
با توصیه و سفارش 
مشکالت اقتصادی حل نمی شود

انتظار داریم همه ارکان دولت 
به داد مردم برسند

صفحه )4(صفحه )4(

جمهور  رئیس  از  اسالمی  شورای  مجلس  در  بافق  مردم  نماینده 
خواست تا نگذارد موضوع هسته ای به تحریم گره بخورد و حداقل 
دو سال مذاکره نکنند، چرا که این التهاب از بین خواهد رفت و 
وضعیت بهتر خواهد شد.  محمدرضا صباغیان بافقی در نطق میان 
دستور خود در جلسه علنی روز )یکشنبه( مجلس شورای اسالمی 

ضمن عرض تسلیت به بازماندگان و خانواده های متوفیان...

انتقاد  با  اسالمی  شورای  مجلس  کشاورزی  کمیسیون  سخنگوی 
باشیم.  مردم  پاسخگوی  توانیم  نمی  دیگر  ما  گفت:  ها  گرانی  از 
انتظار داریم همه ارکان دولت بسیج شده و به داد مردم برسند.  
حجت االسالم احد آزادی خواه در تذکری شفاهی در جلسه علنی 
روز )یکشنبه( مجلس گفت: تورم و گرانی در حال شکستن کمر 

بسیاری از مردم است، قرار نبود مردمی سازی یارانه ها....
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بیابان زدایی در استان 
 در انتظار بودجه 

فراموشی را 
با آلزایمر 

اشتباه نگیرید

مدیرکل بیمه سالمت استان خبر داد

درمان ناباروری دراستان
 با تخفیفات ویژه بیمه سالمت

مدیرکل بیمه سالمت استان کهگیلویه و بویراحمد 
سازمان  جمعیت،  افزایش  شعار  راستای  در  گفت: 
با  را  نابارور  های  زوج  درمان  هزینه  سالمت  بیمه 
دهراب  “کیان  کند.  می  پرداخت  ویژه  تخفیفات 
پور” افزود: این تسهیالت شامل سه بار تخفیف ۹۰ 

درصدی در هزینه های درمان ناباروری است.
وی اظهار کرد: مرکز آموزشی درمانی بی بی حکیمه 
)س( گچساران، مهمترین مرکز درمان ناباروری در 
کهگیلویه و بویراحمد می باشد که تاکنون خدمات 
حتی  و  کشور  کل  در  نابارور  های  زوج  به  خوبی 
سالمت  بیمه  مدیرکل  است.  داده  کشور  از  خارج 

استان کهگیلویه و بویراحمد خاطرنشان کرد ...

همچنان  رانندگی  و  راهنمایی  پلیس  رییس 
از کیفیت خودروهای تولید داخل گالیه دارد 
مورد  در  خود  مواضع  از  پلیس  گوید:  می  و 
عقب نشینی  داخل  تولید  خودروهای  ایمنی 
خودروهای  مورد  در  تنها  نه  کرد،  نخواهد 
خودروهای  مورد  در   بلکه  داخل،  تولید 
آنها  ایمنی  بر  حساسیت  با  ما  نیز  وارداتی 
ایمنی  خودرویی  اگر  و  کرد  خواهیم  نظارت 
الزم را نداشته باشد، قطعا از شماره گذاری آن 

جلوگیری خواهد شد.
سید  سردار  که  بود  پیش  سال  دو  از  بیش   
و  راهنمایی  پلیس  رییس  هادیانفر،  کمال 
ممنوعیت  ضرورت  از  کشورمان  رانندگی 
به  صحبت  پراید  و   4۰۵ پژو  شماره گذاری 
خودروسازان  به  اولتیماتوم  با  و  آورد  میان 
اعالم کرد که این خودروها از سال ۱۳۹۹ به 
دلیل ایمنی کم دیگر شماره گذاری نخواهند 
از  مقاومت هایی  با  گرچه  که  تصمیمی  شد، 
نهایت  اما در  سوی خودروسازان مواجه شد، 
این حرف پلیس با همراهی افکارعمومی بود 
که به کرسی نشست و شماره گذاری سه مدل 
تولید  و  متوقف   4۰۵ پژو  سواری  و  پراید  از 
این خودروها نیز برای همیشه به پایان رسید.

بار  اما  اظهارات،  این  از  پس  سال  دو  حدود 
دیگر اظهارنظری دیگر از رییس پلیس راهور 
فراجا مورد توجه افکار عمومی قرار گرفت و 
در  زنجیره ای  تصادف  حادثه  از  پس  بار  این 
محور بهبهان که در دی ماه سال ۱4۰۰ رخ 
نشدن  باز  از  تند  اظهاراتی  در  هادیانفر  داد، 
کیسه هوای خودروها و عدم ایمنی آنها انتقاد 
کرد. او برخی از خودروهای تولید داخل را به 
ارابه مرگ تشبیه و این سوال را مطرح کرد 

که چرا ارابه مرگ تولید می کنیم؟
انتقادات هادیانفر اما به همان یک مورد ختم 
اشتری،  حسین  سردار  او،  بر  عالوه  و  نشد 
تیمور  سید  سردار  کشور،  پلیس  رییس 
شماری  و  راهور  پلیس  جانشین  حسینی، 
نیز  انتظامی کل کشور  از مسئوالن در  دیگر 
کیفیت  و  ایمنی  وضعیت  از  تندی  انتقادات 

تولید خودروهای تولید داخل بیان کردند...

براساس یک طرح مطالعاتی در سال ۱۳۹۵ ، حدود 
4۳ هزار هکتار از مراتع کهگیلویه و بویراحمد به بیابان 
اعتباری ویژه برای  این استان ردیف  اما  تبدیل شده 
انجام اقدام های احیای مراتع بیابانی ندارد و نیازمند 
توجه مسووالن در این خصوص است. اگرچه در حال 
حاضر اقدام هایی به صورت محدود برای احیای مراتع 
آن  اما  می شود  انجام  بویراحمد  و  کهگیلویه  بیابانی 
طور که کارشناسان منابع طبیعی استان می گویند: 
زایی  بیابان  از  پیشگیری  و  بیابان شده  مراتع  احیای 
در عرصه های مستعد نیازمند اقدام های جامع است.  

کارشناسان منابع طبیعی کهگیلویه  و بویراحمد...

در کهگیلویه و بویراحمد؛
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معاون دادستان عمومی و انقالب 
مرکز استان  خبر داد:

عروس و داماد کهگیلویه و 
بویراحمدی بازداشت شدند

سرپرست صمت کهگیلویه و بویراحمد:
عدم ثبت اطالعات

 انبارها و موجودی کاال
 احتکار  محسوب می شود

در مورد ایمنی خودروها
 کوتاه نمی آییم 
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مدیر کل آموزش و پرورش کهگیلویه و بویراحمد گفت:

۱۲۷ مدرسه نا ایمن  
در استان

معاون اول رییس جمهور احیای طرح های نیمه تعطیل و 
اتمام طرح های نیمه تمام عمرانی کشور را دو برنامه مهم و 
اساسی دولت سیزدهم برای بازگرداندن سرمایه عظیم راکد 
به چرخه اقتصادی کشور دانست و تاکید کرد: با اجرای این 
دو برنامه، نقدینگی عظیم در کشور به سمت تولید و افزایش 
حفظ  به  دراینصورت  که  گشت  خواهد  باز  گذاری  سرمایه 

ارزش پول ملی کشور کمک خواهد شد.
 محمد مخبر صبح روز )یکشنبه( در مراسم بهره برداری از 
۵4۶ واحد اقتصادی راکد و نیمه فعال احیا شده با اشاره به 
پیشرفته ۸۰ درصد سرمایه گذاری ها  اینکه در کشورهای 
بر روی مشاغل خانگی و خرد و کوچک  برنامه ریزی ها  و 
انجام می شود، افزود: احیا و بازگرداندن ۵4۶ طرح راکد و 
نیمه فعال به چرخه اقتصادی کشور با سرمایه گذاری ۶ هزار 
انجام  نفری  از ۸ هزار  زایی بیش  اشتغال  تومانی و  میلیارد 
شده است که بازگشت این ۶ هزار میلیارد تومان به اقتصاد 
کشور تنها طی ۸ ماه از روی کار آمدن دولت انجام شد و 
از مسیر طرح نهضت  این واحدها بجز  اگر به دنبال احیای 
احیای واحدهای اقتصادی در دولت سیزدهم بودیم حداقل 
سه سال زمان نیاز بود تا همین واحدها به چرخه اقتصادی 

کشور بازگردند. 
و  انقالبی  نهادهای  تمامی  از  جمهور  رییس  اول  معاون 
بنیاد   ، مستضعفین  بسیج  سازمان  همانند  غیردولتی 
تا  خواست  امام  فرمان حضرت  اجرایی  ستاد  و  مستضعفان 
از  را  اقتصادی  واحدهای  احیای  نهضت  در  دولت  به  کمک 
اولویت های اصلی فعالیت های خود قرار دهند تا در مراحل 
اقتصادی  چرخه  به  بیشتری  واحدهای  نهضت  این  بعدی 

کشور برگردند. 
وی ادامه داد: دولت مصمم است تا با تمام پشتیبانی های 
مالی و حقوقی از نهضت احیای واحدهای اقتصادی حمایت 

کند. 
مخبر در بخش دیگری از سخنان خود اشتغال زایی را یکی 
مهم  وعده های  از  و همچنین  دولت  اصلی  اولویت های  از 
رییس جمهور و توقعات مردم از دولت برشمرد و گفت: دولت 
به دنبال ایجاد ساالنه یک میلیون شغل در کشور است که 

حرکت در جهت احیای واحدهای راکد و نیمه راکد می تواند 
به دولت در رسیدن به این هدف کمک کند. 

معاون اول رییس جمهور همچنین ادامه داد: ناتوانی اقتصادی 
کشور در زمینه سرمایه گذاری یکی از مشکالت چند سال 
اخیر بوده تا جایی که نرخ استهالک از میزان سرمایه گذاری 
پیشی گرفته است و در کنار این مسئله افزایش نرخ تورم و 
ارز و همچنین سوء مدیریت ها در هدایت نقدینگی به سمت 
جمله  از  گذشته  سالیان  طول  در  گذاری  سرمایه  و  تولید 
صدد  در  مناسب  ریزی  برنامه  با  دولت  که  است  مشکالتی 

اتخاذ اقدامات و برنامه ریزی های الزم برای حل آن است. 
وی با اشاره به نقش جنگ اوکراین در افزایش قیمت جهانی 
کشورهای  گفت:  غذایی،  مواد  و  اساسی  کاالهای  برخی 
اروپایی و آمریکا در 4۰ سال گذشته چنین تورمی را تجربه 
و سهمیه  کوپن  اروپا  اتحادیه  در  که  جایی  تا  بودند  نکرده 
روغن به مردم داده می شود چرا که هم در تامین کاالهای 
با مشکالت اساسی  آنها  نیاز شهروندان خود و قیمت  مورد 
ارز  توزیع  نظام  اصالح  اینکه  بیان  با  اند. مخبر  مواجه شده 
ادامه  است،  دولت  اقتصادی  اصالحات  اول  حلقه  ترجیحی 
از سوی مجلس  قانونی  الزام  این طرح یک  اجرای  اگر  داد: 
شورای اسالمی هم نبود قطعا دولت به گونه ای دیگر و با یک 

زمانبندی مشخص این طرح را اجرا می کرد. 
معاون اول رییس جمهور خاطر نشان کرد: در زمینه تامین 
نهاده های دامی نیز دولت باید تدابیری اتخاذ میکرد زیرا که 
قیمت ها فوق العاده افزایش یافت و کشور نیز به این نهاده 
ها یارانه اختصاص می داد که این امر زمینه ساز فساد، رانت 

و قاچاق به کشورهای منطقه شده بود.
کیلومتری  شعاع ۳۰۰  تا  تعبیری  به  اینکه  به  اشاره  با  وی 
کشورهای همسایه جمهوری اسالمی از یارانه اختصاص یافته 
دولت ایران به کاالهای اساسی استفاده می کردند، گفت: با 
این  در  اقالم  برخی  نرخ  ترجیحی  ارز  اصالح  طرح  اجرای 
برای  این کشورها  و  یافت  افزایش  برابر  تا چندین  کشورها 
بهره گیری از این مزیت یارانه ای جمهوری اسالمی، تعرفه 
صفر  را  ایرانی  اساسی  کاالهای  روی  بر  خود  وارداتی  های 
کرده بودند و بعد از اجرای این طرح این کشورها با مشکالت 

جدی مواجه شدند. 
مخبر با تاکید بر اینکه فراوانی کاالها و همچنین ثبات قیمت 
و  سازی  مردمی  طرح  اجرای  در  دولت  مهم  اولویت  دو  ها 
توزیع عادالنه یارانه ها بود، تصریح کرد: قبل از اجرای این 
طرح در برخی از کاالها همانند آرد و یا اقالمی چون ماکارانی 
تا ۳۰ هزار میلیارد تومان یارانه به خارج از کشور صادر و یا 
قاچاق می شد که این موضوع به هیچ عنوان قابل قبول نبود. 
وی ادامه داد: گام بعدی دولت برای اصالح اقتصادی کشور، 
افزایش ارزش پول ملی ، سرمایه گذاری ها، کاهش نرخ تورم 

و مدیریت و هدایت نقدینگی در کشور است. 
وی سرمایه گذاری در بنگاه های خرد، کوچک و متوسط، 
شرکت های دانش بنیان و همچنین اقتصاد دیجیتال و دریا 
را از جمله برنامه های جدی دولت در زمینه افزایش سرمایه 
گذاری ها در کشور دانست و گفت: دولت به دنبال آن است 
تا صنایع پایین دستی پتروشیمی را در حداقل ۳۰ شهر در 

کنار دریا راه اندازی کند. 
های  طرح  به  اشاره  با  همچنین  جمهور  رییس  اول  معاون 
دولت برای آبرسانی به مناطق با تنش آبی گفت: در گذشته 
آب از مرکز کشور به شهرهای کنار دریا منتقل می شد اما 
امروز با طرح های شیرین سازی آب و احداث خطوط انتقال 
کشور  مرکز  به  دریا  از  دیگر  مصارف  و  آشامیدنی  آب  آب، 

منتقل می شود. 
وی افزود: با احداث ۵ مسیر انتقال و آبرسانی به زودی آب 
سالم و آشامیدنی و مصارف بهداشتی و کشاورزی به استان 
های سیستان و بلوچستان، خراسان رضوی و جنوبی، کرمان 

و یزد و اصفهان خواهد رسید.
 در این مراسم ۵4۶ واحد اقتصادی راکد و نیمه فعال احیا 
شده و اتاق وضعیت پایش روستا با حضور معاون اول رییس 
جمهور و بصورت ویدئو کنفرانسی بهره برداری و افتتاح شد. 
توسعه  معاونت  همت  با  که  روستا  پایش  وضعیت  اتاق 
روستایی مناطق محروم کشور راه اندازی شده است شامل 
4 سامانه اصلی و جامع وضعیت جغرافیایی روستاها، سامانه 
داشبورد  سامانه  کشور،  های  آبادی  اطالعات  و  آمار  جامع 
مدیریتی و همچنین سامانه احیای واحدهای تولیدی راکد 

و نیمه راکد است. 
نهضت  همکاری  نامه  تفاهم  مراسم  این  ادامه  در  همچنین 
 ، مستضعفین  بسیج  سازمان  با  اقتصادی  واحدهای  احیای 
اجرایی  ستاد  برکت  بنیاد  و  مستضعفان  بنیاد  علوی  بنیاد 
فرمان امام )ره(  به منظور احیای ۳ هزار واحد جدید تولیدی 

و اقتصادی در حضور معاون اول رییس جمهور امضا شد.

عضو هیات رییسه مجلس شورای اسالمی گفت: زیرساخت های بانک 
برگ  کاال  عنوان  به  الکترونیکی  کارت  خدمات  ارائه  برای  مرکزی 
فراهم نیست فعال پرداخت یارانه نقدی ادامه پیدا می کند، احتماال 

بعد از شهریور ماه تکلیف این موضوع روشن می شود.
 احمد امیرآبادی فراهانی با بیان اینکه مجلس در مصوبه ای به دولت 
اختیار داد که نسبت به اصالح ارز ترجیحی اقدام کند، اظهار داشت: 
با دولت قبل مطرح  را  ارز ترجیحی  مجلس سه سال پیش اصالح 
کرد و اعالم کرد که با جاده ارز ترجیحی هیچ گاه به جایی نمی رسیم 
و مسیرمان به ناکجا آباد است. نماینده مردم قم در مجلس شورای 
اسالمی افزود: دولت قبل برای حذف این فساد اهتمامی نداشت و 
اراده ای را به خرج نداد اگر آن زمان این اتفاق می افتد بسیاری از 
مشکالت حل می شد   آن زمان ارز آزاد ۱۰ هزار تومان بود نسبت 
به ارز 4۲۰۰ تومان، اختالف قیمت کمتری داشت لذا شیب افزایش 
با تاکید بر اینکه دولت چاره ای غیر  قیمت ها کمتر بود. امیرآبادی 
اصالح ارز ترجیحی نداشت، گفت:دولت برای تخصیص ار ترجیحی 
بود، ۲۰  تومان  نیمایی که حدود ۲4 هزار  ارز  با  تقریبا  ورادات  به 
اقدام  این  می کرد،  چاپ  اسکناس  دالر،  یک  هر  بابت  تومان  هزار 
 4۲۰۰ ارز  با  دولت  شد.  پولی  پایه  شدید  افزایش  موجب  دولت 
تومانی گندم وارد می کرد، یکسری هم گندم را تبدیل به ماکارونی 
به  تومانی  هزار  ارز ۲۳  و  دوباره صادر می شد  ماکارونی  می کردند، 
روغن  می آورند  روغنی  دانه های  دیگر  از طرف  می فروختند.  دولت 
مایع را از اینجا به کشورهای همسایه صادر می کردند و قصه ادامه 
داشت.  دولت چاره ای غیر از این نداشت که دیگر این مسیر را ادامه 
ندهد. امیرآبادی گفت: این افراد سودجو شرکت ها یا افرادی هستند 
که قیمت ها را بدون اجازه دولت افزایش می دهند یا احتکار می کنند 
افزود:  وی  شود.  برخورد  آنها  با  باید  هستند  که  جایی  هر  در  و 
تعزیرات باید با این افراد برخورد کند، وزرای دادگستری، صمت و 
بازار مسئولیت دارند. نماینده مردم قم  جهاد کشاورزی در کنترل 
در مجلس شورای اسالمی تصریح کرد: براساس قانون بودجه دولت 
باید قیمت ها را بر اساس سهمی که تعیین می کند قیمت شهریور 
۱4۰۰ باشد و مابه التفاوت آن را هم بر اساس کاالبرگ پرداخت کند 
و این مصوبه مجلس است.امیرآبادی اظهار کرد: زیرساخت های بانک 
برگ  کاال  عنوان  به  الکترونیکی  کارت  خدمات  ارائه  برای  مرکزی 
فراهم نیست فعال پرداخت یارانه نقدی ادامه پیدا می کند، احتماال 

بعد از شهریور ماه تکلیف این موضوع روشن می شود.

مخبر در مراسم بهره برداری از ۵۴۶ واحد اقتصادی راکد و نیمه فعال احیا شده:

دولت از نهضت احیای واحدهای اقتصادی 
حمایت می کند

عضو هیات رییسه مجلس:

فعال از کاالبرگ خبری نیست
پرداخت یارانه نقدی ادامه دارد

3
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مدیرکل بیمه سالمت استان خبر داد

درمان ناباروری در کهگیلویه و بویراحمد
 با تخفیفات ویژه بیمه سالمت

مدیرکل بیمه سالمت استان کهگیلویه و بویراحمد گفت: در 
راستای شعار افزایش جمعیت، سازمان بیمه سالمت هزینه 
درمان زوج های نابارور را با تخفیفات ویژه پرداخت می کند.

“کیان دهراب پور” افزود: این تسهیالت شامل سه بار تخفیف 
۹۰ درصدی در هزینه های درمان ناباروری است.

وی اظهار کرد: مرکز آموزشی درمانی بی بی حکیمه )س( 
و  کهگیلویه  در  ناباروری  درمان  مرکز  مهمترین  گچساران، 
بویراحمد می باشد که تاکنون خدمات خوبی به زوج های 

نابارور در کل کشور و حتی خارج از کشور داده است.
بویراحمد  و  کهگیلویه  استان  سالمت  بیمه  مدیرکل 
کوثر  ناباروری  درمانگاه  مرکز،  این  غیر  به  کرد:  خاطرنشان 
از  هم  یاسوج  آباد  دولت  شهدای  درمانی  آموزشی  مرکز 
حدود یک سال پیش کار درمانی زوج های نابارور را با همین 

تخفیفات ویژه عهده دار شده است.
ناباروری  درمان  باالی  های  هزینه  به  اشاره  با  دهراب پور 
ارائه تسهیالت  با حمایت دولت خدمتگزار در  تصریح کرد: 
الزم رویکرد مردم استان به بچه دار شدن افزایش چشمگیری 
داشته است. وی ادامه داد: با برنامه ریزی های انجام شده از 
طرف سازمان بیمه سالمت، زوج های نابارور به بهترین شکل 
ممکن از این تسهیالت بهره مند خواهند شد. مدیرکل بیمه 
سالمت استان کهگیلویه و بویراحمد عنوان کرد: حدود ۷۰ 

درصد جمعیت استان تحت پوشش بیمه سالمت هستند.
دهراب پور بیان کرد: افرادی که فاقد هرگونه پوشش بیمه 
دولت  پیشخوان  دفاتر  به  مراجعه  با  توانند  می  هستند  ای 
طرف قرارداد اداره کل بیمه سالمت در استان نسبت به ثبت 
نام خود در این طرح اقدام و از خدمات بیمه ای رایگان و 

ارزان بهره مند شوند.

۳ فروشگاه  صنایع دستی 
در کهگیلویه و بویراحمد راه اندازی شد

صنایع دستی  و  گردشگری  میراث فرهنگی،  مدیرکل 
کهگیلویه و بویراحمد گفت: به مناسبت هفته صنایع دستی 
این  مختلف  شهرهای  در  صنایع دستی  عرضه  فروشگاه  سه 
استان راه اندازی شد.  سعید طالبی پور روز یکشنبه در جمع 
داشت:  اظهار  یاسوج  در  بویراحمد  و  کهگیلویه  خبرنگاران 
دست بافت های  فروش  حوزه  در  فروشگاه   ۲ تعداد  این  از 
داری از جمله گلیم و جاجیم و یک فروشگاه دیگر در حوزه 
فروش محصوالت چرم دوزی ایجاد شده است. وی بیان کرد: 
دائمی  بازارچه های  ایجاد  و  فروش  فروشگاه های  راه اندازی 
با هدف رونق  اداره کل  این  برنامه های مهم  از  صنایع دستی 
تولید و حمایت از هنرمندان صنایع دستی است. طالبی پور 
صنایع دستی  تولیدی  بزرگ  کارگاه های  ایجاد  کرد:  عنوان 
صنایع دستی  هنرمندان  از  دعوت  استان،  مختلف  نقاط  در 
موقت  بازارچه های  برگزاری  جشنواره ها،  در  شرکت  برای 
کالس های  برگزاری  و  شهرستان ها  در  صنایع دستی 
اداره کل  این  مهم  برنامه های  دیگر  از  صنایع دستی  آموزش 
گردشگری  میراث فرهنگی،  مدیرکل  است.   ۱4۰۱ سال  در 
با  دولت  داشت:  ابراز  بویراحمد  و  و صنایع دستی کهگیلویه 
تمام توان از هرگونه اشتغال زایی در حوزه صنایع دستی در 
روستاهای کم تر توسعه یافته  این استان حمایت ویژه انجام 

می دهد.

شبکه برق ۲۵۰ روستای کهگیلویه و 
بویراحمد اصالح و بهینه سازی شد

بویراحمد  و  برق کهگیلویه  نیروی  توزیع  مدیرعامل شرکت 
برق ۲۵۰ روستای  بهینه سازی شبکه  و  گفت: طرح اصالح 
این استان در قالب طرح جهادی انجام شد. جمال معتمدی 
زاده افزود: هدف از اجرای این طرح اصالح و بهینه سازی، 
در  روشنایی  تکمیل  و  تلفات  کاهش  ولتاژ،  ضعف  رفع 
از  بیش  کرد:  بیان  وی  است.  بوده  استان  این  روستاهای 
۵۲۰ میلیارد ریال  برای طرح اصالح و بهینه سازی، کاهش 
معتمدی  شد.   هزینه  استان  در  روستا  تعداد  این  تلفات  
برق 4۰۰  بهینه سازی شبکه  و  اصالح  ابراز کرد: طرح  زاده 
روستای کهگیلویه وبویراحمد امسال در دستور کار قرار دارد. 
وی تصریح کرد: ۶۰۰ کیلومتر شبکه فشار ضعیف در سال 
گذشته در مناطق مختلف استان اصالح و بهینه سازی شد.

پایدار،  برق  تأمین  اقدام  این  از  هدف  گفت:  زاده  معتمدی 
از  پیشگیری  و  برق  احتمالی  های  خاموشی  از  جلوگیری 

نوسانات برق در کهگیلویه و بویراحمد بوده است. 
وبویراحمد  کهگیلویه  برق  نیروی  توزیع  شرکت  مدیرکل 
فرسوده  مسی  های  سیم  کیلومتر   یکهزار  کرد:  تصریح 
امسال به کابل خودنگهدار در مناطق مختلف استان تبدیل 
خواهد شد. معتمدی زاده ابراز کرد: سه هزار میلیارد ریال 
مالی  سال  شبکه  توسعه  و  سازی  اصالح،بهینه  اعتبارات  از 
به  نسبت  اعتبار  میزان  این  که  شد،  ۱4۰۰-۱4۰۱جذب 
مدت مشابه ۱۰ برابر افزایش داشته است. وی گفت: توسعه، 
احداث، اصالح و بهینه سازی، کاهش نرخ تلفات انرژی، رفع 
نوسانات برقی، رفع ناپایداری های برق و تامین برق پایدار 
از اهداف اجرای این طرح ها در کهگیلویه وبویراحمد است.

گفت:  بویراحمد  و  کهگیلویه  برق  توزیع  شرکت  مدیرعامل 
و  کهگیلویه  خانوار   ۱۰ باالی  روستاهای  تمام  اکنون  هم 

بویراحمد از نعمت برق بهره مند هستند.

مدیر کل آموزش و پرورش کهگیلویه و بویراحمد 
گفت:

۱۲۷ مدرسه استیجاری و نا ایمن
 در استان وجود دارد

بویراحمد  و  کهگیلویه  استان  پرورش  و  آموزش  مدیرکل   
فاقد  ناایمن، ۳۹۹ مدرسه  و  استیجاری  گفت: ۱۲۷ مدرسه 
مدرسه   ۲۱۶ و  کانکسی  مدرسه   ۳۰۵ بهداشتی،  سرویس 

دوشیفتی و چرخشی وجود دارد.
 حسنعلی عزت خواه روز یکشنبه در نشست مجمع خیرین 
پیشرفت  با  مدرسه   ۱۱4 داشت:  اظهار  کشور،  ساز  مدرسه 

های کاری مختلف در سراسر استان در دست اجراست.
وی افزود:برای تکمیل و بهره برداری از این مدارس به اعتبار 
باالیی نیاز است که تکمیل و استفاده از برخی این فضاها در 
و مساعدت خیرین مدرسه  مهرماه ۱4۰۱ مستلزم همراهی 

ساز کشور است.
از جمعیت  درصد  حال حاضر ۶۵  در  داد:  ادامه  خواه  عزت 
دانش آموزی استان در ۳۵ درصد فضاهای آموزشی شهری 

تحصیل می کنند.
مدیرکل آموزش و پرورش کهگیلویه و بویراحمد ابراز داشت: 
همین عامل موجب افزایش تراکم دانش آموزی در کالسها و 

پایین آمدن کیفیت تحصیل آنها شده است.
خیرین  مالی  های  مساعدت  و  ها  تالش  از  قدردانی  با  وی 
نوسازی  و  سازی  مقاوم  محرومیت،  رفع  در  ساز  مدرسه 
مدارس استان کهگیلویه و بویراحمد از آنان خواست تا بیش 
ساخت  دست  در   آموزشی  فضاهای  تکمیل  برای  پیش  از 
این  فرسوده  فضاهای  نوسازی  و  سازی  سازی،مقاوم  ،ایمن 

استان را کمک کنند.
انفاق  فرشتگان  را  ساز  مدرسه  خیرین  خواه،  عزت 
دیگران  دنیای  سازندگان  و  خویش  آخرت  زمینی،آبادگران 
با  نیکوکار  و  کش  زحمت  قشر  این  داد:  ادامه  و  دانست 
انفاق و ساختن و  گذاشتن خشت خشت روی هم، فرهنگ 
آبادانی را نسل به نسل و سینه به سینه برای ساختن ایرانی 

آباد به نسل های آینده انتقال داده و خواهند داد.
گوهرگانی  و جعفر  یاسوج  بازرگانی  اتاق  رئیس  کیانی  جبار 
از اعضا مجمع خیرین مدرسه ساز کشور هم در این نشست  
مدارس  به  صندلی  عدد  هزار  کدام  هر  دادند  مساعد  قول 

استان کهگیلویه و بویراحمد اهدا کنند.

معاون دادستان عمومی و انقالب مرکز استان
 خبر داد:

عروس و داماد کهگیلویه و بویراحمدی 
بازداشت شدند

 به گزارش امید مردم به نقل از  روابط عمومی و ارتباطات 
نادریان  بویراحمد،  و  کهگیلویه   استان  کل   دادگستری 
حوزه  ضابطین  بر  نظارت  و  رسانه  و  مجازي  فضای  معاون 
دادستاني مرکز استان، با اظهار تأسف از اینکه برخي کلیپ 
ها و تصاویر نامتعارف در فضای مجازی استان منتشر می 
شود، گفت: این اقدام با فرهنگ و رسوم اصیل و عشیره اي 
قضایي  دستگاه  زمینه  این  در  و  ندارد  سنخیتی  ما  استان 
خواهند  جدي  ورود  امنیتی  نهادهای  و  فتا  پلیس  استان، 

نمود.
نادریان در ادامه اظهار کرد: در پي وصول گزارشي به سامد 
استان(  مرکز  دادستان  با  مستقیم  ارتباط  سامانه  ک.ب) 
ظاهري خاص  وضعیت  با  داماد  و  عروس  گردید،  مشخص 
و در دست گرفتن اسلحه جنگي و فیلمبرداري این صحنه، 
این محتواي مجرمانه در فضاي مجازي  انتشار  به  مبادرت 

استان نمودند که موجب تشویش اذهان عمومي گردید.
 معاون دادسرای عمومی و انقالب مرکز استان بیان داشت: 
قانوني  غیر  اقدامات  با  را  جامعه  روانی  امنیت  افراد  برخي 
خود تحت الشعاع خود قرار مي دهند که در همین موضوع، 
با توجه به اهمیت بزه، با صدور دستورات قضایي، عروس و 
داماد و نیز فیلمبردار شناسایي و بازداشت شدند و تا تکمیل 

تحقیقات نیز این افراد در بازداشت بسر خواهند برد.
)سامانه  ک.ب”   “سامد  سامانه  اندازی  راه  گفت:  نادریان 
موجب  استان(  مرکز  دادستان  با  مردمي  مستقیم  ارتباط 
در  مردمی  انتقادهای  و  پیشنهادات  ها،  شکایت  که،  شده 
خصوص حوزه فضای مجازی و سایر موارد تخلفات صورت 
که  شود  مي  ارسال  سامانه  این  به  استان  در سطح  گرفته 
اعتماد  برکات  از  که  داشته  پي  در  مطلوبي  بسیار  بازخورد 
عموم مردم شریف استان به دستگاه قضایي و سامانه “سامد 

ک.ب” است.

سال  در  مطالعاتی  طرح  یک  براساس 
مراتع  از  هکتار  هزار   4۳ حدود   ،  ۱۳۹۵
تبدیل  بیابان  به  بویراحمد  و  کهگیلویه 
ویژه  اعتباری  ردیف  استان  این  اما  شده 
برای انجام اقدام های احیای مراتع بیابانی 
این  در  مسووالن  توجه  نیازمند  و  ندارد 

خصوص است.
به  هایی  اقدام  حاضر  حال  در  اگرچه 
صورت محدود برای احیای مراتع بیابانی 
اما  انجام می شود  بویراحمد  و  کهگیلویه 
طبیعی  منابع  کارشناسان  که  طور  آن 
استان می گویند: احیای مراتع بیابان شده 
و پیشگیری از بیابان زایی در عرصه های 

مستعد نیازمند اقدام های جامع است.  

دالیل ایجاد بیابان و اهمیت اقدام 
برای پیشگیری

و  کهگیلویه   طبیعی  منابع  کارشناسان 
گسترش  و  گویند:ایجاد  می  بویراحمد 
بیابان ها به عوامل محیطی مانند ساختار 
زمین شناسی، توپوگرافی، کمیت و کیفیت 
آب و خاک و در نهایت دخالت های انسان 
در محیط بستگی دارد که نمونه های آن 
بویراحمد  و  کهگیلویه  جنوبی  مناطق  در 
به ویژه در شهرستان گچساران شناسایی 

شده است.
جلوی  قادرند  اینکه  دلیل  به  مراتع  
بسیاری از واکنش  های منفی طبیعی از 
جمله خطر ریزش نزوالت جوی شدید را 
بگیرند چون پوشش سبز گیاهی اوال باعث 
می شود که قطره باران با شدت کمتر به 
نتیجه  در  و  کنند  برخورد  زمین  سطح 
ریشه  ثانیا  شود  متالشی  کمتری  خاک 
را  فرج خاک  و  میزان خلل  های گیاهان 

افزایش داده دارای اهمیت زیادی است.
تلطیف  و  بادی  فرسایش  از  پیشگیری 
به  است  مراتع  از  مزایای صیانت  دیگر  از 
طوری که با جلوگیری از فرسایش خاک، 
فرسایش  کاهش  سدها،  مخازن  پرشدن 
و  وحش  حیات  تداوم  و  حفظ  رسوب،  و 
ها  انسان  برای  مطبوع  محیطی  ایجاد 
می  فراهم  محیط  پایدار  توسعه  موجبات 

شود.

اجرای طرح بیابان زدایی
 در انتظار بودجه

منابع  بیابان  و  مراتع  امور  اداره  رییس 
و  کهگیلویه  آبخیزداری  و  طبیعی 
بویراحمد می گوید: پیشگیری از گسترش 
نیازمند  استان  در  زایی  بیابان  پدیده 

اختصاص ردیف بودجه ویژه است.
سلیمان محمدی با اشاره به اینکه براساس 
اجرا   ۱۳۹۵ سال  که  مطالعاتی  طرح 
کهگیلویه  مراتع  از  هکتار  4۳هزار  شده 
می  تاکید  است  شده  بیابان  وبویراحمد 
بیابان  با وجود شناسایی مشخصات  کند: 
به  ها  عرصه  این  اما  شده  یاد  مراتع  در 

عنوان بیابان تصویب نشده است.
وی اضافه می کند که در صورت غفلت از 
انجام اقدام های پیشگیرانه امکان افزایش 
سطح مراتع بیابانی کهگیلویه و بویراحمد 

به  ۱۰۰ هزار هکتار وجود دارد.
منابع  بیابان  و  مراتع  امور  اداره  رییس 
و  کهگیلویه  آبخیزداری  و  طبیعی 
یک  براساس  کند:  می  عنوان  بویراحمد 
کارشناسان  سوی  از  که  مطالعاتی  طرح 
زایی  بیابان  با پدیده  تدوین شده  مقابله 
پنج  برنامه  یک  قالب  در  باید  استان  در 

ساله اجرا شود.
این  براساس  بیان کرد:  سلیمان محمدی 
بوته در  نهال و  تا کاشت  نیاز است  طرح 
پنج هزار هکتار،کپه کاری در سطح پنج 
در  فارو  کنتور  هکتار،احداث  و۲۰۰  هزار 
و  هکتار،حفاظت  و۹۵۲  هزار  یک  سطح 
قرق در سطح ۱۲ هزار و ۵۰۰ و سازه های 
آبخیزداری در سطح چهار هزار و4۰۰ متر 

مربع انجام شود.
برآوردهای  طبق  گوید:  می  محمدی 
حداقل  سالیانه  شده  انجام  کارشناسی 
۳۵۵ میلیارد ریال اعتبار برای اجرای این 

طرح نیاز است.
طرح های  اجرای  افزود:  محمدی 
و  جنگل  کاشت  و  احیا  آبخیزداری، 
هماهنگی و بهره برداری، مشارکت جوامع 
ایجاد  نهاد،  مردم  سازمان های  و  محلی 
طبیعی  منابع  از  حفاظت  های  کمپینگ 
و  سازمان ها  از  مناسب  بهره برداری  و 
خدماتی  و  اجرایی  مختلف  دستگاه های 
از مهمترین راهکارهای مقابله ای با پدیده 

بیابانی شدن مراتع است.
منابع  بیابان  و  مراتع  امور  اداره  رییس 
و  کهگیلویه  آبخیزداری  و  طبیعی 
بویراحمد  گفت: تاکنون عملیات اجرایی 
ذخیره نزوالت آسمانی در سطح یکهزار و 
۱۵۰ هکتار برای احیای مراتع بیابان شده 
در استان  انجام شده است که با توجه به 

میزان بیابان ها اندک است.
عملیات  اجرای  داشت:  اظهار  محمدی 
شیاربندی و غنی سازی با بادام از مراحل 

اجرای این طرح است.
هرز  کنترل  آسمانی  نزوالت  ذخیره  وی 
از  جلوگیری  سیالب ها،  کنترل  آب، 

سیالب،  خطرات  کاهش  خاک،  فرسایش 
آب های  تغذیه  و  خاک  رطوبت  افزایش 
زیرزمینی را از مهمترین اهداف این طرح 

اعالم کرد.

عوامل تخریب عرصه های طبیعی
منابع  بیابان  و  مراتع  امور  اداره  رییس 
و  کهگیلویه  آبخیزداری  و  طبیعی 
بویراحمد  گفت که وزش بادهای شدید، 
کاهش  ناچیز،  و  فقیر  گیاهی  پوشش 
بارندگی، شور شدن خاک و اختالف های 
شدید دمای شب و روز از عوامل مهم در 
بیابانی شدن عرصه های طبیعی در مناطق 
همجوار  های  شهرستان  ویژه  به  جنوبی 

استان های بوشهر و خوزستان است.
محمدی با اشاره به اینکه هم اکنون تعداد 
دام های موجود در مراتع استان ۲.۵ برابر 
ظرفیت مراتع است در حالی که ظرفیت 
دام در مراتع کهگیلویه و بویراحمد ۹۰۰ 
در  استان  مراتع  گفت:  است  راس  هزار 

خطر تخریب است.
منابع  بیابان  و  مراتع  امور  اداره  رییس 
و  کهگیلویه  آبخیزداری  و  طبیعی 
بودن  اجرا  حال  در  یادآوری  با  بویراحمد 
استان  در  دام  چرای  مدیریت  طرح 
گفت:برای پیشگیری از این معضل پروانه 

مرتعداران متخلف استان باطل می شود.
مدیریت  طرح  در  اینکه  بیان  با  محمدی 
از  هکتار  هزار   ۲۷۰ در  پارسال  که  چرا 
شد  اجرا  بویراحمد  و  کهگیلویه  مراتع 
کهگیلویه  داران  مرتع  چرای  پروانه   ۲۸
و بویراحمد باطل شد اظهار داشت: اجاره 
دادن مراتع و رهاسازی مراتع به مدت ۲ 
ابطال  به  است که منجر  مواردی  از  سال 

پروانه می شود.
اینکه چرای مازاد دام در  با یادآوری  وی 
مراتع نیز تخلف است عنوان کرد: پارسال 
۱۸۰ مرتعدار استان به دلیل دام مازاد در 
مراتع اخطار دریافت کرده اند و در صورتی 
تخلف  این  به  اقدام  بار  دومین  برای  که 

کنند پروانه چرای آنان باطل می شود.
مراتع  از  اهمیت حفاظت  یادآوری  با  وی 
بیابان  از فرسایش خاک،  برای پیشگیری 
کرد:صیانت  تاکید   پایدار  توسعه  و  زایی 
نیازمند  استان  طبیعی  های  عرصه  از  
جمعی  ارتباط  های  رسانه  بیشتر  تالش 
به دامداران و  برای آگاهی بخشی  استان 

شهروندان است.
گونه  هر  خواست  شهروندان  از  محمدی 
در  طبیعی  منابع  عرصه های  در  تخلف 
را  بویراحمد  و  کهگیلویه  استان  سراسر 
امداد  یگان  تلفن ۱۵۰4  از طریق شماره 

جنگل و مرتع گزارش کنند.

بانوان و خانواده استانداری  مدیر کل امور 
جوانی  به  کمک  بویراحمد  و  کهگیلویه 
سند  گفت:  و  دانست  اولویت  را  جمعیت 
نادیا  می شود.  تدوین  استان  فرهنگی 
و  بانوان  امور  کمیته  نشست  در  صداقت 
خانواده کهگیلویه و بویراحمد اظهار داشت: 
امور بانوان و خانواده استانداری در راستای 
فرزندآوری  و  جمعیت  جوانی  از  حمایت 
برنامه های مختلفی را در دستور کار دارد. 
برنامه های  با اشاره به ضرورت تدوین  وی 
عنوان  جاری،  سال  در  بانوان  امور  منظم 
زنان خودسرپرست  اشتغال  به  توجه  کرد: 
سال  در  بانوان  حوزه  برنامه های  جمله  از 
۱4۰۱ است. مدیر کل امور بانوان و خانواده 
استانداری کهگیلویه و بویراحمد با اشاره به 
لزوم تشکیل صندوق های خرد در مناطق 
صندوق  همت  به  افزود:  استان،  مختلف 
در  خرد  صندوق   ۱۳۰ امید  کارآفرینی 
استان تشکیل شده است. صداقت بر لزوم 
توجه به سالمت و نشاط اجتماعی در میان 
کارگاه های  اجرای  از  و  کرد  تاکید  بانوان 
اجتماعی توسط سمن ها خبر داد. مدیرکل 
امور بانوان و خانواده استانداری کهگیلویه 

امور  جاری  سال  در  افزود:  بویراحمد  و 
بخش های  برای  خوبی  اعتبار  بانوان 
متقاضیان  که  کرده  جذب  اقتصادی 
از  بانوان  امور  دفتر  معرفی  با  می توانند 
کارآفرینی  صندوق  درصدی   4 تسهیالت 
به  اشاره  با  صداقت  شوند.  بهره مند  امید 
ضرورت ایجاد بازارچه صنایع دستی برای 
بانوان  دستی  صنایع  محصوالت  فروش 
تامین  بازارچه  این  احداث  اعتبار  گفت: 
و  شدیم  مواجه  زمین  مشکل  با  اما  شد 
خوردن  برگشت  باعث  موضوع  همین 
اعتبارات شد تا کهگیلویه و بویراحمد تنها 
استان کشور باشد که فاقد بازارچه صنایع 
از  اینکه بسیاری  با بیان  دستی است. وی 
شهرهای استان فاقد پارک بانوان هستند، 
کشور  فرهنگی  نقشه  استانی  برش  گفت: 
در صورت تصویب تهیه می شود. مدیرکل 
امور بانوان و خانواده استانداری کهگیلویه 
پایانی سخنان خود  بویراحمد در بخش  و 
کمک  برای  استان  برنامه های  به  اشاره  با 
گفت:  فرزندآوری  و  جمعیت  جوانی  به 
تسهیالت مسکن به خانواده هایی که دارای 

سومین فرزند شود اعطا می شود.

تجارت  و  معدن  صنعت،  سرپرست 
ثبت  عدم  گفت:  بویراحمد  و  کهگیلویه 
احتکار  کاال  موجودی  و  انبارها  اطالعات 

محسوب می شود.
دار  شناسنامه  افزود: طرح  روزبهان  کریم 
کردن انبارها در استان اجرایی شده و این 
انبارها،  کردن  دار  شناسه  هدف  با  طرح 
انبار،  بردار  بهره  و  مالک  اطالعات  ثبت 
میزان  و  نوع  کاال،  مالک  مشخصات  ثبت 
گستره  در  خروجی  و  ورودی  کاالهای 

کشور اجرا می شود.
با  مالکان می توانند  کرد:  تصریح  روزبهان 
انبارها به نشانی  مراجعه به سامانه جامع 
www.nwms.ir اطالعات خواسته شده 

را ثبت کنند.
اگر  قانون،  اساس  بر  داشت:  ابراز  وی 
تمامی اشخاص حقیقی و حقوقی اطالعات 
نکنند،  ثبت  را  سامانه  در  خود  کاالیی 
عالوه بر اینکه مشمول مجازات های قانون 
مبارزه با قاچاق کاال و ارز می شوند، عامل 
مرتکبان احتکار محسوب شده و بر اساس 

قوانین تعزیرات حکومتی و نظام صنفی با 
آنان برخورد می شود.

گفت:  استان  صمت  سرپرست  روزبهان 
همچنین صدور تمامی بارنامه ها بر مبنای 
کد پستی مبدأ و مقصد و حمل بار در این 

سامانه امکان پذیر است.
»داشبورد«  سامانه  کرد:  خاطرنشان  وی 
مربوط به مرحله دوم ثبت رسید و حواله 
انبار است که در حال حاضر  و موجودی 

فعال است.
روزبهان افزود: ورود و خروج کاال پس از 
ثبت انبار در این سامانه ثبت و به صورت 
انبار توسط اداره کل  سیستمی موجودی 

صنعت، معدن و تجارت کنترل می شود.

در کهگیلویه و بویراحمد؛

اجرای طرح بیابان زدایی در انتظار بودجه 

 سند فرهنگی استان کهگیلویه و بویراحمد 
تدوین می شود

سرپرست صمت کهگیلویه و بویراحمد:

عدم ثبت اطالعات انبارها و موجودی کاال 
احتکار محسوب می شود

کل  اداره  رسانه  امور  و  عمومی  روابط  اداره  رئیس 
بویراحمد گفت:  و  حفاظت محیط زیست کهگیلویه 
این استان با داشتن ۳۱۲ هزار هکتار منطقه حفاظت 
صعب  و  کوهستانی  توپوگرافی  به  توجه  با  و  شده 
محیط  نیروی  نفر   ۲۳۷ کمبود  با  آن،  بودن  العبور 

بان مواجه است.
 هادی سینایی افزود: در مجموع ۷۵ محیط بان هم 
اکنون از مناطق حفاظت شده کهگیلویه و بویراحمد 
فصله  کشوری  استاندارد  با  که  کنند  می  محافظت 

بسیاری دارد.
و  کشوری  استانداردهای  براساس  داد:  ادامه  وی 

حفاظت  منطقه  هکتار  هزار  یک  هر  برای  جهانی 
شده نیاز به یک نفر محیط بان است در حالی که در 
کهگیلویه و بویراحمد برای بیش از چهار هزار هکتار 

عرصه یک محیط بان خدمت می کند.  
وجود  با  استان  بانان  محیط  که  کرد  تاکید  وی 
مشکالتی مانند گستردگی وظایف، کمبود تجهیزات، 
با تمام  کوهستانی بودن استان و پراکندگی مناطق 

توان از طبیعت و حیات وحش پاسداری می کنند.
زیست  محیط  اخیر  های  سال  در  کرد:  عنوان  وی 
روز  تجهیزات  به  را  بانان  محیط  است  کرده  تالش 
محیط بانی مجهز کند چرا که بهره وری از تجهیزات 
هر  حفاظت  به  می تواند  بانان  محیط  توسط  روز  به 
در  که  طوری  به  بیانجامد  زیست  محیط  بهتر  چه 
شکارچیان  توسط  شکار  و  صید  از  پیشگیری  حوزه 
و جلوگیری از آتش سوزی های پی در پی موثر واقع 

شوند.

بان،  محیط  نیروی  کمبود  وجود  با  گفت:  سینایی 
منطقه خاییز در حوزه بهبهان و همچنین ضلع شمالی 
منطقه حفاظت شده دنا و پارک ملی آنکه جزو حوزه 
تحت  می شوند  محسوب  اصفهان(  )استان  سمیرم 
بانان کهگیلویه و بویراحمد هستند.  حفاظت محیط 
حفاظت  مناطق  از  بیشتر  حفاظت  برای  افزود:  وی 
دوستداران  از  زیست  محیط  حفاظت  سازمان  شده 
استتفاده  افتخاری  همیار  عنوان  به  زیست  محیط 
می  باشند  همکاری  به  مایل  که  افرادی  و  کند  می 
اطالعات  سازمان  این  سایت  با  مراجعه  با  توانند 
بررسی  از  پس  که  کنند  تکمیل  را  شده  درخواست 
اطالعات و تایید صالحیت کارت همیار طبیعت برای 
بویراحمد  و  کهگیلویه  استان  شود.   می  صادر  آنان 
و  حفاظت شده  منطقه  هکتار  و ۵۰۰  هزار  با ۳۱۲ 
دارای  خود  خاص  توپوگرافی  و  اکولوژیکی  موقعیت 
پوشش گیاهی، جانوری و منابع حیاتی متنوعی است 

جنگلی  پوشش  درصد   ۲۰ بر  افزون  که  گونه ای  به 
زاگرس و حدود 4۰ درصد گونه های دارویی کشور را 

در خود جای داده است.
وسعت ۹۳  با  منطقه حفاظت شده  اینک هفت  هم 
هزار و ۶۶۰ هکتار، دنای شرقی با وسعت ۲۸ هزار و 
۲۰۲ هکتار، خاییز سرخ با مساحت ۳۳ هزار و ۲۳۵ 
هکتار، خامی با وسعت ۲۵ هزار و ۶۷۱ هکتار، دیل با 
۱۰ هزار و ۳۸۱ هکتار، سولک با ۲ هزار 4۲۸۷ هکتار 
و سیوک با ۱۲ هزار ۸۵۸ هکتار در این استان زیبای 
همچنین  وبویراحمد  کهگیلویه  دارد.  وجود  طبیعی 
دارای پنج منطقه شکار ممنوع شامل پادنای سمیرم، 

خرم ناز، الر و ماغر، حاتم و کوه تلرش است.
شده  حفاظت  منطقه  و  ملی  پارک  آنها  رأس  در 
دناست که با وسعتی معادل ۹۳ هزار و ۶۶۰ هکتار 
جانوری  گونه   ۲4 پرنده،  جانوری  گونه   ۱۵۵ دارای 

پستاندار، ۲۰ گونه آبزی و ۳۹ خزنده است.

کهگیلویه و بویراحمد
 با کمبود ۲۳۷ محیط بان 

مواجه است

آگهی  فقدان سند مالکیت واقع در قطعه ۵ 
بخش شش سابق بهبهان

دو  تسلیم  با  منظور  فرزند  زرافشان  مذکور  آقای 
برگ استشهاد گواهی شده از طرف دفترخانه 65 
است مدعی  کتبی  تقاضای  یکبرگ  و  سی سخت 
ذیل   337/101 پالک  ششدانگ  سندمالکیت  که 
شماره 199 صفحه 212 دفتر جلد 4  بنام مشارالیه 
مذکور  نام  به   785118 الف   93 چاپی  شماره  به 
زرافشان  به ثبت رسیده  و سند مالکیت ان صادر 
گردیده است  به علت جابجایی مفقود گردیده است.

 لذا مراتب طبق اصالحیه تبصره یک اصالحی ماده ۱۲۰ 
آیین نامه قانون ثبت جهت اطالع عموم یک نوبت  آگهی 
می شودکه هر کس مدعی انجام معامله و یا وجود سند 
مالکیت فوق  الذکر نزد خود می باشد می تواند ظرف 
مدت ۱۰ روز از تاریخ انتشار این آگهی اعتراض خود را 
ضمن ارایه اصل سند مالکیت  یا خالصه معامله به این 
اداره تسلیم نماید و چنانچه ظرف مدت مقرر اعتراضی 
اصل  اعتراض  در صورت  یا  و  نشود  واصل  اداره  این  به 
سند مالکیت ارایه نگردد اداره ثبت المثنی سند مالکیت 
پالک مذکور را طبق مقررات صادر و به متقاضی تسلیم 

خواهد نمود.

تاریخ انتشار: ۱4۰۱/۰۳/۲۳  

رئیس ثبت اسناد و امالک دنا
اصغر حسن زاده 



w w w . o m i d k b . i r3107 دوشنبه  23  خرداد 1401  13   ذی القعده 1443  سال شانزدهم  شماره
عه

جام

متولد فروردین : 
احساس  است  ممکن  هستید،  مهمانی  یک  در  شما  که  زمانی  امروز 
با  کنید مورد تحقیر واقع شده اید. طبیعت شما به گونه ای است که 
و  تجزیه  را  مسائل  شما  که  وقتی  اما  هستید،  موافق  هیجان  قدری 
باید ساکت  مواقع  این جور  در  متوجه می شوید که  تحلیل می کنید 

بوده و آرامش خود را حفظ کنید. 
متولد اردیبهشت : 

است مسئولیتهایی  برایتان سخت  باشید  در مسافرت  اگر  شما حتی 
را که بر عهده تان نهاده شده را قبل از تمام کردن به حال خود رها 
کنید. شما ترجیح می دهید اول کارتان را تمام کنید و بعد استراحت 
کنید. اما امروز شاید نتوانید این کار را بکنید. برای اینکه خانواده و 
آنان  کارهای سطحی  و  گفتگوها  در  دارند  انتظار  شما  از  دوستانتان 

شرکت کنید.
متولد خرداد : 

وقتی که شما احساس می کنید خالق بودن و شاد بودن باعث می شود 
اما نگرش های  تازه ای می گیرید.  نیروی  باشید، دوباره  شما سازنده تر 
بی تکلف شما می تواند فریبتان دهد. اگرچه شما با مهارت خاص خود 
می توانید پرخاشگری فرد دیگری را به آرامش تبدیل کنید، همچنین 

برای قبول کردن یک شغل جدی نیز آمادگی کامل دارید. 
متولد تیر : 

ممکن است شما در طی چند روز گذشته شروع به کار کردن بر روی 
انجام دادید، حاال زمان این  یک پروژه کرده باشید و اگر این کار را 
است که بر آنچه تا کنون خلق شده است پایداری و ثبات اضافه شود. 
با زور و سرعت بیش از حد کارها را به جلو بردن مثل این می ماند که 
در یک ساختمان قبل از اینکه پایه های آن پی ریزی شود طبقه های 

زیادی در ارتفاعات باالی آن ساخته شود. 
متولد مرداد :

 امروز شما وقتی که دیگران با شما مثل قبل رفتار می کنند احساس 
می کنید که تحت فشار قرار گرفته اید، گویی که یه این دلیل یک 
چنین اتفاقی می افتد که آنها با بی رحمی نمی خواهند تغییری در 
این  از  هم  هنوز  شما  نشوید،  مغرور  خیلی  بدهند.  خود  انداز  چشم 
مخمصه رها نشده اید. خوشبختانه شما زمان اضافی دارید که تا قبل 
از اینکه با تغییراتی که در آینده به وجود می آید روبرو شوید، بتوانید 

کارهای را که جدیداً شروع کرده اید را تکمیل کنید.
متولد شهریور :

 امروز اگر فردی درمحل کار از شما فاصله بگیرد، ممکن است ناراحت 
شوید، اما باید بدانید که این عمل واقعاً مربوط به شخص شما نیست. 
این شخص ممکن است خجالتی و یا آسیب پذیر باشد و نیاز دارد که 
از نظر احساسی در محیط امنی قرار بگیرد. افرادی که را که تمایل 
نداارد با دیگران ارتباط متقابل داشته باشند را تحت فشار قرار ندهید. 
فقط بدون پیش داروی و توقع داشتن از آنها بهشان اجازه بدهید که 

هر طور که دوست دارند رفتار کنند.
متولد مهر :

 امروز روز پیچیده ای برای شماست برای اینکه اگر شما تمام تالشتان 
را صرف انجام وظیفه ای که امروز به شما متقبل شده بکنید، احتماالً 
شکست خواهید خورد. گزینه بهتر برای شما شاید این باشد که در 
خفا به کارهایتان برسید. این روش برای اینکه به بازدهی برسد کمی 
زمان می برد، اما وقتی که یک بار با این روش شروع به کار کردید، به 

سرعتان افزوده می شود. 
متولد آبان : 

شما امروز با خودتان درگیرید و این درگیری بین برنامه ریزی دقیق و 
بی اختیار بودن شماست . شما مهارتهای مدیریتی بسیار خوبی دارید 
و می توانید اطالعات مختلفی را سازماندهی کرده و باعث شوید که 
دیگران شما را در محور قرار بدهند. شاید کسی به شما تلفن نزند تا 
از شما بخواهد که گروه مورد عالقه خود را آغاز کنید اما حداقل برای 

دعوت غیر منتظره ای خود را آماده کنید.
متولد آذر : اگرچه ممکن است که شما چراغهای سبز را در پیش 
زرد  چراغهای  که  هنگامی  شما  که  است  زیرکانه  بینید،  خود  روی 
اخطار روشن شدند فعالیت خود را شروع کنید. اگر شما خیلی سریع 
به سمت جلو حرکت کنید، خواهید توانست به مقاصد نادرست پایان 
را  کارتان  پروژه  یک  کردن  قبول  با  بخواهید  شما  اگر  حتی  دهید. 
شروع کنید و به هرجهت زمانتان را برای آن نیز بگذارید باز هم شما 

نمی توانید معجزه کنید.
متولد دی : اگر شدت احساسات عاطفی شما نسبت به قبل بیشتر 
شود، بیشتر می توانید با دیگران روبرو شوید. حتی اگر شما به تنهایی 
سعی کنید که رابطه ای شیرین تر برقرار کنید، افراد دیگر شاید از این 
کار هراس داشته باشند. پنهان کردن احساسات به طور کامل تنها راه 
حل نیست، اما اگر اکنون این احساسات را به آرامی آشکار سازید بهتر 
از این است که مکنونات قلبی تان را بدون مانع محسوسی افشا کنید.

اجتماعی که در  از روابط  را  این روزها خود  : شما در  متولد بهمن 
سابق داشته اید دور کرده اید و با افرادی که در سابق به آنها عالقه 
است. علت  چه  به  محدودیت  همه  این  دارید،  ارتباط  کمتر  داشتید 

انسان ها برای بقای زندگی شان به یکدیگر نیازمند هستند بهتر است 
روابط تان را مانند سابق از سر بگیرید

متولد اسفند : دیگر زمان استراحت و غیر فعال بودن سر آمده است 
بهتر است کار و فعالیت تازه ای را آغاز کنید زیرا االن شما در بهترین 
موقعیت قرار دارید و می توانید بهترین بازده کاری را از خود در برابر 

مشکالت یا مسائل زندگی بروز دهید.

۳
فال روز 

بر  ایران  شناسی  شنوایی  علمی  انجمن  رئیس 
از  بیش  واردات  طریق  از  سمعک  تامین  ضرورت 
پیش تاکید کرد و گفت: اکنون ۵۰۰ هزار کم شنوا 
در کشور وجود دارد و با کمبود ۳۸۰ هزار سمعک 

مواجه هستیم.
است که گاهی  انسان  در  ترین حس  شنوایی مهم 
دچار مشکل می شود. گوش با دریافت اصوات اطراف 
انسان  در  شنوایی  باعث  ها  صدا  این  پردازش  و 
می شود. اختالل در سیستم شنوایی انسان، زندگی 
فرد را بسیار تحت تاثیر قرار می دهد و حتی باعث 

انزوا و گوشه گیری در او می شود.
در  مشکل  شنوایی  آسیب  یا  شنوایی  کم  اصل  در 
عملکرد یک یا هر دو گوش است. این اختالل تقریبا 

در سالمندان  به خصوص  افراد یک جامعه  بین  در 
رخ  مختلفی  دالیل  به  که  است  شایع  بسیار  امری 
می دهد. کم شنوایی یعنی کاهش حساسیت شنوایی 
نسبت به صداهایی که بطور طبیعی شنیده می شوند.

به کم شنوایی عبارتهایی مانند کاهش شنوایی، افت 
شنوایی، سنگین شدن گوش، کری، ناشنوایی، ناشنوا 
می تواند  و  می شود  گفته  نیز   … و  شنوا  یا سخت 
آمار  و طبق  کند  درگیر  هر سنی،  در  را  فردی  هر 
درصد  پنج  حدود  در   ،)WHO( جهانی  بهداشت 
نفر )۳۲۸ میلیون  از جمعیت جهان  ۳۶۰ میلیون 
بزرگسال و ۳۲ میلیون کودک(  از کم شنوایی ناتوان 

کننده رنج می برند
از دست دادن شنوایی یکی از شایع ترین مشکالتی 
است که می تواند هر زمان به سراغ هر کسی بیاید و 

زندگی او را تحت تاثیر قرار بدهد.
خسرو گورایی افزود: ساالنه سه در هزار نفر از افراد 
کم  جمعیت  به  کشور  در  سالمندان  و  شده  متولد 

سمعک  شدید  کمبود  و  شوند  می  افزوده  شنوایان 
زندگی آنها را مختل می کند. وی اظهار داشت: عمر 
مفید استفاده از سمعک ۳ تا ۵ سال است و بعد از 
آن با توجه به تکنولوژی جدید نیاز به تعویض دارند، 
و  شوند  می  متولد  شنوا  کم  مادرزادی  که  افرادی 
سالمندان نیز با توجه به اینکه سن امید به زندگی 
در آنها افزایش یافته و دچار مشکالت شنوایی می 
باشند.  مند  بهره  شنوایی  وسیله  این  از  باید  شوند، 
هزار   ۱۲۰ تا   ۱۰۰ واردات  کرد:  تصریح  گورایی 
سمعک در سال نیاز کشور را تامین نمی کند اکنون 
به دلیل اینکه تخصیص ارز  بصورت کارشناسی برای 
ناعادالنه  انجام نشده یا بصورت  این وسیله شنوایی 
مواجه  سمعک  هزار   ۳۸۰ کمبود  با  شده،  توزیع 
هستیم و از مسووالن مربوطه می خواهیم مساعدت 

های الزم را در زمینه واردات آن انجام دهند.
به گفته رئیس انجمن علمی شنوایی شنایی ایران، 
کم شنوایان مظلوم ترین افراد جامعه هستند و ۸۰ 

و  ندارند  را  درمان  از  برخورداری  امکان  آنها  درصد 
باید از امکانات شنوایی مانند سمعک استفاده کنند، 
تکنولوژی  دارای  سمعک  تولید  اینکه  به  توجه  با 
نشده  میسر  کشور  در  آن  امکان  و  است  پیچیده 
پیش  از  بیش  آن  واردات  تامین  برای  ضرورت 
آموزی  زبان  امکان  افزود:  گورایی  است.  ضروری 
کودکانی که کم شنوا هستند با سمعک فراهم می 
شود و سالمندان نیز که به دلیل روند پیری دچار 
استفاده  وسیله  این  از  اگر  شوند،  می  شنوایی  کم 
نکنند مشکالت زیادی برای آنها از جهت ارتباطی و 

گوشه گیری بوجود می آید.
از  نوزادان  غربالگری  سال  هر  کرد:  تصریح  وی 
لحاظ کم شنوایی انجام می شود و کمبود سمعک 
به کم  مبتالیان  برای  را  زیادی  تواند مشکالت  می 
از  وسیله  این  واردات  تسریع  کند،  ایجاد  شنوایی 
خواسته های این افراد است زیرا سمعک های قاچاق 

بی کیفیت بوده و نیاز جامعه را تامین نمی کند.
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جدول سودوکو
ارقام 1تا 9 را طوری قرار دهيد که 
در هر رديف، ستون و مربع های 
کوچک سه در سه فقط يک بار 
به کار روند.

جدول کلمات متقاطع

 عليرضا محمدي
چند سالي است که اسفند ماه براي ما ايراني ها 
تنها يادآور ايام پاياني س�ال و جش�ن نوروز 
نيست. حاال که کاروان هاي راهيان نور با کيفيت 
و کمي�ت بي نظي�ري از روزهاي پاياني س�ال 
راهي مناطق عملياتي دفاع مقدس مي شوند، 
اسفند براي ما ايراني ها نويد حضور در يكي از 
بزرگ ترين حرکت ه�اي فرهنگي حال حاضر 
جهان را مي دهد. قرار داشتن در چنين ايامي 
را فرصتي دانس�تيم تا ما نيز همراه با کاروان 
رسانه اي نيروي زميني ارتش، سفري کوتاه به 
مناطق عملياتي غرب کشورمان داشته باشيم. 

 پناهگاه گاليول
فاصله تهران تا کرمانش��اه کمتر از 600 کیلومتر 
است که طي کردن این مس��یر با هواپیما خیلي 
طول نمي کشد و زودتر از آنچه فکرش را مي کنیم 
در فرودگاه شهید اشرفي اصفهاني پیاده مي شویم. 
ما وارد شهري ش��ده ایم که در مقطع عظیمي از 
دفاع مق��دس، منطقه جنگي به ش��مار مي رفت 
و بارها و بارها توسط دش��من بمباران شده بود. 
بنابراین هنگام عبور از خیابان هاي کرمانشاه، به 
دنبال نشاني از نش��انه هاي جنگي مي گردم که 
هشت سال تمام با شدتي مثال زدني به ملت ایران 

تحمیل شده بود. 
لحظاتي بع��د بي آنکه جس��ت وجویم نتیجه اي 
دربرداشته باشد، مقابل مجموعه گالیول که محل 
اس��کان چند روزه گروه است توقف مي کنیم. در 
حیاط نسبتاً بزرگ این مجموعه، آن چه در شهر 
نیافتم را به عینه مي بینم! نمایي از پیکره فرسوده 
پناهگاهي در گوشه اي از حیاط دیده مي شود که 
در س��کوتي گنگ و آزار دهنده بي هیچ حرف و 
کالمي راوي شب ها و روزهاي پرالتهاب کرمانشاه 
مي شود. ش��اید اگر این پناهگاه زبان باز مي کرد، 
از بمباران وحش��یانه 25 آب��ان 1365 مي گفت 
که چطور زنان و مردان غیرنظامي کرمانش��اهي 
قرباني وحش��یگري ارتش بعث شدند یا ماجراي 
یلداي خونیني را تعریف مي کرد که یک ماه بعد 
در شامگاه 30 آذرماه 1365 رقم خورد و طي آن 
دشمن مبادرت به بمباران خوشه اي یک شهر غیر 
نظامي کرد. واقعه اي که اگر براي یکي از کشورهاي 
غربي رخ مي داد، بدون شک اکنون شهره جهانیان 
بود و نام ش��هر مورد نظر را چن��ان در بوق و کرنا 
مي کردند تا به تک تک اهالي این کره خاکي برسد. 

اما افسوس که ما...
کمينگاه الهي  

صبح اولین روز از س��فر، به طرف تنگه چهارزبر 
حرکت مي کنیم. خیل��ي دور نیس��ت. تنها 30 
کیلومتر از دروازه هاي کرمانشاه فاصله دارد. خبر 
رسیده ستون زرهي منافقان تا  آنجا پیش آمده اند 
و کرمانشاه در خطر سقوط قرار دارد. راستي! چه 
حسي دارد اگر دش��مني تا این حد به تو نزدیک 

شده باشد... 
موقع حرکت به سوي یادمان مرصاد به مردمي فکر 
مي کنم که خبر نزدیک شدن منافقان را با هیجاني 
التهاب آور مي ش��نیدند. در واقع س��تون نفاق با 
بهره گیري از تانک هاي چرخدار برزیلي، طي چند 
ساعت از سرپل ذهاب به اسالم آباد و نهایتاً چهارزبر 
رسیده بودند. منطقه اي که در 30 کیلومتري غرب 
کرمانشاه قرار دارد و اگر مقاومت رزمندگان ارتشي 
و سپاهي نبود، کمتر از یک ساعت بعد در وحشت 

سقوط حتمي لحظه شماري مي کرد. 
»مرصاد« یکي از نام آشناترین عملیات هاي دفاع 
مقدس اس��ت که با نام هوانیروز و ش��هید صیاد 
شیرازي در هم آمیخته اس��ت. طي این عملیات 
سپاهي ها و بس��یجي ها از روي زمین و هوانیروز 
و نیروي هوایي ارتش از روي هوا، چنان جهنمي 
را براي منافقان ایج��اد کردند که کمر نفاق براي 
همیشه شکست و »فروغ جاودان شان« به غروبي 

مرگبار تبدیل شد. 
یادمان شهداي عملیات مرصاد یکي از زیباترین 
یادمان هاي عملیاتي دفاع مقدس نیز به ش��مار 
مي رود. ماکت بالگردهاي ارتش در کنار تانک هاي 
منهدم شده منافقان، دو قبضه مسلسل ضد هوایي، 
حسینیه شهداي مرصاد، مزار پنج شهید گمنام و 
همین طور نمایشگاهي که درون حسینیه ایجاد 
شده است، جاذبه هاي بصري بسیاري دارد که نه 
تنها براي راهیان نور بلکه براي دیگر گردشگران نیز 
جذاب و پرکشش به نظر مي رسد. این یادمان که 
توسط ارتش و سپاه اداره مي شود، معموالً از راویان 
برجسته اي بهره مي برد که اطالعات ارزشمندي را 

در اختیار عالقه مندان قرار مي دهند. 
داخل حسینیه تابلوهایي مي بینیم که لحظه به 
لحظه عملیات مرصاد را بازگو مي کنند. همچنین 
ماکتي از نقش��ه منطقه در یکي از س��الن ها قرار 
داده شده که راوي ها از روي آن، منطقه عملیاتي 
مرصاد را به خوبي شرح مي دهند. راوي ما سرهنگ 

غالمرضا اعظمي اس��ت که مختص��ري از روند 
عملیات مرصاد را توضیح مي ده��د. او مي گوید: 
»منافقان از چند محور وارد کشورمان شده بودند 
اما محور اصلي هجوم شان از سرپل ذهاب به سمت 
اسالم آباد و همین تنگه چهارزبر بود که در اینجا 
رزمندگان سپاهي راه آنها را سد مي کنند. سپس 
صیاد شیرازي به همراه یک فروند بالگرد 214 و دو 
فروند بالگرد کبري براي شناسایي دقیق منطقه و 
ماهیت دشمن وارد عمل مي شوند. هماهنگي ها 
که انجام مي گیرد، بالگردهاي ارتش و همین طور 
نیروي هوایي، چنان آتشي را بر سر نفاق مي ریزند 
که ظرف چند ساعت ستون شان مضمحل شده و 

بسیاري از آنها به هالکت مي رسند.«

222  شهید، آماري اس��ت که سرهنگ اعظمي 
به عنوان تعداد شهداي ارتش در عملیات مرصاد 
اعالم مي کند. البته به جهاتي باید این آمار را مورد 
تردید قرار داد، چراکه کل آمار ش��هداي مرصاد 
را 304 نفر اعالم کرده اند که اس��امي این شهدا 
نیز منتشر شده اس��ت. به هرحال در برابر حدود 
300 شهید از رزمندگان، نفاق نزدیک به 2 هزار 
نفر کش��ته مي دهد و با احتساب مجروحین این 
گروهک و اینکه آمار کل آنه��ا چیزي کمتر از 5 
هزار نفر بوده، باید گفت که تیپ اعزامي منافقان به 
کلي از هم پاشید و بعد از مرصاد این سازمان دیگر 

کمر راست نکرد. 
 کوره موش- بازي دراز

بازي دراز نام بلندي هایي در دش��ت ذهاب است 
که به جهت ارتفاع و موقعیت استراتژیک، اشراف 
خوبي روي شهرهاي مرزي استان کرمانشاه دارند. 
تصرف ای��ن بلندي ها ج��زو تاکتیک هاي اصلي 
دشمن بود تا اگر نتوانست به پیشروي هاي مورد 
نظر دس��ت یابد، حدالمقدور بر شهرهاي مرزي 
کرمانشاه مسلط باشد و قدرت آتش خود را به مردم 

و رزمندگان تحمیل کند. 
دش��ت ذهاب و مش��خصاً منطقه ک��وره موش، 
نقطه اي است که به عنوان دومین مقصد سفر به 
آنجا مي رویم. در اینجا یادمان شهید شیرودي در 
جایگاه رفیعي قرار دارد. پیشتر که به اینجا آمده 
بودم، روي یک بنر مختصري از زندگي و مبارزات 
شهید شیرودي دیده مي ش��د که االن همان بنر 
هم موجود نیست! اما ش��یرودي چه با معرفي یا 
بي معرفي، یکي از شناخته شده ترین رزمندگان 
کل دوران دفاع مقدس اس��ت. به نوعي مي توان 
امثال او را شناسنامه جنگ دانست و کمتر ایراني را 

مي توان یافت که شیرودي را نشناسد. 
براي رس��یدن به الم��ان یادمان ش��یرودي باید 
پله هایي را طي کنیم که ما را به رأس این یادمان 
رهنمون مي سازند. نکته تأسف آور این است که 
بعد از گذشت چند سال، هنوز بناي یادمان کاماًل 
تکمیل نشده و قسمت هایي از آن نیمه کاره رها 
شده است. با این وجود ذوق س��ازندگان یادمان 
شیرودي قابل تحسین است و در صورت تکمیل 
نهایي، باید آن را یکي دیگر از جاذبه هاي اردوهاي 
راهیان نور بدانیم که چون کنار جاده واقع شده، به 

راحتي نیز قابل دسترسي است. 
بالگرد ش��یرودي در هش��تم اردیبهش��ت سال 
60 در همین منطقه ک��وره موش که روبه رویش 
بلندي هاي سر به فلک کشیده بازي دراز نمایان 
است، سقوط مي کند. او رفته بود تا از رزمندگاني 
چون شهیدان غالمعلي پیچک و محسن وزوایي و 
نیروهاي شان پشتیباني هوایي انجام بدهد که در 
یک حمله غافلگیرانه بازي دراز را از تصرف دشمن 
آزاد کرده بودند. شیرودي در این عملیات به قدري 
از تانک هاي دش��من را نابود کرد و مشغول شان 
س��اخت که رزمندگان س��پاهي توانستند قله را 

بازپس گرفته و حفظ کنن��د. اما در حین همین 
عملیات گلوله یکي از تانک ها، بالگرد ش��یرودي 
را مورد هدف قرار مي ده��د و کبراي او در همین 
نقطه یادمان سقوط مي کند. »شکارچي تانک« 
گرچه خود شکار تانک شده بود، اما در طي حیات 
پربارش به قدري از نیروهاي دشمن را نابود ساخت 
و به ادوات زرهي ش��ان لطمه وارد کرد که سال ها 
پس از شهادتش نیز نام »علي اکبر شیرودي« لرزه 

بر اندام دشمنان مي انداخت. 
 گروهان واکنش سريع

با چند صد متر فاصله از یادمان شهید شیرودي، 
گروهان واکنش سریع از تیپ 71 پیاده- مکانیزه 
ابوذر، در همین منطقه کوره موش مستقر است. 
میزبانان ارتش��ي مان در آنجا برنام��ه اي را براي 
گروه رس��انه اي ترتیب داده اند تا میزان آمادگي 
رزمندگان ارتش را به نمایش بگذارند. در این مقر 
کوچک، یک گروهان از نیروه��اي زبده تکاوري 
مستقر هستند که چهره هاي آفتاب سوخته شان، 
خبر از مرارت هایي مي دهد که در دوران آموزشي 
پشت سر گذاشته اند و حاال هم که در منطقه اي 

مرزي بدون کمترین امکانات خدمت مي کنند. 
گروهان واکنش سریع در مانوري که طرح فرضي 
آن کمک به یگان دیگري است، با فریاد »یازهراي« 
فرماندهشان به یکباره از جا کنده مي شوند و طي 
چند ثانیه سوار بر اتومبیل هاي آماده شان، رهسپار 
عملیات امداد و پش��تیباني مي شوند. آنها خیلي 
زود و تر و فرز عازم مي ش��وند و چند دقیقه بعد با 
انجام عملیات فرضي به پایگاه برمي گردند. میزان 
آمادگي این نیروها، باعث دلگرمي است چراکه اگر 
خوب گوش کنیم، هنوز صداي زوزه دشمنان را از 

آن سوي مرزها خواهیم شنید. 
 نگاهي پر از معني

مقصد بعدي ما یادمان عملیات کربالي9 و محل 
ش��هادت سرلش��کر محمد وفایي از شهداي این 
عملیات در ارتفاعات باباهادي- آهنگران اس��ت. 
تصویر شهید وفایي از پس زمینه سنگ گرانیتي که 
روي آن حک شده، به نقطه نامعلومي نگاه مي کند. 
رد نگاهش را که مي گیرم، مي بینم به خط مرزي 
ایران و عراق و رودخانه قورتو چشم دوخته است. 
گویا هنوز نگران سرنوش��ت خاک مادرزادي اش 
است و داستان نانوشته اي را روایت مي کند. قورتو 
رودي اس��ت که دشمن س��ال ها پیش با خیالي 
واهي از آن عبور کرد، اما آمدنش با خودش بود و 
بیرون راندش با شهدایي چون وفایي ها و همت ها 
و باکري ها که با ذره ذره وجودش��ان دش��من را 
به شکست واداش��تند و تا آن سوي مرزها بیرون 

راندند. 
 پادگان زخمي

مقام معظم رهبري فرموده اند »پادگان ابوذر باید 
با حفظ هویت ارتشي اش، تبدیل به دوکوهه غرب 
شود« هرچند هنوز اقبال و توجهي که به دوکوهه 
مي شود را در ابوذر نمي بینیم، اما این پادگان رفته 
رفته جایگاه شایسته خود را در سفرهاي راهیان 
نور بازمي یابد و با حضور آحاد مختلف مردم، هر 

سال شلوغ و شلوغ تر مي شود. 
پادگان ابوذر به جهت باقي ماندن ساختمان هاي 
زخمي و نیمه ویران، موزه اي عیني و مس��تند از 
دوران جنگ است. زمستان سال 63، یا دقیق ترش 
16 اسفند 1363 که مصادف با انجام عملیات بدر 
در جبهه جنوب بود، نیروهاي بسیاري از رزمندگان 
سپاهي و بسیجي و ارتشي در ابوذر جمع مي شوند 
تا عملیاتي ایذایي در غرب انجام گیرد اما ستون 
پنجم حضور این رزمندگان را به دش��من اطالع 
مي دهد و جنگنده ه��اي بعثي از س��اعت 11 و 
نیم صبح تا 4 بعدازظهر اقدام به بمباران ش��دید 
پادگان مي کنند طوري که ح��دود یک هزار نفر 

گزارش خبرنگار »جوان« از همراهي با کاروان رسانه اي نيروي زميني ارتش در مناطق عملياتي غرب کشور

از چهار زبر تا دوكوهه زخمي غرب
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از رزمندگان طي چند س��اعت ش��هید و مجروح 
مي شوند. )آماري که تأیید رسمي نشده است(.

ما در کنار بخشي از آس��فالت کنده شده خیابان 
مرکزي پادگان شنواي روایتگري سروان خداداد 
کمري مسئول ایثارگران ابوذر هستیم که به گفته 
ایش��ان همین چاله نیز در بمباران دشمن ایجاد 
شده و به جهت حفظ آثار جنگ ترمیم نشده است. 
کنار این خیابان یکي از ساختمان هاي نیم ریخته 
قرار دارد که آن هم از گزند بمباران دشمن به این 
حال و روز درآمده است. عموماً ساختمان هاي ابوذر 
پنج طبقه، زمخت و محکم هستند که با هشت پله 
و یک پاگرد و باز هشت پله دیگر، طبقه اي به طبقه 
باالتر متصل مي شود. داخل ساختمان نیمه ویران 
که مي رویم، آثار هی��چ ظریفکاري مثل گچ کاري 
و رنگ کاري و... دی��ده نمي ش��ود. محیط کاماًل 
خش��ن و نظامي اس��ت. تصور اینکه عین همین 
س��اختمان ها، چند متر آن طرف تر محل اسکان 
خانواده رزمندگان تیپ 71 مستقر در این پادگان 
است، آدم را آزار مي دهد. هرچند به قطع و یقین 
خانه سازماني ها حداقل رنگ و لعاب بهتري دارند، 
اما به نظر مي رسد که این ساختمان هاي زمخت 

مناسب طبع لطیف زنان و کودکان نیست. 
به هرحال کمي در راهروهاي دلگیر و پر از خاک و 
خل ساختمان راه مي رویم و بچه هاي عکاس تند 
تند عکس مي گیرند. به نظرم مي رسد اگر روزگاري 
نه چندان دور انفجاري عظیم این ساختمان محکم 
و بتني را به این روز درآورده است، به حتم باید آن 
را یکي از مستندات جنگ به شمار آوریم. یک جور 
موزه طبیعي که شایسته نیس��ت در چنین حال 
نزاري رها ش��ود و حدالمقدور مي شد با پرچم ها 
و بنره��ا و کمي تمی��ز کاري  آن را آم��اده بازدید 
کاروان هاي راهیان نور کرد. اقامت ما در ابوذر یک 
شب طول مي کش��د و روز بعد دوباره به کرمانشاه 

برمي گردیم. 
 هنوز ايستاده ايم

صبح آخرین روز از سفر، به دیدار امیر فرهاد آریان فر 
فرمانده قرارگاه منطقه اي غرب کشور )کرمانشاه و 
ایالم( مي رویم. امیر خود از یادگاران دفاع مقدس 
است و چندین سال به عنوان داوطلب بسیجي و 
چندین سال نیز به عنوان یک ارتشي در مناطق 
جنگي حضور داشته و عملیات متعددي را پشت 

سرگذاشته است. 
امیر آریان فر طي س��خناني با اش��اره به وفاداري 
ارتش ایران به آرمان هاي امام راحل مي گوید: »در 
اواخر دوران طاغوت حدود 100 نفر از افسران ارشد 
ارتش به دلیل فعالیت هاي انقالبي در زندان هاي 
رژیم طاغوت به سر مي بردند. از این بین حدود 30 
نفر به اعدام محکوم شدند و مابقي به حبس هاي 
طوالني مدت. 15 نفر از این عزیزان نیز به شهادت 

رسیدند.«
»شهید س��پهبد قرني« اولین ش��هید ارتش بعد 
از انقالب اس��ت که امیر آریان فر با ذک��ر نام وي 
مي افزاید: »بدنه ارتش چه قبل از انقالب و چه بعد 
از آن ماهیت اسالمي خود را بروز داده بود. از همین 
رو خیلي از جریان ها به دنبال انحالل آن بودند که 
حضرت امام با هوش��یاري مانع این دسیسه شد. 
ارتش نیز پاس��خ اعتماد امام را به خوبي داد و چه 
در جنگ و چه در شرایط کنوني همواره پشتیبان 

والیت فقیه و ایران اسالمي بوده است. ما هنوز با 
تمام قدرت ایستاده ایم.«

امیر آریان فر خبر خوشي هم داشت به این مضمون 
که عملیات پاکسازي میادین مین در غرب کشور 
به اتمام رسیده است و تنها مناطق محدودي از نوار 
مرزي هنوز آلوده به وجود مین هستند. مناطقي 
که به دلیل حساسیت ها و مالحظات مرزي امکان 

دسترسي به آنها وجود ندارد. 
 خلبان دوست داشتني

به عنوان آخرین بخش از سفر به دیدار از پایگاه یکم 
رزمي هوانیروز کرمانشاه مي رویم. این پایگاه که در 
حومه شهر قرار دارد، بارها در جنگ تحمیلي مورد 
هجوم هوایي دش��من قرار گرفته و در کلکسیون 
افتخارات استان کرمانشاه، جایگاه شایسته اي را به 

خود اختصاص داده است. 
پایگاه یکم رزمي را باید یکي از آماده ترین یگان هاي 
نظام��ي کش��ورمان بدانیم که نه تنه��ا در جنگ 
تحمیلي بلکه در سایر رویدادها و حوادث نیز فعال 
بوده و ضربات خردکننده اي را بر پیکره دشمنان 
وارد آورده است. دو س��ال پیش که با امیر یوسف 
قرباني فرمانده وقت این پایگاه صحبت مي کردم، 
او از برخورد کبراهاي مستقر در این پایگاه با فتنه 
پژاک و ضد انقالب در ش��مالغرب کشور خبر داد 
و امسال نیز شنیدیم که خود امیر قرباني در یک 
عملیات، تعدادي از عناصر گروهک ها را به هالکت 

رسانده است. 
هنگام حضور ما در پایگاه یکم رزمي هوانیروز، مدتي 
مي شد که امیر قرباني ارتقا یافته و به عنوان فرمانده 
کل هوانیروز به تهران منتقل ش��ده بود. به جاي 
او سرهنگ ستاد خلبان عزت اهلل زندیه به عنوان 
سرپرس��ت پایگاه پذیراي کاروان رسانه اي شده 
است. در کنار سرهنگ زندیه یکي از قدیمي ترین 
خلبان هاي هوانیروز س��رتیپ سیدنظر محمدي 

فرمانده اسبق هوانیروز کرمانشاه دیده مي شود که 
در آستانه 70 سالگي و پختگي، خاطرات خوبي را از 

دوران طوالني خدمتي اش تعریف مي کند. 
گفت وگوي ما با امیر محمدي طوالني مي ش��ود 
چراکه او از زمان حضور یگان هاي ارتش در ظفار 
عمان خاطره دارد تا حض��ورش در دفاع مقدس 
و عملیات گوناگون و نهایتاً ش��رکت در عملیات 
مرصاد. امیر محمدي از آن دست پیرمردهاي باصفا 
و دوست داشتني اس��ت که هرچه با او گفت وگو 
مي کنیم سیر نمي شویم. به گفته یکي از بچه ها، 
محمدي خلباني دوست داشتني است که معلوم 
نیست با این روحیه لطیف چطور هشت سال تمام 

در جنگ تحمیلي حضور داشته است. 
چند ساعت بعد دوباره به فرودگاه اشرفي اصفهاني 
کرمانش��اه مي رویم تا عازم تهران شویم. سال ها 
پیش همین مس��یر را رزمندگان بسیاري طي 
کرده و برخي بازگش��ته بودن��د. رزمندگاني که 
معلوم نیست چند نفر از آنها به شهادت رسیدند یا 
به مقام جانبازي نائل آمدند تا اکنون امنیت ایران 
اسالمي در سراس��ر خاورمیانه مثال زدني باشد. 
جنگ اگرچه مملو از خشونت و سختي است، اما 
بلند نظري مرداني چون صیادها و شیرودي ها و 
پیچک ها و وزوایي ها، آن را تبدیل به گنجینه اي 
کرده است که سال هاي سال باید از آن نوشت و 

از آن آموخت. 

يادمان ش�هداي عمليات مرصاد يكي از 
زيباترين يادمان هاي عملياتي دفاع مقدس 
نيز به ش�مار مي رود. ماک�ت بالگردهاي 
ارتش در کن�ار تانک هاي منهدم ش�ده 
منافقان، دو قبضه مسلس�ل ضد هوايي، 
حسينيه شهداي مرصاد، مزار پنج شهيد 
گمنام و همين طور نمايشگاهي که درون 
حس�ينيه ايجاد شده اس�ت، جاذبه هاي 
بصري بس�ياري دارد ک�ه نه تنه�ا براي 
راهيان نور بلكه براي ديگر گردش�گران 
نيز ج�ذاب و پرکش�ش به نظر مي رس�د
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روش قدیمی سرقت
 که هنوز قربانی می گیرد

ماموران پلیس پیشگیری تهران بزرگ یک سارق حرفه ای 
را که پس از طرح دوستی با مسافران در پایانه غرب اقدام 

به بی هوشی و سرقت از آنان کرده بود، دستگیر کردند.
اشیاء  سرقت  بر  مبنی  گزارش هایی  اخیر  روزهای  در 
قیمتی و اموال برخی از شهروندان و مسافران در پایانه 
این محدوده اعالم شد که  مسافربری غرب به کالنتری 
انجام  خاص  روش  یک  به  سرقت  موارد  این  تمامی  در 
دوستانه  رابطه  برقراری  به  اقدام  سارق  آن   در  و  شده 
با مالباختگان کرده و پس از جلب اعتماد آنان برایشان 
یک آبمیوه خریده است. مالباختگان همگی اعالم کردند 
که پس از نوشیدن آبمیوه بیهوش شده و وقتی به هوش 
آمدند، متوجه شدند که اقالم و اموال گران بها و ارزشمند 

همراهشان به سرقت رفته است.  
کالنتری  ماموران  از  ویژه  تیمی  شکایات  این  طرح  با 
۲۰۹ پایانه غرب رسیدگی به موضوع را بر عهده گرفته 
جریان  در  که  کردند  آغاز  را  خود  میدانی  تحقیقات  و 
انجام شده هویت و مشخصات متهم مورد  اقدامات  این 

شناسایی قرار گرفت.
با کسب هویت و مشخصات ظاهری متهم، گشت زنی های 
هدفمند ماموران برای دستگیری این افراد در دستورکار 
قرار گرفته و مدتی بعد یکی از تیم های گشتی این فرد را 
در حین اجرای سناریوی سرقت مورد شناسایی قرار داده 
انتقال متهم  با  اقدام کردند.  به دستگیری وی  و نسبت 
به مقر انتظامی و بازرسی از وی تعدادی مدارک هویتی 

متعلق به دیگر مالباختگان نیز کشف و ضبط شد.
با توجه به شواهد و ادله موجود، متهم دستگیر شده در 
جریان بازجویی ها به جرم خود اعتراف کرد و گفت که 
افرادی که از شهرهای دیگر به تهران  پس از شناسایی 
 ... و  تلفن همراه گران قیمت  یا  نقد  آمده و دارای پول 
بودند، نسبت به طرح دوستی با آنان اقدام کرده و مدتی 
بعد با تعارف آبمیوه مسموم به این افراد و بی هوش کردن 
آنان، دست به سرقت اموال گرانبهای همراشان زده است.

مرکز اطالع رسانی پلیس پیشگیری تهران بزرگ با تایید 
این خبر اعالم کرد که متهم 4۵ ساله بوده و تاکنون پنج 
تن از مالباختگان وی مورد شناسایی قرار گرفته اند. برای 
ادامه  برای  متهم  و  پرونده ای تشکیل شده  نیز  فرد  این 
تحقیقات  اما  شده  دادسرا  روانه  جرم  به  رسیدگی  روند 
ادامه  مالباختگان  و  شکات  دیگر  شناسایی  برای  پلیس 
دارد.در همین راستا نیز پلیس به شهروندان هشدار داد 
که به هیچ عنوان حاضر به دریافت نوشیدنی و دیگر مواد 
خوراکی، حتی مواد خوراکی به ظاهر پلمب شده از افراد 

غریبه نشوند.
پلیس امنیت اقتصادی خبر داد؛

دستگیری ۳۱ نفر از سرشاخه های 
معامالت فردایی ارز و طال

از  نفر   ۳۱ گفت:  اقتصادی  امنیت  پلیس  جانشین 
از  تعدادی  و  دستگیر  فردایی  معامالت  سرشاخه های 
سردار  شدند.  شناسایی  نیز  بازار  این  در  فعال  عناصر 
و  فردایی طال  بازار  فعاالن  به  با هشدار  بهرامی  سهراب 
ارز اظهارداشت: ۳۱ نفر از سرشاخه های معامالت فردایی 
با  نیز  بازار  این  در  فعال  عناصر  از  تعدادی  و  دستگیر 

همکاری بانک مرکزی و مراجع قضایی شناسایی شدند.
وی با تأکید بر اینکه معامالت فردایی طال و ارز، غیرقانونی 
و قمارگونه است، افزود: طبق بررسی ها، این افراد با ایجاد 
در  کاذب  تقاضای  ایجاد  به  اقدام  فردایی  معامالت  بازار 

بازار طال و ارز می کردند تا قیمت ها را افزایش دهند.

خبر

جدول 3107

جمعیت  افزایش  به  اشاره  با  روانپزشکی  متخصص  یک 
بیماری  شیوع  افزایش  آن  تبع  به  و  کشور  در  سالمندی 
و  برنامه ریزی  بر  قرن،  بیماری  عنوان  به  آلزایمر 
سیاستگذاری به موقع برای تشخیص و شناسایی زودرس 
متخصص  پرستار  و  پزشک  نیروهای  تربیت  و  بیماری 

بیماری آلزایمر در سطح کشور تاکید کرد.
دکتر مصطفی حمدیه - عضو هیات علمی دانشگاه علوم 
پزشکی شهید بهشتی - با بیان اینکه این روزها با شیوع 
که  هستیم  روبرو  جوامع  سطح  در  فراموشی  اختالل 
نباید آن را با بیماری آلزایمر اشتباه بگیریم، عنوان کرد: 
و  ذهن  پریشانی  و  مشغله ها  دنبال  به  اغلب  “فراموشی” 
وجود سطح باالی استرس و اضطراب در زندگی  افراد بروز 

کرده و عملکرد تمرکزی افراد را دچار اختالل می کند.

فراموشی را با آلزایمر اشتباه نگیرید
و  نداشته  سنی  محدودیت  “فراموشی”  اینکه  بیان  با  وی 
ممکن است حافظه اکثر جوانان، بزرگترها و مسن ترها در 
قرار  ذهنی  پریشانی  تأثیر  تحت  زندگی  استرس  شرایط 
اختالل  با  زیادی  جوانان  روزها  این  کرد:  اظهار  بگیرد، 
و  کرده  مراجعه  روانپزشکان  به مطب  فراموشی  و  حافظه 
این عارضه را به اشتباه “آلزایمر” تعبیر می کنند. این افراد 
اغلب از نداشتن تمرکز در کارها و فراموشی های زودگذر 
گله دارند،  در حالیکه فراموشی های موردی غالبا واکنشی 
مشغله های  و  استرس   و  جامعه  موجود  شرایط  به  است 
نبوده  و متمرکز  آرام  افراد  اطالعات ذهن  زندگی، چراکه 
و با به هم خوردن تمرکز ناشی از پریشانی ذهن، اطالعات 
اتفاق  نیز  اطالعات  یادآوری  لذا  و  نشده  ثبت  خوبی  به 
 Register & Recall فرایند  دیگر  عبارت  به  نمی افتد، 

اطالعات دچار اختالل میشود.
را  فراموشی  درمان  دانشگاه،  علمی  هیات  عضو  این 
بکارگیری تکنیک های تقویت حافظه، تمرکز ذهن، مراقبه 
و مدیتیشن دانست و ادامه داد: هرچه ذهن افراد آرامش 
بیشتری پیدا کرده و متمرکزتر شود، فرایند ثبت و به یاد 

آوردن اطالعات نیز بهتر انجام می شود.

انواع دمانس و مهمترین علل بروز آن
حمدیه با تاکید بر اینکه افراد نباید فراموشی را با عارضه 
روشن تر  برای  بگیرند،  اشتباه  آلزایمر  بیماری  و  دمانس 
شدن موضوع توضیح داد: دمانس که در فارسی “نسیان” 
به گونه ای  اختالل حافظه همراه است،  با  تعبیر می شود، 
که با بروز دمانس ابتدا حافظه فوری و به دنبال آن حافظه 
کوتاه مدت و در نهایت حافظه دراز مدت افراد دچار اشکال 

می شود.

دمانس های برگشت پذیر چگونه درمان می شوند؟
وی دمانس را به دو بخش برگشت پذیر و غیرقابل بازگشت 
تقسیم کرد و گفت:  برخی دمانس ها که به علل مدیکال 
و پزشکی بروز پیدا می کنند، با درمان آن علت فیزیکی و 
پزشکی برگشت پذیرند، به عبارت دیگر زمانی که فرد به 
مغزِی  یا ضایعات  انسفالوپاتی  مغزی،  ورم  و  عفونت  علت 
منجر به جمع شدن مایع مغزی )هیدروسفالی( و یا برخی 
بیماری های داخلی مانند دیابت و فشار خون، عارضه تنگی 
عروق پیدا می کند، همین مساله مقدمه بروز دمانس بوده 
علت  اگر  لذا  می شود،  حافظه  اختالل  دچار  موقتا  فرد  و 
فیزیکی منجر به بروز دمانس درمان شود، اختالل حافظه 

نیز درمان شده و شرایط فرد به حالت عادی برمی گردد.
وی با بیان اینکه دمانس برگشت پذیر که مهمترین عالمت 
آن اختالل حافظه است در هر سنی بروز می کند، عنوان 

کرد:  با این حال شیوع آن در مسن ترها به دلیل داشتن 
انواع بیماری های زمینه ای مثل فشار خون و دیابت بیشتر 
باال  سنین  در  بیشتر  دمانس  انواع  دیگر  عبارت  به  است، 

بروز می کند.
در  دیابت  همچون  بیماری هایی  تأثیر  توضیح  در  حمدیه 
تنگی  به  پیشرفته منجر  بروز دمانس، عنوان کرد: دیابت 
بیماری  نشود،  درمان  موقع  به  اگر  که  مغزی شده  عروق 
دمانس  یا  واسکوالر  دمانس  به  معروف  مغزی  واسکولیت 
عروقی مغز را ایجاد می کند، با این حال اگر دیابت یعنی 
همان بیماری زمینه ای عامل بروز دمانس به موقع درمان 
شود، از بروز دمانس واسکوالر پیشگیری شده و حتی اگر 
بروز کند با درمان دیابت برطرف شده و بخشی از حافظه 

فرد برمی گردد.
وی زمان مراجعه به پزشک و شناسایی سریع بیماری را 
از  گفت:  و  دانست  تاثیرگذار  دمانس  موقع  به  درمان  در 
طرف دیگر اگر بیماری به موقع درمان نشده و مزمن شود، 
می تواند منجر به بروز اختالالت مغزی و آنسفالوپاتی شود.

“آلزایمر” شایع ترین دمانس بدون بازگشت
را  دمانس   انواع  از  دیگر  برخی  ادامه  در  روانپزشک  این 
غیرقابل بازگشت دانست و با بیان اینکه آلزایمر شایع ترین 
دمانس برگشت ناپذیر است، گفت: آلزایمر از بیماری های 
دوره سالمندیست که با توجه به افزایش طول عمر افراد و 
ارتقای امید به زندگی در جوامع مختلف، آمار شیوع آن رو 
به افزایش است، به همین دلیل از آلزایمر به عنوان بیماری 

قرن یاد می شود.
وی با بیان اینکه بیماری آلزایمر همه مغز را درگیر کرده 
با  کرد:  مطرح  می رود،  تحلیل  مغز  سلول های  آن  طی  و 
نمی گیرد،  را  آن  جای  نورونی  مغز،  از  نورون  هر  نابودی 
به  که  می شود  کوچک  آرام  آرام  مبتالیان  مغز  بنابراین 
این فرایند کوچک شدن مغز، “اتروفی” گفته می شود. به 
عبارت دیگر مغز آرام آرام سلول های خود را از دست داده 
و به دنبال آن شیارهای مغز بازتر و بافت مغز کم می شود.

آرام  نابودی  کلی  آهنگ  آلزایمر؛  متخصص،  این  گفته  به 

روند جمع شدن، چروکیدگی  آن  بوده که طی  مغز  آرام 
و کم شدن حجم مغز کاماًل از طریق تصویربرداری از مغز 
بروز  با  آر آی و سی تی اسکن مشهود است.  ام  با روش 
آلزایمر حافظه کوتاه مدت آرام آرام تحت تاثیر قرار گرفته 
عبارت  به  می کند،  سرایت  نیز  دور  گذشته  به  مرور  به  و 
دیگر زمانیکه حافظه فرد دچار مشکل می شود، یعنی قصه 

آلزایمر در حال شروع است.

نقش تعیین کننده ژنتیک و ارث
 در بروز آلزایمر

بروز  را در  ارث  و  ژنتیک  آلزایمر، نقش  این محقق حوزه 
آلزایمر بسیار تعیین  کننده دانست و گفت: حتما در سابقه 
عبارت  به  می شود،  مشاهده  خانوادگی  ابتالهای  بیماران، 
و  بیماری ها  برخی  عالوه  به  افراد  ژنتیکی  استعداد  دیگر 

عوامل محیطی در بروز بیماری آلزایمر تاثیر گذار است.
وی با تاکید بر اینکه هنوز درمان قطعی برای این بیماری 
حال  در  که  درمان هایی  و  دارو  کرد:  اظهار  نشده،  کشف 
حاضر برای بیماران مبتال به آلزایمر تجویز می شود،  تنها 
روند پیشرفت بیماری را کند کرده و به عبارت دیگر طول 
عمر و کیفیت زندگی بیمار را ارتقا می دهد، ولی قادر به 
سلول های  برای  نمی تواند  و  نبوده  بیماری  قطعی  درمان 

نابود شده در سیر بیماری، جایگزینی پیدا کند.

برخی درمان های آلزایمر 
برای  موجود  درمان های  از  برخی  به  اشاره  با  حمدیه 
بیماری آلزایمر، عنوان کرد: یک واسطه شیمیایی مغز یا 
نوروترانسمیتر به نام استیل کولین در پیدایش این بیماری 
نقش پر رنگی دارد، به عبارت دیگر کاهش استیل کولین 
داروهای  لذا  باشد،  داشته  نسبت  بیماری  این  با  می تواند 
با  استراز”  کولین  آنتی   “ داروهای  عنوان  تحت  موجود 
جلوی  کولین،  استیل  درصد  افزایش  و  سیستم  اصالح 
همانطور  البته  می گیرد.  را  دمانس  از  نوع  این  پیشرفت 
تنها سیر پیشرفت  نبوده و  که گفته شد درمان ها قطعی 

بیماری را کند می کند.

فراموشی را با آلزایمر اشتباه نگیرید

رئیس انجمن شنوایی شناسی ایران خبرداد:

کمبود ۳۸۰ هزار سمعک در کشور



با توصیه و سفارش 
مشکالت اقتصادی حل نمی شود

انتظار داریم همه ارکان دولت 
به داد مردم برسند

صفحه )4(صفحه )4(

جمهور  رئیس  از  اسالمی  شورای  مجلس  در  بافق  مردم  نماینده 
خواست تا نگذارد موضوع هسته ای به تحریم گره بخورد و حداقل 
دو سال مذاکره نکنند، چرا که این التهاب از بین خواهد رفت و 
وضعیت بهتر خواهد شد.  محمدرضا صباغیان بافقی در نطق میان 
دستور خود در جلسه علنی روز )یکشنبه( مجلس شورای اسالمی 

ضمن عرض تسلیت به بازماندگان و خانواده های متوفیان...

انتقاد  با  اسالمی  شورای  مجلس  کشاورزی  کمیسیون  سخنگوی 
باشیم.  مردم  پاسخگوی  توانیم  نمی  دیگر  ما  گفت:  ها  گرانی  از 
انتظار داریم همه ارکان دولت بسیج شده و به داد مردم برسند.  
حجت االسالم احد آزادی خواه در تذکری شفاهی در جلسه علنی 
روز )یکشنبه( مجلس گفت: تورم و گرانی در حال شکستن کمر 

بسیاری از مردم است، قرار نبود مردمی سازی یارانه ها....

سال شانزدهم * شماره 3107 * 4 صفحه *1000 توماندوشنبه 23  خرداد 1401 * 13  ژوئن 2022 * 13  ذی القعده 1443

بیابان زدایی در استان 
 در انتظار بودجه 

فراموشی را 
با آلزایمر 

اشتباه نگیرید

مدیرکل بیمه سالمت استان خبر داد

درمان ناباروری دراستان
 با تخفیفات ویژه بیمه سالمت

مدیرکل بیمه سالمت استان کهگیلویه و بویراحمد 
سازمان  جمعیت،  افزایش  شعار  راستای  در  گفت: 
با  را  نابارور  های  زوج  درمان  هزینه  سالمت  بیمه 
دهراب  “کیان  کند.  می  پرداخت  ویژه  تخفیفات 
پور” افزود: این تسهیالت شامل سه بار تخفیف ۹۰ 

درصدی در هزینه های درمان ناباروری است.
وی اظهار کرد: مرکز آموزشی درمانی بی بی حکیمه 
)س( گچساران، مهمترین مرکز درمان ناباروری در 
کهگیلویه و بویراحمد می باشد که تاکنون خدمات 
حتی  و  کشور  کل  در  نابارور  های  زوج  به  خوبی 
سالمت  بیمه  مدیرکل  است.  داده  کشور  از  خارج 

استان کهگیلویه و بویراحمد خاطرنشان کرد ...

همچنان  رانندگی  و  راهنمایی  پلیس  رییس 
از کیفیت خودروهای تولید داخل گالیه دارد 
مورد  در  خود  مواضع  از  پلیس  گوید:  می  و 
عقب نشینی  داخل  تولید  خودروهای  ایمنی 
خودروهای  مورد  در  تنها  نه  کرد،  نخواهد 
خودروهای  مورد  در   بلکه  داخل،  تولید 
آنها  ایمنی  بر  حساسیت  با  ما  نیز  وارداتی 
ایمنی  خودرویی  اگر  و  کرد  خواهیم  نظارت 
الزم را نداشته باشد، قطعا از شماره گذاری آن 

جلوگیری خواهد شد.
سید  سردار  که  بود  پیش  سال  دو  از  بیش   
و  راهنمایی  پلیس  رییس  هادیانفر،  کمال 
ممنوعیت  ضرورت  از  کشورمان  رانندگی 
به  صحبت  پراید  و   4۰۵ پژو  شماره گذاری 
خودروسازان  به  اولتیماتوم  با  و  آورد  میان 
اعالم کرد که این خودروها از سال ۱۳۹۹ به 
دلیل ایمنی کم دیگر شماره گذاری نخواهند 
از  مقاومت هایی  با  گرچه  که  تصمیمی  شد، 
نهایت  اما در  سوی خودروسازان مواجه شد، 
این حرف پلیس با همراهی افکارعمومی بود 
که به کرسی نشست و شماره گذاری سه مدل 
تولید  و  متوقف   4۰۵ پژو  سواری  و  پراید  از 
این خودروها نیز برای همیشه به پایان رسید.
بار  اما  اظهارات،  این  از  پس  سال  دو  حدود 
دیگر اظهارنظری دیگر از رییس پلیس راهور 
فراجا مورد توجه افکار عمومی قرار گرفت و 
در  زنجیره ای  تصادف  حادثه  از  پس  بار  این 
محور بهبهان که در دی ماه سال ۱4۰۰ رخ 
نشدن  باز  از  تند  اظهاراتی  در  هادیانفر  داد، 
کیسه هوای خودروها و عدم ایمنی آنها انتقاد 
کرد. او برخی از خودروهای تولید داخل را به 
ارابه مرگ تشبیه و این سوال را مطرح کرد 

که چرا ارابه مرگ تولید می کنیم؟
انتقادات هادیانفر اما به همان یک مورد ختم 
اشتری،  حسین  سردار  او،  بر  عالوه  و  نشد 
تیمور  سید  سردار  کشور،  پلیس  رییس 
شماری  و  راهور  پلیس  جانشین  حسینی، 
نیز  انتظامی کل کشور  از مسئوالن در  دیگر 
کیفیت  و  ایمنی  وضعیت  از  تندی  انتقادات 

تولید خودروهای تولید داخل بیان کردند...

براساس یک طرح مطالعاتی در سال ۱۳۹۵ ، حدود 
4۳ هزار هکتار از مراتع کهگیلویه و بویراحمد به بیابان 
اعتباری ویژه برای  این استان ردیف  اما  تبدیل شده 
انجام اقدام های احیای مراتع بیابانی ندارد و نیازمند 
توجه مسووالن در این خصوص است. اگرچه در حال 
حاضر اقدام هایی به صورت محدود برای احیای مراتع 
آن  اما  می شود  انجام  بویراحمد  و  کهگیلویه  بیابانی 
طور که کارشناسان منابع طبیعی استان می گویند: 
زایی  بیابان  از  پیشگیری  و  بیابان شده  مراتع  احیای 
در عرصه های مستعد نیازمند اقدام های جامع است.  

کارشناسان منابع طبیعی کهگیلویه  و بویراحمد...

در کهگیلویه و بویراحمد؛
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معاون دادستان عمومی و انقالب 
مرکز استان  خبر داد:

عروس و داماد کهگیلویه و 
بویراحمدی بازداشت شدند

سرپرست صمت کهگیلویه و بویراحمد:
عدم ثبت اطالعات

 انبارها و موجودی کاال
 احتکار  محسوب می شود

در مورد ایمنی خودروها
 کوتاه نمی آییم 
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مدیر کل آموزش و پرورش کهگیلویه و بویراحمد گفت:

۱۲۷ مدرسه نا ایمن  
در استان

معاون اول رییس جمهور احیای طرح های نیمه تعطیل و 
اتمام طرح های نیمه تمام عمرانی کشور را دو برنامه مهم و 
اساسی دولت سیزدهم برای بازگرداندن سرمایه عظیم راکد 
به چرخه اقتصادی کشور دانست و تاکید کرد: با اجرای این 
دو برنامه، نقدینگی عظیم در کشور به سمت تولید و افزایش 
حفظ  به  دراینصورت  که  گشت  خواهد  باز  گذاری  سرمایه 

ارزش پول ملی کشور کمک خواهد شد.
 محمد مخبر صبح روز )یکشنبه( در مراسم بهره برداری از 
۵4۶ واحد اقتصادی راکد و نیمه فعال احیا شده با اشاره به 
پیشرفته ۸۰ درصد سرمایه گذاری ها  اینکه در کشورهای 
بر روی مشاغل خانگی و خرد و کوچک  برنامه ریزی ها  و 
انجام می شود، افزود: احیا و بازگرداندن ۵4۶ طرح راکد و 
نیمه فعال به چرخه اقتصادی کشور با سرمایه گذاری ۶ هزار 
انجام  نفری  از ۸ هزار  زایی بیش  اشتغال  تومانی و  میلیارد 
شده است که بازگشت این ۶ هزار میلیارد تومان به اقتصاد 
کشور تنها طی ۸ ماه از روی کار آمدن دولت انجام شد و 
از مسیر طرح نهضت  این واحدها بجز  اگر به دنبال احیای 
احیای واحدهای اقتصادی در دولت سیزدهم بودیم حداقل 
سه سال زمان نیاز بود تا همین واحدها به چرخه اقتصادی 

کشور بازگردند. 
و  انقالبی  نهادهای  تمامی  از  جمهور  رییس  اول  معاون 
بنیاد   ، مستضعفین  بسیج  سازمان  همانند  غیردولتی 
تا  خواست  امام  فرمان حضرت  اجرایی  ستاد  و  مستضعفان 
از  را  اقتصادی  واحدهای  احیای  نهضت  در  دولت  به  کمک 
اولویت های اصلی فعالیت های خود قرار دهند تا در مراحل 
اقتصادی  چرخه  به  بیشتری  واحدهای  نهضت  این  بعدی 

کشور برگردند. 
وی ادامه داد: دولت مصمم است تا با تمام پشتیبانی های 
مالی و حقوقی از نهضت احیای واحدهای اقتصادی حمایت 

کند. 
مخبر در بخش دیگری از سخنان خود اشتغال زایی را یکی 
مهم  وعده های  از  و همچنین  دولت  اصلی  اولویت های  از 
رییس جمهور و توقعات مردم از دولت برشمرد و گفت: دولت 
به دنبال ایجاد ساالنه یک میلیون شغل در کشور است که 

حرکت در جهت احیای واحدهای راکد و نیمه راکد می تواند 
به دولت در رسیدن به این هدف کمک کند. 

معاون اول رییس جمهور همچنین ادامه داد: ناتوانی اقتصادی 
کشور در زمینه سرمایه گذاری یکی از مشکالت چند سال 
اخیر بوده تا جایی که نرخ استهالک از میزان سرمایه گذاری 
پیشی گرفته است و در کنار این مسئله افزایش نرخ تورم و 
ارز و همچنین سوء مدیریت ها در هدایت نقدینگی به سمت 
جمله  از  گذشته  سالیان  طول  در  گذاری  سرمایه  و  تولید 
صدد  در  مناسب  ریزی  برنامه  با  دولت  که  است  مشکالتی 

اتخاذ اقدامات و برنامه ریزی های الزم برای حل آن است. 
وی با اشاره به نقش جنگ اوکراین در افزایش قیمت جهانی 
کشورهای  گفت:  غذایی،  مواد  و  اساسی  کاالهای  برخی 
اروپایی و آمریکا در 4۰ سال گذشته چنین تورمی را تجربه 
و سهمیه  کوپن  اروپا  اتحادیه  در  که  جایی  تا  بودند  نکرده 
روغن به مردم داده می شود چرا که هم در تامین کاالهای 
با مشکالت اساسی  آنها  نیاز شهروندان خود و قیمت  مورد 
ارز  توزیع  نظام  اصالح  اینکه  بیان  با  اند. مخبر  مواجه شده 
ادامه  است،  دولت  اقتصادی  اصالحات  اول  حلقه  ترجیحی 
از سوی مجلس  قانونی  الزام  این طرح یک  اجرای  اگر  داد: 
شورای اسالمی هم نبود قطعا دولت به گونه ای دیگر و با یک 

زمانبندی مشخص این طرح را اجرا می کرد. 
معاون اول رییس جمهور خاطر نشان کرد: در زمینه تامین 
نهاده های دامی نیز دولت باید تدابیری اتخاذ میکرد زیرا که 
قیمت ها فوق العاده افزایش یافت و کشور نیز به این نهاده 
ها یارانه اختصاص می داد که این امر زمینه ساز فساد، رانت 

و قاچاق به کشورهای منطقه شده بود.
کیلومتری  شعاع ۳۰۰  تا  تعبیری  به  اینکه  به  اشاره  با  وی 
کشورهای همسایه جمهوری اسالمی از یارانه اختصاص یافته 
دولت ایران به کاالهای اساسی استفاده می کردند، گفت: با 
این  در  اقالم  برخی  نرخ  ترجیحی  ارز  اصالح  طرح  اجرای 
برای  این کشورها  و  یافت  افزایش  برابر  تا چندین  کشورها 
بهره گیری از این مزیت یارانه ای جمهوری اسالمی، تعرفه 
صفر  را  ایرانی  اساسی  کاالهای  روی  بر  خود  وارداتی  های 
کرده بودند و بعد از اجرای این طرح این کشورها با مشکالت 

جدی مواجه شدند. 
مخبر با تاکید بر اینکه فراوانی کاالها و همچنین ثبات قیمت 
و  سازی  مردمی  طرح  اجرای  در  دولت  مهم  اولویت  دو  ها 
توزیع عادالنه یارانه ها بود، تصریح کرد: قبل از اجرای این 
طرح در برخی از کاالها همانند آرد و یا اقالمی چون ماکارانی 
تا ۳۰ هزار میلیارد تومان یارانه به خارج از کشور صادر و یا 
قاچاق می شد که این موضوع به هیچ عنوان قابل قبول نبود. 
وی ادامه داد: گام بعدی دولت برای اصالح اقتصادی کشور، 
افزایش ارزش پول ملی ، سرمایه گذاری ها، کاهش نرخ تورم 

و مدیریت و هدایت نقدینگی در کشور است. 
وی سرمایه گذاری در بنگاه های خرد، کوچک و متوسط، 
شرکت های دانش بنیان و همچنین اقتصاد دیجیتال و دریا 
را از جمله برنامه های جدی دولت در زمینه افزایش سرمایه 
گذاری ها در کشور دانست و گفت: دولت به دنبال آن است 
تا صنایع پایین دستی پتروشیمی را در حداقل ۳۰ شهر در 

کنار دریا راه اندازی کند. 
های  طرح  به  اشاره  با  همچنین  جمهور  رییس  اول  معاون 
دولت برای آبرسانی به مناطق با تنش آبی گفت: در گذشته 
آب از مرکز کشور به شهرهای کنار دریا منتقل می شد اما 
امروز با طرح های شیرین سازی آب و احداث خطوط انتقال 
کشور  مرکز  به  دریا  از  دیگر  مصارف  و  آشامیدنی  آب  آب، 

منتقل می شود. 
وی افزود: با احداث ۵ مسیر انتقال و آبرسانی به زودی آب 
سالم و آشامیدنی و مصارف بهداشتی و کشاورزی به استان 
های سیستان و بلوچستان، خراسان رضوی و جنوبی، کرمان 

و یزد و اصفهان خواهد رسید.
 در این مراسم ۵4۶ واحد اقتصادی راکد و نیمه فعال احیا 
شده و اتاق وضعیت پایش روستا با حضور معاون اول رییس 
جمهور و بصورت ویدئو کنفرانسی بهره برداری و افتتاح شد. 
توسعه  معاونت  همت  با  که  روستا  پایش  وضعیت  اتاق 
روستایی مناطق محروم کشور راه اندازی شده است شامل 
4 سامانه اصلی و جامع وضعیت جغرافیایی روستاها، سامانه 
داشبورد  سامانه  کشور،  های  آبادی  اطالعات  و  آمار  جامع 
مدیریتی و همچنین سامانه احیای واحدهای تولیدی راکد 

و نیمه راکد است. 
نهضت  همکاری  نامه  تفاهم  مراسم  این  ادامه  در  همچنین 
 ، مستضعفین  بسیج  سازمان  با  اقتصادی  واحدهای  احیای 
اجرایی  ستاد  برکت  بنیاد  و  مستضعفان  بنیاد  علوی  بنیاد 
فرمان امام )ره(  به منظور احیای ۳ هزار واحد جدید تولیدی 

و اقتصادی در حضور معاون اول رییس جمهور امضا شد.

عضو هیات رییسه مجلس شورای اسالمی گفت: زیرساخت های بانک 
برگ  کاال  عنوان  به  الکترونیکی  کارت  خدمات  ارائه  برای  مرکزی 
فراهم نیست فعال پرداخت یارانه نقدی ادامه پیدا می کند، احتماال 

بعد از شهریور ماه تکلیف این موضوع روشن می شود.
 احمد امیرآبادی فراهانی با بیان اینکه مجلس در مصوبه ای به دولت 
اختیار داد که نسبت به اصالح ارز ترجیحی اقدام کند، اظهار داشت: 
با دولت قبل مطرح  را  ارز ترجیحی  مجلس سه سال پیش اصالح 
کرد و اعالم کرد که با جاده ارز ترجیحی هیچ گاه به جایی نمی رسیم 
و مسیرمان به ناکجا آباد است. نماینده مردم قم در مجلس شورای 
اسالمی افزود: دولت قبل برای حذف این فساد اهتمامی نداشت و 
اراده ای را به خرج نداد اگر آن زمان این اتفاق می افتد بسیاری از 
مشکالت حل می شد   آن زمان ارز آزاد ۱۰ هزار تومان بود نسبت 
به ارز 4۲۰۰ تومان، اختالف قیمت کمتری داشت لذا شیب افزایش 
با تاکید بر اینکه دولت چاره ای غیر  قیمت ها کمتر بود. امیرآبادی 
اصالح ارز ترجیحی نداشت، گفت:دولت برای تخصیص ار ترجیحی 
بود، ۲۰  تومان  نیمایی که حدود ۲4 هزار  ارز  با  تقریبا  ورادات  به 
اقدام  این  می کرد،  چاپ  اسکناس  دالر،  یک  هر  بابت  تومان  هزار 
 4۲۰۰ ارز  با  دولت  شد.  پولی  پایه  شدید  افزایش  موجب  دولت 
تومانی گندم وارد می کرد، یکسری هم گندم را تبدیل به ماکارونی 
به  تومانی  هزار  ارز ۲۳  و  دوباره صادر می شد  ماکارونی  می کردند، 
روغن  می آورند  روغنی  دانه های  دیگر  از طرف  می فروختند.  دولت 
مایع را از اینجا به کشورهای همسایه صادر می کردند و قصه ادامه 
داشت.  دولت چاره ای غیر از این نداشت که دیگر این مسیر را ادامه 
ندهد. امیرآبادی گفت: این افراد سودجو شرکت ها یا افرادی هستند 
که قیمت ها را بدون اجازه دولت افزایش می دهند یا احتکار می کنند 
افزود:  وی  شود.  برخورد  آنها  با  باید  هستند  که  جایی  هر  در  و 
تعزیرات باید با این افراد برخورد کند، وزرای دادگستری، صمت و 
بازار مسئولیت دارند. نماینده مردم قم  جهاد کشاورزی در کنترل 
در مجلس شورای اسالمی تصریح کرد: براساس قانون بودجه دولت 
باید قیمت ها را بر اساس سهمی که تعیین می کند قیمت شهریور 
۱4۰۰ باشد و مابه التفاوت آن را هم بر اساس کاالبرگ پرداخت کند 
و این مصوبه مجلس است.امیرآبادی اظهار کرد: زیرساخت های بانک 
برگ  کاال  عنوان  به  الکترونیکی  کارت  خدمات  ارائه  برای  مرکزی 
فراهم نیست فعال پرداخت یارانه نقدی ادامه پیدا می کند، احتماال 

بعد از شهریور ماه تکلیف این موضوع روشن می شود.

مخبر در مراسم بهره برداری از ۵۴۶ واحد اقتصادی راکد و نیمه فعال احیا شده:

دولت از نهضت احیای واحدهای اقتصادی 
حمایت می کند

عضو هیات رییسه مجلس:

فعال از کاالبرگ خبری نیست
پرداخت یارانه نقدی ادامه دارد
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محققان هشدار می دهند؛
چاقی در نوجوانی 

عامل بروز دیابت نوع۱ است
چاقی یک فاکتور پرخطر شناخته شده برای دیابت نوع 
۲ است. حال یک مطالعه جدید نشان می دهد در ابتال 

به دیابت نوع ۱ نیز نقش دارد.
انجام  نوجوان  میلیون   ۱.۵ روی  بر  که  مطالعه  این   
نوع ۱ در  به دیابت  ابتالء  احتمال  شد، نشان داد که 
نوجوانان چاق در سنین جوانی دو برابر بیشتر از افراد 

دارای وزن طبیعی است.
که  می دهد  نشان  یافته ها  این  می گویند  کارشناسان 
چاقی باید یک عامل خطر برای دیابت نوع ۱ در نظر 

گرفته شود.
 ۲ نوع  دیابت  دارد.  وجود  اصلی  شکل  دو  به  دیابت 
دیگر  بدن  که  می شود  ایجاد  زمانی  است  شایع تر  که 
وظیفه  که  انسولین،  هورمون  از  درستی  به  نمی تواند 
برای  بدن  سلول های  به  غذا  از  قندها  انتقال  مهم 
استفاده  دارد  عهده  به  را  سوخت  عنوان  به  استفاده 
کند. سن باال و چاقی دو عامل خطر اصلی این بیماری 

هستند.
در مقابل، دیابت نوع ۱ یک بیماری خودایمنی است. 
این بیماری ناشی از حمله غیرطبیعی سیستم ایمنی 
پانکراس  در  انسولین  تولیدکننده  سلول های  به  بدن 
نوجوانان  و  کودکان  در  موارد  از  بسیاری  و  است 

تشخیص داده می شود.
هر دو شکل دیابت باعث انباشته شدن قند در جریان 
خون می شوند، زیرا سلول ها قادر به جذب آن نیستند. 
اما این دو به طور متفاوتی درمان می شوند: افراد مبتال 
غذایی  رژیم  با  بتوانند  است  ممکن   ۲ نوع  دیابت  به 
کنترل  را  شأن  بیماری  وزن،  کاهش  و  ورزش  سالم، 

کنند. داروهای خوراکی نیز اغلب مورد نیاز است.
از سوی دیگر، افراد مبتال به دیابت نوع ۱ برای زنده 
ماندن نیاز به مصرف انسولین مصنوعی از طریق تزریق 

روزانه یا پمپ متصل به بدن دارند.
دکتر »گیالد توئیگ«، محقق ارشد این مطالعه جدید، 
چاقی  چرا  که  نیست  مشخص  کامل  طور  »به  گفت: 

خطر ابتالء به دیابت نوع ۱ را افزایش می دهد.«
اما باور عمومی این است که در برخی از افراد، با وجود 
استعداد ژنتیکی ابتالء به دیابت نوع ۱، چاقی ممکن 

است باعث ایجاد این بیماری شود.
مورد  در  مختلفی  های  »نظریه  توئیگ،  گفته  به 
مکانیسم دقیق این موضوع وجود دارد. به عنوان مثال، 
چاقی باعث التهاب مزمن در بدن می شود، که ممکن 
دهنده  نشان  که  ایمنی  غیرطبیعی  واکنش  به  است 

دیابت نوع ۱ است، منجر شود.«
دارد  نیز  دیگری  اثرات  »چاقی  کرد:  خاطرنشان  وی 
ترکیب  در  تغییرات  و   D ویتامین  کمبود  جمله  از 
مختل  را  ایمنی  عملکرد  می تواند  که  روده  باکتریایی 

کند.«
بیماری  این  تشخیص  خطر  دریافت  تحقیق  تیم 
همزمان با وزن بدن در طول سال های نوجوانی افزایش 
می یابد: در مقایسه با نوجوانان با وزن طبیعی، افرادی 
معرض  در  بیشتر  درصد   ۵4 داشتند  وزن  اضافه  که 
دو  چاق  افراد  که  حالی  در  بودند،  نوع۱  دیابت  خطر 

برابر با این خطر روبرو بودند.
عمومی،  جمعیت  در  که  می دهد  نشان  مطالعه  این 
چاقی نوجوانان با دیابت نوع ۱ مرتبط است و در نتیجه 
بر اهمیت حفظ وزن سالم در دوران کودکی و نوجوانی 

تاکید می شود.

محققان می گویند؛
مصرف شیر احتمال سرطان پروستات را 

در مردان افزایش می دهد
مقدار  که  مردانی  دهد  می  نشان  جدید  تحقیقات 
زیادی شیر می نوشند ممکن است بیشتر از مردانی 
سرطان  به  ابتال  معرض  در  نوشند  نمی  شیر  که 

پروستات باشند.
با مردانی  یک مطالعه جدید نشان داد در مقایسه 
که روزانه فقط ۱ یا ۲ قاشق چایخوری شیر مصرف 
می کنند، مردانی که روزانه حدود ۱.۵ فنجان شیر 
به  ابتالء  معرض  در  بیشتر  درصد   ۲۷ می نوشند، 

سرطان پروستات هستند.
در  پروستات  به سرطان  ابتالء  این، خطر  بر  عالوه 
آنها در مقایسه با مردانی که به طور کلی از لبنیات 

دوری می کردند، حدود ۶۰ درصد بیشتر بود.
دکتر »گری فریزر«، نویسنده این مطالعه از دانشگاه 
کالیفرنیا، گفت: »فاکتور رشد شبه انسولین ۱- به 
و  پروستات  سرطان  برای  خطر  عامل  یک  عنوان 
سینه شناخته شده است و مشخص شده که مصرف 

لبنیات سطح این هورمون را افزایش می دهد.«
به  رشد  برای  پروستات  »سرطان  فریزر،  گفته  به 
هورمون نیاز دارد و هورمون های دیگری نیز در شیر 
گاو یافت می شود«. وی و همکارانش قباًل یافته های 
مشابهی را در مورد ارتباط لبنیات با سرطان سینه 

گزارش کرده اند.
جایگزین های گیاهی برای شیر گاو شامل سویا، جو، 
بادام، بادام هندی و سایر شیرهای غیرلبنی است. 
به سرطان  ابتالء  غیرلبنی خطر  کلسیم  منابع  این 

پروستات را در مطالعه جدید افزایش ندادند.
 ۲۸,۷۰۰ از  بیش  از  محققان  مطالعه،  این  برای 
از  کردند.  سوال  شأن  غذایی  رژیم  مورد  در  مرد 
و  غذاها  تمام  تا  شد  خواسته  نیز  مردان  از  برخی 
نوشیدنی هایی را که در ۲4 ساعت گذشته مصرف 

کرده بودند اعالم کنند.
هیچ یک از مردان در زمان شروع مطالعه سرطان 
حدود  از  پس  مرد   ۱۲۵4 اما  نداشتند،  پروستات 
مبتال  پروستات  سرطان  به  پیگیری  سال  هشت 
سرطان  انواع  به  ابتالء  خطر  شیر  مصرف  شدند. 
پروستات از جمله نوع تهاجمی تر را افزایش می دهد.

سرطان  به  ابتالء  خطر  »افزایش  گفت:  فریزر 
یا  چرب  کم  شیر  مصرف  با  مستقیماً  پروستات 
این  نرخ  و  پنیر،  یا  ماست  نه  بود،  مرتبط  معمولی 
از مصرف حدود دو سوم فنجان شیر  افزایش پس 

در روز بود.«

روابط عمومی دیوان عالی کشور؛
نقض رأی محکومیت اکبر طبری

 صحت ندارد
روابط عمومی دیوان عالی کشور ضمن تکذیب خبر منتشره در 
خصوص نقض حکم محکومیت اکبر طبری، اطالعیه ای در این 
خصوص صادر کرد. پیرو انتشار مطلبی در فضای مجازی مبنی 
بر نقض حکم محکومیت اکبر طبری، روابط عمومی دیوان عالی 

کشور اطالعیه ای در این خصوص صادر کرد. 
روابط عمومی دیوان عالی کشور ضمن تکذیب خبر منتشره در 

خصوص نقض حکم محکومیت اکبر طبری اعالم کرد:
» نخست اینکه، نقض رأی محکومیت اکبر طبری صحت ندارد 
بلکه دیوان عالی کشور در ارتباط با درخواست نامبرده مبنی بر 
تجویز اعاده دادرسی تنها در دو مورد از عناوین اتهامی )جعل 
ارائه  مستندات  به  توجه  با  ارتشاء(  شبکه  سردستگی  و  سند 
شده بدون اینکه رأی دادگاه نقض شود، اجازه رسیدگی مجدد 
را داده است.  بدیهی است دادگاه بعدی پس از رسیدگی مطابق 
اعاده  که  صورتی  در  کیفری  دادرسی  آئین  قانون   4۸۰ ماده 
مورد  که  بخش  آن  می تواند  دهد،  تشخیص  وارد  را  دادرسی 

اعاده قرار گرفته را نقض و رأی جدید صادر نماید.
اعاده  مذکور  قانون   4۷4 ماده  طبق  که  است  ذکر  به  الزم 
و  جدید  واقعه  از حدوث  پس  قطعی  رأی  به  نسبت  دادرسی 
یا ارائه مستندات جدید صورت می گیرد که پرونده در همین 

راستا مطرح و منتهی به تصمیم مزبور شده است.«

نماینده مردم مهریز و بافق در مجلس:
با توصیه و سفارش مشکالت اقتصادی 

حل نمی شود
نماینده مردم بافق در مجلس شورای اسالمی از رئیس جمهور 
و  بخورد  گره  تحریم  به  ای  هسته  موضوع  نگذارد  تا  خواست 
حداقل دو سال مذاکره نکنند، چرا که این التهاب از بین خواهد 

رفت و وضعیت بهتر خواهد شد.
در  خود  دستور  میان  نطق  در  بافقی  صباغیان  محمدرضا   
جلسه علنی روز )یکشنبه( مجلس شورای اسالمی ضمن عرض 
تسلیت به بازماندگان و خانواده های متوفیان قطار مشهد به 
به  امیدوارم دستگاه های مربوطه ضمن رسیدگی  یزد، گفت: 
آسیب دیدگان هرچه سریع تر علل این حادثه را دقیق مشخص 
را  و قصور خود  نتیجه کوتاهی  تا  برخورد شود  با متخلفان  و 

ببینند تا درس عبرت و بازدارنده برای آینده باشند.
راه  وزارت  متولیان  متوجه  اصلی  اینکه مسئولیت  بیان  با  وی 
و راه آهن است، خاطرنشان کرد: باید وضعیت اتفاق افتاده را 
برای مردم شفاف کنند و ما نمایندگان استان یزد نیز موضوع 

را پیگیری خواهیم کرد.
نایب رئیس دوم کمیسیون امور داخلی کشور و شوراها درباره 
گراین ها خطاب به نمایندگان مجلس گفت: امروز گرانی در 
حال خرد کردن استخوان های نحیف خانواده های ضعیف و 
که  کسانی  و  مسئولین  هرگز  که  امری  است.  متوسط  حتی 

حقوق و پرداخت مناسب دارند درک نخواهند کرد.
صباغیان با اشاره به این ضرب المثل که »سواره از پیاده خبر 
گفت:  اقتصادی  مسئولین  و  جمهور  رئیس  به  خطاب  ندارد« 
شما در برنامه های خود شعار وضعیت بهتر اقتصادی را دادید 
و با این شعار انتخاب شدید.  قیمت ارز، طال، مواد خوراکی و 
کاالها را می بینیم. با مردم صحبت کنید و زمان مشخص کرده 

و آینده را برای مردم تشریح کنید تا مردم توجیه شوند.
بین  در  هایی  گرگ  ولی  است  خوب  شما  طرح  افزود:  وی 
دستگاه های دولتی و نظارتی نفوذ کرده اند که در حال دریدن 
مردم هستند. سلطان های شکر، روغن، فوالد، مرغ و ... تا اعدام 
نشوند، مبارزه با فساد، اختالس و گرانی حرف است. باید مردم 
در این شرایط سخت اقتصادی هر روز یکی از این سالطین را 
باالی دار ببینند. با توصیه و سفارش نمی شود و  وعده ها و 
به جایی  ولی  دادند  نیز  قبلی  دولت های  را  برنامه های شما 
ابراز  است،  نظارت  اینکه مشکل  بر  تاکید  با  نرسید. صباغیان 
عقیده کرد: مشکل این نظارت هم تعارض منافع است. تعارض 
تعارض  کند.  را خراب می  متروپل  و  پالسکو  که  است  منافع 
منافع است که جوجه ها را برای کشتار به گودال می برد. برج 
ها و تراکم فروشی همه ناشی از تعارض منافع است و متاسفانه 

خبری از مبارزه نیست و فقط طرح های خوبی هستند.
نایب رئیس دوم کمیسیون امور داخلی کشور و شوراها از اقدام 
به موقع دستگاه دیپلماسی و سازمان انرژی اتمی تشکر کرد 
و گفت: آژانس هسته ای آلت دست آمریکا و غرب است. آقای 
رئیسی دیگر نگذارید موضوع هسته ای به تحریم گره بخورد و 
حداقل دو سال مذاکره نکنید و یا اینکه مذاکره کنید ولی به 
موضوع هسته ای گره نزنید، چرا که حتما این التهاب از بین 
مشکل  منابع  در  ما  شد.  خواهد  بهتر  وضعیت  و  رفت  خواهد 
برای  شما  سراغ  به  غرب  و  آمریکا  دوباره  مطمئنم  اما  نداریم 
مذاکره می آیند. باید همیشه ما را در این میدان التهاب نگه 
دارند تا فشارهای اقتصادی بر مردم بیشتر شود. وی در پایان 
تاکید کرد: همانگونه که کشورهایی مانند کره شمالی، هند و 
پاکستان این هزینه را دادند و ایستادگی کردند و تحریم شدند، 
اقتصادی  مسئولین  امیدوارم  گرفتند.  نتیجه  استقامت  با  اما 
مباحث  به  مذاکرات  دیگر  این  از  بعد  که  کنید  عمل  طوری 

اقتصادی گره نخورد.

سالمت

جامعه

کاریکاتور

کاریکاتور/ پهلوی های دست و پا چلفتی! 

تا ۳۰ سال آینده درگیر پراید و پژو خواهیم بود؛

در مورد ایمنی خودروها عقب نشینی نخواهیم کرد
رییس پلیس راهنمایی و رانندگی همچنان 
از کیفیت خودروهای تولید داخل گالیه دارد 
و می گوید: پلیس از مواضع خود در مورد 
ایمنی خودروهای تولید داخل عقب نشینی 
خودروهای  مورد  در  تنها  نه  کرد،  نخواهد 
خودروهای  مورد  در   بلکه  داخل،  تولید 
آنها  ایمنی  بر  حساسیت  با  ما  نیز  وارداتی 
نظارت خواهیم کرد و اگر خودرویی ایمنی 
الزم را نداشته باشد، قطعا از شماره گذاری 

آن جلوگیری خواهد شد.
 بیش از دو سال پیش بود که سردار سید 
و  راهنمایی  پلیس  رییس  هادیانفر،  کمال 
ممنوعیت  ضرورت  از  کشورمان  رانندگی 
به  صحبت  پراید  و   4۰۵ پژو  شماره گذاری 
خودروسازان  به  اولتیماتوم  با  و  آورد  میان 
اعالم کرد که این خودروها از سال ۱۳۹۹ به 
دلیل ایمنی کم دیگر شماره گذاری نخواهند 
شد، تصمیمی که گرچه با مقاومت هایی از 
سوی خودروسازان مواجه شد، اما در نهایت 
این حرف پلیس با همراهی افکارعمومی بود 
سه  شماره گذاری  و  نشست  کرسی  به  که 
متوقف   4۰۵ پژو  سواری  و  پراید  از  مدل 
به  همیشه  برای  نیز  خودروها  این  تولید  و 

پایان رسید.
حدود دو سال پس از این اظهارات، اما بار 
دیگر اظهارنظری دیگر از رییس پلیس راهور 
فراجا مورد توجه افکار عمومی قرار گرفت و 
این بار پس از حادثه تصادف زنجیره ای در 
 ۱4۰۰ سال  ماه  دی  در  که  بهبهان  محور 
باز  از  تند  اظهاراتی  در  هادیانفر  داد،  رخ 
ایمنی  نشدن کیسه هوای خودروها و عدم 
آنها انتقاد کرد. او برخی از خودروهای تولید 
این سوال  و  تشبیه  ارابه مرگ  به  را  داخل 
تولید  مرگ  ارابه  چرا  که  کرد  مطرح  را 

می کنیم؟
انتقادات هادیانفر اما به همان یک مورد ختم 
اشتری،  حسین  سردار  او،  بر  عالوه  و  نشد 
تیمور  سید  سردار  کشور،  پلیس  رییس 
شماری  و  راهور  پلیس  جانشین  حسینی، 
دیگر از مسئوالن در انتظامی کل کشور نیز 
انتقادات تندی از وضعیت ایمنی و کیفیت 
کردند.  بیان  داخل  تولید  تولید خودروهای 
اظهارات  به  می توان  انتقادات  این  جمله  از 
شماره گذاری  از  جلوگیری  در  اشتری 
اظهارات  نیز  و  استاندارد   غیر  خودروهای 
صریح حسینی، جانشین راهور در کهکشانی 
توصیف کردن فاصله خودروسازان داخلی با 

استانداردهای روز اشاره کرد.
با  آنها  از  پلیس  انتقاد  که  خودروسازانی 
شده  مواجه  افکارعمومی  مثبت  واکنش 
برخی  جمله  از  داشتند،  هم  مدافعانی  بود، 
نمایندگان مجلس و چند مقام مسئول که 
زبان  به  خودروسازان  از  دفاع  را  اظهاراتی 
این  از  پیش  نیز  پلیس  البته  بودند.  آورده 
را  آنان  بارها پاسخ خودروسازان و مدافعان 
داده بود که از جمله این موارد می توان به 
از  که  کرد  اشاره  هادیانفر  سردار  اظهارات 
خودروسازان خواسته بود به جای فرافکنی 

خودروی ایمن تولید کنند.  
در ماه های اخیر اما برخی اظهارات در دفاع 
از خودروسازان افزایش یافت و البته پلیس 
این  جمله  از  بود.  نداده  آن  به  پاسخ  هم 
موارد می توان به اظهارات مصطفی میرسلیم 
از اعضای مجلس شورای اسالمی اشاره کرد. 
او مدتی قبل گفته بود:  »یکی از دالیل بی 
تحریمی  شرایط  داخلی،  خودروی  کیفیتی 
به  قطعات  از  بسیاری  در  که  است  کشور 
خارج از کشور وابسته هستیم. البته بسیاری 
از قطعات خودرو در کشور ساخته می شود، 
اما ساخت برخی از قطعات، توجیه اقتصادی 
ندارد. من نزدیک به ۵۰ سال است که در 
هیچکس  و  هستم  خودروسازی  صنعت 
نقد  حوزه  این  به  نمی تواند  من  اندازه  به 
حوزه  به  را  نقد  بیشترین  اینکه  کما  کند؛ 
افرادی  با  اما  داده ام،  انجام  خودروسازی 

مخالفم که گول وارادتچی ها را می خورند.«
بازنشدن  ادعای  به  واکنش  در  میرسلیم 
تصادفات  در  داخلی  خودروهای  ایربگ 
هیچ  به  ادعا  »این  بود:   گفته  نیز  جاده ای 
وجه صحت ندارد و کسانی مدعی بازنشدن 
در  خودشان  هستند،  خودروها  ایربگ 
و  راهنمایی  پلیس  مقصرند.  تصادفات  این 
مرور  و  عبور  از  آلود  مه  جاده  در  رانندگی 
مدعی  بعد  و  نمی کند  جلوگیری  خودروها 
فرض  به  حتی  می شود.  ایربگ ها  بازنشدن 
یک  نشود،  باز  هم  خودروها  ایربگ  اینکه 
شود.  برطرف  باید  که  است  فنی  نقص 
بازنشدن ایربگ ۱۰۰ خودرو بین ۹۰۰ هزار 
است.  ناچیز  آماری  شده،  تولید  خودروی 
این  نباید  که  نیست  این  بنده  منظور  البته 
ضعف ها را برطرف کرد چرا که حتی نقص 
فنی در ۱۰۰ خودرو هم زیاد است، اما نقص 
فنی خودروهای داخلی، نباید بهانه ای برای 
از  بارها  نیز  خودروسازان  باشد.«  واردات 
عناوینی مانند زاویه تصادف؛ شدت و سرعت 
برخورد و ... در توجیه نواقص ایمنی از جمله 
باز نشدن ایربگ ها صحبت به میان آوردند.

در مورد ایمنی خودروها
 عقب نشینی نخواهیم کرد

پلیس  رییس  هادیانفر،  کمال  سید  سردار 
ایسنا  با  گفت وگو  در  رانندگی  و  راهنمایی 
به این اظهارات پاسخ داده است. او با بیان 
اینکه پلیس از مواضع خود در مورد ایمنی 
خودروهای تولید داخل عقب نشینی نخواهد 
خودروهای  مورد  در  تنها  نه  گفت:  کرد، 
خودروهای  مورد  در   بلکه  داخل،  تولید 
آنها  ایمنی  بر  حساسیت  با  ما  نیز  وارداتی 
نظارت خواهیم کرد و اگر خودرویی ایمنی 
الزم را نداشته باشد، قطعا از شماره گذاری 

آن جلوگیری خواهد شد.
وی درباره برخی موضع گیری ها در دفاع از 
گزارش هایی  ما  ببینید  گفت:   خودروسازان 
افراد  از  برخی  که  دیدیم  و  می خوانیم  را 
زمینه  این  در  عجیب  موضع گیری های 
داشتند. خب گاهی بحث منفعت و سود این 
افراد وجود دارد، یا کارخانه دار هستند یا به 
نوعی نفعی از این وضعیت دارند. البته من 
این فردی که در مجلس هستند،  در مورد 
یا  دارد  آیا چنین موضوعی وجود  نمی دانم 
افراد  که  شده  دیده  مواردی  در  اما  خیر. 
چون محل درآمد داشته یا کارخانه دار و ... 
بیان می کنند.  را  اظهارات عجیبی  هستند، 
به هر حال تاکید بر ارتقا ایمنی ممکن است 

منجر به وارد شدن ضرر به این گروه شود.

در ایمنی خودروها منافع ملی را 
در نظر بگیرید

رییس پلیس راهور ادامه داد:  ما بارها گفته ام 
محترم  نمایندگان  از  کرده ام.  خواهش  و 
افرادی  تمام  و  مدیران  مسئوالن،  مجلس، 

که در این حوزه صحبت می کنند خواسته ام 
که منافع ملی، ایمنی و امنیت مردم را در 
روزه  همه  پلیس  عنوان  به  ما  بگیرند.  نظر 
شاهد تصادفات هولناکی هستیم، تقریباً هر 
دو سه روز یک آتش سوزی یا انفجار خودرو 
رخ  باید  حادثه ای  چنین  چرا  خب  داریم 
را  تصاویر  این  که  نمی پذیریم  واقعاً  دهد؟   
هر روز در رسانه و تلویزیون پخش کنیم و 
مردم را نگران کنیم، اما مسئوالن خودروساز 
امور هستید و می دانید  شما که در جریان 
که اتفاقات و تصادفات هر روزه رخ می دهد، 

پس فکری هم برای آن بکنید.  
مجلس  نمایندگان  از  یکی  اظهارات  وی 
درباره باز نشدن ۱۰۰ ایربگ از میان ۹۰۰ 
بودن  ناچیز  و  شده  تولید  خودروی  هزار 
این رقم را نیز ناشی از عدم اطالعات کافی 
زمینه  این  در  نظرم  به  گفت:  و  دانست 
پارکینگ  یک   در  فقط  ندارند.  اطالعاتی 
تصادفات که ما مستندات آن را به مجلس 
داشت  وجود  خودرو  دستگاه   ۱۰۷ دادیم. 
که  خودرو  دستگاه   ۱۰۷ این  میان  از  و 
مناسب  زاویه  از  یعنی  جلو  زاویه  از  تماماً 
خودرو  دستگاه   ۹۷ ایربگ  کردند،  تصادف 
ایربگ ها در  یعنی دود ۹۸ درصد  باز نشد، 
این پارکینگ عمل نکرده بود. ما مستندات 
به  را  این خودروها  بررسی کارشناسی فنی 

نمایندگان مجلس ارائه کردیم.
هادیانفر با تاکید بر اینکه در بحث کیفیت 
مقام  فرمایشات  از  که  است  الزم  ایمنی  و 
پیروی  ایشان  تأکیدات  و  رهبری  معظم 
جدی  اراده  باید  همن  دولت  گفت:  شود، 
درپیش بگیرد و برای ارتقا ایمنی خودروها 
پیشگام شود. البته نه اینکه بیایند و ایمنی 
ایمنی  ارتقا  ارتقا دهند.  به شکل صوری  را 
باید به صورت واقعی بوده و کیفیت محصول 

افزایش پیدا کند.
خودروی ملی نداریم؛ مونتاژ می کنیم

و  ایمنی  افزایش  ضرورت  بر  تاکید  با  وی 
گفت:   داخل،  تولید  خودروهای  کیفیت 
ملی  خودروی  ما  بگویم  باید  که  هرچند 
ملی  خودروی  بگوید  فردی  اگر  و  نداریم 
در  ما  است.  زده  نامربوطی  حرف  داریم، 
و  می دهیم  انجام  را  مونتاژ  کار  کشورمان 

قطعات خودروها را مونثاژ می کنیم.
به دسته بندی  اشاره  با  راهور  پلیس  رییس 
رایج خودروسازان گفت:  در دنیا سه دسته 
اول  دسته  دارد.  وجود  خودرو  صنعت  در 
شرکت هایی  که  هستند  تولیدکننده ها 
مانند  دیگر  دسته  هستند،  خالق  و  مبتکر 
که  است  چین  در  خودروسازی  صنعت 
از  شبیه سازی  کار  و  هستند  کپی کار 
دیگری  اسم  هر  یا  اسم  همان  با  را  برندها 
که بخواهید انجام می دهند. دسته سوم اما 
و  بوده  کار  مونتاژ  که  هستند  شرکت هایی 
و  برداشته  را   ... و  این  از  و  آن  از  تکه  یک 
را  خودرویی  هم  کنار  در  آنها  قراردادن  با 

ما در بخش سوم  مونتاژ می کنند.   کشور 
رهبری  معظم  مقام  انتظار  اما  دارد  فعالیت 
و مردم و پلیس این بود که در این سال ها 
مونتاژ  اینکه  نه  می شدیم  تولیدکننده  باید 
کار باشیم. ما توانایی تولید موشک را داریم 
یک  به  نسبت  خودرو  یک  ساخت  واقعاً  و 

موشک، سخت نیست.
است  ممکن  آیا  یکی  اینکه  درباره  وی 
دیگر  خودروهایی  شماره گذاری  نیز  امسال 
موضوعات  ما  گفت:   ایسنا  به  شود،  متوقف 
می کنیم.  دسته بندی  را  تصادفات  و 
ناایمن را  هم بر اساس تحلیل  خودروهای 
برخی  البته  تصادفات، دسته بندی می کنیم 
می گویند چرا پلیس تازه درباره خودروهای 
من  است  کرده  اظهارنظر  به  شروع  ناایمن 
قبال هم گفتم و باز هم تکرار می کنم که به 
هیچ عنوان اینطور نیست. ما این موضوعات 
را از اواخر سال ۹۸ متذکر شدیم، چه کسی 
تولید پراید و پژو 4۰۵ را متوقف کرد؟ تمام 
مستندات در این رابطه وجود دارد، آن زمان 
نزد  سایپا  وقت  مدیرعامل  سلیمانی،  آقای 
دستگاه   4۰۰ روزانه  که  گفت  و  آمد  من 
پراید تولید می کنند یعنی در واقع کارخانه 
با تولید پراید می چرخید که ما گفتیم باید 
تولید پراید متوقف شود که با پیگیری های 
اول،  معاون  وقت،  دولت  از  گرفته  صورت 
پراید و پژو 4۰۵  تولید   ... و  وزارت صنعت 
این ها همراهی و کمک  متوقف شد و همه 
کردند. پس اینطور نیست که بگویند پلیس 
به تازگی در این موارد صحبت کرده است 
و چنین اتهاماتی را نمی توان متوجه پلیس 
بازهم می گویم حاال  و  کرد. من قبال گفتم 
پلیس  و  مردم  رهبری،  معظم  مقام  که 
مطالبه ارتقا ایمنی خودروهای تولید داخل 
و  فرافکنی  جای  به  است  بهتر  دارند،  را 
پیدا  افزایش  آنها  تولیدات  کیفیت  توجیه، 

کند.  

تا 30 سال آینده 
درگیر پراید و پژو خواهیم بود

هادیانفر افزود:  ببینید اگر همین حاال تولید 
نا ایمن متوقف شود، ما طی  یک خودروی 
بود.  خواهیم  آن  درگیر  سال   ۳۰ تا   ۲۰
با پیکان درگیریم. در مورد  کمااینکه هنوز 
پراید و پژو 4۰۵ هم همینطور است و ما تا 
سال ها و ۲۰ - ۳۰ سال آینده درگیر آن و 

تصادفات ناشی از آن خواهیم بود.
رییس پلیس راهور فراجا با بیان اینکه تمام 
است،  ملی  خودروی  تولید  پلیس  تالش 
گفت: ما می خواهیم که خودروی ملی داشته 
باشیم، خودرویی که به آن افتخار کنیم که 
تولید ملی ماست. همچنین ایمنی و کیفیت  
وارد  یا  مونتاژ  هم اکنون  که  خودروهایی 
می شوند هم باال برود، حرف ما این است که 
به عنوان مثال چرا در تولید خودرو از فوالد 
سه  ورق  از  و  نمی کنیم  استفاده  کربن  کم 
خودرو  که  می کنیم  استفاده  غیرایمن  الیه 
در هر حالت تصادف چه با زاویه مناسب چه 
غیرمناسب، مچاله شود و  سرنشینان در آن 

گرفتار شوند؟
 وی درباره اینکه برخی از خودروسازان ادعا 
از  هوا  کیسه  نشدن  باز  دلیل  که  می کنند 
راننده  است، گفت:  کیسه هوا  راننده  سوی 
حتما باز می شود و حالت دستی و انتخابی 
ندارد. در این مواردی که گفتم حتی کیسه 
ببینید  است.  نشده  باز  نیز  راننده  هوای 
کیسه هوای راننده در تمام دنیا تابع دستی 
تصادف  صورت  در  و  نیست  قفلی  و  کردن 
این  از خودروها  برخی  اما در  باز شود  باید 
سرنشین  هوا  کیسه  که  دارد  وجود  امکان 
در  آمار  این  باشد.  قفل  یا  باز  راننده  کنار 
مورد  کیسه هوای راننده است که باز نشده 

است.

مجلس  کشاورزی  کمیسیون  سخنگوی 
گفت:  ها  گرانی  از  انتقاد  با  اسالمی  شورای 
باشیم.  توانیم پاسخگوی مردم  ما دیگر نمی 
انتظار داریم همه ارکان دولت بسیج شده و 

به داد مردم برسند.
 حجت االسالم احد آزادی خواه در تذکری 
شفاهی در جلسه علنی روز )یکشنبه( مجلس 
کمر  شکستن  حال  در  گرانی  و  تورم  گفت: 
مردمی  نبود  قرار  است،  مردم  از  بسیاری 
سازی یارانه ها با این حجم از تورم غیرقابل 

انکار برابر باشد.
وی افزود: طبق برنامه باید کاالبرگ به دست 
محقق  هنوز  اتفاق  این  که  رسید  می  مردم 
نشده و انگار در ماه آینده نیز رخ نمی دهد، 
همچنین قرار بود ۷ قلم کاال افزایش قیمت 
داشته باشد و با کاالبرگ جبران شود اما در 
است؛  گران شده  کاال  قلم  حال حاضر ۷۰۰ 
ما دیگر نمی توانیم پاسخگوی مردم باشیم، 
انتظار داریم همه ارکان دولت بسیج شده و 

به داد مردم برسند.

زمان  در  یادآور شد که  نماینده مجلس  این 
وقت  دولت  ارکان  تمامی  کرونا،  گیری  همه 
نیز  امروز  رسیدند  بهداشت  وزارت  کمک  به 
وزارت جهاد کشاورزی نیازمند کمک تمامی 
ارکان دولت برای تامین کاالی اساسی است.

وی همچنین در تذکری به وزیر تعاون، کار 
ها  بندی  دهک  کرد:  بیان  اجتماعی  رفاه  و 
مشکل دارد. دولت اعالم می کند به حساب 
۷۵ میلیون نفر یارانه واریز کرده اما بسیاری 
از افراد یارانه دریافت نکرده اند چون برخی 
مثال  دارد،  ایراد  بندی  دهک  فاکتورهای  از 
را  دو سال گذشته خودروی خود  فردی که 
به  خودرو  سامانه  این  در  هنوز  کرده  واگذار 
نامش است. آزادی خواه در  پایان خطاب به 
رئیس سازمان انرژی اتمی گفت: باید مردانه 
در مقابل زورگویی صهیونیست ها بایستیم و 
تعارف کردن معنا ندارد. ما اهل مذاکره بودیم 
اما طرف مقابل اهلیت خود را نشان نداد. تا 
حرکت  سازی  غنی  سمت  به  ممکن  جای 

کنید تا نیاز مردم برآورده شود.

آزادی خواه: 
همه ارکان دولت

 به داد مردم برسند


