
اعتمادسوزی،  بزرگترین زیان 
وارده به بورس است

14 نفر در پرونده متروپل آبادان 
دستگیر شدند

صفحه )4(صفحه )4(

که  گفت  بورس  سازمان  از  تفحص  و  تحقیق  هیات  رئیس 
اعتمادسوزی بزرگترین زیان وارده به بورس است و نمی توان بدون 
تعیین تکلیف آن ضرر هنگفت، به  رونق مجدد  بورس امید زیادی 
داشت. حجت االسالم سیدناصر موسوی الرگانی عضو کمیسیون 
صفحه  در  مطلبی  در  اسالمی  شورای  شورای  مجلس  اقتصادی 

توییتر خود نوشت: »طبق بررسی ها سرمایه کسانی که سال...

ریزش  پرونده  در  نفر   ۱4 دستگیری  از  قضاییه  قوه  سخنگوی 
ساختمان متروپل خبر داد. مسعود ستایشی در نشست خبری روز 
نیز تسلیت  گذشته خود ضمن تبریک فرارسیدن دهه کرامت و 
سالروز رحلت امام )ره( و  تسلیت درگذشت حجت االسالم دعایی 
از  باید  که  معتقدیم  ما  گفت:  اطالعات  روزنامه  مسوول  مدیر 

ظرفیت های باال و ارزشمند حوزه رسانه در جهت جهاد ....
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اجازه ندهیدحادثه تلخ  متروپل
 در استان تکرار شود 

قصه  پرغصه
 »سالمت روان«

 در ایران

بعد از حدود 5 سال؛
خبری از عملیات اجرایی 

نیروگاه پادوک نیست 
پادوک  ترکیبی  سیکل  نیروگاه  ساخت   ۹۶ سال 
آغاز شد و قرار بود سه ساله به بهره برداری برسد، 
افتتاح  و  آن  اجرایی  عملیات  از  خبری  هنوز  ولی 
این طرح بزرگ صنعتی نیست.  هر چه به روزهای 
می شویم  نزدیک  بهار  فصل  و  خردادماه  پایانی 
شهرستان  در  هوا  گرمی  فشار  و  دما  افزایش 
شدت  این  و  می شود  بیشتر  کهگیلویه  گرمسیری 
گرمای هوا حکایت از فرارسیدن یک تابستان بسیار 
به خاطر  و  گذشته  سال های  در طی  می دهد.  گرم 
وقوع خشکسالی های پی در پی در سطح شهرستان 
کهگیلویه، مردم این شهرستان در اوج روزهای گرم 

تابستان همیشه با کاهش مداوم فشاربرق ...

رئیس قوه قضائیه گفت: برای کسانی که زمین 
سازند،  آلوده  و  تخریب  را  زیست  محیط  و 
مجازات های سنگینی درنظر گرفته شده است 
و بر مبنای دستورات شرعی و قانونی، چنانچه 
عنوان  برسد،  مشخصی  حد  به  تخریب  این 
»افساد فی االرض« بر آن صدق خواهد کرد. 
حجت االسالم والمسلمین محسنی اژه ای، در 
حفاظت  سازمان  مدیران  با  نشست  جریان 
محیط زیست، با اشاره به اهمیت مقوله حفظ 
محیط زیست و تاکید آموزه های دینی بر این 
مهم اظهار کرد: محیط زیست مقوله ای است 
که به حیات انسان ها و سالمت جسم و روح 
آنها وابسته است و هر آنچه که این محیط را 
انسان و  به منزله تهدید سالمت  تهدید کند 
سایر موجودات می باشد. رئیس دستگاه قضا 
ارزشی که در آموزه های  و  اهمیت  با تشریح 
دینی برای مقوله حفظ محیط زیست لحاظ 
و  زمین  که  کسانی  برای  گفت:  است،  شده 
سازند،  آلوده  و  تخریب  را  زیست  محیط 
مجازات های سنگینی درنظر گرفته شده است 
و بر مبنای دستورات شرعی و قانونی، چنانچه 
عنوان  برسد،  مشخصی  حد  به  تخریب  این 
»افساد فی االرض« بر آن صدق خواهد کرد.

اصل  تبیین  با  ادامه  در  قضائیه  قوه  رئیس 
عمومی  وظیفه  بر  ناظر  اساسی  قانون   ۵۰
در حفاظت از محیط زیست و ممنوعیت آن 
که  آن  وغیر  اقتصادی  فعالیت های  از  دسته 
غیرقابل  تخریب  یا  زیست  محیط  آلودگی  با 
کرد:  تصریح  کند،  پیدا  مالزمه  آن   جبران 
برخی  در  اساسی،  قانون   ۵۰ اصل  بر  عالوه 
دیگر از اصول قانون اساسی و قوانین موضوعه 
نیز به نحوی از انحاء به موضوع مهم و حیاتی 
حفاظت از محیط زیست پرداخته شده است 
و همین امر گواهی بر اهمیت مقوله مذکور و 
توجه قانونگذار به آن است. وی بیان داشت: 
با  زیست  محیط  حفاطت  سازمان  مسئوالن 
احصاء و اولویت بندی موضوعات و مسائل این 

حوزه و بر مبنای تعریفی که از مقوله...

و  کهگیلویه  استاندار  عمرانی  امور  هماهنگی  معاون 
بویراحمد گفت: نظام مهندسی پای کار بیاید و اجازه 

ندهد حادثه تلخ متروپل در این استان تکرار شود.
کیامرث حاجی زاده در نشست بررسی ساختمان های 
ادعا  اینکه  بیان  با  بویراحمد  و  کهگیلویه  ناایمن 
نمی کنم از روزی که آمدم خیلی از مسائل و مشکالت 
حل شد اما می توانم بگویم خیلی از بیراهه ها را به راه 
اصلی بازگرداندیم، اظهار داشت: اگر می خواهیم کاری 
را انجام دهیم باید زیربنایی و اصولی باشد.  وی با بیان 
باید  می شود  مصوب  کمیسیون ها  در  آنچه  هر  اینکه 

اجرا شود، افزود: این موارد درمان است ...

معاون عمرانی استاندارکهگیلویه و بویراحمد:
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مدیرکل فرهنگ و ارشاد اسالمی استان: 

امیدواریم بتوانیم 
گوشه ای از مشکالت صنفی 

خبرنگاران استان را حل کنیم

ساعت کاری ادارات 
کهگیلویه و بویراحمد

 تغییر کرد

تخریب حد مشخصی
 از محیط زیست،

 افساد فی االرض است
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معاون اقتصادی استاندار کهگیلویه و بویراحمد وعده داد؛

فرش قرمز برای 
سرمایه گذران 

و سیاست خارجی  ملی  امنیت  یک عضو کمیسیون 
»ملت  این که  بر  تاکید  با  اسالمی  شورای  مجلس 
گفت:  ندارند«،  را  بیشتر  هزینه های  و  گرانی  طاقت 
تامین هزینه های  برای  به مردم  باید راهکاری  دولت 
زندگی شان نشان دهد بعد ما از هر جراحی اقتصادی 

و نظام عادالنه ای حمایت می کنیم.
جلیل رحیمی جهان آبادی  با اشاره به اقدام دولت در 
اصالح نظام پرداخت یارانه اظهار کرد: تقریبا از اوایل 
انقالب تا ورود به دوران جنگ نظام اقتصاد دولتی و 
اقتصاد مبتنی بر یارانه را در کشور اجرا کردیم چون 
چاره ای هم وجود نداشت ما بابت هزینه های مختلف 
مردم یارانه در حوزه های مختلف پرداخت می کردیم. 
منابع  کمبود  و  مشکالت  و  تحریم ها  به  توجه  با  اما 
توان  کشور  در  آمده  وجود  به  گرفتاری های  و  ارزی 
به  است  کرده  پیدا  کاهش  یارانه  پرداخت  در  دولت 
طوری که اکنون در شرایطی هستیم که درآمد ارزی 

کشور به شدت پایین آمده است.
وی ادامه داد: ما تا اینجا دولت را درک می کنیم اما 
به عنوان نماینده ملت یک سوال خیلی ساده داریم؛ 
خرید  توان  مردم  می شود  حذف  یارانه  وقتی  آیا 
کاالها با نرخ فعلی را دارند مثال می آورند که قیمت 
همسایه  کشورهای  در  و خدمات  روغن  آرد،  بنزین، 
فالن مقدار است و در کشور ما با یارانه فالن مقدار 
است. اما آیا درآمد یک ایرانی با درآمد کشور همسایه 
کافی  فقط  موضوع  این  فهمیدن  برای  است؟  یکی 
با  کارگر  و دستمزد یک هفته  است حداقل  حقوق 

حاضر  حال  در  کنید.  مقایسه  را  همسایه  کشورهای 
نرخ مسکن، اجاره، خودرو و خیلی از کاالهای مورد 
نیاز معیشت مردم مثل برنج، روغن و قند همسطح با 

کشورهای پیشرفته دنیا است.
ما  گفت: حرف  اسالمی  شورای  مجلس  نماینده  این 
مردم  به  زندگی  برای  راهکاری  دولت  که  است  این 
و  اقتصادی  جراحی  هر  از  ما  زمان  آن  دهند  نشان 
عادالنه  که  البته  می کنیم  حمایت  عادالنه ای  نظام 
بودن هم فقط در پرداخت یارانه نیست و باید عدالت 
ایده آل  زندگی  و یک  و دستمزد  پرداخت حقوق  در 

وجود داشته باشد.
رحیمی جهان آبادی اضافه کرد: ما قبول داریم بخشی 
اما  به دلیل تحریم های دشمن است  این وضعیت  از 
خودروی  واردات  به  ارتباطی  چه  تحریم ها  این  مثال 

خودروی  حتی  و  آتش نشانی  معدنی،  راه سازی، 
مناسب برای سواری دارد؟

از  روحانی  آقای  زمان دولت  در  یادآور شد: من  وی 
حامیان یارانه بودم اما از همان زمان تاکید بر این  بود 
شود؛  مشخص  یارانه  پرداخت  ساختار  ابتدا  باید  که 
بخش عمده ای از مردم به ما مراجعه می کنند که کار، 
نمی شوند.  یارانه  مشمول  اما  ندارند  ملکی  و  درآمد 
پاسخی هم به نامه نگاری های ما نمی دهند. در شرایط 
فعلی باید دولت به تمامی افراد به جز درصد اندکی 
هزینه های  با  متناسب  هم  یارانه  مبلغ  بدهد  یارانه 

فعلی باشد.
رحیمی تاکید کرد: دولت بداند از طریق حذف یارانه 
از ملت نمی توان درآمد داشت. مردم به کمک مالی 
دارنده  و  نفت خیز  کشور  یک  عنوان  به  دارند.  نیاز 
برای کشاورزی  با خاک مرغوب  و  پتانسیل  با  و  گاز 
و فرصت های زیاد برای رشد اقتصادی نباید وضعیت 
خرید  توان  مردم  که  باشد  گونه ای  به  اقتصادی مان 
شما  ما  جمهور  رئیس  آقای  باشند.  نداشته  مسکن 
این  با  که  است  این  سوال مان  اما  داریم  دوست  را 

درآمدها و هزینه ها ملت چه طور باید زندگی کنند؟
و  داخلی  سیاست  عرصه  در  باید  این که  بیان  با  وی 
شود،  انجام  عمیقی  اصالحات  اقتصادی  و  خارجی 
گفت: اقتصاد رانتی است که اگر این طور نبود نباید 
تولید  ما  که  می شد  گرفته  کاالیی  واردات  جلوی 
کننده آن نیستیم بهانه هم نبود ارز است  مردم دیگر 

طاقت گرانی و هزینه های بیشتر از این را ندارند.

و سیاست خارجی  ملی  امنیت  یک عضو کمیسیون 
مجلس شورای اسالمی گفت که اگر احیانا قطعنامه ای 
علیه جمهوری اسالمی ایران در شورای حکام صادر 
شود ماهیت آن با گذشته متفاوت خواهد بود چون 
ایران در چند سال گذشته نهایت همکاری را با آژانس 

داشته است.
کشور  سه  تالش  به  واکنش  در  مالکی  فداحسین 
اروپایی در نشست شورای حکام برای صدور قطعنامه 
اگر  است،  مسلم  که  آنچه  کرد:  اظهار  ایران  درباره 
احیانا قطعنامه ای علیه جمهوری اسالمی ایران صادر 
با گذشته متفاوت خواهد بود  شود قطعا ماهیت آن 
با  را  نهایت همکاری  اخیر  ایران در چند سال  چون 
هیچ  و  است  داشته  اتمی  انرژی  بین المللی  آژانس 

طوری  به  نیست  قضیه  این  منکر  دنیا  در  کشوری 
که آمریکایی ها در مقاطعی اعالم کردند که ایران با 

آژانس همکاری خوبی داشته است.
وی اضافه کرد: ما در دولت قبل و دولت فعلی بر این 
موضوع تاکید داشتیم که اقدامات آژانس تحت فشار 
ایران  باید میزان همکاری  البی صهیونیست هاست و 
تعریف شود. اما همکاری ما با آژانس فراتر از عرف بود 
پس نهایت بی انصافی است که آقای گروسی بخواهد 
صورت  در  باشد.  ایران  علیه  قطعنامه  صدور  دنبال 
این اتفاق هم ایران باید تاکتیک خود علیه آژانس را 
تغییر دهد؛ این طور نباشد که هر وقت آقای گروسی 
خواست به ایران باید. این هشداری برای آنهاست که 
بدانند اگر کشوری همکاری می کند باید نگاه متفاوتی 

وجود داشته باشد نسبت به کشورهایی که همکاری 
نکرده و مشکالت ایجاد می کنند.

خارجی  سیاست  و  ملی  امنیت  کمیسیون  عضو  این 
آقای  سفر  این که  بیان  با  اسالمی  شورای  مجلس 
رژیم  اشغال  تحت  سرزمین های  به  گروسی 
استنباط  تنها  افزود:  نداشت،  توجیهی  صهیونیستی 
از این سفر این است که البی فشرده صهیونیست ها 
در جریان است. اسرائیل چند صد کالهک هسته ای 
برای دنیا محسوب می شود در  دارد که خطر جدی 
و  کرده  سفر  اسرائیل  به  گروسی  آقای  شرایط  این 
را  آژانس  ماهیت  اقداماتی  چنین  می کند.  مشورت 
برای جمهوری اسالمی ایران کاهش داده و دنیا هم 

باید واکنش نشان دهد.

رئیس مجلس شورای اسالمی با بیان اینکه 
آمد،  نخواهند  کنار  ما  با  گاه  هیچ  آمریکا 
تصمیم  جهاد  تبیین،  »جهاد  ضرورت  به 
برای  گفت:  و  کرد  اشاره  تولید«  جهاد  و 
در  فعالیت  نیازمند  اسالمی  دولت  ساختن 
عرصه خدمات عمومی مشترک هستیم که 

موردنیاز همه مردم است.
اجالس  سومین  در  قالیباف  محمدباقر 
مهدویت  گفت:  مهدوی  فعاالن  بین المللی 
عالم  و  زمین  این  بر  وجود حضرت حجت 
است. این مسئله انکارناپذیر و جزء حقایق 
انسان کاملی  از  آفرینش است. بحث  نظام 
است که در بین ما وجود دارد. این توفیق 
به  رساندن  روزی  برای  متعال  خداوند 
عالمیان است. باید از خداوند طلب توفیق 
کنیم برای بدل شدن به یک منتظر واقعی.

داد:  ادامه  اسالمی  شورای  مجلس  رئیس 
فهم  و  درک  را  ایران  اسالمی  انقالب  باید 
به  و  شد  شروع  زمانی  چه  در  که  کنیم 
مسائل  در  که  عصری  در  رسید.  پیروزی 
سایر  و  اطالعاتی   - امنیتی  اقتصادی، 
و  بود  ابرقدرت ها  قبضه  در  مادی  مسائل 
در شرایطی که حکومت پهلوی نوکر رژیم 
صهیونیستی و قدرت استکباری آمریکا بود، 
و  گرفت  شکل  آمد،  کار  روی  انقالب  این 
دو  از  ما  انقالب  فلسفه  رسید.  پیروزی  به 
مهدوی  فرج  و  حسینی  عاشورای  فرهنگ 

می آید.
و  عاشورایی  »فرهنگ  درباره  قالیباف 
و  مقاومت  برای  عاشورا  گفت:  مهدوی« 
ایستادگی و فرج برای امید به آینده است. 
ماست.  نهایی  مقصود  و  مقصد  مهدویت 
به آینده گام  این نگاه  با  امید و  این  به  ما 
انقالب  می کنیم.  زندگی  و  برمی داریم 
تمام  با  انقالب  این  روح  و  ایران  اسالمی 
فرهنگ  باورهای  همه  مقابل  در  قدرت 
اومانیستی و  نئولیبرالیستی ایستاده است. 
و  فشرده  منشوری  انقالب  دوم  گام  بیانیه 
ما  سرگذشت  تا  ما  سرنوشت  از  حکیمانه 
را  ما در گام دوم  این مسیر حرکت  است. 
دیده  اساسی  مرحله  چند  می کند.  روشن 
آن  به  باید  مسیر  این  در  که  است  شده 

توجه کنیم.
کرد:  تأکید  اسالمی  رئیس مجلس شورای 

معنویتی  و  معرفتی  تحول  یک  ما  بحث 
انقالب  پیروزی  باعث  دو  این  که  است 
باعث  انقالب  پیروزی  شد.  ایران  اسالمی 
طبق  بگیرد.  شکل  اسالمی  نظام  شد، 
فرمایش حضرت آقا در دروه دولت اسالمی 
و  اسالمی  جامعه  سمت  به  باید  هستیم. 
و  انتظار  نهضت  تا  برویم  اسالمی  حکومت 
برویم.  عظیم)عج(  والیت  خورشید  ظهور 
ریشه  که  اسالمی  جمهوری  با  دشمنان 
در فرهنگ و عترت ندارد، مشکلی ندارند. 
که  دارد  وجود  اسالمی  به اسم  کشورهای 

استکبار جهانی هیچ مشکلی با آنها ندارد.
برای  مردم  که  مطلب  این  بیان  با  وی 
ایستادند،  و  دادند  هزینه  مهدوی  فرهنگ 
هزینه های  گذشته،  دهه  در  اگر  گفت: 
زیادی دادیم، ملت ما تحمل رنج و زحمت 
برنیاورده  دم  و  است  داشته  را  مشقت  و 
مبارزه  و  آزادی،  استقالل،  علتش  است، 
است.  نرفتن  زیرسطله  و  سلطه گری  با 
می بینیم  می کنیم،  نگاه  گذشته  به  وقتی 
این  عظمت  گاهی  انقالب  دشمنان  که 
کردند.  درک  بیشتر  را  قدرتش  و  انقالب 
می کردند  تصور  که  کسانی  به  نسبت 
از  آنها  است.  انقالب گذشته  تاریخ مصرف 
بخش  که  هستند  پشیمان  خود  گذشته 
الزاما  کشور  نارسایی های  از  توجهی  قابل 
این  به  نیست.  خارجی  فشارهای  به خاطر 
انقالب اسالمی را  باورهای  خاطر است که 
فراموش کرده اند. بعضی می خواهند بگویند 
نتیجه  کشور  به  شده  تحمیل  هزینه های 
مبارزه با شیاطین است؛ این در حالی است 
شیاطین  با  همراهی  نتیجه  هزینه های  که 

است.
رزمندگان  حضور  به  اشاره  با  قالیباف 
مقاومت  ایران در جبهه  اسالمی  جمهوری 
این  صهیونیستی  رژیم  اراده  همه  گفت: 
کند  مقابله  ما  با  ما  مرزهای  در  که  بود 
گوششان  کنار  در  اسالمی  رزمندگان  اما 
که  است  مهدویت  فرهنگ  ایستاده اند. 
توانسته در برابر هژمونی آمریکا بایستند و 
مهم چیزی  این  بزند.  بهم  را  هژمونی  این 
نیست.  اسالمی  انقالب  روش  و  بینش  جز 
یکی از مأموریت های جدی ما نشان دادن 
این  است.  جامعه  اداره  در  دین  کارآمدی 

مسئوالن  ما  این  ماست.  وظیفه  مهم ترین 
یک  دهیم  نشان  عملمان  با  که  هستیم 

منتظر واقعی هستیم.
رئیس مجلس شورای اسالمی درباره مطالبه 
مردم از مسئوالن گفت: برای ساختن دولت 
نیازمند فعالیت در عرصه خدمات  اسالمی 
عمومی مشترک هستیم که موردنیاز همه 
و  درست  مردم  مطالبه  این  است.  مردم 
باید در کشور توسط خود  منطقی است و 
با  رقابت  قابل  تولیدی  شود.  تولید  مردم 
همه دنیا. تا امروز کارها بسیاری انجام شده 
غیرقابل  قله ای  در  قیاس  مقام  در  و  است 
مقایسه با گذشته هستیم؛ اما باید بپذیریم 
اشکاالتی هم داریم. باید رضایت مردم را در 

بخش خدمات عمومی جذب کنیم.
اسالمی  جمهوری  نظام  و  اسالمی  دولت 
دارد. قدرت  بقیه کشورها  با  تمایزی  نقطه 
نرم و گفت وگو و در عین حال قدرت سخت 
اگر  است.  اسالمی  دولت  ظرفیت های  از 
بود.  نخواهیم  باشیم، منفعل  واقعی  منتظر 
منتظر نشسته نداریم. نیازمند حکمرانی نو 
اندیشه ورزی  نیازمند  شک  بدون  هستیم. 
نیازمند  ما  پس  هستیم.  فکر  تولید  برای 
تبیین  تولید، جهاد تصمیم، و جهاد  جهاد 
هستیم. نباید در تصمیم گیری تردید کنیم. 
هر گاه تردید کردیم، نتیجه اش این شد که 
تاخیر کردیم. تاخیر شرایط را تغییر داد و 
شنوای  گوش  نیازمند  کرد.  منفعل  را  ما 
حرف  علم،  اهل  شنیدن  برای  مسئوالن 
به  حق  که  هستیم  کسانی  همه  و  مردم 

گردن ما دارند.
وی با اشاره رفتار آمریکا در حوزه هسته ای 
کنار  ما  با  گاه  هیچ  آمریکا  گفت:  هم 
خدمت گذار  یک  عنوان  به  آمد.  نخواهند 
بوده  کار  آسیب  زیر سنگ  دستم  یک  که 
انسانی  و  مادی  امکانات  بگویم  باید  است، 
است.  حرکت  برای  فرصت  بزرگترین  ما 
در  و  است  شیطان  فرهنگ  در  ناامیدی 
فرهنگ مهدویت وجود ندارد. مگر می شود 
حاضر  امامش  که  باشد  باور  این  بر  کسی 
ناامید باشد. باید  است و صاحب ماست، و 
حرف  با  باشیم.  امیدوار  شرایطی  هر  در 
نمی شود کسی را قانع کرد. باید با عملمان 

در هر نقطه ای که هستیم مهدوی کنیم.

یک عضو کمیسیون امنیت ملی و سیاست خارجی مجلس:

مردم دیگر طاقت گرانی را ندارند

ایران در صورت صدور قطعنامه در شورای حکام
 باید تغییر تاکتیک دهد

قالیباف: 

آمریکا هیچ گاه با ما کنار نخواهد آمد
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مدیرکل فرهنگ و ارشاد اسالمی استان: 

امیدواریم بتوانیم گوشه ای از مشکالت 
صنفی خبرنگاران استان را حل کنیم

مدیرکل فرهنگ و ارشاد اسالمی کهگیلویه و بویراحمد 
صنفی  مشکالت  و  مسائل  به  رسیدگی  برای  گفت: 
خبرنگاران از برخی مسئوالن کشوری دعوت کردیم و 
از مشکالت اصحاب رسانه  بتوانیم گوشه ای  امیدواریم 

را حل کنیم.
“امین درخشان” روز سه شنبه ۱۷ خرداد ماه ۱4۰۱ 
ارشاد  و  فرهنگ  اداره کل  مشترک  خبری  نشست  در 
اسالمی و حوزه اقتصادی کهگیلویه و بویراحمد افزود: 
همکاری رسانه های استان در خصوص مسائل کشور و 
نظام بی نظیر است و رسانه ها نه تنها در این دولت بلکه 

در دولت گذشته هم پای کار بودند.
وی اظهار کرد: یکی از دالیلی که استان در چالش ها 
اصحاب  مدیون  بوده،  برخوردار  آرامش  از  بحران ها  و 
رسانه است البته این به معنی محدود کردن قلم نقد 

منصفانه خبرنگاران نیست.
مدیرکل فرهنگ و ارشاد اسالمی کهگیلویه و بویراحمد 
با بیان اینکه خبرنگاران استان موقعیت شناس و زمان 
شناس هستند، خاطرنشان کرد: در طرح جدید دولت 
نقش  شد،  ایجاد  استان  در  که  آرامشی  در  رسانه ها 

موثری داشتند.
استان  توسعه  در  رسانه  نقش  اینکه  بیان  با  درخشان 
از  باید حمایت ها  و  بوده  ها محسوس  برنامه  تحقق  و 
این قشر زحمت کش نیز اجرایی شود، تصریح کرد: در 
زمینه مسکن و مسائل معیشتی شرمنده اصحاب رسانه 
هستیم از معاون اقتصادی می خواهم در یک نشست 
کار گروهی با حضور رسانه ها تشکیل می شود به مسائل 

و مشکالت معیشتی رسانه ها توجه شود.
مشکالت  و  مسائل  به  رسیدگی  برای  کرد:  بیان  وی 
از  برخی مسئوالن کشوری دعوت  صنفی خبرنگاران 
مشکالت  از  گوشه ای  بتوانیم  امیدواریم  و  کردیم 
رسانه  اصحاب  مشکالت  شود.باید  حل  رسانه  اصحاب 

به شکل خروجی محور حل شود.

مشکل آب آشامیدنی 5 روستای باشت 
برطرف می شود

استاندار کهگیلویه و بویراحمد از اختصاص ۹۰ میلیارد ریال 
خبر  باشت  روستای شهرستان  پنج  به  آبرسانی  برای  اعتبار 
داد. سیدعلی احمدزاده در بازدید از روستای مله برفی اظهار 
به روستاهای  آبرسانی  برای تکمیل طرح  اعتبار  این  داشت: 
آب  تلخ  و  آباد  اسالم  ضامن،  امام  برفی،  مله  بلبل،  چم 
بویراحمد گفت:  و  استاندار کهگیلویه  است.  پیش بینی شده 
رفع مشکل آب آشامیدنی و جاده بین مزارع کشاورزی این 
روستاها در دستور کار مسئوالن قرار می گیرد. وی با اشاره به 
مشکالت مردم این روستاها برای تامین آب آشامیدنی سالم و 
نیمه تمام ماندن این طرح از دو سال پیش تاکنون بر تالش 
برای از سرگیری عملیات اجرایی این طرح و تکمیل آن در 

شهریورماه امسال تاکید کرد. 
اینکه ساخت دو مخزن 2۰۰ متر مکعبی  بیان  با  احمدزاده 
از بخش های مهم  لوله  انتقال  و سه هزار و 4۵۰ متر خط 
طرح آبرسانی به این پنج روستا است، افزود: براساس قرارداد 
اولیه، این طرح قرار بود با ۱۵4 میلیارد ریال سرمایه گذاری 
اجرا می شد. وی خاطرنشان کرد: محرومیت زدایی و توسعه 
مناطق محروم استان با افزایش چشمگیر اعتبارات عمرانی، 
برنامه دولت بوده و عزم دولت برای توسعه مناطق دورافتاده 
با تخصیص تمام اعتبارات مناطق محروم و کمک های فنی 
اعتبارات برای اجرای طرح های مختلف عمرانی و تولیدی در 
بخش های خدمات، زیربنایی، کشاورزی، صنعت و گردشگری 

است.
این  در  وباشت هم  مردم شهرستان های گچساران  نماینده 
بازدید با اشاره به اهمیت ایجاد زیرساخت های اولیه زندگی 
مهاجرت  از  پیشگیری  و  روستاها  در  اهالی  ماندگاری  برای 
به  آبرسانی  تکمیل  برای  تا  خواست  مسئوالن  از  شهرها  به 
پنج روستای باشت تالش بیشتری داشته باشند. سید ناصر 
دیگر  از  مزارع  بین  جاده  نبود  اینکه  بیان   با  حسینی پور 
دو  داشت:  ابراز  است  برفی  مله  روستای  مردم  مشکالت 
میلیارد ریال اعتبار نیز برای ساخت جاده بین مزارع در این 

روستا اختصاص می یابد.

33 هزار و 900 تن گندم کشاورزان 
در استان خرید تضمینی شد

رئیس سازمان جهاد کشاورزی استان کهگیلویه و بویراحمد 
از خرید تضمینی ۳۳ هزار و ۹۰۰ تن گندم در این استان به 

صورت تضیمینی خبرداد. 
علی معتمدی پور در جمع خبرنگاران، اظهار داشت: تا ۱4 
خرداد ماه ۱4۰۱ میزان ۳۳ هزار و ۹۰۰ تن گندم در استان 

خرید تضمینی شده است.
وی با بیان اینکه 2۵ هزار و 8۵۰ تن از خریدها گندم سیلویی 
است، اظهار کرد: گندم بذری خریداری شده در استان نیز به 

هشت هزار و ۵۰ تن رسید. 
اظهار  گرفته،  انجام  قیمت گذاری  به  اشاره  با  پور  معتمدی 
داشت: خرید گندم بر اساس قیمت مصوب از کشاورزان انجام 

می شود. 
خرید  اینکه  بیان  با  استان  کشاورزی  جهاد  سازمان  رئیس 
سایر محصوالت کشاورزی نیز محقق شده است، اظهار کرد: 
خرید یک هزار و 4۷ تن کلزا نیز انجام شده و خرید تضمینی 

گندم از کشاورزان استان ادامه دارد.

معاون آموزش و پرورش استان خبر داد

پیش بینی ۱55پایگاه برای اوقات فراغت 
دانش آموزان استان در تابستان امسال

معاون پرورشی اداره کل آموزش و پرورش استان کهگیلویه 
دانش  فراغت  اوقات  سازی  غنی  با هدف  گفت:  بویراحمد  و 
آموزان استان کهگیلویه و بویراحمد در تابستان امسال ۱۵۵ 

پایگاه مختلف در نظر گرفته شده است. 
از  افزود:  خبرنگاران  جمع  در  حسینی  ملک  بهاالدین  سید 
این تعداد 2۶ پایگاه مربوط به تشکل های دانش اموزی ،۱۵ 
پایگاه دارالقرآن،۱۳ تا پژوهش سرا است. وی اظهارکرد: ۱4 
تا پایگاه کانون فرهنگی و تربیتی ،۳۵ تا برای مجتمع و سالن 
پایگاه مدرسه  و ۳۹  تا هسته های مشاوره  ورزشی۱۳  های 
این  اجرای  برای  گرفتا شده  نظر  در  پایگاههای  دیگر  از  ای 

طرح  است. 
معاون پرورشی اداره کل آموزش و پرورش استان کهگیلویه 
و بویراحمد شعار اصلی اوقات فراغت امسال را)هر دانش آموز 
و  امسال  شعار  تحقق  کرد:  تصریح  و  برشمرد  مهارت(  یک 
از مهمترین  بنیادین آموزش و پرورش  سیاست های تحول 

سیاست های اوقات فراغت دانش آموزی امسال است. 
ملک حسینی با تشریح پیش بینی ها و اقدامات صورت گرفته 
برای اجرای طرح اوقات فراغت دانش آموزی امسال بیان کرد: 
تهیه و بارگزاری پوستر و تیزر تبلیغاتی فعالیت های تابستانی 
در شبکه آموزشی شاد، استفاده از ظرفیت ها و فرصت های 
درون و برون سازمانی برای اطالع رسانی برنامه ها و فعالیت 
دوره  تعریف  برای  ملی،پیگیری  رسانه  بویژه  تابستانی  های 
همگام  سامانه  در  دوره ها  مدیران  انتخاب  و  آموزشی  های 
،اطالع رسانی به مدارس برای ورود و ثبت نام دانش آموزان 
در سامانه همگام و نیز پیگیری جلسات استانی، شهرستانی و 
مناطقی برای اجرای برنامه های اوقات فراغت دانش آموزی 
در تابستان امسال از مهترین اقدامات و پیش بینی های انجام 

شده است.

ساعت کاری ادارات کهگیلویه و بویراحمد 
تغییر کرد

بویراحمد  و  کهگیلویه  استانداری  بحران  مدیریت  مدیرکل 
گفت: ساعات کار ادارات، نهادها و سازمان های استان تغییر 

کرد.
و  نهادها  ادارات،  کار  ساعات  افزود:  نیکروز”  “علیرضا 

سازمان های استان کهگیلویه و بویراحمد تغییر کرد.
وی اظهارکرد:  از 2۱ خرداد تا ۱۵ شهریور از روز شنبه تا 
چهارشنبه هر هفته ساعت کار دستگاه ها و ادارات از ساعت ۷ 
تا ساعت ۱۳:۳۰ است و روزهای پنج شنبه  تعطیل خواهد بود.  
بویراحمد  و  کهگیلویه  استانداری  بحران  مدیریت  مدیرکل 
بیان کرد: اما دستگاه های خدمت رسان و بانک ها در روزهای 
پنج شنبه به مردم خدمت رسانی خواهند کرد و ساعت کاری 

آن ها از ۷ صبح تا ۱۳:۳۰ است.

استاندار  عمرانی  امور  هماهنگی  معاون 
نظام  گفت:  بویراحمد  و  کهگیلویه 
ندهد  اجازه  و  بیاید  کار  پای  مهندسی 
تکرار  استان  این  در  متروپل  تلخ  حادثه 

شود.
بررسی  نشست  در  حاجی زاده  کیامرث 
و  کهگیلویه  ناایمن  ساختمان های 
از  نمی کنم  ادعا  اینکه  بیان  با  بویراحمد 
روزی که آمدم خیلی از مسائل و مشکالت 
از  خیلی  بگویم  می توانم  اما  شد  حل 
بازگرداندیم،  اصلی  راه  به  را  بیراهه ها 
را  کاری  می خواهیم  اگر  داشت:  اظهار 

انجام دهیم باید زیربنایی و اصولی باشد.
 وی با بیان اینکه هر آنچه در کمیسیون ها 
مصوب می شود باید اجرا شود، افزود: این 

باید  که  حالی  در  است  درمان  موارد 
و  داده  قرار  کار  دستور  در  را  پیشگیری 
از مرحله که پی ساختمان شروع می شود 

نظارت انجام شود.
نظارت  برای  اینکه  بیان  با  حاجی زاده 
صحیح و اصولی نیازمند ناظران متخصص 
تقدیر  داد: ضمن  ادامه  متعهد هستیم،  و 
از سازمان نظام مهندسی ساختمان انتظار 
داریم بیشتر پای کار باشند تا با مدیریت 
پالسکو  مانند  حوادثی  تکرار  از  منسجم 
بویراحمد  و  کهگیلویه  در  متروپل  و 

جلوگیری شود.
وی با اشاره به این مورد مهم که معماری 
ایران و اسالمی در کشور برجسته و زبانزد 
بوده است، بیان کرد: متاسفانه این قبیل 

موارد و سهل انگاری هایی همچون متروپل 
در  برد،  سوال  زیر  در  را  مهندسی  نظام 
چند  و  کوهنوردی  سرای  سی سخت 
افتتاح  هنوز  که  دولتی  نوساز  ساختمان 
بودند فرو ریخت هیچ دستگاه های  نشده 
هم پاسخگو نبود اما بنایی که چهار دهه از 
عمر آن می گذشت و با سنگ ساخته شده 
بود تکانی نخورد نباید با چنین کارهایی 

خودمان را زیر سوال ببریم.
شرایط  این  در  اینکه  بیان  با  حاجی زاده 
سخت اقتصادی آنچه با جان و مال مردم 
مسئوالن  اولویت  در  باید  دارد  کار  و  سر 
با  مبارزه  و  زمین خواری  در  افزود:  باشد، 

زمین خواری مصمم و پای کار هستیم.
تشکیل  از  خود  سخنان  ادامه  در  وی 

کمیته بازبینی ساختمان های استان خبر 
امروز  از  کمیته  این  کرد:  عنوان  و  داد 
بویژه  دولتی  ساختمان های  بر  نظارت 
مردم هستند  تجمع  مرکز  مکان هایی که 
هتل ها،  بیمارستان ها،  مدارس،  مانند 
مسافرخانه ها و سایر مراکز را مورد بازدید 

قرار داده و گزارش ارائه دهند.
قضایی  دستگاه  اینکه  بیان  با  حاجی زاده 
شدن  اجرایی  برای  را  زبده ای  قاضی 
کند،  مشخص  ساختمانی  تخلفات  احکام 
رجایی  شهید  بیمارستان  دو  شد:  یادآور 
گچساران و یاسوج بازدید و در صورتی که 

نیاز به مقاوم سازی داشتند مقاوم شوند.
استاندار  عمرانی  امور  هماهنگی  معاون 
کهگیلویه و بویراحمد از راه و شهرسازی 
طرح   ۱4۰۱ پایان  تا  خواست  استان 

تفضیلی شهر یاسوج را بازنگری کند.
تیم  تشکیل  کرد:  عنوان  حاجی زاده 
نظام  توسط  ساختمان  مقاوم سازی 
گاز  برق،  خدمات  ارائه  عدم  مهندسی، 
خصوصا  ناایمن  ساختمان های  به  آب  و 
ماهه   ۶ ممنوعیت  و  بلندمرتبه سازها 
یکسال  طول  در  که  مهندسین  فعالیت 
دو پرونده تخلف در کمیسیون ماده ۱۰۰ 
دارند از مصوبات این جلسه است که باید 

به طور جدی مورد پیگیری قرار گیرند.
در این نشست سید عیسی حسنی معاون 
دادگستری  جرم  وقوع  از  پیشگیری 
کهگیلویه و بویراحمد گفت: شاهد تخلفات 
سازمان یافته و رانت در کمیسیون ماده ۵ 
بودیم که از زمان حضور آقای حاجی زاده 
در استان این مورد تا حدود زیادی مرتفع 

شده است.

ترکیبی  سیکل  نیروگاه  ساخت   ۹۶ سال 
پادوک آغاز شد و قرار بود سه ساله به بهره 
عملیات  از  خبری  هنوز  ولی  برسد،  برداری 
اجرایی آن و افتتاح این طرح بزرگ صنعتی 

نیست.
پایانی خردادماه و فصل   هر چه به روزهای 
فشار  و  دما  افزایش  می شویم  نزدیک  بهار 
گرمی هوا در شهرستان گرمسیری کهگیلویه 
بیشتر می شود و این شدت گرمای هوا حکایت 
از فرارسیدن یک تابستان بسیار گرم می دهد.

وقوع  به خاطر  و  گذشته  سال های  طی  در 
خشکسالی های پی در پی در سطح شهرستان 
اوج  در  شهرستان  این  مردم  کهگیلویه، 
روزهای گرم تابستان همیشه با کاهش مداوم 
فشار برق و قطعی های مکرر در نقاط مختلف 
رنجش  بر  عالوه  امر  این  و  بوده  روبرو  شهر 
تابستان، همچنان به  مردم در سه ماه فصل 
عنوان یک دغدغه حل نشده باقی مانده است.

برق  برای مصرف  اما شرایط  امسال  تابستان 
اقتصادی  شرایط  و  شده  دیگر  به گونه ای 
کشور سبب شده تا هرکیلو وات ساعت برق 
مصرفی توسط مردم همانند دیگر موضوعات 
و  شود  قیمت  افزایش  و  گرانی  دستخوش 
شهرستان  مردم  تا  شده  سبب  موضوع  این 
مشکالت  فشار  تحمل  بر  عالوه  کهگیلویه 
اقتصادی و بیکاری، فشار گرمای هوا در یک 

تابستان بسیار گرم را نیز متحمل شوند.
در سال های گذشته دو شهرستان گرمسیری 
زیاد  بسیار  به خاطر گرمای  لنده  و  کهگیلویه 
مصرفی  برق  تعرفه  تابستان  فصل  در  هوا 
و  کرد  تغییر  سه  درجه  گرمسیری  به  آنها 
مردم  تا  شد  سبب  مهم  بسیار  موضوع  این 
این دو شهرستان هر کدام حداقل یک فصل 
تابستان را بدون نگرانی از قیمت برق مصرفی 
آسوده تری  خیال  با  آن،  مکرر  قطعی های  و 

سپری کنند.
کهگیلویه،  شهرستان های  برق  فشار  کاهش 
تابستان های  طی  در  لنده  و  چرام  بهمئی، 
متوالی و نیز قطعی های مکرر برق سبب شد تا 
نماینده سابق کهگیلویه پروژه سیکل ترکیبی 
پادوک را کلید بزند تا در آینده با تکمیل و 

بهره برداری از این پروژه عالوه بر حل مشکل 
همیشگی کاهش فشار برق و نیز قطعی های 
برق  چهار شهرستان، حتی  هر  در  آن  مکرر 
و  آجر  کارخانه های  و  پتروشیمی  نیاز  مورد 
سیمان به راحتی تأمین شده و عالوه بر تمام 
اینها با تولید برق و فروش آن به نوعی برای 
کهگیلویه  استان  حتی  و  انتخابیه  حوزه  این 
و بویراحمد یک منبع سرمایه گذاری مطمئن 

ایجاد شود.
ساخت نیروگاه سیکل ترکیبی پادوک خدمت 
جمهوری  مقدس  نظام  ارزشمند  و  ماندگار 
اسالمی به شهرستان کهگیلویه و حتی استان 
این پروژه  با  بویراحمد می شد و  کهگیلویه و 
انتخابیه  حوزه  این  از  محرومیت  واقع  در 
و  اشتغال  رونق  مقابل  در  و  شده  برداشته 
بیشتری  صنعتی  کارخانه های  احداث  زمینه 

را در این شهرستان رقم می زد.
برهمین اساس در سال ۱۳۹۵ و با سفر رئیس 
جمهوری به استان کهگیلویه و بویراحمد به 
دالیل احداث پروژه های عظیم و نیاز مبرم و 
ضروری منطقه به برخورداری از برق پایدار، 
 ۵۰۰ ترکیبی  سیکل  نیروگاه  احداث  مجوز 
مگاواتی کهگیلویه گرفته شد و یک سال بعد 
در 2۱ بهمن سال ۹۶ باحضور حسنوند رئیس 
کمیسیون انرژی مجلس و در یک بازه زمانی 

سه ساله این پروژه کلنگ زنی شد.
سرمایه گذار طرح نیروگاه در آیین کلنگ زنی 
ترکیبی  سیکل  نیروگاه  که  بود  گفته  طرح 
 ۷۰۰ تا   ۵۰۰ نیروگاه  یک  بزرگ  کهگیلویه 
توربین های  تکنولوژی  با  که  است  مگاواتی 
تولید  قابلیت   H کالس  یا   F کالس  گازی 
۷۰۰ مگاوات برق را دارا است که این میزان 
نیاز استان کهگیلویه و  از  برق تولیدی بیش 

بویراحمد است.
این  برای احداث  اینکه  بیان  با  سروش سالم 
نیاز  یورو  ارز  به میزان ۳2۵ میلیون  نیروگاه 
درصد   8۰ میزان حدود  این  از  افزود:  است، 
از طریق صندوق توسعه ملی تأمین می شود 
میلیارد   2۵۰ مبلغ  ارزی،  اعتبار  بر  عالوه  و 

تومان اعتبار ریالی مورد نیاز است.
زمان  آن  از  و  پروژه  این  کلنگ زنی  از  پس 

لقب  پادوک  ترکیبی  سیکل  نیروگاه  بعد  به 
از  پس  شهرستان  صنعتی  طرح  بزرگترین 
انقالب نام گرفت. آن چنان که نماینده وقت 
اسالمی  شورای  مجلس  در  بزرگ  کهگیلویه 
در  عظیم  تحول  عنوان  به  پروژه  این  از 
که  می برد  نام  آن  از  شهرستان  برق  صنعت 
از  صنایعی  برق  تأمین  دغدغه  آن  احداث  با 
قبیل کارخانه آجر و پتروشیمی و نیز کارخانه 

سیمان برای همیشه برطرف می شود.
سیکل  نیروگاه  کلنگ زنی  از  پس  یکسال 
عدل   ۹۷ سال  خردادماه  در  پادوک  ترکیبی 
از  کهگیلویه  سابق  نماینده  پور  هاشمی 
ساخت توربین نیروگاه سیکل ترکیبی به وزن 
ایتالیا و نیز پیشرفت ۶۰  ۶۰۰ تن در کشور 
درصدی ساخت توربین خبر داد و به دنبال 
به  امیدواری  و  شادی  و  شعف  از  موجی  آن 
رقم  برای مردم کهگیلویه  را  آینده ای روشن 
پایان  تا  آن  امیدواری  حتی  که  موجی  زد، 
سال ۱۳۹۹ هم در میان مردم وجود داشت 
و مردم همچنان امیدوار به ادامه راه احداث 

نیروگاه بودند.
شروع  از  ماه   2۰ از  بیش  گذشت  از  پس   
به فرآیند تکمیل  نزدیک شدن  با  و  عملیات 
پروژه بر اساس برنامه زمانبندی تعریف شده 
تأمین  اما به یک باره پروژه در بن بست مالی 
تسهیالت ارزی بانک عامل یعنی بانک صنعت 
امور  معاون  سفر  در  شد.  گرفتار  معدن  و 
حقوقی و مجلس وزارت اقتصاد وقت در آبان 
ماه ۹8 در نشست شورای گفت وگوی دولت 
و بخش خصوصی، زخم پروژه نیروگاه پادوک 
سر باز کرد و مورد بحث و بررسی قرار گرفت.

نیروگاه  پروژه  سرمایه گذار  جلسه  آن  در 
و  مالی  مشکالت  از  پادوک  ترکیبی  سیکل 
عدم تعهدات بانک صنعت و معدن و طوالنی 
ما  گفت:  و  کرد  گالیه  تعهدات  روند  شدن 
مجوز  توانستیم  تحریم  سخت  شرایط  در 
دولت  از  را  نیروگاه  این  تأسیسات  صادرات 
آینده  سال  من  مجوزهای  اما  بگیریم  ایتالیا 
و  روند همه تالش ها  این  با  و  باطل می شود 
۱۰ میلیون یورویی که از منابع داخلی خود 
به شرکت ایتالیایی پرداخت کردیم نیز از بین 

می رود.
پس از گذشت ۱۶ ماه از آخرین جلسه بحث 
در  متأسفانه  نیروگاه،  مشکالت  بررسی  و 
خبری   ۱4۰۰ اردیبهشت   ابتدایی  روزهای 
بارگیری  بر  مبنی  شوک آور  و  دهنده  تکان 
به  ترکیبی  سیکل  نیروگاه  سوله  تجهیزات 

سایت های  و  محلی  رسانه های  در  تهران 
این  انتشار  و  شد  منتشر  شهرستان  خبری 
خبر عالوه بر عجیب و غیرقابل باور بودن آن 
از سوی شهروندان، اما ذهن مردم را نسبت به 
اهمیت این پروژه مهم و حیاتی هوشیار کرد و 
واکنش های زیادی از سوی مردم و مسئوالن 

را به دنبال داشت.
مجازی  فضای  در  خبر  این  انتشار  از  پس 
کریمی نژاد  دارا  استان،  حتی  و  شهرستان 
فرماندار سابق کهگیلویه نسبت به آن واکنش 
نشان داد و گفت: برخی از تجهیزات نیروگاه 
در  تغییر  جهت  دهدشت  ترکیبی  سیکل 
ارسال  تهران  به  قابلیت  افزایش  و  راندمان 

می شود.
توربین  انتقال  خبر  حواشی  به  اشاره  با  وی 
ساخته شده نیروگاه به خارج از شهرستان و 
ناراحتی و گالیه مندی مردم شهرستان، گفت: 
باتوجه به مشکالتی که تحریم های ظالمانه در 
بود  ایجاد کرده  وقفه  پروژه  این  اجرای  روند 
تاکنون به مرحله نصب توربین نرسیده است.

فرماندار سابق کهگیلویه با بیان اینکه نیروگاه 
شهر  به  متعلق  درصد   ۱۰۰ ترکیبی  سیکل 
دهدشت بوده و این پروژه و تجهیزات آن به 
برخی  گفت:  نمی گیرد،  تعلق  دیگری  جای 
و  دیگ  قبیل  از  نیروگاه  این  تجهیزات  از 
سوله های بخار جهت ایجاد تغییرات به تهران 
ارسال شده و تا دو ماه آینده جهت نصب به 

محل پروژه برگشت داده می شوند.
دارا  وعده  از  یکسال  از  بیش  اکنون  هم 
مبنی  کهگیلویه  سابق  فرماندار  کریمی نژاد 
بر بازگشت تجهیزات نیروگاه سیکل ترکیبی 
پادوک به دهدشت می گذرد و نه تنها از وعده 
بلکه  نشده  خبری  سابق  فرماندار  شده  داده 
شهرستان  این  از  نیز  سابق  فرماندار  حتی 
سیکل  نیروگاه  حیاتی  و  مهم  پروژه  رفت. 
کلنگ زنی  شهرستان  این  در  که  ترکیبی 
افتتاح آن  با  بود  قرار  تعبیری  به  بود و  شده 
انقالبی صنعتی در این شهرستان ایجاد شود 
به راحتی از سوی سیاسیون کنار گذاشته شد 
و تمام آن ۱۰ میلیون یورو و حتی تالش های 

صورت گرفته برای آن نیز نابود شد.
یکسال  تا  که  کهگیلویه  شهرستان  مردم 
پیش همچنان به آغاز دوباره عملیات احداث 
نیروگاه سیکل ترکیبی پادوک امیدوار بودند، 
و  برق  فشار  کاهش  مشکالت  تمام  باوجود 
مختلف  نقاط  در  برق  مکرر  قطعی های  نیز 
و  سختی ها  این  تمام  همچنان  شهرستان 

شرایط گرمای هوا را به نوعی تحمل می کردند 
اما در این یکسال گذشته به روشنی پی بردند 
نیروگاه و احداث آن  این  از  که دیگر خبری 

وجود ندارد.
هوا  گرمای  شرایط  تحمل  امسال  تابستان 
استان  گرمسیری  شهرستان های  مردم  برای 
شهرستان  به خصوص  بویراحمد  و  کهگیلویه 
کهگیلویه به مراتب سخت تر از تمام سال های 
احداث  به  امیدی  دیگر  چون  است  گذشته 
و  ندارند  کنونی  شرایط  بهبود  و  نیروگاه 
به  آنها  مصرفی  برق  هزینه  دیگر  سویی  از 

تصاعدی افزایش یافته است.
به  نرسیده،  تابستان  فصل  ابتدای  به  هنوز 
علت گرمای بیش از اندازه هوا در شهرستان 
وسایل  از  مردم  استفاده  و  کهگیلویه 
خنک کننده، در بیشتر مناطق این شهرستان 
بار  چهار  تا  روزانه  مرکزی  بخش  جمله  از 
موضوع  این  و  دارد  وجود  برق  مداوم  قطعی 
بیش از هر چیز دیگری کمبود نیروگاه سیکل 

ترکیبی را اعالم می کند.
وضعیت  به  اشاره  با  کهگیلویه  نماینده 
نیروگاه سیکل ترکیبی پادوک، اظهار داشت: 
پروژه  این  که  بود  گفته  پروژه  سرمایه گذار 
دارد  بانکی  بدهی  یورو  میلیون   ۳۵۰ مبلغ 
بانک  نظر  از  بدهی،  میزان  این  به  باتوجه  و 
مرکزی ما دیگر نمی توانیم اسپانسر این پروژه 
بانک  باید  و  داریم  اعتباری  مشکل  و  باشیم 
دیگری به عنوان بانک عامل برای این پروژه 

تعیین شود.
 برای بررسی آخرین وضعیت نیروگاه سیکل 
صنعتی  پروژه  این  تکلیف  تعیین  و  ترکیبی 
و  معدن  صنعت،  مدیرکل  با  مهم  بسیار 
مدیرعامل  و  بویراحمد  و  کهگیلویه  تجارت 
تماس های  استان  برق  نیروی  توزیع  شرکت 
از  یک  هر  متأسفانه  اما  داشت  جداگانه ای 
مسئولیت  بار  زیر  از  نوعی  به  مسئوالن  این 
دیگری  زمین  به  را  توپ  و  کرده  شانه خالی 

می انداخت.
توقف عملیات احداث نیروگاه سیکل ترکیبی 
پادوک و به تاراج رفتن دستگاه ها و تجهیزات 
آن نه تنها در کوتاه مدت بلکه در دراز مدت 
شهرستان  برای  جبران ناپذیری  تبعات  نیز 
بحرانی  حدی  تا  شرایط  و  دارد  کهگیلویه 
ناچار  به  شهروندان  از  بسیاری  که  می شود 
تصمیم به مهاجرت از شهرستان می گیرند و 
دیگر خبری از احداث کارخانجات صنعتی در 

این شهرستان نمی شود.

نظام مهندسی در کهگیلویه و بویراحمد؛

اجازه ندهید حادثه تلخ در استان روی دهد

بعد ازحدود  5 سال؛

خبری از عملیات اجرایی 
نیروگاه پادوک نیست 

معاون هماهنگی امور اقتصادی استانداری کهگیلویه 
و  داخلی  گذاران  سرمایه  برای  گفت:  بویراحمد  و 
خارجی که در استان کهگیلویه و بویراحمد سرمایه 
گذاری کنند با پهن کردن فرش قرمز از آنها استقبال 
 ۱۷ شنبه  سه  روز  عسکری  احسان  سید  می کنیم. 
بیان  با  خبرنگاران  با  نشست  در   ۱4۰۱ ماه  خرداد 
اینکه برنامه توسعه ای که برای کهگیلویه و بویراحمد 
ظرف  برنامه  این  افزود:  است،  شده  شروع  داشتیم 
قابل  سطح  به  را  استان  تراز  آینده  سال  چهار  سه 
نیازمند  اظهارکرد:  وی  رساند.  خواهد  قبول تری 
برای  رسانه  اصحاب  همراهی  و  همکاری  و  حمایت 

رسیدن استان به توسعه هستیم.
معاون هماهنگی امور اقتصادی استانداری کهگیلویه 
و بویراحمد با بیان اینکه رفتارها و عملکردها منجر 
به توسعه کهگیلویه و بویراحمد می شود، خاطرنشان 
و  کهگیلویه  همسایگی  در  که  فارس  استان  کرد: 
بویراحمد است گام های بزرگ توسعه را برداشته است 
اما متاسفانه برخی حواشی در استان اجازه پیشرفت و 
توسعه را نمی دهد که انتظار داریم این حواشی را در 

راستای توسعه استان کنار گذاشته شود.
اینکه ۱۵مگاپروژه در حوزه صنعت  با بیان  عسکری 
نفت و گاز استان وجود دارد که به دنبال بهره برداری 
هر چه سریعتر از این پروژه ها هستیم، تصریح کرد: 
و  محمدی  گل  و  بلوط  دارویی،  گیاهان  زمینه  در 
با  وی   . است  گرفته  صورت  هدف گذاری  ورم  میل 
اشاره به مشکل برخی واحدهای بزرگ صنعتی مانند 
کارخانه شهدناب ادامه داد: کل زندگیم را برای حل 

اما  گذاشتیم  تولیدی  و  صنعتی  واحدهای  مشکالت 
مشکالت زیاد است. معاون هماهنگی امور اقتصادی 
استانداری کهگیلویه و بویراحمد درخصوص وضعیت 
تاکید کرد: حساب  زنجیره ای  فروشگاه های  حساب 
این فروشگاه ها در تهران هستند و خریدهای که ما 
انجام می دهیم مستقیم در تهران واریز می شوند. در 
به  ای  زنجیره  فروشگاه های  این  افزوده  ارزش  واقع 
حسابهای آنها در استان واریز نمیشود این در حالی 
است که استان کهگیلویه و بویراحمد در زمینه منابع 
جزء رده های آخر است 2۵صدم درصد منابع پولی 
کشور در این استان است که این میزان معادل یک 
چهارم آنچه که باید باشد، است. عسکری اظهارکرد: 
شاخص فالکت در استان کهگیلویه و بویراحمد و در 
سطح کشور وضعیت و شرایط بدی دارد چه باید همه 

تالش های ما اینست تا از این شرایط خارج شویم.
وی تاکید کرد: برای سرمایه گذاران داخلی و خارجی 

گذاری  بویراحمد سرمایه  و  استان کهگیلویه  در  که 
استقبال  آنها  از  قرمز  فرش  کردن  پهن  با  کنند 
می کنیم. معاون هماهنگی امور اقتصادی استانداری 
کهگیلویه و بویراحمد عنوان کرد: بخشی از گرانی ها 
و افزایش قیمت ها متاثر از افزایش سراسری قیمت 
ها بوده و بخشی نیز ارتباط مستقیم با مردمی سازی 
و عادالنه کردن یارانه ها ندارند که در این خصوص 

نیازمند مدیریت و نظارت بیشتر هستیم.
عسکری با بیان اینکه با هماهنگی خانه مطبوعات و 
اداره کل فرهنگ و ارشاداسالمی مشکالت معیشتی 
و رفاهی خبرنگاران استان بررسی و برای رفع آنها و 
می  گیری  تصمیم  کش  زحمت  قشر  این  به  کمک 
شود، بیان کرد: برای مشکل مسکن خبرنگاران استان 
نیز از طریق نهضت ملی مسکن به کسانی که ثبت نام 
کرده اند می توانیم به این قشر زحمت کش کمک 

کنیم.

 فرش قرمز  برای 
سرمایه گذاران در استان

 پهن می کنیم
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متولد فروردین:
 امروز سیاره بخت شما یعنی ونوس کمی سردرگم شده است، طوری 
تردید  به  نه  یا  هستند  واقعی  احساساتتان  اینکه  مورد  در  شما  که 
افتاده اید. زمانی که شما می توانید در مورد مهارتهای خود صحبت 
کنید می توانید تصویری همراه با جزئیات در ذهن خود تجسم کنید. 

متولد اردیبهشت : 
ناراحت کند،  را  اگرچه سرکوب کردن رویاهایتان ممکن است شما 
توصیه  شما  به  که  است  کاری  بهترین  کوتاهی  مدت  برای  ولی 
می شود. به جای اینکه در رویاهایتان به هر جای ناشناخته ای سفر 
کنید، عاقل باشید و هم اکنون روشی را بیابید که قدرت تخیل شما 

را تحت کنترل خود درآورد. 
متولد خرداد : 

در حالی که ماه در یازدهمین خانه شما قرار گرفته است که مربوط 
فعالیتهای  نیز  آینده  روزهای  در  است،  دوستانتان  با  روابطتان  به 
اجتماعی شما نسبت به قبل زیادتر می شود. شما دوست دارید که 
یک کار گروهی را شروع کنید یا خودتان را کاماًل درگیر یک پروژه 

کنید. 
متولد تیر : 

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 
متقاعد کنید که  را  دیگران  اینکه  به جای  به شما دست می دهد. 
عملکردشان اشتباه بوده است، سعی کنید که این مشکل را با روشی 

درست حل کنید.
متولد مرداد : 

که  باشید  کرده  کارهایی  دادن  نشان  به  شروع  شما  است  ممکن 
می توانید آنها را تحت فشار انجام دهید، اما زمانی چهره واقعی خود 
را نشان می دهید که یک امر غیر منتظره واقعی نیازمند توجه شما 
باشد. منظور این نیست که شما باید استعدادهای منحصر به فردتان 
را  ارزش کارهای خودتان  باید  بلکه شما  نشان دهید.  به دیگران  را 

بدانید و بر طبق رویاهایتان زندگی کنید.
متولد شهریور : 

به  اند  کرده  شدن  ظاهر  به  شروع  کننده  ناراحت  احساسات  امروز 
طوری که شما ارزو 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. حتی اگر اکنون احساسات شما 
جدی تر شده اند، با آنها در زمان حال زندگی کنید. به زودی نتیجه 

کارهایتان را خواهید دید.
متولد مهر :

 امروز شما می توانید هم با فرد بازنده ای احساس همدردی کنید و 
هم فرد برنده ای را تحسین کنید. که این دو رفتار با هم تناقض دارند. 
اما تفکرات شما در مورد فرد برنده ممکن است مثل قبل نباشد. شما 
می دانید که به موفقیتهای خارجی در راستای شهرت و خوشبختی 

بیش از حد بها داده شده است.
متولد آبان : 

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

هستید، به آنها نیز اهمیت بدهید.
متولد آذر : 

امروز، روز آگاهی شماست که ناچارید به خاطر حفظ تعادل خود از 
برخی چیزها عقب نشینی کنید.شاید وسط یک دعوا قرار بگیرید و 
ندانید که حق با کدام طرف است. اما بخواهید که با گوش دادن به هر 
دو طرف در آن دخالت کنید. با این وجود، اگر به این نتیجه رسیده 
اید که کاری نمی توانید بکنید از عقب نشینی کردن از دعوا نترسید 
و یک جای آرام و ساکت پیدا کنید تا به جای شنیدن صدای آنها 

بتوانید با خودتان فکر کنید.

متولد دی : 
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. 

متولد بهمن : 
اگر شما کسی را تحت کنترل خود دارید سعی نکنید که او را متقاعد 
کنید، برای اینکه موفق نمی شوید. از طرف دیگر، این موضوع مسأله 
داشته  اضطراب  اینکه  بدون  فقط  نیست.  شدن  نگران  برای  مهمی 
باشید در مورد توالی غیر قابل پیش بینی اتفاقات واکنش نشان بدهید. 

متولد اسفند : 
یا  برگردید  مدرسه  به  که  کنید  برنامه ریزی  می توانید  شما  مطمئناً 
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.

3
فال روز 

وضعیت  بررسی  ضمن  دادگستری  وکیل  یک 
مسئولیت سرقت از صندوق امانات بانک ها، تصریح 
و  شفاف  و  صریح  اطالع رسانی  بدون  بانک ها  کرد: 
اجارۀ  قرارداد  تعیین شدۀ  پیش  از  شرایط  میان  در 
به  راجع  مسئولیت  نوع  هر  خود،  امانات  صندوق 
محتویات صندوق و زیان های وارده به آن را از خود 

سلب می کنند.
فرشید فرحناکیان حقوقدان و وکیل دادگستری در 

یادداشتی در این باره آورده است:
از  سرقت  برابر  در  بانک ها  مسئولیت  »عدم 

صندوق امانات آن ها«
پس از تحوالت ارز و افزایش بهای طال مراجعۀ مردم 
برای اجاره صندوق امانات بانکی بیشتر شده است، 

از آنجا که بانک در زمان اجارۀ صندوق، محتوای آن 
را از مشتری نمی پرسد، گزینه خوبی برای نگهداری 
تا  شده  سبب  امر  همین  و  است  ارزشمند  اموال 
یا مسکوکات طال در خانه نگهداری  ارز  کسانی که 
باشند.  بانک  در  صندوقی  اجارۀ  فکر  به  می کنند، 
اخیراً اخباری راجع به سرقت های هالیوودی از این 
صندوق ها منتشرشده است. لذا الزم است مسئولیت 
بانک ها در برابر مشتریان خود در موضوع سرقت از 

این صندوق ها شفاف گردد.
1( قالب واگذاری صندوق امانات

بانک ها با خصوصیات و شرایط از پیش تعیین شده ای 
بانک ها را در قالب »قرارداد اجاره«  امانات  صندوق 
به مشتری واگذار می نمایند. این صندوق ها در ابعاد 
یک  است  مجهز  قفل  دو  به  هریک  و  بوده  مختلف 
قفل مربوط به مشتری و قفل دیگر مخصوص بانک 
و  مشتری  کلید  از  استفاده  با  صندوق ها  می باشد. 

کلید بانک توأمان باز می شود.

به  نسبت  بانک  مسئولیت  عدم  شرط   )2
صندوق امانات

بانک ها  بدون اطالع رسانی صریح و شفاف و در میان 
صندوق  اجارۀ  قرارداد  تعیین شدۀ  پیش  از  شرایط 
محتویات  به  راجع  مسئولیت  نوع  هر  خود،  امانات 
سلب  خود  از  را  آن  به  وارده  زیان های  و  صندوق 
می کنند. بانک ها در این خدمت صرفاً صندوقی را به 
مشتری اجاره می دهند و محتویات صندوق امانت، 
محسوب  بانک ها  نزد  »امانت«  عنوانش،  خالف  بر 
بانک ها  برای  آن ها  رد  بابت  مسئولیتی  و  نگردیده 

وجود نخواهد داشت.
اجاره کننده  مشتری  فقط  که  هم  نظر  این  از  البته 
از محتویات صندوق مطلع است دلیل وضع چنین 
شرطی توسط بانک ها نیز غیرمنطقی نمی نماید. بر 
همین استدالل نیز شرکت های بیمه نیز از بیمۀ این 

صندوق ها متعذر هستند.

به عنوان نتیجه
که  است  این  داشت  توجه  باید  میان  این  در  آنچه 
است  امانات«  این صندوق ها »صندوق  اسم  اگرچه 
ولی قالب حقوقی نحوه واگذاری آن ها »اجاره« است 
و نه »قرارداد ودیعه« )امانت(. تازه در همین قرارداد 
اجاره صندوق امانت نیز بانک ها راجع به محتویات 
سلب  خود  از  را  آن  به  وارده  زیان های  و  صندوق 
مسئولیت می کنند. بر پایۀ همین سلب مسئولیت، 

بیمۀ این صندوق ها نیز منتفی است.
نیز هیچ دستورالعملی  مرکزی  بانک  اوضاع،  این  با 
جهت  محیطی  استاندارد  شرایط  مورد  در  حداقل 
بانک های )دولتی  و  ندارد  امانت  نصب صندوق های 
با  صرفاً  بیشتر  درآمدزایی  هدف  با  خصوصی(  و 
پس  می نمایند.  اقدام  خود  استاندارد  و  تشخیص 
نوبت  گویا  ارزی؛  حساب  به  مردم  اعتماد  سلب  از 
به سلب اعتماد مردم به صندوق های امانت بانک ها 

رسیده است.
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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 و گو

خواهر شهيد احمد اعطايي در گفت وگو با »جوان«:
نام احمد در کتاب شهدا ثبت شده بود

  فريده موسوي
شهید احمد اعطايي بزرگ شده محله اي بود 
که طي دفاع مقدس 4 هزار شهید داده است. 
محله فالح يا همان ابوذر کنوني، جواناني دارد 
که غیرت و مردانگي ش��ان س��ال ها پیش در 
برابر لش��كرها و تیپ هاي تا بن دندان مس��لح 
ارتش بعث به اثبات رسیده بود و اکنون نیز در 
آوردگاه دفاع از حريم اهل بیت و اسالم و قرآن، 
نسل هاي بعدي همین جوانان جنوب شهري، 
باز لباس رزم برتن مي کنند و به جبهه مقاومت 
اسالمي مي پیوندند. شهید احمد عطايي يكي 
از جوانان نسل سوم  انقالب است که سال 64 
در تهران متولد شد و س��ال 94 در سوريه به 
شهادت رسید. او با سیره و منشش نشان داد 
شهادت مارکي است که برچسب تقلبي ندارد. 
آمنه عطايي خواهر بزرگ تر شهید در گفت و 
گو با ما روايتگر گوشه هايي از زندگي اين شهید 

بزرگوار شده است. 
  پدر دو پسر

ما اصالتا س��رابي هس��تیم که سال هاست در 
تهران س��كونت داريم. ب��رادرم احمد متولد 
س��ال 64 بود. خیلي زود ازدواج ک��رد و خدا 
به آنها دو پس��ر به نام هاي محمد علي ش��ش 
ساله و محمدحسین دو ساله داده است. خود 
من احمد را از کودکي با نماز و مس��جد آشنا 

کردم. بع��دش خود او بود که ب��ا ذات خوبش 
بچه مسجدي شد و ارتباطش را با محیط امن 
مسجد ادامه داد. برادرم به سپاه عالقه داشت 
و با وجود اينكه در رشته برق مهارت داشت و 
مي توانست درآمد کافي کسب کند، به عضويت 

سپاه هم درآمد و مشغول خدمت شد. 
  توکل بر خدا

احمد ت��وکل بااليي داش��ت. وقتي مي گويیم 
»توکل بر خدا« لفظي است. اما او به واقع توکل 
مي ک��رد و کارهايش را پیش مي ب��رد. در 20 
سالگي از ما خواست برايش زن بگیريم. گفتیم 
هنوز زود است تازه س��ر کار رفته اي، گفت به 
خدا توکل کرده ام و خودش روزي مي رساند. 
همین طور هم ش��د. او ازدواج ک��رد و موقع 
خواستگاري به دختر مورد عالقه اش گفته بود 
اگر روزي جنگ بشود من به میدان مي روم و 

احتمال شهادتم است. همسرش هم که خانم 
قانعي است، شرط احمد را پذيرفته بود. 

  احترام به والدين
يكي از خصوصیات بارز شهید عطايي احترام 
به پدر و مادرمان بود. حتي در وصیتنامه اش به 
برادرهايمان تأکید کرده که همیش��ه احترام 
پدر و مادرمان را حفظ کنند. خود احمد خیلي 
وقت ها براي پدر و مادرمان هديه مي خريد و 
سعي داشت آنها را خوشحال کند. دست پدر 
و مادرمان را مي بوسید و احترامشان را در هر 

حالي رعايت مي کرد. 
  گل هاي رز

احمد عالوه بر اينكه يك برادر و فرزند خوبي 
بود، همس��ر خوبي هم براي خانمش به شمار 
مي رف��ت. زن ب��رادرم گل رز خیلي دوس��ت 
داش��ت. يكبار احمد براي تولد همسرش 80 
هزار تومن داد گل رز خريد. به او گفتم با اين 
پول مي توانستي براي ايش��ان لباس بخري، 
گفت: خانم��م گل رز خیلي دوس��ت دارد. به 
بهانه هاي ديگر هم براي��ش گل رز مي خريد. 
االن همسر شهید گل هاي رز او را نگه داشته 
و به ديوار خانه ش��ان چسبانده و خشك کرده 
است. برادرم احترام همسرش را خیلي داشت 
و به پسر بزرگ ترش محمد علي مي گفت دست 

مادرت را ببوس. 

  بخشنده و دستگير
دس��تگیري و کمك به ديگران از خصوصیات 
بارز ش��هید بود. وقتي پیش او از نداري کسي 
حرف مي زديم، اولین نفري که مي گفت کمك 
مي کنم، خود احمد آقا بود. من مي گفتم اين 
همه که کمك مي کني خ��ودت کم نیاوري؟ 
مي گفت ش��ما کاري نداشته باشید که از کجا 

مي آورم. همیشه بايد توکلمان به خدا باشد. 
  اعزام و شهادت

زماني که احمد مي خواس��ت به سوريه برود 
ما خبر نداشتیم. فقط به همسرش گفته بود. 
ما بعدها از همكاران همسرش شنیديم که او 
براي دفاع از حرم رفته اس��ت. البته احمد به 
عنوان يك بسیجي اعزام شده بود. همان ايام 
من خواب ديدم يك خانمي دو جلد کتاب به 
من داد. ورق که زدم صفحه اول عكس شهید 
سید مجتبي هاشمي بود. باز ورق زدم ديدم 
عكس و نام ش��هید احمد عطايي هم هست. 
آن خانم گفت نام احمد در کتاب شهدا ثبت 
شده است. برادرم از سوريه چند باري تماس 
گرفت. بار آخر گفتم پس��ر کوچكت زبان باز 
کرده. گفت خواهر من را با بچه ام هوايي نكن. 
گفتم اگر شهید شوي چه؟ گفت: خدا هست و 
امام حسین)ع( فرموده که من کفالت فرزندان 
ش��هید را به عهده مي گیرم. گف��ت دعا کن 
شهید بشوم و من خوابم را تعريف کردم. گفت 
خوابت درس��ت از آب در مي آيد. اين آخرين 
تماس��مان بود و برادرم احم��د 21 آبان ماه 

1394 به شهادت رسید. 

  شكوفه زماني
حس�ين دادنظري وقت�ي در جبه�ه دفاع از 
حرم به شهادت رس�يد تنها 17 سال داشت. 
او که ب�ه تنهاي�ي ب�راي کار به ايران س�فر 
کرده بود، ش�يفته مرام رزمندگان فاطمي و 
داوطلبانه همراه يگان فاطميون به س�وريه 
اعزام ش�د. حس�ين رفت ت�ا 14 خردادماه 
95 خبر ش�هادتش را به خان�واده اش اطالع 
بدهند. خانواده اي که در کش�ور افغانستان 
زندگي مي کنند و مادر اين ش�هيد هنوز در 
حس�رت ديدار مزار پس�ر ارش�دش انتظار 
مي کشد. گفت وگوي ما با گمانعلي دادنظري 
پدر اين ش�هيد بزرگ�وار را پي�ش رو داريد. 

      
چطور شد که حسين به تنهايي به ايران 

آمد؟
حسین پس��ر ارشد خانواده ماس��ت. متولد 30 
آبانماه سال 77 که س��ال 94 براي کار به ايران 
آمد. از همان زمان ساکن ايران شد. در حالي که 

ما هنوز در افغانستان زندگي مي کنیم. 
به نظر شما چه انگيزه اي باعث مي شود 
يک تبعه افغانس�تاني ب�راي جنگ به 

کشور دوري مثل سوريه برود؟
حس��ین عالقه زيادي ب��ه ايران داش��ت. براي 
همین بدون خانواده براي کار به کش��ور ش��ما 
آمد. او عاش��ق اهل بیت و بي بي زينب)س( هم 
بود. همین عش��ق باعث ش��د به س��وريه برود. 
وگرنه اجب��اري که در کار نبود. او مي توانس��ت 
به افغانس��تان برگردد و همین جا کار کند. اما 
راه و رسم جهاد را انتخاب کرد تا مبادا بار ديگر 
بي حرمتي به س��احت اهل بیت صورت بگیرد. 
حسین من تنها 17 سال داش��ت که به جنگ 
تكفیري ها رفت. البته ما خبر نداشتیم کي رفته 
است. يك روز از سوريه با ما تماس گرفت. خیلي 

تعجب کرديم، چون فكر مي کرديم براي کار در 
ايران است. گفت پدر من به سوريه اعزام شده ام 
و من هم چیزي به او نگفتم. خدا را ش��كر کردم 
که پسرمان بد راهي را انتخاب نكرده است. آنقدر 
که حس��ین براي رفتن عجله داشت، برادرم که 
در ايران زندگي مي کند هم نتوانسته بود جلوي 

او را بگیرد. 
چند بار به جبهه اعزام شده بود؟

گويا اعزام اول حس��ین در ماه بهمن س��ال 94 
بوده اس��ت که بعد از س��ه ماه ماندن در سوريه 

ارديبهشت ماه س��ال 95 به مرخصي مي آيند. 
با آن که يك ماه مرخصي داشتند، حسین صبر 
نمي کند و دوب��اره با عجله و با میل و اش��تیاق، 
خودش را به سوريه مي رساند تا اينكه 14 خرداد 

سال 95 به درجه رفیع شهادت نائل مي شود. 
چطور از شهادت پس�رتان اطالع پيدا 

کرديد؟ خود شما به ايران آمديد؟
در ابتدا به ما گفتند حس��ین مفقود شده و من 
سريع با گرفتن پاسپورت خودم را از افغانستان 
به ايران رس��اندم و با برادرم پیگیر سرنوش��ت 

حسین ش��ديم. مي خواس��تم بدانم چه اتفاقي 
براي او افتاده است. نهايتاً 21 تیر ماه 95 از طرف 
س��پاه اعالم کردند حسین ش��هید شده است. 
پیكرش در ايام فاطمیه تفحص شد و 26 بهمن 
ماه در ايران تشییع و به خاك سپرده شد. به ما 
گفتند بر اثر شهادت چهره اش قابل ديدن نیست 
که با اصرار خواستیم بگذارند براي آخرين بار او 
را ببینیم. مراسم وداع در مسجد امام موسي بن 
جعفر در الوئك پاکدش��ت انجام شد و در گلزار 

ارمبويه پاکدشت به خاك سپرده شد. 

مادر ش�هيد چط�ور؟ توانس�تند براي 
تشييع پسرش به ايران بيايند؟

در ابتدا به علت بیماري همس��رم، از ش��هادت 
حسین چیزي به ايشان نگفتم. فقط گفتم براي 
کار دارم به ايران مي روم. ولي االن مي داند دارم 
کارهاي اعزام او را انجام مي دهم تا بتواند ايران 

بیايد و قبر پسرش را زيارت کند. 
از نحوه شهادت حسين چيزي براي شما 

تعريف کرده اند؟
دوستاني که در سوريه بودند، نقل کردند که 300 
نفر از بچه ها در مكان خلفه حلب در آپارتماني که 
تروريست ها بعد از بمب گذاري عقب نشیني کرده 
بودند مي روند و چون بچه هاي لشكر فاطمیون 
در جريان بمب گذاري اين آپارتمان نبودند بعد 
از رفتن به داخل اين آپارتم��ان همگي زير آوار 

مي مانند و به شهادت مي رسند. 
  خاط�ره اي کوت�اه از ج�واد نظ�ري 

پسرعموي شهيد
خاط��ره م��ن از ش��هید برمي گردد ب��ه دوران 
کودکي م��ان. آن موقع که خان��واده عمويم در 
حدود ش��ش س��الي در ايران زندگي کردند و 
مجدداً در س��ال 82 به افغانستان برگشتند. آن 
موقع که عمويم ايران ب��ود فاصله خانه ما از هم 
زياد بود. ما طرف پاکدشت زندگي مي کرديم و 
خانواده عمويم اطراف بهشت زهرا)س( بودند. 
يكبار من و حسین که آن موقع پنج سال بیشتر 
نداش��ت با پدر و مادربزرگ با يكديگر به کربال 
رفتیم که در عالم کودکي اين سفر به ما خیلي 
خوش گذشت. حسین خیلي بچه ساکتي بود. 
وقتي که از سوريه به مرخصي آمده بود چند تا 
عكس از خودش در جبه��ه را به من داد و گفت 
ممكن است در اين سفر ديگر برنگردم و همین 
هم ش��د و عكس هاي حس��ین ماند ي��ادگاري 

براي ما. 

 عليرضا محمدي
چند صباحي که ب�ه بازماندگان و ش�هداي 
گروه دستمال س�رخ ها به فرماندهي شهيد 
اصغ�ر وصال�ي مي پردازي�م، متوجه ش�دم 
غالب رزمنده ه�اي اين گ�روه در مظلوميت 
و غرب�ت خاص�ي به س�ر مي برن�د. خصوصًا 
ش�هداي اين گ�روه که کمت�ر ي�ادي از آنها 
شده اس�ت. ش�هيد حسين عباس�ي مقدم 
معروف ب�ه عباس مق�دم، يكي از ش�هداي 
ش�اخص گ�روه دس�تمال  سرخ هاس�ت که 
س�ال 1336 در يكي از محالت جنوب شهر 
تهران متول�د ش�د و 27 دي م�اه 1359 در 
تنگه حاجيان گيالنغرب به ش�هادت رسيد. 
متن زير روايت زهرا عباس�ي مقدم، خواهر 
بزرگ تر ش�هيد اس�ت که طي گفت وگويي 
کوتاه با ايش�ان تقديم حضورتان مي کنيم. 

   معلم قرآن
خانه م��ا انتهاي خیاب��ان جیحون ب��ود. وضع 
مالي خیلي خوبي نداشتیم، اما پدرمان محمد 
عباسي مقدم شغل هاي مختلفي را تجربه کرد تا 
لقمه اي نان حالل سر سفره خانواده اش بیاورد. 
مادرم��ان مهرماه واس��عي هم زن��ي خانه دار و 
زحمتكش بود که س��عي مي ک��رد بچه هايش 
را مذهبي و معتق��د بار بیاورد. »حس��ین« که 
در خانه او را »محس��ن« ص��دا مي زديم، برادر 
کوچك ترمان ب��ود. متولد 1336 ک��ه از همان 
کودکي به انجام امور مذهبي تقید خاصي داشت 

و در س��ن نوجواني به بچه هاي محله قرآن ياد 
مي داد. برادرم هنوز به سن 20 سالگي نرسیده 
بود ک��ه وارد جريان انقالب ش��د. خ��وب يادم 
اس��ت نزديكي هاي 22 بهمن او به همراه ساير 
انقالبي هاي محله به پادگان جي حمله کردند 
و نظامیان وفادار به رژيم طاغوت را خلع سالح 

کردند. 
   فوتباليست ماهر

ش��هید عباس��ي مقدم عالوه ب��ر فعالیت هاي 
فرهنگي، ورزش هم مي کرد. فوتبال را دوست 
داش��ت و همان بچه هايي را که به آنها قرآن ياد 
مي داد، به ورزش کردن تش��ويق مي کرد. االن 
خیلي از همین شاگردها که براي خودشان کسي 
شده اند، جلسات قرآن و دعاهاي ندبه محسن را 
فراموش نكرده اند. به نظر من اخالصي که شهید 
عباسي مقدم در رفتارهايش داشت، باعث جذب 
ديگران مي ش��د. هنوز هم نمازهاي شبش را از 
ياد نبرده ايم و مادرمان که اکنون سال هاست در 
بستر بیماري اس��ت، احترام فوق العاده اي را که 
برادرم براي او و پدرمان قائل بود، در خاطر دارد. 

پدر شهید 15 سال پیش به رحمت خدا رفت. 
   پاسدار دوره اولي

بعد از پیروزي انقالب، محس��ن از اولین نفراتي 
بود که عضو س��پاه ش��د. اواي��ل مأموريت هاي 
مختلفي مي رفت تا اينكه با شهید اصغر وصالي 
و گروه دستمال سرخ ها آش��نا شد. يكبار همراه 
آنها به ش��هر مهاباد رفتند. آنجا دو، س��ه ماهي 

ماندگار ش��دند و ما که به دلیل مأموريت هاي 
محس��ن، کمتر او را مي ديديم، حاال ديگر بايد 
به نبودن هاي چندين و چن��د ماهه اش عادت 
مي کرديم. دوستي و رفاقت با دستمال سرخ ها 
به گونه اي ب��ود که با هم رفت وآم��د خانوادگي 
مي کردند. خیلي از همرزمان برادرم مثل خود 
ش��هید وصالي، مجید جهانبین، حس��ن بیات، 
رضا مرادي و. . . به خانه ما مي آمدند و گاه ناهار 
میهمان مي شدند. در همین آمد و شدها تا حدي 

آنها را ش��ناختیم و با م��رام و خصوصیات گروه 
دستمال سرخ ها تا حدي آشنا شديم. واقعاً که 

آنها مثل برادر پشت و پناه هم بودند. 
   مجروحيت قبل از شروع جنگ

بهار 59 چند ماهي به شروع جنگ تحمیلي مانده 
بود که غائله سنندج پیش آمد و برادرم به همراه 
تعدادي از همرزمانش مثل شهید رضا مرادي به 
کردستان رفتند. همانجا محسن مجروح شد و 
مدتي در بیمارستان میثاقیه بستري اش کردند. 

مجروحیتش کمي طوالني ش��د تا اينكه خبر 
حمله عراق به کشورمان به گوش رسید. محسن 
بي آنكه کاماًل خوب شده باشد، رخت رزم پوشید 
و خودش را ب��ه اصغر وصال��ي و همرزمانش در 

سرپل ذهاب رساند. 
   حجله شهادت

در آمد و ش��دهايي که برادرم به مناطق جنگي 
داش��ت، يكبار نیمه هاي ش��ب از راه رسید. آن 
لحظه وقتي ب��ه چهره اش ن��گاه ک��ردم، انگار 
همان برادر کوچك من نبود. در نگاه و رفتارش 
پختگي عجیبي ديده مي شد که فكر مي کردم 
در همان دو، س��ه ماه نبودش، به اندازه چندين 
سال بزرگ تر شده اس��ت. احساس مي کردم او 
يك رزمنده به تمام معناس��ت. شیرمردي که با 
غرور از رزم خودش و همرزمانش در جبهه هاي 
جنگ سخن مي گفت؛ از نبرد با تانك ها و انهدام 
ماش��ین هاي زرهي دشمن با دس��ت خالي و با 
کمترين امكان��ات. اين ديدار آخري��ن ديدار ما 
با محس��ن بود. او رفت تا چند روز بعد در تنگه 
حاجیان گیالنغرب به همراه همرزمش ش��هید 
مجید جهانبین مورد اصاب��ت گلوله تانك قرار 
بگیرند و با هم به ش��هادت برس��ند. يادم است 
در آخري��ن ديدار م��ادرم گفت: محس��ن جان 
چرا اينق��در جبهه مي روي. بمان ت��ا برايت زن 
بگیريم. برادرم در پاسخ گفت: اگر ديديد حجله 
شهادتم را سر کوچه گذاشته اند، بدانید که من 

زن گرفته ام!

گفت وگوي »جوان« با پدر شهيد فاطمي حسين داد نظري

روايت خواهر شهيد محسن عباسي مقدم از شهداي گروه دستمال سرخ ها در گفت و گو با »جوان«

شهيديكهحسرتزيارتمزارشهنوزبردلمادرسنگينيميكند

می گفت حجله شهادتم حجله عروسي من است
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88498481ارتباط با ما

دس�تگيري و کمک به ديگ�ران از 
خصوصي�ات ب�ارز ش�هيد ب�ود. 
وقت�ي پي�ش او از ن�داري کس�ي 
ح�رف مي زدي�م، اولين نف�ري که 
مي گف�ت کم�ک مي کن�م، خ�ود 
احمد آق�ا بود. م�ن مي گفت�م اين 
هم�ه ک�ه کم�ک مي کن�ي خودت 
ک�م ني�اوري؟ مي گفت ش�ما کاري 
نداش�ته باش�يد که از کجا مي آورم
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کشف محموله ۱20 میلیاردی قاچاق
 در کهریزک

از کشف کاالی قاچاق  جانشین رئیس پلیس تهران بزرگ 
به ارزش۱2۰ میلیارد ریال در محدوده کهریزک خبر داد.

اظهار  خبر  این  جزئیات  تشریح  در  هداوند  حمید  سردار 
کرد: در پی گزارشات واصله مبنی بر افزایش ورود کاالهای 
با  قاچاق،  به صورت  قانونی  اخذ مجوزهای  بدون   خارجی 
تالش ماموران پلیس امنیت اقتصادی تهران بزرگ و تحت 
این  ماموران  ترانزیتی،  خودروهای  تردد  دادن  قرار  کنترل 
محدوده  در  تریلی   دستگاه  یک  به  گذشته  روز  پلیس 

“کهریزک” مشکوک شدند.
وی افزود: ماموران پس از هماهنگی قضائی، خودرو را برای 
انواع  بررسی بیشتر متوقف، و در بازرسی از آن ۷۰۵ عدد 
مبلمان و آباژور فاقد بارنامه و سابقه ثبت در سامانه جامع 

تجارت کشف کردند.
هداوند گفت: کارشناسان ارزش کاالهای مکشوفه را بیش از 
۱2۰ میلیارد ریال برآورد کرده اند و همچنین در این راستا 
چهار متهم دستگیر  و جهت سیر مراحل قانونی به سازمان 

تعزیرات حکومتی معرفی شدند.
در  تهران   پلیس  جانشین  پلیس،  سایت  گزارش  براساس 
هرگونه  مشاهده  صورت  در  خواست  هموطنان  از  خاتمه 
قاچاق کاال، اخبار مربوط به محل های نگهداری و تهیه و 
توزیع کاال قاچاق، موضوع را از طریق فوریت های پلیسی 

۱۱۰ اطالع دهند.

دستگیری تعدادی از کارمندان و عوامل 
مرتبط با سرقت از صندوق امانات بانک ملی

بانک  امانات  صندوق  سرقت  جزییات  ترین  تازه  در  پلیس 
ملی شعبه دانشگاه تهران افرادی را در ارتباط با این موضوع 

دستگیر کرده است.
یک منبع آگاه روز سه شنبه با اشاره به سرقت از صندوق 
امانات بانک ملی شعبه دانشگاه تهران به خبرنگار انتظامی 
دوربین  طریق  از  بررسی  و  رسیدگی  جلسات  گفت:  ایرنا 
از  تعدادی  این خصوص  در  انجام شد که  بسته  مدار  های 
کارمندان و همچنین عوامل مرتبط با این موضوع دستگیر 

شدند.
با  سارقان  سرقت  شده  انجام  بررسی های  طبق  افزود:  وی 
تخریب و ایجاد حفره وارد قسمت صندوق امانات بانک شده 

و تعدادی صندوق را سرقت کردند.
این منبع آگاه ادامه داد: سارقان بعد از سرقت از درب پشتی 
بانک درب قفل شده پارکینگ را شکسته و پس از خروج بر 

روی درب پارکینگ بانک قفل زدند.
وی خاطرنشان کرد: هنوز میزان دقیق از تعداد صندوق و 
و  نیست  در دست  داخلی صندوقی خبری  اقالم  همچنین 
پس از تکمیل شدن گزارش نهایی اطالع رسانی خواهد شد.

به گزارش ایرنا، بانک ملی ایران در اطالعیه ای درباره سرقت 
از صندوق های اجاره ای شعبه دانشگاه این بانک اعالم کرد 
که تعداد دقیق صندوق های اجاره ای آسیب دیده در حادثه 

رخ داده، ۱۶8 صندوق است.
آن  در  منتشر شد که  رسانه ها  از  برخی  در  اخباری  دیروز 
قرار گرفته شعبه  اجاره ای مورد سرقت  تعداد صندوق های 
دانشگاه این بانک یک هزار صندوق عنوان شده بود که بدین 

وسیله این عدد تکذیب می شود. 
تعداد صندوق های موجود  بانک،  اعالم مسووالن  اساس  بر 
این  از  تعدادی  بوده که در سرقت رخ داده،  ۱۶8 صندوق 
صندوق ها آسیب رسیده و برخی از صندوق های این شعبه 

آسیبی ندیده اند.
حقوق  حفظ  به منظور  ایران  ملی  بانک  حال   عین  در 
صندوق،  دارندگان  اختیار  در  با  مذاکره  ضمن  مشتریان 
به  دقیق  قضایی  رسیدگی  جهت  در  ضروری  اقدام های 

صندوق های خسارت دیده را آغاز کرده است.

خبر

جدول 3102

نابسامان  وضعیت  منکر  که  است  کسی  کمتر  روزها  این 
سالمت روانی مردم باشد؛ از گرانی  های ناشی از یک دهه 
تحریم ظالمانه و غیرانسانی غرب تا مصیبت کرونا و بی-

سویی  به  را  جامعه  شرایط  همگی  گذشته،   تدبیری  های 
برده که اخبار و آمار نگران  کننده ای از شیوع اختالل های 

روانی منتشر می  شود.
متخصصان  هشدارهای  مداوم  تکرار  سبب  وضعیت  این 
حوزه روان شده و حتی برخی مسئوالن نیز در مناسبت-

توصیف  نامناسب  را  جامعه  روانی  اوضاع  مختلف،   های 
می  کنند.

دی ماه ۱۳۹8 یعنی 2 ماه پیش از همه  گیری کووید- ۱۹، 
بود:  گفته  کشورمان  بهداشت  وقت  وزیر  نمکی«  »سعید 
دچار مشکل  به  شدت  که  عرصه هایی  از  یکی  »متاسفانه 
هستیم و من به عنوان وزیر بهداشت، اعالن خطر می کنم، 

بخش بهداشت روان جامعه است«.
دو سال بعد و بالفاصله پس از رای اعتماد مجلس به وزیر 
علمی  »انجمن  نیز   ،۱4۰۰ شهریور  در  بهداشت  جدید 
در  عین اللهی«  »بهرام  به  نامه ای  در  ایران«  روان درمانی 
مورد پیامدهای ناشی از اختالل های روانی هشدار داده و 
درآمد  شدید  کاهش  فزاینده،  بیکاری  و  اقتصادی  »رکود 
خانوارها و تشدید نابرابری اقتصادی« را از دالیل افزایش 
اقدامات  خواستار  و  برشمرد  جامعه  در  اختالل های  این 

ضروری از سوی وزارت بهداشت شده بود.
هشدار آذرماه گذشته دکتر »علیرضا زالی« رئیس دانشگاه 
علوم پزشکی شهید بهشتی و فرمانده ستاد کرونای تهران 
نیز بار دیگر نگاه  ها را متوجه شیوع حیرت  آور اختالل های 
انسان  هر  که  حدی  به   کرد؛  جامعه  در  روان شناختی 

مسئول و متعهدی را متاثر ساخت.
بازگویی قصه  پرآب   این نوشتار قصد تکرار مکررات و  در 
برای  تنها  و  ندارم  را  کشورمان  در  روان شناسی  چشم 
تدقیق بحث اصلی، به  صورت خالصه به عناوین مهم ترین 

معضالت حوزه مشاوره و روان شناسی اشاره می  کنم:
مشاوره  برای  پایه  بیمه  ای  پوشش  نوع  هیچ  نداشتن   .۱
روان شناسی )با وجودی که سال  هاست پیش  نویس قانون 

بیمه مشاوره، در کشوی میز مسئوالن خاک می  خورد!(
و  زیستی  صرفا  نگاه  و  بهداشت  وزارت  سیطره  تداوم   .2

پزشکی به مقوله بهداشت روان
و  بهداشت  وزارت  نهاد  دو  اختالف های  و  مشکالت   .۳

سازمان نظام روان شناسی و مشاوره
4. فرهنگ پایین مراجعه به مشاور و روان شناس حتی در 

میان مدیران و مسئوالن
در  شگفت  کاغذبازی  و  زمان  بر  بسیار  فرآیند  مشکل   .۵
اعطای پروانه فعالیت به مشاوران و روان شناسان )باوجود 

جامعه چند ده هزارنفری دانش  آموختگان این رشته  ها(
۶. انحصار اعطای مجوز فعالیت به روان شناسان در دست 

عده  ای معدود
بالینی  و  تجربی  مهارت  کمبود  و  کارورزی  مشکل   .۷

دانش  آموختگان دانشگاه  ها
8. گرانی تعرفه خدمات مشاوره و محرومیت بیشتر مردم 

از این خدمت
و ...

لعن تاریکی یا برافروختن شمع؟
روز  روانی هر  و مشکالت  بیماری  ها  آمار  که  در شرایطی 
بیشتر می  شود و مشکالت اداری و حکمرانی نادرست حوزه 
اقسام  و  انواع  متاسفانه  شده،  ریشه  دار  روان«،  »بهداشت 
آسیب  های اجتماعی در حال افزایش است که اگر نگوییم 
روانی  اختالل های  موجد  یا  معلول  آن ها  بیشتر  همگی، 
به خود  آسیب  و  آمار طالق  تاسف  بار  افزایش  از  هستند؛ 

تا نزاع  های خانوادگی و خیابانی، مشاجره های لفظی، رشد 
اعتیاد و کاهش سن ابتال به آن، بی  خانمانی و کارتن  خوابی 

و ... .
برآشفت  و  کرد  انتقاد  همچنان  می  توان  اوضاع،  این  در 
می  توان  یا  دمید؛  سیاه  نمایی  و  ناامیدی  تنور  به  مدام  و 
مشکالت  نامعلوم،  آینده  ای  در  تا  ماند  منتظر  همچنان 
روانی در کشورمان شاید به آرامی حل شود و ...؛ اما مطابق 
با جمله معروف »به جای لعنت  فرستادن به تاریکی، شمعی 
روشن کنید«، می  شود راه  حل  های میانی یا ممکن را نیز 
برشمرد و به جامعه فرهیخته متخصصان و مسئوالن کشور 

ارائه داد.
آنچه در زیر می  آید، یکی از راه  حل  های ممکن در شرایط 
کنونی است که می  تواند الگوی موفقی در توسعه و ارتقای 
برای  ابتدا فقط  اگر در  باشد؛ حتی  بهداشت روان جامعه 

عده  ای محدود باشد.
پیشنهاد کلینیک  های خیریه روان شناسی و 

مشاوره
بیمارستان  ها و درمانگاه  های خیریه  بر اساس مدل موفق 
در کشور که ریشه در فرهنگ دینی و نوع  دوستی ایرانیان 
دارد، می  توان با تاسیس کلینیک  های خیریه مشاوره، عالوه 
بر گسترش ارائه خدمات مشاوره  ای ارزان قیمت به مردم، 

برای بخش زیادی از روان شناسان اشتغال آفرید.
به وقف و »باقی  الصالحات« چنان  در فرهنگ ما سفارش 
در تار و پود فکری مردم ریشه دارد که نمونه  های موفق 
بیمارستان  ساز  و  مدرسه  ساز  خیران  در  می  توان  را  آن 
برخی مراکز پزشکی خیریه طبق موقوفه ها  سراغ گرفت. 
توانمند در  فرد  استوارند که  اساس  این  بر  اساسنامه ها  و 
هنگام دریافت خدمات، همه پول و هزینه خدمات درمانی 
این  نتواند  وقتی  نیازمند  فرد  اما  بدهد  را  خود  دریافتی 
تعرفه و هزینه را پرداخت کند، این مراکز درمانی خیریه و 
موقوفه به داد او می رسند و همه خدمات او را را یگان یا 

ارزان قیمت انجام می دهند.
اهدا  را   زمین  یا  خیران(  )یا  خّیر  مراکز،  این  بیشتر  در 
می کند یا ساختمان و یا دستگاه )تجهیزات پزشکی( را؛ اما 
بقیه کارها همانند بخش خصوصی است؛ از تامین پزشک، 

پرستار و ... .
آمارها چه می  گویند؟

حضرت  خیریه  بیمارستان  رئیس  دنده  بر«  »ولید  دکتر 
خیریه  بیمارستان های  کمیته  عضو  و  زهرا)س(  صدیقه 
بیمارستان خیریه و  کشور می  گوید: در کشور حدود 4۷ 

۳۰۰ مرکز دیالیز، جراحی محدود و درمانگاه خیریه داریم 
و در تهران ۱۱ بیمارستان و ۹۵ درمانگاه خیریه فعالیت 
دبیرکل  شهریاری«  »حسینعلی  گفته  به  اما  می کنند 
»مجمع خیرین تأمین سالمت کشور، »در حال حاضر ۷۵ 
بیمارستان خیرساز در کشور، کار خدمت رسانی به مردم و 

مراجعان را برعهده دارند«.
و  ارزش  دارد،  اهمیت  آنچه  آمار،  دقت  و  میزان  از  جدا 
رواج  و  پزشکی  حوزه  در  نیکوکارانه  فعالیت  های  اهمیت 
به  مراکز،  این  از  پیشینه شماری  به  گونه ای که  است؛  آن 
بیش از ۶۰ سال هم می  رسد و خوشبختانه در حال حاضر، 
در بسیاری از رشته  های تخصصی پزشکی از قلب و کلیه 

)دیالیز( تا صرع و دیابت و ام اس را پوشش می  دهند.
با این پیشینه درخشان در نیکوکاری پزشکی، به نظر می-

 رسد چنانچه خیران و نیکوکاران کشور به ارزش و اهمیت 
قطع  طور  به  پی  ببرند،  روان شناسی  و  مشاوره  فوق  العاده 
بسیاری  نیازمند  افراد  و  شد  خواهند  نیز  حوزه  این  وارد 
تحت پوشش خدمات آن قرار خواهند گرفت؛ افرادی که 
اوضاع معیشتی  اما  نیازمند مشاوره  های تخصصی هستند 
کنونی، توان پرداخت تعرفه  های بخش خصوصی را برایشان 

دشوار یا ناممکن کرده است.
یا  بیمارستان  نه  )و  نهاد   ۳ یا   2 فقط  حاضر،  حال  در 
کلینیک( خیریه در حوزه روان حضور دارند که عمر آنها 
بیشتر از 2 سال نیست و تازه، یکی از آنها هم مربوط به 
حوزه روان پزشکی است و نه روان شناسی؛ همچون »خیریه 
انجمن حمایت از بیماران و بیمارستان روان پزشکی ایران« 
بستری  های  به  مربوط  پیداست،  نامش  از  چنانچه  که 
بیمارستان روان پزشکی است. از آن سو، برخی درمانگاه-

بیشتر موارد  دارند که  نام مشاوره  به   های خیریه بخشی 
یا تعطیل است یا پوشش اندکی داشته و در فرع خدمات 
آن ها بی- از  نیز  نیازمند  قرار دارند و عموم مردم  پزشکی 

 اطالع اند.
به این ترتیب جای خالی کلینیک  های خیرساز و نیکوکارانه 
در کشور برای حوزه مشاوره و روان شناسی بسیار محسوس 
است و در صورت آغاز ساخت این مراکز، می  توان انتظار 
داشت در میان  مدت، چاره  ساز مشکالت روانی بخش  های 
توان  بیمه،  پوشش  غیاب  در  که  باشد  افرادی  از  بزرگی 

پرداخت تعرفه آزاد مشاوره را ندارند.
البته یک راه حل دیگر، استفاده از ظرفیت کار جهادی در 
حوزه مشاوره و روان شناسی است که در مطلبی مجزا به 

آن خواهیم پرداخت.

قصه  پرغصه »سالمت روان« در ایران

قالب واگذاری صندوق های بانک
 اجاره ای است نه امانتی 



اعتمادسوزی،  بزرگترین زیان 
وارده به بورس است

14 نفر در پرونده متروپل آبادان 
دستگیر شدند

صفحه )4(صفحه )4(

که  گفت  بورس  سازمان  از  تفحص  و  تحقیق  هیات  رئیس 
اعتمادسوزی بزرگترین زیان وارده به بورس است و نمی توان بدون 
تعیین تکلیف آن ضرر هنگفت، به  رونق مجدد  بورس امید زیادی 
داشت. حجت االسالم سیدناصر موسوی الرگانی عضو کمیسیون 
صفحه  در  مطلبی  در  اسالمی  شورای  شورای  مجلس  اقتصادی 

توییتر خود نوشت: »طبق بررسی ها سرمایه کسانی که سال...

ریزش  پرونده  در  نفر   ۱4 دستگیری  از  قضاییه  قوه  سخنگوی 
ساختمان متروپل خبر داد. مسعود ستایشی در نشست خبری روز 
نیز تسلیت  گذشته خود ضمن تبریک فرارسیدن دهه کرامت و 
سالروز رحلت امام )ره( و  تسلیت درگذشت حجت االسالم دعایی 
از  باید  که  معتقدیم  ما  گفت:  اطالعات  روزنامه  مسوول  مدیر 

ظرفیت های باال و ارزشمند حوزه رسانه در جهت جهاد ....

سال شانزدهم * شماره 3104 * 4 صفحه *1000 تومانچهار شنبه 18  خرداد 1401 * 8  ژوئن 2022 * 8  ذی القعده 1443

اجازه ندهیدحادثه تلخ  متروپل
 در استان تکرار شود 

قصه  پرغصه
 »سالمت روان«

 در ایران

بعد از حدود 5 سال؛
خبری از عملیات اجرایی 

نیروگاه پادوک نیست 
پادوک  ترکیبی  سیکل  نیروگاه  ساخت   ۹۶ سال 
آغاز شد و قرار بود سه ساله به بهره برداری برسد، 
افتتاح  و  آن  اجرایی  عملیات  از  خبری  هنوز  ولی 
این طرح بزرگ صنعتی نیست.  هر چه به روزهای 
می شویم  نزدیک  بهار  فصل  و  خردادماه  پایانی 
شهرستان  در  هوا  گرمی  فشار  و  دما  افزایش 
شدت  این  و  می شود  بیشتر  کهگیلویه  گرمسیری 
گرمای هوا حکایت از فرارسیدن یک تابستان بسیار 
به خاطر  و  گذشته  سال های  در طی  می دهد.  گرم 
وقوع خشکسالی های پی در پی در سطح شهرستان 
کهگیلویه، مردم این شهرستان در اوج روزهای گرم 

تابستان همیشه با کاهش مداوم فشاربرق ...

رئیس قوه قضائیه گفت: برای کسانی که زمین 
سازند،  آلوده  و  تخریب  را  زیست  محیط  و 
مجازات های سنگینی درنظر گرفته شده است 
و بر مبنای دستورات شرعی و قانونی، چنانچه 
عنوان  برسد،  مشخصی  حد  به  تخریب  این 
»افساد فی االرض« بر آن صدق خواهد کرد. 
حجت االسالم والمسلمین محسنی اژه ای، در 
حفاظت  سازمان  مدیران  با  نشست  جریان 
محیط زیست، با اشاره به اهمیت مقوله حفظ 
محیط زیست و تاکید آموزه های دینی بر این 
مهم اظهار کرد: محیط زیست مقوله ای است 
که به حیات انسان ها و سالمت جسم و روح 
آنها وابسته است و هر آنچه که این محیط را 
انسان و  به منزله تهدید سالمت  تهدید کند 
سایر موجودات می باشد. رئیس دستگاه قضا 
ارزشی که در آموزه های  و  اهمیت  با تشریح 
دینی برای مقوله حفظ محیط زیست لحاظ 
و  زمین  که  کسانی  برای  گفت:  است،  شده 
سازند،  آلوده  و  تخریب  را  زیست  محیط 
مجازات های سنگینی درنظر گرفته شده است 
و بر مبنای دستورات شرعی و قانونی، چنانچه 
عنوان  برسد،  مشخصی  حد  به  تخریب  این 
»افساد فی االرض« بر آن صدق خواهد کرد.

اصل  تبیین  با  ادامه  در  قضائیه  قوه  رئیس 
عمومی  وظیفه  بر  ناظر  اساسی  قانون   ۵۰
در حفاظت از محیط زیست و ممنوعیت آن 
که  آن  وغیر  اقتصادی  فعالیت های  از  دسته 
غیرقابل  تخریب  یا  زیست  محیط  آلودگی  با 
کرد:  تصریح  کند،  پیدا  مالزمه  آن   جبران 
برخی  در  اساسی،  قانون   ۵۰ اصل  بر  عالوه 
دیگر از اصول قانون اساسی و قوانین موضوعه 
نیز به نحوی از انحاء به موضوع مهم و حیاتی 
حفاظت از محیط زیست پرداخته شده است 
و همین امر گواهی بر اهمیت مقوله مذکور و 
توجه قانونگذار به آن است. وی بیان داشت: 
با  زیست  محیط  حفاطت  سازمان  مسئوالن 
احصاء و اولویت بندی موضوعات و مسائل این 

حوزه و بر مبنای تعریفی که از مقوله...

و  کهگیلویه  استاندار  عمرانی  امور  هماهنگی  معاون 
بویراحمد گفت: نظام مهندسی پای کار بیاید و اجازه 

ندهد حادثه تلخ متروپل در این استان تکرار شود.
کیامرث حاجی زاده در نشست بررسی ساختمان های 
ادعا  اینکه  بیان  با  بویراحمد  و  کهگیلویه  ناایمن 
نمی کنم از روزی که آمدم خیلی از مسائل و مشکالت 
حل شد اما می توانم بگویم خیلی از بیراهه ها را به راه 
اصلی بازگرداندیم، اظهار داشت: اگر می خواهیم کاری 
را انجام دهیم باید زیربنایی و اصولی باشد.  وی با بیان 
باید  می شود  مصوب  کمیسیون ها  در  آنچه  هر  اینکه 

اجرا شود، افزود: این موارد درمان است ...

معاون عمرانی استاندارکهگیلویه و بویراحمد:

2

2

2 4

مدیرکل فرهنگ و ارشاد اسالمی استان: 

امیدواریم بتوانیم 
گوشه ای از مشکالت صنفی 

خبرنگاران استان را حل کنیم

ساعت کاری ادارات 
کهگیلویه و بویراحمد

 تغییر کرد

تخریب حد مشخصی
 از محیط زیست،

 افساد فی االرض است

2

2

معاون اقتصادی استاندار کهگیلویه و بویراحمد وعده داد؛

فرش قرمز برای 
سرمایه گذران 

و سیاست خارجی  ملی  امنیت  یک عضو کمیسیون 
»ملت  این که  بر  تاکید  با  اسالمی  شورای  مجلس 
گفت:  ندارند«،  را  بیشتر  هزینه های  و  گرانی  طاقت 
تامین هزینه های  برای  به مردم  باید راهکاری  دولت 
زندگی شان نشان دهد بعد ما از هر جراحی اقتصادی 

و نظام عادالنه ای حمایت می کنیم.
جلیل رحیمی جهان آبادی  با اشاره به اقدام دولت در 
اصالح نظام پرداخت یارانه اظهار کرد: تقریبا از اوایل 
انقالب تا ورود به دوران جنگ نظام اقتصاد دولتی و 
اقتصاد مبتنی بر یارانه را در کشور اجرا کردیم چون 
چاره ای هم وجود نداشت ما بابت هزینه های مختلف 
مردم یارانه در حوزه های مختلف پرداخت می کردیم. 
منابع  کمبود  و  مشکالت  و  تحریم ها  به  توجه  با  اما 
توان  کشور  در  آمده  وجود  به  گرفتاری های  و  ارزی 
به  است  کرده  پیدا  کاهش  یارانه  پرداخت  در  دولت 
طوری که اکنون در شرایطی هستیم که درآمد ارزی 

کشور به شدت پایین آمده است.
وی ادامه داد: ما تا اینجا دولت را درک می کنیم اما 
به عنوان نماینده ملت یک سوال خیلی ساده داریم؛ 
خرید  توان  مردم  می شود  حذف  یارانه  وقتی  آیا 
کاالها با نرخ فعلی را دارند مثال می آورند که قیمت 
همسایه  کشورهای  در  و خدمات  روغن  آرد،  بنزین، 
فالن مقدار است و در کشور ما با یارانه فالن مقدار 
است. اما آیا درآمد یک ایرانی با درآمد کشور همسایه 
کافی  فقط  موضوع  این  فهمیدن  برای  است؟  یکی 
با  کارگر  و دستمزد یک هفته  است حداقل  حقوق 

حاضر  حال  در  کنید.  مقایسه  را  همسایه  کشورهای 
نرخ مسکن، اجاره، خودرو و خیلی از کاالهای مورد 
نیاز معیشت مردم مثل برنج، روغن و قند همسطح با 

کشورهای پیشرفته دنیا است.
ما  گفت: حرف  اسالمی  شورای  مجلس  نماینده  این 
مردم  به  زندگی  برای  راهکاری  دولت  که  است  این 
و  اقتصادی  جراحی  هر  از  ما  زمان  آن  دهند  نشان 
عادالنه  که  البته  می کنیم  حمایت  عادالنه ای  نظام 
بودن هم فقط در پرداخت یارانه نیست و باید عدالت 
ایده آل  زندگی  و یک  و دستمزد  پرداخت حقوق  در 

وجود داشته باشد.
رحیمی جهان آبادی اضافه کرد: ما قبول داریم بخشی 
اما  به دلیل تحریم های دشمن است  این وضعیت  از 
خودروی  واردات  به  ارتباطی  چه  تحریم ها  این  مثال 

خودروی  حتی  و  آتش نشانی  معدنی،  راه سازی، 
مناسب برای سواری دارد؟

از  روحانی  آقای  زمان دولت  در  یادآور شد: من  وی 
حامیان یارانه بودم اما از همان زمان تاکید بر این  بود 
شود؛  مشخص  یارانه  پرداخت  ساختار  ابتدا  باید  که 
بخش عمده ای از مردم به ما مراجعه می کنند که کار، 
نمی شوند.  یارانه  مشمول  اما  ندارند  ملکی  و  درآمد 
پاسخی هم به نامه نگاری های ما نمی دهند. در شرایط 
فعلی باید دولت به تمامی افراد به جز درصد اندکی 
هزینه های  با  متناسب  هم  یارانه  مبلغ  بدهد  یارانه 

فعلی باشد.
رحیمی تاکید کرد: دولت بداند از طریق حذف یارانه 
از ملت نمی توان درآمد داشت. مردم به کمک مالی 
دارنده  و  نفت خیز  کشور  یک  عنوان  به  دارند.  نیاز 
برای کشاورزی  با خاک مرغوب  و  پتانسیل  با  و  گاز 
و فرصت های زیاد برای رشد اقتصادی نباید وضعیت 
خرید  توان  مردم  که  باشد  گونه ای  به  اقتصادی مان 
شما  ما  جمهور  رئیس  آقای  باشند.  نداشته  مسکن 
این  با  که  است  این  سوال مان  اما  داریم  دوست  را 

درآمدها و هزینه ها ملت چه طور باید زندگی کنند؟
و  داخلی  سیاست  عرصه  در  باید  این که  بیان  با  وی 
شود،  انجام  عمیقی  اصالحات  اقتصادی  و  خارجی 
گفت: اقتصاد رانتی است که اگر این طور نبود نباید 
تولید  ما  که  می شد  گرفته  کاالیی  واردات  جلوی 
کننده آن نیستیم بهانه هم نبود ارز است  مردم دیگر 

طاقت گرانی و هزینه های بیشتر از این را ندارند.

و سیاست خارجی  ملی  امنیت  یک عضو کمیسیون 
مجلس شورای اسالمی گفت که اگر احیانا قطعنامه ای 
علیه جمهوری اسالمی ایران در شورای حکام صادر 
شود ماهیت آن با گذشته متفاوت خواهد بود چون 
ایران در چند سال گذشته نهایت همکاری را با آژانس 

داشته است.
کشور  سه  تالش  به  واکنش  در  مالکی  فداحسین 
اروپایی در نشست شورای حکام برای صدور قطعنامه 
اگر  است،  مسلم  که  آنچه  کرد:  اظهار  ایران  درباره 
احیانا قطعنامه ای علیه جمهوری اسالمی ایران صادر 
با گذشته متفاوت خواهد بود  شود قطعا ماهیت آن 
با  را  نهایت همکاری  اخیر  ایران در چند سال  چون 
هیچ  و  است  داشته  اتمی  انرژی  بین المللی  آژانس 

طوری  به  نیست  قضیه  این  منکر  دنیا  در  کشوری 
که آمریکایی ها در مقاطعی اعالم کردند که ایران با 

آژانس همکاری خوبی داشته است.
وی اضافه کرد: ما در دولت قبل و دولت فعلی بر این 
موضوع تاکید داشتیم که اقدامات آژانس تحت فشار 
ایران  باید میزان همکاری  البی صهیونیست هاست و 
تعریف شود. اما همکاری ما با آژانس فراتر از عرف بود 
پس نهایت بی انصافی است که آقای گروسی بخواهد 
صورت  در  باشد.  ایران  علیه  قطعنامه  صدور  دنبال 
این اتفاق هم ایران باید تاکتیک خود علیه آژانس را 
تغییر دهد؛ این طور نباشد که هر وقت آقای گروسی 
خواست به ایران باید. این هشداری برای آنهاست که 
بدانند اگر کشوری همکاری می کند باید نگاه متفاوتی 

وجود داشته باشد نسبت به کشورهایی که همکاری 
نکرده و مشکالت ایجاد می کنند.

خارجی  سیاست  و  ملی  امنیت  کمیسیون  عضو  این 
آقای  سفر  این که  بیان  با  اسالمی  شورای  مجلس 
رژیم  اشغال  تحت  سرزمین های  به  گروسی 
استنباط  تنها  افزود:  نداشت،  توجیهی  صهیونیستی 
از این سفر این است که البی فشرده صهیونیست ها 
در جریان است. اسرائیل چند صد کالهک هسته ای 
برای دنیا محسوب می شود در  دارد که خطر جدی 
و  کرده  سفر  اسرائیل  به  گروسی  آقای  شرایط  این 
را  آژانس  ماهیت  اقداماتی  چنین  می کند.  مشورت 
برای جمهوری اسالمی ایران کاهش داده و دنیا هم 

باید واکنش نشان دهد.

رئیس مجلس شورای اسالمی با بیان اینکه 
آمد،  نخواهند  کنار  ما  با  گاه  هیچ  آمریکا 
تصمیم  جهاد  تبیین،  »جهاد  ضرورت  به 
برای  گفت:  و  کرد  اشاره  تولید«  جهاد  و 
در  فعالیت  نیازمند  اسالمی  دولت  ساختن 
عرصه خدمات عمومی مشترک هستیم که 

موردنیاز همه مردم است.
اجالس  سومین  در  قالیباف  محمدباقر 
مهدویت  گفت:  مهدوی  فعاالن  بین المللی 
عالم  و  زمین  این  بر  وجود حضرت حجت 
است. این مسئله انکارناپذیر و جزء حقایق 
انسان کاملی  از  آفرینش است. بحث  نظام 
است که در بین ما وجود دارد. این توفیق 
به  رساندن  روزی  برای  متعال  خداوند 
عالمیان است. باید از خداوند طلب توفیق 
کنیم برای بدل شدن به یک منتظر واقعی.
داد:  ادامه  اسالمی  شورای  مجلس  رئیس 
فهم  و  درک  را  ایران  اسالمی  انقالب  باید 
به  و  شد  شروع  زمانی  چه  در  که  کنیم 
مسائل  در  که  عصری  در  رسید.  پیروزی 
سایر  و  اطالعاتی   - امنیتی  اقتصادی، 
و  بود  ابرقدرت ها  قبضه  در  مادی  مسائل 
در شرایطی که حکومت پهلوی نوکر رژیم 
صهیونیستی و قدرت استکباری آمریکا بود، 
و  گرفت  شکل  آمد،  کار  روی  انقالب  این 
دو  از  ما  انقالب  فلسفه  رسید.  پیروزی  به 
مهدوی  فرج  و  حسینی  عاشورای  فرهنگ 

می آید.
و  عاشورایی  »فرهنگ  درباره  قالیباف 
و  مقاومت  برای  عاشورا  گفت:  مهدوی« 
ایستادگی و فرج برای امید به آینده است. 
ماست.  نهایی  مقصود  و  مقصد  مهدویت 
به آینده گام  این نگاه  با  امید و  این  به  ما 
انقالب  می کنیم.  زندگی  و  برمی داریم 
تمام  با  انقالب  این  روح  و  ایران  اسالمی 
فرهنگ  باورهای  همه  مقابل  در  قدرت 
اومانیستی و  نئولیبرالیستی ایستاده است. 
و  فشرده  منشوری  انقالب  دوم  گام  بیانیه 
ما  سرگذشت  تا  ما  سرنوشت  از  حکیمانه 
را  ما در گام دوم  این مسیر حرکت  است. 
دیده  اساسی  مرحله  چند  می کند.  روشن 
آن  به  باید  مسیر  این  در  که  است  شده 

توجه کنیم.
کرد:  تأکید  اسالمی  رئیس مجلس شورای 

معنویتی  و  معرفتی  تحول  یک  ما  بحث 
انقالب  پیروزی  باعث  دو  این  که  است 
باعث  انقالب  پیروزی  شد.  ایران  اسالمی 
طبق  بگیرد.  شکل  اسالمی  نظام  شد، 
فرمایش حضرت آقا در دروه دولت اسالمی 
و  اسالمی  جامعه  سمت  به  باید  هستیم. 
و  انتظار  نهضت  تا  برویم  اسالمی  حکومت 
برویم.  عظیم)عج(  والیت  خورشید  ظهور 
ریشه  که  اسالمی  جمهوری  با  دشمنان 
در فرهنگ و عترت ندارد، مشکلی ندارند. 
که  دارد  وجود  اسالمی  به اسم  کشورهای 

استکبار جهانی هیچ مشکلی با آنها ندارد.
برای  مردم  که  مطلب  این  بیان  با  وی 
ایستادند،  و  دادند  هزینه  مهدوی  فرهنگ 
هزینه های  گذشته،  دهه  در  اگر  گفت: 
زیادی دادیم، ملت ما تحمل رنج و زحمت 
برنیاورده  دم  و  است  داشته  را  مشقت  و 
مبارزه  و  آزادی،  استقالل،  علتش  است، 
است.  نرفتن  زیرسطله  و  سلطه گری  با 
می بینیم  می کنیم،  نگاه  گذشته  به  وقتی 
این  عظمت  گاهی  انقالب  دشمنان  که 
کردند.  درک  بیشتر  را  قدرتش  و  انقالب 
می کردند  تصور  که  کسانی  به  نسبت 
از  آنها  است.  انقالب گذشته  تاریخ مصرف 
بخش  که  هستند  پشیمان  خود  گذشته 
الزاما  کشور  نارسایی های  از  توجهی  قابل 
این  به  نیست.  خارجی  فشارهای  به خاطر 
انقالب اسالمی را  باورهای  خاطر است که 
فراموش کرده اند. بعضی می خواهند بگویند 
نتیجه  کشور  به  شده  تحمیل  هزینه های 
مبارزه با شیاطین است؛ این در حالی است 
شیاطین  با  همراهی  نتیجه  هزینه های  که 

است.
رزمندگان  حضور  به  اشاره  با  قالیباف 
مقاومت  ایران در جبهه  اسالمی  جمهوری 
این  صهیونیستی  رژیم  اراده  همه  گفت: 
کند  مقابله  ما  با  ما  مرزهای  در  که  بود 
گوششان  کنار  در  اسالمی  رزمندگان  اما 
که  است  مهدویت  فرهنگ  ایستاده اند. 
توانسته در برابر هژمونی آمریکا بایستند و 
مهم چیزی  این  بزند.  بهم  را  هژمونی  این 
نیست.  اسالمی  انقالب  روش  و  بینش  جز 
یکی از مأموریت های جدی ما نشان دادن 
این  است.  جامعه  اداره  در  دین  کارآمدی 

مسئوالن  ما  این  ماست.  وظیفه  مهم ترین 
یک  دهیم  نشان  عملمان  با  که  هستیم 

منتظر واقعی هستیم.
رئیس مجلس شورای اسالمی درباره مطالبه 
مردم از مسئوالن گفت: برای ساختن دولت 
نیازمند فعالیت در عرصه خدمات  اسالمی 
عمومی مشترک هستیم که موردنیاز همه 
و  درست  مردم  مطالبه  این  است.  مردم 
باید در کشور توسط خود  منطقی است و 
با  رقابت  قابل  تولیدی  شود.  تولید  مردم 
همه دنیا. تا امروز کارها بسیاری انجام شده 
غیرقابل  قله ای  در  قیاس  مقام  در  و  است 
مقایسه با گذشته هستیم؛ اما باید بپذیریم 
اشکاالتی هم داریم. باید رضایت مردم را در 

بخش خدمات عمومی جذب کنیم.
اسالمی  جمهوری  نظام  و  اسالمی  دولت 
دارد. قدرت  بقیه کشورها  با  تمایزی  نقطه 
نرم و گفت وگو و در عین حال قدرت سخت 
اگر  است.  اسالمی  دولت  ظرفیت های  از 
بود.  نخواهیم  باشیم، منفعل  واقعی  منتظر 
منتظر نشسته نداریم. نیازمند حکمرانی نو 
اندیشه ورزی  نیازمند  شک  بدون  هستیم. 
نیازمند  ما  پس  هستیم.  فکر  تولید  برای 
تبیین  تولید، جهاد تصمیم، و جهاد  جهاد 
هستیم. نباید در تصمیم گیری تردید کنیم. 
هر گاه تردید کردیم، نتیجه اش این شد که 
تاخیر کردیم. تاخیر شرایط را تغییر داد و 
شنوای  گوش  نیازمند  کرد.  منفعل  را  ما 
حرف  علم،  اهل  شنیدن  برای  مسئوالن 
به  حق  که  هستیم  کسانی  همه  و  مردم 

گردن ما دارند.
وی با اشاره رفتار آمریکا در حوزه هسته ای 
کنار  ما  با  گاه  هیچ  آمریکا  گفت:  هم 
خدمت گذار  یک  عنوان  به  آمد.  نخواهند 
بوده  کار  آسیب  زیر سنگ  دستم  یک  که 
انسانی  و  مادی  امکانات  بگویم  باید  است، 
است.  حرکت  برای  فرصت  بزرگترین  ما 
در  و  است  شیطان  فرهنگ  در  ناامیدی 
فرهنگ مهدویت وجود ندارد. مگر می شود 
حاضر  امامش  که  باشد  باور  این  بر  کسی 
ناامید باشد. باید  است و صاحب ماست، و 
حرف  با  باشیم.  امیدوار  شرایطی  هر  در 
نمی شود کسی را قانع کرد. باید با عملمان 

در هر نقطه ای که هستیم مهدوی کنیم.

یک عضو کمیسیون امنیت ملی و سیاست خارجی مجلس:

مردم دیگر طاقت گرانی را ندارند

ایران در صورت صدور قطعنامه در شورای حکام
 باید تغییر تاکتیک دهد

قالیباف: 

آمریکا هیچ گاه با ما کنار نخواهد آمد
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مطالعات نشان می دهد؛
شیر مادر ریسک ابتال به آسم را 

در کودک کاهش می دهد
طوالنی تری  مدت  چه  هر  جدید،  تحقیقات  اساس  بر 
نوزاد به طور انحصاری از شیر مادر تغذیه کند، احتمال 

ابتالی کودک به آسم کاهش می یابد.
از  تحقیق  تیم  سرپرست  ویلسون«،  »کیدریا  دکتر 
مدت  به  مادر  شیر  با  »تغذیه  گفت:  تنسی،  دانشگاه 
است،  روش  ترین  کننده  محافظت  ماه  شش  حداقل 
اما این احتمال وجود دارد که مدت زمان کوتاه تر نیز 

محافظت در برابر آسم را فراهم کند.«
ویلسون خاطرنشان کرد: »عالوه بر وجود مواد مغذی، 
شیردهی حاوی عوامل زیادی است که ممکن است بر 

نحوه رشد ریه و سیستم ایمنی تأثیر بگذارد.«
این مطالعه شامل بیش از 2۰۰۰ جفت مادر و کودک 
از سه مطالعه بود. از زنان در مورد شیردهی و عالئم 
سالگی   ۶ تا   4 سنین  در  فرزندانشان  که  زمانی  آسم 
به طور  بیشتری  مادر مدت  بودند سوال شد. هر چه 
کمتری  احتمال  می داد،  شیر  نوزادش  به  انحصاری 
داشت که فرزندش پیامدهای مرتبط با آسم، از جمله 
خس خس سینه، تشخیص آسم، و یا استفاده از دارو 
برای درمان آسم در یک تا دو سال گذشته را تجربه 
کند. در مقایسه با نوزادانی که کمتر از دو ماه با شیر 
ماه  تا چهار  دو  که  کودکانی  بودند،  تغذیه شده  مادر 
احتمال  با  بودند، ۳۶ درصد  تغذیه شده  مادر  با شیر 
کمتر ابتالء به آسم یا خس خس سینه در سنین 4 تا ۶ 
سالگی روبرو بودند. این مطالعه نشان داد نوزادانی که 
به مدت ۵ تا ۶ ماه از شیر مادر تغذیه می کردند، ۳۹ 
درصد کمتر احتمال ابتالء به آسم را داشتند و آن هایی 
می کردند،  تغذیه  مادر  شیر  از  ماه  شش  از  بیش  که 

احتمال ابتالء به آسم در آنها 48 درصد کمتر بود.
یا  خشک  شیر  با  همراه  مادر  شیر  ترکیبی  تغذیه 
ابتالء  از  مادر  شیر  با  انحصاری  تغذیه  همانند  آبمیوه 
به آسم محافظت نمی کند. به گفته محققان: »در شیر 
و  روده  در  ساکن  خوب  باکتری  زیادی  تعداد  مادر، 
افزایش  از  که  دارد  وجود  محافظ  پروتئین های  سایر 
سرعت سیستم ایمنی بدن و بروز آلرژی و ایجاد آسم 

جلوگیری می کند.«

خطرات مصرف الکل های دست ساز
 کوری مطلق با مواد سمی

رئیس بخش مسمومیت های بیمارستان لقمان حکیم 
متانول  حاوی  الکل های  با  مسمومیت  اینکه  بیان  با 
زمانبر است، گفت: عمده بیماران بین 8 تا ۱2 ساعت 
از مصرف مواد سمی دچار نشانه های مسمومیت  بعد 
می شوند.  درباره افزایش موارد مسمومیت با الکل های 
است  مسمومیت هایی  موارد  اغلب  کرد:  اظهار  سمی 
دست  مشروبات  مصرف  به  اقدام  تفریح،  بهانه  به  که 
ساز و سمی کرده اند. وی با بیان اینکه الکل هایی که 
می شود  کشور  وارد  قاچاق  یا  و  دست ساز  صورت  به 
می شوند،  خطرناک  مسمومیت های  بروز  زمینه ساز 
الکلی  مشروبات  واردات  و  تولید  ما  کشور  در  افزود: 
قاچاق  صورت  به  که  الکلی  مشروبات  و  است  ممنوع 
با  اتانول  الکل  حاوی  می شود،  وارد  کشورها  سایر  از 
اینکه  بر  تاکید  با  شادنیا  هستند.  مختلف  غلظت های 
مصرف الکل های اتیلیک یا اتانول سمیت جدی و خطر 
مرگ و میر برای افراد ندارد، اضافه کرد: صرفاً مصرف 
خطرناک  می تواند  الکلی  مشروبات  این  حد  از  بیش 

باشد.
به  که  الکلی  مشروبات  که  موضوع  این  بیان  با  وی 
صورت قاچاق وارد کشور و یا به صورت غیرمجاز تهیه 
همراه  به  کننده  برای مصرف  می شود خطرات جدی 
دارد، ادامه داد: معموالً افراد سودجو در مراحل ساخت 
استفاده  و سمی  متانول  حاوی  الکل های  از  مواد  این 
مسمومیت  بروز  زمینه ساز  موضوع  همین  و  می کنند 
مشروبات  در  مشخصه  ماده  گفت:  شادنیا  است.  شده 
“اتانول” است که در مقدار و مصرف مشخص معموالً 

باعث بروز مسمومیت های جدی در افراد نمی شود.
حد  از  بیشتر  مصرف  کلی  طور  به  اینکه  بیان  با  وی 
افزود:  است،  همراه  نشانه هایی  با  الکلی  مشروبات 
عضالنی  فعالیت های  بین  ناهماهنگی  تعادل،  نداشتن 
و مغزی، پرخاشگری، خواب آلودگی و یا افت قندخون 

از نشانه های مصرف مشروبات الکلی است.
شادنیا با تاکید بر اینکه الکل های حاوی اتانول سریع 
عالمت ایجاد می کنند و به محض مصرف با با باال رفتن 
الکل در خون عالمت ها سریع رخ می دهد، گفت: در 
مورد الکل های سمی و غیر استاندارد مشکل اینجاست 
که این مواد سمی در فاز اولیه بعد از مصرف نشانه یا 
عالمت خاصی ندارند، وقتی این مواد سمی وارد بدن 

می شوند، شروع به متابولیزه شدن می کنند.
وی با بیان اینکه مسموم شدن با متانول زمانبر است، 
هشدار است: عمده بیماران بین 8 تا ۱2 ساعت زمان و 
یا حتی در مواردی تا ۷2 ساعت بعد از مصرف این مواد 

سمی دچار نشانه های مسمومیت می شوند.
با  سمی  الکلی  مواد  مصرف  اینکه  به  اشاره  با  شادنیا 
کرد:  عنوان  است،  همراه  بینایی  اختالل  از  درجاتی 
معموالً  دارند  را  مواد  این  مصرف  تجربه  که  افرادی 
بعد از چند ساعت به یکباره دچار تاری و یا سیاهی 
یا  و  دید  شدن  برفکی  مثل  نشانه ای  می شوند.  دید 
اصطالحاً مگس پراکنی و متأسفانه در شرایط وخیم تر 
عارضه ای  مهم ترین  از  شدن مسمومیت کوری مطلق 
مصرف مشروبات الکلی سمی و دست ساز است. وی 
با بیان اینکه مراجعه سریع به مراکز درمانی به دنبال 
بسیاری  کرد:  تاکید  دارد  الکل ضرورت  با  مسمومیت 
نشانه های  زمان  گذشت  با  که  این  فرض  با  افراد  از 
به  اولیه  ساعات  همان  در  می شود  کمتر  مسمومیت 
با  می تواند  کار  این  نمی کنند،  مراجعه  پزشکی  مراکز 
خطرات جدی همراه باشد، آسیب های چشمی، کوری، 
از  یا بروز مشکالت کلیوی  کاهش سطح هوشیاری و 
نشانه های  اینکه  یادآوری  با  شادنیا  است.  آن  جمله 
می کند،  بروز  تأخیر  با  سمی  الکل های  با  مسمومیت 
هشدار داد: نکته مهم درباره الکل های سمی این است 
این مشروبات استفاده کند دچار  از  که هر فردی که 
بروز  در  مصرف  میزان  بنابراین  می شود  مسمومیت 
نشانه ها عامل تعیین کننده آسیب نیست، مصرف این 

مواد سمی در هر اندازه ای خطرناک است.

اعتمادسوزی
 بزرگترین زیان وارده به بورس است

که  گفت  بورس  سازمان  از  تفحص  و  تحقیق  هیات  رئیس 
اعتمادسوزی بزرگترین زیان وارده به بورس است و نمی توان 
بورس  مجدد   به  رونق  هنگفت،  ضرر  آن  تکلیف  تعیین  بدون 
االسالم سیدناصر موسوی الرگانی  زیادی داشت. حجت  امید 
در  اسالمی  شورای  شورای  مجلس  اقتصادی  کمیسیون  عضو 
مطلبی در صفحه توییتر خود نوشت: »طبق بررسی ها سرمایه 
کسانی که سال ۹۹ در  بورس  هدر رفت متاسفانه برای همیشه 
این وضع  بانیان   ماند  محاکمه  فقط می  نیست.  برگشت  قابل 
به  متصل  جریانی  نامشروعشان.  اموال  گرفتن  پس  و  فجیع 
دولت وقت که با رانت اطالعاتی سود چندهزار میلیاردی برده 

است. سخن از ذوب ۶۰ میلیارد دالر سرمایه است.
تحقیقات هیئت تحقیق و تفحص مجلس از ابعاد پنهان ماجرا، 
بورس  به  وارده  زیان  بزرگترین  اعتمادسوزی  دهد  می  نشان 
است و نمی توان بدون تعیین تکلیف آن ضرر هنگفت، به  رونق 
مجدد  بورس امید زیادی داشت.  اعتماد سوزی  به حدی عمیق 
است که پرکردن آن سیاهچاله جز با مجازات واقعی و شدید 

مسببان امکان پذیر نیست.«

صدور قطعنامه در شورای حکام، ادامه 
مذاکرات را سخت و پیچیده می کند

اروپایی  کشورهای  اینکه  بیان  با  بین الملل  مسائل  کارشناس 
قطعنامه ای  صدور  گفت:  می شدند،  ایران  با  بازی  وارد  نباید 
انرژی  بین المللی  آژانس  حکام  شورای  نشست  در  ایرانی  ضد 
ادامه مذاکرات وین، سخت و  اتمی، می تواند شرایط را جهت 
تالش های  به  اشاره  با  راد،  فرجی  عبدالرضا  می کند.  پیچیده 
سه کشور اروپایی برای تصویب قطعنامه ضد ایرانی در نشست 
اینکه هنوز امیدی برای  با توجه به  آتی شورای حکام، گفت: 
مذاکرات وجود دارد، طبیعتا وقتی قطعنامه ای صادر می شود، 

طرف غربی یک مرحله به سمت تندروی حرکت می کند.
قطعنامه  این  صدور  کرد:  اضافه  نروژ  در  ایران  اسبق  سفیر 
پیامدهایی خواهد داشت که بدترین پیامد آن می تواند انتقال 
موضوع  این  و  باشد  امنیت  شورای  به  ایران  هسته ای  پرونده 

قطعا روی مذاکرات وین اثرگذار خواهد بود.
این کارشناس مسائل بین الملل با بیان اینکه اروپایی ها در چند 
ماه گذشته، موضع نسبتا بی طرفانه ای داشتند، گفت: سه کشور 
اروپایی تالش کردند افکار دو طرف را به هم نزدیک کنند و 
تقریبا برخالف گذشته اعالمیه های تندی طی این مدت منتشر 
نکردند. وی تأکید کرد: در حال حاضر موضعی که با مشورت 
ضد  قطعنامه ای  می شود  تالش  و  شده  اتخاذ  اروپا  و  آمریکا 
ایرانی در نشست شورای حکام آژانس بین المللی انرژی اتمی 
اروپا  و  ایران  برجامی  روابط  که  می شود  باعث  شود،  تصویب 
نزدیک  آینده  در  سنا  انتخابات  آنکه  ویژه  به  شود.  خدشه دار 
برگزار خواهد شد و برگزاری مجدد مذاکرات تا آن زمان، بعید 

به نظر می رسد.
کرد:  اضافه  خارجی  روابط  راهبردی  شورای  سابق  مدیرکل 
در  سنا،  انتخابات  برگزاری  تا  مذاکرات  برگزاری  عدم  همین 
ادامه  جهت  را  شرایط  می تواند  قطعنامه  تصویب  صورت 
مذاکرات از سوی جمهوری اسالمی برای آمریکایی ها سخت تر 
شود،  تندتر  مواضع  وقتی  کند.  تندتر  را  طرف  دو  مواضع  و 
حوادث بعدی هم رخ می دهد. لذا با توجه به اینکه جنگ بین 
در  اروپا  در  تنش ها  برخی  آن،  دنبال  به  و  اوکراین  و  روسیه 
و کشورهای  است  عجوالنه  قطعنامه  این  است، صدور  جریان 
که  می کردند  تالش  و  می شدند  بازی  این  وارد  نباید  اروپایی 

مسائل را از طریق مذاکرات حل کنند.
می رسد  نظر  به  اینکه  بیان  با  نروژ  در  ایران  اسبق  سفیر 
قدرت های غربی فنی و سیاسی بودن ماهیت آژانس بین المللی 
انرژی اتمی را تعیین می کنند، گفت:غربی ها هر زمان بخواهند، 
ماهیت آژانس بین المللی اتمی را سیاسی می کنند و حتی مدیر 
کل آژانس به سرزمین های اشغالی سفر کرده و با مقامات رژیم 
به  خود  سبز  چراغ  با  آژانس  لذا  می کند  دیدار  صهیونیستی 
کشورهای غربی نشان می دهد که می تواند فنی یا سیاسی شود.

آمریکا به دنبال تحقق اهدافش
 ازطریق آژانس است

عضو هیئت علمی دانشگاه تهران گفت: آمریکا برای اینکه ایران 
را وادار به کنار گذاشتن مطالباتش در خصوص احیای برجام 
و پذیرش شرایط و شکل مطلوب آمریکا کند، دنبال یک اهرم 
فشار است. محمد صادق کوشکی عضو هیئت علمی دانشگاه 
تهران، با اشاره به قطعنامه احتمالی آژانس بین المللی انرژی 
اتمی علیه کشورمان گفت: به نظر می رسد، آمریکا برای اینکه 
احیای  به کنار گذاشتن مطالباتش در خصوص  وادار  را  ایران 
برجام و پذیرش شرایط و شکل مطلوب آمریکا، کند، دنبال یک 
اهرم فشار است. وی افزود: متأسفانه در آخرین سفر گروسی به 
تهران امتیازات متعددی به آژانس داده شد، بدون اینکه آژانس 
متعهد به انجام تعهداتش گردد. این حرکت عماًل چراغ سبز را 
به آمریکا و اروپایی ها نشان داد تا آژانس را به ابزاری برای ایراد 
فشار به ما و پذیرش و گرفتن تأیید برای توافق احیای برجام 

در شرایط فعلی تبدیل کند.

سالمت

جامعه

کاریکاتور

 کودکان را در فضای مجازی تنها رها نکنیم! 

سخنگوی قوه قضاییه اعالم کرد؛

۱۴ نفر در پرونده متروپل آبادان دستگیر شدند

نفر   ۱4 دستگیری  از  قضاییه  قوه  سخنگوی 
در پرونده ریزش ساختمان متروپل خبر داد.

مسعود ستایشی در نشست خبری روز گذشته 
خود ضمن تبریک فرارسیدن دهه کرامت و 
نیز تسلیت سالروز رحلت امام )ره( و  تسلیت 
درگذشت حجت االسالم دعایی مدیر مسوول 
روزنامه اطالعات گفت: ما معتقدیم که باید از 
ظرفیت های باال و ارزشمند حوزه رسانه در 

جهت جهاد تبیین  بهره برد و استفاده کرد.
14 نفر در حادثه متروپل آبادان  

بازداشت شدند
بازداشتی های  اینکه  درباره  ستایشی 
و  هستند  کسانی  چه  آبادان  متروپل  حادثه 
گفت:  است؟  مرحله ای  چه  در  پرونده شان 
در ساعت ۱2 و 4۵ دقیقه تاریخ دوم خرداد 
شهر  در  حادثه  این  که  دادند  اطالع   ۱4۰۱
 ۱۱ ساختمان  و  است  شده  داده  رخ  آبادان 
طبقه متروپل ریزش کرد و در یک وضعیت 

ناایمنی باقی ماند.
مانده  باقی  بودن  ناایمن  به  افزود:  وی 
ساختمان باید توجه کرد. براساس هماهنگی 
هایی که صورت گرفت رییس کل دادگستری 
قضایی  حوزه  دادستان  اتفاق  به  خوزستان 
عزیزان  سایر  معیت  در  اهواز  یعنی  استان 
شهرستان  محترم  قضات  از  حاضر  جمع  به 
بر  و  یافتند  استقرار  منطقه  در  و  پیوستند 
صدور دستورات قضایی نظارت عالیه داشتند.

ستایشی افزود: بالدرنگ  به تشکیل کارگروه 
ابعاد  که  کردند  مبادرت  حقوقی  و  قضایی 
قرار  بررسی  حقوقی حادثه مورد بحث مورد 
دهند که از نگاه های لغزنده جلوگیری شود. 
صورت  محل  معاینه  و  مقدماتی  تحقیقات 
گرفت و با توجه به استفاده از ظرفیت های 
و  صادر  کارشناسی  قرار  ای،  منطقه  خوب 
و  ابعاد  تبیین  جهت  در  کارشناسی  هیات 
مشخص کردن علت تامه حادثه انتخاب شد 
و کسانی که قصور داشتند را  مشخص کنند.

بر  عالوه  پالسکو  اینکه  یاداوری  با  وی 
در  گفت:   داشت  هم  سوزی  آتش  ریزش 
که  کسانی  شناسایی  برای  ای  کمیته  اینجا 
اموالشان در آنجا بود انتخاب شد و همچنین  
پزشکی قانونی استان  تکالیفشان را  نسبت 

داخل  داد.  انجام  افراد  صدمات  شناسایی  به 
باید  که  است  و...  امکانات  و  اموال  ها  خرابه 

خروج انها با نظم مشخص شود.
یا  قصور  است  ممکن  که  کسانی  افزود:  وی 
باشند دستگیر شدند.  دستگاه  تقصیر کرده 
دادگستری  ضابطین  همکاری  با  قضایی 
دادند  انجام  موازین  رعایت  با  را  اقداماتی 
داده  تشخیص  که  افرادی  از  نفر   ۱4 و  
شدند.  بازداشت  هستند  حادثه  مقصر  شد، 
شهرداران سابق و اسبق 4 نفر بودند و کسانی 
که مسئول حوزه نظام مهندسی در شهرستان 

بودند  دستگیر شدند.
مقررات  موضوع  رعایت  با  افزود:   ستایشی 
ماده ۳۶ قانون مجازات اسالمی، عناوین احصا 
و قابل ذکر است. شهردار سابق، رئیس نظام 
مهندسی، مهندس ناظر پروژه، شهردار منطقه 
۱، سرپرست شهرداری منطقه ۱، معاون امور 
زیربنایی و حمل و نقل و سرپرست معاونت 
فنی و عمرانی و معاونت فنی شهرداری جز 
کسانی بودند که در این تصمیمات به موجب 
اجرای  شدند.   بازداشت  کیفری  تأمین  قرار 
است.  عدالت  تجلی  راه  بهترین  قانون  دقیق 
باید تاکید مؤکد بر این باشد که باید متمسک 

به رعایت قوانین باشیم.
که  تصمیمی  هر  کرد:  تصریح  ستایشی 
نسبت به قاصران این حادثه گرفته شود، به 
موجب قانون خواهد بود. قرارهای صادره هم 

متناسب با جرم مرتکب شده، بوده است.
وی در پاسخ به سوالی در  خصوص سرعت 
عمل در رسیدگی به حادثه متروپل و تفاوت 
آن با حادثه پالسکو گفت: در حادثه متروپل 
موقعیت  در  که  عزیزانی  از  نفر   4۱ تاکنون 
مصدوم  نفر   4۷ و  دادیم  دست  از  را  بودند 
بیمارستان  در  آن ها  از  نفر   2 که  هستند 

بستری هستند.
ستایشی ادامه داد: گفته شد ۱2۹ ساختمان 
اقدامی  تاکنون  ناایمن داریم، سوال شد چرا 
آن  در  پاسخگویی  فرصت  که  نشده  انجام 
شناسایی  برای  اقدامات  نشد.  مهیا  برنامه 
دستورهای  اساس  بر  ناایمن  ساختمان های 
گفته  تهران  دادستان  بود.   قضائیه  قوه 
منتشر شود  ناایمن  مکان های  فهرست  است 

به  ناایمن  ساختمان های  تمام  فهرست  و  
ارجاع شده است  تهران  ناحیه ۳۷  دادسرای 
و  تاکنون دادسرای تهران ۶۶۰ واحد تجاری 

را مورد بررسی قرار داده است.
آیا  داد:  ادامه  هایی  پرسش  طرح  با  وی 
وظیفه  ناایمن  ساختمان های  سازی  ایمن 
در  تکلیف   است؟صاحبان  قضایی  دستگاه 
ایمن سازی ساختمان های ناایمن کجای کار 
هستند؟اصحاب رسانه از صاحبان تکلیف در 

ایفای نقش ها و تکالیف خود مطالبه کنند.

متهم به آزار بازیگران شاکی شد
وی در پاسخ به سوالی درباره آخرین وضعیت 
موضوع سوءاستفاده جنسی از بازیگران گفت:  
این مسایل که در فضای مجازی مطرح شده 
متاسفانه  اما  است  بار  تاسف  و  تلخ  بسیار  
وجود دارد و  کسانی مطرح می کنند که از 
شدند.  واقع  تعرض  مورد  دیگر  کسان  ناحیه 
دستگاه قضایی براساس مقررات اگر شکایتی 
توانند در  و  می  ورود میکند  صورت گرفت 
مقام طرح شکایت کیفری  آن را مطرح کنند 
رسیدگی  ما  گرفت  صورت  شکایت  اگر  و 

می کنیم.
وی با طرح این سوال که آیا شکایتی در این 
گذشته  روز  تا  گفت:  ؟  خیر  یا  شده  زمینه 
طرح  با  امروز  اما  بود  نشده  مطرح  شکایتی 
کسانی  به   نسبت  مقابل  طرف  از  شکایتی 
شدیم  مواجه  اعالم کردند  را  موضوع  این  که 
را  را  و شاکی خواستار تعقیب فردی که آن 

اعالم کرده شده است.
وی از اعالم اسم شاکی خودداری کرد.

با تصویب قانون؛
تنظیم سند عادی توسط مشاورین 

امالک منع می شود 
وی در پاسخ به سوالی درباره اسناد قولنامه 
ای گفت: ما به دنبال کاهش ورودی پرونده ها 
به دستگاه قضایی هستیم اما متاسفانه اسناد 
عادی به ابزاری برای سوء استفاده عده ای از 
به  می کنیم  تالش  است.  شده  تبدیل  افراد 

سمت تثبیت اسناد رسمی برویم.
را  رسمی  ثبت  به  الزام  طرح  ما  افزود:   وی 

داریم که قولنامه های عادی بی اعتبار باشند و  
این طرح در مجلس و شورای نگهبان بررسی 
شده که ایراداتی از سوی شورای نگهبان وارد 
شده و مجددا به مجلس برگشته تا رفع ایراد 
سند  تنظیم  هرگونه  قانون  تصویب  با  شود. 

عادی توسط مشاورین امالک منع می شود.

با آزادی مشروط محمد علی نجفی 
موافقت نشد 

وی درباره اینکه پاسخ دادستانی به درخواست  
شهردار  نجفی  محمدعلی  مشروط  آزادی 
پیشین تهران چیست؟ گفت: نجفی در سال 
اسلحه  نگهداری  و  عمدی  قتل  اتهام  به   ۹8
غیرمجاز بر اساس شعبه ۹ دادگاه کیفری یک 
شد  محکوم  حبس  نیم  و  سال   ۶ به  استان 
اردیبهشت   ۱۰ ایشان  حبس  پایان  تاریخ  و 
۱4۰۳ است. اولیای دم نسبت به محکوم علیه 
مورد بحث رضایت دادند و در این مرحله از 
۱۵ روز  مرخصی با رعایت مقررات استفاده 
پابند  برای  درخواست  یک   است.  کرده 
الکترونیک  و یک درخواست نسبت به ازادی 
مشروط ایشان داده که مرجع صاحب تصمیم 
نسبت به آزادی مشروط  و پابند الکترونیک 
موافقت نکرده و در حال گذراندن ایام حبس 

است.

حسین فریدون آزاد نشده است 
فریدون  حسین  وضعیت  آخرین  درباره  وی 
خاتمه  حبسش  ایام  فریدون  آقای  گفت: 
را  حبسش  پایان  به  مربوط  خبر  و  نیافته 
تکذیب می کنیم.  نیمی از جزای نقدی اش  
پرداخت نشده است. اتهام ایشان هم مشخص 
است و در 24 مهر ۹8 به اوین معرفی شده 
و ۵ سال حبس و ۳۱۰ میلیارد ریال جزای 
نقدی و انفصال از خدمات دولتی محکومیت 
بود که  مرتکب  دارد. چند روز در مرخصی 
غیبت شده و قطعا اگر از غیبت نیاید از وثیقه 
ای که گذاشته استفاده می شود و  اینکه آزاد 

شده است را  رد می کنیم.
سخنگوی قوه قضاییه لحظاتی بعد گفت: االن 
اطالع دادند که آقای فریدون دیشب به زندان 

بازگشته است.

خبر آزادی بقایی تکذیب می شود 
گفت:  بقایی  پرونده  خصوص  در  ستایشی 
به  قانونی  نظریه کمیسیون پزشکی  با  بقایی 
بر  و  باشد  زندان  از  باید خارج  بیماری  علت 
اساس تصمیم قضائی و مطابق قانون در مورد 
این فرد تصمیمی گرفته شده که موقت است  

و خبر آزادی وی هم تکذیب می شود.

مشایی باید به زندان برگردد
مشایی  پرونده  درباره  قضائیه  قوه  سخنگوی 
تاریخ  از  مشایی  رحیم  اسفندیار  گفت:   نیز 
۱۳ آذرماه ۹8  به دلیل فوت والده از زندان 
مرخصی گرفته است. این فرد ادعای بیماری 
داشت  و دوبار به  کمیسیون پزشکی مراجعه 
کرده و گفته توان کیفر حبس را ندارد ولی 
فرد  این  توان  تحمل  پزشکی   کمیسیون 
باید به  او  تأیید کرده است و  جهت کیفر را 

زندان برگردد.

رئیس قوه قضاییه مطرح کرد
تخریب حد مشخصی از محیط 
زیست، افساد فی االرض است

که  کسانی  برای  گفت:  قضائیه  قوه  رئیس 
آلوده  و  تخریب  را  زیست  محیط  و  زمین 
گرفته  درنظر  سنگینی  مجازات های  سازند، 
و  شرعی  دستورات  مبنای  بر  و  است  شده 
قانونی، چنانچه این تخریب به حد مشخصی 
آن  بر  االرض«  فی  »افساد  عنوان  برسد، 
صدق خواهد کرد. حجت االسالم والمسلمین 
محسنی اژه ای، در جریان نشست با مدیران 
به  اشاره  با  زیست،  محیط  حفاظت  سازمان 
تاکید  و  زیست  محیط  حفظ  مقوله  اهمیت 
آموزه های دینی بر این مهم اظهار کرد: محیط 
زیست مقوله ای است که به حیات انسان ها و 
سالمت جسم و روح آنها وابسته است و هر 
به منزله  را تهدید کند  این محیط  آنچه که 
موجودات  سایر  و  انسان  سالمت  تهدید 
می باشد. رئیس دستگاه قضا با تشریح اهمیت 
و ارزشی که در آموزه های دینی برای مقوله 
حفظ محیط زیست لحاظ شده است، گفت: 
را  زیست  محیط  و  زمین  که  کسانی  برای 
تخریب و آلوده سازند، مجازات های سنگینی 
درنظر گرفته شده است و بر مبنای دستورات 
شرعی و قانونی، چنانچه این تخریب به حد 
مشخصی برسد، عنوان »افساد فی االرض« بر 

آن صدق خواهد کرد.
اصل  تبیین  با  ادامه  در  قضائیه  قوه  رئیس 
عمومی  وظیفه  بر  ناظر  اساسی  قانون   ۵۰
در حفاظت از محیط زیست و ممنوعیت آن 

که  آن  وغیر  اقتصادی  فعالیت های  از  دسته 
غیرقابل  تخریب  یا  زیست  آلودگی محیط  با 
کرد:  تصریح  کند،  پیدا  مالزمه  آن   جبران 
برخی  در  اساسی،  قانون   ۵۰ اصل  بر  عالوه 
دیگر از اصول قانون اساسی و قوانین موضوعه 
نیز به نحوی از انحاء به موضوع مهم و حیاتی 
حفاظت از محیط زیست پرداخته شده است 
و همین امر گواهی بر اهمیت مقوله مذکور و 
توجه قانونگذار به آن است. وی بیان داشت: 
با  زیست  محیط  حفاطت  سازمان  مسئوالن 
احصاء و اولویت بندی موضوعات و مسائل این 
حوزه و بر مبنای تعریفی که از مقوله محیط 
الزم  بررسی های  می توانند  دارند،  زیست 
ایجاد  و  اصالح  تنقیح،  ضرورت  به  نسبت  را 

قانون در حوزه محیط زیست به عمل آورند.
با  نشست  این  ادامه  در  قضائیه  قوه  رئیس 
اعضای شورای  و  تاریخچه، ساختار  به  اشاره 
این  طرح  به  زیست،  محیط  حفاظت  عالی 
ترتیب  و  زمان  که  پرداخت  کلیدی  سؤال 
چه  به  مهم  شورای  این  جلسات  تشکیل 
چند  سال  در  مزبور  شورای  و  است  صورت 
جلسه برگزار می کند و چه موضوعاتی در این 
شورا مورد بررسی و رسیدگی قرار می گیرند؟

اژه ای  محسنی  والمسلمین  حجت االسالم 
همچنین به مدیران سازمان حفاظت محیط 
مستمر  برگزاری  که  کرد  توصیه  زیست 
جلسات شورای عالی حفاظت محیط زیست و 
اضافه شدن اعضای حقوقی و اختیارات بیشتر 
و  اهتمام  با  را،  نیاز  صورت  در  شورا  این  به 

جدیت بیشتری پیگیری کنند.
وی ضمن اشاره به مسائل و موضوعات کالن 
و مهمی که باید پیرامون آنها در شورای عالی 

شود،  تصمیم  اتخاذ  زیست،  محیط  حفاظت 
مسئله  جمله  از  حوزه  این  مسائل  برخی 
ریزگردها را در زمره موضوعات بین المللی و 
منطقه ای دانست و تصریح کرد: ضرورت دارد 
شورای عالی حفاظت محیط زیست، حداقل 
و  دهد  جلسه  تشکیل  بار  دو  الی  یک  سالی 
میان دستگاه های مختلف در حوزه حفاظت 
از محیط زیست، هماهنگی و هم افزایی ایجاد 
سابقه  یادآوری  با  قضائیه  قوه  رئیس  شود. 
بیش از ۶۰ ساله قانونگذاری در حوزه محیط 
متغیر  و  جدید  مسائل  به  کشور،  در  زیست 
مسائل  داشت:  بیان  و  کرد  اشاره  حوزه  این 
و موضوعات مرتبط با محیط زیست صرفاً به 
قوانینی که تاکنون در این حوزه تصویب شده 
حفاظت  مقوله  همچنین  نمی شود؛  منحصر 
سازمان  یا  دستگاه  یک  به  زیست  محیط  از 
حفاظت  عالی  شورای  لذا  ندارد؛  اختصاص 
محیط زیست با تشکیل جلسات مستمر باید 
و  متغیر  موضوعات  نظیر  مسائلی  پیرامون 
جدید حوزه محیط زیست و نحوه هماهنگی 
اتخاذ  حوزه  این  در  دستگاه ها  هم افزایی  و 
هوای  قانون  از  درصد  »چند  کند.  تصمیم 
اجرایی  تیر ۱۳۹۶ تصویب شد،  پاک که در 
شده است؟« این سؤال مهم دیگری بود که 
قاضی القضات در این جلسه از مدیران سازمان 
به  خطاب  و  پرسید  زیست  محیط  حفاظت 
تصویب  از  سال   ۵ حدود  از  پس  گفت:  آنها 
»قانون هوای پاک« باید بررسی شود که چه 
میزان از مفاد این قانون عملیاتی شده است؛ 
بر  مزبور  قانون  بخش های  از  خیلی  چنانچه 
زمین مانده و اجرایی نشده، ضرورت دارد یک 
آسیب شناسی در این رابطه از سوی سازمان 

حفاظت محیط زیست صورت گیرد و من در 
راستای اجرایی شدن کامل این قانون، خطاب 
بازرسی کل کشور نیز دستوراتی  به سازمان 
صادر خواهم کرد. رئیس قوه قضائیه در ادامه 
این نشست، با اشاره به سخنان فرمانده یگان 
حفاظت محیط زیست کشور مبنی بر طوالنی 
این  در  پرونده  یک  به  رسیدگی  روند  شدن 
، به مسئوالن سازمان حفاظت محیط  حوزه 
زیست اعالم کرد تا نمونه هایی از این دست 
پرونده ها که رسیدگی به آنها با اطاله همراه 

بوده را برای بررسی و پیگیری ارائه کنند.
مرتبط  قوانین  در  که  اصالحاتی  با  »آیا 
و  جایگاه  گرفته،  صورت  زیست  محیط  با 
زیست  محیط  حفاظت  سازمان  اختیارات 
ارتقاء یافته یا خیر؟« این سؤال مهم دیگری 
بود که رئیس قوه قضائیه از مدیران سازمان 
همین  در  قضائیه  قوه  رئیس  پرسید.  مزبور 
رابطه با اشاره به اصالح قانونی که در حوزه 
محیط زیست در سال ۱۳۷۱ صورت گرفت و 
به موجب آن، اختیار سازمان حفاظت محیط 
زیست در متوقف کردن فعالیت شرکت های 
که  مقداری  آن  گفت:  شد،  سلب  آالینده 
حافظه من از قوانین مرتبط با محیط زیست 
بگویم  باید  می دهد،  یاری  آن،  اصالحات  و 
حفاظت  سازمان  جایگاه  زمان،  طول  در  که 
حال  است؛  نکرده  پیدا  ارتقاء  زیست  محیط 
محیط  حوزه  مسائل  اینکه  به  توجه  با  آنکه 
زیست نسبت به گذشته تغییر کرده و نوع و 
ابزار آالینده ها متفاوت شده است، لذا باید به 
تناسب این تغییرات، جایگاه سازمان حفاظت 
این  قوانین  و  یابد  ارتقاء  نیز  زیست  محیط 

حوزه نیز به روز شود.


