یک درصد منابع 

کشور را داشته باشد.

مراسم شب های قدر در کهگیلویه و 
بویراحمد در فضای باز بالمانع است

معاون سیاسی امنیتی استانداری کهگیلویه و بویراحمد گفت: 
برگزاری مراسم شب های قدر در فضای باز بالمانع است.

سید جواد هاشمی  مهر روز شنبه  در نشست استانی ستاد 
کرونا با اشاره به در پیش بودن شب های پر خیر و برکت قدر 
مناسبت  دو  این  برگزاری  برای  داشت:  اظهار  قدس،  روز  و 
مهم باید جلسه تشکیل شود. وی افزود: پیشنهاد شده مراسم 
شب های قدر در فضای باز برگزار شود و  چنانچه قرار است 
در فضای مسقف برگزار شود در شهرهای قرمز با 30 درصد 
درصد   ۵0 نارنجی  شهرهای  دقیقه،  مدت90  در  جمعیت 
با 70 درصد جمعیت  جمعیت و 90 دقیقه و شهرهای زرد 
و  امنیتی  سیاسی،  معاون  شود.  برگزار  برنامه  دقیقه   90 و 
اجتماعی استاندار کهگیلویه و بویراحمد تصریح کرد: ضمن 
اینکه برای برگزاری برنامه در فضای باز مشکلی وجود ندارد. 
هاشمی مهر ابراز داشت: تاکید می کنیم مردم و روزه داران 
برای شرکت در مراسم لیالی  قدر کتاب دعا و مهر از خانه با 
خود بیاورند. وی گفت: واکسیناسیون دز سوم در دستور کار 
تزریق  برای  پرورش  و  آموزش  اینکه  قرار گیرد، ضمن  افراد 
واکسن پنج تا ۱۲ ساله ها جلسه ای با والدین تشکیل و نظر 

آنها را برای تزریق واکسن جلب کند.

مناطق  در  دیم  زراعت  درصد   80
بین  از  بویراحمد  و  کهگیلویه  گرمسیری 
رفته و گرد و غبار نیز خسارت ۱۵ تا 40 
درصد به باغات و زراعت این استان وارد 

کرده است.
کشاورزی کهکیلویه و بویراحمد در بخش 
دیم چه در زراعت و چه در باغبانی از دو 
غبار  و  و گرد  نامیمون خشکسالی  پدیده 
آسیب جدی دیدندتا جایی که 80 درصد 
زراعت دیم در گرمسیر از بین رفته و گرد 
به  درصد   40 تا   ۱۵ خسارت  نیز  غبار  و 
باغات و زراعت این استان وارد کرده است.

اخیر  سال های  در  کشاورزی  بخش 
بیش ترین تاب آوری را در مقابل تکانه های 
به  و  داشته  تحریم ها  ویژه  به  اقتصادی 
استناد مدارک سهم باالیی هم در رونق و 
پیشرفت اقتصادی به خود اختصاص داده 
غذایی  امنیت  موضوع  از  اگر  حتی  است 

بگذریم.
و  درصدی   ۱8 نقش  اساس  برهمین 
و  داخلی  ناخالص  تولید  در  درصدی   8
مختلف  مقاطع  در  اگرچه  ارزش افزوده 
این است  اما واقعیت  کاهش هایی داشته، 
و  نفت  روی  نمی شود  که  شرایطی  در 
برای  امید  تنها  کرد،  حساب  آن  فروش 
کردن  حساب  سرپا  اقتصاد  یک  داشتن 
کشاورزی  بخش  صادرات  و  تولید  روی 

است.

سهم 55 بخش کشاورزی در معیشت 
مردم استان

در  می دهد  نشان  آمارها  دیگر  سوی  از 
از  استان کهگیلویه و بویراحمد که نیمی 
 ۵۵ حدود  و  است  روستایی  آن  جمعیت 
کشاورزی  بخش  با  مردم  معیشت  درصد 
و زیربخش های آن گره خورده و ساکنان 
از  استفاده  با  را  خانواده  اقتصاد  منطقه 
مدیریت  بخش  این  با  مرتبط  درآمدهای 

می کنند.
از  اگر  حتی  که  است  درحالی  این 
ایران  اقتصاد  علیه  آمریکا  کارشکنی های 
را  کشاورزی  بخش  مستقیم  که  بگذریم 
هم تحت تاثیر قرار داده این روزها سایه 

شوم گرد و غبارهای ایجاد شده بر اقتصاد 
بویراحمد  و  کهگیلویه  استان  کشاورزی 
که  تاجایی  است.  محسوس  کامال  نیز 
غبار  و  نامیمون گرد  پدیده  و  خشکسالی 
در  کشاورزی  بخش  اساسی  بحران  دو 
که  آنجا  از  و  می آید  به شمار  استان  این 
و  تجمع  کانون های  از  یکی  استان  این 
آسیب از گرد و غبارهای ایجاد شده است 
کشاورزی  که  باورند  براین  کارشناسان 
استان دچار آسیب های جدی خواهد شد.

خشکسالی ها  می کنند  تاکید  گروه  این 
جنوب  در  تاالب ها  شدن  خشک  موجب 
موجب  موضوع  این  و  شده  کشور  غربی 
غبار  که  شده  غبارهایی  و  گرد  تشدید 
گیاه  برگ  روی  نشستن  با  شده  ایجاد 
جلوی تنفس و فتوسنتز گیاه را گرفته و 

باردهی گیاه و درخت را کاهش می دهد.

نگرانی بخش کشاورزی
 تشدید شده است

ولی بهره مند، کارشناس ارشد هواشناسی 
در کهگیلویه و بویراحمد در همین زمینه 
در  بهار  بارش  امسال  گفت:  تسنیم  به 
استان  این  هواشناسی  ایستگاه های  همه 

مطلوب نبوده است.
وی افزود: پیش بینی بارش در بهار کمتر 
در  نگرانی  و  بوده  مدت  بلند  میانگین  از 

حوزه تولیدات کشاورزی وجود دارد.
بر  تاکید  با  هواشناسی  کارشناس  این 
خسارات وارده به بخش کشاورزی تصریح 
کرد: تا این لحظه و با تحلیل آمار بارش ها 
باید گفت که بهار ۱40۱ خشک ترین بهار 

در ۵0 سال اخیر بوده است.
بهره مند البته یک خبر خوش هم داشت و 
اظهار کرد: در روزهای آتی چند تا بارش 
توجه  قابل  البته  داریم که  پراکنده  رگبار 
نیستند اما تا اواخر اردیبهشت فصل بارش 

استان بوده و جای امیدواری وجود دارد.
نقشه های  جدیدترین  گفت:  وی 
روزهای  در  می دهد  نشان  هواشناسی 
آن  حوالی  و  هفتم  و  اردیبهشت  ششم 
باران  و رعد و برق وجود  احتمال رگبار 

دارد.

میان خسارت مزارع دیم در برخی 
مناطق 80 درصد است

بهبود  معاون  حصار،  داریوش  همچنین 
کشاورزی  جهاد  سازمان  گیاهی  تولیدات 
از  نگرانی  ابراز  با  بویراحمد  و  کهگیلویه 
گفت:  استان  این  در  خشکسالی ها  تداوم 
شهرستان های  در  خسارت ها  بیشترین 
و  بوده  گچساران  ویژه  به  گرمسیری 
میانگین این خسارت ها در مزارع دیم بین 

۶0 تا 80 درصد است.
حصار با بیان اینکه بارندگی در این روزها 
دیم  مزارع  نجات  برای  آتی  روزهای  و 
حیاتی است، افزود: هواشناسی به ما اعالم 
کرده که بارش های جزئی در روزهای آتی 
داریم و این موضوع برای کاهش خسارات 
است. مهم  بسیار  خشکسالی  از  ناشی 

تصریح  کشاورزی  جهاد  سازمان  معاون 
آینده  هفته های  در  بارش های  اگر  کرد: 
که  هست  امیدواری  جای  باشیم  داشته 
خسارات مزارع دیم در شهرستان چرام و 
کهگیلویه کمتر از ۵0 درصد شود اما در 
دیم  مزارع  درصد   80 گچساران  و  باشت 

تقریبا به طور کامل نابود شده است.
هواشناسی  همکاری های  به  اشاره  با  وی 
با جهاد کشاورزی اضافه کرد: هواشناسی 
را  کشاورزی  بخش  الزم  اطالعات  روزانه 
ماه  این  در  که  آنجا  از  اما  می دهد  ما  به 
از سال برای اولین بار شاهد ورود گرد و 
به  بودیم  استان  جو  به  آالینده ها  و  غبار 
غافلگیر شدیم و پیش بینی چنین  نحوی 

وضعیتی را نمی کردیم.
جهاد  سازمان  گیاهی  تولیدات  معاون 
اذعان  بویراحمد  و  کهگیلویه  کشاورزی 
کرد: تولید در این استان زیر بار تحریم و 
سیل و خشکسالی و گرد و غبار به شدت 
آسیب دیده که نیازمند حمایت همه جانبه 
این  وجود  با  بتوانیم  تا  هستیم  مرکز  از 
تضمین  را  مردم  غذایی  امنیت  اما  موانع 

کنیم.
عزم ملی برای رفع مشکالت نیاز است

امیر حسینی رئیس کمیسیون کشاورزی 
با  گفت وگو  در  هم  یاسوج  بازرگانی  اتاق 

تسنیم گفت: خسارت جدی خشکسالی و 
کشاورزی  بخش  تولیدات  بر  غبار  و  گرد 
عزم  نیازمند  و  است  جدی  و  محسوس 
ملی در کاهش اثرات منفی این دو پدیده 
بر تولید هستیم. وی راهکارهای مقابله با 
خشکسالی را گسترش شبکه آبیاری تحت 
فشار و نوین دانست و افزود: در این زمینه 
در سال های اخیر توفیقات خوبی در ایجاد 
جمله  از  فشار  تحت  آبیاری  سامانه های 
آبیاری قطره ای و بارانی انجام شده که با 
توجه به وجود منابع آبی جاری الزم است 
که در تبدیل اراضی دیم به آبی و توسعه 
صرفه جویی  جهت  در  نوین  آبیاری های 
این  و در  به خرج دهیم  بیشتری  اهتمام 
منطقه ای  آب  و  کشاورزی  جهاد  مسیر 
زراعت و  زیر کشت  حمایت شوند. سطح 
باغات در شهرستان هایی که از خشکسالی 
آسیب دیدند حدود 8۱ هزار هکتار است 
این  درصد   80 تا   ۶0 بین  میانگین  که 
و  دیدند  خسارت  جدی  شکل  به  مزارع 
این  و  داشت  نخواهیم  آنها  از  برداشتی 
و  گندم  تولید  در  کم  دست  اینکه  یعنی 
جو نگرانی جدی در کهگیلویه و بویراحمد 
وجود خواهد داشت. سطح باغات دیم در 
هشت  حدود  هم  بویراحمد  و  کهگیلویه 
هزار هکتار است که  به علت خشکسالی 
درصد   ۲0 از  بیش  باغات  این  تولیدات 
این  درصد   ۱0 و  است  داشته  کاهش 
باغات خسارت جدی و حتی خشکیدگی 

داشته اند .

10 درصد گندم دیم گچساران قابل 
برداشت است

در همین زمینه لیال عطازاده، مدیر جهاد 
کشاورزی شهرستان گرمسیری گچساران 
گفت: هفت هزار و ۵00 هکتار سطح زیر 
کشت گندم دیم و هزار و ۱۲4 هکتار جو 
دیم در این شهرستان داریم که در بهترین 
حالت شاید ۱0 درصد قابل برداشت باشد 
خوبی  دانه  هم  مقدار   همین  البته  که 
جهاد  مدیر  همتی،  نمی کنند.  تولید 
کشاورزی شهرستان لنده نیز به تسنیم از 
خسارت ۶0 درصدی به هفت هزار هکتار 
اراضی زیر کشت دیم این شهرستان خبر 
لنده  نیز در  باغ  داد و گفت: 480 هکتار 
وجود دارد که برخی از آنها دچار خسارت 

ناشی از سرمای بهاره شدند.
کاهش قابل توجه تولید گندم 

در استان
حکمت اهلل نریمانی، مدیر جهاد کشاورزی 
کهگیلویه نیز سطح زیر کشت گندم دیم 
وجو  هکتار  هزار   ۲8 شهرستان  این  در 
دیم ۱3 هزار هکتار اعالم کرد و گفت که 
خشکسالی و گرد و غبار بیش از 70 درصد 
تولیدات این حوزه را از بین برده است. با 
این آمار باالی خسارت در کشاورزی دیم 
متولیان  بویراحمد  و  کهگیلویه  استان 
که  بیاندیشند  تمهیداتی  باید  حوزه  این 
استراتژیکی  محصوالت  ویژه  به  تولیدات 
از  و  نشوند  مواجه  کمبود  با  گندم  مثل 
طرفی اهتمام برای آبی کردن اراضی دیم 

دوچندان شود.

به علت خشکسالی در کهگیلویه و بویراحمد؛

نابودی 81 هزار هکتار اراضی دیم

می دهد  نشان  کشاورزی  کارشناسان  بررسی 
خسارات ریزآالینده ها در کهگیلویه و بویراحمد در 
 40 باغبانی  بخش  در  و  درصد   ۱۵ زراعت  بخش 

درصد بوده است.
چالش های  از  یکی  عنوان  به  غبار  و  گرد  پدیده   
زیست محیطی ایران در روزهای اخیر بسیاری از 
را  بویراحمد  و  کهگیلویه  جمله  از  کشور  مناطق 
از  زیادی  سوء  آثار  و  پیامدهای  که  کرده  درگیر 

جمله کاهش رشد و بازدهی محصوالت کشاورزی 
بیماری  و  آفات  بروز  از  ناشی  خسارات  تشدید  و 

های گیاهی را به همراه داشته است.
در همین زمینه مدیرکل محیط زیست کهگیلویه 
و بویراحمد با تایید نگرانی از وجود و تشدید گرد 
و غبار در این استان گفت: هر دو دستگاه سنجش 
آالیندگی این استان خراب هستند و به شدت به 

تامین اعتبار هزینه تعمیر این وسایل نیاز داریم.
معاون تولیدات گیاهی جهاد کشاورزی کهگیلویه 
و بویراحمد نیز می گوید: خسارات ریزآالینده ها در 
بخش زراعت حدود ۱۵ درصد و در بخش باغبانی 

حدود 40 درصد بوده است.
داریوش حصار همچنین در مورد بحران گرد و غبار 
در این استان افزود: بیشترین خسارت را در بخش 
باغات داشتیم که در برخی روزها غلظت آینده ها 

بسیار باال می رود و نگرانی ها دوچندان می شود.
بار  زیر  استان  این  در  تولید  کرد:  وی خاطرنشان 
تحریم و سیل و خشکسالی و گرد و غبار به شدت 
آسیب دیده که نیازمند حمایت همه جانبه از مرکز 
امنیت  اما  موانع  این  وجود  با  بتوانیم  تا  هستیم 
غذایی مردم را تضمین کنیم. امیر حسینی رئیس 
کمیسیون کشاورزی اتاق بازرگانی به تسنیم گفت: 
خسارت جدی خشکسالی و گرد و غبار بر تولیدات 
بخش کشاورزی محسوس و جدی است و نیازمند 
عزم ملی در کاهش اثرات منفی این دو پدیده بر 
تولید هستیم. وی بیان کرد: آالینده ها و ریزگردها 
روی برگ گیاه می نشینند و گیاه را خفه می کنند 
و  آلوده  غبارها  و  گرد  این  گاهی  آن  بر  اما عالوه 
این  و  هستند  آفت  و  باکتری  و  ویروس  حاوی 
موضوع کیفیت و سالمت تولیدات کشاورزی را هم 

تحت تاثیر قرار داده است.
وی گرد و غبارها را ناشی از خشک شدن تاالب ها 
در خوزستان و کانون های عراق و عربستان دانست.

سطح زیر کشت زراعت و باغات در شهرستان هایی 
هزار   8۱ حدود  دیدند  آسیب  خشکسالی  از  که 
هکتار است که میانگین بین ۶0 تا 80 درصد این 
مزارع به شکل جدی خسارت دیدند و برداشتی از 
اینکه دست کم  این یعنی  آنها نخواهیم داشت و 
در تولید گندم و جو نگرانی جدی در کهگیلویه و 

بویراحمد وجود خواهد داشت.
بویراحمد  و  کهگیلویه  در  دیم  باغات  سطح 
علت  به  که   است  هکتار  هزار  هشت  حدود  هم 
خشکسالی تولیدات این باغات بیش از ۲0 درصد 
کاهش داشته است و ۱0 درصد این باغات خسارت 

جدی و حتی خشکیدگی داشته اند .

 گرد و غبار به ۴۰ 
درصد باغات استان 

خسارت وارد کرد

 2 بانوی استان به اردوی تیم 

ملی هاکی دعوت شدند 
رییس هیأت هاکی کهگیلویه و بویراحمد 
گفت: ۲ بانوی این استان به نام های سانیا 
فالحی و مژگان جوادپور امروز )شنبه( به 
اردوی انتخابی تیم ملی هاکی روی چمن 
بانوان رده های سنی جوانان و بزرگساالن 

دعوت شدند. 
دعوت  داشت:  اظهار  نیا  گشتاسبی  شهال 
از  بویراحمد  و  کهگیلویه  بانوی   ۲ این  از 
سوی فدراسیون هاکی جمهوری اسالمی 

ایران انجام شده است. 
سنی  رده  در  فالحی  سانیا  افزود:  وی 
جوانان و مژگان جوادپور نیز در رده سنی 
ملی  تیم  انتخابی  اردوی  در  بزرگساالن 
هاکی روی چمن بانوان شرکت می کنند. 
رییس هیأت هاکی کهگیلویه و بویراحمد 
و  انتخابی  اردوی  دومین  کرد:  بیان 

مشترک تیم های ملی هاکی روی چمن 
برگزار  تهران  در  پاکستان  و  ایران  بانوان 

می شود. 
زمان  مدت  کرد:  عنوان  نیا  گشتاسبی 
 ۲8 از  و  بوده  روز   ۱0 اردو  این  برگزاری 
 ۱40۱ ماه  اردیبهشت   ۶ تا  ماه  فروردین 

ادامه دارد. 
اردو  این  برگزاری  مکان  داشت:  ابراز  وی 
در  واقع  شباهنگ  ورزشی  مجموعه  نیز 

شهرستان شهریار خواهد بود. 
گشتاسبی نیا گفت: دعوت شدگان به این 
اردو باید یکشنبه ۲8 فروردین ماه امسال 
خود را به سرپرست تیم ملی هاکی روی 
و  جوانان  سنی  های  رده  بانوان  چمن 

بزرگساالن معرفی کنند. 
از ۵0  دارای بیش  بویراحمد  و  کهگیلویه 
و زن  مرد  ورزشکار ساماندهی شده  هزار 

ذر رشته های مختلف است.

۳۴ دستگاه استخراج رمز 
ارز بیت کوین در گچساران 

کشف شد
گچساران  شهرستان  انتظامی  فرمانده 
گفت: 34 دستگاه قاچاق استخراج رمز ارز 
این  در  واحد مسکونی  از سه  کوین  بیت 

شهرستان کشف شده است. 
ارسالن خادمیان  روز شنبه در  سرهنگ 
اظهار داشت:  ایرنا  با خبرنگار  گفت و گو 
وجود  بر  مبنی  خبری  دریافت  پی  در 
ارز  رمز  استخراج  قاچاق  تعدادی دستگاه 
بیت کوین قاچاق در شهرستان گچساران، 
کار  دستور  در  ویژه  صورت  به  موضوع 
مأموران پلیس اطالعات و امنیت عمومی 

و یگان امداد گچساران قرار گرفت.
اقدامات  انجام  با  مأموران  افزود:  وی 
باب  سه  شناسایی  به  موفق  اطالعاتی 
دستگاه  نگهداری  محل  مسکونی  منزل 

پس  و  شدند  کوین  بیت  استخراج  های 
با مقام قضائی بازرسی های  از هماهنگی 

الزم را به عمل آوردند.
خادمیان تصریح کرد: مأموران در بازرسی 
کوین  بیت  دستگاه   34 شده  انجام  های 
غیرمجاز به همراه سایر متعلقات آن کشف 

و ضبط کردند.
در  گچساران  شهرستان  انتظامی  فرمانده 
سه  راستا  این  در  کرد:  خاطرنشان  پایان 
پرونده  تشکیل  از  پس  و  دستگیر  نفر 
برای سیر مراحل قانونی به مرجع قضائی 

تحویل داده شدند.
کوین(  )بیت  مجازی  پول  گذشته  در 
های  رایانه  از  استفاده  با  این  از  پیش 
های  سال  در  اما  شد  می  تولید  خانگی 
این  تولید  مخصوص  های  دستگاه  اخیر 
است  شده  ساخته  )ماینر(  مجازی  پول 
که واردات و استفاده از آنها در ایران غیر 

مجاز است.
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متولد فروردین : 
درحالیکه شما کاماًل در مورد امروز هوشیار هستید و آینده تان را با 
داشتن تصویری از آن در ذهنتان می توانید ببینید، رویاهای شفافی 
خواهید داشت. تا زمانیکه شما این رویاها را آشکار نکنید خوش بینی 
از  زود  دیگر خیلی  مردم  اینکه  برای  بماند،  تازه  کاماًل  شما می تواند 

تفکرات خیالی شما خسته خواهند شد.
متولد اردیبهشت :

اگرچه شما می دانید که در عشق چه چیزی را جستجو می کنید، اما 
هنوز هم نیازهای خودتان را سرکوب می کنید. متولدین برج جدی به 
یاد داشته باشید که بین عشق ایده آل و استرسهایی که هنگام قرار 
بسیار  تفاوتی  می آید  وجود  به  واقعی  دوستی  رابطه  یک  در  گرفتن 
برای  آینده  روز  در چند  با دوستانتان  بردن  لذت  دارد.  عظیم وجود 

شما مناسب تر است. 
متولد خرداد : 

باشد،  ها  برنامه  نوع  بهترین  از  است  ممکن  شما  اخیر  ریزی  برنامه 
باید  نیز  تغییر می کنند،  شما  زمانیکه شرایط  نیست.  کامل   اما هنوز 
نکنید.  برابر شان مقاومت  یا حداقل در  آنها تطبیق دهید  با  را  خود 
متاسفانه، ممکن است امروز سخت گیرانه بیندیشید و عدم تمایل تان 
برای اصالح کردن روال کارتان می تواند شما را حتی از نزدیک ترین 

دوستان تان جدا کند. 
متولد تیر : 

با  نرسند،  سرانجام  به  است  ممکن  هم  برنامه ها  بهترین  حتی  امروز 
نکنید.  تلف  را  تان  انرژی  داده  روی  اتفاقات  خاطر  به  شدن  نگران 
درعوض روی چیزی که االن دارید تمرکز کنید. شما ایده ای در سر 
داشتید که به روشی که شما در نظر داشتید عمل نکرده و ممکن است 

خطرات و ریسک هایی برای آن وجود داشته باشد. 
متولد مرداد :

 امروز به نظر می رسد شخصی به طرز غیر قابل تحملی شما را آزرده 
خاطر می کند و بی هیچ دلیل مشخصی با شما مخالفت می کند که این 
کار باعث بوجودآمدن لحظات سختی برای شما می شود. اما احتماال 
ماجرا بیش از چیزهایی است که چشم شما آن ها را می بینند. ممکن 
است دیگران آن ناامیدی و یأسی که شما از خودتان بابت حل و فصل 

استرس های درونی تان دارید به خود شما منعکس کنند. 
متولد شهریور :

کنند  کاری  بتوانند  که  است  سخت  خیلی  دیگر  افراد  برای  امروز   
تا شما کمی تغییر عقیده بدهید، چراکه اکنون شما به چیزهایی که 
می خواهید کامال مطمئن هستید. حتی برای اینکه به بهترین نحو به 
باور کنید که  اگر  اما  اید.  نیز ترتیب داده  برنامه ای  اهدافتان برسید، 
به مشکل هم  است،  استراتژی ممکن  بهترین  و  تنها  استراتژی شما 
برخواهید خورد. یادتان باشد شما می توانید ایده تان برای رسیدن به 
موفقت را حفظ کنید، اما هنوز هم می توانید در راه های رسیدن به آن 

تغییراتی ایجاد کنید. 
متولد مهر : 

می شود،  انجام  باید،  که  طور  آن  چیزی  هر  می رسد  نظر  به  زمانی 
 اما در لحظه بعد به این نتیجه می رسید که زندگی شما دارد از هم 
می پاشد. خوشبختانه،  شما عقیده روشن و صریحی درباره اینکه کجا 
باید بروید دارید،  حتی با وجود اینکه بعضی اوقات دنیای اطراف تان 

بی ثبات است. 
متولد آبان :

 شما مدام در فکر تعالی نقشه ها و زندگی تان هستید.این افکار بسیار 
خوب و عالی هستند اما به خاطر داشته باشید که شما به هر قیمتی 
نباید راضی به تعالی خود باشید زیرا ممکن است افراد دیگر را با این 
کارهایتان از بین ببرید. اما اگر فعالیت و کارهای که انجام می دهید 

مثبت باشند به سادگی می توانید پیش رفت کنید.
متولد آذر : 

رابطه های شما منشأ اصلی استرس های شما هستند، به خصوص اگر 
یک نفر از شما خواسته ای داشته باشد و شما از پس انجام دادن آن 
برنیایید. نفس عمیق کشیدن، زمانی را به مدیتیشن و یا دعا خواندن 
اختصاص دادن باعث می شود که در این روز پر مشغله استرس های 

شما کمتر بشوند.
متولد دی : 

امروز نظر شما در مورد عشق کمی غیر عادی به نظر می رسد، برای 
آنکه چیزهای که قباًل شما را هیجان زده می کردند امروز هیچ حسی 
در شما ایجاد نمی کنند. شما لزوماً دیگر به عشقهای سطحی عالقه ای 
ندارید؛ رابطه های بیهوده داشتن به نظر شما فقط باعث تلف کردن 

وقت باارزشتان می شود. 
داشته  مثبتی  دید  که  می شود  توصیه  بهتان  امروز   : بهمن  متولد 
باشید، برای اینکه وقتی برخالف میل شما اتفاقی می افتد شما خیلی 
سریع و بیش از اندازه جدی می شوید. شما وقتی بفهمید مردم دیگر 
دارند  توافق  متفاوتند  شما  دیدگاه های  با  کاماًل  که  دیدگاه هایی  با 
دیگران  بر  را  خود  عقاید  اینکه  جای  به  شد.  خواهید  خوشحال تر 
تحمیل کنید، فقط کارهایی را انجام دهید که انجام دادنشان برایتان 

مفید است.
متولد اسفند : شما انسانی هستید که خود را با شرایط روز خیلی 
خسته  هفته هایتان  روزمرگی  از  گاه  هیچ  می دهید،  وفق  سریع 
نمی شوید زیرا با برنامه های مختلفی که برای هر روز تان دارید، هر 
روز از روز قبلی متفاوت می شود. فعالیت ها و افکار مثبتی که در این 

روزها دارید باعث می شود بیش از پیش حرکت تان سریع شود.

۳
فال روز 

با  تهران  استان  با کرونا در  مقابله  فرمانده عملیات 
بیان اینکه هم اکنون در سیر نزولی آمار کرونا قرار 
پیدا  کاهش  سرپایی  مراجعین  وقتی  گفت:  داریم، 
می کند یعنی در روزهای آینده باید شاهد کاهش 

سایر آمار باشیم.
علیرضا زالی روز شنبه در جلسه هفتگی ستاد مقابله 
امسال مخاطرات  اظهار کرد:  تهران  استان  کرونا  با 
کاهش  و  رسیده  خود  حداقل  به  نوروزی  سفرهای 
آمار مرگ و میر نشان دهنده اثربخشی واکسن است 
و حاکی از این است که دوز سوم اثربخشی خوبی در 

کاهش آمار مرگ و میر داشته است.
به نسبت کل کشور در  تهران  استان  به گفته وی، 
تزریق دوز سوم وضعیت خوبی دارد اما سیر تزریق 
دوز سوم در تهران کند شده البته بخشی از آن به 
دلیل قرارگیری در ماه مبارک رمضان است ولی نیاز 
است که برنامه ریزی و فرهنگ سازی برای ترغیب 
دنبال  جدیت  با  سوم  دوز  تزریق  جهت  شهروندان 

شود.
تهران  استان  در  کرونا  با  مقابله  عملیات  فرمانده 
درباره شکل گیری سوش های جدید کرونا ویروس 
اکنون سوش های جدید مورد رصد  نیز گفت: هم 
فعال  است  اندک  ها  آن  تعداد  اما چون  گرفته  قرار 
تنها رصد آن ها دنبال می شود لذا نباید زیاد موجب 

نگرانی در مردم شویم.
باید کرونا جدی گرفته  اینکه همچنان  بیان  با  وی 
پایدار  لحظه شرایط  هر  است  که ممکن  شود؛ چرا 
نیز  تاکید کرد: در مورد مدارس  برود  بین  از  فعلی 

استان  پرورش  و  آموزش  روسای  از  من  درخواست 
خطر  کاهش  در  که  مدارس  تهویه  که  است  این 
به  ماسک  از  استفاده  همچنین  و  است  موثر  بسیار 

طور جدی در دستور کار قرار گیرد.
زمان  با گذشت  است  ممکن  کرد:  زالی خاطرنشان 
در رعایت شیوه نامه های بهداشتی شاهد ایجاد افت 
در  میدانی  بازدیدهای  باید  اساس  همین  بر  باشیم 
مدارس افزایش پیدا کند و این نکته بسیار مهم و در 
عین حال نگران کننده است چرا که رعایت پروتکل 
های بهداشتی در تهران از سوی اصناف از 80  به 

حدود ۵0 درصد رسیده است.
جزئیات  منصوری  محسن  جلسه  این  در  همچنین 
برگزاری مراسم شب های قدر، راهپیمایی روز قدس 
را  به شیوع کرونا ویروس  با توجه  نماز عید فطر  و 
تشریح کرد و گفت: پس از دو سال راهپیمایی روز 
مقام  تأکید  و  ای  منطقه  شرایط  به  توجه  با  قدس 

معظم رهبری برگزار خواهد شد.

باز  فضای  در  مراسم  این  افزود:  تهران  استاندار 
دستورالعمل ها  رعایت  با  باید  و  شد  خواهد  برگزار 
و پروتکل های بهداشتی در کمال شکوه برگزار شود 
لذا نیاز است برنامه ریزی شود تا مراسمی در شان 
شود  برگزار  فلسطین  و  ایران  اسالمی  جمهوری 
با  باید  نماز  این  نیز  فطر  عید  نماز  برای  همچنین 
به  اگر  و  برپا شود  باز  برگزاری در فضاهای  اولویت 
هر دلیلی مقرر شد در فضای بسته برگزار شود حتما 
باید پروتکل های بهداشتی در دستور کار قرار گیرد.

با  براساس تصمیم ستاد ملی مقابله  ادامه داد:  وی 
کرونا اگر شهرستانی در وضعیت قرمز باشد برگزاری 
نماز عید فطر و مراسم شب قدر در فضای باز منعی 
ندارد اما اگر شهرستان بخواهد در فضای بسته این 
مراسم را برگزار کند در صورتی که در وضعیت آبی 

باشد با رعایت فاصله گذاری منعی ندارد.
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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

 عليرضا محمدي
12 بهمن م�اه س�الروز ورود تاريخ�ي امام 
خمين�ي)ره( ب�ه کش�ور عزيزم�ان ايران 
است. 38 س�ال پيش هر ايراني که سهمي 
در انقالب داش�ت، س�همي نيز در خاطرات 
چنين روزهايي دارد. امير س�رتيپ قاس�م 
ف�راوان يك�ي از همي�ن مردم اس�ت. يک 
دانشجوي دانش�كده افس�ري که با وجود 
مخاط�رات ش�غلي اش مانند ي�ک انقالبي 
تمام عي�ار وارد مي�دان ش�د و مب�ارزات 
متعددي عليه رژيم طاغوت داشت. فراوان 
خاطرات زيبايي از ورود امام و اس�تقبال از 
ايش�ان دارد که در گفت وگو با ما آن را بيان 
م�ي دارد. صحبت ب�ا امير انقالبي ارتش�ي 
حكاي�ت از عم�ق دينم�داري ارتش�يان 
کش�ورمان و تبعيتش�ان از حض�رت ام�ام 
دارد. متن زي�ر برگ هاي�ي از تاريخ معاصر 
ايران اسالمي را پيش رويتان قرار مي دهد. 

يک نظامي ارتش شاهنش�اهي که به 
نهضت اسالمي حضرت امام مي پيوندد، 
قاعدت�ًا بايد از پايه ه�اي فكري ديني 
و مذهب�ي محكمي برخوردار باش�د. 
اگر مي ش�ود کمي از محيطي بگوييد 
ک�ه کودک�ي و نوجواني ت�ان را درآن 

گذرانديد. 
بنده س��ال 1333 در روستاي كوشك از توابع 
گرمسار به دنيا آمدم. پدرم كشاورز بود و اهل 
حالل و حرام. م��ن در خان��واده اي مذهبي به 
دنيا آمدم و از طرفي چون ش��هر گرمسار يك 
محيط مذهب��ي و تا حدودي انقالبي داش��ت، 
پيش زمينه ه��اي گرايش به انق��الب از همان 
كودكي در وجودمان شلعه ور شد. آقاي الهوتي 
از چهره هاي شناخته ش��ده اواي��ل انقالب، در 
مس��جد جامع گرمس��ار فعاليت مي كرد و در 
جذب جوانان منطقه ب��ه نهضت حضرت امام 
نقش مؤثري داشت. غير از ايشان يك معلمي 
بود به نام آقاي عبدالحس��ين عربي كه با قم و 
مراجع تقليد ارتباط داشت. ايشان در روشنگري 
مردم و آشنايي شان با حضرت امام بسيار فعاليت 

مي كرد. براي اولين بار من از زبان آقاي عربي 
با امام آشنا شدم. البته آن وقت ها ما كه سن و 
سال زيادي نداش��تيم، فقط نام امام و برخي از 
خصوصياتشان را مي ش��نيديم و زياد از چند و 
چون نهضت ايشان خبر نداشتيم. فعاليت هاي 
افرادي مثل آقاي عرب��ي يك پيش زمينه اي را 
در ذهن ما ايجاد مي كرد. در اواخر س��ال 56 و 
اوايل سال 57 كه بحث انقالب باال گرفت، ماها 
كه پيش زمينه هايي داشتيم، كنجكاوتر بوديم و 
خيلي زود با نهضت اسالمي امام همراه شديم. 
چه س�الي وارد ارتش ش�ديد؟ زمان 
فعاليت هاي انقالبي تان نظامي بوديد؟

من س��ال 52 وارد ارتش ش��دم. از س��ال 56 
هم به دانش��كده افس��ري رفتم. دانشكده در 
تهران بود و حض��ور در پايتخت ايران كه مركز 
تحوالت سياسي به ش��مار مي رفت، باعث شد 
بيش��تر در جريان تحوالت قرار بگيريم. يكي 
از همش��هري هاي روحاني م��ان به ن��ام آقاي 
محمدرضا عرب��ي از پس��رعموزاده هاي آقاي 
عبدالحسين عربي در قم س��كونت داشت كه 
با ايشان مرتبط بوديم. آقاي عربي فعاليت هاي 
انقالبي مي كرد. از طريق ايشان هم با روحاني 
حجت االسالم مروي ارتباط گرفتيم و به همين 
ترتيب از طريق اي��ن دو بزرگوار با بيت مرحوم 
طالقاني مرتبط ش��ديم. اين رف��ت و آمدها به 
روش��نگري مان كمك مي كرد. ديگر به خوبي 
مي دانستيم كه حضرت امام كيست و نهضت 
اس��المي اش چه اهداف��ي را دنب��ال مي كند. 
همان زمان ها موضوع اهانت ب��ه امام در يكي 
از جرايد پيش آمد كه در واقع جرقه انقالب را 
هم زد. ما از همان زمان به شكل مخفيانه سعي 
مي كرديم ذهن ساير دانش��جوهاي انقالبي را 
روشن كنيم. البته خيلي ريز و مخفيانه. نظامي 
بوديم و نمي ش��د به راحتي هر حرفي را بزنيم. 
هرازگاهي به بهانه هاي مختلف صحبتي از امام 
پيش مي آورديم. مث��اًل مي گفتيم در حق اين 
سيد بزرگوار اجحاف شده است يا حرف هايي 
از اين دس��ت. س��عي مي كردي��م حداقل يك 
پيش زمينه اي در ذهن دانشجوها ايجاد شود. 

تا موقع پيروزي انقالب فعاليت هايتان 

مخفيانه بود؟
به لحاظ مالحظات شغلي تا مدت ها مخفيانه 
فعاليت مي كردم، اما شهريور 57 اتفاقي افتاد 
كه باعث شد در دانشكده شناخته بشوم و تمام 
حركاتم زير ذره بين باش��د. تقريباً از 15 يا 16 
شهريورماه 57 انقالبي ها اعالم مي كردند كه 17 
شهريور در ميدان ژاله سابق تظاهرات خواهند 
كرد. من روز هفدهم به س��مت ميدان امام يا 
همان توپخانه سابق مي رفتم كه كنجكاو شدم 
از مسير راهپيمايي عبور كنم. در باطن دوست 
داشتم از ماوقع مطلع باشم. موقعي كه من رد 
مي شدم هنوز درگيري رخ نداده بود. از بلندگو 
به مردم مي گفتند متفرق بش��ويد و جمعيت 
همين طور ايس��تاده بود. من كه از محل عبور 
كردم و وارد يكي از خيابان هاي فرعي شدم، از 
پشت سرم صداي تيراندازي شنيدم و فهميدم 
كه درگيري رخ داده اس��ت، ام��ا هنوز از عمق 
فاجعه مطلع نبودم. به هرحال وقتي به دانشكده 
رسيدم، به ساير دانشجوها از اوضاع ميدان ژاله 
گفتم. نگو برخي ها من را ل��و داده اند. روز بعد 
ضد اطالعات من را خواست. رفتم و گفتند تو 
در ميدان ژاله چه كار مي كردي؟ گفتم اتفاقي 
رد مي شدم. ولي قبول نكردند و ممنوع از حمل 
اسلحه شدم. ديگر در نگهباني هاي شبانه هم به 
من سالح نمي دادند. بعد از اين اتفاق دائم تحت 

نظر بودم. اينكه بدان��ي هرجا بروي يك جفت 
چش��م مراقب توس��ت، آدم را به لحاظ روحي 
اذيت مي كند. ي��ك جور جن��گ رواني ايجاد 
شده بود. جالب است كه بعد از پيروزي انقالب 
پرونده هاي ضد اطالعات را در اختيار خود من 
گذاشتند. تازه فهميدم افرادي كه فكرش را هم 
نمي كردم، كارهايم را به ضد اطالعات گزارش 
مي دادند. البته از وقتي فهميدم ديگر لو رفته ام، 
پركارتر ش��دم. در واقع رفتار آنها ما را به ادامه 

محكم تر مسير انقالب تشويق تر كرد. 
فعاليت هايت�ان چه س�مت و س�ويي 

گرفته بود؟
ما آن موقع عالوه بر روحانيون��ي چون آقايان 
عرب��ي و م��روي و بي��ت مرح��وم طالقاني با 
تعدادي از دانش��جوهاي دانش��گاه تهران هم 
ارتباط داشتيم. جلس��اتي با هم مي گذاشتيم 
و اعالميه هاي حضرت امام يا م��واردي از اين 
دس��ت را تهيه مي كرديم و به داخل دانشكده 
نظامي انتقال مي داديم. دانشجوهاي دانشگاه 
تهران طيف نس��بتاً مختلفي بودند. يا در خود 
دانشگاه فعاليت مي كردند يا در خوابگاهشان كه 
سمت پل چوبي بود. متأسفانه بعدها تعدادي از 
آنها تغيي��ر فكر دادند. مثاًل قاس��م بوربور جزو 
منافقين شد و در عمليات مرصاد كشته شد. آن 
موقع چون خودم تحت نظر بودم، به كمك ساير 
دوستانم مثل ش��هيد عبدالرضا رفعت، خسرو 
جهاني و. . . اعالميه را به داخل دانشكده نظامي 
انتقال مي داديم. يا مثاًل خ��ودم اعالميه اي را 
مي بردم مي گذاش��تم زير يك آج��ر، بعد كه 

آب ها از آس��ياب مي افتاد آن را برمي داشتم و 
جا به جا مي كردم. گفتنش االن س��اده است، 
در شرايط آن موقع واقعاً كار سختي بود. رفته 
رفته كه بيش��تر با انديش��ه هاي حضرت امام 
آشنا ش��ديم، خودمان توليد فكر مي كرديم و 
در صحبت با ساير دانش��جوها محكم و متقن 
صحبت مي كرديم. ما حدود 60 نفر س��هميه 
نيروي هوايي بوديم كه در دانش��كده تحصيل 
مي كرديم. رس��ته مان پدافند بود كه آن زمان 
جزئي از ني��روي هوايي به ش��مار مي رفت. در 
ميدان بچه هاي خودمان توانستيم تعداد قالب 

توجهي را جذب كنيم. 
با اين همه فعاليت کس�ي معترض تان 

نمي شد؟
هم فرمانده گروهان خيلي تحت نظرم داشت 
هم فرمانده گردان. من كه آنها را بخش��يده ام، 
االن ه��م اسمش��ان را نمي آورم. ام��ا يك روز 
فرمانده گردان بعد از مراس��م صبحگاه من را 
صدا زد. رفتم در بخش انتهاي��ي يگان؛ از من 
در م��ورد فعاليت هاي انقالبي ام بازخواس��ت 
كرد. همين طور كه داش��ت تهدي��د مي كرد 
يكهو با پوتين امريكايي كه به پا داشت محكم 
به ساق پايم كوبيد. خم شدم پايم را بگيرم، با 
لگد محكم به پس سرم كوبيد. بعد دو نفر ديگر 
به كمكش آمدند و يك��ي از آنها با چيزي مثل 
قندان كلت محكم به صورتم زد كه پاي چشمم 
سياه شد. انداختنم بازداشتگاه و دو شب و سه 
روز داخل آنجا بودم. در خالل اين دو شب، دو، 
سه نفر از بچه ها مي آمدند داخل محوطه و در 
تاريكي فرياد مي زدند »دانشجوي زنداني آزاد 
بايد گ��ردد.« همين كارها باعث ش��د متوجه 
بشوند زنداني كردن من نتيجه عكس مي دهد، 
بنابراين آزادم كردند. س��رگرد آهني از عناصر 
ضد اطالعاتي بود كه براي دلجويي از من و آرام 
كردن اوضاع دو، سه روز مرخصي به من داد. اما 
نپذيرفتم. بعد انتقالم دادند به بهداري و سپس 
خوابگاه رسته ها. مي خواس��تند به اين ترتيب 
دل دانشجوهايي كه از كتك خوردن من خون 
شده بود را آرام كنند، اما ديگر مخالفت ها علني 
شده بود. اتفاقاً چند وقت پيش فرمانده گردان 
را در مراسمي ديدم. كراوات داشت و پيرمردي 
شده بود. دوس��تان گفتند بيا با او احوالپرسي 
كن. گفتم من او را بخشيده ام، ولي چون از من 
حالليت نطلبيده، ترجيح مي دهم مصافحه اي 

هم نداشته باشيم. 
رفتارهاي ش�ما و س�اير دانشجوهاي 
انقالبي بازتابي در ميان مقامات باالتر 

داشت؟
بله داش��ت. يك روز س��پهبد برنجيان و يك 
سرتيپ ديگر كه به نظرم فيلسوف يا دادگر بود 
همراه هيئتي از ستاد نيروي هوايي به دانشكده 
آمدند. آن روز من نب��ودم و از آمدن هيئت هم 
باخبر نشدم. همه را در سالن آمفي تئاتر جمع 
كرده بودند. فرمانده گردان ك��ه ديده بود من 
نيستم، گفته بود »فراوان كجاست، كسي كه 
حتماً بايد باشد خود اوست. خالصه من را هم 
صدا زدند و رفتم آمفي تئات��ر. هيئت آمده بود 
بگويد كه در نيروي هواي��ي خبري از انقالب و 
اين چيزها نيست و اگر كسي بخواهد فعاليت 
بكند، نهايتاً اوضاع مثل 28 مرداد مي شود. بعد 
هم كه همه چي��ز آرام ش��د، خاطي ها گرفتار 
مي شوند. عين اين حرف ها را زدند. حتي خوب 
يادم اس��ت كه س��پهبد مي گفت: اگر ديديد 
عكسي از يك نظامي نيروي هوايي در بين مردم 
منتشر شده، موضوع برمي گردد به يك ارتشي 
كه رفته بود ب��راي م��ادرش دارو بخرد، مردم 

گفت وگوي »جوان« با امير قاسم فراوان، از نيروهاي انقالبي ارتش که عضو کميته استقبال از امام )ره( بود
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دورش را مي گيرند و او هم ب��راي اينكه داروها 
نشكنند، دس��تش را باال مي گيرد. عكاس هم 
عكس مي گيرد و اينطور عنوان مي شود كه يك 
نظامي به مردم پيوسته است. من در گوشه اي 
نشسته بودم، ديدم بچه ها چشمشان روي من 
است. با دست طوري نشان دادم كه يعني از اين 
گوش بگيريد و از گوش ديگر در كنيد. نگو همين 
حركت را برخي به مسئوالن گزارش داده اند. بعد 
از آن روز، تعدادي از دانشجوهاي انقالبي مثل 
اميري و ق��ادري از ارتش ف��رار كردند. من هم 
مي خواستم فرار كنم، اما از دفتر مرحوم طالقاني 
گفتند بهتر است تعدادي از دانشجوهاي انقالبي 
همچنان بمانند تا در وقت لزوم از درون ارتش، 

انقالب را كمك كنند. 
گويا شما و گروهي از همقطاران تان قرار 

بود بختيار را ترور کنيد؟
م��ن و حس��ن وكيل��ي و صم��د نعم��ت زاده 
مي خواس��تيم اين كار را بكنيم. بختيار گاهي 
به دانشكده سرمي زد و مي ش��د او را ترور كرد. 
نقشه مان را كه طرح كرديم، با پدر حسن وكيلي 
كه از نظامي هاي بازنشسته و مخالف رژيم بود 
صالح و مشورت كرديم. ايشان گفت شايد اقدام 
شما نتيجه عكس بدهد. حداقل با انقالبي هايي 
كه ارتباط داريد مش��ورت كنيد. ما هم با بيت 
آقاي طالقاني مش��ورت كرديم. آنجا به وكيلي 
گفته بودند ح��ذف فيزيك��ي در برنامه انقالب 

نيست و به اين ترتيب ما هم منصرف شديم. 
برسيم به بحث دهه فجر و خصوصًا 12 
بهمن ماه؛ ش�ما در موضوع استقبال از 

امام فعاليت خاصي داشتيد؟

روز 12 بهمن ماه بچه هاي نيروي هوايي اعالم 
كرده بودند امنيت و نظم داخل فرودگاه دست 
آنها است. بيرون از فرودگاه تا بهشت زهرا هم كه 
دست كميته استقبال بود. لذا ما سعي كرديم 
جزو كميته استقبال فعال باش��يم. حدوداً 27 
نفر از بچه هاي دانش��جوي دانشكده افسري از 
انقالبي هاي پاي كار بودند كه براي هماهنگي 
با شهيد محالتي مرتبط ش��ديم. حاال يا ايشان 
بود يا يك روحاني از طرف ايشان كه از او تعداد 
27 بازوبند براي كميته استقبال از حضرت امام 
گرفتيم. دو نقطه عطف در مسير تشريف فرمايي 
حضرت آقا وجود داش��ت؛ يكي خ��ود فرودگاه 
و ديگري بهش��ت زهرا. جهاني را فرس��تادم به 
فرودگاه و خودم رفتم به بهشت زهرا. هركدام از 
بچه ها را به نقطه اي مأمور كردم كه نزديك ترين 
محل به خانه اش بود. مثاًل جمشيد صادقي كه 
خانه شان سمت خيابان جيحون بود را گفتم سر 
بهبودي برود و آنجا فعال باشد. وقتي به طرف 
بهش��ت زهرا مي رفتم، ديدم همه جا پر از آدم 
است. مزارع اطراف بهش��ت زهرا پر از مردمي 
بود كه پياده و س��واره به طرف محل سخنراني 
امام مي رفتند. آن موقع درخت هاي بهشت زهرا 
كوتاه بود. روي هر درخت��ي مثل ميوه مردم به 
چشم مي خوردند. در ورودي بهشت زهرا چند 
سرباز ديدم و از آنها پرسيدم شما انقالبي هستيد 
يا مخالف. گفتند ما فدايي امام هستيم. خودم را 
معرفي كردم و گفتم به كمك هم نظم ورودي 
بهش��ت زهرا را حفظ مي كنيم. مرتب به مردم 

مي گفتيم مراقب نظم باشند. اما وقتي امام آمد و 
تا چشم مان به ايشان داخل اتومبيل افتاد، يكهو 
همه جمعيت هجوم آوردند و من جلوتر از بقيه! 
حاال يا با ديدن امام اختيارم را از دست داده بودم 
يا اينكه ديدم مردم هجوم آوردند رفتم تا حائلي 

بين جمعيت و ايشان باشم. 
در بهش�ت زهرا يک بخشي را حضرت 
امام با هلي کوپتر طي کردند؛ ماجرايي 
ک�ه تعري�ف مي کنيد ب�ه قب�ل از اين 

موضوع برمي گردد؟
وقتي مردم هجوم آوردند چند متر آن طرف تر 
در اولين چهار راه هلي كوپتر منتظر ايشان بود. 
همه متف��ق بوديم كه بايد ايش��ان را به بالگرد 
برسانيم. منتها ازدحام جمعيت اجازه نمي داد 
اتومبيل حركت كند. شايد باورتان نشود. فشار 
جمعيت به قدري بود كه اتومبيل فاصله چند 
متري تا بالگ��رد را با ني��روي جمعيت حاضر 
طي كرد. بدون اينكه راننده تكاني به وس��يله 
نقليه اش بدهد. انگار م��وج جمعيت خودروي 
حامل امام)ره( را به پيش مي ب��رد. در يك جا 
اوركتم از تنم درآم��د و بين جمعيت گير كرد. 
ناچار شدم اوركتم را فدا كنم تا حداقل دستم 
از بين جمعيت رها شود. خالصه وقتي نزديك 
بالگرد رسيديم، سمت راننده نزديك تر به هلي 
كوپتر بود. راننده كه به نظرم آقاي رفيق دوست 
بود پياده ش��د تا امام از آن سمت پياده شوند. 
من س��ريع از زير اتومبيل خودم را به آن طرف 
رس��اندم و از ترس اينكه مبادا هجوم جمعيت 
باعث بسته شدن در و آس��يب رسيدن به امام 
شود، محكم در را نگه داشتم. امام هم پياده شد 

و به داخل بالگرد رفت. خلبان يك استارتي زد 
و صداي پره و بادش باعث ش��د جمعيت كمي 
از بالگرد كنار بكش��ند. در همين فرصت پيش 
آمده پره ها سرعت گرفتند و بالگرد از جا كنده 
ش��د. اما همچنان عده اي از پايه هايش آويزان 
بودند. خلبان مجبور ش��د توقف كوتاهي بكند 
تا اين عده هم پايين پريدند. بعد ايش��ان را به 
جايگاه س��خنراني رس��اندند. البته چند بار به 
دليل ازدحام جمعيت هلي كوپتر مجبور شد در 
هوا دوري بزند تا شرايط براي فرود مهيا شود. 
آن روز من براي اولين و آخرين بار حضرت امام 
را از فاصله اي نزدي��ك ديدم. در مالقات بعدي 
هميشه همراه جمعي بوديم و با فاصله ايشان 

را مي ديديم. 
به نظر ش�ما چطور مي شود که ارتشي 
شاهنش�اهي اين ط�ور دل و جانش با 

مرجعيت و رهبري حضرت امام باشد؟
نام ارتش شاهنشاهي بود، اما بدنه اش چه سرباز 
و افسر و درجه دار، از همان جوان هاي مذهبي 
ايران��ي بودند كه فرياد اس��الم خواهي حضرت 
امام مثل خيلي از مردم آنها را هم به خود آورد. 
حضرت امام خودشان بيشتر از هر كس ديگري 
به تقيد مذهبي بدنه ارتش واقف بودند. به همين 
خاطر بعد از پيروزي انقالب، اجازه انحالل ارتش 
را ندادند و فرمان به حف��ظ آن صادر كردند. در 
طول دفاع مقدس و ساير صحنه ها هم ديديم كه 
چطور ارتش پاسخ اعتماد امام را داد و هميشه در 

صف اول مبارزه با دشمنان بوده و هست. 

يک روز فرمانده گردان بعد از مراسم 
صبح�گاه م�ن را ص�دا زد. رفت�م در 
بخش انتهاي�ي يگان؛ از م�ن در مورد 
فعاليت هاي انقالبي ام بازخواست کرد. 
همين طور که داش�ت تهديد مي کرد 
يكه�و ب�ا پوتي�ن امريكايي ک�ه به پا 
داشت محكم به ساق پايم کوبيد. خم 
ش�دم پايم را بگيرم، با لگد محكم به 
پس س�رم کوبيد. بعد دو نفر ديگر به 
کمكش آمدند و يك�ي از آنها با چيزي 
مثل قندان کلت محك�م به صورتم زد 
که پاي چش�مم سياه ش�د. انداختنم 
بازداشتگاه و دو ش�ب و سه روز داخل 
آنجا بودم. در خالل اين دو ش�ب، دو، 
س�ه نفر از بچه ه�ا مي آمدن�د داخل 
محوط�ه و در تاريكي فري�اد مي زدند 
»دانش�جوي زنداني آزاد بايد گردد«
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حل جدول 3070

کالهبرداران تلفنی همچنان فعالند
کالهبرداری از 2۰۰ نفر در پوشش 

برنده شدن در قرعه کشی
باند  شدن  متالشی  از  بزرگ  تهران  فتای  پلیس  رییس 
کالهبرداری تلفنی پنج نفره در تهران که به شیوه برنده 
شدن در قرعه کشی اقدام به کالهبرداری از شهروندان 
گودرزی  معظمی  داود  سرهنگ  داد.  خبر  بودند،  کرده 
از  یکی  قبل  مدتی  گفت:   خبر  این  جزئیات  تشریح  در 
فردی  اعالم کرد که  و  مراجعه  فتا  پلیس  به  شهروندان 
با او تماس گرفته و ضمن معرفی خود به عنوان نماینده 
با  شرکت مخابرات و یکی از اپراتورهای تلفن همراه و  
ایجاد محیطی شبیه به صدای استودیو و دیگر اقدامات 
حسابی  خوش  مسابقه  برنده  که  گفته  او  به  فریبنده 
اپراتور شده و از این طریق مبلغ دو میلیارد ریال از وی 

کالهبرداری کرده است. 
این  نیز در  پرونده های مشابه دیگری  اینکه  بیان  با  وی 
در  افزود:   بود،  واصل شده  پایتخت  فتا  پلیس  به  زمینه 
تمامی این پرونده ها مجرمین با همان ترفند قرعه کشی 
اقدام به فریب شهروندان کرده و با استفاده از ترفندهای 
زیرکانه مالباخته را متقاعد کرده که برای دریافت جایزه 
خود کدهای مختلفی را که از پشت تلفن به وی اعالم 

شده بود، در تلفن همراه خود وارد و اعالم کند. 
شاکیان نیز در نهایت و پس از انجام این مراحل متوجه 
سرقت تمامی موجودی حساب های بانکی خود شده و 

به پلیس مراجعه کرده اند. 
گودرزی با بیان اینکه رسیدگی به موضوع در دستورکار 
متخصصان پلیس فتای پایتخت قرار گرفت، اظهار کرد: 
سایبری  تحقیقات  و  تخصصی  اقدامات  از  پس  مأموران 
متهمان را در یکی از استانهای همجوار تهران شناسایی 
و پس از تشریفات قضایی اعضای اصلی این باند در یک 
فتا   پلیس  به  و  دستگیر  مختلف  نقطه  سه  در  و  زمان 

انتقال دادند. 
متهمان  اینکه  بیان  با  بزرگ  تهران  فتای  پلیس  رییس 
دستگیر شده پس از انتقال به پلیس فتا به بزه انتسابی 
اعتراف کردند، گفت:  همچنین ماموران از این باند بیش 
را  غیر  اشخاص  نام  به  مختلف  بانکی  کارت   ۲00 از 
برای  کارت ها  این  از  باند  این  اعضای  کردند.  نیز کشف 
پولشویی استفاده می کردند. ۱۱ عدد گوشی تلفن همراه، 
تاپ، ۱۲ دستگاه کارتخوان،  ۶8 سری  دو دستگاه لپ 
مدارک شناسایی کامل شامل شناسنامه، کارت ملی و ... 
و چند صد کارت هدیه نیز از دیگر اقالمی بود که از این 

افراد کشف و ضبط شد. 
این  کالهبرداری  ابعاد  بودن  گسترده  به  اشاره  با  وی 
مجرمین گفت: ممکن است شیوه های کالهبرداری این 
افراد مجرم متفاوت باشد اما در نهایت به یک شیوه عمل 
می کنند و با اعالم برنده شدن مخاطبان، با ترفندهای 
ماهرانه تمام اطالعات حساب بانکی افراد را دریافت کرده 
و با استفاده از آن اقدام به برداشت از حساب افراد کرده 
بودند.  گودرزی با بیان اینکه مجرمین بیش از سه میلیارد 
ریال از تعداد حدود ۲00 نفر از شهروندان کالهبرداری 
کرده بودند، گفت:  این افراد با پرونده تشکیل شده برای 

ادامه روند رسیدگی به جرم روانه دادسرا شدند. 
رئیس پلیس فتای تهران بزرگ به شهروندان توصیه کرد: 
همان گونه که به دفعات توسط پلیس هشدار داده شده 
است به هیچ عنوان برای دریافت جایزه نیازی به حضور 
محرمانه  اطالعات  دادن  یا  و  عابربانک  دستگاه  پای  در 
حساب بانکی از جمله اینترنت بانک و همراه بانک نیست 
و تماسهایی که این موارد را از شهروندان درخواست می 

نمایند قطعا کالهبرداری است.

خبر

جدول 3071

رانندگی  حوادث  جانباختگان  آمار  انتشار 
و  پلیس  سوی  از   ۱40۱ نوروز  ایام  در 
داشت  درپی  را  حواشی  قانونی  پزشکی 
قانونی توضیحاتی را  که پلیس و پزشکی 

درباره آن ارائه داده اند.
 با پایان تعطیالت نوروزی ۱40۱ ، پلیس 
راهنمایی و رانندگی آمار اولیه جانباختگان 
قربانیان  شامل  که  را  رانندگی  تصادفات 
از تصادف  تا 7۲ ساعت پس  و  سرصحنه 
بود را اعالم کرد. این آمار حاکی از مرگ 
838 نفر در تصادفات نوروز ۱40۱ بود و 
نفر   838 مرگ  بیانگر   ، بهتر  عبارتی  به 
ماه  فروردین   ۱۵ تا  اسفند ۱400   ۲۵ از 
۱40۱ در تصادفات بود.  ازهمان ابتدا هم 
پلیس راهنمایی و رانندگی اعالم کرد که 
این آمار اولیه جانباختگان بوده و احتمال 
قانونی وجود  پزشکی  آمار  افزایش آن در 

دارد.
ماه،  تاریخ ۲۲ فروردین  بعد در  چند روز 
از  اولیه  آمار  هم  قانونی  پزشکی  سازمان 
شمار قربانیان حوادث رانندگی در همین 
کرد.  اعالم  را  نوروزی  طرح  زمانی  بازه 
شامل  که  قانونی  پزشکی  آمار  اساس  بر 
مرگ های ناشی از تصادف تا چندین روز 
بعد از وقوع آن نیز می شود، اعالم شد که 
در این ایام هزار و ۱0۱ تن در تصادفات 
داده اند.  دست  از  را  خود  جان  رانندگی 
هم  قانونی  پزشکی  آمار  که  بود  طبیعی 
دقت بیشتری داشته و هم شامل مواردی 
روز  دلیل گذشت چندین  به  که  می شود 
ثبت  پلیس  رخدادهای  سامانه  در  دیگر 

نشده بود.
در پی اعالم گزارش پزشکی قانونی که دو 
پلیس  رییس  خبری  نشست  از  پس  روز 
شد،  اعالم  کشور  رانندگی  و  راهنمایی 
سرهنگ عین اهلل جهانی، معاون اجتماعی 
و فرهنگ ترافیک این پلیس توضیحاتی را 
ارائه کرده و گفته بود:  در پی انتشار آمار 
بازه  در  رانندگی  تصادفات  شدگان  فوت 
فروردین   ۱۵ تا  اسفند۱400   ۲۵ زمانی 
قانونی  پزشکی  سازمان  سوی  از   ۱40۱
با  این سازمان  آمار  ، طبیعی است  کشور 
لیکن   ، باشد  داشته  مغایرت  پلیس  آمار 
 ، گذشته  سنوات  در  جاری  رویه  طبق 
را  رانندگی  تصادفات  متوفیان  نهایی  آمار 
الزم  های  بررسی  از  پس  قانونی  پزشکی 
پلیس  کارشناسی  گزارشات  از  استفاده  و 
امداد  سازمان  و  احمر  هالل   ، اورژانس   ،
و نجات و.... و یک ماه پس از بازه زمانی 
موردنظر اعالم می کرد. حال چگونه است 
که پس از گذشت ۱0 روز از زمان پایان 
طرح نوروزی، این سازمان اقدام به انتشار 
چنین آماری کرده است که جای تامل و 
هنوز  که  درحالیست  این  و  دارد  تعجب 
آمار قطعی فوت شدگان در ماه های بهمن 

و اسفند سال گذشته از سوی این سازمان 
نهایی و منتشر نشده است.

پزشکی  سازمان  عمل  سرعت  از  جهانی 
شدگان  فوت  آمار  تهیه  در  کشور  قانونی 
و  کرده  قدردانی   ۱40۱ نوروزی  طرح 
اظهار کرده است:  به نظر می رسد سازمان 
فوق به جای بررسی های بیشتر و رعایت 
را  دقت  نهایی،  آمار  تهیه  های  چارچوب 

فدای سرعت کرده است.
فوت  آمار  ارائه  نحوه  تکمیل  درباره  او 
تصادفات  از  ناشی  حوادث  شدگان 
از  اعالمی  آمار  بود:  گفته  نیز  رانندگی 
سوی پلیس مربوط به سامانه رخدادهای 
انتظامی ناجاست که بر اساس این سامانه 
دهد  می  رخ  کشور  در  که  تصادفی  هر   ،
حیات  وضعیت  آخرین  از  اطالعات 
 7۲ از  پس  آنها  سرنشینان  و  رانندگان 

ساعت استعالم و سپس اعالم می شود.
پزشکی  سازمان  اظهارات،  این  دنبال  به 
اعالم  مورد  در  را  توضیحاتی  نیز  قانونی 
ارائه  رانندگی  حوادث  جانباختگان  شمار 
این  عمومی  روابط  که  متنی  در  کرد. 
داده،  قرار  رسانه ها  اختیار  در  سازمان 
آمده است:   »در خبری با عنوان »پزشکی 
نوروزی  جاده ای  تلفات  اعالم  در  قانونی 
قول  از  که  کرد«  سرعت  فدای  را  دقت 
در  رانندگی  و  راهنمایی  پلیس  معاون 
خروجی برخی خبرگزاری ها منتشر شد، 
مغایرت  وجود  محترم  شونده  مصاحبه 
تعداد  پیرامون  مجموعه  دو  آمار  میان 
امری  را   ۱40۱ نوروز  جاده ای  تلفات 
طبیعی دانسته اند اما در عین حال انتشار 
جاری  رویه  شتابزده، خالف  را  اولیه  آمار 
در سنوات گذشته و قابل تامل دانسته اند 
تلفات  آمار  انتشار  چرایی  به  نسبت  و 
نوروزی قبل از انتشار آمار بهمن و اسفند 
این  گذشته ابراز تعجب نموده اند و نهایتاً 
گونه جمع بندی نموده اند که در این زمینه 

دقت فدای سرعت شده است.
زحمات  از  تشکر  دارد ضمن  جا  ابتدا  در 
و  انتظامی  نیروی  خدوم  کارکنان  تمامی 
از طرح چنین  راهور،  تالشگران  از جمله 
مطالبی در فضای رسانه ابراز تاسف نماییم 
در  عزیزان مان  تا  کنیم  امیدواری  ابزار  و 
نیروی انتظامی برای پاسداشت رشادت ها 
و تالش های شبانه روزی و ممانعت از ایراد 
تکرار  از  نیرو  این  به چهره خدوم  خدشه 
عمومی  فضای  در  مسئله  طرح  نوع  این 
بود که  آن  انتظار  ممانعت کنند.   جامعه 
عزیزانمان در پلیس راهنمایی و رانندگی 
به بیان چرایی طبیعی بودن مغایرت میان 
آمار پلیس و پزشکی قانونی می پرداختند 
بیان مطالب غیر مرتبط و  از قضاوت و  و 
می کردند.  پرهیز  آن  پیرامون  دقیق  غیر 
چنان که در مصاحبه رییس پلیس اسبق 

انتشار  اخیر  روزهای  طی  که  ناجا  راهور 
یافته است نیز منعکس شده است، تلفات 
مختلفی  علل  معلول  تصادفات  از  ناشی 
است که نظارت پلیس تنها یکی از آن ها 

به شمار می رود.
شده  ذکر  بارها  نیز  گذشته  در  که  چنان 
ناجا  راهور  در  عزیزمان  همکاران  و  است 
نیز کاماًل بر آن استحضار دارند، بر اساس 
مرجع  راه ها  ایمنی  کمیسیون  مصوبه 
آمار  خصوص  در  رسانی  اطالع  رسمی 
قانونی  پزشکی  سازمان  تصادفات،  تلفات 
نیک  عزیزان  این  همچنین  است.  کشور 
می دانند که این سازمان به واسطه ارجاع 
تصادفات  از  ناشی  مرگ  موارد  تمامی 
محترم  مراجع  سوی  از  سازمان  این  به 
قضایی، جامع ترین مرجع بررسی و اعالم 
این آمار در میان دستگاه های کشور است 
خالصه این که این سازمان در این بخش 
و  کاستن  به  ظن  طبعاً  و  نبوده  نفع  ذی 
آن  مورد  در  نیز  آمارها  این  به  افزودن  یا 
از  درگذشته  عزیز  هر  برای  ندارد.  وجود 
صحنه  سر  در  که  عزیزانی  چه  تصادف، 
تصادف، یا حین انتقال به مراکز درمانی و 
یا در مراکز درمانی و با وجود تالش کادر 
از  ارجاع  از  پس  می روند،  دنیا  از  درمان 
سوی مقام محترم قضایی تشکیل پرونده 
قرار  معاینه  مورد  موارد  تمامی  و  شده 
گرفته و شرح معاینه و نهایتاً تعیین علت 
فوت و جواز دفن برای این عزیزان صادر 
سازمان  این  آمارهای  بنابراین  می شود؛ 
فرد  و مستندات  به مدارک  کاماًل مستند 
به فرد افراد بوده و چنان که عزیزان راهور 
نیز می دانند اسامی، کد ملی و مستندات 

تمامی آن ها موجود است.
و  تصادفات  خصوص  در  رسانی  اطالع 
تالش برای هشدار به هموطنان و تشویق 
آنان به رعایت بیشتر قوانین جهت کاهش 
امری پسندیده  مخاطرات و حوادث قطعاً 
است و از همین روی است که ارائه آمار از 
سوی دستگاه هایی که مرجعیت آماری در 
این زمینه ندارند و پیوسته نسبت به احصا 

و اعالم آمار اقدام می کنند به طور معمول 
انجام می شود، طبیعتاً در این میانه اعالم 
مرجع  که  دستگاهی  سوی  از  اولیه  آمار 
باید  چرا  می رود  شمار  به  آمار  این  اعالم 
مایه تامل و تعجب باشد؟ آن هم زمانی که 
این آمار کاماًل مستند بوده و این امر نیز 
مسبوق به سابقه است و از جمله در زمینه 
توجه  نوروزی  تصادفات  اولیه  آمار  اعالم 
این بزرگواران را به اعالم آمار اولیه تلفات 
و   ۱399 سال های  در  نوروزی  تصادفات 
۱400 جلب می نماییم. این در حالی است 
تعاریف مصوب کمیسیون  به  توجه  با  که 
ایمنی راه های کشور، کار جمع  آوری این 
آمار مطابق تعاریف صورت گرفته تا نیمه 
اردیبهشت ادامه یافته و آمار نهایی پس از 
جمع بندی اعالم خواهد شد که متأسفانه 
با  اولیه  آمار  به  نهایی همواره نسبت  آمار 

افزایش چند درصدی همراه بوده است.
دستگاه های  تمامی  امیدواریم  پایان  در 
و  هم سویی  و  همدلی  با  کشور  اجرایی 
رفع  جهت  در  امانت  و  صداقت  رعایت 
و  تصادفات  جمله  از  و  کشور  مشکالت 
و  جسمی  صدمات  و  خسارات  و  تلفات 
تا ان شاء  از آن قدم بردارند  روانی ناشی 
اهلل روزی شاهد به بار نشستن این تالش ها 
تلفات در  به حداقل رسیدن  و  و زحمات 
خوش  خاطره  و  امنیت  و  بخش  این 
جمله  از  و  سفرها  در  عزیزمان  هموطنان 

سفرهای نوروزی باشیم.«
از  اعالمی  آمار  قانونی  پزشکی  گرچه 
را   ۱40۱ نوروزی  تصادفات  جانباختگان 
آمار اولیه اعالم کرد و به نظر می رسد که 
آمار هزار و ۱0۱ جانباخته بازهم افزایش 
تمرکز  است  مهم  آنچه  اما  باشد،  داشته 
برای کاهش جانباختگان حوادث رانندگی 
در ادامه سال ۱40۱ است و این امر قطعا 
با همراهی دستگاه های مختلف و همچنین 

مردم با یکدیگر ممکن خواهد شد.

چرایی تفاوت آمار پزشکی قانونی و پلیس
 از قربانیان تصادفات رانندگی نوروز

 در سیر نزولی آمار 
کرونایی قرار داریم



حل مسائل اقتصادی و معیشتی مردم 
معطل مذاکرات نیست

تولیدکنندگان واکسن کرونا می توانند 
مازاد نیاز کشور را صادر کنند

صفحه )4(صفحه )4(

عضو هیات رئیسه مجلس با بیان اینکه حل مسائل اقتصادی و 
معیشتی مردم معطل مذاکرات نشده،گفت:دولت با تشکیل دو 
قرارگاه مستقل از یکدیگر کار مذاکرات و مسائل اقتصادی کشور 
را به صورت جداگانه به پیش می برد. حسینعلی حاجی دلیگانی 
با اشاره به حمایت های رهبر معظم انقالب از عملکرد اقتصادی 

دولت در هفت ماه گذشته گفت: دولت با تشکیل دو ...

بهداشتی  شیوه نامه های  کامل  رعایت  تداوم  بر  رئیس جمهور 
ایرانی  اقدام شرکت های  افتخارآمیز برشمردن  با  تاکید کرد و 
در تولید واکسن کرونا گفت: این شرکت ها می توانند با در نظر 
گرفتن ذخیره الزم برای آینده، واکسن های مازاد نیاز را صادر 
کنند.  آیت اهلل »سیدابراهیم رئیسی« روز شنبه در این نشست 

با تبریک والدت با سعادت امام حسن مجتبی )ع( و...
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اختالفات ملکی و خانوادگی دلیل 
نزاع های دسته جمعی در استان است

چرایی تفاوت آمار
 پزشکی قانونی و پلیس

 از قربانیان تصادفات رانندگی 
نوروز

روند کرونا در کهگیلویه و 
بویراحمد کاهش پیدا کرده است

سرپرست دانشگاه علوم پزشکی یاسوج گفت: روند 
کرونا در استان کهگیلویه و بویراحمد کاهش پیدا 
هشتاد  و  یکصد  در  نژاد  غالم  محمد  است.  کرده 
افزود: ۶۲  و هفتمین نشست ستاد کرونای استان 
بیمارستان های  و  درمانی  مراکز  در  کرونایی  بیمار 
استان بستری هستند وی با بیان اینکه فوتی های 
کرونایی در استان کهگیلویه و بویراحمد به وضعیت 
شیوع  ابتدای  از  کرد:  اظهار  است،  رسیده  ثابتی 
خود  جان  کرونا  بعلت  نفر   ۱۱۲۵ کنون  تا  کرونا 
را از دست دادند. سرپرست دانشگاه علوم پزشکی 
یاسوج خاطرنشان کرد: در هفته گذشته دو مورد 
از  ناشی  فوتی  روز گذشته  و طی  ایم  داشته  فوت 

کرونا نداشته ایم....

سخنگوی کمیسیون اصل نود مجلس گفت: 
خصوص  در  دولت  همکاری  و  پیگیری 
قابل  کشور،  بانکی  نظام  در  شفاف سازی 
همکاری  با  مرکزی  بانک  اما  است  تحسین 
ظرفیت  از  استفاده  با  و  تجاری  بانک های 
و  اطالعات  تکمیل  به  نسبت  سمات،  سامانه 

شفافیت تسهیالت بانکی اقدام کنند.
لیست  انتشار  به  اشاره  با  خضریان  علی 
ابربدهکاران بانکی گفت: پیگیری و همکاری 
دولت در خصوص شفاف سازی در نظام بانکی 
و  دولت  اینکه  است.  تحسین  قابل  کشور، 
از  را  اقتصادی  اصالحات  اقتصاد،  وزارت 
شروع  خود  اقتصادی  بنگاه های  و  بانک ها 
کرده اند، نشان دهنده عزم جدی قوه مجریه 
برای تغییر وضع موجود و سامان بخشیدن به 

نظام اعتبارات در کشور است.
سخنگوی کمیسیون اصل نود مجلس افزود: 
ایران به خصوص در دو دهه  بانکی در  نظام 
بانکداری خصوصی، دچار  با ظهور  و  گذشته 
مسائلی  و  است  شده  بسیاری  چالش های 
تصاعدی  رشد  بی ضابطه،  پول  همچون خلق 
بخش  در  مخرب  رقابت های  ساالنه،  ترازنامه 
و  تولید  به  توجه  عدم  تسهیالت،  پرداخت 
بانکداری  در  ویژه  به  اعتبار  هدایت  مقوله 

خصوصی، مشکالتی از این قبیل است.
شمیرانات،  ری،  تهران،  مردم  نماینده 
اشاره  پردیس در مجلس ضمن  و  اسالمشهر 
به جایگاه  نظارتی بانک مرکزی در نظام پولی 
مرکزی  بانک  کرد:  اظهار  کشور  اقتصادی  و 
و  کشور  در  بانکداری  مرجعیت  عنوان  به 
بانکی، در مواجهه  ناظر بر نظام  قانون گذار و 
برخوردار  کافی  اقتدار  از  تجاری  بانک های  با 
و  بخش نامه  مقرره،  ۲هزار  بر  بالغ  نیست. 
دستورالعمل از جانب بانک مرکزی به بانک ها 
این  از  توجهی  قابل  بخش  اما  شده  ابالغ 

دستورها مورد بی اعتنایی قرار می گیرد.
وی ادامه داد: دخالت های دولتی در سال های 
ایراد  به  مرکزی  بانک  کفایت  و  گذشته 
توصیه های اخالقی در مقابل تخلفات بانک ها، 

باعث شده ترازنامه بانک های دولتی ...

گفت:  بویراحمد  و  کهگیلویه  دادگستری  کل  رئیس 
ناشی  گیرد  می  استان شکل  در  که  هایی  نزاع  اکثر 
از اختالفات ملکی و یا خانوادگی است. حسن نگین 
صلح  سفیران  و  یاران  صلح  از  تقدیر  آیین  در  تاجی 
شکل  استان  در  که  هایی  نزاع  اکثر  داشت:  اظهار 
می گیرد ناشی از اختالفات ملکی و یا خانوادگی بوده 
به  تبدیل  به موقع حل نشوند  اگر  اختالفات  این  که 
ماه  گرامیداشت  ضمن  وی  می شوند.  بزرگ  بحران 
سازش  و  صلح  موضوع  کرد:  عنوان  رمضان  مبارک 
اولین قانون طبیعی خلقت در زمینه داوری است و در 

زمان وقوع اختالف، اولین اقدام حل و فصل...

رئیس کل دادگستر کهگیلویه و بویراحمد:
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رئیس حوزه هنری 
استان کهگیلویه و بویراحمد:

زیرساخت های فرهنگی
 در شهر یاسوج ضعیف است

مراسم شب های قدر
 در کهگیلویه و بویراحمد 
در فضای باز بالمانع است

انتشار لیست ابربدهکاران 
باناکی به تنهایی راهگشا نیست
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به علت خشکسالی در کهگیلویه و بویراحمد؛

نابودی 81 هزار 
هکتار اراضی دیم

3

مالک شریعتی نیاسر در گفت وگو با خبرنگار خبرگزاری خانه 
ملت در پاسخ به پرسشی مبنی بر اینکه چرا باوجود افزایش 
فروش نفت، اثر دالرهای نفتی در زندگی مردم ملموس نیست 
و شرایط سخت اقتصادی همچنان ادامه دارد، گفت: اگرچه 
است  محتمل  اما  دهد  توضیح  خصوص  این  در  باید  دولت 
از  در سال های گذشته دولت های قبل معادل ریالی، بخشی 
دارایی های مسدود شده ایران در خارج از کشور را هزینه و 
عمال این منابع را پیش خور کرده اند و قاعدتا باید منابع ارزی 
-که به تازگی به دست آمده- صرف تادیه آن بدهی به بانک 
مرکزی شود و نمی توان این ارز را دوباره تبدیل به ریال کرد 
شدن  وارد  نبودن  ملموس  از  بخشی  است  محتمل  بنابراین 

دالرهای نفتی به کشور برای مردم به این دلیل باشد.
نماینده مردم تهران، ری، شمیرانات، اسالمشهر و پردیس در 
مجلس شورای اسالمی ادامه داد: متاسفانه گام نخست دولت 
سیزدهم از زیر صفر آغاز شده و سپس باید از صفر شروع کند 
آمارها  هرچند طبق  مثبت شود،  اقتصادی  رشد  ادامه  در  تا 
در سال هایی از دهه گذشته رشد اقتصادی منفی داشتیم و 
به یقین هدفگذاری دولت برای رشد اقتصادی 8 درصدی کمی 
بلند پروازانه است و از آنجا که محقق شدن آن سخت خواهد 

بود نیازمند یک عزم جدی است.
عضو کمیسیون انرژی مجلس شورای اسالمی افزود: هرچند 
توضیح دهد؛ وضعیت  باید  دولت  این شرایط  تمامی  باوجود 
درآمدهای  از  مردم  معیشت  منتفع شدن  عدم  یعنی  کنونی 
نفتی تا کی ادامه پیدا خواهد کرد اما نمایندگان طبق مواد 
۲3۵ تا ۲38 آئین نامه داخلی مجلس عملکرد دولت و وزراء 
را نسبت به برنامه ای -که در زمان رای اعتماد به مجلس ارائه 
دادند- ارزیابی می کنند و اگر از این عملکرد رضایت نداشته 
باشند کمیسیون های تخصصی گزارش های خود را به صحن 
ارائه خواهند داد و این مسیر می تواند تا استیضاح پیش رود.

نایب رئیس کمیسیون شوراها و امور داخلی مجلس شورای 
اسالمی گفت:باید اقدامات به گونه ای انجام گیرد که شفافیت 
صرفا مربوط به یک قوه نباشد و شفافیت به مجلس ومحدود 

نباشد.
محمد صفری ملک میان در گفت وگو با خبرنگار خبرگزاری 
در  نمایندگان  آرا  شفافیت  طرح  داشت:  اظهار  ملت،  خانه 
مجلس  و  گرفته  قرار  بررسی  و  بحث  مورد  گذشته  مجالس 

یازدهم نیز این موضوع را به شکل جدی دنبال کرده است.
نماینده مردم شهرستان های رودسر و املش در مجلس با بیان 
اینکه موضوع شفافیت آراء بحثی پیچیده است تصریح کرد: 
با وجود برگزاری جلسات متعدد تاکنون جمع بندی خوبی در 
بحث طرح شفافیت و اتخاذ تصمیم نهایی حول محور آن به 

دست نیامده است.
در  که  مسائلی  از  بسیاری  کرد:  عنوان  میان  ملک  صفری 
مجلس مطرح و بحث و بررسی می شود به سمع و نظر مردم 
شفافیت  موضوع  مانده  باقی  فعال  که  آن چیزی  اما  می رسد 
و  سیاسی  مسائل  یکسری  برای  کنیم  دقت  باید  و  آراست 
وجود  به  نماینده  فرد  یک  برای  است  محتمل  که  اجتماعی 

بیاید مقدمات الزم از قبل فراهم شود.
وی اذعان کرد: دیدگاه امروز مجلس در حوزه طرح شفافیت 
آرا این است که آیا سایر نهادهایی که در کشور وجود دارند 
قائل به شفافیت هستند یا خیر، لذا باید اقدامات به گونه ای 
و  نباشد  قوه  یک  به  مربوط  صرفا  شفافیت  که  گیرد  انجام 

شفافیت به مجلس محدود نباشد.
نماینده مردم شهرستان های رودسر و املش در مجلس با بیان 
اینکه در جلسه ۲3 فروردین روز سه شنبه مجلس در خصوص 
هیئت  تقدیم  و  امضا جمع آوری  یکسری  آراء  طرح شفافیت 
رئیسه شد افزود: این اقدام در راستای افزایش گستره اجرای 

طرح شفافیت آرا در سایر نهادهای دیگر به انجام رسید.

واردات  با  می گوید  مجلس  معادن  و  صنایع  کمیسیون  عضو 
خودرو نه تنها خودروسازان ملزم می شوند که تیراژ تولید و 
کیفیت محصوالت را افزایش دهند بلکه حباب قیمتی خودرو 

نیز تخلیه می شود.
الهویردی دهقانی در گفت و گو خبرنگار  خبرگزاری خانه ملت 
گرانی  اصلی  دلیل  گفت:  خودرو،  قیمت  افزایش  از  انتقاد  با 
تولید  نبودن  کافی  در  باید  را  گذشته  روزهای  طی  خودرو 
علیرغم  کرد؛  جستجو  بازار  تقاضای  به  نسبت  خودروسازان 
تمامی وعده ها مبنی بر رشد تیراژ تولید خودرو، این قول ها 
قیمت  که  شده  موجب  امر  همین  و  نشده  محقق  تاکنون 

خودرو در بازار روند صعودی داشته باشد.
در  افزود:  اسالمی  شورای  مجلس  در  ورزقان  مردم  نماینده 
بازار ساالنه به حدود ۲ میلیون دستگاه خودرو  شرایطی که 
میلیون دستگاه است،  نیز حدود ۱  تولید داخل  و  دارد  نیاز 
واردات به منظور تامین نیاز داخل و تنظیم بازار ضرورت دارد.
به  تنها  نه  خودرو  شده  مدیریت  واردات  کرد:  اضافه  وی 
تولید داخل آسیب نمی زند بلکه خودرو را که اکنون کاالیی 

سرمایه ای شده به کاالیی مصرفی تبدیل خواهد کرد.
این نماینده مردم در مجلس یازدهم با بیان اینکه با واردات 
و  تولید  تیراژ  که  می شوند  ملزم  نیز  خودروسازان  خودرو، 
کیفیت محصوالت را افزایش دهند، ادامه داد: با واردات حباب 

قیمتی خودرو تخلیه می شود.
اینکه  بیان  با  مجلس  معادن  و  صنایع  کمیسیون  عضو 
عقب  دنیا  قافله صنعت خودروسازی  از  داخلی  خودروسازان 
هستند، تصریح کرد: عالوه بر واردات، دولت نیز باید تصدی 
گری در صنعت خودروسازی را رها کرده و سیاست گذار باشد 
با تحقق این مهم شرکت های خودروسازی خصوصی نیز وارد 

میدان می شوند.

عضو کمیسون انرژی مجلس وضعیت کنونی دیپلماسی انرژی را در کشور قابل دفاع ندانست 
و گفت: فروش بهتر نفت، گاز، میعانات گازی و محصوالت نفتی رونق دیپلماسی انرژی را 

بیش از پیش ضروری کرده است.
موضوع  توسعه  بر ضرورت  ملت  خانه  خبرنگار خبرگزاری  با  گفت وگو  در  موسوی  موسی 
تاکید کرد و گفت: وضعیت  امور خارجه  از طریق وزارتخانه های نفت و  انرژی  دیپلماسی 
کارگروه  یا  باید ستاد  که  در حالی  نیست  دفاع  قابل  در  کشور  انرژی  دیپلماسی  کنونی 
مختص به دیپلماسی انرژی در وزارت امور خارجه تشکیل شود، همچنین در سفارتخانه های 
ایران در کشورهای مختلف به ویژه کشورهای هدِف فروش نفت، “معاونت دیپلماسی انرژی” 
تشکیل شود و افراد مطلع، آگاه و توانمند بر موضوعات اقتصاِد سیاسی و انرژی را در این 

معاونت ها به کار گرفت.
نماینده مردم المرد و مهر در مجلس شورای اسالمی با بیان اینکه آشنایی با موضوعات و 
زبان دیپلماسی انرژی با هدف شناسایی بازارهای هدف و تامین نیاز دیگر کشورها ضروری 
این زمینه دیده نمی شود  نیز تالش شایسته ای در  نفت  افزود: متاسفانه در وزارت  است، 
البته  نداشته ایم  انرژی  دیپلماسی  گسترش  برای  مشخصی  برنامه  زمانی  هیچ  در  چراکه 

امیدوارم دولت سیزدهم در این زمینه عملکرد متفاوتی از گذشتگان داشته باشد.
وی ادامه داد: فروش بهتر نفت، گاز، میعانات گازی و محصوالت نفتی رونق دیپلماسی انرژی 
را بیش از پیش ضروری کرده است این در حالی است که دیگر کشورها در شرایط تحریم  

ایران بازارها را از کف ما ربوده اند لذا باید این بازارها را از طریق بازاریابی بازگرداند.
عضو کمیسون انرژی مجلس شورای اسالمی ادامه داد: از آنجا که دیپلماسی انرژی یکی از 
شاخص های مهم برای اقتصاد کشور به شمار می آید، احیا آن می تواند موتور محرک اقتصاد 
کشور باشد چراکه نفت و گاز شاهرگ فعلی اقتصاد کشور بوده و این اقتصاد متاثر از صادرات 
نفت و گاز است اما متاسفانه طی سال های اخیر روابط ایران با کشورهای همسایه در زمینه 

دیپلماسی انرژی مطلوب نبوده است که این روابط نیاز به احیا دارد.

شریعتی پاسخ داد؛
درآمدهای نفتی
 کجا می روند؟

شفافیت مربوط به یک قوه 
نیست و نباید به مجلس

 محدود شود

واردات مدیریت شده
 به تخلیه حباب قیمت خودرو 

کمک می کند

عضو کمیسیون انرژی مجلس:
وضعیت کنونی دیپلماسی انرژی 

در کشور قابل دفاع نیست
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همه عواملی که باعث
 بی خوابی  می شوند

مزمن  خستگی  از  غیر  بلندمدت  در  ناکافی  خواب 
همچنین با بروز طیف گسترده ای از مشکالت جسمی 
اختالالت  و  دیابت  عروقی،  قلبی  بیماری های  مانند 
تازگی  به  که  مطالعه ای  است.  مرتبط  روان  سالمت 
انجام  انگلیس  روی ۲000 شرکت کننده بزرگسال در 
شده نشان داده است که عواملی چون اضطراب، نگرانی 
اتاق  برای  مناسب  دمای  تنظیم  در  ناتوانی  و  مالی 
خواب، از مهم ترین دالیل بی خوابی شبانه هستند. به 
نوشته روزنامه ایندیپندنت، این مطالعه همچنین نشان 
دلیل  به  نیز  بزرگساالن  از  درصد   38 که  است  داده 
همچنین  و  می شوند  بی خوابی  دچار  نامناسب  تشک 
برای  اغلب  دیگران  دلیل خروپف  به  دیگر  3۶ درصد 
خوابیدن مشکل دارند. از سوی دیگر اختالالت محیطی 
مثل سر و صدای رفت و آمد اتومبیل  و آلودگی نوری 
نیز ممکن  به داخل می آید،  اتاق خواب  پنجره  از  که 
است خواب را مختل کند. از دالیل دیگری که برای 
یا  ناخوشی  شامل  برشمرد  می توان  شبانه  بدخوابی 
مصرف نوشیدنی های حاوی کافئین در طول روز است.

بزرگساالن  بیشتر  انگلیس،  خواِب”  “بنیاد  اعالم  بنابر 
به هفت تا 9 ساعت خواب شبانه نیاز دارند و این در 
حالیست که کودکان و نوجوانان خواب بیشتری الزم 
دارند. خواب کمتر از حد الزم، به “محرومیت از خواب” 
همچنین  می شود.  منجر   )sleep deprivation(
کمبود مزمن خواب به محرومیت مداوم خواب و نیز 
دلیل  به  معموال  که  برمی گردد  خواب  پایین  کیفیت 
کافی  خواب  نداشتن  می دهد.  رخ  جسمی  اختالالت 
در کوتاه مدت به کاهش زمان تفکر و واکنش، کاهش 
دامنه توجه و تمرکز، ضعف حافظه، تحریک پذیری و 
مدت  نتواند  فردی  اگر  اما  می انجامد.  انرژی  کمبود 
یابد،  دست  کافی  خواب  به  پایدارتری  و  طوالنی تر 
سالمت  برای  چشمگیری  خطرهای  است  ممکن 

جسمی و روحی اش پدید آید.
برای  راه هایی  می گویند:  مطالعه  این  در  کارشناسان 
نظر  به  اما  دارد  وجود  شبانه  خواب  کیفیت  بهبود 
و  روزمره  عادت های  از  شماری  با  افراد  که  می رسد 
دست وپاگیرشان در طول روز، از انجام این روش های 

مفید بازمانده اند. 

چند اقدام ساده برای کنترل وزن
ما  در  وزن  کاهش  و  الغری  رژیم های  از  بسیاری 
احساس گرسنگی طوالنی و آزاردهنده ایجاد می کنند 
و درنتیجه باعث می شوند که از دنبال کردن یک رژیم 

الغری سالم در بلندمدت صرفنظر کنیم.
 از این رو متخصصان سالمت همواره تاکید دارند که 
شیوه  موثرترین  تدریجی،  صورت  به  وزن  کردن  کم 

برای کاهش وزن در طوالنی مدت است.
حاوی  کم کالری،  غذایی  های  رژیم  مثال  برای 
برای  بیشتر  دار  سبوس  غالت  و  کمتر  کربوهیدرات 
کاهش وزن به مراتب مناسب ترند و در عین حال نیز 

ادامه دادن آنها در بلندمدت نسبتا راحت تر است.
می کنند:  توصیه  تغذیه  متخصصان  اساس  برهمین 
که  چرا  بخورید  کافی  پروتئین  حاوی  صبحانه ای 
مصرف کافی پروتئین در وعده غذایی صبحانه کمک 
می کند تا در طول روز خیلی کمتر احساس گرسنگی 
دار  از غالت کامل و سبوس  نیز  کنید. در عین حال 
در برنامه غذایی روزانه استفاده کنید چراکه احساس 

سیری بیشتری در شما ایجاد می کنند.
همچنین توصیه می شود مواد غذایی و خوراکی هایی 
مانند ماهی، سبزیجات برگ پهن، مرکبات، خشکبار و 
وزن سازگارتر  با کاهش  که  انتخاب کنید  را  حبوبات 
محلول  خوراکی  فیبر  حاوی  غذایی  مواد  از  هستند. 
نیز می توانید استفاده کنید. فیبر محلول، در آب حل 
و  می گیرد  خود  به  ژله ای  حالت  روده  در  و  می شود 
حاوی  غذایی  منابع  می دهد.  شما  به  سیری  احساس 
این فیبر شامل بلغور، جو، لوبیا قرمز و برخی میوه ها و 

سبزیجات هستند.
یک توصیه مفید دیگر این است که مدت کوتاهی قبل 
از هر وعده غذایی مقداری آب بنوشید. مطالعات نشان 
را در  اقدام ساده، میزان کالری مصرفی  این  داده که 

هنگام غذا خوردن کاهش می دهد.
مصرف نوشیدنی های حاوی کافئین مانند چای و قهوه 
افزایش  به  چراکه  است  مفید  متعادل  مقدار  به  نیز 
سوخت و ساز بدن کمک می کند. این درحالیست که 
مصرف آب میوه های قندی و نوشابه ها توصیه نمی شود 
چون این نوشیدنی ها، کالری بیشتری را به بدن وارد 

می کنند.
به گزارش سایت تخصصی “هلث الین”، همچنین آرام 
غذا خوردن و خوب خوابیدن نیز دو فاکتور مهم برای 
دستیابی به وزن مطلوب است چرا که تند غذا خوردن 
و کم خوابی از عوامل اثرگذار بر تشدید چاقی هستند.

یکی  دیگر از عوارض دود سیگار
 برای غیرسیگاری ها

نتایج یک بررسی جدید نشان می دهد که قرار گرفتن 
در معرض دود سیگار با افزایش خطر ابتال به آرتریت 
روماتوئید )RA( برای افراد غیرسیگاری مرتبط است.

 بر اساس نتایج مطالعه ای که به تازگی منتشر شده، 
دوران  در  دیگران  دود سیگار  معرض  در  گرفتن  قرار 
کودکی و/یا بزرگسالی با افزایش خطر ابتال به آرتریت 
این  در  فرانسوی  متخصصان  است.  مرتبط  روماتوئید 
بررسی ارتباط بین قرار گرفتن غیرداوطلبانه در معرض 
دود سیگار دیگران و خطر ابتال به آرتریت روماتوئید را 
در یک گروه از زنان با وضعیت جسمی سالم بررسی 
قرار  میزان  ای  پرسشنامه  از  استفاده  با  آنان  کردند. 
ارزیابی  را  سیگار  دود  معرض  در  افراد  این  گرفتن 

کردند. 
متخصصان ۶98 مورد آرتریت روماتوئید را در بین 79 
هزار و 80۶ زن شناسایی کردند. به طور کلی، ۱3.۵ 
ترتیب در دوران کودکی و  به  از زنان  و ۵3.۶ درصد 
بزرگسالی در معرض دود سیگار قرار داشتند. در همه 
دوران  در  در معرض دود سیگار  قرار گرفتن  مدل ها، 
آرتریت  بیماری  به  ابتال  با خطر  بزرگسالی  و  کودکی 

روماتوئید همراه بود.

تولیدکنندگان واکسن کرونا می توانند 
مازاد نیاز کشور را صادر کنند

رئیس جمهور بر تداوم رعایت کامل شیوه نامه های بهداشتی 
تاکید کرد و با افتخارآمیز برشمردن اقدام شرکت های ایرانی 
در تولید واکسن کرونا گفت: این شرکت ها می توانند با در 
نظر گرفتن ذخیره الزم برای آینده، واکسن های مازاد نیاز را 
صادر کنند.  آیت اهلل »سیدابراهیم رئیسی« روز شنبه در این 
نشست با تبریک والدت با سعادت امام حسن مجتبی )ع( 
کرونا،  بیماری  با  مقابله  همه دست اندرکاران  از  قدردانی  و 
گفت: مسئوالن و متولیان امور در رفتار خود، با الگو گرفتن 
اصول  رعایت  کنند  تالش  انقالب،  معظم  رهبر  سلوک  از 
مصوبات  و  متخصصان  توصیه های  به  احترام  و  بهداشتی 
ستاد ملی کرونا را در جامعه نهادینه و فرهنگ سازی کنند.

رئیس جمهور در ادامه به تداوم رعایت کامل شیوه نامه های 
بهداشتی تاکید کرد و افزود: گذشت زمان و کاهش شدت 
بیماری کرونا نباید موجب عادی انگاری و سستی در رعایت 
مرجع  رئیسی  اهلل  آیت  شود.  بهداشتی  دستورالعمل های 
بیماری کرونا را وزارت  رسمی و اصلی اطالع رسانی درباره 
بهداشت و ستاد ملی مقابله با کرونا دانست و تصریح کرد: 
که  کرونا  خصوص  در  ساختار  این  از  خارج  سخنانی  بیان 
موجب عادی سازی یا اضطراب و نگرانی در جامعه می شود و 
زندگی روزمره مردم و کسب  وکارها و تحصیل را تحت تاثیر 

قرار می دهد، حتما باید از این کار خودداری شود.
رئیس دولت مردمی در ادامه به ضرورت همیاری کشورها در 
مقابله کرونا اشاره می کند و از اراده جمهوری اسالمی ایران 
انسان دوستانه و کمک به کشورهای  بر تداوم سیاست های 

نیازمند منطقه و سایر نقاط جهان خبر می دهد.
آیت اهلل رئیسی به ضرورت یاری رسانی به کشور چین برای 
مقابله با شیوع کرونا در مقطع فعلی تاکید کرد و افزود: چین 
ارسال محموله های  با  بحرانی کرونا در کشورمان  زمان  در 
واکسن، کمک بزرگی به مردم ما کرد و امروز در شرایطی 
هستیم که می توانیم با انتقال تجربه های علمی کشورمان در 

مقابله با کرونا به مردم و دولت چین کمک کنیم.
تولید  در  ایرانی  شرکت های  اقدام  درپایان   جمهور  رئیس  
شرکت ها  این  گفت:  و  دانست  افتخارآمیز  را  کرونا  واکسن 
آینده،  برای  الزم  ذخیره  گرفتن  نظر  در  با  می توانند 
این  افغانستان در  را صادر کنند که  نیاز  مازاد  واکسن های 

زمینه مورد توجه است.

حل مسائل اقتصادی و معیشتی مردم 
معطل مذاکرات نیست

عضو هیات رئیسه مجلس با بیان اینکه حل مسائل اقتصادی 
با  نشده،گفت:دولت  مذاکرات  معطل  مردم  معیشتی  و 
تشکیل دو قرارگاه مستقل از یکدیگر کار مذاکرات و مسائل 

اقتصادی کشور را به صورت جداگانه به پیش می برد.
رهبر  های  حمایت  به  اشاره  با  دلیگانی  حاجی  حسینعلی 
معظم انقالب از عملکرد اقتصادی دولت در هفت ماه گذشته 
کار  یکدیگر  از  مستقل  قرارگاه  دو  تشکیل  با  دولت  گفت: 
جداگانه  صورت  به  را  کشور  اقتصادی  مسائل  و  مذاکرات 
مجلس  در  شهر  شاهین  مردم  نماینده  می برد.   پیش  به 
با  را  مذاکرات  مساله  قرارگاه سیاست خارجی،  کرد:  تاکید 
کند.  می  پیگیری   جدی  صورت  به  قرمز  خطوط  رعایت 
با  عضو هیئت رئیسه مجلس اظهار داشت: دولت سیزدهم 
تامین کاالهای اساسی  به  اقتصادی نسبت  تشکیل قرارگاه 
مردم اقدام کرده است، اگرچه تامین این کاالها به سختی 
انجام می شود.  حاجی دلیگانی با بیان اینکه مسائل اقتصادی 
که  مشکلی  نشده،افزود:  مذاکرات  معطل  مردم  معیشتی  و 
امروز ما با آن مواجه هستیم، نوسان  قیمت ها در بازار است 
و  تصمیمات  اتخاذ  دستگاه ها،  بین  بیشتر  هماهنگی  با  که 
تدابیر جامع، نظارت دقیق تر قابل رفع است و دولت باید به 

این موضوع توجه کند.

واکنش سخنگوی دولت به شیطنت ها 
علیه رئیس  جمهور

سخنگوی دولت به هجمه »بانیان وضع موجود« به رئیس 
جمهور به خاطر دستور وی برای شناسایی عوامل پشت پرده 
گرانی ها واکنش نشان داد.  »علی بهادری جهرمی« با انتشار 
رئیس  اظهارات  درباره  شیطنت ها  به  واکنش  در  توئیتی 
تورم   سال  چند  از  ناشی  »گرانی«  کنترل  نوشت:  جمهور، 
است؛  به صفر شدنی  نزدیک  اقتصادی  و رشد  40درصدی 
چنان که کاهشی شدِن رشد تورم در 8 ماه گذشته، اصالح 
با پشت پرده »گران فروشی«  انجام شد،  و...  بودجه  ساختار 
هم باید برخورد کنیم. رئیس شورای اطالع رسانی دولت در 
دوم  بخش  برای  نخواندند،  را  اول  فراز  کرد:  تصریح  ادامه 

جوابیه نوشتند! #بانیان _وضع_موجود.

سالمت

جامعه

کاریکاتور

کاریکاتور/ اندراحواالت افزایش ناگهانی قیمت اینترنت! 

سخنگوی کمیسیون اصل ۹۰ مجلس:

انتشار لیست ابربدهکاران بانکی به تنهایی راهگشا نیست

سخنگوی کمیسیون اصل نود مجلس گفت: 
خصوص  در  دولت  همکاری  و  پیگیری 
قابل  کشور،  بانکی  نظام  در  شفاف سازی 
همکاری  با  مرکزی  بانک  اما  است  تحسین 
ظرفیت  از  استفاده  با  و  تجاری  بانک های 
و  اطالعات  تکمیل  به  نسبت  سامانه سمات، 

شفافیت تسهیالت بانکی اقدام کنند.
لیست  انتشار  به  اشاره  با  خضریان  علی 
ابربدهکاران بانکی گفت: پیگیری و همکاری 
دولت در خصوص شفاف سازی در نظام بانکی 
و  دولت  اینکه  است.  تحسین  قابل  کشور، 
از  را  اقتصادی  اصالحات  اقتصاد،  وزارت 
شروع  خود  اقتصادی  بنگاه های  و  بانک ها 
کرده اند، نشان دهنده عزم جدی قوه مجریه 
برای تغییر وضع موجود و سامان بخشیدن به 

نظام اعتبارات در کشور است.
سخنگوی کمیسیون اصل نود مجلس افزود: 
نظام بانکی در ایران به خصوص در دو دهه 
بانکداری خصوصی، دچار  با ظهور  گذشته و 
مسائلی  و  است  شده  بسیاری  چالش های 
پول بی ضابطه، رشد تصاعدی  همچون خلق 

بخش  در  رقابت های مخرب  ترازنامه ساالنه، 
و  تولید  به  توجه  عدم  تسهیالت،  پرداخت 
بانکداری  در  ویژه  به  اعتبار  هدایت  مقوله 

خصوصی، مشکالتی از این قبیل است.
شمیرانات،  ری،  تهران،  مردم  نماینده 
اسالمشهر و پردیس در مجلس ضمن اشاره 
به جایگاه  نظارتی بانک مرکزی در نظام پولی 
مرکزی  بانک  کرد:  اظهار  کشور  اقتصادی  و 
و  کشور  در  بانکداری  مرجعیت  عنوان  به 
قانون گذار و ناظر بر نظام بانکی، در مواجهه 
اقتدار کافی برخوردار  از  بانک های تجاری  با 
و  بخش نامه  مقرره،  ۲هزار  بر  بالغ  نیست. 
دستورالعمل از جانب بانک مرکزی به بانک ها 
این  از  توجهی  قابل  بخش  اما  شده  ابالغ 

دستورها مورد بی اعتنایی قرار می گیرد.
در  دولتی  دخالت های  داد:  ادامه  وی 
به  مرکزی  بانک  کفایت  و  گذشته  سال های 
تخلفات  مقابل  در  اخالقی  توصیه های  ایراد 
بانک ها، باعث شده ترازنامه بانک های دولتی 
سالیانه حدود ۲۵ درصد رشد کند اما مقامات 
از  اطالعی  مجلس،  نمایندگان  و  نظارتی 

آنها  ذی نفعان  و  تسهیالت  پرداخت  کیفیت 
و  دولتی  بانک های  دیگر  تعبیر  به  ندارند. 
به  آنها  زیرمجموعه  شرکت های  و  خصوصی 
تاریک خانه ای در اختیار منافع افراد مرتبط و 
جریانات اقتصادی وابسته به بانک های تجاری 

مبدل شده است.
عضو هیأت رئیسه کمیسیون اصل 90 مجلس 
در خصوص افشای عمومی لیست بدهکاران 
نظام  در  شفافیت  رویکرد  کرد:  بیان  بانکی 
وزارت  مدیریت  دوره جدید  در  بانکی کشور 
مالی  عمومی صورت های  انتشار  با  و  اقتصاد 
بانک ملی ایران و چند بانک دولتی دیگر از 
سال گذشته آغاز شد. در ابتدای سال جاری 
به  اقدام  اقتصاد  وزارت  بعدی،  مرحله  در  و 
انتشار لیستی از ابربدهکاران بانک های دولتی 

و وابسته به دولت مبادرت ورزید.
انتشار  نوع  البته  کرد:  تصریح  خضریان 
ابهام  دارای  شده  افشا  اطالعات  و  لیست ها 
و نقص هایی است و به گفته مقامات دولتی، 
بانکی  بدهکاران  از  شده  افشا  لیست های 
افراد  اسامی  بررسی دقیق تر  با  نیست.  کامل 

و گروه های منتشر شده می توان دریافت که 
یا  و  حقیقی  بدهکاران  لیست  صرفا  بانک ها 
فعال در بنگاه داری بخش خصوصی را منتشر 
ابر  بدهی  میزان  اعالم  از  خبری  و  کرده اند 
بدهکاران در شرکت های دولتی و وابسته به 

دولت نیست.
خضریان با اشاره به پیشنهاد خود در خصوص 
که  بانکی  تسهیالت  بر  نظارت  و  ساماندهی 
به تصویب کمیسیون تلفیق بودجه ۱40۱ و 
مجلس نیز رسید، افزود: خوشبختانه مجلس 
»د«  بند  در  مصوبه ای  طی  اسالمی  شورای 
تبصره ۱۶ قانون بودجه ۱40۱، ساز و کاری 
تعیین  بانکی  کالن  تسهیالت  شفافیت  برای 

کرده است.
شمیرانات،  ری،  تهران،  مردم  نماینده 
کرد:  تاکید  مجلس  در  پردیس  و  اسالمشهر 
است  موظف  مرکزی  بانک  قانون،  این  طبق 
با استفاده از سامانه اطالعاتی خود و دریافت 
اطالعات تکمیلی از بانک ها، مانده تسهیالت 
مانده  و  پرداختی  میزان  و  کالن  تعهدات  و 
تسهیالت و تعهدات اشخاص مرتبط و میزان 
مؤسسات  و  بانک ها  از  یک  هر  پرداختی 
از  یک  هر  تفکیک  به  را  غیربانکی  اعتباری 
اعتبار  و  پول  شورای  تعریف  با  اشخاص 
مدت  سود،  نرخ  واحد(،  نفع  ذی  یا  )مرتبط 
بازپرداخت، دوره تنفس، وضعیت بازپرداخت 
یا مشکوک  )جاری، سررسید گذشته، معوق 
الوصول(، نوع و میزان وثیقه دریافت شده، بر 
تارنمای بانک مرکزی در دسترس عموم قرار 

داده و به صورت فصلی به روزرسانی نماید.
امید است، دولت  پایان تصریح کرد:  وی در 
همکاری  با  مرکزی  بانک  ویژه  به  و  محترم 
ظرفیت  از  استفاده  با  و  تجاری  بانک های 
سامانه سمات بانک مرکزی، نسبت به تکمیل 
اقدام  بانکی  تسهیالت  شفافیت  و  اطالعات 
کمیسیون  و  اسالمی  شورای  مجلس  نماید. 
مستمر  صورت  به  قانون  طبق  نیز  نود  اصل 
بر چگونگی اجرای این قانون و به روز رسانی 

اطالعات، نظارت خواهند داشت./

 نایب رییس کمیسیون امنیت ملی و سیاست 
گفت:  اسالمی  شورای  مجلس  خارجی 
انفعال  موجب  کننده  مذاکره  تیم  مقاومت 
غرب در مذاکرات شد، در جنگ اراده ها ملت 
طرف  بر  را  خود  پیروزی  و  مقاومت  ایران 

مقابل دیکته کرد.
معظم  رهبر  سخنان  درباره  مقتدایی  عباس 
طبق  گفت:  نظام  مسووالن  در جمع  انقالب 
در  را  فرهنگ  این  باید  رهبری  فرمایشات 
کشور ایجاد کنیم که علی رغم تالش  دستگاه 
نباید  نظام،   اهداف  پیشبرد  برای  دیپلماسی 
گره  مذاکرات  به  را  کشور  داخلی  موضوعات 

بخورد.
بیان  با  مجلس  در  اصفهان  مردم  نماینده 
اینکه مسئوالن نظام عدم توقف در برنامه ها 
داشت:  اظهار  می کنند،  دنبال  را  راهبردها  و 
برای  فرمودند  تاکید  انقالب  معظم  رهبر 
ملی،  منافع  حد  باالترین  به  دستیابی 
دهند.  ادامه  خود  حرکت  به  نظام  مسووالن 
برای رسیدن به آنچه که مدنظر داریم تعامل 
مذاکرات  کنار  در  را  دنیا  کشورهای  همه  با 
هم  مقابل  طرف  می کنیم.  پیگیری  برجامی 
حرکت  نباید  است،  شکن  پیمان  و  بدعهد 
متوقف  را  پیشرفت  و  توسعه  راه  در  کشور 

کنیم.

آمریکا زیاده طلبی نکند،
 توافق به سرعت عملیاتی می شود

مقام  فرمایش  تاکید  شد:  یادآور  مقتدایی 
می  »ما  فرهنگ  تقویت  رهبری  معظم 
عدم  معنای  به  فرهنگ  این  است.  توانیم« 
نیست،دولت های  دنیا  کشورهای  با  تعامل 
گذشته فرصت سوزی کردند و موجب شدند 
ایران سوء  طرف های غربی از روحیه تعاملی 

استفاده کنند.
قبل  دولت  داد:  ادامه  مجلس  نماینده  این 
مذاکراتی،  روند  یک  با  می تواند  بود  مدعی 
موانع و مشکالت را برطرف کند، اما در کار 

در  که  رسیدند  نتیجه  این  به  دولت  اواخر 
مذاکرات وعده و وعید دریافت کردند و عمال 
نبوده  پایبند  خود  تعهدات  به  مقابل  طرف 

است.
مقتدایی با بیان اینکه تیم مذاکره کننده در 
موضع قدرت قرار دارد، عنوان کرد: مقاومت 
در  غرب  انفعال  موجب  کننده  مذاکره  تیم 
ایران  ملت  اراده ها  جنگ  در  شد،  مذاکرات 
مقابل  طرف  بر  را  خود  پیروزی  و  مقاومت 
تا  ایران  اسالمی  البته جمهوری  کرد.  دیکته 
نشان  را  خود  تعامل  داشت،  امکان  که  آنجا 
اگر  که  هستند  آمریکایی ها  اکنون  و  داد 
زیاده طلبی نکنند، توافق به سرعت عملیاتی 

می شود.
نایب رییس کمیسیون امنیت ملی و سیاست 
معتقدیم  ما  کرد:  تصریح  مجلس  خارجی 
مسیر  در  مخصوصاً  ایرانی ها  از  بیش  آمریکا 
چرا  دارد.  نیاز  توافق  انجام  به  اخیر  تحوالت 

ایران قدرت منطقه ای  که جمهوری اسالمی 
و غرب آسیا است و با توجه به وضعیت اروپا 
دیگر،  کشورهای  از  بسیاری  و  آمریکا  نیاز  و 
به این جمع بندی رسیده اند که نمی توانند در 
معادالت رفتاری خود ایران را نادیده بگیرند. 
این نقطه قوتی است که اکنون به کمک تیم 

مذاکره کننده آماده است.

مذاکرات موضوع ملی است
انقالب  معظم  رهبر  فرمایشات  درباره  وی   
اساس  بر  نباید  عملکرد  نقد  اینکه  بر  مبنی 
موضوع  مذاکرات  گفت:  شود،  انجام  تخریب 
ملی است و هیچ کس نباید به این روند ملی 
نگاه حزبی و جریانی داشته باشد. اکنون همه 
مذاکره  تیم  تقویت  در  باید  کشور  داخل  در 
کننده بکوشند. کما اینکه یک صدا از کلیت 
نظام و تمام ساختارهای آن شنیده می شود و 
آن حفظ منافع ملت ایران و پرهیز از هرگونه 

باج دهی به بیگانگان است.
بدون  عملکرد  نقد  داد:  ادامه  مقتدایی 
مذاکره  در  تیم  توان  افزایش  باعث  تخریب 
کنندگان  تخریب  برخی  شد   خواهد  کننده 
از  استفاده  با  مردم  سازی  ناامید  هدف  با 
وارد  خارجی،  و  داخلی  رسانه های  برخی 
فضای تخریب تیم مذاکره کننده می شوند. 
اما مقاومت تیم مذاکره کننده تا کنون باعث 
قرار  انفعال  موضع  در  مقابل  طرف  تا  شده 
و  است  حقوقی  ما  خواسته های  چون  گیرد؛ 
مذاکره کنندگان حاضر نیستند ذره ای از آن 

عقب نشینی کنند.
گفت:  مجلس  در  اصفهان  مردم  نماینده 
کمیسیون  ویژه  به  اسالمی  شورای  مجلس 
ساختارهای  از  یکی  عنوان  به  ملی  امنیت 
و  پیگیری ها  اساسی کشور، کامال در جریان 
وزارت خارجه  و  تیم مذاکره کننده  اقدامات 
گذشته  ماه های  طول  در  ما  و  دارد  قرار 
جلسات مداوم با وزارت امور خارجه داشته ایم.

وی یادآور شد: به نظر می رسد وفاق موجود 
حد  بیشترین  و  است  زدنی  مثال  کشور  در 
اتفاق نظر  افزایی و  همکاری، هماهنگی، هم 
در کشور وجود دارد و کمیسیون امنیت ملی 
خارجه  وزارت  و  مجلس  خارجی  سیاست  و 
به  نسبت  تعامل  سطح  باالترین  در  اکنون 
کشور  که  چرا  دارند.  قرار  گذشته  دهه های 
برای  المللی،  بین  جدید  شرایط  به  توجه  با 
دستیابی به حد باالتر توسعه و پیشرفت، خیز 

جدیدی برداشته است.
مقتدایی درباره  اینکه آیا تیم مذاکره کننده 
حرکت  شده  اعالم  قرمز  خطوط  اساس  بر 
مذاکره  تیم  کرد:  خاطرنشان  است،  کرده 
در سطح  که  است  دستوراتی  مجری  کننده 
کالن کشور و پس از تصمیم گیری در اختیار 
در  کننده  مذاکره  تیم  می گیرد.  قرار  آنان 
عمل  موفق  نظام  قرمز  خطوط  پاسداشت 

کرده است.

مرکز پژوهش های مجلس اعالم کرد:

مصوبه بومی گزینی، 
اصالحات و الحاقات 

بعدی آن لغو شود
کرد:  اعالم  مجلس  های  پژوهش  مرکز 
و  ناعادالنه  توزیع  موجب  بومی گزینی 
رو  این  از  شده  کشور  در  دانشجو  ناهمگون 
از جلسات کارشناسی زیادی  این مرکز پس 

خواهان لغو این مصوبه شده است.
مرکز  عمومی  روابط  از  ایرنا  گزارش  به 
این  اسالمی،  شورای  مجلس  پژوهش های 
در  بومی گزینی  اهمیت  به  توجه  با  مرکز 
آموزشی،  عمیق  تاثیرات  و  دانشجو  پذیرش 

از  پس  کشور،  در  آن  اجتماعی  و  فرهنگی 
برگزاری ۱۲ جلسه کارشناسی با دانشگاه های 
همچنین  و  و شهرستان ها  تهران  در  مستقر 
و  وزارتخانه ها  و  مرزی  مناطق  دانشگاه های 
نفر   300 حدود  انجام  و  مختلف  سازمان های 
عنوان  با  را  گزارشی  کارشناسی،  کار  ساعت 
»پیامدهای بومی گزینی در پذیرش دانشجو« 

تهیه و تدوین کرد.
که  است  شده  تصریح  گزارش  این  در 
و  ناعادالنه  توزیع  موجب  بومی گزینی 
به گونه ای  شده  کشور  در  دانشجو  ناهمگون 
درصد   ۵0 به  نزدیک   ۱398 سال  در  که 
حدود  ترتیب  به  و  روزانه  دوره  قبولی های 
دانشگاه های  قبولی های  درصد   70 و   80

قبول  استانی  به صورت  و غیرانتفاعی  پیام نور 
شده اند و ۱8 درصد قبول شادگان بر مبنای 
پذیرش کشوری پذیرفته شده اند. در خصوص 
استان های مرزی این وضعیت پررنگ تر است؛ 
برای مثال در دو استان سیستان و بلوچستان 
 3.۶4 و  درصد   ۲.89 شرقی  آذربایجان  و 
درصد از قبول شدگاِن دوره روزانه به صورت 

استانی پذیرفته شده اند. 
شورای  مجلس  پژوهش های  مرکز  گزارش 
گزینی«  »بومی  که  می کند  تاکید  اسالمی 
بومی  داوطلبان  برای  توجهی  قابل  امتیاز 
مناطق برخوردارتر کشور نظیر تهران و سایر 
کالن شهرها برای قبولی در دانشگاه های برتر 
کشور بوده است. زیرا دانشگاه های برتر کشور 

این  در همین مناطق برخوردار قرار دارند و 
انسجام  تضعیف  نظیر  تبعاتی  پذیرش  روش 
افزایش قومیت گرایی، تضعیف امنیت  ملی و 
ملی، ممانعت از هم افزایی فرهنگی بین اقوام 
کاهش  نابرابری ها،  تشدید  کشور،  مختلف 
مشترک  زبان  تضعیف  و  اجتماعی  تحرک 

ایرانیان را به همراه خواهد داشت. 
مرکز پژوهش های مجلس شورای اسالمی با 
توجه به مطالب مذکور، ماده واحده ای تحت 
جلسه  موضوع  بومی گزینی  »مصوبه  عنوان 
عالی  شورای   ۱۱/0۲/۱3۶9 مورخ   ۲۱3
انقالب فرهنگی و اصالحات و الحاقات بعدی 
آن لغو می شود« را برای لغو بومی گزینی به 

مجلس شورای اسالمی پیشنهاد داده است.

مقاومت تیم مذاکره کننده 
سبب انفعال غرب شد


