
ایران از حقوق هسته ای خود 
دست برنمی دارد

تازه ترین جزئیات دستگیری 
سارقان بانک ملی
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فشار  هیچ  گفت:  اسالمی  شورای  مجلس  در  اراک  مردم  نماینده 
را  ایران  هسته ای  فعالیت های  جلوی  نمی تواند  قطعنامه ای  و 
محمد  برنمی دارد.  دست  خود  هسته ای  حقوق  از  ایران  و  بگیرد 
المللی  بین  آژانس  سیاسی کاری های  به  اشاره  با  آصفری  حسن 
انرژی اتمی، اظهار کرد: آژانس بین المللی انرژی اتمی رفتارهای 

جانبدارانه ای از سیاست های رژیم صهیونیستی و آمریکا ...

رییس پلیس پایتخت با تشریح دستگیری ۱۳ نفر از سارقان بانک 
ملی شعبه دانشگاه تهران و کشف بخش اعظم اموال مالباختگان، 
به صورت  همواره  را  مختلف  اماکن  ایمنی  مسائل  پلیس  گفت: 
فصلی بررسی و به مسووالن آنها متذکر می شود و آنها مکلف به 
توجه هستند در غیر این صورت مراتب به دستگاه قضایی اعالم 

می شود.سارقان حرفه ای در تعطیالت نیمه خردادماه جاری...
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حال شهرکهای صنعتی استان 
 خوب نیست 

پیامدهای روحی روانی 
اخبار تلخ 

برای  کودکان

۲٠هزار فقیر در استان  که 
تحت پوشش نیستند شناسایی شدند

استاندار کهگیلویه وبویراحمد گفت: ۲۰ هزار نفر به 
عنوان فقیر در استان شناسایی شده اند که تحت 
ایجاد  ما  خواسته  و  نیستند  نهادی  هیچ  حمایت 
فرصت اشتغالزایی برای این افراد است. علی احمد 
زاده در حاشیه نشست با رئیس بنیاد مستضعفان، 
پیشرو  نهادی  عنوان  به  مستضعفان  بنیاد  افزود: 
و  محروم  مناطق  در  و  بوده  زدایی  محرومیت  در 
برق،  آب،  دسترسی،  جاده  استان،  این  دورافتاده 
پوشش شبکه های تلویزیونی، اینترنت با مشکالتی 
جدی  حمایت  و  کمک  نیازمند  و  مواجهند  جدی 
دارند. وی اظهار داشت: کهگیلویه و بویراحمد با ۲۵ 
درصد نفت، ۱۰ درصد آب و چند سد بزرگ احداث 

شده و در دست اجرا و با این همه ...

هدف  گفت:  تهران  موقت  جمعه  خطیب 
قطعنامه در شورای حکام آژانس بین المللی 
در  امتیاز  گرفتن  را  ایران  علیه  اتمی  انرژی 
مذاکرات دانست و خطاب به اسرائیل، آمریکا 
و برخی کشورهای اروپایی گفت: این انقالب 
به کسی باج نمی دهد و بر دهن زورگو می زند.

از نماز  آیت اهلل سید احمد خاتمی در فرازی 
جمع  در  تهران  جمعه  عبادی   - سیاسی 
نمازگزاران در محل دانشگاه تهران با یادآوری 
چند مناسبت و سه تحلیل اظهار داشت: در 
دیرین  یار  و  قدیمی  مبارز  ارتحال  این هفته 
محمود  سید  االسالم  حجت  بزرگوار  امام 
دعایی را داشتیم دعایی پای ثابت نماز جمعه 
تهران بود و یک بار به ایشان گفتم راز و رمز 
این همه مداومت شما بر نماز جمعه چیست 
گفت فضیلت نماز جمعه که روشن است اما 
راحل هم می  امام  یادگار  را  نماز جمعه  من 
امام  با  دانم آمدن نماز جمعه را نوعی بیعت 
می دانم. وی افزود: این مصیبت را به خانواده 
خداوند  و  گوییم  می  تسلیت  وی  دوستان  و 
به پاس خدمات ارزشمندی مرحوم دعایی در 
دوره غربت انقالب به وی اجر جزیل به او عطا 
کند. خاتمی با اشاره به حادثه متروپل و قطار 
مشهد - یزد گفت: این حوادث جگر همه را 
سوزاند زائران امام رضا)ع( دارند به وطن خود 
ایران خود را شریک  برمی گردند و کل ملت 
غم بازماندگان می دانند که امیدواریم خداوند 
به  و  کند  عنایت  اجر  و  صبر  بازماندگان  به 
مصدومان شفای عاجل. مهم این است رهبری 
فرمودند مقصران حادثه شناسایی و مجازات 
عبرت آموز شوند تا شاهد چنین وقایع تلخی 
امروز  گفت:  تهران  موقت  خطیب  نباشیم. 
اهلل سعیدی  آیت  سالروز شهادت  ۲۰ خرداد 
اولین شهید انقالب اسالمی زیر شکنجه است 
که می گفت اگر مرا بکشید و خونم را روی 
زمین بریزید خونم می گوید خمینی. این دل 
و جگر و در کنار آن بصیرت می خواست.   وی 
ادامه داد: سال ۱۳4۵ که هنوز مرزها روشن 
نبود این شهید برابر لیبرال ها موضع داشت و 

می گفت اینها امام راحل را قبول...

کهگیلویه  استاندار  اقتصادی  امور  هماهنگی  معاون 
حال شهرک های صنعتی  اینکه  تایید  با  بویراحمد  و 
استان خوب نیست، گفت: در راستای احیاء واحدهای 
راکد و رفع مشکالت واحدهای تولیدی برنامه بازدید 
از شهرک ها را در دستور کار قرار داده ایم. سید احسان 
صنعتی  واحدهای  از  برخی  از  بازدید  در  عسکری 
بیان  با  یاسوج  فرودگاه  صنعتی  شهرک  در  مشتقر 
شهرک ها  در  مستقر  واحدهای  فعالیت  عمده  اینکه 
واحدها دچار  این  از  برخی  افزود:  است،  مختل شده 
اختالل ۱۰۰ درصدی و به طور کامل تعطیل شده اند، 

برخی واحدها هم نیمه فعال هستند....

معاون هماهنگی امور اقتصادی استاندار:

2

2

2 4

رئیس پلیس راهنمایی و رانندگی استان
 خبر داد؛

 »برخورد با پالک های مخدوش«
 در یاسوج تشدید می شود 

منطقه زیالیی بویراحمد 
پایلوت کشت گیاهان 

دارویی می شود

هدف قطعنامه علیه ایران 
امتیاز گرفتن در مذاکرات است 
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رئیس کل دادگستری کهگیلویه و بویراحمد خبر داد:

محکومیت میلیاردی 
8 مدیردر استان  

 محمد اسالمی پنجشنبه شب با حضور در برنامه »صف اول« 
با بیان اینکه تعداد این دوربین ها، ۱۷، ۱۸ عدد  شبکه خبر 
توقف  غربی ها  راهبرد  چرا  که  سوال  این  به  پاسخ  در  است 
شفاف  شعار  امروز  گفت:  است،  ایران  هسته ای  فعالیت های 
نظام در دنیا سلطه پیشتازی برای پیشوایی است، شما بخوانید 
برای  پیشتازی  این  را،  امریکایی ها  امنیتی  استراتژی های 
تحت  را  همه  و  کردن  سروری  و  کردن  آقایی  آن  پیشوایی، 
سلطه قرار دادن هدفش است و با شعارهایی که مطرح می کنند 
به سمت  را  این است که کشورها  دنبال می کنند  الگویی که 
خلع سالح می برند، به سمت تسلیم می برند که بتوانند بر آن ها 

چیره شوند.
اسالمی ادامه داد: حاال هر کسی خود را تسلیم کرد، در این ها 
ذوب شد و تحت فرمانشان قرار گرفت به طور طبیعی کاری با 
آن ندارند، چون برایشان هیچ مزاحمتی ندارد، اما اگر کسی برای 
منافع ملی خود و امنیت ملی خود؛ حدود، ضابطه و چارچوب 
قائل شد و با این ها همراه نشد، خود به خود این می شود نقطه 
مقابل این ها، و به اشکال مختلف و به شیوه های مختلف با آن 
درگیر می شوند. ما با شعار استقالل آزادی جمهوری اسالمی از 
بدو پیروزی انقالب اسالمی تاکنون با این ها در تنش هستیم. 
نیست مال رویکرد  این تنش مال سیاست جمهوری اسالمی 

دولتمردان یا دولت های مختلف جمهوری اسالمی نیست.
رئیس سازمان انرژی اتمی با اشاره به اینکه در این ۲۰ سال 
گذشته تمام شیوه ها، تمام رفتارهایی که شما از آن ها به یادگار 
دارید، تمام عملیات روانی که انجام دادند، کار دیپلماسی ای که 
انجام دادند، تحریم های گوناگونی که وضع کردند، قطعنامه های 
گوناگونی که چه در شورای امنیت سازمان ملل، چه سایر موارد 
که  بوده  سیاست  این  پیشبرد  راستای  در  همه  کردند  وضع 
جمهوری اسالمی ایران را متوقف کند، گفت: ایران به دنیا اجازه 
داد که نظارت های فراپادمانی داشته باشید برای اعتمادسازی، 
این  را،  اتهامات  این  بسته  این  برجام کل  بعد شما در همین 
تهمت ها و این نسبت های ناروا را در قالب پی ام دی بستید و 
خودتان هم هیچ کدام از تعهداتتان را انجام ندادید حاال دوباره 
آمدید می خواهید برگردید به برجام، برگردید بیایید، اما چرا 
پکیج بسته شده که دلیل وجودی برجام است همان کنار باز 
کردید، این بازی ها چه است در می آورید سر ملت ایران؛ این 

کل موضوع است.
اسالمی در پاسخ به این سوال که چطور می شود یک عضوی 
که یک رژیم جعلی هست، عضو آژانس هم نیست، عضو ان پی 
تی هم نیست می آید ادعایی مطرح می کند و آژانس را دنبال 
خودش می کشاند؟، اظهار داشت: این باعث تأسف است که یک 
نهاد بین المللی این گونه می تواند توسط یک رژیم غیرمشروع 

این گونه مورد بهره برداری قرار بگیرد و حیثیتش را این طوری 
زیر سؤال ببرد و این جزو نوبرانه هایی است که انسان در این 

عصر مشاهده می کند.
رئیس سازمان انرژی اتمی با تاکید بر اینکه همه تعهداتی که 
است،  آژانس  ضوابط  با  مغایر  شده،  پذیرفته  برجام  در  ایران 
پذیرفته؟  و  رفته  بار  زیر  ایران  اسالمی  جمهوری  چرا  افزود: 
چرا پذیرفته خودش را محدود کند و تحت نظارت و کنترل 
بلند قرار بدهد؟ فقط به خاطر  شدیدتر در دوره زمانی نسبتاً 
این که از این اتهام، کشور رها شود و اعتمادسازی کند، این 
حسن نیت و حسن ظنی که وجود داشته در مذاکره و در توافق 
برجام، این به هیچ وجه مورد توجه قرار نمی گیرد که این اصل 

مطلب بوده است.
داده من  داد و ستدی است،  معامله، یک  داد: یک  ادامه  وی 
را  ظرفیتم  و  فعالیتم  می کنم،  کم  را  خود  سرعت  چیست؟ 
محدود می کنم، آن چه را که در ازای آن پذیرفتید کلیه آن 
می کنید  لغو  شده  تدوین  و  تعریف  اینجا  در  که  تحریم هایی 
اسالمی  جمهوری  هسته ای  پیشرفت  به  می کنید  کمک  بعد 
ایران، شما تحریم ها را لغو نکردید که هیچ، اضافه هم کردید، 

اآلن  نکردید،  کمک  قباًل  که  هم  ایران  هسته ای  پیشرفت  به 
طبق  ما  اینکه  بر  تاکید  با  اسالمی  نمی کنید.  کمک  هم 
چارچوب داریم حرکت می کنیم یعنی ما عملیات هیجان انگیز 
را کار  برنامه خودمان  ما  انجام نمی دهیم، گفت:  ماجراجویانه 
می کنیم و امسال ما برای اولین بار در تاریخ، آن سی پی افی 
را که هر کشوری در آژانس باید داشته باشد، چارچوب برنامه 

هسته ای را ما اآلن در اختیار آژانس گذاشتیم، ارسال کردیم.
رئیس سازمان انرژی اتمی اضافه کرد: طبق آرتیکل دو و سه 
آژانس وظیفه دارد  اتمی،  انرژی  المللی  بین  آژانس  اساسنامه 
به کشورها کمک  آمیز هسته ای  فناوری صلح  برای گسترش 
بکند،  حمایت  بکند،  پشتیبانی  کند،  تشویق  نوشته  کند، 
وساطت کند که فناوری ها انتقال داده شود و حمایت کند هم 
در بحث فناوری، هم در بحث آموزش و توسعه منابع انسانی 
یک دامنه وسیعی را برایش تکلیف کرده، خب آژانس این است، 

اما واقعاً این سازمان بین المللی اسیر صهیونیست هاست.
صدور  و  اروپایی ها  بدعهدی  به  ایران  واکنش  درباره  وی 
قطعنامه شورای حکام گفت: ما گفتیم باقی مانده حسن نیت 
دوربین  تعدادی  برجام  در  می دهیم،  خاتمه  هم  را  خودمان 
اضافه شد برای این که همان محدودیت ها را بتواند ثبت کند، 
این  خب  است.  شده  قید  برجام  در  که  محدودیت هایی  ثبت 
گام  یک  عنوان  به  را  آن  حافظه  کارت  بود،  نصب  دوربین ها 
کوچک که در همین سال گذشته ما بر اساس مصوبه مجلس 
و شورای عالی امنیت ملی اجازه دادیم که کارت حافظه که پر 
می شد بیاید عوض کند، نه این که ببرد آن جا پیش ماست و 
پلمپ می شود، نکته ای که وجود داشت این بود که ما ضبط 
به  باشد  بودیم  گذاشته  طور  همین  را  برجامی  دوربین های 

عنوان باقی مانده حسن نیت در جهت اعتمادسازی
رفتار  یک  رفتار  اصاًل  نه  دیدیم  که  اآلن  داد:  ادامه  اسالمی 
غیرقابل  حقیقت  در  و  واهی  اتهامات  یک  غیرحقوقی،  کاماًل 
مکان ها  این  از  یکی  مکان  این چهار  از  مثال  عنوان  به  قبول 
را بستند یعنی نوشت دیگر »No more question« دیگر 
 No more« اینی که تو دو ماه پیش آمدی و سؤال ندارد. 
question« نوشتی. خب پس دوباره اآلن برای چه آمدی در 
گفتم  من  که  این  کردی؟  بازش  و  بردی  سؤال  زیر  گزارشت 

اراده ای در شخص مدیرکل مشاهده نمی شود که بخواهد قانع 
قانع  نشی، خب  قانع  اراده می کنی که  وقتی شما  شود، خب 
سیاسی  این  ببینید  پس  است؟  رفتاری  چه  این  نمی شوی. 
بودنش، نفوذی بودن و اسیر بودن است، جریان صهیونیستی 
بر این جریان یک امر واضح و بدیهی است، بنابراین ما فغالیت 
امشب  را هم  بقیه اش  دادیم،  را خاتمه  از دوربین ها  تعدادی 
و فردا خاتمه خواهیم داد. تعداد این دوربین های فراپادمانی، 
۱۷، ۱۸ عدد است. وی تاکید کرد: توافقی که صورت گرفته 
ماست،  داده های  ماست،  تعهدات  بخش  یک  دارد؛  بخش  دو 
بخش دیگر ستانده های ما. این داده و ستانده از این طرف و آن 
طرف هر طوری بخوانید درست است دیگر، خب شما باید به 
تعهداتان عمل کنید، این نمی شود که تا اآلن برای من کردید 
تکلیف فرضی بعد به من می گویید که نه شما باید حتماً انجام 
دهید یعنی چه؟ این یک معامله بوده، این معامله یک طرفش 
با حسن نیت تعهداتش را انجام داده، شما انجام ندادی، طبیعی 
است که من هم نباید انجام دهم، شما اگر آمدید تعهدات را 

انجام دادی، من هم دوباره شروع می کنم.
آژانس  این سوال که  به  پاسخ  اتمی در  انرژی  رئیس سازمان 
چه تضمینی می دهد که اگر ما چرخه سوخت نداشته باشیم، 
این ها اجازه بدهند و سوخت در اختیار ما قرار بدهند؟، گفت: 
اتفاقاً یکی در اینستاگرام من چند روز پیش نوشته بود که آقا 
چیزهایی که هست را که راحت به ما می دهند، چرا کشور را به 
دردسر می اندازید؟ گفتم شما لطف کن برو برایمان رادیودارو 
بخر بردار و بیار، می دهند به شما رادیودارو؟ حتی بعد از برجام 
همین  دارو.  رادیو  کند  تهیه  کشورمان  است  نتوانسته  ما  هم 
این ها روی  مثالی که زدید رآکتور تهران سوخت ۲۰ درصد، 
چرخه سوخت این همه غوغا و سر و صدا راه می اندازند؛ روی 

چرخه سوخت است.
اسالمی درباره پیشرفت های صنعت هسته ای گفت: یک جریان 
سنگین علمی و پژوهشی و صنعتی اآلن شکل گرفته است هم 
در حوزه پرتودهی ها، هم در بحث مسائل مربوط به ایزوتوپ های 
پایداری که تنوعی از یافته ها را دارد هم در بحث آب سنگین 
باال  العاده  افزوده فوق  ارزش  هست، مشتقات آب سنگین که 
دارد و یا در ارتباط با بحث پالسما که خب پالسماتراپی را ما 
کار کردیم و داریم وارد عرصه هایی می شویم که واقعاً روزمره 
برای زندگی مردم و به خصوص کسانی که از بیماری سرطان 
رنج می برند این هم در کنار رادیوداروها و آن اقداماتی که در 
تازه این یک ظرفیت جدید و جبهه جدیدی را  گذشته شده 
این ها دستاوردهایی است  باز کرده که  به مردم  برای خدمت 
که در این چند ماهه پرشتاب داریم صنعتی می کنیم این ها را 

و پیش می بریم.

اسالمی:
 به فعالیت تمام دوربین های فراپادمانی

 پایان می دهیم
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رئیس پلیس راهنمایی و رانندگی استان خبر داد

 »برخورد با پالک های مخدوش« در یاسوج 
تشدید می شود 

و  کهگیلویه  استان  رانندگی  و  راهنمایی  پلیس  رئیس 
بویراحمد با بیان اینکه دست کاری و مخدوش کردن پالک 
خودروهای  با  برخورد  تشدید  طرح  از  است،  جرم  خودرو 
پالک مخدوش در سطح شهر یاسوج، مرکز استان خبر داد.

ارتقا  طرح  اجرای  حاشیه  در  پیوست«  »جابر  سرهنگ 
شد،   برگزار  پنجشنبه شب  که  ترافیکی  و  اجتماعی  امنیت 
با اعالم این خبر گفت: در این طرح با همکاری یگان امداد 
تک  پالک،  فاقد  خودروهای  و  شکن  هنجار  خودروهای  با 
پالک، پالک مخدوش، خودروهای حادثه ساز و شیشه دودی 
برخورد می شود. وی این طرح با هماهنگی دستگاه قضایی 
توقیف  این طرح  در  که  کرد: خودروهایی  اظهار  اجرا شده 
می شوند به پارکینگ هدایت و رانندگان به دستگاه قضایی 
معرفی خواهند شد. رئیس پلیس راهنمایی و رانندگی استان 
کهگیلویه و بویراحمد خاطرنشان کرد: خودروهای توقیفی تا 
زمانی که کلیه جرایم و خالفی های، مالیات، بیمه و عوارض 
شهرداری در پارکینگ نگهداری می شوند. سرهنگ پیوست 
تصریح کرد: از مردم انتظار داریم که با پلیس در این زمینه 
همکاری کنند. وی بیان کرد: بنا بر ماده ۷۲۰ قانون مجازات 
نقلیه  وسایل  و مشخصات پالک  ارقام  در  اسالمی هر کس 
موتوری زمینی، آبی یا کشاورزی تغییری ایجاد و یا پالک 
وسیله نقلیه موتوری دیگری را به  آن الصاق کند یا برای آن 
پالک تقلبی بکار برد یا چنین وسایلی را با علم به تغییر و 
یا تعویض پالک تقلبی مورد استفاده قرار دهد به حبس از۶ 

ماه تا یک سال محکوم خواهد شد.

استفاده از ظرفیت های دانش بنیان
 در تولید ضروری است

نیاز روز جامعه  به  با توجه  یاسوج گفت:  امام جمعه موقت 
باید از ظرفیت شرکت های دانش بنیان در تولیدات استفاده 
کرد و روش های قدیمی و کم بازده را به خصوص در حوزه 

کشاورزی و دامداری کنار گذاشت.
حجت االسالم سیروس حکمتی نیک  روز جمعه در خطبه 
و  کهگیلویه  مرکز  یاسوج  شهر  هفته  این  جمعه  نماز  های 
در  بسیاری  تولیدی  های  ظرفیت   : داشت  اظهار  بویراحمد 
کشور وجود دارد، اما به علت استفاده از روش های سنتی 

بازدهی چندانی در تولید ندارند.
وی افزود:با توجه به شعار سال استفاده از ظرفیت های علمی 
در محصوالت تولیدی، زمینه اشتغال، افزایش تولید و کاهش 

وابستگی به واردات را در پی خواهد داشت.
بیت  اهل  سیره  به  اشاره  با  نیک  حکمتی  االسالم  حجت 
علیه  رضا  امام  زندگی  به خصوص سیره  و طهارت  عصمت 
از  پس  و  گرفت  یاد  را  سیره  این  باید  کرد:  بیان  السالم 
یادگیری معارف اهل بیت آن را به دیگران نیز یاد دهیم و 
چنین است که سیره اهل بیت در جامعه گسترش پیدا کرده 

و مشکالت کمتر می شود.
حجت االسالم حکمتی نیک در خصوص ابعاد شخصیتی امام 
رضا علیه السالم عنوان کرد: الزم است که در همه مراحل 

زندگی خود از سیره شخصیتی آن حضرت استفاده کنیم.
وی به فیلم موهن عنکبوت مقدس در جشنواره کن فرانسه 
نازنین  وجود  به  آن جشنواره  در  داشت:  ابراز  و  کرد  اشاره 
افراد  ای  عده  و  بود  توهین شده  السالم  علیه  رضا  حضرت 
نفرت  الحال در آن جشنواره تجلیل شدند که مورد  معلوم 
این  به  و شیعیان  میزان محبت مردم  و  قرار گرفتند  مردم 

امام بزرگوار افزایش پیدا کرد.
امام جمعه موقت یاسوج با بیان اینکه امام رضا علیه السالم 
در بین ایرانیان و همه شیعیان جهان دارای جایگاه رفیع و 
و  ادوار  همه  در  اسالمی  ایران  مردم  گفت:  است  باعظمتی 
امام بزرگوار نشان دادند که  این  به  ارادت خود را  زمان ها 

باید بد اندیشان درس عبرت بگیرند.
وی در بخش دیگری از سخنانش به رحلت جانگداز بنیانگذار 
امام خمینی  افزود:  ایران اشاره کرد و  انقالب اسالمی  کبیر 
معجزه قرن شناخته شده بود بنابراین ضروری است جوانان 
و نوجوانان راه و شخصیت و انقالب امام را بیشتر بشناسند.

حجت االسالم حکمتی نیک ادامه داد: یکی از اصول حاکم 
امام اصل ناب اسالم ناب محمدی است و نفی  خط فکری 
را  ناب  اسالم  می توان  امام  سیره  در  که  آمریکایی  اسالم 
جستجو کرد. وی اضافه کرد:  امام همواره در مقابل اسالم 
و  مظلوم  طرفدار  ناب  اسالم  و  است  گرفته  قرار  آمریکایی 
طرفدار  آمریکایی  اسالم  و  است  واقعی  معنای  به  عدالت 
ظلم و ستم بوده و در منطق امام اسالم آمریکایی هیچگونه 
جایگاهی ندارد. وی افزود: از اصول دیگر خط امام استقالل و 
حفظ روحیه استقالل و ضد سلطه پذیری است و امام معتقد 
بود در همه عرصه ها باید مستقل باشیم و از توانمندی های 
کشور به خوبی استفاده کنیم و امام با این اصل به دنبال این 

بود که کفار بر مسلمانان تسلط پیدا نکنند. 
خطیب موقت نماز جمعه یاسوج در ادامه به موضوع اقتصاد 
اشاره کرد و گفت: اقتصاد اولویت اول کشور بوده و رهبری 
لذا  تاکید داشتند  به آن  اخیر همواره نسبت  در سال های 
و  کنند  اقدام  باید  اقتصادی  تنگناهای  رفع  برای  مسئوالن 
اکنون طرح تحول اقتصادی در دست است که باید به خوبی 

اجرا شود.

رئیس بنیاد مستضعفان گفت:

بنیاد مستضعفان ۲ هزار مسکن برای 
افراد کم بضاعت استان احداث می کند

انقالب اسالمی گفت: ۲ هزار واحد  رئیس بنیاد مستضعفان 
مسکونی برای اقشار کم درآمد و محروم در مناطق مختلف 
احداث  بنیاد  این  همکاری  با  وبویراحمد  کهگیلویه  استان 

خواهد شد.
پرویز فتاح روز پنجشنبه در حاشیه سفر به بخش کم برخودار 
دیشموک در  گفت وگوی اختصاصی با ایرنا اظهارداشت: این 
کمیته  پوشش  تحت  مددجویان  برای  مسکونی  واحد  تعداد 
خواهد  احداث  ندارند  مسکن  که  کسانی  و  بهزیستی  امداد، 

شد.
مسکونی  واحد  تعداد  این  احداث  صورت  در  کرد:  بیان  وی 
تخصیص  بویراحمد  و  کهگیلویه  استان  به  بیشتری  سهمیه 

داده خواهد شد.
فتاح بر همکاری مدیران استانی در اجرای و احداث این تعداد 

واحد مسکونی تاکید کرد.
اقشار  به  کمک  و  زدایی  محرومیت  برای  کرد:  اضافه  وی 
کم درآمد بصورت کمک موردی نیز  ۲۰ میلیارد تومان به 
بهزیستی و کمیته امداد کهگیلویه وبویراحمد کمک خواهد 

شد.
فتاح تصریح کرد: همچنین مباغ یکصد میلیارد تومان  اعتبار 
کهگیلویه  به  اشتغالزایی  برای  الحسنه  قرض  بصورت  نیز 

وبویراحمد تخصیص داده می شود.
وی افزود کرد: راه توسعه بخش های محروم استان کهگیلویه 

و بویراحمد از سوی بنیاد ادامه خواهد داشت.
فتاح در سفر دوره ای خود به استان کهگیلویه و بویراحمد 
در  و  بازدید  دیشموک  و  رییس  قلعه  محروم  های  بخش  از 

شورای اداری بخش دیشموک نیز شرکت کرد.

۲٠هزار فقیر در استان  که 
تحت پوشش نیستند شناسایی شدند

عنوان  به  نفر  هزار  گفت: ۲۰  وبویراحمد  کهگیلویه  استاندار 
هیچ  حمایت  تحت  که  اند  شده  شناسایی  استان  در  فقیر 
برای  اشتغالزایی  فرصت  ایجاد  ما  خواسته  و  نیستند  نهادی 

این افراد است.
علی احمد زاده در حاشیه نشست با رئیس بنیاد مستضعفان، 
افزود: بنیاد مستضعفان به عنوان نهادی پیشرو در محرومیت 
زدایی بوده و در مناطق محروم و دورافتاده این استان، جاده 
دسترسی، آب، برق، پوشش شبکه های تلویزیونی، اینترنت با 
و حمایت جدی  نیازمند کمک  و  مواجهند  مشکالتی جدی 

دارند.
نفت،  با ۲۵ درصد  بویراحمد  و  داشت: کهگیلویه  اظهار  وی 
دست  در  و  شده  احداث  بزرگ  سد  چند  و  آب  درصد   ۱۰
اجرا و با این همه سرمایه های خدادادی، اکنون ۶۰ روستای 
آن با تانکر آبرسانی می شوند و تعداد زیادی هم با تنش آبی 

مواجهند.
وی افزود: توجه به سطح گستردگی و عمق محرومیت در این 
استان، این نهاد انقالبی در مناطق لنده، دیشموک، زیالیی، 
استان  افتاده  دوره  و  محروم  مناطق  دیگر  و  کلوار  سیالب 

خدمات و وسعت کار خود را تعمیم بخشد.
استاندار تاکید کرد: بنیاد مستضعفان انقالب اسالمی و بنیاد 
مهمی  کارهای  لنده  و  دیشموک  محروم  مناطق  در  علوی 
می طلبد  منطقه  سخت  شرایط  دلیل  به  اما  اند،  داده  انجام 

توجهات به این مناطق بیشتر شود.
بخش  در  استان  توانمندی های  و  ظرفیت ها  به  احمدزاده 
گذاری  سرمایه  گفت:  و  کرد  اشاره  خاک  و  آب  کشاورزی، 
توجه  مورد  لبنی  محصوالت  و  شیری  گاوداری  ایجاد  در 
در  آبرسانی  طرح های  کرد:  خاطرنشان  استاندار  گیرد.  قرار 
با  که  داریم  استان  این  مناطق مختلف  در  بخش کشاورزی 
فعال شدن آنها به اشتغال و تولید استان کمک می کند و در 
بنیاد  گفت:  استاندار  هستیم.  حمایت  نیازمند  خصوص  این 
محرومیت  برای  خوبی  الگوی  اسالمی  انقالب  مستضعفان 
افزود:  وی  است.  اشتغال  و  کار  برای  زمینه  ایجاد  و  زدایی 
از این  با توجه به عمق و گستردگی محرومیت در مناطقی 

استان توجهات این نهاد انقالبی بیشتر و فراگیرتر شود.
ویژه  یاسوج  سلمان  بیمارستان  داشت:  ابراز  احمدزاده 
ایثارگران که در آن بیماران ایثارگر، اعصاب و روان، شیمیایی 
و معلول بستری و تحت درمان هستند در ساختمانی قدیمی 
و متروکه است و فاقد تجهیزات مناسب و آمبوالنس بوده که 
باید در این خصوص تدبیری شود و نیازمند کمک و حمایت 
مقدس  دفاع  موزه  کرد:  خاطرنشان  وی  هستیم.  بنیاد  این 
و  نیست  مناسبی  وضعیت  در  ساختمانی  لحاظ  به  استان 
از  بیش  گفت:  استاندار  گیرد.  قرار  توجه  مورد  داریم  انتظار 
شغل  متقاضی  استان  این  در  ایثارگر  فرزند   ۸۰۰ هزار  یک 
هستند که از این نهاد انقالبی تقاضای بسترسازی برای ایجاد 

فرصت اشتغال این عزیزان هستیم.

عملیات اجرایی ۴ پروژه آبرسانی
 در کهگیلویه و بویراحمد آغاز شد

مدیرعامل شرکت آب و فاضالب کهگیلویه و بویراحمد گفت: 
عملیات اجرایی 4 پروژه آبرسانی در شهر ستان های کهگیلویه 
و بهمئی با اعتبار ۲۸۰ میلیارد ریال آغاز شد. اسفندیار برخه 
اظهار داشت: بیش از ۲۸۰ میلیارد ریال اعتبار برای اجرای 4 
پروژه آبرسانی در شهرستان های کهگیلویه و بهمئی تخصیص 
یافت. وی با اشاره به اینکه پروژه آبرسانی مجتمع دهدشت 
غربی یکی از پروژه های مهم در حال اجرا است، عنوان کرد: 
جمله  از  انتقال  لوله  خط  کیلومتر   4۱ اجرای  بینی  پیش 
عملیات اجرایی این پروژه بوده که بیش از ۲۸ کیلومتر آن 
با  مکعب  متر   ۲۰۰ متراژ  به  مخزن  و  است  شده  عملیاتی 
اعتبار بالغ بر ۲۱۵ میلیارد ریال نیز در حال اجرا است. برخه 
ابراز کرد: ۱۵ روستا با جمعیتی بیش از ۶۵۰۰ نفر از خدمات 
این مجتمع بزرگ آبرسانی که بخش هایی از آن بیش از ۷۰ 
کهگیلویه  شهرستان  در  دارند،  فیزیکی  پیشرفت  هم  درصد 
به  آبرسانی  مجتمع  داد:  ادامه  وی  شد.  خواهند  مند  بهره 
آبفا  فعال  پروژه های  دیگر  از  کوثر  سد  از  بهمئی  شهرستان 
بوده که این پروژه برای ۲ روستا با جمعیتی بالغ بر ۱۲۰۰ نفر 
و با اجرای ۱۷ کیلومتر خط لوله، زمین به پیمانکار تحویل 
شده و این پروژه هم با اعتباری به میزان ۶۵ میلیارد ریال به 

زودی آغاز به کار می کند.

استاندار  اقتصادی  امور  هماهنگی  معاون 
کهگیلویه و بویراحمد با تایید اینکه حال 
نیست،  استان خوب  صنعتی  شهرک های 
راکد  واحدهای  احیاء  راستای  در  گفت: 
برنامه  تولیدی  و رفع مشکالت واحدهای 
بازدید از شهرک ها را در دستور کار قرار 

داده ایم.
از  بازدید  در  عسکری  احسان  سید 
در  مشتقر  صنعتی  واحدهای  از  برخی 
بیان  با  یاسوج  فرودگاه  صنعتی  شهرک 
در  واحدهای مستقر  فعالیت  عمده  اینکه 
شهرک ها مختل شده است، افزود: برخی 
از این واحدها دچار اختالل ۱۰۰ درصدی 
برخی  شده اند،  تعطیل  کامل  طور  به  و 

واحدها هم نیمه فعال هستند.
وی با بیان اینکه سیاست حوزه اقتصادی 
مقیاس های  در  واحدها  احیاء  استان 
مختلف است، اظهارکرد: در سیاست حوزه 
اقتصادی واحدهایی که فعال هستند باید  
چرخه  به  باید  راکد  واحدهای  و  فعال تر 

تولید بازگردند.
استاندار  اقتصادی  امور  هماهنگی  معاون 
کرد:  خاطرنشان  بویراحمد  و  کهگیلویه 
شهرک  در  مستقر  موتورسیکلت  کارخانه 
بر ۱۰ سال تعطیل  بالغ  صنعتی فرودگاه 
شده و این تعطیلی زیبنده اقتصاد استان 
نیست، برنامه داریم به هر نحو ممکن این 
تا  بازگردانیم  تولید  چرخه  به  را  واحدها 
هم اقتصاد استان به شرایط بهتری برسد 
و هم اشتغال ساماندهی شود. عسکری در 
تولیدی  واحدهای  عمده مشکل  خصوص 
واحدهای  مشکالت  کرد:  تصریح  استان 
به همین  است  متنوع  و صنعتی  تولیدی 
دلیل نمی توان یک نسخه خاص برای همه 
واحدها تجویز کرد برخی از واحدها مدت 
زیادی تعطیل بوده به همین دلیل خطوط 
از  کارخانه  و  مستهلک  و  فرسوده  تولید 

چرخه تولید خارج شده است.
وی ادامه داد: برخی از واحدهایی تولیدی 
بازاریابی  نتوانستند  اما  هستند  فعال 

خوبی در سطوح مختلف داشته باشند که 
ارائه  راه حل  موجود  مشکالت  با  متناسب 

می دهیم.
همچنین کریم روزبهان، سرپرست سازمان 
صنعت، معدن و تجارت استان کهگیلویه 
اینکه ۱4۷ واحد  به  اشاره  با  بویراحمد  و 
وجود  استان  در  راکد  صنعتی  و  تولیدی 
دارد، گفت: طبق برنامه زمان بندی وزارت 
 ۲۶ باید  امسال  تجارت  و  معدن  صنعت، 

واحد در استان به چرخه تولید بازگردند.
درب  انواع  کننده  تولید  واحد  از  بازدید 
که  بود  برنامه  اولین  نوشابه  و  آب  بطری 
برای  و  بود  فعال  واحد  این  خوشبختانه 
معاون  که  بود  اعتبار  نیازمند  توسعه 
اقتصادی از بانک ها خواست با سرمایه گذار 
همکاری  ندارد،  بانکی  بدهی  هیچ  که 
دنا  میلگرد  تولید  واحد  از  بازدید  کنند. 
دیگر طرح بازدیدی بود. واحدی ضایعات 
با   اما  شمس را به میلگرد تبدیل می کرد 
و  نهم  دولت  در  میلگرد  ورود  شدن  آزاد 

و  شد  تعطیل  بود  فعال  که  واحد  دهم 
و  غیرفعال  که  است  سال   ۱۰ از  بیش 

ماشین االت آن هم مستهلک شده است.
سرمایه گذار  خواجه احمدی”،  “محمدعلی 
این  اینکه  به  اشاره  با  دنا  سلسله  فوالد 
تعطیل  که  است  سال   ۱۰ از  بیش  واحد 
بود   فعال  کارخانه  که  زمانی  گفت:  شده 
۲۸ نفر در این واحد مشغول به کار بودند 
تسهیالت  که  صورتی  در  اکنون  هم  و 
پروژه  این  به  تومان  میلیارد   ۲۰ معادل 
اختصاص یابد زمینه برای اشتغال ۵۰ نفر 
و  کهگیلویه  استاندار  معاون  است.  فراهم 
واحد  این  برای  باید  کرد:  بیان  بویراحمد 
جلسه مجزایی با حضور بانک های صنعت 

و معدن و بانک صادرات تشکیل شود.
موتورسیکلت  مونتاژ  کارخانه  از  بازدید 
در  استان  اقتصادی  تیم  برنامه  دیگر 
شهرک صنعتی فرودگاه بود، متاسفانه این 
واحد صنعتی که حدود ۱۰ سال پیش با 
بیش از ۶۰ کارگر فعالیت داشت، تعطیل 
شده و سوله آن به محل نگهداری کاال و 
روزبهان،  بود که  تبدیل شده  انبار پخش 
سرپرست سازمان صمت استان کهگیلویه 
و بویراحمد در این رابطه گفت: زیبنده و 
قابل پذیرش نیست که یک واحد تولیدی 

و صنعتی به انبار پخش تبدیل شود.
این  نماینده سرمایه گذار   مینا حسینی، 
واحد صنعتی گفت:این واحد صنعتی که 
انجام  موتورسیکلت  تولید  و  مونتاژ  کار 
می داد به دالیل مختلف تعطیلی شده و 
لوله پروفیل  تاسیس  نیز جواز  اکنون  هم 
وبهره  حمایت  صورت  در  و  ایم  گرفته  را 
بصورت  نفر  برای ۶۰  واحد  این  از  براری 

مستقیم شغل ایجاد می شود.
تولید  یک  احسانی،  ظهراب  همچنین 
کننده تابلو برق به معاون استاندار گفت: با 
وجود تولید تابلوهای برق اما شرکت برق 
تولیدات  از  بویراحمد  و  کهگیلویه  استان 
که  کند  نمی  خرید  صنعتی  واحد  این 
انتظار همکاری و مساعدت در این زمینه 

داریم.
و  کهگیلویه  دادگستری  کل  رئیس 
بویراحمد گفت: حکم محکومیت ۸ مدیر 
دستگاه اجرایی استان به دلیل بی توجهی 

به قانون صادر شد.
حسن نگین تاجی اظهار داشت: در خصوص 
محکومیت ۸ نفر از مدیران استان که در 
به  توجه  بدون  مسئولیت،  تصدی  زمان 
تغییر کاربری  به ممنوعیت  قانون مربوط 
اراضی و قوانین مرتبط مبادرت به اعطای 
سبب  و  کرده  مقررات  خالف  انشعابات 
شدند اراضی درجه یک کشاورزی توسط 
افراد و برخی تعاونی ها به زمین های آماده 
مسکونی  فروش  برای  امکانات  دارای  و 

تبدیل شوند رای قطعی صادر شد.
کهگیلویه  استان  دادگستری  کل  رئیس 
دادگاه  در  قاطع  رای  گفت:  بویراحمد  و 
تجدید نظر صادر و به اجرای احکام جهت 

اجرای حکم ارسال شده است.
اشخاص  این  پرونده  افزود:  تاجی  نگین 
تحت  استان  بازرسی  سازمان  شکایت  با 
عنوان جرم و تخلف مدیران و ترک فعل 
بوده   9۵ تا   ۸۵ سال های  به  مربوط  آنها 
از  نکنند که پس  لذا مدیران تصور  است 

خدمت،  حتی  یا  مدیریت  دوران  اتمام 
مورد تعقیب واقع نمی شوند، بلکه دستگاه 
افراد  از خدمت  بعد  سال ها  حتی  قضایی 
حقوق  به  مربوط  موضوعات  در  می تواند 
عامه ورود کرده برخورد عبرت آموز کند.

رعایت  بدون  افراد  این  شد:  یادآور  وی 
از کمیسیون ماده  اجازه  و  قانونی  ضوابط 
کاربری  تغییر  از  جلوگیری  قانون  یک 

اعطای  به  مبادرت  کشاورزی  اراضی 
انشعابات آب، برق و گاز به افراد کرده اند 
بین رفتن کاربری  از  اقدام سبب  این  که 
به  زمین ها  تبدیل  و  کشاورزی  و  باغات 
مبارزه  قانون  نقض  نهایت  در  و  مسکونی 

با خرد شدن اراضی شده  است.
نگین تاجی افزود: محکومیت این افراد هر 
البته  و  است  تومان  میلیارد  چندین  نفر 

رسیدگی  جهت  هنوز  پرونده  از  بخشی 
از  که  متهمین  از  دیگری  تعداد  جرم  به 

مدیران استان هستند مفتوح است.
با  قضایی  دستگاه  کرد:  خاطرنشان  وی 
و  نکرده  مماشات  مقامی  و  شخص  هیچ 
حقوق  احقاق  راستای  در  و  ندارد  تعارف 
عمومی و حفظ و حراست از بیت المال و 
قطع دست درازی های از انفال و همچنین 
فعل  ترک  با  برخورد  قانون  راستای  در 
مدیران از وظایف قانونی خود، با شدت و 

قوت قانون را اجرا خواهد کرد.
نگین تاجی توصیه ای برای مدیران داشت 
استان،  قضایی  دستگاه  در  ما  افزود:  و 
را  مدیران  زحمت  و  تالش  و  کار  جلوی 
مدیران  و  دولت  حامی  حتی  نمی گیریم 
به صورت شبانه روزی هستیم اما مدیران 
با  یا  اقدامی  هر  از  قبل  حتما  است  الزم 
مشاوران حقوقی اداره خود مشورت نموده 
یا در صورت عدم وجود مشاورین زبردست 
حقوقی در اداره، نسبت به اخذ مشاوره از 
حقوقدانان خارج از ادارات مانند مشاورین 
دچار  آینده  در  تا  ببرند  بهره  حقوقی 

مشکل نشوند.

۴5 میلیارد تومان برای 
رفع نقاط حادثه خیز 
استان اختصاص یافت

استاندار  عمرانی  امور  هماهنگی  معاون 
اعتباراتی  گفت:  بویراحمد  و  کهگیلویه 
اختیار  در  افزوده  ارزش  محل  از  که 
پروژه های  در  می گیرد  قرار  شهردار ی ها 

عمرانی هزینه شود.
شورای  نشست  در  حاجی زاده  کیامرث 
بیان  با  بویراحمد  و  کهگیلویه  ترافیک 
اینکه وضعیت ترافیکی در شهرهای استان 
علی رغم  داشت:  اظهار  نیست،  مطلوب 
اقدامات ترافیکی انجام شده در شهرهای 
استان و پایین آمدن درصد تصادفات در 
اقدامات  این  هم  باز  اما  شهرها  محدوده 

کار  پای  باید  شهرداری ها  و  نبوده  کافی 
بیایند.

استانداری  عمرانی  امور  هماهنگی  معاون 
هر  اینکه  بیان  با  بویراحمد  و  کهگیلویه 
مصوب  ترافیک  شورای  نشست  در  آنچه 
می شود الزم االجرا است، افزود: شهرداران 
ترافیک  شورای  مصوبات  هستند  موظف 
طرح  اینکه  بیان  با  وی  کنند.  اجرایی  را 
کنترل  برای  بشار  رودخانه  ساماندهی 
ترافیک شهر یاسوج تاثیرگذار است، افزود: 
ساماندهی  طرح  هنوز  یاسوج  شهرداری 
زمینه  این  در  که  نکرده  آماده  را  بشار 
اقدام کند. معاون هماهنگی امور عمرانی 
استانداری کهگیلویه و بویراحمد با اشاره 
از  اینکه جاماندن زباله ها در خیابان ها  به 
پذیرفتنی  و  قبول  قابل  شهرداری  هیچ 
شورای  در  که  مواردی   : ،افزود  نیست 

ترافیک مصوب می شود با جان مردم سر و 
کار دارد و پذیرفتنی نیست که دستگاهی 

در این زمینه کوتاهی کند.
وی با اشاره به افزایش بی سابقه اعتبارات 
تومان  میلیارد   ۱۰ : گفت  استان  راه های 
در   ) )جداکننده  نیوجرسی  نصب  جهت 

محور یاسوج _سمیرم اختصاص یافت.
حاجی زاده در ادامه سخنان خود با انتقاد 
 : گفت  بشار  چهارم  پل  اجرایی  روند  از 
باید  بشار  چهارم  پل  تکمیل  با  همزمان 
ادامه پل تا جاده سروک تکمیل شود در 

غیر این صورت قابل قبول نیست.
و  کهگیلویه  استاندار  عمرانی  معاون 
محل  از  که  اعتباراتی  افزود:  بویراحمد 
ارزش افزوده به حساب شهرداری ها واریز 
می شود فقط باید برای پروژه های عمرانی 
پروژه های  با  هم  اولویت  شود  هزینه 

ترافیک شهری است.
نقاط  رفع  برای  کرد:  عنوان  حاجی زاده 
میلیارد   4۵ استان  جاده های  حادثه خیز 
تومان به راهداری و حمل و نقل جاده ای 

استان اختصاص یافت.
اینکه هر جایی  بر  تاکید  با  ادامه  در  وی 
باید توسط  نیوجرسی است  به نصب  نیاز 
 4۰ گفت:  شود،  نصب  متولی  دستگاه 
نقاط  رفع  و  تعریض  برای  تومان  میلیارد 
حادثه خیز محور باغچه سادات _سرفاریاب 

اختصاص یافت.
حاجی زاده با تاکید بر نصب روشنایی در 
محور  در  بابکان  جاده  و  جوخانه  گردنه 
جاده  افزود:  یاسوج،   _ _سرفاریاب  چرام 
_گچساران  باشت  محور  در  دون  شالل 
شود  تکلیف  تعیین  سریع تر  چه  هر  باید 

و این نوع کار کردن قابل قبول نیست.

در کهگیلویه و بویراحمد؛

حال شهرکهای صنعتی استان خوب نیست 

رئیس کل دادگستری کهگیلویه و بویراحمد خبر داد:

محکومیت میلیاردی 8 مدیردر استان  

و  کهگیلویه  آبخیزداری  و  طبیعی  منابع  سرپرست 
گیاهان  پایلوت  از  برداری  الگو  با  گفت:  بویراحمد 
با  بویراحمد  شهرستان  سرخ  تنگ  منطقه  دارویی 
وجود کارشناسانی از کشور ژاپن و آزمایشهای انجام 
اجرا  پایلوت گیاهان دارویی در منطقه زیالیی  شده 

می شود.
آیکاوا  همراه  به  جمعه  روز  بخت  جاوید  سعید 
پایلوت  از طرح   بازدید  در  ژاپن  کشور  سرمایه گذار 
شهرستان  سرخ  تنگ  منطقه  دارویی  گیاهان 
گیاهان  موفق کشت  داشت:الگوی  اظهار  بویراحمد  
سایر  تا  شده  موجب  سرخ  تنگ  منطقه  در  دارویی 

کشت  پایلوت  نیز  بویراحمد  و  کهگیلویه  مناطق 
گیاهان دارویی شود.

وی افزود: منطقه زیالیی با برخورداری از آب هوایی 
حاصلخیز  خاک  و  دار  شیب  های  زمین  مساعد، 

مستعد کشت گیاهان دارویی است.
مدیرکل منابع طبیعی و آبخیزداری استان کهگیلویه 
وبویراحمد بیان کرد:یکی از مزیت های اصلی گیاهان 
دارویی نیاز به آب کم برای رشد است که در شرایط 
کنونی کم آبی و بحران خشکسالی کمک بزرگی به 

بهره برداران  گیاهان دارویی می کند.
جاویدبخت  عنوان کرد: نیاز نداشتن به شخم و شیار 
به علت قرار داشتن ریشه در عمق خاک و بازدهی و 
صرفه اقتصادی باال از دیگر مزیت های کشت گیاهان 

دارویی در کهگیلویه و بویراحمد است.
وی ابراز داشت:کشت گیاهان  دارویی در کهگیلویه 
و بویراحمد از دیرباز تا کنون مرسوم بوده و عالوه بر 

صرفه اقتصادی کشت گیاهان دارویی نقش مهمی در 
حفاظت از خاک دارد.

و  کهگیلویه  آبخیزداری  و  طبیعی  منابع  سرپرست 
بویراحمد ادامه داد:بهره برداران گیاهان دارویی برای 
افزایش سود و صرفه اقتصادی باید به فکر  راه اندازی 
صنایع تبدیلی، بسته بندی و فرآوری گیاهان دارویی 
کاشت، داشت و برداشت گونه های با ارزش اقتصادی 
کاشت  جای  به  مکانیزاسیون  سمت  به  حرکت  باال، 
قدیمی  تجهیزات  و  سنتی  روش های  با  برداشت  و 

باشند.
وی گفت:مساحت اراضی ملی  کهگیلویه و بویراحمد 
یک میلیون و ۵۰۰ هکتار است که از این میزان یک 
میلیون و 4۲۶ هزار و ۳۰۰ هکتار معادل ۸۷ درصد 

آن جزو منابع ملی است.
از  هکتار  هزار   ۳۰۰ از  داد:بیش  ادامه  بخت  جاوید 
اراضی ملی این استان دارای پوشش گیاهی مرتعی 

لحاظ  به  استان  که  شده  باعث  مساله  این  و  بوده 
مرتعی  اکوسیستم های  جز  طبیعی  ویژگی های 

شناخته شود.
دارویی  گیاه  گونه   ۱۰۰ و  هزار   ۲ از  بیش  وجود 
از  یکی  بویراحمد،  و  کهگیلویه  در  خوراکی  و 
استان  این  در  ناشناخته  های  ثروت  ارزشمندترین 

بشمار می رود.
کهگیلویه و بویراحمد با دارا بودن بیش از 4۰۰ گونه 
کشور  استان های  متنوع ترین  از  یکی  دارویی  گیاه 
درزمینه تولید گیاهان دارویی است به گونه ای که به 
گفته کارشناسان به اندازه ۶۰ کشور دنیا در آن گیاه 

دارویی می روید.
بومی و سه گیاه  استان دارای 4۶ گونه گیاهی  این 
دارویی کمیاب دنیا شامل باریجه، آنغوزه و گزانگبین 

است که به وفور در ارتفاعات استان یافت می شود.

منطقه زیالیی بویراحمد 
پایلوت کشت گیاهان دارویی 

می شود
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متولد فروردین :
ارتباط  سمت  به  را  شما  شغلیتان،  وظایف  و  کارها  شدن  زیادتر   
برقرارکردن با یک شریک پرجنب و جوش و یا یک دوست جدید جلب 
می کند. اما این کار چندان هم ساده نیست، برای اینکه شما می توانید 
موانعی را که پیش رویتان است را ببینید. الزم نیست زیاد عجله کنید؛ 

آرامش داشتن و خونسرد بودن از عجله داشتن مفیدتر است.
متولد اردیبهشت : 

امروز به شما پیشنهاد می شود که آنچه را احساس می کنید دقیقاً شرح 
دهید، برای اینکه هرچقدر که شما انسان خاص تری می شوید، سخنان 
شما نیات اصلی شما را تحریف و پیچیده می کنند. اما وقتی که شما 
گسترده  مفاهیم  و  بزرگ  ایده های  مورد  در  و  می کنید  تالش  زیاد 

صحبت می کنید، سپس همه چیز مثل یک شعر روان می شود. 
متولد خرداد : 

فعلی  شرایط  در  که  شکست هایی  به  که  باشید  داشته  نیاز  شاید 
زندگی تان پیش آمده رسیدگی کنید. مشکل مهمی نیست فقط یک 
بررسی در مورد واقعیت هاست تا مطمئن شوید که امیدهای واهی ای 

درمورد خانه و خانواده تان درسر نمی پرورانید. 
متولد تیر : 

شما در خانواده تان و در زندگی شخصی تان دچار مشکالت عدیده ای 
فائق  مشکالت  این  تمام  بر  می توانید  حوصله  و  صبر  با  اما  هستید 
بیایید. بر مشکالت خود مشکل تازه ای نیفزایید، منظور از مشکل تازه 

نا امیدی است که ممکن است در طول مسیر بر شما غلبه کند.
متولد مرداد : 

شما به آسانی به افرادی که به شما نزدیک می شوند اعتماد می کنید 
اما توصیه می کنیم این کار را انجام ندهید زیرا افرادی که اطراف شما 
اعتمادی نیستند پس  قابل  افراد  و  ندارند  را  لیاقت اطمینان  هستند 
دارید  نگه  خودتان  برای  تنها  را  شخصی تان  صحبت های  است  بهتر 
اعتماد  دارید  اطمینان  آنها  نیت  حسن  در  که  افرادی  به  که  این  یا 
انجام  به شما آسیب خواهند رساند. در  افراد غیر معتمد  زیرا  کنید. 
فعالیت هایتان صبور باشید، با مرور زمان مشکالت تان نیز حل خواهد 

شد.
متولد شهریور :

 امروز تبدیل شدن به فردی محافظه کار و مسئولیت پذیر در گروهی 
که عضو آن هستید برایتان کار آسانی است. شما اخیراً می خواسته اید 
که خصوصیات جدید خودتان را کشف کنید، اما اکنون شما ترغیب 
شده اید که به پیشرفتی بزرگ نائل بشوید. شروع کنید افکارتان را 
با دیگران در میان بگذارید، اگر فکر می کنید که هرچقدر بیشتر این 
کار را انجام دهید از هدفهایتان دور می شوید، پس برنامه هایتان را به 

مسیری مستقیم هدایت کنید.
متولد مهر : 

امروز می توانید در یک تیم ورزشی نقش یک توپ زن مصمم و با اراده 
حرفهای  باشید.  گروهی  کارهای  استاد  اگر  مخصوصا  کنید،  بازی  را 
یا حتی  را متعجب و شگفت زده کند  اخیرتان ممکن است دیگران 
کسی را برنجاند و االن زمان این است که از بیان احساسات درونی 
کند.  وارد  آسیب  نیز  به خودتان  است  ممکن  که  بپرهیزید چرا  تان 
افکارتان  کردن  بیان  برای  شما  ناپذیر  تصمیم خستگی  خوشبختانه، 
ممکن است توجه دیگران را به خود جلب کرده و باعث شود تا دیگران 

را نیز از شما پیروی کنند. به اشتراک بگذارید.
متولد آبان :

 امروز برایتان کمی راحت تر از همیشه است اگر بخواهید برای دیگران 
توضیح و تفسیر دهید اما شما می توانید هنوز هم درباره اختالفاتی با 
دیگران صحبت کنید که کامال حل نشده است. اکنون روابط شما با 
دیگران در موقعیت خوب و واضحی قرار دارد با این حال هنوز سخت 

است که بدون مقدمه به موضوع اصلی بپردازید.
متولد آذر : 

شما امروز به خاطر اینکه بتوانید خودتان را برای فردا که ماه به نشانه 
تان باز می گردد آماده کنید، باید کارهای خیلی زیادی انجام دهید. 
اگرچه کار شما به راحتی روی غلطک می افتد، اما شاید در طول کار 

با موانع متعددی نیز روبرو شوید. 

متولد دی : 
بسیار خوب است که شما ذهنی بی طرفانه دارید و این وقتی به درد 
درگیری  یک  در  تا  شود  می  درخواست  شما  از  که  خورد  می  شما 
مهم  ها  درگیری  و  دعوا  قبیل  این  در  کنید.  میانجیگری  خانوادگی 

نیست که حق با چه کسی است و یا چه کسی درست می گوید.

متولد بهمن : 
دیگران ممکن است امروز شما را به عنوان یک راهنما و مشاور ببینند، 
به خاطر اینکه به نظر می رسد که شما هوش و استعداد خوبی دارید 
و پاهایتان استوار به زمین متصل هستند. خوشبختانه، شما آماده یک 
برای نشان دادن  را که  این فرصتی  نباید  مبارزه و رقابت هستید، و 
توانایی که برای مشخص کردن اختیارات تان دارید را از دست بدهید. 

متولد اسفند : 
به  مربوط  که  پرمشغله شما  وارد سومین خانه  زیبا  ونوس  که  وقتی 
روابطتان می باشد، می شود، زندگی عشقی شما نیز در حال پیشرفت 
کردن و بهتر شدن است. امروز برای شما راحت تر است که به جای 
اینکه با فرد مورد عالقه تان در مورد عالقه ای که به او دارید صحبت 

کنید با رفتارتان ثابت کنید که دوستش دارید.

3
فال روز 

تازه  در  پزشکی  آموزش  و  درمان  بهداشت،  وزیر 
که  شهروندانی  به  هشدار  با  خود  اظهارات  ترین 
گفت:  اند،  نکرده  تزریق  را  کرونا  واکسن  تاکنون 
دولتی  خدمات  دریافت  از  شهروندان  از  گروه  این 
محروم خواهند شد. بهرام عین اللهی روز جمعه در 
یک گفت و گویی در پاسخ به این سوال که با وجود 
داشته  کاهشی  روند  حد  این  تا  کرونا  آمار  اینکه 
کندی  به  سوم  دز  واکسیناسیون  بحث  اما  است 
این است  ما  برنامه  اظهار داشت:  صورت می گیرد، 
که از مردم بخواهیم که برای تزریق واکسن دز سوم 
مراجعه کنند و کارهایی دیگر که خود سایت ایران 
به  که  است  این  دارد  وجود  کشور  وزارت  در  من 
عنوان مثال افرادی که برای حج تمتع امسال اعزام 

تزریق کرده  را  واکسن  دز  باید حتما سه  می شوند 
از  یکسری  همچنین  کرد:  خاطرنشان  وی  باشند. 
خدماتی که دولت به افراد ارائه می دهد منوط بر این 
است که افراد سه دز واکسن زده شده باشد و طبیعتا 
کسانی که سه دز واکسن خود را نزده باشند از این 
خدمات محروم می شود. »براساس آمارهای وزارت 
بهداشت تاکنون ۱4 میلیون نفر دز نخست واکسن 
تصریح  بهداشت  وزیر  اند«  نکرده  تزریق  را  کرونا 
شیوه نامه های  صددرصد  باید  همچنان  مردم  کرد: 
برخی  در  آنفلوانزا  چون  بگیرند  را جدی  بهداشتی 
اکنون  اما  است  داشته  همه گیری  حالت  سال ها  از 
آنفلوانزا وجود دارد و مردم این ویروس را می گیرند 
و کرونا هم همین طور خواهد بود و تا سال ها کرونا 

وجود دارد.
وی ادامه داد: امیدواریم کرونا هم از حالت پاندمی 
یعنی همه گیری به حالتی درآید که فقط به صورت 
واکسیناسیون  بنابراین  و  شوند  مبتال  افراد  محدود 

کرونا تا سال ها ادامه خواهد یافت ولی در سال های 
آنفلوانزا  واکسن  مانند  داوطلبی  صورت  به  آینده 

خواهد شد.
با  ایران  مردم  همکاری  با  کرد:  اضافه  عین اللهی 
واکسیناسیون بسیار خوب و عظیمی که در کشور 
انجام شد و مردم پروتکل های بهداشتی را به خوبی 
رعایت کردند، توانستیم این موفقیت را در کاهش 
آمار مرگ و بستری ناشی از کرونا به دست آوریم 
و تقریبا نزدیک به دو تا سه هفته است آمار مرگ 
یک رقمی شده است و تعداد مراجعان روز به روز 

کاهشی شده است.
وی تصریح کرد: خوشبختانه امروز برای بار دوم آمار 
کرونا در ایران صفر شد و این باعث موفقیت بزرگی 
برای جمهوری اسالمی است و طبیعی است کرونا 
کشورها  از  برخی  در  و  نیافته  پایان  دنیا  در  هنوز 
هنوز آمار قابل توجه و باالیی در این زمینه دارند و 
این است که ما نباید فکر کنیم که کرونا تمام شده 

است بلکه باید مراقبت های الزم را انجام دهیم و از 
مکان ها با تجمعات زیاد دوری کنیم و واکسیناسیون 

را افزایش داده و هوشیار باشیم.
در  که  سالمت  کادر  از  داد:  ادامه  بهداشت  وزیر 
این مدت ۲ سال و اندی زحمت کشیدند و اینکه 
تعدادی شهید تقدیم انقالب کردیم و همچنین از 
تقدیر  شده اند،  افتخار  باعث  که  کشور  دانشمندان 
واکسن  تولید  مرکز   ۶ اینکه  می شود  تشکر  و 
واکسن های بسیار خوب تولید کردند جای قدردانی 

دارد.
وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی اعالم کرد: 
در شبانه روز گذشته ۱۵۳ بیمار کووید ۱9 در کشور 
شناسایی شدند و خوشبختانه روز بدون فوتی دوباره 
تکرار شد و امروز نیز مرگ ناشی از کرونا نداشتیم. 
مجموع بیماران کووید۱9 در کشور به هفت میلیون 

و ۲۳۳ هزار و 4۷۲ نفر رسید. 

جدول

پاسخ جدول شماره 5050

طراح:علیرضا سجادی فر       شماره 5051

 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 131415
1 � �� � �� �  � � � � � �  
 � � � �س �  � � � � � � � � 2
3 ��  � � � �� � � �  � � 
4 �� �  � � �  �� �  � �  
5 � � � � �  � � �  � �� �� 
6 � � ��  � � � � �  � � � � 
7   � �� � � �  � � �  � � 
8 � � �  � � � � � �  � � � 
9 � �  � ��  � � � �� �   
10 � � ��  � � � � �  � �� � 
11 � � � � �  � � �  � � � � � 
12 � �  � � �  � � �  � � � 
13� �  � � � � � � � � � �  
14� � � � � � � � � � � � �� 
15� � �� � �  � � � �  � �� 

 
 

از باال به پايين
 1- پايتخت لیتوانی- بلديه امروزي  2- علم اقتصاد- رشوه خواري  3- فن و شگرد- نوراني تر- پرنده پا بلند- 
غذاي نذري  4- همراه افاده- از نام هاي پیامبر)ص( در قرآن- صاحب س��امان و ابس��ال- گام  5- جرم و گناه 
بزرگ- ضد انگلیس��ي- مبارزه با حريف خیالي در کاراته  6- خواب را لذت بخش مي کند- دسته و جوخه- باي 
اقتصاد ما  7- تفريح  کودکانه- از مارك هاي تلفن همراه- جلگه وسیع  8- ترمز چهارپا- موسس جنبش جهاد 
اسامي فلس��طین- حرف انتخاب   9- کوره نان پزي- نوش��تن کتاب- نگاه دزدانه  10- فرمان توقف- مرشد و 
مقتداي صوفیان- آوازي که در آخر افشاري نواخته مي شود  11- کشیدن خودرو توسط وسیله نقلیه ديگر- سیاه- 
عروس مي گیرد تا چهره بگشايد  12- مادر آذري- مطالعه سريع- کاه الف- فاصله دار  13- راندن مزاحم- سفینه 

دريايي-  نژاد ما- ساز شاکي  14- پلیس راه ها و جاده ها- مراسم نكوداشت  15- تجمات- از گیاهان دارويي

از راست به چپ
 1- بزرگ تري��ن عملی��ات رزمندگان اس��ام در غ��رب کش��ور )23 اس��فند 1366(- اق��دام ب��ه کاري کردن 
 2- از شهرهاي استان گلستان- شور و مشورت  3- داخل چیزي- غیر و ديگري- سازمان هوا فضاي امريكا- شامل همه 
 4- نیروگاه مازندران- حرف انتخاب- نوعي پوشش مواد غذايي- کوچه و برزن  5- صندلي دندانپزشكي- شجاع- 
رئیس جمهور اسبق پاکس��تان  6- الهه عشق يونانیان باس��تان- پیچیده ترين خلقت خدا براي انسان- شیريني 
 میوه اي  7- مهماني- کفش چرخدار- سراچه فرهنگستان  8- نام دانشگاه عمومي ايرانیان در زمان ساسانیان 
 9- صنعت ماهیگیري- از ش��هرهاي استان فارس- زينت انس��ان  10- متضاد کیفیت- دمل و جوش هاي ريز 
بدن- دعاي خیر  11- مسابقه با وس��ايل موتوري- آگاه و مطلع- رادار  12- جايگاهي در جهنم- احزاب براي 
به دست آوردن آن در مجلس مي کوشند- سطح چیزي- نظرات  13- اسب تبريزي- بلندي قد انسان- کوهي نزديك 

تبريز- عامت جمع  14- پايمردي و شجاعت- گرداگرد  15-نقاب زنان ترکمن- قفس ماهي

123456789101112131415
1  
2
3  
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15

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

جدول کلمات متقاطع

گفت وگو

گفت وگوي »جوان« با برادر شهيد محمد امير واعظي از شهداي حادثه تاسوکي

محمد در خاکي به شهادت رسيد
 که قلبش براي آباداني آن مي تپيد

آقاي واعظي ابتدا از خانواده اي برايمان 
بگويي�د که مهندس ش�هيدي چون 
محمدامي�ر واعظ�ي را در دامن خود 

پرورش داده بود. 
ما چهار ب��رادر و دو خواهر هس��تیم. برادرم 
محمدامیر متولد 4 ارديبهش��ت 1355 بود. 
پدرم کارمند بانك صادرات بود و نس��بت به 
تحصیل بچه هايش حساسیت نشان مي داد. 
برادرم در ذيل توجهات پدر و مادرمان مقاطع 
تحصیلي را يكي بعد از ديگري به اتمام رساند و 
سال 74 وارد دانشگاه شد تا در رشته   مهندسي 
عمران مشغول تحصیل شود. محمدامیر سال 
78 از دانش��گاه سیس��تان و بلوچستان فارغ 

التحصیل شد. 
گويا شهيد در مناطق محروم خدمت 

مي کرد؟
بله با توجه به عاطفه سرشار و عشق به مردمي 
که در وجود برادرم موج م��ي زد، در دورترين 
نقاط مرزي استان و دشوارترين شرايط کاري 
به ويژه در منطقه میانكنگي سیستان به عمران 

و آباداني منطقه و محرومیت زدايي پرداخت. 
در زمان ش��هادت در طرح آبرس��اني منطقه 
میانكنگي مشارکت داشت. ايشان در آبرساني 
و ساخت 16 منبع بزرگ آب زابل همراه ساير 

مهندسان ايراني مشارکت داشت. 
شهادت برادرتان چطور رقم خورد؟

طي جنايتي که 25 اسفند 84 در مسیر زابل به 
زاهدان اتفاق افتاد. عبدالمالك ريگي معدوم به 
همراه گروهش در پوشش نیروي انتظامي جاده 
را مسدود مي کنند. مردم به تصور اينكه نیروي 
انتظامي مقابل شان اس��ت، توقف مي کنند. 
سپس اعضاي اين گروهك چشم همه مردم 
حتي نوجوان 14ساله، چند دانش آموز و افراد 
مسن را با ش��قاوت و بي رحمي مي بندند و در 
پش��ت يك خاکريز کنار جاده مي خوابانند و 
بعد خود سرکرده گروهك دس��تور تیرباران 
را مي ده��د و آن��ان را به ضرب گلوله ش��هید 
مي کنند. ب��رادرم همراه داي��ي ام و مادرم در 
مسیر بازگش��ت از يادواره شهدا در پنج شنبه 
شبي گرفتار ريگي و عوامل تروريستي شدند 
و در نهايت دايي و برادرم به شهادت رسیدند. 
ابتدا که آنها را به بهانه بازرسي برده بودند مادرم 
به من زنگ زد و گفت عده اي در لباس نیروي 
انتظامي برادر و دايي ات را با خود برده اند. من 
گفتم حتماً کارتي همراهشان نبوده و نگران 

نباش، به زودي برمي گردند. بعد از يك ساعت 
مادرم گريان و ناالن تماس گرفت و گفت بیا 
که دارند همه را مي کشند. صداي تیراندازي 
و جیغ و فرياد مي آمد. تا م��ن خودم را به آنها 
برسانم دو ساعتي طول کشید. مادرم شوکه 
ش��ده بود و هر بار هم که ياد آن روز و حادثه 
تلخش مي افتد بسیار ناراحت مي شود. مرور 
اين اتفاقات که از نزديك شاهدش بوده برايش 

سخت و دردناك است. 
به نظر شما چه شاخصه هاي اخالقي در 
وجود برادرتان، ايشان را به عاقبت به 

خيري رساند؟
من به اين باور رس��یدم هر کسي که شهید 
مي شود قطعاً لیاقت ش��هادت را دارد. شهید 
در بین همه ما بچه ها نمونه بود. خصوصیات 
اخاقي خوبي داش��ت. يكي از مهندسین و 
همكارانش بعد از ش��هادت ب��راي ما تعريف 
مي کرد که جهت تأمین هزينه يك علم براي 
هیئت بسیج مهندسین نیاز به پول داشتیم. 
ماه محرم بود. موضوع را با محمدامیر در میان 

گذاشتیم. از او براي اين کار کمك خواستیم. 
ايشان با امضاي چكي همه مبلغ مورد نیاز را 
اهدا کردند. همكارش مي گفت گفتم اجازه 
بده باقي همكاران هم در اين کار سهیم باشند 
او گفته بود نه باقي فرصت دارند اما من ديگر 
مهلتي ندارم. او عاش��ق اهل بیت بود. عاشق 
امام حس��ین )ع(. برادر من عاشق جهاد بود 
پسر عمه ام محسن علي قهري شهید دوران 
دفاع مقدس است و چهار نفر از پسرعمو هاي 
م��ن از رزمن��دگان و جانب��ازان دوران دفاع 
مقدس هستند. من ايمان دارم اگر امروز بود 
همراه و همگام رزمندگان مدافع حرم راهي 
مي شد. با توجه به شناختي که من از روحیه 
ايشان سراغ دارم مطمئنم به جمع مدافعان 

حرم مي پیوست. 
ي�ادي کني�م از داي�ي ش�هيدتان 

محمدحسين واعظي. 
دايي من شهید محمد حسین واعظي در سال 
1334 در ش��هر زابل به دنیا آمد. پس از  اخذ 
ديپلم، در رشته رياضي دانشسراي عالي قبول 
ش��د و براي ادامه تحصیل به زاهدان رفت. در 
سال 1358 ازدواج کرد و به استخدام آموزش  
و پرورش چابهار درآمد. بعد از مدتي به زاهدان 
انتقال يافت و در مدارس اين شهر به تدريس 
رياضي پرداخت. در نهايت هم توس��ط ريگي 

ملعون به شهادت رسید. 

  صغري خيل فرهنگ
25 اسفند ماه سالروز شهادت تعدادي از هموطنان عزيزمان در حادثه تروريستي تاسوکي 
است. در اين روز نيروهاي جندالشيطان به سرکردگي عبدالمالک ريگي معدوم در مسير 
زابل به زاهدان راه مسافران غير نظامي و بي گناه را بستند و تعدادي از آنها را به شهادت 
رساندند. اين نوشتار نگاهي گذرا به زندگي مهندس شهيد محمد امير واعظي از شهداي 
حادثه تاسوکي دارد که در گفت و گو با امير واعظي برادر شهيد تقديم حضورتان مي کنيم. 

 احمد محمدتبريزي
زماني که هنوز جنگ به طور رس�مي شروع 
نش�ده بود، قدرت اهلل هزاوه در 28 ش�هريور 
1358 ب�ه اس�ارت نيروهاي دش�من درآمد. 
ه�زاوه 10 س�ال اس�ارت را در اردوگاه ه�اي 
عراق تحمل کرد ت�ا پس از گذش�ت بيش از 
20 س�ال از ورودش به ميهن، دوب�اره لباس 
رزمندگ�ي به تن کن�د تا اي�ن بار ب�ا عنوان 
رزمنده مدافع حرم راهي س�وريه شود. اين 
رزمنده پيشكس�وت و باس�ابقه ب�ه فراخور 
تجربياتي که از جبهه هاي جنگ داش�ته، از 
زواياي مختلفي آنچه در جبهه هاي مقاومت 
مي گذرد را تجزيه و تحليل مي کند. هزاوه در 
گفت وگو با »جوان« ضمن مرور اتفاقات مهمي 
که پيش از ش�روع جنگ در مرزه�ا در حال 
رخ دادن بود، مش�اهداتش از توان نيروهاي 
مدافع حرم و تروريست هاي تكفيري را با ما 
در ميان مي گ�ذارد که در ادام�ه مي خوانيد.

 
ورودتان به جبهه در زمان دفاع مقدس 

به چه زمان و شرايطي برمي گردد؟
قبل از شروع جنگ من در ارتش خدمت مي کردم 
و محل خدمتم پاسگاه مرزي بوستان و سوبله در 
پادگان لش��كر 92 زرهي در لب مرز بود. از سال 
1358 که درگیري ها شروع شد تا سال 1359 
که جنگ به طور رس��مي شروع ش��د ما در اين 
منطقه بوديم. يك سال و 9 ماه در منطقه بودم که 
بعدش اسیر شدم. سه روز تا شروع رسمي جنگ 
مانده بود که من اسیر شدم. 28 شهريور شروع 

اسارت من است. 
يک سال قبل از ش�روع رسمي جنگ 
اتفاق�ات زي�ادي در مناط�ق م�رزي 
مي افتاده که کمتر به آن پرداخته شده 
است. اگر بخواهيد اطالعاتي از اين يک 
سال به ما بدهيد چه اتفاقاتي در مرزهاي 

غربي و جنوبي مان مي افتاد؟
عراق با توپخانه و هواپیم��ا مرزهايمان را مي زد 
و بعضي مواق��ع ما هم جواب ش��ان را مي داديم. 
يك بار ارتش عراق به بخشي از خاکمان حمله و 
قسمتي را اشغال کرد که ما در جواب خودسرانه 
عمل کرديم و منطق��ه را بازپس گرفتیم. همان 
زمان دولت بني صدر به اين کارمان اعتراض  کرد 
و به واحد ما که يك گروهان از گردان 242 لشكر 
92 زرهي بود، اعام کردن��د از منطقه برگرديد 
و خودت��ان را به دادگاه معرف��ي کنید چون لغو 

دستور کرده ايد. 
دليل چنين برخوردي با گروهان ش�ما 

چه بود؟
به نظرم بني صدر در حال خیانت به کش��ور بود. 
عراق حمله مي کرد، منطقه اي را مي گرفت و تا 
ما مي خواستیم حمله  کنیم دستور عقب نشیني 
مي  آمد. اجازه درگیري به م��ا نمي دادند. ما هم 
همه ارتش��ي بودي��م و قانون را مي دانس��تیم و 
مي گفتیم دلیل اين عقب نش��یني ها چیست؟ 
در جواب مي گفتند مي خواهی��م زمین بدهیم 
و زمان بگیريم. نمي دانم روي چه حس��ابي اين 
تصمیمات را مي گرفتند. به ما مي گفتند عراقي ها 
اصًا جرأت نمي کنند پايشان را داخل خاکمان 
بگذارند. به همی��ن خاطر به ما مهم��ات و نیرو 
نمي دادند. ما هم مي گفتیم اگر نیرو و تانك نداريد 
حداقل مین بدهید تا داخل زمین کار بگذاريم و 
مانع نفوذشان شويم. عراقي ها در برابر هر تانك 
ما صد تانك مي  چیدند و بعد به ما مي گفتند اينها 
جرأت نمي کنند يك قدم داخل خاك مان بیايند 
و اصًا نگران نباش��ید. زماني که عراق فرودگاه 
مهرآباد را بمباران کرد تازه دولتمردان وقت اعام 

جنگ کردند در حالي که شروع جنگ براي ما از 
دو ماه قبل محرز ش��ده بود. جنگ از ماه ها قبل 
کامل و علني شروع شده بود و نمي دانم چرا اعام 
جنگ نمي کرد زماني جنگ را به طور رس��مي 
اعام کردند که من اسیر شده بودم و خبرش را در 

اردوگاه از طريق راديو شنیدم. 
اسارت تان چطور اتفاق افتاد؟

عراقي ها بخشي از خاك مان را گرفته بودند و ما 
هم حمله کرديم و کلي از خاك که اشغال شده 
بود را بازپس گرفتیم. بیس��یم زديم که ما همه 
جا را گرفته ايم و برايمان نیرو بفرستید که به ما 
گفتند نبايد اين کار را مي کرديد. مهمات مان در 
حال تمام شدن بود و من برگشتم مهمات بیاورم. 
به نقطه اي رسیدم که گفتند از اينجا جلوتر نرويد 
چون عراق به ش��دت حمله مي کن��د و همه در 
حال عقب نشیني هس��تند. فرمانده گردان مان 
به فرمانده گروهان  دستور داد واحد را برگرداند. 
فرمانده گروهانمان تازه ازدواج کرده بود و من به 
او گفتم تو نرو و من جاي��ت مي روم. من رفتم به 
نیروها بگويم عقب نش��یني کنند که به تنهايي 
اسیر شدم. من رفتم نیروها را نجات بدهم که در 

کمین عراقي ها گیر افتادم. 
با اينكه هنوز جنگ به طور رسمي شروع 
نش�ده بود برخورد عراقي ها با ش�ما به 

عنوان يک اسير چگونه بود؟
عراقي هاي��ي ک��ه در خ��ط خودش��ان بودن��د 
يك سري بازجويي ها از من کردند ولي خودشان 
مي دانستند که اطاعاتم کمتر از آنهاست. از من 
سؤال کردند چه گروهاني در منطقه حضور دارد، 
من مي دانستم يك گروهان آنجاست ولي براي 
اينكه بترسند و حمله نكنند گفتم سه گروهان 
در منطقه هستند. يك س��یلي به گوشم زدند و 
گفتند آنجا فقط يك گروه��ان حضور دارد و آن 
هم فان گروهان اس��ت. پرس��یدند چند تانك 
داريد؟ من گفتم 17 تانك، که يك سیلي ديگر 
زدند و گفتند دو تانك بیشتر نداريد. همه چیز را 
خودشان مي دانستند و به همین خاطر بازجويي 

خاصي از من نكردند. 
دوران آزادگي برايتان چند س�ال طول 

کشيد؟ 
من 10 س��ال از تاريخ 59/6/8 تا 69/6/3 اسیر 
بودم. در اين مدت کارهاي زي��ادي انجام دادم. 
انبار مهمات عراقي ها را آتش زدم و تمام 10 سالي 
که اسیر بودم را راديو داشتم. اين در صورتي بود 
که داش��تن راديو در اردوگاه خاف بزرگي بود. 
کامًا در جريان اخبار ب��ودم و در هر اردوگاهي 
اخب��ار را پخش مي ک��ردم. چن��د تندنويس را 
مي گذاش��تم و اخبار را س��ريع مي نوشتند و در 
اردوگاه پخش مي کرديم. اين تبادل اخبار براي 
جلوگیري از يكنواختي و حف��ظ روحیه بچه ها 

خیلي مفید بود. 
از چهره هاي سرشناس دفاع مقدس با 

کسي خاطره اي داريد؟
دوره اي با حاج آق��ا ابوترابي بودم. ايش��ان کلي 
برنامه براي خودش و بچه ها داشت. حاج آقا جزو 
افرادي بود که وقتي به ايران آمد از زمان اسارتش 
هم بهتر شد. حاج آقا ابوترابي خیلي خوب بود و 
در ايران خیلي بهتر از قبل شد. کساني بودند که 
بعد از آزادگي سمت و مسئولیت گرفتند و ديگر 
ما را به ياد نیاوردند ولي حاج آقا ابوترابي زماني 
که حتي نماينده مجلس هم ب��ود اجازه مي داد 
آزادگان با تندي با او صحبت کنند. به ما مي گفت 
با اين عزيزان بد برخورد نكنید، اينها اگر به من 
بد و بیراه نگويند به چه کسي بگويند. روحیه اي 
داشتند که همه را گرد خودشان جمع مي کردند 
و با مماشات با آزادگان رفتار مي کردند. در دوران 

اسارت هم خیلي به فكر سامت بچه ها بودند. 
ش�ما يک دهه از عمرتان را در اسارت 
دش�من گذرانديد، چه ش�د که دوباره 
لباس رزم به تن کرديد و راهي س�وريه 

شديد؟
بعد از يك مدت تصمیم گرفتم به س��وريه بروم. 
هنگامي که نام حضرت زينب)س( به میان بیايد 
همه دوست دارند بروند و مدافع حرم و حريمش 
ش��وند حضرت زينب)س( براي ما بچه شیعه ها 
اسم کمي نیست. من هم مثل يكي از رزمندگان 
مدافع حرم براي دفاع از حريم اهل بیت)ع( راهي 
سوريه شدم. خیلي ها به من گفتند که تو به جنگ 
رفته اي، اسیر شده اي و کارت را انجام داده اي و 
ديگر لزومي ندارد بروي. من هم مي گفتم براي 
اس��ام هر کاري کنید باز هیچ کاري نكرده ايد. 
تا وقت��ي جان در ب��دن داريد بايد براي اس��ام 
کار کنید. آن زمان که مي خواس��تم اعزام شوم 
همین که براي رفتن اعام آمادگي کردم نامه اي 
آمد که از افراد 50 سال به باال را به سوريه اعزام 
نكنید. من هم سنم 50 را رد کرده بود و با کمك 
آشنايان توانستم عازم شوم. آنجا بعد از 45 روز 
همه را برگرداندند ولي ما را نگه داشتند. بعد که 
به عقب برگشتیم سعید شاملو از دوستان مان در 
منطقه مي خواست درخواست اعزام دوباره من را 
بدهد که شهید شد. اگر دوباره امكان اعزام باشد و 

اگر زنده باشم حتماً دوباره خواهم رفت. 
با توج�ه ب�ه تجرب�ه و س�ن تان نحوه 

عملكردتان چطور بود؟
آنجا از تجربه ما استفاده مي شد وگرنه ما که مثل 
جوان ترها نمي توانس��تیم کار کنیم و بجنگیم. 
روي حس��اب تجربه، حضورمان مفید بود. من 
زمان شاه به س��ربازي رفتم و جزو گارد ولیعهد 
بودم. به همین خاطر همه دوره هاي نظامي را به 
ما آموزش داده بودند. يكي هم اينكه من از بچگي 
پشت ماشین مي نشستم. در سوريه ما شهیدان 
زيادي را پشت ماشین و هنگام رانندگي کردن از 
دست داده بوديم. هیچ جا امن نبود و تروريست ها 
به صورت مردم عادي رف��ت و آمد مي کردند. با 
ماشین هم که رد مي شديم با موشك مي زدند. 
جوان ها وقت��ي چنین صحن��ه اي را مي ديدند، 
مي گفتند همین يك مورد پیش آمده ولي کسي 
که تجرب��ه دارد مي گويد ممكن اس��ت دوباره 
پیش بیايد و بیش��تر بايد حواس��مان باشد. در 
رفت و آمد جاده ها را بیشتر نگاه مي کرديم و اين 
موضوع در شب خیلي کمك مان مي کرد. از لحاظ 
منطقه نظامي و مسائل سوق الجیشي ما راحت تر 

مي دانستیم چه کار کنیم. 
با توجه ب�ه تجربه و حضورت�ان قدرت 
نظامي ط�رف مقابل را چط�ور ارزيابي 

کرديد؟

داعشي ها با فیلم هايي که مي گیرند و تبلیغاتي 
که مي کنند س��عي دارند تخم وحشت را در دل 
م��ردم و نظامیان بكارند اما در اصل داعش��ي ها 
و گروه هاي تروريس��تي و تكفی��ري ديگر همه 
از طريق عربس��تان، قطر، امارات و کش��ورهاي 
غربي حمايت مي ش��وند و هر ک��دام يك گروه 
مسلحانه براي خودشان دارند. همه اين گروه ها 
از خارج براي ناامن کردن سوريه پول مي گیرند. 
جنگیدن با گروه هاي مخالف��ي مثل النصره که 
نفراتشان سوري هستند س��خت تر است. براي 
آزادس��ازي نبل و الزهرا حدود 30 کیلومتر راه 
بود و حدود يك ماه کشید تا آن منطقه آزاد شود. 
داعشي ها ولي جنگاوران خوبي نیستند و ما  در 
يك روز توانس��تیم آنها را 80 کیلومتر به عقب 
برانیم. داعش��ي ها آمده اند، پول مفت بگیرند و 
بروند و اگر بويي از خطر بشنوند سريع جا مي زنند 

و در مي روند. 
روحيه و قدرت رزمندگان مدافع حرم را 

چطور ديديد؟ 
رزمندگاني که از اينجا براي دفاع از حرم مي روند 
براي جنگي تمام عیار مي روند. هیچ جاي سوريه 
امن نیست و جوان هايي که مي روند واقعاً باغیرت 
و شجاع هستند. رزمندگان افغانستاني هم خیلي 
خوب و عاشقانه مي جنگند و از اولین روز جنگ 
براي دفاع از حرم آنجا حضور داشته اند. من هم 
کاش نرفته بودم و حاال که رفته ام ديگر آرام و قرار 
ندارم. اگر به رزمندگان مخلصي که دفاع مقدس 
را تجربه کرده اند، توجه کنی��د، مي فهمید آنها 
دنیا را کنار  گذاش��ته اند و فقط معنويت جلوي 
چشمانشان مي آيد. نوع نگاهش��ان به زندگي و 
دنیا کامًا عوض مي شود. من هم با اينكه مدت 
زمان کمي در جنگ بودم و خیلي زود اسیر شدم 
ولي در اردوگاه و کن��ار ديگر آزادگان اين حال و 
هوا را به خوبي تجربه کردم. حاال که دوباره اين 
فض��ا را در جبهه هاي مقاوم��ت مي بینم طاقت 
نمي آورم و دوب��اره حال و ه��واي دفاع مقدس 
برايم زنده مي شود. امروز جبهه هاي مقاومت با 
نیروهاي مدافع حرم، تداعي کننده روزهاي دفاع 
مقدس و رزمندگاني که هشت سال در جبهه ها 

جنگیدند، است. 

گفت وگوي »جوان« با »قدرت اهلل هزاوه« که با 10 سال سابقه آزادگي، براي دفاع از حرم لباس رزمندگي به تن کرد

مدافعان حرم يادآور  رزمندگان دفاع مقدس هستند
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88498481ارتباط با ما

عبدالمالک ريگ�ي معدوم به همراه 
گروهش در پوشش نيروي انتظامي 
جاده را مس�دود مي کنند. اعضاي 
اين گروهک چش�م همه م�ردم را 
با ش�قاوت و بي رحم�ي مي بندند و 
در پش�ت يک خاکريز کن�ار جاده 
مي خوابانن�د و بعد خود س�رکرده 
گروهک دستور تيرباران را مي دهد و 
آنان را به ضرب گلوله شهيد مي کنند
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حل جدول 3104

باند کالهبرداری میلیاردی در کرمانشاه 
منهدم شد

رئیس پلیس فتا استان کرمانشاه از شناسایی و دستگیری 
سه عضو یک باند خبر داد که با اپلیکیشن رسید ساز جعلی 
اقدام به کالهبرداری پنج میلیارد ریالی از شهروندان کرده 
بود.   سرهنگ “علی عباسی کسانی” گفت: پس از مراجعه 
چند نفر از شهروندان به پلیس فتا کرمانشاه و طرح شکایت 
مبنی بر اینکه پس از درج آگهی با موضوعاتی مانند دستگاه 
پلی استیشن  بازی  کنسول  بستنی ساز،  دستگاه  موتوربرق، 
اند،  اینترنتی مورد کالهبرداری قرار گرفته  در سایت های 
افزود:  قرار گرفت. وی  کار  به موضوع در دستور  رسیدگی 
شبکه های  طریق  از  شخصی  کردند  عنوان  شاکی  افراد 
اجتماعی با آن ها ارتباط برقرار و پس از جلب اعتمادشان با 
ارسال رسید بانکی و بیان اینکه مبلغ را از طریقف پایا انتقال 
داده و طی چند ساعت آینده به حساب شما واریز می شود، 
کاال را تحویل گرفته و علی رغم گذشت زمان تاکنون هیچ 
مبلغی به حسابشان واریز نشده است. سرهنگ عباسی ادامه 
به عمل آمده  فنی  بررسی های  و  اظهارات شاکیان  برابر  داد: 
معلوم شد متهم از طریق اپلیکیشن رسید ساز جعلی اقدام 
از  کاال  دریافت  جهت  و  کرده  قربانیان  از  کالهبرداری  به 
تاکسی های آنالین و یا پیک استفاده می کرده است. رئیس 
شبانه روزی  تالش  با  کرد:  خاطرنشان  کرمانشاه  فتا  پلیس 
نفر بودند شناسایی  باند که ۳  این  ماموران پلیس، اعضای 
و پس از هماهنگی قضایی دستگیر و به پلیس فتا منتقل 
شدند. سرهنگ کسانی بیان اینکه اعضای این باند اقدام به 
کالهبرداری ۵ میلیارد ریالی از ۱۸ نفر کرده  بودند، افزود: 
فروشندگان پس از دریافت رسید پرداخت، حتماً موجودی 
حساب خود را چک کرده و به یاد داشته باشید که حتماً 
بانک را فعال و درصورتی که خدمات پیامکی  پیامک واریز 
ندارید، از طریق دستگاه خودپرداز موجودی خود را بررسی 

کنند.
اعضای باند ضاربان سکه طال تقلبی

 در همدان دستگیر شدند
 فرمانده انتظامی شهرستان همدان از شناسایی و دستگیری 
اعضای باند ضاربان سکه و کشف 9 عدد سکه تقلبی دراین 
اعالم  با  صالح”  نجفی  سرهنگ”هادی  داد.  خبر  شهرستان 
این خبر افزود: در پی اخبار واصله مبنی بر ورود یک باند 
به  همجوار  های  استان  از  آزادی  بهار  سکه  ضارب  جاعل 
همدان برای فروش سکه های تقلبی در بازار طال فروشی، 
قرار   ۱۳ کالنتری  ماموران  کار  دستور  در  موضوع  بررسی 
گرفت. وی گفت: با بکارگیری شگردهای پلیسی، یک باند 
سه نفره شناسایی و یکی از آنان به همراه 9 عدد سکه تقلبی 
دستگیر و تحویل پلیس آگاهی شد. سرهنگ نجفی صالح با 
اشاره به این که هفت شاکی در این خصوص شناسایی شده 
است، از شهروندان خواست تا از منابع و مغازه های معتبر 

نسبت به خرید و فروش طالجات و زیور آالت اقدام کنند.

کشف بیش از ۲۴ تن برنج قاچاق
 در شهرستان فردوس

فرمانده انتظامی خراسان جنوبی دومین روز متوالی از کشف 
برنج قاچاق در شهرستان فردوس خبر داد و گفت: ۲4 تن 
و ۶۵۰ کیلوگرم برنج پاکستانی قاچاق از یک کامیون کشف 
انتظامی  ماموران  داشت:  اظهار  فرشید  ناصر  سردار  شد.  
فردوس هنگام کنترل محورهای مواصالتی به یک کامیون 
متوقف  بیشتر  بررسی  برای  را  خودرو  و  شدند  مشکوک 
کردند.  وی افزود: ماموران پس از هماهنگی با مقام قضایی 
در بازرسی تکمیلی از خودرو، ۲4 تن و ۶۵۰ کیلوگرم برنج 
که  کردند  کشف  را  حمل  مجوز  فاقد  و  قاچاق  پاکستانی 
ارزش ریالی آن بنا بر نظریه کارشناسان مربوطه بالغ بر یک 

میلیارد ریال برآورد شد.

خبر

جدول 3105

با  که  است  پرمخاطبی  خبرهای  جمله  از  حوادث  اخبار 
سرعت زیادی در سطح جامعه فراگیر شده و افراد زیادی 
برخی  مواجهه  اما  میان  این  در  می شوند.  مطلع  آن  از 
خبرهایی  چنین  با  کودکان  جمله  از  سنی  گروه های  از 
افراد  این  روی  بر  را  روانی  و  روحی  پیامدهای  می تواند 
برجای بگذارد. یک روانشناس در این زمینه توصیه هایی 

را ارائه کرده است.
روان  سالمت  به  توجه  ضرورت  درباره  انزانی  گوهریسنا 
کننده  ناراحت  و  تلخ  اخبار  با  مواجهه  در  کودکان 
انتشار  جلوی  نمی توان  که  است  این  واقعیت  اظهارکرد: 
اخبار تلخ و ناراحت کننده را گرفت و مواردی مانند آنچه 
آن  شاهد  متروپل  ساختمان  ریزش  مورد  در  اخیرا  که 
افکار  میان  و  جامعه  فضای  در  زیادی  سرعت  با  بودیم، 
عمومی منتقل می شود. زمانی که حادثه متروپل رخ داد 
منتقل  اجتماعی  های  شبکه  به  آن  تلخ  بسیار  تصاویر 
در  نوشتاری  و  تصویری  صوتی،  صورت  به  اخبار  و  شد 
نیز  سایر حوادث  درباره  اتفاق  این  گرفت.  قرار  دسترس 
اتفاق می افتد اما درباره برخی از آن ها از جمله پالسکو، 
ساختمان متروپل و ... اخبار گسترده تر بوده و فراگیری 

بیشتری دارند.
شدن  غمگین  موجب  حادثه  این  داد:  ادامه  وی 
را  بسیاری  افراد  و  شد  کشور  سراسر  در  هموطنانمان 
روزها  این  کرد.  و...  ترس  اضطراب،  اندوه،  غم،  درگیر 
روحی،  فکری،  نظر  از  ما  هموطنان  حادثه  این  درپی  و 

جسمی و... دچار آسیب بسیار زیادی شدند.
به  نیز  نوجوانان  و  اینکه کودکان  بیان  با  روانشناس  این 
صورت ناخودآگاه از طریق مختلف درگیر این اخبار تلخ 
سال های  طی  که  شرایطی  به  توجه  با  گفت:  می شوند 
گذشته به دلیل شیوع بیماری کرونا و برگزاری کالس ها و 
ارتباطات آنالین داشتیم، دانش آموزان ارتباط بیشتری با 
شبکه های مجازی برقرار کردند، راه گریزی برای محدود 
کردن دسترسی کودکان به فضای مجازی نیست و البته 

صورت مساله را نیز نباید پاک کرد.
وی گفت: معموال کودکان در برابر حوادث آسیب پذیرند. 
رخ  راه  دو  از  معموال  حوادث  با  کودکان  شدن  روبه رو 
طریق  از  دیگری  و  والدین  طریق  از  یکی  که  می دهد 
کسب اطالعات از فضای مجازی، تلویزیون و ... است. در 
ابعاد  این شرایط که پیش آمده و رخداد این حادثه که 
گسترده ای نیز داشته است، ممکن است کودکان با به هم 
ریختگی روحی و فکری والدین خود مواجه شوند که این 
ایجاد  آن ها  برای  را  تلخی  بسیار  و حسی  فکری  آسیب 
می کند. همچنین کودکان به دلیل دسترسی که امروزه 
به شبکه های مجازی دارند به راحتی به اطالعاتی درباره 
اخبار و حوادث دست پیدا می کنند. در این شرایط حتی 
اما  ندهند  بروز  خانه  در  را  اندوه خود  و  غم  والدین  اگر 
کودک از طریق تلویزیون، شبکه های اجتماعی و مجازی 

به اطالعات و اخبار دسترسی پیدا می کند.  
انزانی ادامه داد: متاسفانه بسیاری از کودکان شاهد تصاویر 
سوگواری،  کشیدن،  جیغ  بعضا  که  هستند  حوادث  تلخ 
همچنین  می دهد؛  نشان  را  بازماندگان  بی تابی  و  گریه 
را  امدادرسانی  و  آواربرداری  تلخ  روند  تصاویر  از  برخی 
هم نشان می دهد. سالمت روان کودکان با مشاهده این 
اخبار به شدت دچار آسیب می شود چرا که به خصوص 
بلد  را  انتزاعی  تفکر  کودکان  سالگی   ۸ یا   ۷ از  پیش  تا 
نیستند، یعنی موضوعاتی غیر قابل مشاهده و ملموس را 
به درستی درک نمی کند و پیامد اندیشی را بلد نیستند. 
ندارند  مرگ  درباره  دیدگاهی  سنین  این  در  کودکان 

آسیب  دچار  که  دارد  وجود  امکان  این  دلیل  همین  به 
شدیدی شوند.

از  دیده  آسیب  که یک کودک  هایی  درباره عالمت  وی 
شرایط  این  در  اظهارکرد:  می دهد  بروز  خود  از  حوادث 
حالی  در  شوند،  پرخاشگری  دچار  کودکان  است  ممکن 
آن  و  گرفته  قرار  ترس  پرخاشگری  این  زیرین  الیه  که 
از  دیدن،  آسیب  ماندن،  تنها  از  ترس  جز  نیست  ترسی 

دست دادن و ...
شرایط  در  است  ممکن  که  دیگری  عالئم  درباره  انزانی 
افزود:  بیفتد  اتفاق  حوادث  اخبار  با  کودکان  مواجهه 
ممکن  می بینند  آسیب  حوادث  اخبار  از  که  کودکانی 
تجربه کنند. دچار کاهش  را  کابوس های مکرری  است 
تمرکز شوند و با پرخاشگری و افسردگی دست و پنجه 
نرم کنند. عالئم استرس، وسواس و تنش درون کودکان 
کنترل  نتوانند  که  است  ممکن  حتی  و  می گیرد  شدت 
انزوا  گیری،  باشند. گوشه  داشته  را  مدفوع خود  و  ادرار 
عالئم  دیگر  از  می تواند  خوابیدن  تنها  از  ترس  گزینی، 
را  ناامیدی شدیدی  معموال حس  آن ها  و  باشد  کودکان 
وسواس  عالئم  استرس،  شرایط  این  در  می کنند.  تجربه 
فکری و وسواس رفتاری در کودکان افزایش پیدا می کند 
را  ناخن هایشان  به همین دالیل ممکن است کودکان  و 

بجوند یا موهای خود را بکنند.  
را  امکان  این  ها  روز  این  گفت:  کودک  روانشناس  این 
نداریم که ورودی اخبار کودکان را کاهش دهیم یا مانع 
کودکان  دست  به  طریقی  هر  از  اطالعات  شویم.  آن  از 
می رسد و آن ها بیش از پیش در معرض اخبار و اطالعات 
کنترل  امکان  گذشته  سال های  طی  شاید  هستند. 
اطالعاتی که کودکان از آن آگاه م  شوند وجود داشت اما 
فعالیت  به دلیل کنجکاوی ذاتی و شرایط خاص  امروزه 
اخیر  ساله  دو  دوران  در  کودکان  که  مجازی  فضای  در 
شیوع کرونا ویروس تجربه کردند، حتما به اخبار حوادث 
البته به  دسترسی دارند و گاهی آن را دنبال می کنند.  
طورکلی هم بهتر است که در مقابل کودکان درباره اخبار 

تلخ و تکان دهنده صحبتی نشود.
اضطراب  ندادن  بروز  برای  والدین  وظیفه  درباره  وی 
خودشان در برابر کودکان گفت: ممکن است خود والدین 
نیز تحت تاثیر اخبار ناگوار دچار هیجانات منفی شده اما 
نداشته  روانشناس  و  به مشاور  راحت  و  دسترسی سریع 
گونه ای  به  را  باید هیجانات خود  این شرایط  در  باشند، 
مدیریت کنند که کودک دچار آسیب کمتری شوند. یکی 

از بخش های مهم این است که والدین باید با فردی که 
این  کنند.  دارند صحبت  بیشتری  احساس همدلی  او  با 
والدین کمک می کند که خود تنش های  به  هم صحبتی 
حسی کمتری را تجربه کنند؛ حتی اگر والدین دسترسی 
احساسات  می توانند  نداشتند  را  نظرشان  مورد  فرد  به 
را  خود  هیجانات  تا  کنند  یادداشت  را  خود  اضطراب  و 
امکان دارد روزی  بدانند که  باید  والدین  مدیریت کنند. 

کودکانشان درباره حوادث با آن ها صحبت کنند.  
واکنش والدین به پرسش کودکان درباره حوادث 

چگونه باشد؟
که  کودکی  دربرابر  والدین  واکنش  نوع  درباره  انزانی 
نسبت به حادثه های رخ داده اطالعات پیدا کرده و دچار 
اضطراب شده است ادامه داد: در صورتی که کودک درباره 
چند  باید  والدین  کند،  صحبت  خود  والدین  با  حوادث 
انجام  باید  که  قدمی  اولین  دهند.  قرار  نظر  مد  را  نکته 
داد این است که بزرگ تر ها باید به هیجانات خود مسلط 
باشند. فضای گفت و گوی آرامی را فراهم کنند. پدر یا 
مادری که به احساسات خود مسلط تر است باید با فرزند 
خود صحبت کنند. در این شرایط باید در فضای آرامی 
را برای نشستن رو به روی کودک فراهم کرد. بهتر است 
بین فردی که قصد دارد با کودک گفت وگو کند و کودک 

خوراکی مورد عالقه او قرار داده شود.  
وی گفت: والدین باید در اولین مرحله مکالمه با کودک 
اطالعات کسب کرده و با سوال های باز پاسخ صحبتشان 
را آغاز کنند. سوال های باز پاسخ سوال هایی هستند که 
والدین پیشنهاد می  به  یا خیر نیست.  بله  جواب آن ها 
درباره  که  نوشته ای  بخواهند  خود  کودک  از  که  شود 
آن  به  دیده  که  را  تصویری  یا  خوانده  نظر  مورد  حادثه 
با چه  متوجه شوند که کودک  والدین  تا  نشان دهد  ها 
باید  والدین  شرایطی مواجه شده است. در همین راستا 
اجازه دهند که کودکان درباره هیجانات  و  باشند  صبور 
سنین  در  کودکان  بپرسند.  سوال  و  کنند  خود صحبت 
متفاوت شرایط رشدی متفاوتی را دارند؛ به عنوان مثال 
تفکر دقیقی درباره مرگ  یا ۸ سال  از ۷  کودکان پیش 
ندارند، به همین دلیل امکان دارد گریه بازماندگان موجب 
ترس آن ها شود؛ پس مهم است که والدین بدانند کودکان 

چه دیده یا چه خوانده اند.
انزانی افزود:  پس از کسب اطالعات باید با توجه به زمینه 

فکری کودکان، باید با آن ها صحبت کرد. 

پیامدهای روحی روانی اخبار تلخ برای  کودکان

کسانی که واکسن کرونا نزنند از 
خدمات دولتی محروم می شوند



ایران از حقوق هسته ای خود 
دست برنمی دارد

تازه ترین جزئیات دستگیری 
سارقان بانک ملی

صفحه )4(صفحه )4(

فشار  هیچ  گفت:  اسالمی  شورای  مجلس  در  اراک  مردم  نماینده 
را  ایران  هسته ای  فعالیت های  جلوی  نمی تواند  قطعنامه ای  و 
محمد  برنمی دارد.  دست  خود  هسته ای  حقوق  از  ایران  و  بگیرد 
المللی  بین  آژانس  سیاسی کاری های  به  اشاره  با  آصفری  حسن 
انرژی اتمی، اظهار کرد: آژانس بین المللی انرژی اتمی رفتارهای 

جانبدارانه ای از سیاست های رژیم صهیونیستی و آمریکا ...

رییس پلیس پایتخت با تشریح دستگیری ۱۳ نفر از سارقان بانک 
ملی شعبه دانشگاه تهران و کشف بخش اعظم اموال مالباختگان، 
به صورت  همواره  را  مختلف  اماکن  ایمنی  مسائل  پلیس  گفت: 
فصلی بررسی و به مسووالن آنها متذکر می شود و آنها مکلف به 
توجه هستند در غیر این صورت مراتب به دستگاه قضایی اعالم 

می شود.سارقان حرفه ای در تعطیالت نیمه خردادماه جاری...
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حال شهرکهای صنعتی استان 
 خوب نیست 

پیامدهای روحی روانی 
اخبار تلخ 

برای  کودکان

۲٠هزار فقیر در استان  که 
تحت پوشش نیستند شناسایی شدند

استاندار کهگیلویه وبویراحمد گفت: ۲۰ هزار نفر به 
عنوان فقیر در استان شناسایی شده اند که تحت 
ایجاد  ما  خواسته  و  نیستند  نهادی  هیچ  حمایت 
فرصت اشتغالزایی برای این افراد است. علی احمد 
زاده در حاشیه نشست با رئیس بنیاد مستضعفان، 
پیشرو  نهادی  عنوان  به  مستضعفان  بنیاد  افزود: 
و  محروم  مناطق  در  و  بوده  زدایی  محرومیت  در 
برق،  آب،  دسترسی،  جاده  استان،  این  دورافتاده 
پوشش شبکه های تلویزیونی، اینترنت با مشکالتی 
جدی  حمایت  و  کمک  نیازمند  و  مواجهند  جدی 
دارند. وی اظهار داشت: کهگیلویه و بویراحمد با ۲۵ 
درصد نفت، ۱۰ درصد آب و چند سد بزرگ احداث 

شده و در دست اجرا و با این همه ...

هدف  گفت:  تهران  موقت  جمعه  خطیب 
قطعنامه در شورای حکام آژانس بین المللی 
در  امتیاز  گرفتن  را  ایران  علیه  اتمی  انرژی 
مذاکرات دانست و خطاب به اسرائیل، آمریکا 
و برخی کشورهای اروپایی گفت: این انقالب 
به کسی باج نمی دهد و بر دهن زورگو می زند.

از نماز  آیت اهلل سید احمد خاتمی در فرازی 
جمع  در  تهران  جمعه  عبادی   - سیاسی 
نمازگزاران در محل دانشگاه تهران با یادآوری 
چند مناسبت و سه تحلیل اظهار داشت: در 
دیرین  یار  و  قدیمی  مبارز  ارتحال  این هفته 
محمود  سید  االسالم  حجت  بزرگوار  امام 
دعایی را داشتیم دعایی پای ثابت نماز جمعه 
تهران بود و یک بار به ایشان گفتم راز و رمز 
این همه مداومت شما بر نماز جمعه چیست 
گفت فضیلت نماز جمعه که روشن است اما 
راحل هم می  امام  یادگار  را  نماز جمعه  من 
امام  با  دانم آمدن نماز جمعه را نوعی بیعت 
می دانم. وی افزود: این مصیبت را به خانواده 
خداوند  و  گوییم  می  تسلیت  وی  دوستان  و 
به پاس خدمات ارزشمندی مرحوم دعایی در 
دوره غربت انقالب به وی اجر جزیل به او عطا 
کند. خاتمی با اشاره به حادثه متروپل و قطار 
مشهد - یزد گفت: این حوادث جگر همه را 
سوزاند زائران امام رضا)ع( دارند به وطن خود 
ایران خود را شریک  برمی گردند و کل ملت 
غم بازماندگان می دانند که امیدواریم خداوند 
به  و  کند  عنایت  اجر  و  صبر  بازماندگان  به 
مصدومان شفای عاجل. مهم این است رهبری 
فرمودند مقصران حادثه شناسایی و مجازات 
عبرت آموز شوند تا شاهد چنین وقایع تلخی 
امروز  گفت:  تهران  موقت  خطیب  نباشیم. 
اهلل سعیدی  آیت  سالروز شهادت  ۲۰ خرداد 
اولین شهید انقالب اسالمی زیر شکنجه است 
که می گفت اگر مرا بکشید و خونم را روی 
زمین بریزید خونم می گوید خمینی. این دل 
و جگر و در کنار آن بصیرت می خواست.   وی 
ادامه داد: سال ۱۳4۵ که هنوز مرزها روشن 
نبود این شهید برابر لیبرال ها موضع داشت و 

می گفت اینها امام راحل را قبول...

کهگیلویه  استاندار  اقتصادی  امور  هماهنگی  معاون 
حال شهرک های صنعتی  اینکه  تایید  با  بویراحمد  و 
استان خوب نیست، گفت: در راستای احیاء واحدهای 
راکد و رفع مشکالت واحدهای تولیدی برنامه بازدید 
از شهرک ها را در دستور کار قرار داده ایم. سید احسان 
صنعتی  واحدهای  از  برخی  از  بازدید  در  عسکری 
بیان  با  یاسوج  فرودگاه  صنعتی  شهرک  در  مشتقر 
شهرک ها  در  مستقر  واحدهای  فعالیت  عمده  اینکه 
واحدها دچار  این  از  برخی  افزود:  است،  مختل شده 
اختالل ۱۰۰ درصدی و به طور کامل تعطیل شده اند، 

برخی واحدها هم نیمه فعال هستند....

معاون هماهنگی امور اقتصادی استاندار:

2

2
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رئیس پلیس راهنمایی و رانندگی استان
 خبر داد؛

 »برخورد با پالک های مخدوش«
 در یاسوج تشدید می شود 

منطقه زیالیی بویراحمد 
پایلوت کشت گیاهان 

دارویی می شود

هدف قطعنامه علیه ایران 
امتیاز گرفتن در مذاکرات است 

2

2

رئیس کل دادگستری کهگیلویه و بویراحمد خبر داد:

محکومیت میلیاردی 
8 مدیردر استان  

 محمد اسالمی پنجشنبه شب با حضور در برنامه »صف اول« 
با بیان اینکه تعداد این دوربین ها، ۱۷، ۱۸ عدد  شبکه خبر 
توقف  غربی ها  راهبرد  چرا  که  سوال  این  به  پاسخ  در  است 
شفاف  شعار  امروز  گفت:  است،  ایران  هسته ای  فعالیت های 
نظام در دنیا سلطه پیشتازی برای پیشوایی است، شما بخوانید 
برای  پیشتازی  این  را،  امریکایی ها  امنیتی  استراتژی های 
تحت  را  همه  و  کردن  سروری  و  کردن  آقایی  آن  پیشوایی، 
سلطه قرار دادن هدفش است و با شعارهایی که مطرح می کنند 
به سمت  را  این است که کشورها  دنبال می کنند  الگویی که 
خلع سالح می برند، به سمت تسلیم می برند که بتوانند بر آن ها 

چیره شوند.
اسالمی ادامه داد: حاال هر کسی خود را تسلیم کرد، در این ها 
ذوب شد و تحت فرمانشان قرار گرفت به طور طبیعی کاری با 
آن ندارند، چون برایشان هیچ مزاحمتی ندارد، اما اگر کسی برای 
منافع ملی خود و امنیت ملی خود؛ حدود، ضابطه و چارچوب 
قائل شد و با این ها همراه نشد، خود به خود این می شود نقطه 
مقابل این ها، و به اشکال مختلف و به شیوه های مختلف با آن 
درگیر می شوند. ما با شعار استقالل آزادی جمهوری اسالمی از 
بدو پیروزی انقالب اسالمی تاکنون با این ها در تنش هستیم. 
نیست مال رویکرد  این تنش مال سیاست جمهوری اسالمی 

دولتمردان یا دولت های مختلف جمهوری اسالمی نیست.
رئیس سازمان انرژی اتمی با اشاره به اینکه در این ۲۰ سال 
گذشته تمام شیوه ها، تمام رفتارهایی که شما از آن ها به یادگار 
دارید، تمام عملیات روانی که انجام دادند، کار دیپلماسی ای که 
انجام دادند، تحریم های گوناگونی که وضع کردند، قطعنامه های 
گوناگونی که چه در شورای امنیت سازمان ملل، چه سایر موارد 
که  بوده  سیاست  این  پیشبرد  راستای  در  همه  کردند  وضع 
جمهوری اسالمی ایران را متوقف کند، گفت: ایران به دنیا اجازه 
داد که نظارت های فراپادمانی داشته باشید برای اعتمادسازی، 
این  را،  اتهامات  این  بسته  این  برجام کل  بعد شما در همین 
تهمت ها و این نسبت های ناروا را در قالب پی ام دی بستید و 
خودتان هم هیچ کدام از تعهداتتان را انجام ندادید حاال دوباره 
آمدید می خواهید برگردید به برجام، برگردید بیایید، اما چرا 
پکیج بسته شده که دلیل وجودی برجام است همان کنار باز 
کردید، این بازی ها چه است در می آورید سر ملت ایران؛ این 

کل موضوع است.
اسالمی در پاسخ به این سوال که چطور می شود یک عضوی 
که یک رژیم جعلی هست، عضو آژانس هم نیست، عضو ان پی 
تی هم نیست می آید ادعایی مطرح می کند و آژانس را دنبال 
خودش می کشاند؟، اظهار داشت: این باعث تأسف است که یک 
نهاد بین المللی این گونه می تواند توسط یک رژیم غیرمشروع 

این گونه مورد بهره برداری قرار بگیرد و حیثیتش را این طوری 
زیر سؤال ببرد و این جزو نوبرانه هایی است که انسان در این 

عصر مشاهده می کند.
رئیس سازمان انرژی اتمی با تاکید بر اینکه همه تعهداتی که 
است،  آژانس  ضوابط  با  مغایر  شده،  پذیرفته  برجام  در  ایران 
پذیرفته؟  و  رفته  بار  زیر  ایران  اسالمی  جمهوری  چرا  افزود: 
چرا پذیرفته خودش را محدود کند و تحت نظارت و کنترل 
بلند قرار بدهد؟ فقط به خاطر  شدیدتر در دوره زمانی نسبتاً 
این که از این اتهام، کشور رها شود و اعتمادسازی کند، این 
حسن نیت و حسن ظنی که وجود داشته در مذاکره و در توافق 
برجام، این به هیچ وجه مورد توجه قرار نمی گیرد که این اصل 

مطلب بوده است.
داده من  داد و ستدی است،  معامله، یک  داد: یک  ادامه  وی 
را  ظرفیتم  و  فعالیتم  می کنم،  کم  را  خود  سرعت  چیست؟ 
محدود می کنم، آن چه را که در ازای آن پذیرفتید کلیه آن 
می کنید  لغو  شده  تدوین  و  تعریف  اینجا  در  که  تحریم هایی 
اسالمی  جمهوری  هسته ای  پیشرفت  به  می کنید  کمک  بعد 
ایران، شما تحریم ها را لغو نکردید که هیچ، اضافه هم کردید، 

اآلن  نکردید،  کمک  قباًل  که  هم  ایران  هسته ای  پیشرفت  به 
طبق  ما  اینکه  بر  تاکید  با  اسالمی  نمی کنید.  کمک  هم 
چارچوب داریم حرکت می کنیم یعنی ما عملیات هیجان انگیز 
را کار  برنامه خودمان  ما  انجام نمی دهیم، گفت:  ماجراجویانه 
می کنیم و امسال ما برای اولین بار در تاریخ، آن سی پی افی 
را که هر کشوری در آژانس باید داشته باشد، چارچوب برنامه 

هسته ای را ما اآلن در اختیار آژانس گذاشتیم، ارسال کردیم.
رئیس سازمان انرژی اتمی اضافه کرد: طبق آرتیکل دو و سه 
آژانس وظیفه دارد  اتمی،  انرژی  المللی  بین  آژانس  اساسنامه 
به کشورها کمک  آمیز هسته ای  فناوری صلح  برای گسترش 
بکند،  حمایت  بکند،  پشتیبانی  کند،  تشویق  نوشته  کند، 
وساطت کند که فناوری ها انتقال داده شود و حمایت کند هم 
در بحث فناوری، هم در بحث آموزش و توسعه منابع انسانی 
یک دامنه وسیعی را برایش تکلیف کرده، خب آژانس این است، 

اما واقعاً این سازمان بین المللی اسیر صهیونیست هاست.
صدور  و  اروپایی ها  بدعهدی  به  ایران  واکنش  درباره  وی 
قطعنامه شورای حکام گفت: ما گفتیم باقی مانده حسن نیت 
دوربین  تعدادی  برجام  در  می دهیم،  خاتمه  هم  را  خودمان 
اضافه شد برای این که همان محدودیت ها را بتواند ثبت کند، 
این  خب  است.  شده  قید  برجام  در  که  محدودیت هایی  ثبت 
گام  یک  عنوان  به  را  آن  حافظه  کارت  بود،  نصب  دوربین ها 
کوچک که در همین سال گذشته ما بر اساس مصوبه مجلس 
و شورای عالی امنیت ملی اجازه دادیم که کارت حافظه که پر 
می شد بیاید عوض کند، نه این که ببرد آن جا پیش ماست و 
پلمپ می شود، نکته ای که وجود داشت این بود که ما ضبط 
به  باشد  بودیم  گذاشته  طور  همین  را  برجامی  دوربین های 

عنوان باقی مانده حسن نیت در جهت اعتمادسازی
رفتار  یک  رفتار  اصاًل  نه  دیدیم  که  اآلن  داد:  ادامه  اسالمی 
غیرقابل  حقیقت  در  و  واهی  اتهامات  یک  غیرحقوقی،  کاماًل 
مکان ها  این  از  یکی  مکان  این چهار  از  مثال  عنوان  به  قبول 
را بستند یعنی نوشت دیگر »No more question« دیگر 
 No more« اینی که تو دو ماه پیش آمدی و سؤال ندارد. 
question« نوشتی. خب پس دوباره اآلن برای چه آمدی در 
گفتم  من  که  این  کردی؟  بازش  و  بردی  سؤال  زیر  گزارشت 

اراده ای در شخص مدیرکل مشاهده نمی شود که بخواهد قانع 
قانع  نشی، خب  قانع  اراده می کنی که  وقتی شما  شود، خب 
سیاسی  این  ببینید  پس  است؟  رفتاری  چه  این  نمی شوی. 
بودنش، نفوذی بودن و اسیر بودن است، جریان صهیونیستی 
بر این جریان یک امر واضح و بدیهی است، بنابراین ما فغالیت 
امشب  را هم  بقیه اش  دادیم،  را خاتمه  از دوربین ها  تعدادی 
و فردا خاتمه خواهیم داد. تعداد این دوربین های فراپادمانی، 
۱۷، ۱۸ عدد است. وی تاکید کرد: توافقی که صورت گرفته 
ماست،  داده های  ماست،  تعهدات  بخش  یک  دارد؛  بخش  دو 
بخش دیگر ستانده های ما. این داده و ستانده از این طرف و آن 
طرف هر طوری بخوانید درست است دیگر، خب شما باید به 
تعهداتان عمل کنید، این نمی شود که تا اآلن برای من کردید 
تکلیف فرضی بعد به من می گویید که نه شما باید حتماً انجام 
دهید یعنی چه؟ این یک معامله بوده، این معامله یک طرفش 
با حسن نیت تعهداتش را انجام داده، شما انجام ندادی، طبیعی 
است که من هم نباید انجام دهم، شما اگر آمدید تعهدات را 

انجام دادی، من هم دوباره شروع می کنم.
آژانس  این سوال که  به  پاسخ  اتمی در  انرژی  رئیس سازمان 
چه تضمینی می دهد که اگر ما چرخه سوخت نداشته باشیم، 
این ها اجازه بدهند و سوخت در اختیار ما قرار بدهند؟، گفت: 
اتفاقاً یکی در اینستاگرام من چند روز پیش نوشته بود که آقا 
چیزهایی که هست را که راحت به ما می دهند، چرا کشور را به 
دردسر می اندازید؟ گفتم شما لطف کن برو برایمان رادیودارو 
بخر بردار و بیار، می دهند به شما رادیودارو؟ حتی بعد از برجام 
همین  دارو.  رادیو  کند  تهیه  کشورمان  است  نتوانسته  ما  هم 
این ها روی  مثالی که زدید رآکتور تهران سوخت ۲۰ درصد، 
چرخه سوخت این همه غوغا و سر و صدا راه می اندازند؛ روی 

چرخه سوخت است.
اسالمی درباره پیشرفت های صنعت هسته ای گفت: یک جریان 
سنگین علمی و پژوهشی و صنعتی اآلن شکل گرفته است هم 
در حوزه پرتودهی ها، هم در بحث مسائل مربوط به ایزوتوپ های 
پایداری که تنوعی از یافته ها را دارد هم در بحث آب سنگین 
باال  العاده  افزوده فوق  ارزش  هست، مشتقات آب سنگین که 
دارد و یا در ارتباط با بحث پالسما که خب پالسماتراپی را ما 
کار کردیم و داریم وارد عرصه هایی می شویم که واقعاً روزمره 
برای زندگی مردم و به خصوص کسانی که از بیماری سرطان 
رنج می برند این هم در کنار رادیوداروها و آن اقداماتی که در 
تازه این یک ظرفیت جدید و جبهه جدیدی را  گذشته شده 
این ها دستاوردهایی است  باز کرده که  به مردم  برای خدمت 
که در این چند ماهه پرشتاب داریم صنعتی می کنیم این ها را 

و پیش می بریم.
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محققان هشدار می دهند؛
کووید ۱۹ احتمال اختالالت روانی را 

در آینده افزایش می دهد
که  افرادی  دهد  می  مطالعه جدید هشدار  نتایج یک 
اند ممکن است در  را پشت سر گذاشته  دوره کووید 
ماه های پس از ابتال، در برابر اختالالت روانی آسیب 
هزار   4۶ از  بیش  داده های  محققان  باشند.  پذیرتر 
آزمایش کووید ۱9 شأن  را که  ایاالت متحده  نفر در 
مثبت بود و تعداد مساوی از افراد مبتال به سایر انواع 
عفونت های تنفسی را تجزیه و تحلیل کردند. هیچ یک 
از این افراد از قبل اختالل روانپزشکی شناخته شده ای 
نداشتند.نتایج این مطالعه نشان داد که بیماران مبتال 
به کووید ۱9 حدود ۲۵ درصد بیشتر از بیماران مبتال 
به سایر انواع عفونت های تنفسی در چهار ماه پس از 
ابتالء به کووید ۱9، مبتال به بیماری روانی تشخیص 

داده می شوند.
هنگامی که آنها بر اضطراب و اختالالت خلقی تمرکز 
در  توجهی  قابل  اما  جزئی  افزایش  محققان  کردند، 
خطر ابتالء به اختالالت اضطرابی در بین بهبودیافتگان 
اختالالت  افزایش  خطر  اما  کردند،  کشف   ۱9 کووید 
خلقی وجود نداشت. »لورن چان«، یکی از محققان از 
دانشگاه ایالتی اورگن، در این باره گفت: »برای افرادی 
که کووید داشته اند، اگر احساس اضطراب می کنید، اگر 
تغییراتی را در نحوه زندگی تان از دیدگاه روانپزشکی 

مشاهده می کنید، الزم است به دنبال کمک باشید.«
به  افزود: »من نمی گویم هر فردی که  ادامه  وی در 
کووید مبتال می شود با این نوع مشکل مواجه می شود، 
اعضای  از  یکی  یا  برای خود  نگرانی  به  اگر شروع  اما 
خانواده کنید، چیز عجیبی نیست. قطعاً باید به دنبال 

مراقبت از خود یا اطرافیان خود باشید.«
محققان می گویند؛

مصرف قهوه به حفظ سالمت کلیه ها 
کمک می کند

این  که  است  این  قهوه  دوستداران  برای  خوب  خبر 
ها کمک  کلیه  از  محافظت  به  است  نوشیدنی ممکن 
از  مطالعه  این  نویسنده  پریخ«،  »چیراگ  دکتر  کند. 
قبل  از  »ما  می گوید:  مریلند،  هاپکینز  جانز  دانشگاه 
از  پیشگیری  با  قهوه  منظم  نوشیدن  که  می دانیم 
بیماری های مزمن از جمله دیابت نوع ۲، بیماری های 

قلبی عروقی و بیماری کبد مرتبط است.«
وی در ادامه افزود: »اکنون می توانیم کاهش احتمالی 
خطر آسیب حاد کلیه را به فهرست رو به رشد مزایای 
سالمتی کافئین اضافه کنیم.« محققان داده های بیش 
سال های  بین  که  را  آمریکایی  بزرگسال   ۱4۰۰۰ از 
برای  سال   ۵4 سنی  میانگین  با   ۱9۸9 و   ۱9۸۷
مطالعه خطر تصلب شریان انتخاب شده بودند، تجزیه 
در طول ۲4 سال  کنندگان  کردند. شرکت  تحلیل  و 
روز  در  که  قهوه  فنجان های  تعداد  مورد  در  بار  هفت 
می نوشیدند مورد نظرسنجی قرار گرفتند: صفر فنجان، 
فنجان.  از سه  بیش  یا  فنجان  تا سه  دو  فنجان،  یک 
در طول دوره بررسی، نزدیک به ۱۷۰۰ مورد آسیب 
حاد کلیه ثبت شد. به گفته محققان، آسیب حاد کلیه 
یک “دوره ناگهانی نارسایی کلیه یا آسیب کلیه است 
که در عرض چند ساعت یا چند روز اتفاق می افتد.” 
قهوه  مقدار  هر  روز  هر  که  افرادی  دریافتند  محققان 
می نوشند، ۱۵ درصد کمتر در معرض خطر آسیب حاد 
کلیوی قرار دارند و افرادی که دو تا سه فنجان در روز 
تا ۲۳ درصد در معرض خطر کمتری  می نوشند، ۲۲ 
دلیل  که  می کنیم  گمان  »ما  گفت:  پریخ  دارند.  قرار 
است  ممکن  کلیوی  حاد  آسیب  خطر  بر  قهوه  تأثیر 
یا  کافئین  با  بیولوژیکی  فعال  ترکیبات  که  باشد  این 
استفاده  و  عبور خون  بهبود  باعث  کافئین  فقط خود 
از اکسیژن در کلیه ها می شود. عملکرد خوب کلیه و 
برابر آسیب حاد کلیوی به وجود خون و  مقاومت در 

اکسیژن مداوم بستگی دارد.«

مشکل ریزگردها 
باید در فضای دیپلماسی رفع شود

ایجاد رویکرد  به  با اشاره  رییس سازمان محیط زیست کشور 
واحد در کشورهای درگیر گرد و غبار گفت: مشکل گرد و غبار 

و ریزگردها باید در فضای دیپلماسی رفع شود.
»علی سالجقه« با اشاره به سفر هفته گذشته خود به عراق و 
سوریه به منظور رفع مشکالت گرد و غبار و ریزگردها و سفر 
این  با  امارات، کویت و ترکیه، گفت: خوشبختانه  به  پیش رو 

سفرها، رویکرد و حس واحدی دارد اتفاق می افتد.  
وی افزود: در سال 9۰ زمانی که مسئول منابع طبیعی کشور 
زمان  آن  در  که  کردیم  برگزار  جلسه ای  کشورها  این  با  بودم 

رویکردها مثل امروز نبود و موضع واحدی احساس نمی شد.
واحد  موضع  امروز  اما   کرد:  خاطرنشان  رئیس جمهور  معاون 
است و کشورهای منطقه به دنبال راهکار برای عملیاتی کردن 

کار و رفع مشکل ریزگردها هستند.
سالجقه درعین حال ادامه داد: از آنجا که کشورهای مختلف 
محدود  و  مربوط  ما  به  فقط  و  هستند  موضوع  این  درگیر 
نمی شود؛ طبیعتا اختیار انجام بسیاری از کارها را خودمان به 

تنهایی نداریم.
و  برود  به جلو  دیپلماسی  فضای  در  باید  کار  کرد:  تأکید  وی 
نسخه عملیاتی آن توسط این کشورها پیچیده و مشکل غبار و 

ریزگردها رفع شود.
منظور  همین  به  داشت:  اظهار  زیست  محیط  سازمان  رئیس 
شانزدهم خرداد نشستی با حضور سفرای ۱۵ کشور در سازمان 
برگزار شد  دیپلماسی محیط زیست  با موضوع  محیط زیست 
که نتیجه بسیار خوبی داشت و بیست ویکم تیر هم نشستی 
اقلیمی، آب و گرد و  با وزرای محیط زیست با موضوع تغییر 

خاک برگزار می شود.
نقشه  یک  وزیران  با  نشست  در  کرد:  امیدواری  ابراز  سالجقه 
بسیار خوب عملیاتی چیده شود و به ویژه با همکاری کشورهایی 

منشأ شرایط موجود هستند، بتوانیم کار را شروع کنیم.
امارات  عمان،  یمن،  کویت،  اردن،  عربستان،  سوریه،  عراق، 
متحده عربی، قطر، بحرین، تاجیکستان، ازبکستان، قزاقستان، 
جمهوری  ترکیه،  هند،  پاکستان،  افغانستان،  ترکمنستان، 
ارمنستان، گرجستان و روسیه کشورهایی هستند  آذربایجان، 
که ایران تحت تاثیر کانون های گرد و غباری آنها قرار دارد که 
ساالنه حدود ۱4۷ میلیون تن گرد و غبار به هوا بلند می کنند. 

ایران از حقوق هسته ای خود 
دست برنمی دارد

نماینده مردم اراک در مجلس شورای اسالمی گفت: هیچ فشار 
را  ایران  هسته ای  فعالیت های  جلوی  نمی تواند  قطعنامه ای  و 

بگیرد و ایران از حقوق هسته ای خود دست برنمی دارد.
آژانس  سیاسی کاری های  به  اشاره  با  آصفری  حسن  محمد 
بین المللی انرژی اتمی، اظهار کرد: آژانس بین المللی انرژی 
اتمی رفتارهای جانبدارانه ای از سیاست های رژیم صهیونیستی 
کردن  پیاده  برای  نهادی  به  تبدیل  عماًل  و  دارد  آمریکا  و 

سیاست های آمریکایی ها و رژیم صهیونیستی شده است.
وی بیان کرد: امروز رژیم صهیونیستی بیشترین زرادخانه های 
هسته ای را در اختیار دارد و هیچ گونه تعهدی به آژانس بین 
المللی  بین  نهادهای  و  سازمان ها  سایر  و  اتمی  انرژی  المللی 
ندارد. رژیم صهیونیستی حتی حاضر نیست به NPT بپیوندد 

و اجازه بازدید از فعالیت هایش را به مأموران آژانس نمی دهد.
کرد:  تصریح  اسالمی  شورای  مجلس  در  اراک  مردم  نماینده 
حمایت  اینکه  برای  اتمی  انرژی  المللی  بین  آژانس  مدیرکل 
از پست و مقام خودش داشته باشد، به  رژیم صهیونیستی را 
سرزمین های اشغالی سفر و با نخست وزیر رژیم صهیونیستی 

دیدار و مالقات کرد.
و  اشغالی  سرزمین های  در  گروسی  داد: حضور  ادامه  آصفری 
مالقات با بزرگترین دارنده زرادخانه های هسته ای که بزرگترین 
وجه  هیچ  به  است،  منطقه  کشورهای  و  ملت ها  برای  تهدید 

توجیه پذیر نیست.
مجلس  در  شوراها  و  کشور  داخلی  امور  کمیسیون  عضو 
شورای اسالمی ادامه داد: آژانس بین المللی انرژی اتمی باید 
را  ایران، مدیرکل خود  بیانیه و قطعنامه علیه  به جای صدور 
مورد استیضاح و بازخواست قرار دهد، چرا که گروسی عرضه 
فعالیت های  به  نسبت  را  صهیونیستی  رژیم  ندارد  توانایی  و 

هسته ای غیرصلح آمیزش پاسخگو کند.
بمب  تولید  دنبال  به  صهیونیستی  رژیم  کرد:  تاکید  آصفری 
اتم است و آژانس بین المللی انرژی اتمی باید به جای صدور 
قطعنامه علیه ایران به دنبال آن باشد که رژیم صهیونیستی را 
نسبت به فعالیت های خشونت آمیز و غیر صلح آمیزش پاسخگو 

کند.
وی با اشاره به قطع دوربین های فراپادمانی آژانس بین المللی 
این  گفت:  کشورمان،  هسته ای  مراکز  از  یکی  در  اتمی  انرژی 
مجلس  و  بود  موقع  به  و  ارزشمند  اتمی  انرژی  سازمان  اقدام 

شورای اسالمی از این اقدام حمایت می کند.
نماینده مردم اراک در مجلس شورای اسالمی ادامه داد: آژانس 
ایران  اسالمی  جمهوری  بداند  باید  اتمی  انرژی  المللی  بین 
قرار  میز  روی  مناسب  زمان  در  که  دارد  متعددی  گزینه های 

خواهد داد.

سالمت

جامعه

کاریکاتور

کودکان را در فضای مجازی تنها رها نکنیم!

خطیب جمعه موقت تهران عنوان کرد؛

هدف قطعنامه علیه ایران گرفتن امتیاز در مذاکرات است

هدف  گفت:  تهران  موقت  جمعه  خطیب 
قطعنامه در شورای حکام آژانس بین المللی 
در  امتیاز  گرفتن  را  ایران  علیه  اتمی  انرژی 
مذاکرات دانست و خطاب به اسرائیل، آمریکا 
و برخی کشورهای اروپایی گفت: این انقالب 
به کسی باج نمی دهد و بر دهن زورگو می زند.

آیت اهلل سید احمد خاتمی در فرازی از نماز 
جمع  در  تهران  جمعه  عبادی   - سیاسی 
نمازگزاران در محل دانشگاه تهران با یادآوری 
چند مناسبت و سه تحلیل اظهار داشت: در 
یار دیرین  و  ارتحال مبارز قدیمی  این هفته 
محمود  سید  االسالم  حجت  بزرگوار  امام 
دعایی را داشتیم دعایی پای ثابت نماز جمعه 
تهران بود و یک بار به ایشان گفتم راز و رمز 
این همه مداومت شما بر نماز جمعه چیست 
گفت فضیلت نماز جمعه که روشن است اما 
امام راحل هم می  یادگار  را  نماز جمعه  من 
دانم آمدن نماز جمعه را نوعی بیعت با امام 

می دانم.
و  خانواده  به  را  مصیبت  این  افزود:  وی 
دوستان وی تسلیت می گوییم و خداوند به 
در  دعایی  مرحوم  ارزشمندی  خدمات  پاس 
او  به  جزیل  اجر  وی  به  انقالب  غربت  دوره 

عطا کند.
قطار  و  متروپل  حادثه  به  اشاره  با  خاتمی 
همه  جگر  حوادث  این  گفت:  یزد   - مشهد 
به وطن  دارند  امام رضا)ع(  زائران  را سوزاند 
را  خود  ایران  ملت  کل  و  برمی گردند  خود 
شریک غم بازماندگان می دانند که امیدواریم 
خداوند به بازماندگان صبر و اجر عنایت کند 
این است  و به مصدومان شفای عاجل. مهم 
و  شناسایی  حادثه  مقصران  فرمودند  رهبری 
چنین  شاهد  تا  شوند  آموز  عبرت  مجازات 

وقایع تلخی نباشیم.
خطیب موقت تهران گفت: امروز ۲۰ خرداد 
سالروز شهادت آیت اهلل سعیدی اولین شهید 
انقالب اسالمی زیر شکنجه است که می گفت 
اگر مرا بکشید و خونم را روی زمین بریزید 

خونم می گوید خمینی. این دل و جگر و در 
کنار آن بصیرت می خواست.  

مرزها  هنوز  که   ۱۳4۵ سال  داد:  ادامه  وی 
لیبرال ها موضع  برابر  این شهید  نبود  روشن 
قبول  را  راحل  امام  اینها  می گفت  و  داشت 
ندارند و در اوج خفقان این چنین مرید امام 

و خط شناس بود.
بیت اهلل  زائران  اعزام  با  کشور  افزود:  خاتمی 
خواهد  خود  به  حج  هوای  و  حال  الحرام 

گرفت.
اسالمی  جمهوری  نماینده  را  زائران  وی 
طوری  شما  گفت:  آنها  به  خطاب  و  دانست 
عمل کنید که مایه عزت ایران اسالمی شوید 
بازارگردی ها در مدت کوتاه حج میسر نیست 
در زمان بازارگردی در مسجدالحرام دو رکعت 
سعودی  حاکمان  کنید  طواف  بخوانید  نماز 
مسلمانان  همه  آن  از  مدینه  و  مکه  بدانند 
زوار  فراهم کنند جان همه  را  امکانات  است 
به ویژه جان زایران ایرانی برای ما مهم است 

هنوز حادثه تلخ منا در کام ماست.
تاکید کرد:  خطیب موقت نماز جمعه تهران 
 ۶۰ که  ندارد  توجیهی  حج  کردن  گران 
و  زیارت  تبلیغ  بدهند  پول  تبلیغ  برای  دالر 
این  برای  است  را شرک  خدا  خانه  بوسیدن 
حرف های نادرست و تبلیغ و بی اساس پول 
همه  برای  مقبول  حج  آرزوی  بدهیم؟  هم 

زائران داریم.
رهبری بهترین کسی است که می تواند 

امام راحل را معرفی کند
با  خطبه ها  از  دیگری  بخش  در  خاتمی   
در  رهبری  معظم  مقام  فرمایشات  به  اشاره 
انقالب  معظم  رهبر  گفت:  گذشته،  هفته 
کدام  هر  که  داشتند  فراوانی  رهنمودهای 
برای  دارم  پیشنهاد  است؛  حکمت  از  بابی 
امام آشنا شوند  با  انقالب  از  بعد  اینکه نسل 
فرمایشات ایشان را در طول این ۳۰ سال در 
مرقد امام راحل را جزو کتاب های درسی قرار 
دهند چون بهترین کسی که می تواند امام را 

معرفی کند مقام معظم رهبری است.  
سخنان  مهم  نکته  هفت  به  اشاره  با  خاتمی 
رهبری گفت: دوری از سکوالر، نفوذ نکردن 
ارتجاع، بی تأثیر کردن جنگ روانی  رگه های 
که  بود  رهبری  سخنان  محورهای  جمله  از 
فضای  با  بگویم  باید  مجازی  فضای  درباره 
مجازی دشمن نبوده ایم و نیستیم اما با فضای 
مجازی که آمریکا آن را خط می دهد دشمن 

بوده، هستیم و خواهیم بود.

با سارقان امانات ملی با اشد مجازات 
برخورد شود

 ۱۱:4۵ ساعت  امروز  اینکه  بیان  با  خاتمی 
سارقان  که  زد  زنگ  تهران  پلیس  رئیس 
با  ملی دستگیر شدند؛  بانک  امانات  صندوق 
سارقان  این  سرعت  به  که  پلیس  از  تشکر 
خبیث پست دستگیر شدند، یک درخواست 
هم از زبان شما مردم با دستگاه قضا دارم که 

با این سارقان با اشد مجازات برخورد کنند.
وی تأکید کرد: اینها دزد اعتماد مردم هستند 
پلیس  با  بابت همکاری  قضایی  از دستگاه  و 

هم تشکر می کنیم.  
کسی  شدن  زندانی  از  کرد:  تصریح  خاتمی 
تیز  پلنگ  بر  ترحم  اما  نمی آید،  خوشمان 
نباید  و  گوسفندان  حق  بر  باشد  جفا  دندان 
که  پست  و  رذل  خبیث،  های  آدم  این  به 
امانت های مردم را می  دزدند، رحم کرد تا به 
مردم رحم شود. اگر این جانی ها آزاد بمانند 

باید امنیت رخت ببندد.

هدف از صدور قطعنامه علیه ایران 
گرفتن امتیاز در مذاکرت است

قطعنامه  درباره  تهران  موقت  جمعه  امام 
المللی  بین  آژانس  حکام  شورای  ایرانی  ضد 
انرژی اتمی گفت: سرانجام با گزارش غلط و 
نادرست مدیرکل آژانس قطعنامه ضد ایرانی 
برخی  و  صهیونیستی  رژیم  آمریکا،  توسط 

کشورهای اروپایی علیه ایران صادر شد.

ادامه  باره  این  در  نکته  چند  ذکر  با  وی 
قبل  آژانس  کل  مدیر  که  این  نخست  داد: 
رژیم  رئیس  دیدار  به  قطعنامه  این  از صدور 
با  قطعنامه  یعنی  این  و  رفت  صهیونیستی 
رژیم  با  آژانس  مدیرکل  کامل  هماهنگی 
حق  اینجا  شد.  صادر  و  بسته  صهیونیستی 
اسرائیل  بر  مرگ  بگوییم  که  است  اسرائیل 

)شعار مرگ بر اسرائیل نمازگزاران(.
خاتمی تصریح کرد: نکته دیگر این که همه 
اطالعات آنها، پخته رژیم صهیونیستی است 
و مطلقا بی طرفانه نیست و جانبدارانه است. 
مسئوالن ما با این دوستان رژیم صهیونیستی 
یعنی آژانس در دادن اطالعات خیلی بخیل 
باشند چون بسیاری از بازرسانی که به ایران 

می آیند چشم اسرائیل و آمریکا هستند.
و  می دهند  گزارش  بازرسان  این  افزود:  وی 
را  ما  هسته ای  دانشمندان  و  هسته ای  مرکز 

می زنند و ترور می کنند.
قطعنامه،  این  از  هدف  کرد:  خاطرنشان  وی 
گرفتن امتیاز در مذاکرات است و من به اینها 
می گویم بیش از 4۰ سال است این انقالب را 
انقالب به کسی باج نمی  این  تجربه کردید؛ 

دهد و بر دهن زورگو می زند.  
امام جمعه تهران یادآور شد: این ملت، ملت 

مقاومت و ملت هیهات من الذله است.
با  نماز جمعه تهران  آیت اهلل در خطبه دوم 
دعوت مردم به تقوا و با استناد به نهج البالغه 
زیر  را  اسالمی  اخالق  که  مجموعه ای  گفت: 
همه  در  که  تقواست  واژه  می برد  پوشش 
اداری، سیاسی  عرصه های فردی، خانوادگی، 
جا دارد و جهت دهنده زندگی مومنان است.

والدت  تبریک  با  تهران  موقت  جمعه  امام   
و  اکرم  پیامبر  داشت:  اظهار  )ع(  رضا  امام 
امام  زیارت  به  فوق العاده ای  سفارش  امامان 
فرمود  )ع(  رضا  امام  خود  داشتند؛  رضا)ع( 
کسی که با اینکه دورم از مدینه و غریبم و به 
زیارت من بیاید، سه جای بسیار هولناک در 
را  پرونده ها  وقتی  دادش می رسم.  به  قیامت 
به دست ما می دهند، سر پل سراط و هنگام 
سنجش اعمال. وی با تأکید بر معرفت ادامه 
بُعد  یک  دارد.  گسترده ای  ابعاد  معرفت  داد: 
زیارت  به  که  است  این  به  داشتن  توجه  آن 
امام زنده می رویم و نه زیارت امام مرده. هیچ 
یک از امامان ما جز امام زمان)عج( با مرگ 

طبیعی از دنیا نرفتند بلکه شهید شدند.
آیت اهلل خاتمی نکته مهم دیگر درباب معرفت 
امام  که  دانست  موضوع  این  را  امام،  حق 
باطن ما را هم  معصوم ما را رصد می کند و 
امام رضا)ع(  می خواند. ۱۷ حدیث داریم که 
از خانه هایتان  از وقتی  باطن ها خبر دارد.  از 
بدانید  رضا)ع(  امام  زیارت  برای  افتادید  راه 
که ایشان منتظرتان بوده است. وی خواستار 
نزدیک شدن به قله و کم کردن فاصله با امام 
معرفت  دیگر  باب  هم  را  این  و  شد  رضا)ع( 
حق امام دانست و گفت: رنگ امام رضا )ع( 
بسیار  می خوابید،  کم  یعنی  خداست  رنگ 

روزه می گرفت، فراوان احسان می کرد.

رییس پلیس پایتخت با تشریح دستگیری ۱۳ نفر از سارقان 
بانک ملی شعبه دانشگاه تهران و کشف بخش اعظم اموال 
را  اماکن مختلف  ایمنی  پلیس مسائل  مالباختگان، گفت: 
همواره به صورت فصلی بررسی و به مسووالن آنها متذکر 
می شود و آنها مکلف به توجه هستند در غیر این صورت 

مراتب به دستگاه قضایی اعالم می شود.
 سارقان حرفه ای در تعطیالت نیمه خردادماه جاری وارد 
بانک ملی شعبه دانشگاه در پایتخت شدند و پس از تخریب 
۲۵۰ صندوق امانات، محتویات ۱۶۸ صندوق را به سرقت 
بردند. دزدان پس از انجام سرقت که گفته می شود بیش 
از ۱۲ ساعت در بانک بودند، از همان دِر پارکینگ بانک که 

وارد شده بودند، خارج شدند.
از  هفته  یک  گذشت  از  پس  و  خردادماه   ۲۰ جمعه  روز 
شعبه  ملی  بانک  امانات  صندوق  صدای  و  سر  پر  سرقت 
پلیس  رییس  رحیمی  حسین  سردار  تهران،  دانشگاه 
پایتخت از دستگیری اکثر سارقان با تالش ماموران پلیس 

آگاهی طی 4۸ ساعت گذشته خبر داد.
روز  اولیه  از ساعات  ما عمال  اظهار داشت:  سردار رحیمی 
وقوع  به  سرقت  این  که  شدیم  مطلع  خرداد   ۱۶ دوشنبه 
از صحنه  بازدید  و  اطالع  از  بعد  بالفاصله  و  است  پیوسته 
با تشکیل چندین تیم ویژه از مجرب ترین و توانمندترین 
کارآگاهان پلیس آگاهی تهران طرح عملیاتی برای به دست 
آوردن سرنخ ها از جمله شناسایی سارقین و نحوه سرقت و 

دستگیری آنها را انجام دادیم.
وی افزود: با تالش شبانه روزی همکاران کمتر از 4۸ ساعت 
که  آنها  مرتبطان  و  سارقان  تمام  تقریبا  سرقت،  وقوع  از 

از  خارج  به  هم  آنها  از  بخشی  و  کشور  داخل  در  بخشی 
کشور متواری شده بودند، دستگیر شدند.

این  پیگیری  در  پلیس  اینکه،  بر  تاکید  با  رحیمی  سردار 
از مال باختگان  با تمام توان و شاید دغدغه مندتر  سرقت 
تیم  این  اعضای  تمام  کرد:  تصریح  کرد،  ورود  صحنه  به 
عملیاتی شامل بیش از ۲۰ نفر از کارآگاهان زبده آگاهی 
کمتر از دو ساعت خوابیدند و اینها مردانه با تمام وجود پای 
کار بودند تا سارقان صندوق امانات مردمی دستگیر شدند.

سردار رحیمی اظهار کرد: در این چند روزه با تالش ویژه 
پلیس بخش اعظمی از این اموال مردمی مکشوفه از جمله 
طال، زیورآالت و هزاران سکه و مبالغ هنگفتی ارز و اسکناس 
خارجی کشف و جمع آوری شده است که با هماهنگی با 
می  مالباختگان  تحویل  مرکزی  بانک  و  قضایی  دستگاه 
شود. وی در ادامه از مالباختگان درخواست کرد که مراجعه 
ای به پلیس آگاهی تهران نداشته باشند چراکه باید مراحل 
بانک مرکزی  اموال مسروقه تحویل  و  پرونده طی  قضایی 

شده و از این طریق تحویل مال باختگان شود.
متخصصان  سارقان  بین  در  اینکه،  بیان  با  رحیمی  سردار 
و  کامپیوتر  آهنگری،  هوابرش،  در  تخصص  با  مختلف 
دوربین قرار داشتند، تصریح کرد: یک نفر از فروشندگان 
ساعت  یک  که  است  بوده  زن  یک  سارقان  بین  از  اموال 
از اطالع پلیس از مرز هوایی خارج شدند و دو نفر  پیش 
پلیس  فرمانده  هستند.  سارقان  سرکرده  عوامل  از  آنها  از 
از  پایتخت همچنین تصریح کرد: مجرمینی که در خارج 
کشور دستگیر شده اند، با هماهنگی پلیس اینترپل در حال 

بازگشت به کشور هستند.

پلیس یک ماه پیش به بانک ملی شعبه دانشگاه 
تهران تذکر ایمنی داده بود

رییس پلیس پایتخت در ادامه در خصوص اینکه این اموال 
پس از سرقت در کجا نگهداری می شده است نیز اظهار 
کرد: این اموال در جاهای مختلف و در دست افراد مختلف 

بوده است.
با  که  است  این  بر  پلیس  تالش  گفت:  رحیمی  سردار 
کند  آوری  را جمع  ها  مالباخته  و  مردم  اموال  توان  تمام 
و این اموال به طور قطع از طریق بانک مرکزی به مردم 

بازگردانده خواهد شد.
وی در پاسخ به این سوال که سرقت به چه شکلی انجام 
شده است نیز با بیان اینکه، متاسفانه یکی از مشکالت همه 
بانکی  دارای عملیات  ها که  بانک  به خصوص  ها  دستگاه 
سنگین هستند بی توجهی به مسائل ایمنی و امنیتی است، 
افزود: عاملی که باعث شد سارقان به دزدی تحریک شوند 
زمینه ای است که از بابت بی توجهی به مسائل ایمنی و 
امنیتی فراهم شده است. سردار رحیمی همچنین تصریح 
کرد: پلیس یک ماه قبل به همین بانک تذکر داده بود و 
همکاران بنده به این بانک مراجعه و تمام موارد ضعف و 
ایمنی را تذکر داده اند که این ثبت شده و سند داریم اما 

متاسفانه هیچکدام از اینها رعایت نشده است.
وی همچنین اظهار کرد: به طور حتم یک مرکز ملی که 
روزانه میلیاردها عملیات بانکی صورت می گیرد و یک هزار 
صندوق امانات دارد که ۱۶۸ صندوق آن توسط سارقان باز 
شده است، نیازمند نگهبانی ویژه است و بانک ها باید برای 

مسایل ایمنی و عملیاتی هزینه کنند.
ایمنی  مسایل  ما  گفت:  همچنین  پایتخت  پلیس  رییس 
اماکن مختلف از جمله بانک ها را به صورت فصلی بررسی 
می کنیم و مسووالن آنها مکلف هستند که به توصیه های 
دستگاه  به  مراتب  صورت  این  غیر  در  کنند  توجه  پلیس 

قضایی اعالم می شود. 

دو نفر از کارکنان بانک ملی شعبه دانشگاه در 
بازداشت پلیس

سردار رحیمی در ادامه در خصوص اینکه از عوامل داخل 

این سرقت دست داشته است، پاسخ داد:  بانک فردی در 
هیچ  بانک  گران  تالش  و  و  کش  زحمت  عوامل  از  خیر. 

دخالت مستقمی تاکنون محرز نشده است.
بانک  مسووالن  البته  براینکه،  تاکید  با  حال  عین  در  وی 
باید  که  اند  داشته  ایمنی  های  بحث  در  قصور  مقداری 
از  نفر  دو  حاضر  حال  در  کرد:  تصریح  کردند  می  رعایت 
به  نیستند  سارقان   در جمع  فعال  که  نیز  بانک  کارکنان 

دلیل سهل انگاری جزو بازداشتی های پلیس هستند.
رییس پلیس پایتخت همچنین در پاسخ به این سوال که 
آیا سارقان صندوق امانات بانک ملی شعبه دانشگاه تهران 
سابقه  افراد  این  بله  گفت:  نیز  خیر  یا  هستند  سابقه دار 

زندان، دستگیری و سرقت از بانک دارند.
وی همچنین در پاسخ به این سوال که ارزش اموال سرقت 
شده چه میزان است، تصریح کرد: ما اطالعاتی نداریم باید 
این اموال در یک مکان محرمانه نگهداری شود اکنون بانک 
از ارزش آن اطالعی  ملی در حال پیگیری است و پلیس 

ندارد.

مقادیر زیادی از اموال مسروقه در خودرویی در 
فرودگاه امام کشف شد

اموال  از  زیادی  مقادیر  اینکه،  بیان  با  نیز  تهران  دادستان 
مسروقه از بانک ملی شعبه دانشگاه تهران کشف شده است، 
بانک ملی شعبه دانشگاه  از سارقان  نفر  از دستگیری ۱۳ 
تهران خبر داد و گفت: ۱۰ نفر از این افراد در داخل کشور 
و سه نفر دیگر که به کشور همسایه متواری شده بودند، 
دستگیر شدند. علی صالحی با بیان اینکه ۱۰ نفر از متهمان 
تهران و شمال کشور دستگیر شدند، عنوان کرد: سه  در 
از سارقان متواری، در کشور همسایه دستگیر شدند.  نفر 
دادستان تهران عنوان کرد: مقادیر زیادی از اموال مسروقه 
در فرودگاه امام خمینی )ره( در ماشینی که توسط متهمان 
تهیه شده بود و مقادیری نیز در تهران کشف شد. صالحی 
با بیان اینکه بررسی های الزم در خصوص این پرونده در 
حال انجام است، تصریح کرد: در حال حاضر متهمان تحت 

تحقیقات قضایی و در اختیار ضابطان قرار دارند.

رئیس پلیس پایتخت تشریح کرد

تازه ترین جزئیات دستگیری سارقان بانک ملی 
شعبه دانشگاه تهران 


