
زمان و مکان گفت وگوها 
در حال نهایی سازی است

دولت به دنبال حل چالش اقتصادی 
با سیاست های درست مالی است 
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مکان  و  زمان  کرد:  اظهار  خارجه  امور  وزیر  سیاسی  معاون 
گفت وگوها در تبادلی که بین ما و آقای مورا در جریان است، 
ارشد  مذاکره کننده  باقری،  علی  است.   نهایی سازی  حال  در 
جمهوری اسالمی ایران در مذاکرات برای احیای برجام و لغو 
تحریم های یکجانبه آمریکا علیه ایران، عصر روز یکشنبه 12 

تیرماه در جمع خبرنگاران در حاشیه “چهارمین ....

معاون اقتصادی رئیس جمهوری رضایتمندی مردم را اولویت 
اساسی و راهبردی دانست و گفت: دولت سیزدهم به دنبال 

حل چالش اقتصادی با سیاست های درست مالی است.
 محسن رضایی روز شنبه در نشست مشترک اعضای کمیته 
با  که  شهرستانی  و  استانی  ملی،  بازار  تنظیم  مشترک  اقدام 

حضور وزیر کشور در محل وزارت کشور برگزار شد..
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مدیریت جهادی و تفکر بسیجی 
راهگشای مشکالت است

افزایش محسوس کرونا در کشور؛

 احتمال غلبه واریانت های 
BA۵ و BA۴

عزل مدیر کمیته امداد گچساران 
به دلیل عدم رعایت

 شأن یک مددجو
با  بویراحمد  و  کهگیلویه  امداد  کمیته  مدیرکل 
این مجموعه، گفت: هیچ  اشاره به عزل یک مدیر 
جایگاه مدیریتی باالتر از شان و کرامت مددجویان 
از  کلیپی  در  گچسارانی  مددجوی  یک  نیست. 
کرده  را  کولر  یک  تقاضای  امداد  کمیته  مسئوالن 
به  شهرستان  این  امداد  کمیته  مدیر  آن  از  بعد  و 
به  تا  و کلیپی ساخت  تنها رفت  پیرزن  این  منزل 
نحوی اطالع رسانی کند که آن مددجو کولر داشته 
پیرزن  کلیپ،  آن  در  نبود!  واقعی  درخواستش  و 
مددجو می گوید کولر متعلق به خودش نیست اما 
مدیر کمیته امداد اصرار دارد بگوید شما کولر دارید 

و نیازی به کولر ندارید و در همین حین نیز از...

مجلس  ادوار  نمایندگان  جامعه  دبیرکل 
مسیر  آمریکایی ها  مذاکرات،  در  اگر  گفت: 
گذشته را پیش ببرند، آنچه که در دوحه رخ 
بر  ایستادگی  اما  نمی رسد،  نتیجه  داده،به 

سر مواضع،باعث کوتاه آمدن آنها می شود.
نمایندگان  محسن کوهکن دبیرکل جامعه 
با  گفتگو  در  اسالمی  شورای  مجلس  ادوار 
خبرنگار مهر، ضمن بیان نکاتی حول محور 
مذاکرات ایران در دوحه گفت: نکته اول در 
این خصوص این است که هیچ شبهه ای در 
بدعهدی و موذیانه برخورد کردن طرف های 
غربی، به خصوص آمریکایی ها وجود ندارد. 
و  روش  در  آنها  که  کند  فکر  کسی  اگر 
منش خود تغییر ایجاد کرده اند، سخت در 
با صفات  که  است  و مشخص  بوده  اشتباه 
آنها و عالم سیاست در دنیای امروزی آشنا 

نیستند.
وی افزود: نکته دوم در این رابطه اطالعاتی 
است که ما داریم. این دولت بر ایستادگی 
به  که  دارد  تاکید  اصولی  مواضع  روی 
بود؛  خواهد  جوابگو  روش  این  بنده،  نظر 
بیش  تجربه  یک  ایران  اسالمی  جمهوری 
تجربه  یک  و  کشور  داخل  در  ساله   4۰ از 
هم در منطقه دارد. هرجا که ایران محکم 
را  حرفش  سنگین  و  محترمانه  ایستاد، 
ناچار  به  را  مقابل  طرف های  توانست  زد، 
از  برداشتن  آمدن و دست  به سمت کوتاه 

مواضع خصمانه بکشاند.
عضو جبهه پیروان خط امام و رهبری با ذکر 
که  اول  روزهای  کرد:  خاطرنشان  نمونه ای 
دولت وهابی عربستان به یمن حمله کرد، 
اگر مصاحبه های آنها را ببینید، همزمان با 
حمله، خودشان را فاتح آن حمله و جنگ 
با  یمن  مظلوم  مردم  اما  کردند.  معرفی 
درس گرفتن از انقالب اسالمی و ایستادگی 
به  عربستان  که  شدند  باعث  مواضع،  بر 
را  سنگینی  خسارت های  نرسد،  اهدافش 
متحمل شود، امروز هم هیچ گریزی ندارد 
راهی  بیاید،  کوتاه  حوثی ها  مقابل  در  که 

بویراحمد  و  کهگیلویه  فتح  سپاه  فرمانده  جانشین 
انقالبی  و  جهادی  مدیریت  بسیجی،  تفکر  گفت: 
اقتصادی  و  فرهنگی  مشکالت  از  بسیاری  راهگشای 
کنونی جامعه است، که باید اقشار مختلف مردم برای 
نیز رفع مشکالت تالش کنند. سرهنگ  ترویج آن و 
مصطفی مثنوی شامگاه شنبه در آیین تودیع و معارفه 
فرمانده سپاه ناحیه گچساران، با یادآوری نقش مهم 
و ارزشمند بسیج در همه صحنه های انقالب اسالمی 
انقالب  فرزندان  دست  امروز  افزود:  تاکنون  ابتدا  از 
درسایه  اسالمی،  انقالب  برکت  به  پاسداران  در سپاه 

تربیت اسالمی و نیز انوار نورانی تعالیم اهل ...

جانشین فرمانده سپاه فتح استان:
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مدیر کل منابع طبیعی استان
 عنوان کرد:

 ایجاد مرکز تحقیقات بلوط 
زاگرس ضروری است

دادستان عمومی و انقالب کهگیلویه گفت:

۲ کارمند شهرداری دهدشت

 بازداشت شدند

ایستادگی در مذاکرات 
جواب می دهد
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2

در کهگیلویه و بویراحمد؛

 مثل آب خوردن، 
آب ها هدر می رود
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رژیم  گفت:  خارجه  امور  وزارت  سیاسی  معاون 
آمریکا با “تحریم” و “تروریسم” مردمی را هدف 
قرار داده و مجازات می کند که در هیچ دادگاهی 
جرمشان ثابت نشده است. در منطق حقوق بشر 
آمریکایی، هیچ انسانی در هیچ شرایطی حرمت 
بشر  تنها چیزی که در حقوق  و  ندارد  و هویت 
و  قدرت  باندهای  منافع  دارد  اصالت  امریکایی 

ثروت است.
خارجه  امور  وزارت  سیاسی  معاون  باقری  علی   
کنفرانس  »چهارمین  در  یکشنبه  روز  عصر 
رهبر  منظر  از  آمریکایی  بشر  حقوق  بین المللی 
معظم انقالب اسالمی«، در سخنانی در محل باغ 
اظهار کرد:  انقالب اسالمی و دفاع مقدس  موزه 
کردن  سیاست زده  بشر،  حقوق  نقض  بزرگترین 
حقوق بشر است که آمریکا عامل اصلی آن است.

بر  افزود:  خارجه  امور  وزارت  سیاسی  معاون 
جمهوری  نظام  در  بشر  حقوق  منشور  اساس 
ایرانی  خواهران  و  ،براداران  مردم  ایران  اسالمی 

یا ایمانی و یا انسانی یکدیگرند.
اساسی  قانون  اساس  بر  کرد:  تاکید  باقری   
جمهوری اسالمی ایران، انسان صرفنظر از ملیت، 
دین، مذهب، قوم، زبان و رنگ، موضوع اصلی و 

محوری حقوق بشر است.
معاون سیاسی وزارت امور خارجه در ادامه تاکید 
آمریکایی  بشر  حقوق  در  که  چیزی  :تنها  کرد 
موضوعیت ندارد، حقوق انسانها و حقوق ملت ها 

است.
این دیپلمات ارشد کشورمان افزود: مبنا و اساس 
حقوق بشر امریکایی، حقوق انسانها نیست، بلکه 
معیار  و  مالک  ثروت  و  قدرت  باندهای  منافع 
موضعگیری و قصاوت آنها در موضوع حقوق بشر 
و  فلسطین  مردم  کشتار  جهت  همین  به  است. 
یمن و عراق و افغانستان که با سالحهای مرگبار 
غربی ها انجام می شود، از نظر آنها، نقض حقوق 

بشر محسوب نمی شود.
معاون سیاسی وزارت امور خارجه صلح، ثبات و 
آرامش پایدار جهانی را در گرو معیار و مبنابودن 
و  رویکرد  تدبیر،  سیاست،  هر  در  انسانها  حقوق 
و  دانست  بین المللی  و  منطقه ای  ملی،  اقدام 
تاکید کرد: بنابراین، از آنجا که در سازوکارهای 
انسانها  حقوق  آمریکا،  گرای  یکجانبه  حکمرانی 
هیچ شأن و جایگاهی ندارد، نظم تحمیلی کنونی 

آمریکا  گرای  یکجانبه  دیکتاتوری  قالب  در  که 
توانست  نخواهد  هیچگاه  می کند،  خودنمایی 
صلح، ثبات و آرامش پایدار جهانی را به ارمغان 

بیاورد.
باقری با تاکید براینکه از نظر جمهوری اسالمی 
ایران، صیانت از حقوق انسانها صرفا یک موضوع 
زندگی  از سبک  نوعی  یا  و  اجتماعی  یا  حقوقی 
نیست، محوریت حقوق انسان را زیرساخت نظام 
بین المللی عدالت محور، باثبات و پایدار ذکر کرد.

و حقوق  انسان  را  اسالمی  انقالب  وی خاستگاه 
انسان، پیروزی انقالب اسالمی را در گرو محوریت 
را  اسالمی  انقالب  تداوم  و  مردم  و حقوق  مردم 
تاروپود  در  مردم  حقوق  شدن  نهادینه  گرو  در 
فرهنگ  ترویج  و  اسالمی  جمهوری  حکمرانی 
جهان  و  منطقه  جغرافیای  در  اسالمی  انقالب 
دانست که مستلزم تبیین نقش و جایگاه مردم 
در سامانه حکمرانی دینی بوده که مردم ساالری 

اسالمی نماد اعال و شاخص بارز آن است.
معاون سیاسی وزیر امور خارجه در ادامه گفت : 
همان اندازه که حقوق بشر آمریکایی سیاست زده 
جمهوری  سیاست های  است،  پایه  سیاست  و 
این  است. در  پایه  و مردم  انسان محور  اسالمی 
اسالمی  جمهوری  خارجی  سیاست  چارچوب 
و  اساسی  قانون  صریح  مفاد  مبنای  بر  ایران 
مبتنی  اسالمی،  انقالب  امامین  رهنمودهای 
حقوق  از  پاسداری  و  مردم  حقوق  از  صیانت  بر 
بشر  حقوق  که  همانطور  بنابراین  است.  انسانها 
خارجی  سیاست  است،  سیاسی  آمریکایی ها 

جمهوری اسالمی مبتنی بر حقوق بشر است.
و  اختالف  ،اساس  ایرانی  ارشد  دیپلمات  این 
مواجهه آمریکا با ایران را پایداری نظام اسالمی 
و  دانست  مردم  حقوق  از  حداکثری  صیانت  در 
افزود: در دروه پیش از انقالب اسالمی، مزدوران 
آمریکا در ایران هیچ خط قرمزی در برابر آمریکا 
کاپیتوالسیون  ننگ  لذا حاضر شدند  و  نداشتند 
به  نسبت  آمریکا حتی  اراده  به  بنا  و  بپذیرند  را 
تمامیت ارضی ایران نیز تساهل و تسامح کنند، 
هیچ  در  و  زمانی  هیچ  در  اسالمی  ایران  اما 
موضوعی، کوچکترین  تسامحی در قبال حقوق 

مردم در برابر آمریکا از خود نشان نداد.
“تحریم”  خارجه   امور  وزارت  سیاسی  معاون 
سیاست های  تیغ  لبه  دو  که  “تروریسم”  و 

مستقل  ملت های  قبال  در  آمریکا  تجاوزکارانه 
استثنای  بدون  و  فراگیر  نقض  عامل  را  است 
حقوق انسانها  و بعنوان دو ویژگی جدایی ناپذیر 

حقوق بشر آمریکایی ارزیابی کرد.
و  “تحریم”  با  آمریکا  رژیم  کرد:  تاکید  وی 
“تروریسم” مردمی را هدف قرار داده و مجازات 
ثابت  جرمشان  دادگاهی  هیچ  در  که  می کند 
نشده است. در منطق حقوق بشر آمریکایی، هیچ 
انسانی در هیچ شرایطی حرمت و هویت ندارد و 
اصالت  امریکایی  بشر  در حقوق  که  تنها چیزی 

دارد منافع باندهای قدرت و ثروت است.
و  زیاده خواهی  سرشت  افزود:  ادامه  در  باقری 
و  حد  هیچ  آمریکایی ها،  خودبرتربینی  ماهیت 
مرزی برای حقوق ملت های مستقل قائل نیست 
ادعا کرد  قاطعیت می توان  با  به همین جهت  و 
که در جهان امروز هیچ ملتی نیست که طعم تلخ 

حقوق بشر آمریکایی را نچشیده باشد.
را  مستقل  ملت های  حقوق  گذاشتن  زیرپا  وی 
و  دانست  آمریکا  خارجی  سیاست  الینفک  جزء 
به همین جهت مقابله با یکجانبه گرایی را جهاد 
گستره  در  انسانها  حقوق  اعتالی  برای  مقدس 

گیتی ارزیابی کرد.
ادامه  در  خارجه  امور  وزارت  سیاسی  معاون 
تصریح کرد: تدوین منشور حقوق ملت ها باید به 
دستورکار با اولویت قدرت های نوظهوری تبدیل 
شود که پیشقراول و سردمدار چندجانبه گرایی 

هستند.
بشر  حقوق  المعارف  دایره  را  فلسطین  وی 
آمریکای دانست و افزود:  در حالی که طبق همه 
قواعد و مقررات بین المللی اقالم بشردوستانه در 
اما در حقوق  هیچ شرایطی قابل تحریم نیست، 

بشر آمریکایی تحریم غذا و دارو ممنوع نیست.
مبتال  معصوم  کودکان  بار  رقت  وضعیت  باقری، 
به بیماری پروانه ای در ایران، را نماد حقوق بشر 

آمریکایی معرفی کرد.
کرد:  تاکید  خارجه  امور  وزارت  سیاسی  معاون 
پارادوکس  یک  درگیر  آمریکا،  گرایی  یکجانبه 
نقض  یکسو  از  چراکه  است،  وجودی  و  هویتی 
حقوق ملت الزمه سلطه و سیطره آمریکا است و 
از سوی دیگر زیرپا گذاشتن حقوق ملت ها مانند 
میان  در  را  گرایی  یکجانبه  زیرساخت  موریانه 

ملت ها از بین می برد.

با بیان این که تکمیل زنجیره  رئیس جمهور 
دولت  اولویت های  جزء  معدنی  مواد  ارزش 
مردمی است، تاکید کرد: دولت ثبات در اقتصاد 

و مقابله با سوداگری را پیگیری می کند.
روز  جلسه  در  رئیسی  ابراهیم  سید  آیت اهلل 
یکشنبه هیأت دولت به ضرورت افزایش تولید 
نیازهای  به  پاسخ  برای  طبیعی  گاز  و  نفت 
تاکید  مشترک  میادین  در  خصوصا  صادراتی 
کرد و گفت: میادین مشترک ذخایر ملی کشور 
است و دولت در صیانت از این ذخایر از هیچ 
تالشی فروگذار نخواهد کرد. در همین راستا 
ابتکار عمل و تالش های  با  امروز  خوشبختانه 
در  عقب ماندگی ها  نفت،  وزارت  همکاران 
برداشت از میادین مشترک جبران شده است.

رئیس جمهور در بخش دیگری از سخنان خود 
به بهره برداری از 2۰۹ طرح صنعتی و معدنی 
همزمان با روز ملی صنعت و معدن اشاره کرد 
و گفت: تکمیل حلقه های زنجیره ارزش مواد 
دولت  تحولی  مهم  برنامه های  از  یکی  معدنی 
است. در این زمینه برنامه ریزی جدی کرده ایم 
و الزم است ابعاد این حرکت به کمک رسانه ها 

برای افکار عمومی تبیین شود.
رئیسی ارائه جزئیات طرح های افتتاح شده به 
امر  مسئوالن  از  و  خواند  امیدآفرین  را  مردم 
تعداد  از  اعم  بزرگ  این کار  خواست جزئیات 
و  سرمایه گذاری  میزان  شده،  فعال  واحدهای 
میان  در  مردم  با  را  آن  نتایج  و  اشتغال زایی 

بگذارند.
و  اقتصاد  در  ثبات  ایجاد  برای  دولت  تالش 
مقابله با سوداگری محور بعدی سخنان رئیس 

جمهور در این جلسه بود.
ضرورت  بر  تاکید  با  زمینه  این  در  رئیسی 
صیانت جدی از معیشت و سفره مردم، گفت: 
در کنار سازوکارهایی که برای جبران افزایش 
قیمت ناشی از اصالح تخصیص یارانه ها در نظر 
نظارتی  دستگاه های  است  الزم  شده،  گرفته 
افزایش  با  از دولت  چه در درون و چه خارج 
قیمت هایی که بر مبنای سوداگری و خارج از 
است،  افتاده  اتفاق  اقتصادی  منطق  چارچوب 

برخورد کنند.

وزرای  اساس  همین  بر  جمهور  رئیس 
تجارت  و  معدن  صنعت،  کشاورزی،  جهاد 
بررسی  با  کرد  مأمور  را  دادگستری  و 
و  اصناف  کارخانه ها،  با  بازار  وضعیت  دقیق 
منطق  بدون  افزایش  با  که  تولیدکنندگانی 
قیمت، در راستای بی ثباتی و ایجاد تالطم بازار 
و اقتصاد گام برداشته اند، برخورد قاطع کنند.

ماموریت به مخبر
 برای رفع شبهات کنکور ۱4۰۱ 

از سخنانش  دیگری  بخش  در  رئیس جمهور 
درباره  برخی شبهات مطرح شده  به  اشاره  با 
اول  معاون  ریاست  به  گروهی  کنکور 14۰1، 
بررسی  و  تحقیق  مأمور  را  جمهور  رئیس 
کنکور  گفت:  و  کرد  موضوع  این  ابعاد  دقیق 
نقطه اطمینان مردم به سازوکارهای سنجش 
و پذیرش دانشجو در کشور است و نباید اجازه 
دهیم هیچ خدشه ای به این اعتماد وارد شود.

در بخش دیگری از این جلسه، رئیس جمهور 
از بانک مرکزی برای تدوین و ابالغ آیین نامه 
از  ازدواج  وام  پرداخت  در  تسهیل  و  تسریع 
سقف  »تعیین  و  تضامین«  و  وثایق  »حیث 
زمان انتظار« قدردانی کرد و نظارت بر اجرای 

کامل این آیین نامه را مورد تأکید قرار داد.
رئیسی گفت: ممکن است برخی شعب بانکی 
به  وام  سریع  پرداخت  برای  کافی  اعتبارات 
با  می توانند  اما  باشند،  نداشته  را  متقاضیان 
با  متناسب  را  تسهیالت  مناسب  زمان بندی 
نیازمندی ها و درخواست ها مدیریت و پرداخت 

دچار  عزیز  جوانان  ندهند  اجازه  و  کنند 
تشویش و نگرانی شوند.

ابالغ  به  اشاره  با  همچنین  جمهور  رئیس 
اجرای  لزوم  بر  معلمان  رتبه بندی  آیین نامه 
و  تأکید  آیین نامه  این  ضابطه مند  و  دقیق 
قانون  اجرای  با  معلمان  منزلت  کرد:  تصریح 
رتبه ّبندی صیانت و حقوق آنها تأمین می شود 

و سطح نظام آموزشی نیز ارتقاء می یابد.
باید  رتبه بندی  اجرای  کنار  در  افزود:  رئیسی 
شود  ویژه  توجه  نیز  آیین نامه  دیگر  ابعاد  به 
شوند  پرورش  و  آموزش  جذب  کسانی  تا 
و  دارند  را  الزم  صالحیت  و  تخصص  که 
نباید  قانون  سلیقه ای  اجرای  یا  رودربایستی 

موجب تضییع حقوق افراد شود.
خود  سخنان  پایانی  بخش  در  جمهور  رئیس 
از  جاماندگان  اعتراضات  بررسی  در  تسریع 
نزدیکی پرداخت  به  با توجه  را  یارانه  دریافت 
طرح  اجرای  از  پس  یارانه ها  مرحله  سومین 
و  داد  قرار  تأکید  مورد  یارانه ها،  عادالنه سازی 
از 2، ۳ ماه هنوز برخی خانواده ها  گفت: بعد 
اعالم می کنند که به رغم داشتن شرایط و اعالم 

اعتراض خود، هنوز یارانه دریافت نکردند.
سرعت  باید  اعتراضات  بررسی  افزود:  رئیسی 
از  متقن  دلیل  بدون  کسی  اگر  تا  کند  پیدا 
دریافت یارانه محروم شده، یارانه اش پرداخت 
شود و اگر هم براساس مستندات واجد شرایط 
دریافت یارانه نیست به او اعالم شود و تأخیر 

در این کار جایز نیست.

تنها چیزی که در حقوق بشر آمریکایی اصالت دارد، 
منافع باندهای قدرت و ثروت است

رئیس جمهور:

دولت ثبات در اقتصاد و مقابله با سوداگری را پیگیری می کند
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نظارت بر بازار کهگیلویه وبویراحمد
 ۴۹ درصد افزایش یافت

معاون بازرسی اداره کل صمت کهگیلویه و بویراحمد گفت: 
با اجرای طرح مردمی سازی و توزیع عادالنه یارانه ها در سه 
ماه اخیر نظارت بر بازار این استان 4۹ درصد افزایش داشته 
تمام بخش های  اظهار داشت: در  فرد  باقری  اله  روح  است. 
نظارت های  اعمال  بازار  بر  کامل  آرامش  زمان  تا  اقتصادی 
دقیق و مستمر ادامه خواهد شد. وی بیان کرد: گشت های 
اصناف،  اتاق  کشاورزی،  جهاد  سازمان  حضور  با  مشترکی 
بسیج و دیگر دستگاه های امنیتی در سطح استان کهگیلویه 
و بویراحمد آغازشده و  روز به روز نیز در حال افزایش است.

مردمی  شکایت  به  رسیدگی  اینکه  به  اشاره  با  فرد  باقری 
بصورت هوشمند است افزود:  شهروندان می توانند در صورت 
اختفا،   گرانفروشی،  احتکار،  از  اعم  تخلف  هرگونه  مشاهده 
درج نکردن قیمت و سایر تخلفات صنفی مراتب را به سامانه 
124 بازرسی سازمان صمت اعالم نموده تا به شکایات آنها 
رسیدگی شود. وی تصریح کرد: نتیجه شکایت شهروندان از 

طریق سامانه 124 با کد رهگیری به آنها اعالم می شود.
باقری فرد تعداد تخلفات کشف شده صنفی در این استان 
طی سه ماه اخیر را بیش از 2 هزار مورد اعالم کرد. او تصریح 
کرد: از این تعداد برای یکهزارو ۷۸2 پرونده به ارزش بیش 

از ۷۸ میلیارد ریال جریمه صادر شد.

رقابتهای تکواندوی قهرمانی کهگیلویه و 
بویراحمد با شناخت برترینها پایان یافت 

گفت:  بویراحمد  و  کهگیلویه  تکواندوی  هیأت  سرپرست 
رقابت های تکواندوی قهرمانی این استان در بخش پسران 
و  افراد  شناخت  با  )یکشنبه(  روز  خردساالن  سنی  رده 
داشت:  اظهار  هاشمی  اسد  رسید.   پایان  به  برتر  های  تیم 
و  کهگیلویه  مرکز  یاسوج  شهر  در  ها  رقابت  از  دوره  این 
رده  پسر  تکواندوکار   ۳۰ افزود:  وی  شد.   برگزار  بویراحمد 
سنی خردساالن کهگیلویه و بویراحمد از شهرهای یاسوج، 
گچساران و دهدشت در این دوره از رقابت ها حضور داشته 
و در وزن های مختلف به مصاف یکدیگر رفتند.  سرپرست 
هیأت تکواندوی کهگیلویه و بویراحمد بیان کرد: در ورن اول 
متین روحانی، امیرعلی کریمی فر و سپنتا بخشایش هر سه 
از دهدشت به ترتیب اول تا سوم شدند.  هاشمی عنوان کرد: 
و مهیار  اول شد  از گچساران  پور  پارسا زمان  در وزن دوم 
بابایی از گچساران عنوان دوم را کسب کرد.  وی ابراز داشت: 
در وزن سوم محمد ایمانی از گچساران اول شد، امیرحسین 
محمدی فرد از دهدشت عنوان دوم را کسب کرد و امیرشام 
به  نیز  دهدشت  از  فرد  حفیظی  امیرعلی  و  دهدشت  بژدم 
یافتند.  سرپرست هیأت  طور مشترک به مقام سوم دست 
بویراحمد گفت: در وزن چهارم رضا  تکواندوی کهگیلویه و 
ترکمان از یاسوج اول شد، علی بیرونی از گچساران عنوان 
دوم را کسب کرد و امیررضا فرامرزی از گچساران و شهرخ 
بخشایش از دهدشت نیز به طور مشترک به مقام سوم دست 
یافتند.  هاشمی اظهار داشت: در وزن ششم مجتبی پاسبان 
پور از دهدشت اول شد و امیرعلی کناری دیل از گچساران و 
امیرسجاد سینا از گچساران نیز به طور مشترک عنوان سوم 
را کسب کردند.  وی افزود: در وزن هفتم امیرعلی صادقیان 
از دهدشت به مقام اول دست یافت.   هاشمی بیان کرد: در 
بخش تیمی این دوره از رقابت ها گچساران با سه نشان طال، 
سه نشان نقره و 2 نشان برنز اول شد، دهدشت با چهار نشان 
طال، سه نشان نقره، سه نشان برنز و 2 نشان برنز مشترک 
با یک نشان طال به  عنوان دوم را کسب کرد و یاسوج نیز 

مقام سوم دست یافت.

برق ۲ اداره برق 
در گچساران و کهگیلویه قطع شد!

و  کهگیلویه  استان  برق  نیروی  توزیع  شرکت  مدیرعامل 
شهرستان های  در  دولتی  اداره   ۹ برق  قطع  از  بویراحمد 
گچساران و کهگیلویه از جمله 2 اداره برق به دلیل رعایت 

نکردن الگوی مصرف برق خبر داد.
پایش  مرکز  در  حضور  حاشیه  در  زاده  معتمدی  جمال 
با  بویراحمد،  و  کهگیلویه  استان  برق  نیروی  توزیع  شرکت 
های  نیمه  تا  شرکت  این  فنی  کارشناسان  براینکه  تاکید 
شب در مرکز پایش، میزان مصرف برق مشترکین را رصد و 
تیرماه  از  یازدهمین روز  اظهار داشت: در  ارزیابی می کنند، 
جاری، متاسفانه ۹ اداره دولتی در شهرستان های گچساران و 
کهگیلویه، الگوی مصرف برق را رعایت نکرده و برق آنها قطع 
شد. وی عنوان کرد: برق ادارات برق این شهرستان ها هم 
متاسفانه به دلیل رعایت نکردن الگوی مصرف اکنون قطع و 
بی برق شده اند. مدیرعامل شرکت توزیع نیروی برق استان 
روستایی،  تعاون  ادارات  برق  قطع  از  بویراحمد  و  کهگیلویه 
امور آب، راه و شهرسازی ، منابع طبیعی، حمل و نقل، جهاد 
بدلیل  هم  گچساران  شهرستان  در  طبیعی  منابع  و  ترویج 
رعایت نکردن الگوی مصرف برق خبرداد. معتمدی زاده بیان 
اداره آب شهرستان گچساران در یک هفته  متاسفانه  کرد: 
را  برق  مصرف  الگوی  که  است  باری  سومین  برای  گذشته 
رعایت نکرده و برق آن قطع شد. وی، رشد مصرف برق در 
استان کهگیلویه و بویراحمد را در ساعات پیک بار روزهای 
گذشته نگران کننده خواند و خاطرنشان کرد: امروز به ۳4 
اداره دیگر در این استان که در آستانه عبور از الگوی مصرف 

برق هستند اخطار کتبی داده شد.

جانشین فرمانده سپاه فتح کهگیلویه و بویراحمد:

مدیریت جهادی و تفکر بسیجی 
راهگشای مشکالت است

جانشین فرمانده سپاه فتح کهگیلویه و بویراحمد گفت: تفکر 
از  بسیاری  راهگشای  انقالبی  و  جهادی  مدیریت  بسیجی، 
باید  که  است،  جامعه  کنونی  اقتصادی  و  فرهنگی  مشکالت 
اقشار مختلف مردم برای ترویج آن و نیز رفع مشکالت تالش 
کنند. سرهنگ مصطفی مثنوی شامگاه شنبه در آیین تودیع 
و معارفه فرمانده سپاه ناحیه گچساران، با یادآوری نقش مهم 
و ارزشمند بسیج در همه صحنه های انقالب اسالمی از ابتدا 
تاکنون افزود: امروز دست فرزندان انقالب در سپاه پاسداران 
انوار  نیز  انقالب اسالمی، درسایه تربیت اسالمی و  به برکت 
و  فرماندهی  درحوزه  السالم  علیهم  بیت  اهل  تعالیم  نورانی 
مدیریت پُر است. وی بیان کرد: اگر امروز از مکتب حاج قاسم 
حرف به میان می آید به واسطه اخالص، دیانت، والیتمداری 
و مردمی بودن ایشان بوده است. مثنوی ادامه داد: مدیریت 
جهادی و انقالبی در  هر عرصه ای از انقالب اسالمی، چه در 
بحث توسعه و پیشرفت و چه در زمینه صیانت از دستاوردها 
، اصول و ارزش های انقالب موثر و راهگشاست. وی تصریح 
جنگ  جنگ سخت،  جمله  از  مختلف  زمینه  در  سپاه  کرد: 
نرم، محرومیت زدایی و خدمت رسانی به مردم از هیچ تالشی 
نیز دریغ نکرده و در تمامی این عرصه ها نیز همواره پیشگام 
بوده است. جانشین فرمانده سپاه فتح کهگیلویه و بویراحمد 
اظهار داشت: سپاه پاسداران امروز نمونه موفق در عرصه های 
با  مثنوی   است.  و...بوده  ،فرهنگی  نظامی  امنیتی،  مختلف 
شمار  به  الگو  یک  مختلف  های  عرصه  در  سپاه  اینکه  بیان 
می رود گفت: پاسداران انقالب اسالمی پیش از آنکه پاسدار 
نیز  تر  با اخالص هرچه تمام  باید  باشند  انقالب  ارزش های 

پاسدار نفس خود باشند.
در این آئین از خدمات سرهنگ “باقر پسنده” فرمانده سابق 
ناحیه گچساران تقدیر و سرهنگ “سید حمزه محقق  سپاه 
شهرستان  این  ناحیه  سپاه  جدید  فرمانده  عنوان  “به  زاده 

معرفی شد.

عزل مدیر کمیته امداد گچساران 
به دلیل عدم رعایت شأن یک مددجو

مدیرکل کمیته امداد کهگیلویه و بویراحمد با اشاره به عزل 
یک مدیر این مجموعه، گفت: هیچ جایگاه مدیریتی باالتر از 
شان و کرامت مددجویان نیست. یک مددجوی گچسارانی در 
کرده  را  کولر  تقاضای یک  امداد  از مسئوالن کمیته  کلیپی 
این  این شهرستان به منزل  امداد  از آن مدیر کمیته  و بعد 
اطالع رسانی  نحوی  به  تا  ساخت  کلیپی  و  رفت  تنها  پیرزن 
نبود!  واقعی  و درخواستش  داشته  کولر  آن مددجو  کند که 
در آن کلیپ، پیرزن مددجو می گوید کولر متعلق به خودش 
کولر  شما  بگوید  دارد  اصرار  امداد  کمیته  مدیر  اما  نیست 
دارید و نیازی به کولر ندارید و در همین حین نیز از او فیلم 
گرفته می شود. این چند کلیپ در فضای مجازی و رسانه ها 
بازنشر شدند و واکنش های موافق و مخالف زیادی پیدا کرد 
شایسته  را  گچساران  امداد  کمیته  مدیر  برخورد  خیلی ها  و 
کشیده  استان  به  موضوع  ندانستند.  مردم  جایگاه  و  شان 
این  از  دلجویی  از  بعد  استان  امداد  کمیته  مدیرکل  و  شد 
در  کرد.  لغو  را  گچساران  در  مدیرش  حکم  تنها،  مددجوی 
همین زمینه مدیرکل کمیته امداد کهگیلویه و بویراحمد با 
بیان اینکه خط قرمز ما حفظ آبرو و شان مردم و مددجویان 
به عنوان ولی نعمتان انقالب است، گفت: بازدید همکاران من 
از منزل مددجوی گچسارانی اقدامی معمول و قانونی بوده اما 
نحوه رسانه ای کردن آن اشتباه بوده و ضرورتی نداشته است. 
گچسارانی  پیرزن  این  منزل  به  شخصا  افزود:  مبشری  قباد 
از جمله  او  نیاز  امکانات مورد  او دلجویی کردم و  از  رفتم و 
این یک  ادامه داد:  تقدیم شد. وی  او  به  احترام  با  نیز  کولر 
واقعیت است که امکانات و اعتبارات ما پاسخگوی همه نیازها 
هر  از  بعد  من  و همکاران  نیست  مددجویان  و خواسته های 
و  بررسی  را  او  شرایط  و  می روند  مددجو  منزل  به  تقاضایی 
اما آنچه مهم است این بوده که احترام و  تصمیم می گیرند 
کرامت افراد در همه این مراحل رعایت شود . وی با بیان اینکه 
هیچ عمدی یا نیت سویی در همکاران من در مواجهه با این 
مددجو نبوده، تصریح کرد: عزل مدیر دخیل در این حواشی 
یک پیام دارد و آن این است که هیچ جایگاه و پست و مقامی 
باالتر از جایگاه و شان مردم نیست و برای این مدیر آرزوی 
همکاران  به  ما  توصیه  کرد:  تأکید  مبشری  دارم.   موفقیت 
امدادگر و بخصوص مددکاران این است که در تمامی مراحل 
بررسی و ارایه خدمات، شأن جامعه مددجویی و کرامت افراد 

را رعایت کنند.

۲ کارمند شهرداری دهدشت
 بازداشت شدند

کارمند  دو  گفت:  کهگیلویه  انقالب  و  عمومی  دادستان 
تخلفات  دلیل  به  شهرستان  این  مرکز  دهدشت  شهرداری 
یکشنبه  کریمی زاد  سعید  شدند.  بازداشت  دستگیرو  اداری 
شب در جمع اصحاب رسانه اظهارداشت: این دو کارمند به 
دلیل اتهامات جعل و ارتشا دستگیر و روانه زندان شدند. وی 
بیان کرد: پرونده تخلفات این کارمندان در حال بررسی است. 
کریمی گفت: به دالیل محرمانه بودن تحقیقات این پرونده، 

از ارائه سایر جزئیات و مشخصات افراد خوداری می شود.

3۹۹ کیلوگرم مواد مخدر در گچساران 
کشف شد

 ۳۹۹ گفت:  بویراحمد  و  کهگیلویه  استان  انتظامی  فرمانده 
گچساران  شهرستان  در  تریاک  نوع  از  مخدر  مواد  کیلوگرم 
ماموران  داشت:  اظهار  مصطفایی  کیقباد  شد.سردار  کشف 
منزل  باب  یک  از  تریاک  نوع  از  مخدر  مواد  کیلوگرم   ۳۹۹
مسکونی در یکی از محالت شهرستان گچساران کشف کردند.

وی عنوان کرد: ماموران پلیس مبارزه با مواد مخدر شهرستان 
گچساران با همکاری و تعامل ماموران پلیس مبارزه با مواد 
یک  دپوی  از  شهرستان  این  اطالعات  اداره  و  استان  مخدر 
از  یکی  در  منزل  باب  یک  از  مخدر  مواد  سنگین  محموله 
محالت این شهرستان مطلع و بررسی موضوع را در دستور 
کار خود قرار دادند. مصطفایی ابراز کرد: در این رابطه ماموران 
پس از شناسایی دقیق این منزل و هماهنگی قضائی در یک 
عملیات ضربتی وارد این مکان شده و در بازرسی از منزل و 2 
دستگاه خودروی سواری پژو پارک شده در منزل ۳۹۹ کیلو 

تریاک کشف و یک متهم را دستگیر کردند.

استان کهگیلویه و بویراحمد آنقدر آب و 
به سرزمین آب ها  دارد که  و رود  چشمه 
آب  حوزه  در  اما  بوده،  معروف  نهرها  و 
صحیح  و  اصولی  مدیریت  آشامیدنی، 
و  روستاها  در  آبی  تنش  و  نیست  حاکم 

شهرها جدی است.
و  کهگیلویه  فاضالب  و  آب  شرکت 
بویراحمد به عنوان متولی آب آشامیدنی 
درگیر  روزها  این  روستاها،  و  شهرها  در 
حواشی بوده در حالی تنش آبی در 25۰ 
بیداد  عشایری  منطقه  و  روستا  شهر، 

می کند.
بر اساس آمار رسمی، و مصاحبه تاریخ 12 
دی ماه مدیرعامل شرکت آبفای کهگیلویه 
 ۸۳ مجموع  از  رسانه ها  با  بویراحمد  و 
در  تولیدی  آب  مکعب  متر  میلیون 
مصرف  مترمکعب  میلیون   4۹ تنها  سال 
مشترکین است و 55 درصد هدر روی و 

پرت آب در یاسوج وجود دارد.
این آمار اعالمی در حالی است که بیش 
با  که  آشامیدنی  آب  منابع  درصد   6۰ از 
استخراج  مردم  همین  پول  با  و  زحمت 
مثل  بی انگیزگی  و  بی برنامگی  با  می شود 
سرزمین  در  و  می رود  هدر  خوردن  آب 
آب ها صحبت از کمبود آب و جیره بندی 

آن است.
با  برخه  اسفندیار  مصاحبه  از  که  آنگونه 
 ۸۳ از  برمی آید،  مختلف  خبرگزاری های 
این  در  تولیدی  آب  مکعب  متر  میلیون 
استان بیش از 5۰ میلیون متر مکعب آب 
هدر می رود و این یعنی فاجعه در مدیریت 
بویراحمد  و  کهگیلویه  در  آشامیدنی  آب 
سیاست های  با  مخالفت  درجه   1۸۰ که 

وزارت نیرو محسوب می شود.
آب بسیاری از روستاها به ویژه در منطقه 
هفته های  و  روزها  دیشموک  محروم 
آن  حال  به  فکری  و  بوده  قطع  متمادی 
نمی شود به طوری که صدای ائمه جمعه 

نیز درآمده است. 
حجت االسالم راوند، امام جمعه دیشموک 
بد  اتفاقات  به  اشاره  با  زمینه  همین  در 
آب  حوزه  در  مسئوالن  نظارت  عدم  و 
روستایی  آب  شبکه  گفت:  روستایی 
دیشموک فرسوده شده و جوابگوی مردم 

نیست. 
استاندار  است  انتظار  داد:  ادامه  راوند 
توجهی  بی  مسئله  به  نسبت  محترم 
مدیران آب استان توجه کند، مدیرانی که 

دلسوز نبوده و به فکر مردم نیستند.
آب  از  نابجا  استفاده های  و  آب  هدرروی 
در  آب  تخلفات  آمار  که  است  حالی  در 
این استان بسیار باال بوده و در این سال ها 
از  آب  حوزه  متخلفان  با  جدی  برخورد 
در  نمی شود؛  انجام  شرکت  این  سوی 
روز روشن باغات و باغچه ها با آب شرب، 
آبیاری می شود و صدای مردم و رسانه ها 

درآمد.
 مصرف آب در این استان بسیار باال بوده 
و تقریبا کار فرهنگی موثر در شرکت آبفا 
تعطیل شده و آبداران این استان به عنوان 
سربازان خط مقدم آب رسانی ماه ها حقوق 
آن ها به تعویق می افتد تا جایی که چند 
مدت پیش شاهد خودسوزی یکی از این 

آبداران بودیم. 
امسال، حتی در زمستان و پاییز هم آب 
چند  فقط  شهروندان  و  بود  جیره بندی 
ساعت آب داشتند اما در بسیاری از نقاط 
شهر همانند یک چشمه، آب ها از لوله های 

شکسته جاری بود و کسی به فکر نبود.
برگشت  مشکالت،  این  همه  کنار  در 
رئیس  سفر  آب)مصوبات  حوزه  اعتبارات 
متولیان  و  مردم  نگرانی عمده  جمهوری( 
رسانه ها  در  بارها  که  بود  استان  بودجه 

مطرح شد. 
مدیرعامل آب و فاضالب استان در دیدار با 
نماینده ولی فقیه در هفته صرفه جویی در 
مصرف آب  در خصوص برگشت اعتبارت 
آب گفت: اعتبارات آبفا برگشت نمی خورد 
سپاه  سازندگی  بسیج  با  که  قراردادی  با 
داریم به زودی شاهد جذب مبالغ زیادی 
از اعتبارات آب در استان خواهیم بود که 

برگشت نخورند. 
گذری که به رسانه های این استان داشته 
از  را  متعددی  گزارشات  و  خبرها  باشیم 
این شرکت  مدیریت  راهبردی  ضعف های 
ماندند  بی پاسخ  عمدتا  که  هستیم  شاهد 
اصالح  جای  به  شرکت  این  مدیریت  و 
ضعف ها به فکر فشار بر رسانه ها و شکایت 

در دادگاه بوده است. 
در حوزه گسترش پوشش شبکه فاضالب 
تقریبا توفیقی در این دوره مدیریتی نبود 
تکمیل  و  اعتبارات  جذب  برای  تالشی  و 

پروژه های مصوب نشد. 
که  است  حالی  در  اطالعات  این  همه 
یافتن  برای  تالش  در  تسنیم  خبرنگار 
ارشد  مدیران  از  پرسش ها  این  پاسخ 
آن  و  شنید  کلمه  یک  فقط  آبفا،  شرکت 
این بود که این اطالعات محرمانه هستند 
رسانه ها  و  مردم  به  را  آن ها  نمی توانیم  و 

بگوییم.
 2۷۰ گفت:  آبفا  حوزه  کارشناس  یک 
بویراحمد علی رغم  و  روستا در کهگیلویه 
تخصیص یک خط اعتباری خاص از مرکز، 
با  که  هستند  مواجه  جدی  آبی  تنش  با 

تانکر آب رسانی می شوند! 
هدرروی  میزان  کنار  در  را  آمار  این  اگر 
که  یاسوج  شهر  در  فقط  آشامیدنی  آب 
است،  مترمکعب  میلیون   5۰ از  بیش 
فرصت های  که  می شویم  متوجه  بگذاریم 
به  خدمت  در  استان  این  در  ارزشمندی 

مردم از بین می رود.
این در حالی است که مدیرعامل شرکت 
آبفای کهگیلویه و بویراحمد چند ماه قبل 
در یک نشست خبری هدرروی 55 درصد 
آب تولیدی آشامیدنی را تایید کرد و گفت 
که هر متر مکعب برای ما 2 هزار و ۸۰۰ 

تومان هزینه دارد!
مصلح،  آرش  سراغ  به  آن  از  بعد  اما 
منطقه ای  آب  امور  شرکت  مدیرعامل 

کهگیلویه و بویراحمد رفتیم. 
مصلح، مشکل اصلی استان در بخش آب 
گفت:  و  دانست  بارندگی ها  مهار  عدم  را 
بارندگی های استان اغلب در چهار ماه از 
ماه دیگر  اتفاق می افتد و در هشت  سال 
که نیاز آبی وجود دارد استان هیچ گونه 

بارشی ندارد. 
منطقه ای  آب  امور  شرکت  مدیرعامل 
نسخه  تنها  افزود:  بویراحمد  و  کهگیلویه 
برنامه ریزی منابع آب استان مهار، ذخیره 
و کنترل بارش ها است که برای این مهم 

نیاز به احداث سدهای مخزنی داریم. 
نگهداری  و  مرمت  بازسازی،  تعمیر،  وی 

مطلوب خطوط اصلی انتقال آب و توزیع 
را  هم در بخش شرب و هم و کشاورزی 
و  برشمرد  آب  بخش  مهم  برنامه  دیگر 
تاکید کرد: رعایت سرانه مصرف شرب که 
دیگر  است  استاندارد  نرم  از  باالتر  بسیار 

اقدام الزم در این زمینه ایت.
کشت  الگوی  اصالح  داد:  ادامه  مصلح 
و  برداری  بهره  نظام  و  کشاورزی  در 
مهم  نسخه  دیگر  مردم  واقعی  مشارکت 
در برنامه ریزی های حفظ منابع آبی است.

منطقه ای  آب  امور  شرکت  مدیرعامل 
کهگیلویه و بویراحمد با بیان اینکه سهم 
و  کشاورزی، شرب  بخش  در  آب  مصرف 
درصد  سه  و   16  ،۸1 ترتیب  به  صنعت 
استان  سالیانه  بارش  حجم  افزود:  است، 
که  است  مترمکعب  میلیارد   11/2 حدود 
به  آن  مترمکعب  میلیارد  نیم  و  هشت 
صورت روان آب از دسترس خارج می شود.

از  واقعی  برداشت  کرد:  تصریح  مصلح 
میلیون  زیرزمینی حدود 12۰  آب  منابع 
سطحی  آب های  از  برداشت  و  مترمکعب 

1۷۰ میلیون مترمکعب است. 
سدهای  ذخیره  به  همچنین  مصلح 
کوثر  سد  گفت:  و  کرد  اشاره  استان  این 
مترمکعب  میلیون   4۹۰ حدود  هم اکنون 
معادل  که  است  تکمیل  آن  ظرفیت  از 
۸۹ درصد پرشدگی مخزن است و دارای 
بزرگ  میان 2۰۰ سد  در  باالترین درصد 
کشور است و سد شاه قاسم نیز کمتر از 
معادل 45 درصد  میلیون مترمکعب  پنج 

ظرفیت مخزن آن پر است.
و  پروژه  چند  اجرای  با  کرد:  تصریح  وی 
و  کشاورزی  شرب،  آب  زمینه  در  اقدام 
صنعت برای همیشه مشکل تنش آبی این 

استان مرتفع خواهد شد.
هر  شده  اعالم  امار  آخرین  اساس  بر 
 ۳۰ از  بیش  بویراحمدی  و  کهگیلویه 
 2۰۰ حد  در  و  کشوری  میانگین  درصد 
و  می کند  مصرف  آب  شبانه روز  در  لیتر 
 6۰ هدرروی  حیرت آور  میزان  چنانچه 
درصدی آب تولیدی کاهش نیابد، خطوط 
وضع  نشود  نوسازی  و  اصالح  آب  انتقال 
هست،  که  آنچه  از  مردم  آشامیدنی  آب 

بدتر هم می شود.
عدم  دلیل  به  نیز  کشاورزی  بخش  در 
نوین،  آبیاری های  به  مزارع  همه  پوشش 
در  اگر  و  باالست  بسیار  آب  مصرف 
سدهای  احداث  عملیات  اخیر  سال های 
روان آب ها،  مهار  خاکی،  و  مخزنی 
نوین  آبیاری های  گسترش  و  آبخیزداری 
این  آبی  مشکالت  نشود  انجام  مزارع  در 

استان دوچندان خواهد شد.
عدم  و  کم کاری  نیز  صنعت  حوزه  در 
موفقیت متولیان آن در چند سال اخیر به 
دلیل رشد نکردن کمی و کیفی واحدهای 
مصرف  در  کم  دست  صنعتی،  و  تولیدی 
آب به نفع طبیعت و منابع آبی بوده است. 
عزم  یک  است  الزم  توضیحات  این  با 
جدی در استان کهگیلویه و بویراحمد به 
عنوان یکی از استان های تولیدکننده آب 
کشور به وجود آید تا در همه بخش های 
شرب، کشاورزی و صنعت قدر این کاالی 
اینقدر  و  شود  دانسته  بیشتر  ارزشمند 

راحت فاضالب نشود و هدر نرود.

و  نفت  بهره برداری  شرکت  مدیرعامل 
فشار  توربوکمپرسور  گفت:  گچساران  گاز 
ضعیف و متوسط کارخانه گاز و گاز مایع 
متخصصان  و  کارکنان  تالش  با   2 پازنان 
صنعت نفت گچساران تعمیر شد. مهرداد 
فشار  توربوکمپرسور  افزود:  کاهکش 
مایع  گاز  گاز،  کارخانه  متوسط  و  ضعیف 
سیستم  در  فنی  نقص  دلیل  به   ۹۰۰
خارج  مدار  از  پیش  چندی  ایزوالسیون 
از  اندازی آن  راه  برای  بودکه تالش  شده 
گچساران  گاز  و  نفت  متخصصان  سوی 
در دستور کار قرار گرفت. وی بیان کرد: 

به  توربوکمپرسور  سیستم  قطعات  تهیه 
همین  به  بود  بر  هزینه  و  تهیه  سختی 
دلیل تعویض و تعمیر کردن آن در دستور 
داشت:  اظهار  کاهکش  گرفت.  قرار  کار 
کارکنان اداره نگهداری و تعمیرات بخش 
سه و عملیات مجتمع پاالیشی گاز و گاز 
مایع ۹۰۰ با همکاری مدیریت پاالیشگاه 
برای جلوگیری  فارس  خلیج  بیدبلند  گاز 
تولید در شرایط حساس تحریم  از توقف 
ها دست به کار شدند. وی ادامه داد: این 
شبانه  تالش  ماه  یک  از  پس  متخصصان 
جهادگران  داخلی  توان  به  اتکا  با  روزی 

جبهه اقتصادی در نفت و گاز گچساران، 
تجهیزات  و  اضطراری  کننده  قطع  شیر 
گرفتند.  قرار  مدار  در  و  تعمیر  معیوب 
مدیرعامل شرکت بهره برداری نفت و گاز 
تعمیر کمپرسور فشار  با  گچساران گفت: 
مایع  گاز  و  گاز  کارخانه  متوسط  ضعیف، 
این مجتمع پاالیشی  ۹۰۰، گازسوزی در 
به صفر می رسد و خوراک پاالیشگاه گاز 
بیدبلند خلیج فارس افزایش خواهد یافت. 
کاهش ابراز کرد: مجتمع پاالیشگاهی گاز 
و گاز مایع ۹۰۰ شرکت بهره برداری نفت 
و گاز گچساران واقع در پازنان 2 با تأمین 
گاز  پاالیشگاه  خوراک  از  اعظمی  بخش 
در  سزایی  به  نقش  فارس  خلیج  بیدبلند 

اقتصاد کشور ایفا می کند.
شرکت بهره برداری نفت و گاز گچساران 

مجموعه  زیر  مهم  شرکت های  از  یکی 
شرکت ملی مناطق نفت خیز جنوب ایران 
است. این شرکت با بهره گیری و توانمندی 
کارخانه  پنج  برداری،  بهره  واحد   1۰ از 
نمک زدایی در مدار، 2 کارخانه نمک زدایی 
در دست اقدام، 11 ایستگاه فشار و تزریق 
گاز، سه مجتمع بزرگ پاالیشگاهی گاز و 
گازمایع، سیستم گاز آغار و داالن مشتمل 
مایع  لخته گیر  و  بر 12 دستگاه شیرگاه 
 6 شیمیایی،  آزمایشگاه  واحد  چندین  و 
گر  تفکیک   11۰ حدود  آبرسان،  واحد 
سرچاهی و بوستری، ۳ ایستگاه برق فشار 
قوی و بیش از 6۷۰۰ کیلومتر خطوط لوله 

از قطر 4 تا 52 اینچ دارد.
و  کهگیلویه  استان  جنوب  در  گچساران 

بویراحمد واقع است.

در کهگیلویه و بویراحمد؛

 مثل آب خوردن، آب ها هدر می رود

وبویراحمد  کهگیلویه  طبیعی  منابع  مدیرکل 
گفت:ایجاد مرکز تحقیقات بلوط زاگرس برای مبارزه 

با آفت برگ خوار سفید در استان ضروری است.
بررسی  سعید جاوید بخت عصر یکشنبه در جلسه 
حضور  با  که  استان  این  طبیعی  منابع  مشکالت 
و  آب  کمیسیون  رئیس  عسکری  محمدجواد 
اسالمی  شورای  مجلس  طبیعی  منابع  و  کشاورزی 
برگزار  تهران  در  استان  کل  مدیران  از  تن  چند  و 
جوانه خوار  و  برگ خوار  داشت:آفت  شد،اظهار 
زاگرس مهمترین مشکل مدیریت عرصه   بلوط های 

های طبیعی استان است.

وی بیان کرد: حل این مشکل امروز به یک مطالبه 
مردمی تبدیل شده  و نیاز است هرچه سریع تر برای 

حل آن فکر اساسی و علمی صورت گیرد.
مدیرکل منابع طبیعی کهگیلویه و بویراحمد گفت: 
و  از جنگل های مناطق سردسیری  6۰ هزار هکتار 
برگ خوار  پروانه  آفت  دچار  استان  این  گرمسیری 

سفید و جوانه خوار بلوط شده است.
این  از  هکتار  هزار   25 داشت:  اظهار  بخت  جاوید 
و  کهگیلویه  باشت،  گرمسیری  مناطق  در  جنگل ها 

بهمئی دچار آفت پروانه برگ خوار سفید شده اند.
و  پاشی  سم  نوع  خشکسالی،  کرد:  تاکید  او 
این  ضد  گونه های  باغات  و  مرکبات  آلودگی های 
آفت را از بین برده اند و کاهش بارندگی ها از جمله 

علت های ایجاد آفت برگ خوار هستند.
مناطق جنگلی  توپوگرافی  به  اشاره  با  بخت  جاوید 
و  پاسداری  کرد:  تصریح  بویراحمد،  و  کهگیلویه 

حفاظت منابع طبیعی استان  به دلیل کمبود نیروی 
انسانی از دیگر مشکالت این اداره کل است.

و  کهگیلویه  آبخیزداری  و  طبیعی  منابع  مدیرکل 
بویراحمد بیان کرد: تامین اعتبار برای ایجاد پایگاه 
پروژه های  ایجاد  برای  اعتبار  تامین  حریق،  اطفای 
نیاز  مورد  امکانات  تجهیز  جنگل،  و  آبخیزداری 
نیروی یگان حفاظت و تبدیل وضعیت نیروی های 
انسانی که به طریق مختلف در این اداره کل مشغول 
به خدمت هستند، دیگر مطالبه حوزه منابع طبیعی 

کهگیلویه و بویراحمد است.
رئیس  معتمدی پور  علی  همچنین  نشست  این  در 
بیان  ضمن  وبویراحمد  کهگیلویه  کشاورزی  جهاد 
مشکالت حوزه کشاورزی استان  توجه به ضرورت 
مبارزه با آفات برگخوار سفید بلوط را الزم دانست 
و بر رفع مشکالت حوزه منابع طبیعی و آبخیزداری 

این استان تاکید کرد.

کشاورزی  کمیسیون  رییس  عسکری  محمدجواد 
مجلس نیز در این نشست ضمن توجه به وضعیت 
آفت بلوط و دیگر موارد مطرح شده منابع طبیعی  
حوزه  این  مشکالت  گفت:  بویراحمد   و  کهگیلویه 
برنامه های سفر رییس  آنان در  بررسی و مهمترین 
مجلس شورای اسالمی به این استان در اولویت قرار 

می گیرند.
 5۰۰ و  هزار   ۳12 با  بویراحمد  و  کهگیلویه  استان 
اکولوژیکی  موقعیت  و  شده  حفاظت  منطقه  هکتار 
گیاهی،  پوشش  دارای  خود  خاص  توپوگرافی  و 
گونه ای  به  است  متنوعی  حیاتی  منابع  و  جانوری 
و  زاگرس  جنگلی  پوشش  درصد   2۰ بر  افزون  که 
حدود 4۰ درصد گونه های دارویی کشور را در خود 

جای داده است.

 ایجاد مرکز تحقیقات بلوط 
زاگرس ضروری است

سیستم کمپرسور فشار ضعیف کارخانه گاز و گاز 
مایع گچساران تعمیر شد
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متولد فروردین : 
دوستان شما افراد بسیار خوبی هستند، اما گاهی اوقات وقتی که آنها با 
شما مخالفت می کنند، شما عصبانی می شوید. متأسفانه وقتی که عقاید 
خودداری  آنها  با  بحث  دادن  ادامه  از  معموالً  است،  متفاوت  شما  با  آنها 
می کنید. اما امروز اینگونه نیستید. حتی اگر وسوسه شوید که این کار را 
انجام دهید، به یاد داشته باشید اگر هیچ کس نخواهد که خودش را عوض 

کند، هیچ مسأله پیچیده ای حل نخواهد شد.
متولد اردیبهشت : 

شما در این روزها چشمان تان را بیشتر باز کرده اید و به زندگی تان دقیق 
تر می نگرید، تا جزییات زندگی را نیز دریابید.باید سعی کنید بین زندگی 
شخصی و روحیات تان یک تعادلی برقرار کنید زیرا روحیه شما با زندگی 
به همین دلیل کمی  ندارند  که در حال حاضر تجربه می کنید سنخیتی 

برایتان مشکل به نظر می رسد.
متولد خرداد :

 بادی از تغییرات بر فراز آسمان زندگی تان در حال وزیدن است، اما برای 
شما سخت است که دست به کار شوید چرا که هنوز آمادگی این کار را در 
خود نمی بینید. بازگشت عطارد به سیاره شما نشان دهنده این است که 

باید هدف خود را در زندگی مشخص کنید. 
متولد تیر :

 عجیب این است که اگر دیگران واقعا شما را مورد حمایت خود قرار دهند 
یا اینکه کارهای شما را با سرتکان دادن تصدیق کنند شما بیشتر از آنکه 
باید نگران می شوید. حقیقت این است که اگر کسی برخالف پیشرفت شما 
حرکت کند قادر هستید که به او بگویید و اگر بخواهید با او بجنگید فقط 

انرژی هدر دادن است. 
متولد مرداد :

 شما رابطه دوستانه خاصی با یک نفر برقرار کرده اید، و االن فکر می کنید 
که اگر بخواهید به این رابطه پایان دهید باید همه زندگیتان تغییر کند و از 
این رو به آن رو بشود. بنابراین این موضوع خیلی شما را ناامید و همچنین 
که  باعث شده  دیگران  به  شما  اندازه  از  بیش  اعتماد  است.  کرده  خسته 

خیلی بی احتیاط عمل کنید.
متولد شهریور :

احساس  خود  درون  را  متفاوتی  شخصیت  و  حس  امروز  ماه  تابیدن  با   
را  شما  امروز  حال  و  توانند حس  نمی  دیگران  که  هرچند  کرد.  خواهید 
تشخیص دهند اما در درون خود احساسات عمیقی را خواهید داشت که 
هنوز به سطح باالتر و ظاهری شما نرسیده است. از آنجا که افکار و احساس 
خود را با کسی در میان نگذاشته اید احساس سنگین بودن آنها را دارید. 

متولد مهر : 
رابطه متقابل شما با دیگران ممکن است به خاطر ترس غیر منصفانه باشد. 
از این می ترسید که شخصی سعی کند تا شما را تحت کنترل  اگر شما 
خودداشته باشد بعد ممکن است شما به روشنی انگیزه درست او را متوجه 
نشوید. با وجود اینکه نگرانی های اخیر شما ادامه نخواهد داشت هنوز بهتر 
است که سئوال های ضروری را بپرسید تا هر گونه شک و شبهه ای را از 

بین ببرید. 
متولد آبان :

 اگر امروز دیگران از شما انتظار داشته باشند که موقعیتی را اداره کنید 
و آن را سرو سامان دهید که بسیار دشوار و غیرعملی است،  شما از کوره 
این  ناخوشایندی خواهید داشت.  احساس  آن  بدنبال  و  رفت  در خواهید 
ریسک بزرگی برای شماست که در جواب آنها نه بگویید، بنابراین ممکن 
است که مجبور شوید اعتماد بنفس خود را تقویت کرده و این مسئولیت 

را قبول کنید. 
متولد آذر : 

حاال که ماه وارد خانه ششم شما یعنی خانه سالمتی شده است، شما خیلی 
نگران اوضاع جسمانی خود هستید و به فکر بهتر کردن وضعیت سالمتی 
سخت  کارهای  دادن  انجام  از  ندارید  خوبی  احساس  اگر  افتاده اید.  خود 
پرهیز کنید. برای مثال به جای اینکه ناگهان از همین االن به جای غذا 
شروع به خوررن هویج و سبزیحات کنید، کم کم رژیم غذایی خود را تغییر 

بدهید! همیشه قدم های کوچک نتایج بزرگی در پی دارد.
متولد دی :

 امروز ممکن است شما حرف های زیادی برای گفتن داشته باشید، اما که 
نمی دانید باید از کجا شروع کنید. متاسفانه، شما ممکن است دیگران را 
با احساسات شتاب زده که اشتباه هم هستند به دردسر بیندازید. این به 
خاطر این است که شما آنقدر سریع واکنش نشان می دهید که دوستان و 

افراد خانواده تان نمی دانند در سر شما چه می گذرد. 
متولد بهمن :

 امروز از یک طرف شما وسوسه شده اید از زیر کار فرار کنید و یا اینکه 
حداقل تا جایی که امکان دارد کار کمتری انجام دهید. البته این سخن به 
معنی این نیست که شما می خواهید کسی را گول بزنید؛ بلکه معنی این 
حرف این است که شما وسوسه شده اید به جای انجام دادن وظایف شغلی 

کاری لذت بخش تر انجام بدهید. 
متولد اسفند : 

انرژی شما اکنون در سطح باالیی قرار دارد و بسیار مهم است که در رابطه 
با این انرژی و زنده دلی تازه یافته خود مثبت بیندیشید. برنامه ریزی برای 
هفته های آینده بسیار مهم است چرا که مریخ زمان زیادی در نشان شما 
خواهد ماند. اعتماد به نفس خود را باال ببرید و کارهای خود را بر اساس 
برنامه ریزی انجام دهید. پشتکار شما در کنار تجربه و برنامه ریزی مهم 
دیگران  حرفهای  به  هاست.  برنامه  اجرای  در  شما  موفقیت  عوامل  ترین 

توجهی نکنید شاید کسانی باشند که بخواهند شما را منصرف نمایند.

3
فال روز 

مرکز پژوهش های مجلس شورای اسالمی طی 
نظر  و  مهریه  پیرامون  افکارسنجی  به  گزارشی 

مردم درباره مداخله قانون در آن پرداخت.
 مؤسسه افکار سنجی ملت مرکز پژوهش های 
به  گزارشی  طی  اسالمی  شورای  مجلس 
افکارسنجی پیرامون مهریه و نظر مردم درباره 

مداخله قانون در آن پرداخت.
افکارسنجی  مؤسسه  گزارش  این  اساس  بر 
 ۳1 زمانی  بازه  در  را  حاضر  نظرسنجی  ملت، 

اردیبهشت ماه تا 4 خردادماه سال 14۰1 انجام 
افراد  همه  پیمایش،  آماری  جامعه  است.  داده 
1۸ سال و باالتر در کل کشور بوده اند. در این 
پیمایش تعداد 1۰2۰ پرسشنامه به روش تلفنی 

از این جامعه آماری گردآوری شده است.

مهم ترین یافته های نظرسنجی
5۷/۹ درصد مهریه را در زندگی زناشویی مهم 
معتقدند  درصد   6۳/4 همچنین  نمی دانند. 
مردان در زمان تعیین مهریه، مقدار آن را چندان 
جدی نمی گیرند. بر اساس این نظرسنجی تعداد 
مناسِب سکه برای مهریه از دیدگاه مردم به طور 

میانگین ۹4 سکه است.
هیچ  سنگین  مهریه  گفته اند  درصد   56/2
از  ندارد.  زناشویی  زندگی  استحکام  در  تأثیری 

مقدار  تعیین  در  خانواده ها  درصد،   65/۸ نظر 
مهریه، چندان با مشکل مواجه نیستند. از نظر 
5۰/۳ درصد از مردم، تقسیم دارایی و ثروت در 
آغاز زندگی زناشویی بیشتر به نفع زنان است. 
همچنین 2۳/۹ درصد شروط ضمن عقد و 12 
زنان  نفع  به  بیشتر  را  سنگین  مهریه  درصد 
می دانند. از نظر 61 درصد از مردم، مهریه برای 

زنان به عنوان پشتوانه مالی محسوب می شود.
مهریه  بخشیدن  مردم،  از  درصد   6۷/۹ نظر  از 
گرفتن  در  زنان  به  می تواند  طالق  زمان  در 
حق نگهداری از فرزندان کمک کند. همچنین 
۷5/۸ درصد از مردم معتقدند بخشیدن مهریه 
می تواند به زنان کمک کند تا راحت تر طالق 
به خاطر  مردان  معتقدند  بگیرند. 4۸/2 درصد 
فشار خواسته های همسران خود  تحت  مهریه، 

معتقدند  پاسخگویان  درصد   ۷1/۹ دارند.  قرار 
برای  طالق  زمان  در  یا  زندگی  طول  در  زنان 
هستند.  مواجه  مشکل  با  خود  مهریه  گرفتن 
با  نحوی  به  مردم  از  درصد   ۸۳/۷ همچنین 
زندانی شدن مردانی که توانایی پرداخت مهریه 

را ندارند، مخالف هستند.
۸1/۹ درصد معتقدند برای گرفتن مهریه، قانون 
باید به زنان کمک کند. ۳۹/۸ درصد از مردم، 
مؤثرترین اقدام دولت برای کاهش میزان مهریه 
را تعیین سقف قانونی برای آن می دانند. 26/2 
درصد گفته اند دولت هیچ اقدامی نکند، 16/۸ 
درصد نیز دریافت مالیات پلکانی و 5/5 درصد 
کاهش  برای  را  ثابت  نرخ  با  مالیات  دریافت 

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

جدول کلمات متقاطع

گفت وگو

روايتي کوتاه از زندگي تا شهادت سيد عبداهلل حسيني 
در گفت وگوي »جوان« با يكي از اقوام شهيد
ماند تا در راه خدا قرباني شود

 تالطم زندگي و مرگ
وقتي من وارد خانواده حس��یني ها شدم، 
سیدعبداهلل تنها چهار سال داشت. متولد 
اول بهمن ماه سال 1346 بود. خدا را شکر 
خانواده شهید بسیار مؤمن و مذهبي بودند 
و من از حضور در جمع این خانواده احساس 
خوبي داش��تم. خوب یادم هس��ت شهید 
شش سال بیشتر نداشت. وقتي مي شنید 
کسي قسم مي خورد مي گفت قسم نخورید 
خدا خیلي بزرگ اس��ت. عبداهلل مهربان و 
دوست داش��تني بود. از همان کودکي به 
همت مادر مرحومش قرآن ی��اد گرفت و 
مادرش��ان حتي ب��راي او مربي خصوصي 

قرآن ه��م گرف��ت. همین 
قرابت با کالم الهي باعث شد 
نوجواني مؤدب و متین بار 
بیاید. ادب و متانتش باعث 
مي شد همه دوستش داشته 
باشند. یک جوان مذهبي و 
مؤمن و با اخالق که در کنار 
فعالیت هاي قرآني، کار هم 
مي کرد و چون به امور فني 
بسیار عالقه داشت، از سن 
کم رفت مکانیکي یاد گرفت 
و آنقدر تبح��ر پیدا کرد که 
موتور خودرو را باز مي کرد 
و مي بس��ت.  نمي دانم خدا 
براي عبداهلل چ��ه رقم زده 
بود. او بارها و بارها در تالطم 

زندگي و مرگ قرار گرفت. یک بار به شدت 
تصادف کرد. بار دیگر در دریا تا آس��تانگي 
غرق شدن پیش رفت. یک بار هم نزدیک 
بود که تریلي ایش��ان را زیر بگیرد اما همه 
آن اتفاقات به خیر گذش��ت. گویي ماند تا 
در راه خدا قرباني ش��ود. کمي که بزرگ تر 
شده بود به مادرش گفته بود مادر جان من 
باید بمانم تا شهید شوم. زمان جنگ ایران 
و عراق به خدمت سربازي رفت تا آنچه در 
توان دارد براي نظام هزینه کند. قد بلند و 

رشیدي داشت و تکاور ارتش شد. 
 تكاور ميدان

من گاهي ک��ه نامه هاي ش��هید از جبهه را 
مرور مي کنم، مي بینم سراس��ر عشق است 
و دلدادگي به خدا. هم��ه نامه هایش با این 
عنوان آغاز مي ش��د: به نام اهلل یگانه پاسدار 
حرمت خون ش��هیدان، . . . . . هر بار هم که 
خودش به مرخصي مي آمد از حال و احوال 
و شرایط منطقه و جبهه مي گفت. همه آن 
خاطرات را با شور و شادي تعریف مي کرد. 
سعي مي کرد فقط از خاطرات خوب و شیرین 
روزهاي جبهه و جهاد برایمان صحبت کند 
تا از جنگ چیزهاي خوب در یادمان بماند. 
ش��عري به این مضمون مي خوان��د: در روز 
جنگ فاتح میدان تکاور است... نور دو چشم 

ملت ایران تکاور است... 

 مادر بگذر از من
مادرش��وهرم مثل هر مادر دیگري از رفتن 
فرزندش به جنگ نگران بود. اما سیدعبداهلل 
به شوخي مي گفت: ننه جان چقدر به من شیر 
دادي بروم سر کوچه بخرم و بیاورم. مي گفت 
ننه ببین ش��کالت را چطور مي پیچند. یک 
روز هم من را اینطور برای��ت خواهند آورد. 
مادرش مي گفت نگ��و دلم مي لرزد، ناراحت 
مي شوم. سید مي گفت: مامان ما باید برویم 
و باید بگذري از من. این همه پس��ر را بزرگ 
کردي براي چ��ه؟ روز آخر را خوب به خاطر 
دارم بسیار زیبا و رعنا شده بود. آن روز گفت 
شما را به خدا مي سپارم و مي روم. در آخرین 

مأموریت به دوس��تش نامه اي داده بود که 
عازم مأموریت هستم و نمي دانم باز مي گردم 

یا نه؟
  خبر آمد خبري در راه است 

س��یدعبداهلل در تاریخ شش��م م��رداد ماه 
1366 در عملیات نصر 4 منطقه میمک به 
شهادت رسید. پیکرش را بعد از دو هفته به 
خانه آوردند. ابتدا پیکرش در منطقه مورد 
محاصره عراقي ها قرار داشت که همرزمانش 
شبانه با بس��تن طناب به کمرش آرام آرام 
او را از منطقه مورد نظر به س��مت نیروهاي 
خودي مي کشند و اینگونه پیکرش به آغوش 
خانواده بازگشت. شهادتش تقریباً مصادف 
ش��ده بود با واقعه کش��تار حجاج ایراني در 
خانه خدا. یکي از همرزمانش به در خانه ما 
آمد و خبر شهادتش را به شوهرم داد. ساعت 
8 شب بود. همسرم چیزي به مادرش نگفت. 
فردا صبح بعد از اطمینان از شهادت ایشان، 
مادرش را در جریان قرار داد. بعد از شهادت 
سید وصیتنامه اش را پیدا نکردیم. اما همیشه 
مي گفت: به عش��ق خدا، پیامب��ر و دفاع از 
اس��الم مي خواهم بروم. از مادرم مي خواهم 
من را حالل کند. )13س��ال بیشتر نداشت 
که پدرش ب��ه رحمت خدا رفت( همیش��ه 
پشتیبان والیت فقیه باشید تا این انقالب به 

دست صاحب اصلي اش برسد. 

  صغري خيل فرهنگ
سيدعبداهلل حسيني زاده نوشهر و بزرگ شده نظرآباد کرج بود. پدر و مادري کشاورز 
داش�ت و زندگي ش�ان کم و زياد با خوشي و س�ادگي مي گذش�ت تا اينكه غيرتش او 
را رهس�پار راهي بي بازگشت کرد. ش�هيد حس�يني در کودکي بارها و بارها تا آستانه 
مرگ پيش رفته ب�ود اما خدا مي خواس�ت او را به هن�گام روز واقع�ه و ميدانداري در 
جبهه ه�اي جنگ نگ�ه دارد. س�يد ماند ت�ا با ش�هادت از دني�ا برود. ش�هيد عبداهلل 
حسيني متولد س�ال 46 بود و سال 66 نيز به ش�هادت رس�يد. در نبود پدر و مادرش 
که حاال چند سالي مي شود هر دو به فرزند شهيدشان پيوس�ته اند، از عروس خانواده 
حسيني ها خواس�تيم تا مختصري از زندگي شهيد حس�يني را برايمان بازگو کند. در 
روايت زير داستان زندگي شهيد حس�يني را از زبان همس�ر برادرش پيش رو داريد. 

برش هايي از زندگي شهيدان شاخص ارتش به مناسبت 29 فروردين روز »ارتش جمهوري اسالمي ايران«

جاودانگي هاي قهرمانان
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88498481ارتباط با ما

  احمد محمدتبريزي
امام خمين�ي، ارتش را مهم ترين س�ازمان تش�كيل دهنده بنيه دفاعي کش�ور 
مي دانس�تند که با هزينه مردم تشكيل شده و توسعه يافته اس�ت و بايد اهداف 
اين سازمان در خدمت منافع مردم و کشور باش�د. در حالي که بسياري از افراد و 
گروه هاي سياسي به ويژه گروه هاي چپ و مجاهدين خلق، اصرار بر انحالل ارتش و 
ايجاد ارتش جديدي با عنوان ارتش بي طبقه توحيدي داشتند حضرت امام به حفظ 

ارتش و ادامه حيات آن پس از پيروزي انقالب اسالمي معتقد بودند. امام خميني 
بر اين باور بودند که مشكل اصلي ارتش، حاکميت شاه مستبد بر آن و عدم تكيه 
بر تعاليم الهي بوده است که آن را عالوه بر مأموريت ذاتي که حفظ تماميت ارضي 
کشور است در خدمت منافع امريكا قرار داده و نيز براي حفظ تاج و تخت سلطنت 
به کار گرفته است. بنابراين با تغيير ساختار فرماندهي و کنترل آن، ارتش مي تواند 
در خدمت مردم باشد و به ارتشي مستقل و متكي بر ظرفيت ها و توانمندي هاي ملي 

تبديل شده و به مأموريت ذاتي خود بپردازد. بر همين اساس يكي از اولين اقدامات 
امام خميني براي نش�ان دادن اهميت نيروهاي مس�لح، تعيين روز 29 فروردين 
سال 1358 به عنوان روز ارتش بود. امام در پيامي که در اين باره صادر فرمودند از 
ارتش خواستند تا در همه شهرهاي ايران از مقابل مردم رژه برود و وفاداري خود 
را به ملت نش�ان دهد و از مردم هم خواستند تا از چنين ارتشي حمايت کنند. در 
ادامه نگاهي به بخش هايي از زندگي شهداي شاخص ارتش داريم که مي خوانيد. 

شهيد ولي اهلل فالحي
در آبان ماه سال 1359 در سوس��نگرد، عملیاتي علیه نیروهاي عراقي انجام گرفت تا آن شهر از تعرض دشمنان رهایي یابد. 
شهید فالحي در نقطه اي میان خط آتش نیروهاي خودي و سربازان دشمن براي نظارت بر این عملیات حضور داشت و تنها 
فرد همراه ایشان من بودم. تبادل آتش بین دو طرف به شدت ادامه داشت. انفجار گلوله هاي توپ و خمپاره در اطراف ما به طور 
پراکنده شنیده مي شد. دکتر چمران در آن عملیات مجروح گردید و تعدادي از رزمندگان ما هم به شهادت رسیدند. به شهید 
فالحي پیشنهاد کردم که براي محافظت از ترکش ها و گلوله ها، از کاله آهني استفاده کند، اما او اظهار داشت: » اگر نگهدار 
من آن است که من مي دانم شیشه را در بغل سنگ نگه مي دارد.« با این وجود از ایشان که آن زمان رئیس ستاد مشترک بود 
خواهش کردم که براي اطمینان خاطر استفاده از کاله آهني، هنگام انفجار گلوله ها به روي زمین دراز بکشند. شهید فالحي با 
لبخندي گفت:»تو از من خاطر جمع باش، چون انسان شهید نمي شود مگر آنکه قبل از شهادت، کامل شده باشد. ضمن آنکه 
من هنوز به آرزویم نرسیده ام. «من که در پي راهي براي بازگشت یا جان پناه امني بودم، پرسیدم: 
تیمسار شما مگر چه آرزویي دارید؟ لحظه اي تأمل کرد و سپس گفت: »مي داني تنها آرزوي 
من چیست؟« گفتم: آرزوي هر فرد نظامي در مرحله اول، سربلندي میهن و اهتزاز پرچم 
کشور به نشانه عزت و عظمت آن ملت است و این نشان مي دهد که مردم آن کشور زنده، 
پویا و در دنیا قابل احترام هستند. ایشان گفتند: »بله، همه اینها درست است اما مي داني 
که من وجب به وجب خاک خوزستان را به علت محل خدمت اولیه ام مي شناسم. با توجه 
به پیشروي سریع عراق آرزو داش��تم که ارتش عراق زمینگیر شود که چنین شد. تنها 
یک آرزوي بزرگ دیگر دارم. تنها آرزویم این است که ارتش متجاوز عراق را از 
اطراف آبادان تا مارد عقب بنشانیم.« کمتر از یک سال بعد تیمسار فالحي به 
آرزوي خود رسید اما چند ساعت پس از تحقق این آرزو، به واالترین مقام 

انساني یعني شهادت در راه خدا نائل گردید. 

شهيد جواد فكوري
فکوري جزو بزرگاني بود که پله پله، نردبان ترقي را طي کرد و وقتي به جایگاه خلباني و کسوت هدایت جنگنده هاي ایراني 
رسید، کمال واقعي را با تمام وجود حس و لمس کرد. فکوري مي گفت: »ارتش جمهوري اسالمي ایران هم دوش با سایر 

رزمندگان، پاسداران دلیر و نیروهاي بسیج، به طور قطع پیروز خواهد شد و امیدوارم 
در آینده اي نه چندان دور به این هدف نهایي خود که پیروزي است، برسیم.«  در 
مصاحبه دیگر چنین گفته بود: »ما اگر خود را به مرحله خودکفایي و استقالل 
اقتصادي، فرهنگي، سیاس��ي و نظامي نرسانیم، مسلماً نمي توانیم ادعا کنیم 
که انقالب را به پیروزي رس��انده ایم. این جنگ تحمیلي براي هر چه بیش��تر 
وابسته کردن امپریالیسم و به دنبال محاصره اقتصادي علیه این ملت توسط 
امریکا طرح ریزي شده و ما باید بدانیم براي کس��ب پیروزي در این جنگ، 

همچون مسلمانان صدر اسالم در شعب ابیطالب که سه سال تمام 
در دره اي خشک و در شرایط دشوار اقتصادي زندگي کردند و 

حاضر به وابستگي نش��دند زندگي کنیم، اگر شده با چنگ 
و دندان بجنگیم و ایمان داشته باش��یم، خدا ما را یاري 

خواهد کرد.«

شهيد علي صيادشيرازي
یک سال پس از شروع جنگ تحمیلي و پس از شهادت فرماندهان شهید فالحي، فکوري، کالهدوز، نامجو، جهان آرا و انتصاب 
سرلشکر ظهیرنژاد به ِسَمت رئیس ستاد مش��ترک ارتش در 9 مهرماه 1360، سرهنگ صیادشیرازي با فرمان حضرت امام 
خمیني )ره( به سمت فرماندهي نیروي زمیني ارتش جمهوري اسالمي ایران منصوب و وارد جبهه هاي غرب و جنوب شد. 
در طول حدود پنج سال انجام وظیفه در این مسئولیت خطیر، عملیات هاي سرنوشت سازي چون طریق القدس، فتح المبین، 
بیت المقدس و دهها نبرد دیگر با هدایت و فرماندهي او انجام شد که موجب بیرون 
راندن دشمن از خاک سرزمین اسالمي ایران گردید. آن شهید واالمقام در 
صحنه هاي نبرد با ضدانقالب و جنگ تحمیلي بارها مجروح شد و با همان 
حال مجروحیت به مب��ارزات خود ادامه داد. وي الیق آن ش��د که رهبر 
کبیر انقالب اسالمي، حضرت امام خمیني)ره( در پایان مسئولیت وي در 
ِسمت فرماندهي نیروي زمیني او را این گونه توصیف فرمایند: »با تقدیر از 
زحمت هاي طاقت فرساي سرکار سرهنگ صیادشیرازي که با تعهد کامل 
به اسالم و جمهوري اسالمي در طول دفاع مقدس، از هیچ گونه 
خدمتي به کشور اس��المي خودداري نکرده و امید است در 
آینده نیز در هر مقامي باشد موفق به ادامه خدمت هاي 

ارزنده خود باشد. . .«

شهيد يوسف كالهدوز
شهید کالهدوز عاشق مطالعه بود و بیشتر اوقات فراغت خود را صرف ورزش و مطالعه مي کرد. به ساده زیستن عالقه زیادي 
داشت. تدوین اساسنامه تشکیالتي سپاه از جمله مواردي است که ش��هید در آن نقش بسزایي داشت و زماني که مقرر شد 
براي سپاه آرم و عالمتي در نظر گرفته شود، وي معتقد بود باید با صاحب نظران مشورت شود. در این زمینه سهل انگاري را 
بجا نمي دانست. اهل افراط و تفریط نبود. برخوردهایش کاماًل حساب شده و سنجیده بودند. حالت تعادل ایشان در زندگي 
مي تواند سرمشق و الگوي خوبي براي سایر برادران سپاه باشد. او عنصري آگاه و در تمام زمینه ها فعال، کنجکاو و نمونه بود. 
راستي، درستي و صداقت در کارها، رفتار و گفتارش جلوه گر بود. اطاعت او از امام در حد تعبد بود، زیرا او خود را از صمیم قلب 
مطیع اوامر امام مي دانست و مي کوشید حرکات و سکناتش با خواسته هاي حضرت امام مطابقت کامل داشته باشد. بسیاري 
از دوس��تان و همرزمان وي معتقدند که او عصاره و خالصه سپاه پاسداران انقالب اس��المي است و مجموع ویژگي هایي که 
انقالب براي یک سپاهي و یک پاسدار اسالم قائل است در او گرد آمده بود. او از تظاهر و خودنمایي 
پرهیز داشت و در انجام وظایف اجتماعي، اعتقادي و مذهبي مي کوشید کارها را بدون ریا و تنها 
به خاطر رضاي خدا انجام دهد و همین صفت حسنه او بود که باعث شد همسایگانش متوجه 
نشوند کسي که در همسایگي آنها زندگي مي کند قائم مقام سپاه پاسداران انقالب اسالمي 
است. همین امر باعث شده بود که تمامي اهل محل و همسایگان انقالب اسالمي است. همین 
امر باعث شده بود که تمامي اهل محل و همسایگان انگشت حسرت به دهان گیرند که چرا او را 
بهتر و بیشتر نشناخته اند. در انجام فرمان هاي الهي پایبند بود و تحت هیچ شرایطي از انجام آن، 
شانه خالي نمي کرد. در محیط خانواده آرام و متین بود چنانکه همه او را دوست مي داشتند. 
در کارها بسیار جدي و مطمئن بود و احساس مسئولیت مي کرد. مردم دار، خوش فکر، 
مؤدب و پاکیزه بود و به راستي که خلوص و ادب و رفتار او مي تواند براي همگان 

سرمشق و الگوي خوبي باشد. 

شهيد موسي نامجو
همسر شهید نامجو روحیه و رفتار وي را چنین توصیف مي کند: » از وقتي سعادت همسري این مرد بزرگ 

را پیدا کردم، دگرگوني سیاس��ي در زندگي من به وجود آمد و با کمک و ارش��اد او، شور و شوق 
نهفته مذهبي ام شکوفا ش��د. تحت تأثیر اعتقادات شهید نامجو، تالش مي کردم خودم را به او 
برسانم و معلومات علمي و اجتماعي ام را باال ببرم. سید موسي در طول زندگي پربرکتش، نه 
تنها همسري نمونه و شایسته براي من بود بلکه حکم آموزگاري پرحوصله را داشت که در همه 
مراحل زندگي، مرا راهنمایي مي کرد. شهادت  آرزوی ایشان بود. در نیمه های شب، وقتی به 
نماز می ایستاد، با خدا راز و نیاز می کرد و با اشک و ناله های بلند از خدا آرزوی شهادت می کرد. 

او در مورد شهادتش با بچه ها صحبت کرده بود و آنها را آماده شهادت خود کرده بود. 
البته این آمادگی را از س��الها قبل به من داده بود و از من خواس��ته بود در صورت 

شهادت او اصال گریه نکنم.«  شهید موسي نامجو در روز 7 مهرماه 1360 هنگامي 
که به همراه جمعي از فرماندهان قصد رجعت به تهران جهت عرض گزارش 

خدمت امام)ره( داشتند دچار سانحه شدند و هواپیماي ایشان در نزدیکي 
کهریزک سقوط کرد. 

شهيد حسن آبشناسان
زماني که صدام خیلي از شهرها را موشک باران مي کرد، آبشناسان نامه اي با این مضمون به او نوشت: » اگر جناب صدام حسین ژنرال 
است و فنون نظامي را خوب مي داند و نظریه پرداز جنگي است، پس به راحتي مي تواند در دشت عباس با من و دوستان جنگ آورم 
مالقات کند و با هر شیوه اي که مي پسندد، بجنگد، نه اینکه با بمب افکن هاي اهدایي شوروي محله هاي 
مسکوني و بي دفاع را بمباران کند و مردم را به خاک و خون بکشد.« صدام حسین در جواب 
نامه ایشان، ژنرال قادر عبدالحمید را با گروه ویژه اش به دشت عباس که جوالنگاه آبشناسان 
و شیران ایراني اش بود، فرستاد تا آن ژنرال عراقي، در اصطالح یک جنگ تخصصي را به 
وي نشان بدهد. دالور دشت عباس که سال ها قبل در اسکاتلند، عبدالحمید و گروهش 
را در مسابقه کوهنوردي ارتش هاي منتخب جهان شکست داده بود، بار دیگر در نبردي 
حقیقي مقابل ژنرال عراقي قرار گرفت و بعد از یک درگیري طوالني، وي و لش��کرش را 
شکست داد و توانست تعداد بسیاري، از جمله خود عبدالحمید را به مدد نیروهاي کارآزموده 
و جنگ آورش به اسارت بگیرد. امیر سرتیپ کیاني درباره شهید آبشناسان مي گوید:»در 
عملیات قادر، ایشان به دیدگاه تاکتیکي آمد )جایي که با دشمن فاصله کمي دارد(. آن 
شهید بالفاصله دستور داد تا چادري براي نماز برپا کنند تا نماز به جماعت برگزار 
شود. در آن موقع گلوله هاي دشمن برسر ما مي بارید و تعدادي از پرسنل از شرکت 
در نماز جماعت اضطراب داشتند. شهید آبشناسان متوجه موضوع شد و گفت 
عملیات ما و جنگ ما براي نماز است. به دنبال فرمایش آن بزرگوار، همه در نماز 

جماعت شرکت کردیم و نماز عاشقانه اي اقامه شد.« 
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حل جدول 3121

واکنش پلیس فتا به ادعاهای فروش 
سواالت کنکور و کشف تجهیزات تقلب

به  پلیس  که  کرد  اعالم  فراجا  فتای  پلیس  اجتماعی  معاون 
موضوع ادعاهایی مبنی بر تقلب یا فروش سواالت کنکور ورود 
فروش سواالت  از  موردی  به  پلیس  این  تاکنون  البته  و  کرده 
رامین  سرهنگ  است.  نرسیده  آزمون  برگزاری  از  قبل  کنکور 
درباره  شده  مطرح  خبرهای  و  ادعاها  برخی  درباره  پاشایی، 
فروش سواالت کنکور سراسری در فضای مجازی گفت:  پیش 
اقدام  روش  این  با  سودجو  افراد  از  برخی  کنکور  برگزاری  از 
به کالهبرداری از متقاضیان شرکت در کنکور سراسری کرده 
این  که  شد  مشخص  بررسی ها  در  شدند.  دستگیر  که  بودند 
از  تنها  و  نداشته  کنکور  سواالت  به  دسترسی  هیچگونه  افراد 
داد:   ادامه  وی  بودند.  زده  کالهبرداری  به  دست  طریق  این 
همچنین شایعاتی نیز در مورد فروش سواالت کنکور سراسری 
وجود داشت که پلیس فتا نسبت به بررسی این موارد نیز اقدام 
فروش  از  موردی  به  فتا  پلیس  کارآگاهان  آن  جریان  در  کرد 
و  تحقیقات  البته  نرسیدند  کنکور  برگزاری  از  پیش  سواالت 
پیگیری های پلیس در این خصوص همچنان ادامه دارد و اگر 
مواردی مشاهده شود، حتما با آن برخورد خواهد شد. معاون 
تقلب در  ادوات و تجهیزات  فراجا  درباره فروش  فتای  پلیس 
کنکور نیز اظهارکرد: در این مورد نیز پیش از برگزاری کنکور 
با چند مورد از این موارد که اقدام به تبلیغ فروش کرده بودند، 
برخورد شد. همچنین در طول برگزاری کنکور سراسری نیز در 
چند مورد معدود، تعدادی از این ادوات از شرکت کنندگان در 
کنکور کشف و ضبط شد. این موارد شامل تجهیزات هوشمند 
قرار  شناسایی  مورد  که  بود   ... و  گوشی  میکروچیپ،  نظیر 
گرفت. وی ادامه داد: این افراد عمدتا از غفلت مراقبین در کنکور 
بودند  کرده  تجهیزات  این  از  استفاده  به  اقدام  و  کرده  استفاده 
که بازداشت شدند. در بررسی لوازم همراه این افراد نیز برخی 
پاشایی در عین حال  استخراج شد.  ادله دیجیتال  و  تصاویر  از 
برای  نیز  تقلب  ادوات  این  که  داد  نشان  بررسی ها  البته  گفت: 
آن  از  استفاده  به  موفق  آنان  و  نبوده  کارساز  استفاده کنندگان 
نشده بودند. اما به هرحال استفاده از چنین ادواتی جرم بوده و 
با آن برخورد می شود. معاون اجتماعی پلیس فتای فراجا تاکید 
کرد که استفاده از چنین اقالمی بسیار اندک و انگشت شمار بوده 
و عالوه بر اینکه استفاده کنندگان موفق به استفاده از آن نشدند، 

پلیس نیز با آنان برخوردهای قانونی الزم را انجام داده است.

کالهبرداری از مردم در پوشش میوه فروش سیار
کالهبردار  دو  بازداشت  از  بزرگ  تهران  فتای  پلیس  رئیس 
مسلح که با روش اسکیمر چندین میلیارد ریال از شهروندان 
معظمی  داوود  سرهنگ  خبرداد.  بودند،  کرده  کالهبرداری 
از  زیادی  تعداد  پیش  چندی  گفت:  دراین باره  گودرزی، 
شهروندان به پلیس فتا تهران بزرگ مراجعه و اعالم کردند که 
مبالغی به صورت غیرمجاز از حساب آنان برداشت شده است که 
پرونده در  این  به  مالباختگان، رسیدگی  اظهارات  اخذ  از  پس 
دستورکار ماموران قرار گرفت و کارشناسان پلیس فتا تحقیقات 
خود در این زمینه را آغاز کردند. وی افزود: در تحقیقات اولیه 
کارشناسان پلیس فتای پایتخت مشخص شد همه قربانیان این 
پرونده بعد از خرید از یک میوه فروش سیار در تهران حسابشان 
خالی شده و به روش اسکیمر مورد کالهبرداری قرار گرفته اند. 
مرحله  در  بزرگ  تهران  فتا  پلیس  افسران  داد:  ادامه  گودرزی 
میوه  پوشش  تحت  مجرمین  شدند  متوجه  پرونده  تحقیقات 
تهران مشغول  در  بار  وانت  با یک خودروی  فروشان دوره گرد 
مالباختگان  بانکی  کارت های  کپی برداری  از  پس  و  شده  کار 
به وسیله دستگاه اسکیمر اقدام به برداشت غیرمجاز از حساب 
بانکی آنان کرده اند که با بررسی های تکمیلی و بهره گیری از 
و  شناسایی  را  افراد  این  شدند  موفق  علمی  و  فنی  روش های 
پس از تشریفات قضایی، هر دو متهم را در محل اختفای خود 
در یکی از مناطق جنوبی تهران دستگیر و به همراه تجهیزات 
مرکز  اعالم  اساس  بر  کنند.  منتقل  فتا  پلیس  به  اسکیمر 
اینکه  به  اشاره  با  وی  بزرگ،  تهران  فتای  پلیس  اطالع رسانی 
اسکیمر  روش  به  کالهبرداری  سابقه داران  از  دستگیرشدگان 
شده اند،  دستگیر  فتا  پلیس  توسط  مرتبه  چندین  و  هستد 
خاطرنشان کرد: متهمان در حین دستگیری مسلح بودند و یک 

قبضه سالح کمری نیز از این افراد کشف شد.

خبر

جدول 3122

پژوهش  و  اپیدمیولوژی  کمیته  دبیر 
کمیته علمی کشوری مقابله با کووید1۹ 
با اشاره به روند افزایشی کرونا در کشور 
انتظار  از  دور  گفت:  اخیر،  روزهای  طی 
به   BA5 و   BA4 واریانت  که  نیست 

زودی در کشورمان غالب شود.
دکتر مسعود یونسیان، با اشاره به گزارش 
افزایش  بر  مبنی  بهداشت  وزارت  اخیر 
در  کووید  سرپایی  و  بستری  برابری  سه 
این  اینکه  احتمال  گفت:  اخیر،  روزهای 
افزایش ها را طی هفته آینده هم ببینیم، 

کم نیست و احتمالش نسبتا باالست.

افزایش موارد ابتال به کرونا
 با ۲ واریانت واکسن گریزتر در دنیا

وی با بیان اینکه در این زمینه باید به چند 
واقعیت  یک  افزود:  کرد،  توجه  واقعیت 
این است که علی رغم اینکه ساب واریانت 
BA2 اُمیکرون و زیرمجموعه های آن در 
دنیا غالب بوده است، اکنون چندین هفته 
متوالی است که BA4 و BA5 که از قاره 
سایر  و  آمریکا  به  بعد  آفریقا شروع شد، 
نقاط دنیا رفت، رو به افزایش می گذارد. 
غالب نشده و همچنان  البته شاید هنوز 
حال  در  بنابراین  است.   BA2 با  غلبه 
 BA5 و BA4 تعداد موارد حاضر سهم 
در دنیا افزایش پیدا کرده و این ها هم دو 
واریانتی هستند که نسبتا واکسن گریزی 

بیشتری دارند.

روند افزایشی کرونا
 در همسایگی ایران

باید  حال  عین  در  داد:  ادامه  یونسیان 
کشورهای  وضعیت  به  هم  نگاهی 
بین  در  باشیم.  داشته  همسایه مان 
کشورهای همسایه می بینیم که در کشور 
بحرین  عراق،  امارات،  عربستان،  کویت، 
افزایش  اخیر  هفته  چند  طی  ترکیه  و 
به  نسبت  هفته  هر  و  داشتند  را  موارد 
داشته اند.  را  افزایش هایی  قبل  هفته 
اینکه چه  بر  آمار و گزارشی مبنی  البته 
کشورها  آن  در  ساب واریانتی  یا  واریانت 
می توان  است،  اما  نشده  اعالم  بوده، 
توسعه  با  که  کرد  نتیجه گیری  اینطور 
و  آمریکا  در   BA5 و  BA4 واریانت دو 
اروپا که به طور دقیق گزارش کرده و با 
افزایش موارد همراه بودند و قله کوچکی 
زدند، کشور ما هم احتماال از این قاعده 

مستثنی نیست.
تعداد تست ها

 افزایش چندانی نداشته است
وی با بیان اینکه البته ممکن هم هست 
گفت:  ندهد،  رخ  کشور  در  احتمال  این 
اما به هر حال ما با یک احتمال هم باید 
دوراندیشی خودمان را داشته باشیم. اگر 
آن احتمال بسیار ناچیز باشد، می گوییم 
نیاز نیست که جامعه را نگران کنیم، اما 

شواهدی  و  نیست  ناچیز  احتمال  زمانی 
را هم می بینیم. باالخره از قول همکاران 
معاونت بهداشتی، در طی هفته های اخیر 
حال  عین  در  دیده ایم.  را  موارد  افزایش 
تعداد  که  بود  اعالم شده  اینکه  علی رغم 
بررسی  اما  یافته،  افزایش  تست هایمان 
هم  تست ها  تعداد  که  دیدیم  و  کردیم 
آنچنان افزایشی نداشته است. بنابراین به 
نظر می رسد که باید افزایش موارد ابتالی 
را جدی تر  بستری کووید 1۹  و  سرپایی 
افزایش  این  به هر حال  بگیریم.  نظر  در 
نوساناتی  البته  است.  بوده  هم  محسوس 
وجود دارد که به نوسانات نگاه نمی کنیم، 
بلکه به روند اصلی و دیرپا توجه می کنیم. 
نگاه می کنیم،  به خصوص وقتی هفتگی 

روند افزایشی بوده است.
احتمال غلبه واریانت های جدید

 در کشور
نمی توان  فعال  اینکه  بیان  با  یونسیان 
دلیل مشخصی را برای این افزایش بیان 
دنیا  کشورهای  سایر  با  اگر  گفت:  کرد، 
انتظار نیست  از  مشابهت یابی کنیم، دور 
 BA4 که این افزایش را به افزایش سهم
انتظار  از  دور  کنیم.   منتسب   BA5 و 
به   BA5 و   BA4 واریانت  که  نیست 

زودی در کشورمان غالب شود.
احتمال دو رقمی شدن مرگ ها

وی درباره احتمال بروز پیک جدید کرونا 
افزایشی،  روند  این  دنبال  به  کشور  در 
وضعیت  که  دنیا  نقاط  بقیه  در  گفت: 
مشابه ما را داشتند، یک قله ای با ارتفاع 
قله  به  نسبت  یک ششم  تا  یک پنجم 
اصلی اُمیکرون داشتند. یعنی اگر در قله 
هزار   2۰ روزانه  ابتالی  به  اُمیکرون مان 
ابتالیمان  اعداد  اینکه  نفر رسیدیم، حاال 
انتظار  از  دور  شود،  رقمی  چهار  روزانه 
نیست و دو رقمی شدن مرگ ها هم دور 

آن  احتمال  متاسفانه  و  نیست  انتظار  از 
وجود دارد.

افزایش  این  تاثیر  زمان  درباره  یونسیان 
موارد سرپایی بر روی بستری و مرگ های 
بیماری، گفت: هرجایی در  این  از  ناشی 
دارد.  را  خودش  خاص  نسخه  بیماری، 
نمی توان قطعا گفت از آنجایی که موج در 
اروپا و آفریقا و ... فروکش کرد، در ایران 
هم حتما همین اتفاق می افتد. زیرا تقارن 
رویدادهای  و  وقایع  خصوص  به  وقایع 
با  جمعیتی  جابجایی های  از  ناشی 
جدید،  واریانت های  ورود  از  ناشی  وقایع 
رویدادها  این  اگر  است.  تعیین کننده 
مراسمات  و  مدارس  بازگشایی  همچون 
ماه محرم و ... همراه با رعایت پروتکل ها 
و بویژه استفاده از ماسک باشد، می توان 

گفت که مشکلی پیش نمی آید.
توصیه هایی برای رعایت پروتکل ها 

در شرایط فعلی
همان  توصیه ها  اینکه  بیان  با  یونسیان 
توصیه های قبلی هستند، گفت: همچنان 
باید در فضاهای بسته به ویژه فضایی که 
در  کنیم.  استفاده  ماسک  ندارد،  تهویه 
جایی که تجمعاتی وجود دارد و افراد باهم 
تماس دارند، باید حتما ماسک بزنند. در 
عین حال اگر بتوان کاری کرد که افرادی 
از  نکرده اند،  تزریق  را  کرونا  واکسن  که 
و  اجتماعات، جاهای سربسته  در  حضور 
... محروم شوند، بسیار کمک کننده است. 
زیرا این افراد هم خودشان را به مخاطره 

می اندازند هم جامعه را.

۲۵ درصد از افراد جامعه واکسن 
کرونا تزریق نکرده اند

رسمی  آمارهای  اساس  بر  گفت:  وی 
کشور حدود 2۰ تا 25 درصد افراد واجد 
کرونا  واکسن  اصال  جامعه  در  شرایط 

تزریق نکردند و بین ۳۰ تا ۳5 درصد هم 
که  کرده اند  تزریق  واکسن  دز  یک  فقط 
ما به آنها جمعیت آسیب پذیر می گوییم.
اما و اگرها درباره تزریق دز بوستر

واکسن های  تزریق  ضرورت  درباره  وی 
بوستر در شرایط فعلی، گفت: باید توجه 
کرد که ایده آل ما این است که اگر قرار 
کنیم،  تزریق  بوستری  واکسن  است 
ویروس  به  که  کنیم  تزریق  بوستری 
نداشته  را  این  اگر  باشد.  مرتبط  جدید 
واکسن های  همان  از  می توان  باشیم، 
برای  حال  این  با  کرد.  استفاده  موجود 
انتخاب  را  گروهی  باید  بوستر  دز  تزریق 
کنیم که بیشتر در معرض خطر هستند؛ 
فقط  یا  نزدند  واکسن  که  افرادی  یعنی 
یک دز واکسن تزریق کردند، افراد با سن 
افرادی  ایمنی.  نقص  دارای  افراد  یا  باال 
که سن باال ندارند، بیماری ندارند و سه 
دز واکسن تزریق کرده، حتی اگر سطح 
نظر  به  یابد،  کاهش  هم  آنتی بادی شان 
دارند  خاطره ای  سلول های  که  می رسد 
واکنش  می تواند  بدن  آن  اساس  بر  که 

نشان داده و ایمنی را ایجاد کند.
یونسیان گفت: تزریق دز بوستر به همه 
چقدر  نمی دانیم  طرف  یک  از  افراد، 
ضرورت دارد و از طرفی هنوز نمی دانیم 
که تزریق واکسن های متعدد و مکرر آیا 
ممکن است عوارضی ایجاد کند یا خیر. 
بسنجیم.  را  احتمالی  ضرر  یا  فایده  باید 
هر دارو یا واکسنی هم طبیعتا عارضه ای 
که  می کنیم  توصیه  را  آن  زمانی  و  دارد 
احتمالی اش  ضررهای  از  بیش  منافعش 

باشد.
وی گفت: زمان های متفاوتی برای تزریق 
بین  بوستر مطرح می شود که عمدتا  دز 
را  قبلی  دز  از  بعد  ماه  شش  تا  ماه  سه 

توصیه می کنند.

افزایش محسوس کرونا در کشور؛
BA۵ و BA۴ احتمال غلبه واریانت های 

بر اساس اعالم مرکز پژوهش های مجلس 
شورای اسالمی؛

مهریه مناسب از دید مردم 
۹۴ سکه است
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بهترین رژیم غذایی برای زنان 
کدام است؟

از  بسیاری  که  باورند  این  بر  تغذیه  متخصصان 
نگران  سالگی   5۰ سن  در  وزن  افزایش  با  مراجعین 
از هلث، دکتر جانیس فی  نقل  به  و متحیر هستند. 
عملکرد  قطع  با  زن  مراجعین  از  برخی  کرد:  اظهار 
منظم  قاعدگی  پایان  و  تخمدان ها  تخمک گذاری 
اضافه  وزن  پوند   ۳۰ تا   1۰ بین  یائسگی  هنگام  در 
در  تغذیه  متخصص  اسمیت،  ماکسین  می کنند. 
کلیولند می گوید: در یائسگی، ترکیب بدن زنان تغییر 
ویژه در  به  و تجزیه عضالت و تجمع چربی  می کند 
ناحیه شکم افزایش می یابد. افزایش وزن را می توان به 
متابولیسم کندتر نسبت داد اما نتایج تحقیقات نشان 
و  افراد 4۰  برای  متابولیسم  تغییرات در  می دهد که 
5۰ ساله قابل توجه نیست. امی کیمبرلین، سخنگوی 
ملی آکادمی تغذیه و رژیم شناسی بیان کرد: بدن زنان 
با افزایش سن، نوسانات هورمونی را تجربه می کند و 
افزایش وزن شود. شرایط پزشکی  به  می تواند منجر 
باال  با  بالقوه است.  از عوامل  مزمن جدی یکی دیگر 
بیماری هایی  دچار  آنان  از  برخی  زنان،  سن  رفتن 
و  وزن شود  نوسانات  به  منجر  می تواند  که  می شوند 
خون  فشار  و  قلبی  بیماری  دیابت،  سرطان،  شامل 
باالتر  و  زنان 5۰ ساله  ویژه  به  و  افراد  باالست. همه 
اندازه کافی از مواد مغذی  باید مطمئن شوند که به 
و  ویتامین دی  ویتامین های گروه ب، کلسیم،  مانند 
پروتئین دریافت می کنند. ویتامین ب B12(12( یک 
کمبود شایع به دلیل کاهش جذب مرتبط با افزایش 
تولید گلبول های قرمز  برای  این ویتامین  سن است. 
خون برای کمک به پیشگیری از کم خونی و کمک به 

عملکرد و رشد سلول های مغز و عصبی مهم است.
باالی 5۰ سال  زنان  برای  غذایی  برنامه های  بهترین 
رژیم غذایی   ،)DASH( دش  رژیم غذایی  شامل 

مدیترانه ای و رژیم مایند)MIND( است.
برای  غذایی  رژیم  یک   ،)DASH(دش رژیم غذایی 
خون  فشار  مقابل  در  می خواهند  که  است  افرادی 
باال از خود محافظت و یا خطر ابتال به بیماری قلبی 
سالم  تغذیه  سبک   DASH رژیم  دهند.  کاهش  را 
برای قلب و مملو از لبنیات بدون چربی یا کم چرب، 
میوه ها، پروتئین های بدون چربی، تخم مرغ، مرغ بدون 
غالت  دریایی،  غذاهای  چربی،  بدون  گوشت  پوست، 
شیرین  نوشیدنی های  کننده  محدود  سبزی،  کامل، 
شده با شکر و غذاهای حاوی قند اضافه شده است. 
سدیم  و  شده  اشباع  چربی  دارای  غذایی  رژیم  این 

کم است.
از  غنی  رژیم غذایی   )MIND( مایند  رژیم غذایی 
تحقیقات  که  می شود  غذاهایی  شامل  و  است  گیاه 
مغز کمک می کند  عملکرد  تقویت  به  نشان می دهد 
و حاوی همه سبزی ها، به خصوص سبزی های تیره و 
سبز رنگ، لوبیا، توت ها، ماهی، روغن زیتون و غالت 

کامل است.
رژیم مدیترانه ای بر غذاهای کامل ازجمله لبنیات کم 
چربی  بدون  پروتئین  ماهی،  چربی،  بدون  یا  چرب 
)تخم مرغ، مرغ، غذاهای دریایی، وعده های گاه به گاه 
گوشت قرمز(، روغن زیتون، آجیل و غالت تاکید دارد.

بهترین نوع رژیم غذایی برای انتخاب، رژیمی است که 
با ترجیحات غذایی  باشد و  پایدار  برای طوالنی مدت 
رژیم ها  معمول،  طور  به  باشد.  داشته  مطابقت  شما 
غذایی  الگوهای  در  کوتاه مدت  تغییرات  به عنوان 
برای رسیدن به یک هدف در نظر گرفته می شوند و 

می توانند بسیار محدود کننده باشند.

نشانه های کلسترول باال روی پوست
و  باشد  کشنده  تواند  می  خون  کلسترول  رفتن  باال 
ایست  موارِد  بیشتر  در  ناگهانی شود.  به مرگ  منجر 
انباشت  دلیل  به  خون  های  شریان  قلب،  ناگهانی 
کلسترول و دیگر رسوبات مسدود می شوند که باعث 

کاهش جریان خون به قلب می شود.
انتخاب یک سبک زندگی بی تحرک، خوردن غذاهای 
چرب، ورزش نکردن، مصرف مواد الکلی یا استعمال 
سطح  افزایش  به  منجر  نهایت  در  تواند  می  سیگار 
های  بیماری  به  مبتال  افراد  شود.  خون  کلسترول 
مزمن مانند فشار خون باال و دیابت بیشتر در معرض 

خطر ابتال به کلسترول باال هستند.
همراه  عالمتی  با  کلسترول  بودن  باال  کلی  طور  به 
نیست اما میزان آن را می توان با یک آزمایش خون 
های  نشانه  توان  می  همچنین  کرد.  کنترل  ساده 

کلسترول باال را روی پوست مشاهده کرد.
در بیشتر افراد، باال بودن کلسترول به صورت غیرفعال 
باقی می ماند و تا اواخر زندگی به شکل انسداد شریان 

ها شناسایی نمی شود.
به گزارش هندوستان تایمز، اگر به سالمت خود توجه 
کافی داشته باشید، خواهید دید که طبیعت، سیگنال 
های ظریفی را به شما نشان می دهد که به واسطه 
روی  را  کلسترول  بودن  باال  عالئم  توانید  می  آنها 

پوست خود مشاهده کنید.
- ظاهر شدن الگوی شبکه ای شکل روی پوست که 
هوا  سرمای  در  معموال  است:  بنفش  یا  آبی  رنگ  به 
پوست به این شکل ظاهر می شود اما می تواند نشانه 
ای از سندرم آمبولیزاسیون کلسترول باشد که نشان 

دهنده انسداد شریان های خون است.
برآمدگیهای  زانتالسما: ظاهر شدن  یا  پلک  - چربی 
به  که  چشم  گوشه  اطراف  در  زرد  به  مایل  نارنجی 

دلیل رسوبات کلسترول زیر پوست است.
- زانتوما یا زرد تومور: شبیه به زانتالسماست اما ظاهر 
پا و  تواند در پشت ساق  این برآمدگی ها می  شدن 
کف دست ها نیز رخ دهد. کنترل کلسترول به رفع 

این لکه ها کمک می کند.
- پسوریازیس: در جدیدترین بررسیها به ارتباط بین 
اشاره شده  بودن سطح کلسترول  باال  و  پسوریازیس 
است که به عنوان هیپرلیپیدمی نیز شناخته می شود.

- تغییر در رنگ پوست و افزایش خشکی: باال رفتن 
سطح کلسترول می تواند جریان خون زیر پوست را 
کافی  مغذی  مواد  پوست  های  سلول  دهد.  کاهش 

دریافت نمی کنند و رنگ پوست تغییر می کند.

رییس کمیسیون اقتصادی مجلس:

فراخوان ثبت نام سهام عدالت 
مددجویان تا ماه آینده انجام می شود

رییس کمیسیون اقتصادی مجلس شورای اسالمی با بیان 
امداد  از مددجویان کمیته  نفر  اینکه حدود چهار میلیون 
و بهزیستی مشمول سهام عدالت می شوند اعالم کرد که 
انجام  افراد  این  برای  نام  ثبت  فراخوان  آینده  ماه  یک  تا 

می شود.
معارفه  آیین  در  یکشنبه  روز  ابراهیمی  پور  محمدرضا 
مدیرکل کمیته امداد امام خمینی)ره( استان کرمان افزود: 
2 میلیون و ۳۰۰ هزار نفر از افراد زیرپوشش کمیته امداد 
و یک میلیون و ۷5۰ هزار نفر از بهزیستی مشمول دریافت 
افراد  این  به  است  مکلف  دولت  که  هستند  عدالت  سهام 

سهام واگذار کند.
وی افزود: منتظر آیین نامه اجرایی این طرح از سوی دولت 
هستیم و پیش بینی می کنیم تا یک ماه آینده فراخوان 
ثبت نام سهام عدالت انجام شود که در استان کرمان نیز بر 

اساس سهمیه، سهام واگذار می شود.
پورابراهیمی تاکید کرد: بخشی از سهام عدالت متعلق به 
کمیته امداد است که پیشنهاد می دهیم این نهاد هرچه 

زودتر این مسئولیت را برعهده بگیرد.
نماینده مردم کرمان و راور در مجلس شورای اسالمی بیان 
عدالت  ملی مس، سهام  از سهام شرکت  درصد  کرد: 4۰ 
باید به این  امداد  و مربوط به محرومیت است که کمیته 

موضوع و برای ذینفعان ورود کند.
ارکان  از  و  تاثیرگذارترین  امداد  کمیته  اینکه  بیان  با  وی 
خدمت به محرومان است تاکید کرد: در مجموعه مجلس 
مجموعه  به  کمک  اعتبارات،  بحث  در  و  اسالمی  شورای 
بوده  اقبال  مورد  همیشه  خمینی)ره(  امام  امداد  کمیته 

است.  
به  برای کمک  و  گذشته  سال  اظهارداشت:  ابراهیمی  پور 
توانمندسازی خانواده ها اعتبار برای ایجاد 12 هزار شغل 
در  مشابه  شرایط  با  افرادی  و  نهاد  این  تکفل  تحت  افراد 

استان اختصاص یافت.
وی با اشاره به فاصله رشد اقتصادی و توسعه بین شمال 
هدف  آنچه  به  نسبت  کرد:  بیان  کرمان  استان  جنوب  و 
گذاری شده بود عقب هستیم، اما آمادگی داریم در مجمع 
جنوب  در  را  کار  استان  راهبردی  شورای  و  نمایندگان 
دوره،  این  در  تا  فراهم شده  و شرایط  ببریم  پیش  استان 

فضای جدیدی در توسعه کرمان فراهم کنیم.
بیان  اسالمی  شورای  مجلس  اقتصادی  کمیسیون  رییس 
کرد: باوجود همه مشکالت اقتصادی کشور، رشد تحوالت 
این مساله  اما  استان کرمان متوقف نشده است  اقتصادی 
باید متوازن باشد و اکنون مجموعه ای در استان 154 هزار 

میلیارد تومان طرح سرمایه گذاری تعریف کرده است.

باقری: 

زمان و مکان گفت وگوها 
در حال نهایی سازی است

معاون سیاسی وزیر امور خارجه اظهار کرد: زمان و مکان 
در جریان  مورا  آقای  و  ما  بین  که  تبادلی  در  گفت وگوها 

است، در حال نهایی سازی است.
ایران  اسالمی  جمهوری  ارشد  مذاکره کننده  باقری،  علی   
در مذاکرات برای احیای برجام و لغو تحریم های یکجانبه 
ایران، عصر روز یکشنبه 12 تیرماه در جمع  آمریکا علیه 
بین المللی  کنفرانس  “چهارمین  حاشیه  در  خبرنگاران 
حقوق بشر آمریکایی از منظر رهبر معظم انقالب اسالمی”، 
جمله  از  مذاکرات  روند  با  ارتباط  در  سوالی  به  پاسخ  در 
مذاکرات اخیری که در دوحه بین ایران و آمریکا به صورت 
شد،  برگزار  اروپا  اتحادیه  گری  تسهیل  با  و  غیرمستقیم 
اظهار کرد: مذاکرات در قطر در چارچوبی که قبال مشخص 
شده بود شکل گرفت و ادامه گفت وگوها براساس توافقی 
آقای  به صورت مشخص  مقابل  و طرف  ما  بین  که  است 
انریکه مورا در حال رایزنی است، ان شاءاهلل شکل می گیرد.

این دیپلمات ارشد کشورمان ادامه داد: زمان و مکان این  
گفت وگو ها نیز در تبادلی که بین ما و آقای مورا در جریان 

است، در حال نهایی سازی است.
براساس این گزارش هفته گذشته در روزهای سه شنبه و 
چهارشنبه پس از وقفه ای بیش از سه ماهه، ادامه مذاکرات 
ایران،  هیات  با حضور  برجام  احیای  و  تحریم ها  لغو  برای 

آمریکا و اتحادیه اروپا در دوحه برگزار شد.
وین،  مذاکرات  مانند  به  نیز  مذاکرات  از  دور  این  در 
گفت وگوها بین ایران و آمریکا به صورت غیرمستقیم و با 
اروپا  اتحادیه  ارشد  مذاکره کننده  مورا  انریکه  تسهیل گری 

برگزار شد.

سالمت

جامعه

کاریکاتور

کاریکاتور/ بایدن، رئیس جمهور گاف ها! 

دبیرکل جامعه نمایندگان ادوار مجلس:

ایستادگی در مذاکرات جواب می دهد

مجلس  ادوار  نمایندگان  جامعه  دبیرکل 
آمریکایی ها مسیر  مذاکرات،  در  اگر  گفت: 
آنچه که در دوحه  ببرند،  را پیش  گذشته 
ایستادگی  اما  نتیجه نمی رسد،  رخ داده،به 
آنها  آمدن  کوتاه  مواضع،باعث  سر  بر 

می شود.
محسن کوهکن دبیرکل جامعه نمایندگان 
با  گفتگو  در  اسالمی  شورای  مجلس  ادوار 
خبرنگار مهر، ضمن بیان نکاتی حول محور 
مذاکرات ایران در دوحه گفت: نکته اول در 
شبهه ای  هیچ  که  است  این  خصوص  این 
کردن  برخورد  موذیانه  و  بدعهدی  در 
آمریکایی ها  خصوص  به  غربی،  طرف های 
وجود ندارد. اگر کسی فکر کند که آنها در 
کرده اند،  ایجاد  تغییر  خود  منش  و  روش 
سخت در اشتباه بوده و مشخص است که 
دنیای  در  سیاست  عالم  و  آنها  صفات  با 

امروزی آشنا نیستند.
وی افزود: نکته دوم در این رابطه اطالعاتی 
است که ما داریم. این دولت بر ایستادگی 
به  که  دارد  تاکید  اصولی  مواضع  روی 
بود؛  خواهد  جوابگو  روش  این  بنده،  نظر 
بیش  تجربه  یک  ایران  اسالمی  جمهوری 
تجربه  یک  و  داخل کشور  در  ساله  از 4۰ 
هم در منطقه دارد. هرجا که ایران محکم 
ایستاد، محترمانه و سنگین حرفش را زد، 
به  ناچار  به  را  مقابل  طرف های  توانست 
از  برداشتن  دست  و  آمدن  کوتاه  سمت 

مواضع خصمانه بکشاند.
عضو جبهه پیروان خط امام و رهبری با ذکر 
که  اول  روزهای  کرد:  نمونه ای خاطرنشان 
دولت وهابی عربستان به یمن حمله کرد، 
اگر مصاحبه های آنها را ببینید، همزمان با 
حمله، خودشان را فاتح آن حمله و جنگ 
با  یمن  مظلوم  مردم  اما  کردند.  معرفی 

درس گرفتن از انقالب اسالمی و ایستادگی 
به  عربستان  که  شدند  باعث  مواضع،  بر 
را  سنگینی  خسارت های  نرسد،  اهدافش 
متحمل شود، امروز هم هیچ گریزی ندارد 
راهی  بیاید،  کوتاه  حوثی ها  مقابل  در  که 

برایش نمانده است.

جواب  مذاکرات  در  »ایستادگی« 
می دهد

این موضوع  اینکه  به  اشاره  کوهکن ضمن 
مقابل  کرد: طرف  اظهار  است،  تجربه  یک 
دولت وهابی عربستان، کسانی هستند که 
دنبال  را  ما  مسیر  و  منش  از  نمایی  یک 
کشور  داخل  مسائل  به  اگر  می کنند. 
قابل  موارد  زیادی  بسیار  تعداد  برگردیم، 
برای  دارد  وجود  استناد  و  کردن  مطرح 
ایستادیم،  حرف مان  روی  که  زمان هایی 
اعتماد نکردیم و بازی هم نخوردیم. در این 

صورت توانستیم کار را پیش ببریم.
وی تاکید کرد: اکنون نمی توانم بگویم که 
من  اما  امیدوارم؛  مذاکرات  به  صددرصد 
سیاست  که  منشی  و  روش  مسیر،  این  به 
اعمال  درحال  جدید  دولت  در  خارجی 
به  بنده  یعنی  دارم.  اعتقاد  است،  کردن 
ایستادگی  معتقدم.  ایستادگی  سیاست 
یعنی مقاومت دربرابر مواضع اصولی. یقین 
این روش، جواب خواهد  باشید که  داشته 
داد؛ ضمن آنکه آمریکایی ها هم قابل اعتماد 

نیستند.
مجموعه  از  کرد:  اضافه  سیاسی  فعال  این 
مذاکراتی که در دولت جدید انجام شد، از 
رسانه ها نشنیدیم که بگویند هیئت ایرانی 
گاهی  البته  آمدند.  کوتاه  خود  مواضع  از 
سیاه  عینک  با  که  بودند  افرادی  اوقات 
سیاسی و باندی نگاه می کردند، اصل را رها 

کرده و به فرعیات می پرداختند. به جزئیات 
می دادند.  اهمیت  مذاکره کنندگان  صورت 

همه می دانند اینها کم ارزش است.

مذاکرات  از  اگر  اینکه  بیان  با  کوهکن 
جواب  مفهومش  برسیم،  نتیجه  به  دوحه 
گرفتن از سیاست ایستادگی در این مقطع 
آمریکایی ها  مذاکرات،  در  اگر  است، گفت: 
پیش  را  گذشته  مسیر  و  نیایند  عقل  سر 
ببرند، آنچه که در دوحه رخ داده، به نتیجه 
نمی رسد، اما شک نکنید که ایستادگی بر 
سر مواضع، باعث کوتاه آمدن آنها می شود.

دنیا  در  اتفاقاتی  امروز  کرد:  تصریح  وی 
نفت،  اقتصادی،  وضعیت  مانند  افتاده 
که  آثاری  جهانی،  قیمت های  افزایش 
وادار  را  اروپایی ها  گذاشته اند،  تحریم ها 
فقط  و  کنند  منظور  را  معامالتی  تا  کرده 
نگاه  مذاکرات  در  خود  نظامی  قدرت  به 
نکنند. بنده امیدوارم که خروجی مذاکرات 
دوحه، یک گام رو به جلو باشد. حتی اگر 
خروجی این مذاکرات به جایی هم نرسد، 

در جلسات بعدی نتیجه خواهد داد.

آمریکایی ها باید واقعیتی به نام 
جمهوری اسالمی را بپذیرند

مجلس  ادوار  نمایندگان  جامعه  دبیرکل 
چه  بخواهند،  چه  آمریکایی ها  گفت: 
نام  به  را  واقعیتی  یک  باید  نخواهند 
آن  ویژگی های  همه  با  اسالمی،  جمهوری 
در این نقطه از دنیا به رسمیت بشناسند، 
قطعاً  و  بشمارند  محترم  را  مردم  حقوق 
هیچ گریزی به غیر از این ندارند. چون اگر 
جمهوری اسالمی را به ۸ یا ۹ مقطع پنج 
ساله تقسیم کنیم و معادالت و مؤلفه های 
قدرت را برای برخورد با آنها بررسی کند، 

نموداری که در این مورد تعریف می شود، 
نزولی نیست، نمودار صعودی است.

صعودی  نمودار  این  کرد:  بیان  کوهکن 
قدرت، می تواند به امتیازدهی طرف مقابل 
کمک کند تا آن سیاست »برد بردی« که 
دیگران مطرح می کردند، تحقق پیدا کند. 
اما اینکه فکر کنیم همه امیدمان به دوحه 
و مذاکرات است و بخواهیم مسیر گذشته 

را پیش بگیریم، اشتباه است.
گذشته،  دولت های  اینکه  تشریح  با  وی 
چالش  به  را  اسبق  جمهور  رؤسای 
این  رئیسی  کرد:  خاطرنشان  می کشیدند، 
روش غیراخالقی را دنبال نکرد. اگر هم در 
مواردی مطرح کرد، بسیار با لطافت خاصی 
ایجاد  شائبه ای  کسی  برای  و  بوده  همراه 

نشده است.

۹۵ درصد سخنان رئیس جمهور 
سابق، ربط دادن مشکالت اقتصادی 

به مذاکرات بود
عضو جبهه پیروان خط امام و رهبری افزود: 
یک زمانی، فرد رئیس جمهور سابق، رئیس 
مرکز تحقیقات استراتژیک مجمع تشخیص 
مصلحت نظام بود، عمده مشکالت اقتصادی 
را به بحث های مدیریتی گره می زد. وقتی 
باالی  رسید،  جمهوری  ریاست  به  وی  که 
به  از زبانش نسبت  از آنچه که  ۹5 درصد 
دادن  ربط  شنیدیم،  اقتصادی  مشکالت 
مشاورانش  بود.  مذاکرات  و  برجام  به  آنها 
نیز همه چیز را مانند ازدواج جوانان و آب 
می دادند.  ارتباط  برجام  به  هم  را  خوردن 
تأثیر  سیاسی،  کلمات  این  با  بازی  درواقع 

منفی در بازار و روان جامعه می گذارد.
نوعی  به  گذشته  در  کرد:  اظهار  کوهکن 
شنیدن  گذاشتن،  مستمر  جلسه  نظارت، 
مردم،  مشکالت  رفع  تولیدکننده،  حرف 
وجود  اثربخشی،  به سمت  یارانه ها  هدایت 
نداشت اما اکنون تمام این اقدامات درحال 
مشکالت  از  عمده ای  بخش  است.  انجام 
و  عمومی  فرهنگ  گذشته،  تصمیمات  به 

ساختار اقتصادی برمی گردد.
رخ  اتفاقی  هر  اگر  اینکه  بیان  ضمن  وی 
است  مربوط  خودمان  عملکرد  به  دهد، 
می تواند  خود  روش  با  دولت  این  گفت: 
میدان افزایش جنگ روانی در حوزه اقتصاد 
و  آزاد  بحث های  میدان  و  کرده  تنگ تر  را 
بنده  می کنیم.  باز  را  اقتصادی  کارشناسی 
معتقدم که می شود هم فرهنگ اقتصادی و 
هم ساختار اقتصادی را اصالح کرد و زمینه 
افزایش بنیه نظارتی در بحث تخلفات را در 
دارد:  نتیجه  دو  اینها  مجموعه  گرفت.  پی 
و  برطرف کردن مشکالت  و  آرامش  ایجاد 

دغدغه ها.

جمهوری  رئیس  اقتصادی  معاون 
و  اساسی  اولویت  را  مردم  رضایتمندی 
راهبردی دانست و گفت: دولت سیزدهم به 
دنبال حل چالش اقتصادی با سیاست های 

درست مالی است.
نشست  در  شنبه  روز  رضایی  محسن   
مشترک  اقدام  کمیته  اعضای  مشترک 
تنظیم بازار ملی، استانی و شهرستانی که 
با حضور وزیر کشور در محل وزارت کشور 
و  همت  نیازمند  امروز  افزود:  شد،  برگزار 
پرافتخار  مسیر  تداوم  برای  جمعی  تدبیر 

این نظام مقدس هستیم.
کشور  وزارت  مجموعه  اینکه  بیان  با  وی 
و  ناپذیر  خستگی  مجاهدی  همچون 
و  تالش  در  روز  شبانه  صورت  به  ارزشی 
فعالیت است؛ ادامه داد: باید آستین همت 
را برای خدمت رسانی به مردم عزیز کشور 
باال بزنیم و نشان دهیم که کشور با وجود 
پیشرفت  به  قادر  تحریمی دشمن  شرایط 

همه جانبه است.
اضافه  جمهوری  رئیس  اقتصادی  معاون 
استفاده  و  گذشته  ناکارآمدی های  کرد: 

زندگی  وضعیت  فرصت ها،  از  نکردن 
که  است  ساخته  تنگ  را  مردم  اقتصادی 
باید هر چه سریع تر با همت جمعی از این 

شرایط خارج شویم.
رضایی با بیان اینکه آرامش و رضایتمندی 
و  اساسی  اولویتی  ایران،  عزیز  مردم 
مسیر  و  راه  کرد:  تصریح  است؛  راهبردی 
عمومی  اعتماد  جلب  در  دشمن  بر  غلبه 
مردم  رضایتمندی  کسب  امروز  است. 
بزرگترین جهاد است و همگی باید در این 

مسیر حرکت کنیم.
را  دشمن  تهدیدات  برابر  ایستادگی  وی، 
عامل بزرگی برای موفقیت دانست و تاکید 
عقب  دشمن  تهدیدات  برابر  نباید  کرد: 
نشینی کرد بلکه باید با شهامت و بصیرت، 

از دل مقاومت فرصت سازی کنیم.
معاون اقتصادی رئیس جمهوری به تجربه 
هشت سال دفاع مقدس اشاره کرد و گفت: 
تجربه هشت سال دفاع مقدس به روشنی 
نشان داد که از دل تهدیدات چه فرصت ها 

و دستاوردهایی می توان خلق کرد.
وی به ضرورت الگوگیری از دوران هشت 
سال دفاع مقدس در برون رفت از شرایط 
اقتصادی کنونی کشور تاکید کرد و یادآور 
ریل  دنبال  به  جمهور  رئیس  امروز  شد: 
است  کشور  اقتصاد  در  صحیح  گذاری 
بتوانیم  مردم  آوردن  صحنه  به  با  باید  و 
موفقیت های بزرگ اقتصادی را در کشور 

رقم بزنیم.
معاون رئیس جمهوری با اشاره به شعار”ما 
می توانیم”؛ گفت: تحقق این شعار در گرو 
خودباوری و فعال سازی همه ظرفیت های 

اقتصادی کشور است.
دیگر  از  دولت  اقتصادی  تحول  سند   

نشست  در  رضایی  اشاره  مورد  محورهای 
استفاده  با  سند  این  گفت:  که  بود  امروز 
اندیشکده ای  و  نخبگانی  ظرفیت  از 
افزایی  هم  با  باید  و  شده  طراحی  کشور 
ظرفیت های داخلی کشور تحقق عملیاتی 

یابد.
بر  رئیس جمهوری خود  اقتصادی  معاون 
ضرورت فعال سازی ظرفیت های استانی 
کشور  جانبه  همه  پیشرفت  و  توسعه  در 
دارای  استانی  داد: هر  ادامه  و  تاکید کرد 
باید  و  است  خاص  های  ظرفیت  و  منابع 
های سراسر  استانداری  اقتصادی  معاونان 
ظرفیت ها  این  دقیق  احصاء  با  کشور 
بتوانند تولید و اشتغال را در استان فعال 

سازند.
رضایی خاطرنشان کرد: حدود 2۰۰ هزار 
میلیارد تومان در بودجه امسال برای تولید 
استانداران  و  شده  بینی  پیش  اشتغال  و 
سراسر کشور باید از این فرصت برای فعال 
استفاده  اقتصادی  های  ظرفیت  سازی 

بهینه را داشته باشند.
اقتصاد  معضالت  از  یکی  را  تورم  رضایی، 
گفت:  و  نامید  اخیر  دهه  پنج  طی  ایران 
این  حل  دولت  جدی  تالش های  از  یکی 
درست  های  سیاست  با  اقتصادی  چالش 
همه  خصوص  این  در  باید  و  است  مالی 

ظرفیت ها به کار گرفته شود.
مهم  موضوع  به  جمهوری  رئیس  معاون 
متوازن  و  جانبه  همه  خارجی  سیاست 
افزود:  و  کرد  اشاره  هم  سیزدهم  دولت 
نگاه دولت در حوزه سیاست خارجی فعال 
شدن همه ظرفیت ها به خصوص توسعه 
بزرگ  قدرت های  و  همسایگان  با  روابط 

آسیایی است.

معاون اقتصادی رئیس جمهور:

دولت به دنبال حل چالش اقتصادی 
با سیاست های درست مالی است


