
قیمت گذاری دستوری
تکرار تجربه تلخ گذشته است

تصمیم دولت در زمینه انبوه 
سازی مسکن جدی است
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یک عضو ناظر مجلس در شورای عالی بورس قیمت گذاری دستوری 
کاالها برای عرضه در بورس را تکرار تجربیات تلخ گذشته دانست و 
گفت: قیمت گذاری دستوری یکی از تجربیات تلخ در وزارتخانه های 
صمت و اقتصاد است که نشان داده هر جا دولت برای قیمت گذاری 
ورود کند بخش خصوصی متضرر می شود. مسلم صالحی با اشاره 

به طرح سیاست های تنظیم بازار کاالهای مشمول الزام عرضه...

سخنگوی دولت گفت: برچیده شدن موانع اقتصاد در کنار تولید 
انبوه مسکن دو اولویت اصلی است و دولت سیزدهم تمام قد برای 
به  مردم  تا  ایستاد  خواهد  موجود  اقتصادی  رونق  موانع  حذف 
عنوان میدان دار اصلی به جایگاه اصلی خود برگردند. علی بهادری 
جهرمی روز سه شنبه ۲۸ تیرماه در افتتاحیه »رویداد ملی هجرت 

اشتغال آفرینی« در دانشگاه قم با اشاره به حذف امضاهای...
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اعتبارات تملک دارایی های 
استان جوابگوی مشکالت نیست

کرونا 
باعث افزایش 
سکته مغزی شد

مدیرکل راهداری استان هشدار داد؛

تبدیل جاده ها بدون ایمن سازی
 به چهارخطه مشکل ساز شده است

مدیرکل راهداری و حمل و نقل جاده ای استان 
کهگیلویه و بویراحمد گفت:جاده های این استان 
شدن  چهارخطه  حال  در  سازی  ایمن  بدون 
محمدی  عابد  اند.  شده  ساز  مشکل  که  هستند 
دومین  در   ۱4۰۱ تیرماه   ۲۸ شنبه  سه  روز 
افزود:  استان  راههای  ایمنی  کمیسیون  نشست 
جاده های استان کهگیلویه و بویراحمد با توجه 
به اعتبارات در حال چهارخطه شدن هستند اما 
ایمن سازی نمی شوند که مشکل ساز شده و باید 
اظهار  گیرد. وی  قرار  کار  در دستور  مسأله  این 

کرد: اعتبارات راهداری استان....

دیدار  در  اسالمی  انقالب  معظم  رهبر 
تاکید  همراه  هیئت  و  روسیه  رئیس جمهور 
در  فرات  از منطقه شرق  آمریکایی ها  کردند: 

سوریه باید بیرون رانده شوند.
 حضرت آیت اهلل خامنه ای رهبر معظم انقالب 
آقای  دیدار  در  )سه شنبه(  روز  عصر  اسالمی 
و  روسیه  رئیس جمهور  پوتین  والدیمیر 
عملیاتی  ضرورت  بر  تأکید  با  همراه  هیئت 
کشور،  دو  بین  قراردادهای  و  تفاهم ها  شدن 
فریبکارانه  سیاستهای  مقابل  در  هوشیاری 
کردند:  خاطرنشان  و  دانستند  الزم  را  غرب 
همکاری ها بلندمدت ایران و روسیه عمیقاً به 

نفع هر دو کشور است.
با  دیدار  این  در  خامنه ای  آیت اهلل  حضرت 
نشان دهنده  جهانی  حوادث  اینکه  بر  تأکید 
نیاز ایران و روسیه به همکاری های روزافزون 
و متقابل است، افزودند: تفاهم ها و قراردادهای 
متعددی بین دو کشور از جمله در بخش نفت 
و گاز در جریان است که باید تا انتها پیگیری 

و عملیاتی شوند.
ایشان همکاری های اقتصادی ایران و روسیه 
و  ضروری  غرب،  تحریم های  پی  در  بویژه  را 
در خصوص  و  دانستند  دو کشور  هر  نفع  به 
مقوله  یک  جنگ  گفتند:  اوکراین  حوادث 
از  اسالمی  و جمهوری  است  و سخت  خشن 
اینکه مردم عادی دچار آن شوند به هیچ وجه 
خرسند نمی شود اما در قضیه اوکراین چنانچه 
نمی گرفتید،  دست  به  را  عمل  ابتکار  شما 
طرف مقابل با ابتکار خود، موجب وقوع جنگ 

می شد.
با  غربی ها  اینکه  بر  تأکید  با  انقالب  رهبر 
روسیه قوی و مستقل به کلی مخالف هستند، 
ناتو را موجودی خطرناک خواندند و افزودند: 
مرزی  و  حد  باشد  باز  ناتو  مقابل  در  راه  اگر 
نمی شناسد و اگر جلوی آن در اوکراین گرفته 
همین  کریمه،  بهانه  به  بعد  مدتی  نمی شد، 

جنگ را به راه می انداختند.
کردند:  خاطرنشان  خامنه ای  آیت اهلل  حضرت 

البته امروز آمریکا و غرب ضعیف تر از ...

تملک  اعتبارات  بویراحمد  و  کهگیلویه  استاندار 
میلیارد   ۵۰۰ را  فرمانداران  اختیار  در  دارایی های 
جوابگوی  اعتبارات  این  گفت:  و  کرد  اعالم  تومان 
رفع مشکالت نیست.  سید علی احمدزاده در نشست 
شورای آموزش و پرورش با تبریک دهه والیت اظهار 
بهتر مدارس  بازگشایی هر چه  برای  امروز  از  داشت: 
در  اینکه  بیان  با  وی  شود.  برنامه ریزی  دانشگاه ها  و 
تغییرات  پرورش  و  آموزش  شورای  اعضای  نگرش 
ایجاد شود تا منجر به نتیجه شود، عنوان کرد: آموزش 
طی دو سال بیماری کرونا دچار آسیب شده و همه 

مدارس و دانشگا ه های استان از ابتدای مهر ماه...

استاندار کهگیلویه و بویراحمد:
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رئیس دانشگاه علوم پزشکی یاسوج 
در خصوص اوج گیری کرونا 

در کهگیلویه و بویراحمد 
هشدار داد

رئیس پلیس راه استان خبر داد:

توقیف ۱۳۶ خودروی سواری 
حامل بار غیرمجاز و حادثه ساز

 در  استان

آمریکایی ها باید از شرق 
فرات بیرون رانده شوند
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تا اردیبهشت 1402 :

کارخانه قندیاسوج 
به تولید باز می گردد

3

به نقل از مرکز پژوهش های مجلس شورای اسالمی، متن یادداشت 
بابک نگاهداری به این شرح است:

»رئیس جمهور روسیه امروز سه شنبه ۲۸ تیر برای شرکت در اجالس 
سه جانبه با همتایان ایرانی و ترک خود در چارچوب مذاکرات آستانه 
برای حل وفصل دیپلماتیک مسائل سوریه به تهران سفر کرد و طی 

آن دیدارهایی با مسئوالن کشورمان خواهد داشت.
اخیر  سالهای  طی  روسی  و  ایرانی  مقامات  دیدارهای  بر  مروری 
حکایت از آن دارد که دو کشور نزدیکی و همکاری های گسترده تری 
و  رسمی  مجاری  از  را  آن  و  داده اند  قرار  خود  کار  دستور  در  را 
آقای  جناب  سفر  می سازند.  عملی  دیپلماتیک  دیدارهای  طریق  از 
دیدار   ،۱4۰۰ دی ماه  در  روسیه  به  ایران  رئیس جمهور  رئیسی، 
والدیمیر پوتین با رئیس جمهور ایران در حاشیه اجالس سران خزر 
در عشق آباد در تیرماه ۱4۰۱، و همچنین سفر آقای دکتر قالیباف، 
همگی   ۱۳۹۹ بهمن  در  روسیه  به  اسالمی  شورای  مجلس  رئیس 
نشانه هایی از عزم و اراده معطوف به همگرایی بیشتر در مقامات دو 

کشور را بازتاب می دهند.

ایران حامل دو پیام مهم و قابل تأمل  سفر رئیس جمهور روسیه به 
به جهانیان است:

اول اینکه، این سفر در حالی رخ می دهد که سفر منطقه ای بایدن و 
دیدار وی با مقامات عربستان سعودی و رژیم صهیونیستی به پایان 
رسیده است. قرابت زمانی این سفرها و دستورکارهای آنها بیان گر 
خارجی  سیاست  در  ایران  و  آسیا  غرب  خاص  جایگاه  و  اهمیت 
از  حکایت  ایران  به  پوتین  والدیمیر  سفر  است.  بزرگ  قدرت های 
آن دارد که روسیه قصد ندارد به دلیل درگیری در اوکراین، روابط 
استراتژیک خود با متحد با نفوذ خود در غرب آسیا  را رها کرده و 

این منطقه راهبردی را به آمریکا و متحدان منطقه ای آن واسپارد.
جریان  در  منطقه ای  دیپلماتیک  تحرکات  به  توجه  با  اینکه،  دوم 
بایدن  اصلی  نظر می رسد هدف  به  امریکا  رئیس جمهور  اخیر  سفر 
کشورهای  برخی  روابط  عادی سازی  روند  پیشبرد  برای  تالش 
عربی با رژیم صهیونیستی و تشکیل یک ائتالف امنیتی جدید در 
سطح منطقه با مشارکت آمریکا، صهیونیست ها و برخی کشورهای 
حاشیه خلیج فارس بوده است. ناگفته پیداست که سمت وسوی این 
جریان منطقه ای معطوف به ایران با دستمایه مقابله با به اصطالح 
رئیس جمهور  منطقه ای، سفر  بافت  این  در  است.  ایران  تهدیدهای 
سفر  با  مقابله جویانه  و  مخالفت جویانه  واکنشی  ایران  به  روسیه 
رئیس جمهور امریکا و اقدامات و طرح های منطقه ای آن که آماج آن 
را مقابله با جمهوری اسالمی ایران تشکیل می دهد تلقی می گردد. 

رهاورد تقابل قدرت های بزرگ، اعالم افزایش حمایت روسیه از ایران 
به عنوان مؤتلف منطقه ای خود در برابر امریکا و متحدان آن است. 
این امر بیش از هر چیز مبین بی اعتباری فهِم وهم آلود غربیها مبنی 

بر انزوای بین المللی جمهوری اسالمی ایران است.   
برای  روسیه  و  ایران  که  دارد  آن  از  نشان  تهران  به  پوتین  سفر 
نزدیکی بیشتر به سوی یکدیگر گام برمی دارند. عوامل و متغیرهای 
شرایط  در  کشور  دو  همگرایانه  روابط  گسترش  پیشران  متعددی 
فعلی می باشند. مهمترین عوامل پیشران  را می توان این گونه برشمرد 

و تبیین کرد:
آمریکا  ضدایرانِی  و  ضدروسی  سیاست های  با  مقابله  عامل،  اولین 
درگیری های  که  می دهد  رخ  حالی  در  ایران  به  پوتین  سفر  است. 
روسیه در اوکراین ادامه دارد؛ درگیری که مسکو طی آن در پاسخ 
غرب  با  غیرمستقیم  جنگی  وارد  ناتو،  گسترش  برای  ها  تالش  به 
شده و آماج تحریم های فزاینده قرار گرفته است. کشورهای غربی 
منزوی سازی روسیه در جهان را به طور جدی و همه جانبه در دستور 
قرار داده اند. در چنین وضعیتی، مسکو درصدد بی اثر ساختن  کار 
تالش غربیها برای تحمیل کسری نفوذ ژئوپلیتیک به این کشور از 
طریق توسعه روابط راهبردی با مهم ترین قدرت غیر غربی منطقه 
تقویت  و  است  ایران  اسالمی  یعنی جمهوری  آسیا  غرب  راهبردی 
همگرایی با کشورمان را در دستور کار قرار داده است. سفر پوتین 
به تهران دقیقا در راستای اجرای چنین سیاستی پیگیری می شود.

در سوی دیگر این معادله، جمهوری اسالمی ایران نیز بعد از خروج 
یکجانبه آمریکا از توافق هسته ای در معرض سیاست حداکثرسازی 
فشار از جانب کاخ سفید قرار گرفته و با بدعهدی کشورهای اروپایی 
با  ایران  اسالمی  جمهوری  شرایطی،  چنین  در  است.  شده  مواجه 
راهبرد  بر در پیش گرفتن  انقالبی، عالوه  حمایت دولت و مجلس 
از پیش بر توسعه  اقتصاد مقاومتی، سیاست خارجی خود را بیش 
اتخاذ  و  همسایگان  با  روابط  تقویت  نوظهور،  قدرتهای  با  روابط 
دیپلماسی متوازن بنا نهاده است و در این فرایند تقویت همکاری ها 
اینک  که  است.  شده  برخوردار  بسزایی  اهمیت  از  روسیه  دولت  با 
امریکا و غرب  آماج سیاست های تحریمی  تهران و مسکو هم زمان 
جریان  در  کشور  دو  مقامات  مذاکرات  اصلی  محور  گرفته اند،  قرار 
به ویژه  منطقه ای،  و  اقتصادی  همکاری های  تهران،  به  پوتین  سفر 
مسأله مقابله با تحریم ها خواهد بود؛ از این رو، می توان استدالل کرد 
که این سفر و دیدارهای دیپلماتیک از این نوع نشانه هایی از عزم 
ایران و روسیه برای خنثی سازی سیاست های ضدایرانی و ضدروسی 

واشنگتن را بازتاب می دهند.
دومین عامل، رویکرد مشترک در قبال نظم ساختاری بین المللی و 
مخالفت با هژمونیک گرایی امریکا است. ایران و روسیه دارای مواضع 
رهبری  تحت  لیبرال  ناعادالنه  جهانی  نظم  با  ضدیت  در  یکسان 
می باشند.  است،  تک قطبی  بین الملل  نظام  داعیه دار  که  آمریکا 
را  جهان  در  ناامنی  و  تهدید  منبع  مهمترین  کشور  دو  درواقع، 
سیاست های یکجانبه گرایانه امریکا و همراهی کشورهای اروپایی در 
این زمینه می دانند. براین اساس، تهران و مسکو نظام جهانی مستقر 
را نامطلوب دانسته و در پِی درافکندن نظام جهانی جدید و مطلوب 

هستند. از نگاه آنها، نظم جایگزین می باید از تمرکز قدرت به سوی 
توزیع پراکنده قدرت حرکت کرده و حکمرانی جهانی با سازوکارهای 

چندجانبه گرایانه را قوام بخشد.
سومین عامل، سوابق همکاری های راهبردی منطقه ای در حوزه های 
نسبتاً  پیشینه ای  دارای  روسیه  و  ایران  است.  مختلف  جغرافیایی 
طوالنی در زمینه همکاری های راهبردی در مناطق مختلف هستند. 
این دو کشور، هریک در محیط هایی قرار گرفته اند که به طور بالقوه 
و بالفعل درگیر بی ثباتی و بحران می باشند. همکاری های منطقه ای 
تهران-مسکو جهت مدیریت امنیت در آسیای مرکزی و غرب آسیا 
پس از جنگ سرد نشان از منافع راهبردی مشترک آنها دارد. تعامل 
تاجیکستان  ناامنی های  و  بی ثباتی ها  مدیریت  در  روسیه  و  ایران 
در دهه ۹۰، همکاری دو کشور در صحنه بحران افغانستان بعد از 
قدرت یابی طالبان در دور اول دهه ۱۹۹۰ و در دور دوم ۲۰۲۱ و به 
شکل بسیار مشهود در صحنه نبرد سوریه نمونه هایی از مهمترین 
سوابق همکاری های راهبردی منطقه ای دو کشور محسوب می گردند. 
در این میان، همکاری موفقیت آمیز تهران و مسکو در غرب آسیا و 
مشخصاً در سوریه از چنان اهمیت استراتژیکی برخوردار است که 
از آن به عنوان نقطه عطفی در تاریخ روابط دو کشور یاد می شود. 
موضوعی که یکی از محورهای مذاکرات سران دو کشور درجریان 

سفر پوتین خواهد بود.
در حوزه های  دوجانبه  راهبردی  همکاری های  سابقه  عامل چهارم، 
مانند  حوزه هایی  در  روسیه  و  ایران  است.  مختلف  موضوعی 
و  گسترده  تعامالت  سابقه  از  دفاعی-تسلیحاتی  و  هسته ای  انرژی 
قابل توجهی برخوردارند. همکاری مسکو در راه اندازی و فعال سازی 
نیروگاه هسته ای بوشهر در فازهای مختلف و همچنین مقاومت آن 
در برابر فشارهای آمریکا جهت عقب نشینی از پروژه های هسته ای 
ایران، نمونه ای بسیار مهم در این زمینه محسوب می گردد. همکاری 
اگرچه  نیز  دفاعی-تسلیحاتی  حوزه های  در  کشور  دو  راهبردی 
یافته  تداوم  اما  قرار داشته،  فزاینده آمریکا  همواره تحت فشارهای 
است. به عنوان نمونه ای روشن از این همکاری ها می توان به فروش 
امریکا بر  ایران به رغم فشارهای فراوان  به   S-۳۰۰ سامانه موشکی
ملل  امنیت سازمان  در شورای  مخالفت مسکو  و همچنین  روسیه 

با تمدید تحریم های تسلیحاتی این سازمان علیه ایران اشاره کرد.
همکاری های  پیشران های  به عنوان  آنها  از  می توان  که  عوامل  این 
بسیار مهمی در دستورکار  برد، نقش  نام  و روسیه  ایران  راهبردی 
دارد.  تهران  به  پوتین  سفر  جریان  در  کشور  دو  مقامات  مذاکرات 
به شرق«  نگاه  قوام بخش »سیاست  این، چنین تحرکاتی  بر  افزون 
به عنوان رویکرد غالب سیاست خارجی ایران خواهند بود و بر توان 
برابر مجموعه غرب  ایران جهت موازنه سازی در  جمهوری اسالمی 
خواهد افزود. حفظ دستاوردهای ناشی از پیروزی های استراتژیک در 
منطقه غرب آسیا و کاهش آثار مخرب ناشی از تحریم های ظالمانه 
داد،  تشکیل خواهد  را  روسی  و  ایرانی  مقامات  مذاکرات  که محور 
مهمترین حوزه های منفعت تهران و مسکو است که در جریان سفر 

پوتین به تهران دنبال می شود.«

سفر پوتین به ایران؛
 نمایی از یک ائتالف استراتژیک
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رئیس دانشگاه علوم پزشکی یاسوج در 
خصوص اوج گیری کرونا هشدار داد

شمار  گفت:  یاسوج  پزشکی  علوم  دانشگاه  سرپرست 
حال  در  بویراحمد  و  کهگیلویه  در  کرونا  به  مبتالیان 
های  مراقبت  زمینه  این  در  باید  مردم  و  است  افزایش 

بهداشتی را در نظر بگیرند.
محمد غالم نژاد افزود: از مجموع ۱۵۵ نمونه پی سی آر 
و رپید تست انجام شده در استان، ۲۸ درصد موارد مثبت 

بوده است. 
در  کرونایی  بیمار  نفر   ۳۸ اکنون  هم  کرد:  تاکید  وی 
بیمارستان های معین کرونا در استان بستری می باشند 

که از این تعداد ۹ نفر کرونای قطعی هستند.
تاکنون ۹۶  کرونا  ابتدای شیوع  از  اضافه کرد:  نژاد  غالم 
هزار و ۷۲۳ بیمار کرونایی در کهگیلویه و بویراحمد بهبود 

یافته اند. 
وی از مردم استان خواست هرچه سریعتر واکسیناسیون 
خود را تکمیل کنند و از عادی انگاری و بی توجهی به 
دستورالعمل های بهداشتی پرهیز و حتما در مکان های 

بسته از ماسک استفاده نمایند.

مدیرکل راهداری استان هشدار داد؛
تبدیل جاده ها بدون ایمن سازی

 به چهارخطه مشکل ساز شده است
مدیرکل راهداری و حمل و نقل جاده ای استان کهگیلویه 
و بویراحمد گفت:جاده های این استان بدون ایمن سازی 
در حال چهارخطه شدن هستند که مشکل ساز شده اند.

عابد محمدی روز سه شنبه ۲۸ تیرماه ۱4۰۱ در دومین 
نشست کمیسیون ایمنی راههای استان افزود: جاده های 
استان کهگیلویه و بویراحمد با توجه به اعتبارات در حال 
که  شوند  نمی  سازی  ایمن  اما  هستند  شدن  چهارخطه 
قرار  کار  دستور  در  مسأله  این  باید  و  شده  ساز  مشکل 

گیرد.
و  کهگیلویه  استان  راهداری  اعتبارات  کرد:  اظهار  وی 
بویراحمد کفاف ایمنی راه های این استان را نمی دهد و 

این کار در حوزه زیر ساخت است.
مدیرکل راهداری و حمل و نقل جاده ای استان کهگیلویه 
و بویراحمد خاطرنشان کرد: کمربندی یاسوج به اصفهان 
با چهار خطه شدن مشکالت  که  است  تعریض  در حال 
این کمربندی با نصب نشدن جدا کننده در آینده بیشتر 

می شود. 
راه های دو خطه  تبدیل  محمدی تصریح کرد: در زمینه 
اصفهان،  به  یاسوج  بابامیدان،  به  یاسوج  چهارخطه  به 
کمربندی یاسوج _اصفهان، دهدشت به چرام و لیکک به 
بهبهان با مشکل جدی مواجیم چراکه جداکننده فیزیکی 

نصب نشده است. 
وی ادامه داد: هیچ راه چهارخطه ای را بدون نصب جدا 

کننده فیزیکی زیربار ترافیک نمی رود. 
مدیرکل راهداری و حمل و نقل جاده ای استان کهگیلویه 
»آب  تونل  روشنایی  مشکل  خصوص  در  بویراحمد  و 
این  کرد:  عنوان  بابامیدان  به  یاسوج  محور  در  اسپید« 
فیزیکی دارد و نصب المپ ها  پروژه ۶۰ درصد پیشرفت 
برداری  بهره  به  آینده نزدیک نصب و  باقی مانده که در 
می رسد. اجرای هر کیلومتر روشنایی تونل ها ۱۰ میلیارد 

تومان هزینه در بر دارد. 
 ۲.۵ تونل  تهویه  نصب  و  اجرا  کرد:  تاکید  محمدی 
کیلومتری محور یاسوج به بابامبدان با اعتبارات راهداری 
این  های  تونل  خصوص  در  هنوز  و  نیست  پذیر  امکان 
محور بین شرکت زیر ساخت و راهداری کشور بالتکلیف 
هست و هنوز راهداری این تونل ها را تحویل نگرفته است.

توقیف 1۳۶ خودروی سواری حامل بار 
غیرمجاز و حادثه ساز در  استان

توقیف  از  بویراحمد  و  استان کهگیلویه  راه  پلیس  رئیس 
۱۳۶دستگاه خودروی سواری حامل بار غیرمجاز و حادثه 

ساز در محورهای مواصالتی این استان خبر داد.
ایمنی  کمیسیون  نشست  در  پور  ویسی  بهنام  سرهنگ 
یی  اینکه  بیان  با  بویراحمد  و  کهگیلویه  استان  راه های 
یک سال در دو کیلومتر از محور یاسوج به اصفهان ۱4 
نفر جان خود را از دست داده اند که تکلیف راهداری و 
راه و شهرسازی باید در این زمینه مشخص شود، گفت: 
باید مصوبات این نشست جهت اجرا پیگیری شود تا این 

مصوبات در هر جلسه تکرار نشود.
وی افزود: در کمربندی یاسوج به اصفهان از محدوده “پل 
مختار” تا “پل زردک” آنتن دهی تلفن همراه مشکل دارد 

که انتظار داریم این مشکل رفع شود.
 سرهنگ ویسی پور بیان کرد: از ابتدای سال جاری تاکنون 
فرمانده  تاکید  و  انتظامی  واحدهای  دیگر  همکاری  با 
انتظامی استان، ۱۳۶ دستگاه خودرو سواری که اقدام به 
حمل بار غیرمجاز و تخلفات حادثه ساز)خودروی شوتی( 
این استان می کردند توقیف، به  ارتباطی  در جاده های 

پارکینگ منتقل و به مراجع قضایی معرفی شدند.

استاندار کهگیلویه و بویراحمد:

اعتبارات تملک دارایی های استان 
جوابگوی مشکالت نیست

استاندار کهگیلویه و بویراحمد اعتبارات تملک دارایی های در 
اختیار فرمانداران را ۵۰۰ میلیارد تومان اعالم کرد و گفت: 

این اعتبارات جوابگوی رفع مشکالت نیست.
با   سید علی احمدزاده در نشست شورای آموزش و پرورش 
تبریک دهه والیت اظهار داشت: از امروز برای بازگشایی هر 

چه بهتر مدارس و دانشگاه ها برنامه ریزی شود.
وی با بیان اینکه در نگرش اعضای شورای آموزش و پرورش 
کرد:  عنوان  شود،  نتیجه  به  منجر  تا  شود  ایجاد  تغییرات 
و  شده  آسیب  دچار  کرونا  بیماری  سال  دو  طی  آموزش 
همه مدارس و دانشگا ه های استان از ابتدای مهر ماه ۱4۰۱ 

حضوری خواهند شد تا خالء علمی جبران شود.
وی بیان کرد: متولیان از همین امروز برای برگزاری هر چه 
بهتر دانشگاه ها و مدارس برنامه ریزی کنند، برای حمل و نقل 
مدارس هر چه سریعتر حوزه عمرانی جلسه تشکیل داده و 
ظرفیت بخش خصوصی برای مدارس و دانشگاه ها فعال شود.

در  آمادگی  این  کرد:  بیان  بویراحمد  و  کهگیلویه  استاندار  
استان وجود دارد که تسهیالت در اختیار شرکت های حمل و 

نقل داده شود تا پای کار بیایند.
استخدام ها  اختالفات  منطقه ای در  اینکه  بیان  با  احمدزاده 
و  گفت: حوزه سیاسی  نشود،  تا حق کسی ضایع  رفع شود 
بازرسی استانداری جلسه ای برگزار و این موضوع را حل کند.

فضای  کمبود  به  اشاره  با  بویراحمد  و  کهگیلویه  استاندار 
را  استان  مناطق  اکثر  افزود:  مدارس  تجهیزات  و  آموزشی 
که بازدید کردم مدارس مشکالت جدی داشتند که اداره کل 
اقدام کند که  این مشکالت  رفع  به  نسبت  مدارس  نوسازی 

مجددا بازدید خواهیم کرد.
احمدزاده با بیان اینکه مدیران برای جذب اعتبارات در تهران 
رایزنی کنند،گفت: کل اعتبارات تملک دارایی که در اختیار 
عدد  که  است  تومان  میلیارد   ۵۰۰ گرفته  قرار  فرمانداری ها 
پیگیری  تهران  در  را  استان  مدیران سهم  لذا  است  ناچیزی 

کنند.
وی خاطرنشان کرد: دانشگاه ها و مدارس نیازمندی های خود 
از  تا  دهند  قرار  ما  اختیار  در  تحصیلی  جدید  سال  برای  را 
مطالبه گری  علوم  وزارت  و  پرورش  و  آموزش  وزارت  طریق 

کنیم.
رئیس سازمان مدیریت و برنامه ریزی

 کهگیلویه وبویراحمد:

۳4 هزارو ۸00 میلیارد ریال برای 
اشتغالزایی در استان

رئیس سازمان مدیریت وبرنامه ریزی کهگیلویه وبویر احمد 
گفت: ۳4 هزارو ۸۰۰ میلیارد ریال برای اشتغالزایی، سرمایه 
مالی  سال  در  تسهیالت  قالب  در  استان  مسکن  و  گذاری 

۱4۰۲_۱4۰4 اختصاص یافت.
علی شهابی نصب روز سه شنبه در جلسه کمیته برنامه ریزی 
و  تسهیالت  قالب  در  اعتبارات  میزان  این  افزود:  گچساران 
منابع عمومی در دو تبصره ۱۶ و ۱۸ بودجه تصویب شده که 

به این استان اختصاص یافت. 
وی با اشاره به اینکه ۶۲۰ هزار میلیارد ریال در قالب تبصره 
۱۶ قانون بودجه در کشور برای اشتغالزایی اختصاص داده شد 
گفت: سهم این استان از این میزان تسهیالت ۱۲ هزارو ۸۰۰ 

میلیارد ریال بوده است. 
 ،۱۸ تبصره  ظرفیت  از  همچنین  کرد:  تصریح  نسب  شهابی 
۲۲ هزارمیلیارد ریال  برای مسکن و سرمایه گذاری در قالب 
تسهیالت به استان کهگیلویه و بویراحمد اختصاص داده شد.

وی ادامه داد:  ۹هزارو۶۰۰ میلیارد ریال برای ساخت مسکن  
و ۱۲ هزارو و 4۰۰ میلیارد ریال برای سرمایه گذاری از میزان 

اعتبارات تبصره ۱۸ در نظر گرفته شد.
شهابی نسب اظهار داشت: اعتبارات اختصاص یافته به طرح 
های عمرانی گچساران در سال مالی ۱4۰۲_۱4۰۱ افزایش 

چشمگیری داشته است.
وی ادامه داد: اعتبارات عمرانی استان کهگیلویه و بویراحمد 
در سال مالی ۱4۰۲_۱4۰۱ بیش از ۲۸ درصد افزایش یافته 

در حالی که این میزان در گچساران ۵۸ درصد می باشد. 
به شهرستان  اعتبارات گچساران نسبت  افزود:  شهابی نسب 
به  میزان  این  که  داشته  افزایش  برابر    ۲ استان  دیگر  های 

دلیل اعتبارات نفت بوده است. 
وی اظهار داشت: ۲ هزارو ۷۱۰ میلیارد ریال از محل اعتبارات 
عمرانی  های  طرح  اجرای  و  تکمیل  برای  نفت..  استانی، 
گچساران در  سال مالی ۱4۰۲_۱4۰۱ در نظر گرفته شده 
است. وی بیان کرد: همچنین بیش از ۲ هزارو ۶۲۰ میلیارد 
ریال برای طرح های ملی شهرستان گچساران در نظر گرفته 
شد. شهابی نسب طرح تامین آب امامزاده جعفر، تونل دیل، 
جاده  گچساران_گناوه،  جاده  گچساران،  شهر  به  آبرسانی 
گچساران_بابامیدان، اب و فاضالب و دانشکده نفت گچساران 
این شهرستان  در  اجرا  در دست  مهم  ملی  های  از طرح  را 

اعالم کرد.

سارق حرفه ای موتورسیکلت ها 
در یاسوج به دام افتاد

سارق  دستگیری  از  بویراحمد  شهرستان  انتظامی  فرمانده 
این  در  سرقت  فقره   ۹ کشف  با  موتورسیکلت ها  حرفه ای 
بیان  در  بازیان”  کرم  “علی  سرهنگ  داد.  خبر  شهرستان 
سرقت  فقره  چند  وقوع  پی  در  گفت:  خبر  این  جزئیات 
موضوع  بویراحمد،  شهرستان  سطح  در  موتورسیکلت 
 ۱۳ کالنتری  انتظامی  ماموران  کار  دستور  در  ویژه  بصورت 
این شهرستان گرفت. وی افزود: ماموران ضمن هماهنگی با 
انجام گشت زنی های هدفمند در سطح  با  و  مرجع قضائی 
حوزه استحفاظی، یک نفر سارق حرفه ای موتورسیکلت ها را 
شناسایی و در عملیاتی غافلگیرانه و ضربتی دستگیر کردند. 
فقره   ۹ به  اولیه  بازجویی های  در  متهم  کرد:  تصریح  بازیان 
اعتراف،  بویراحمد  موتورسیکلت در سطح شهرستان  سرقت 
از تشکیل پرونده جهت  موتورسیکلت ها کشف و متهم پس 
سیر مراحل قانونی به مرجع قضائی معرفی و روانه زندان شد.

 فرمانده انتظامی شهرستان بویراحمد از شهروندان خواست؛ 
مشاهده  صورت  در  انتظامی  هشدارهای  به  توجه  ضمن 
هرگونه موارد مشکوک موضوع را از طریق پل ارتباطی ۱۱۰ 

به پلیس اطالع دهند.

و  مسائل  که  شود  می  بینی  پیش 
مشکالت کارخانه قند یاسوج تا دی ماه 
تا  اولیه شود و  افتتاح  امسال برطرف و 
اردیبهشت ماه سال ۱4۰۲ نیز به طور 

کامل به چرخه تولید بازگردد. 
واحد  نخستین  یاسوج  قند  کارخانه 
با  بویراحمد  و  صنعتی مدرن کهگیلویه 
فعالیت که  نیم قرن  از  ای بیش  سابقه 
در چند سال گذشته راکد بود، اکنون با 
برنامه ریزی های دولت و واگذاری آن به 
ستاد اجرایی فرمان امام تالش می شود 
هدف  این  آیا  برگردد.  تولید  چرخه  به 

دست یافتنی است؟
عملیات اجرایی کارخانه قند یاسوج در 
تولید  اسمی  ظرفیت  با  و   ۱۳44 سال 
آغاز شد  و شکر  قند  تن  یکهزار  روزانه 
و در سال ۱۳4۶ به بهره برداری رسید.

معضالت  با  کارخانه  این  مدتی  از  پس 
فراوانی دست و پنجه نرم کرد و سرانجام 
طور  به  را  خود  فعالیت   ۱۳۸۷ سال  از 
مشکالتی  سایه  اما  کرد  آغاز  مجدد 
و  مزایا  حقوق،  ماندن  معوق  همچون 
تجهیزات،  بودن  قدیمی  کارگران،  بیمه 
کمبود اعتبار برای نوسازی قطعات فنی 
از سر  قند دست  نبود چغندر  کارخانه، 
این کارخانه برنداشت و تا توانست کمر 

این کارخانه را خم کرد.
سال  ماه  دی  از  یاسوج  قند  کارخانه 
۱۳۹۵ به سرمایه گذار بخش خصوصی 
و اهل کهگیلویه و بویراحمد واگذار شد 
فعال  نیمه  یا  و  راکد  دالیلی  به  بنا  که 

ماند.
با تالش و مساعدت مسئوالن استانی و 
دادگستری  قضات  قاطع  رأی  صدور  با 
یاسوج  قند  کارخانه  واگذاری  استان، 
به  رأی  و  ابطال  بومی  گذار  سرمایه  به 

بازگشت آن صادر شد.
واژه  روزی  که  یاسوج  قند  کارخانه 
را  بویراحمد  و  کهگیلویه  مادر  صنعت 
گذشته  سالهای  طی  کشید،  می  یدک 
با  مختلف  های  انگاری  سهل  دالیل  به 
مشکالت زیادی دست و پنجه نرم کرد.

بزرگ  کارخانه  این  از طریق  نفر  صدها 
امنیت  سایه  در  می توانستند  استان  در 
باشند  را داشته  پایداری   شغلی درآمد 
و از سوی دیگر کمک زیادی به توسعه 
بیکار  کار  از  اما  کنند  استان  صنعت 
برای همیشه تلخ شد  شدند و کامشان 

و آواره شدند.
رییسی  ابراهیم  سید  االسالم  حجت 
اسفند  در  قضاییه  قوه  وقت  رییس 
کارخانه  از  خود  بازدید  در   ۹۹ سال 
اندازی هر چه  راه  یاسوج، خواهان  قند 
تولید  چرخه  به  کارخانه  این  سریع تر 

شده بود.
وی تاکید داشت که چرخ های تولید این 
کارخانه به ناحق از حرکت ایستاده است 
و کارخانه قند با این همه امکانات مجاز 
مدت  ظرف  و  نیست  شدن  تعطیل  به 

کوتاهی باید به چرخه تولید برگردد.
شروع  ابتدای  همان  از  سیزدهم  دولت 
و  مشی  و  خط  ها،  برنامه  کارش  به 
سیاست های راهبردی خود را در جهت 
محرومیت زدایی و توجه به استان های 
گوناگون  های  حوزه  در  برخوردار  کم 
و  مثبت  آثار  اکنون  که  کرد  ترسیم 
امیدآفرین آن در جای جای کشورمان 
از جمله برای مردم قدرشناس کهگیلویه 
وبویراحمد ملموس و نمایان شده است.

ریاست   ۱4۰۰ سال  ماه  مهر  سفر  در 
و  کهگیلویه  استان  به  جمهوری 
قند  کارخانه  دوباره  احیای  بویراحمد  
هیات  سفر  مصوبات  جمله  از  یاسوج 
مسئوالن  که  بود  استان  این  به  دولت 
زمانبندی  برنامه  یک  طی  در  استان 
تدابیر الزم برای بازگشت سریع کارخانه 
به چرخه تولید در استان را آغاز کرده 

بودند.
در این برنامه زمانبندی شده در مهرماه 
و  مردم  از  حمایت  برای  گذشته  سال 
اشتغالزایی کارخانه راکد قند یاسوج به 

ستاد اجرایی فرمان امام واگذار شد .

زمان بندی برای تسریع در روند 
اجرایی کارخانه قند یاسوج

 ضروری است
نماینده مردم شهرستان های بویراحمد، 
دنا و مارگون در مجلس شورای اسالمی 
امیدوارم  داشت:  اظهار  رابطه  این  در 
پیش  از  بیش  همگرایی  و  تعامل  با 
مسئوالن و متولیان امر در ستاد اجرایی 
دستگاه های  و  امام)ره(  حضرت  فرمان 
و  کهگیلویه  اقتصادی   - اجرایی 
بویراحمد در آینده ای نزدیک شاهد راه 

اندازی کارخانه قند یاسوج باشیم.
مهدی روشنفکر خواستار تهیه و تنظیم 
یک برنامه مدون و زمان بندی مناسب 
کارخانه  بازگشت  روند  در  تسریع  برای 
قند یاسوج به چرخه تولید شد و افزود: 
استانی  مدیران  از  کاری  گونه کم  هیچ 
گاز،  اجتماعی،  تامین  بانک ها،  از جمله 

برق، مالیات و غیره پذیرفتنی نیست.
وی تاکید کرد: با توجه به شناختی که 
زمینه  در  استان  ارشد  مدیر  دغدغه  از 
توسعه اقتصادی دارم بدون شک تمامی 
اندازی  راه  برای  را  اجرایی  دستگاه های 

این کارخانه پای کار می آورند.

 راه اندازی مجدد کارخانه قند 
یاسوج زمینه اشتغال ۲۰۰ نفر را 

فراهم می کند
 معاون هماهنگی امور اقتصادی استاندار 
کهگیلویه و بویراحمد نیز در این رابطه 
ایجاد اشتغال  از تولید و  گفت: حمایت 
مهم  های  سیاست  جزو  و  قرمز  خط 

دولت سیزدهم است. 
 سید احسان عسکری با اشاره به برگزاری 
جلسات مختلف نشست کارگروه تسهیل 

و رفع موانع تولید کهگیلویه و بویراحمد 
ارزنده  اقدام های  تاکنون  اظهار داشت: 
و پیگیری هایی متعدد برای راه اندازی 
مجدد کارخانه قند یاسوج و بازگشت آن 

به چرخه تولید انجام شده است.  
معاون هماهنگی امور اقتصادی استاندار 
کهگیلویه و بویراحمد بیان کرد: دستگاه 
برای  استان  این  اجرایی  مختلف  های 
قند  کارخانه  روی  پیش  موانع  رفع 

یاسوج تالش، همت و همکاری کنند. 
عسکری عنوان کرد: ستاد اجرایی فرمان 
میزان ۵۱ درصد،  به  )ره(  امام  حضرت 
بانک تجارت به میزان ۳۲ درصد و سایر 
افراد نیز به میزان ۱۷ درصد سهام دار 

کارخانه قند یاسوج هستند. 
وی ابراز داشت: پیش بینی می شود که 
یاسوج  قند  کارخانه  و مشکالت  مسائل 
تا دی ماه امسال برطرف و افتتاح اولیه 
شود و تا اردیبهشت ماه سال ۱4۰۲ نیز 

به طور کامل به چرخه تولید بازگردد. 
عسکری تصریح کرد: با راه اندازی مجدد 
کارخانه قند یاسوج زمینه اشتغال ۲۰۰ 
فراهم  صنعتی  مهم  طرح  این  در  نفر 
خواهد شد و برای رسیدن به این هدف 
گرفته  صورت  خوبی  اقداماتی  تاکنون 
اقتصادی  امور  هماهنگی  معاون  است. 
گفت:  بویراحمد  و  کهگیلویه  استاندار 
 ۸۰ بدهی  دارای  یاسوج  قند  کارخانه 
این  گاز  شرکت  به  ریالی  میلیارد 
داشت:  اظهار  عسکری  است.   استان 
بدهی  میزان  این  از  ریال  میلیارد   ۲۰
ریال  میلیارد   ۶۰ و  بوده  بها  گاز  بابت 
است.   آن  پرداخت  دیرکرد  جریمه  نیز 
میلیارد   ۲۰ راستا  این  در  افزود:   وی 
تومان  میلیارد  یک  و  گاز  بدهی  تومان 
قند  کارخانه  اجتماعی  تامین  بدهی 
یاسوج تقسیط و درحال پرداخت است. 
معاون هماهنگی امور اقتصادی استاندار 
کهگیلویه و بویراحمد بیان کرد: حساب 
های بانکی کارخانه قند یاسوج به دلیل 
بدهی حدود ۹ میلیارد ریالی به سازمان 
حق  بابت  استان  این  اجتماعی  تأمین 
خود  انسانی  نیروهای  و  کارگران  بیمه 
عسکری  است.   مسدود  اینک  هم 
و ۵۰۰  میلیارد   ۲ از  بیش  کرد:  عنوان 
به  مربوط  میزان  این  از  ریال  میلیون 
بیمه مشاغل سخت و زیان آور کارگران 
یاسوج  قند  کارخانه  انسانی  نیروهای  و 
است.  وی ابراز داشت: پس از پرداخت 
تأمین  سازمان  حساب  به  مبلغ  این 
اجتماعی کهگیلویه و بویراحمد حساب 
های بانکی کارخانه قند یاسوج نیز رفع 
 ۶ گفت:  عسکری  شد.   خواهد  انسداد 
مابقی  از  ریال  میلیون   ۵۰۰ و  میلیارد 
کارخانه  ریالی  میلیارد   ۹ حدود  بدهی 
اجتماعی  تأمین  به سازمان  یاسوج  قند 
و  کارگران  بیمه  حق  بابت  استان  این 
ماه   ۳۶ در  و  تقسیط  انسانی  نیروهای 

پرداخت شود. 

تامین، تجهیز، نصب و نوسازی 
قطعات کارخانه با برنامه زمان 

بندی در حال اجراست
در  امام  فرمان  اجرایی  ستاد  مدیرکل 
ارتباط  این  در  بویراحمد  و  کهگیلویه 
نماد صنعت  یاسوج  قند  کارخانه  گفت: 
کهگیلویه و بویراحمد بوده و  اینک ۵۱ 
درصد سهام این کارخانه متعلق به ستاد 

اجرایی فرمان امام خمینی )ره( است.
شایان نادری افزود: از زمان واگذاری این 
اجرای  ستاد  به   ۱4۰۰ اسفند  از  طرح 
کارشناسانه  و  دقیق  صورت  به  مراحل 
از  بسیاری  که  شد  مشخص  و  انجام 
از  خیلی  و  بوده  مستهلک  قطعات 

قطعات نیز باید تعویض شود.
در  امام  فرمان  اجرایی  ستاد  مدیرکل 
کهگیلویه و بویراحمد بیان کرد: قطعاتی 
قیمت  برآورد  ندارد  وجود  کارخانه  در 
انجام  الزم  گردش  در  سرمایه  و  دقیق 
شده و در مرحله  تامین، بهسازی تجهیز 

و تعویض قطعات است.
درصدی   ۲۲ پیشرفت  به  اشاره  با  وی 
کارخانه  دوباره  تجهیز  و  نوسازی  روند 
کارخانه،  برق  تامین  کرد:  عنوان  قند 
الیه روبی حوضچه آب کارخانه،تعمیر و 
تجهیز پمپ ها، کوره آهک و درخواست 
ساخت  قطعات مورد نیاز کارخانه را از 

مهمترین اقدامات اعالم کرد.
بخش  تعمیرات  داشت:  ابراز  نادری 
زیادی از کارخانه از سوی متخصصان و 
کارگران بومی منطقه آغاز و روند اجرای 

خوبی نیز دارد.
وی اضافه کرد: تمام تالش ما این است 
کارخانه قند در اواخر امسال و یا اوایل 
در  مردم  و  شود  راه اندازی  آینده  سال 

جشن بازگشایی آن شرکت کنند.
راه  و  گردش  در  سرمایه  هزینه  نادری 
را  یاسوج  قند  کارخانه  مجدد  اندازی 
۳۰۰ میلیارد تومان اعالم کرد و گفت: 
تمام هزینه های این طرح از سوی ستاد 

اجرایی فرمان امام تامین می شود.
در  استانی  مسئوالن  همکاری  بر  وی 
بدهی  و  حقوقی  مشکالت  گشایی  گره 
مالی به ادارات تاکید کرد و افزود: تنها 
و  استانی  مسئوالن  از  ما  درخواست 
نمایندگان برای راه اندازی هر چه زودتر 
مشکالت  کردن  برطرف  در  همکاری 

سالهای قبل است.
در  امام  فرمان  اجرایی  ستاد  مدیرکل 
تولید  ظرفیت  بویراحمد  و  کهگیلویه 
این کارخانه را یکهزارتن شکر و قند در 
سال اعالم کرد و گفت: با راه اندازی این 
طرح عالوه بر اشتغالزایی کارگران از کار 
بیکار شده زمینه توسعه صنعتی استان 

نیز فراهم خواهد شد.
عملیات اجرایی کارخانه قند یاسوج در 
تولید  اسمی  ظرفیت  با  و   ۱۳44 سال 
روزانه یک هزار تُن قند و شکر آغاز شد 
و سال ۱۳4۶ نیز به بهره برداری رسید. 
فعالیت شهرک های صنعتی کهگیلویه و 
بویراحمد سال ۱۳۶۲در شهرک صنعتی 
سال  در  اگرچه  شد  آغاز  یک  یاسوج 
چندانی  گذاری  سرمایه  ابتدایی  های 
تدریج  به  اما  نشد  انجام  زمینه  این  در 
روند توسعه شهرک های صنعتی استان 

بهبود یافت. 
به عنوان نخستین  یاسوج  قند  کارخانه 
واحد صنعتی کهگیلویه و بویراحمد در 
سال ۱۳44 ساخته شد به  عبارت دیگر 
واحدهای  فعالیت  از  از  ۵۶ سال  بیش 

صنعتی این استان می گذرد.
کارخانه   ۲ اسالمی  انقالب  دوران  در 
شد  احداث  مارگون  و  دشتروم  سیمان 
بزرگ  صنعتی  واحد  دو  عنوان  به  که 
استان شناخته می شوند این واحدهای 
تولیدی پارسال ۳۲4 هزار تن  محصول 
صادر  کشور  از  خارج  به  سیمان  کلینر 

کردند.

تا اردیبهشت 1402 :

کارخانه قند یاسوج  به چرخه تولید باز می گردد

کهگیلویه  استاندار  عمرانی  امور  هماهنگی  معاون 
و  سازی  مناسب  به  نسبت  گفت:  بویراحمد  و 
زیباسازی  و  روشنایی  تهویه،  شدن  استاندارد 

تونل های راههای این استان توجه و اقدام شود.
تیرماه  روز سه شنبه ۲۸  زاده«  »کیامرث حاجی 
۱4۰۱ در دومین نشست کمیسیون ایمنی راههای 
به  نسبت  افزود:  بویراحمد  و  کهگیلویه  استان 
راههای  تونل های  زیباسازی  و  روشنایی  تهویه، 

استان توجه و اقدام شود.
وی اظهار کرد: پروژه ملی محور پاتاوه به دهدشت 
فیزیکی  پیشرفت  درصد   ۳۸ اخیر  سال  دو  در 

داشته است که باید سریعتر دو سه درصد آخر را 
کامل کرد. معاون هماهنگی امور عمرانی استاندار 
شرکت  کرد:  خاطرنشان  بویراحمد  و  کهگیلویه 
زیرساخت تونل های محور یاسوج به بابامیدان را 
کرد:  تصریح  زاده  حاجی  دهد.  تحویل  و  تکمیل 
پاتاوه  محور  در  استقرار  زمینه  استان  راه  پلیس 
محل  که  زمانی  تا  و  کند  فراهم  را  دهدشت  به 
مورد نیاز آماده شود و استقرار یابند، گشت های 
ترافیکی  بار  چراکه  باشند  داشته  محور  این  در 
داد:  ادامه  وی  است.  افزایش  حال  در  محور  این 
یکی از معضالت استان کهگیلویه و بویراحمد در 
توسعه نیافتن زیرساختهای الزم معترضان مردمی 
به  یاسوج  کمربندی  مثال  بعنوان  است،  محلی  و 
درصد   ۱۱.۲ و  بود  خطه  دو  سال ها  که  اصفهان 
داده  اختصاص  به خود  را  استان  ای  جاده  تلفات 

اقدام  کمربندی  این  کردن  چهارخطه  برای  بود، 
شد و اعتبارات الزم اختصاص یافت هم اکنون در 
حال چهارخطه و تکمیل شدن است اما در مرحله 
آسفالت کردن با معارض محلی مواجه شده است. 
معاون هماهنگی امور عمرانی استاندار کهگیلویه و 
بویراحمد عنوان کرد: همچنین ساماندهی ورودی 
های شهر یاسوج از سمت »سرآبتاوه« و »تلخسرو« 
مواجه  معارضات محلی  با  متاسفانه  آغاز شده که 
البته  این مسایل در استان رفع شود  باید  شده و 
برای  را  در برخی مناطق کشور مردم زمین خود 
بین  از  و  جان  جانبازان  از  جلوگیری  و  راهسازی 

رفتن مال مردم در جاده ها وقف می کنند.
اعتبارات  راهها  حوزه  در  کرد:  تاکید  زاده  حاجی 
در  باید  اما  شد  داده  اختصاص  استان  به  زیادی 

اجرای پروژه های این حوزه تسریع شود .

نقاط حادثه خیز راههای استان  وی تصریح کرد: 
تا  شوند  رفع  و  شناسایی  بویراحمد  و  کهگیلویه 
کمتر شاهد از بین رفتن جان و مال مردم باشیم، 
با  و  خواهند  نمی  اعتبار  خیز  حادثه  نقاط  همه 

یکسری اقدامات قابل رفع هستند.
معاون هماهنگی امور عمرانی استاندار کهگیلویه و 
بویراحمد گفت: محور چرام به دهدشت تا شهریور 
و  برسد  برداری  بهره  به  و  کامل  باید  امسال  ماه 

ایمنی الزم برای این محور نیز ایجاد شود.
به  پاتاوه  محور  در  همچنین  افزود:  زاده  حاجی 
دهدشت تابلوها و گاردریل باید نصب شود،تقاطع 
های »گندی خوری« در محور یاسوج به اصفهان 
که از نقاط حادثه خیز است هر چه سریعتر باید 
نیز  اصفهان  به  یاسوج  محور  شود.  تکلیف  تعیین 

ایمن سازی شود.

تونل های راه های کهگیلویه و 
بویراحمد استاندارد سازی شود
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جام

ماه فروردین
شاید  شود  مي  ایجاد  کاري  زمینه  در  کوچکي  تغییرات  امروز 
همکاران جدیدي پیدا کنید. اگر الزم است هر نوع قرارداد کاري 

را در چند روز آینده امضا کنید فرصت خوبي دارید.
ماه اردیبهشت

امروز هر نوع اتفاق غیرمنتظره ای ممکن است بیفتد که از علت 
آن بی خبر هستید. همکاران تان رفتار عجیبی دارند و شما را 
متحیر می کنند. نمی توانید برای بهبود این شرایط کاری انجام 
دهید. بنابراین سعی کنید با افرادی که دوستتان دارند مشورت 

کنید.
ماه خرداد

به خاطر این که کارهاي زیادي را باید انجام دهید و سرتان شلوغ 
توانید  نمي  اید.  بوده  توجه  بي  خودتان  سالمتي  به  است  بوده 
بین کاري که براي سایرین انجام مي دهید و وظیفه اي که در 
رابطه با خودتان دارید، تعادل برقرار کنید. اما باید به خودتان هم 

اهمیت دهید.

 ماه تیر
تسخیر  را  شما  تصورات  هنری  و  های خالق  پروژه  و  ها  نقشه 
میکنند و اگرمجبور باشید کارهای روزمره را انجام دهید عصبانی 
را کنار بگذراید  اگر هراز گاهی کارهای کسل کننده   . میشوید 

هیچ اتفاق بدی نمی افتد.
ماه مرداد

ستارگان بیانگر این هستند که امروز روز خوبي براي پیش رفتن 
در هر پروژه و فعالیتي است که برخاسته از اشتیاق عجیب یک 
دانید که چه  نمي  کار مي کنید،  به  آغاز  که  زماني  است.  شیر 
زماني باید دست از کار بکشید، چرا که لذت زیادي از انجام آن 
خواهید برد. سفري کوتاه مي تواند لذت بخش بوده و شما را با 
شخصي آشنا سازد که در روزها و هفته هاي بعد، جزء دوستان 

شما شود.
ماه شهریور

امروز انرژی زیادی دارید.می دانید که در حال حاضر چه کاری 
چه  که  دهید  توضیح  دیگران  دهید.برای  انجام  خواهید  می  را 
کاری می خواهید انجام دهید.به خاطر داشته باشید که همه نمی 

توانند با سرعت شما کار کنند.
ماه مهر

تا  نکنید  تغییر  هم  تغییرات شما  از  برخی  با  امروز  کنید  سعی 
احساس ناآرامی و کسلی بر شما غلبه نکند.الزم نیست که خیلی 
همراهی  از  که  بخواهید  تنها  است  ممکن  و  کنید  ماجراجویی 
ماجراجو شده  بسیار  مند شوید.در حال حاضر شما  بهره  کسی 
اید و ممکن است بخواهید دست به اقدامی بی احتیاطانه بزنید.

به خصوص اگر می خواهید با ماشین بیرون بروید بسیار مراقب 
باشید چرا که اکنون مایلید که با سرعت رانندگی کنید.

ماه آبان
امروز مراقب باشید روزتان را با ترس خراب نکنید.البته الزم است 
یک سری ا زمسائل را بررسی کنید اما نه به این بهانه که کار و 
روابط تان را با آن خراب کنید.مشکالت تان را برای دیگران بیان 

کنید حتماً به شما کمک می کنند.
ماه آذر

اگر چیزي نگرانتان کرده امروز روز خوبیست که به کنه آنچه در 
یابید. شاید ترس و نگراني خاصي درباره  ذهن تان است دست 
موقعیت مالي خود دارید و اگر واقعاً اینطور است بهتر است که 
با عزیزان صحبت کنید و راجع به آنچه شما را غمگین کرده با 

آنها صحبت کنید.
ماه دی

تصمیم دارید طرحي را اجرا کنید، این عجله شما همکارانتان را 
عصباني مي کند. به طور غریزي بر این باور هستید که هر چه 
قدر اکنون بیش تر کار انجام دهید، نگراني کمتري براي دیگران 
از حد  اما حتماً سعي کنید بیش  درآینده وجود خواهد داشت. 

رئیس مآبانه رفتار نکنید.
ماه بهمن

به هیجان نیاز دارید هر چقدر امروز کسل کننده و قابل پیش 
بینی باشد بیشتر دوست دارید اوضاع را تغییر دهید. البته تمام 

این کارها برای شما آسان است . 
ماه اسفند

آن چنان در احساسات شخصی تان هستید که گاهی در ترجمه 
احساسات تان به کلمات مشکل پیدا می کنید.جو امروز تشویق 

می کند که شما با شریک زندگی تان سرپوش را باز کنید.

۳
فال روز 

فرمانده قرارگاه عملیاتی ستاد ملی مقابله با کرونا، 
عادی انگاری را مهم ترین عامل افزایش این ویروس 
جهادی  رویکرد  و  روحیه  با  باید  گفت:  و  دانست 

اجازه تشدید ویروس کرونا را در کشور ندهیم.
پنجمین  و  چهل  در  سه شنبه  روز  وحیدی  احمد 
نشست قرارگاه عملیاتی ستاد ملی مقابله با کرونا که 
با حضور نمایندگان دستگاه ها در محل وزارت کشور 
جدید  سویه  افزایشی  روند  به  اشاره  با  شد،  برگزار 
ویروس کرونا در کشور، افزود: باید برای استان هایی 
که با افزایش ابتال به ویروس کرونا مواجه شده اند؛ 
مداخالت موثر برای کنترل هر چه سریع تر بیماری 

داشته باشیم.

محدودیت های  افزایش  ضرورت  به  اشاره  با  وی 
ادامه  کشور،  قرمز  شهرهای  در  دورهمی  و  تجمع 
عامل  ترین  مهم  کرونا  بیماری  انگاری  عادی  داد: 
افزایش  با  باید  برای همین  افزایش ویروس است و 
رعایت مقررات بهداشتی همچون استفاده از ماسک 
و تزریق ُدز یادآور، اجازه رشد دوباره ویروس کرونا 

را در کشور ندهیم.
وزیر کشور پس از شنیدن گزارش وزارت بهداشت، 
درمان و آموزش پزشکی در خصوص افزایش حدود ۶ 
درصدی بستری های کرونایی در کشور گفت: اجرای 
هر چه کامل تر  “طرح شهید سلیمانی” همواره مورد 
تاکید ستاد ملی مدیریت ویروس کروناست و برای 
همین باید به صورت همگانی در امر مقابله با کرونا 

بسیج شویم.
شرکت های  وضعیت  شدن  تکلیف  تعیین  موضوع 
اشاره  مورد  محورهای  دیگر  از  داخلی  ساز  واکسن 
کرونا  با  مقابله  ملی  ستاد  عملیاتی  قرارگاه  فرمانده 

حال  در  شده  ارائه  گزارش  براساس  گفت:  که  بود 
تولید  حال  در  کشور  در  واکسن  نوع  هفت  حاضر 
بهداشت  وزارت  مسئوالن  خصوص  این  در  و  است 
واکسن  های  شرکت  فعالیت  ادامه  به  نسبت  باید 
ساز حسب تخصص و توانمندی علمی و نیاز کشور 

تصمیم گیری الزم را داشته باشند.
داخلی  شرکت های  از  برخی  کرد:  اضافه  وحیدی   
واکسن ساز، مجوزهای اضطراری فعالیت گرفته بودند 
و باید این مجوزها به صورت مرحله ای، به دائمی و 
سپس به تایید بین المللی و سازمان جهانی بهداشت 

برسد.
وی با قدردانی از تالش های انجام شده برای مدیریت 
و مقابله با کرونا، یادآور شد: امروز جریان رسانه ای 
دشمن در تالش برای به حاشیه بردن زحمات طاقت 
فرسا و شبانه روزی فعاالن امر مقابله با کروناست که 
به  این خصوص مراقبت های الزم را نسبت  باید در 

نیات شوم دشمن داشته باشیم.

وضعیت  براساس  امروز  اینکه  بیان  با  کشور  وزیر 
باید  آن  افزایش  به  رو  روند  و  ویروس  جدید 
مراقبت های جدی تری داشته باشیم؛ گفت: خدمات 
سامانه “ایران من” براساس تزریق ُدز یادآور خواهد 
بود و شهروندان عزیز کشور نسبت به این امر اهتمام 

الزم را داشته باشند.
وحیدی افزود: محدودیت ها و سخت گیری ها با هدف 

کنترل سویه های جدید ویروس است.
وی  با اشاره به نزدیک بودن فرارسیدن ماه محرم 
الحسین  اباعبداهلل  حضرت  سوگواری  ایام  و  الحرام 
اشاره کرد و گفت: در این خصوص اطالع رسانی های 
حداکثری  رعایت  برای  رسانه ای  موثر 
مراسم  در  خصوص  به  بهداشتی  دستورالعمل های 
اقدامات  باید  و  اربعین، ضرورتی جدی است  بزرگ 
الزم از سوی رسانه های رسمی کشور همچون صدا 

و سیما انجام شود.
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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

وادي کتاب

معرفي کتاب »ايستادن در غرب«
از پيشوا تا مسلم بن عقيل

 عليرضا محمدي
»ايس�تادن در غرب« خاطرات پاس�دار 
انق�اب و دف�اع مق�دس س�ردار احمد 
شاهس�ون از مب�ارزات غ�رب کش�ور 
را در ب�ر دارد. کتابي به قل�م محمدرضا 
ش�رفي ک�ه ب�ا حماي�ت بني�اد حف�ظ 
آث�ار و نش�ر ارزش ه�اي دف�اع مقدس 
توس�ط انتش�ارات علم�ي، فرهنگ�ي 
صاحب الزمان)عج( منتش�ر شده است. 
این کتاب در واقع خاطرات یکي از رزمندگان 
و فرمانده��ان دف��اع مق��دس را در مقاطع 
مختلف زندگي اش به خواننده ارائه مي دهد، 
اما همانطور که از نام کتاب مشخص است، 
نویسنده به آن بخش از زندگي جهادي راوي 
توجه کرده که همگي در غرب کشور اتفاق 

افتاده اند. 
یک��ي از نقاط ق��وت ای��ن کت��اب، حضور 
سردارشاهس��ون در اغتشاش��ات اوای��ل 
انق��الب در کردس��تانات اس��ت. از این رو 
مطالب این کتاب منب��ع خوبي براي درک 
اوضاع و احوال اس��تان هاي غربي کشور در 
اوایل انقالب به ش��مار م��ي رود. مقطعي از 
تاریخ انقالب اس��المي که به جهت فاصله 
زماني نس��بتاً زیادي که ب��ا آن گرفته ایم، 

مهجور مانده و خواندن چنین 
کتاب هایي مي تواند بخشي از 
کنجکاوي هاي نس��ل جوان را 

برطرف سازد. 
س��بک و س��یاق این کتاب به 
ص��ورت مقاط��ع تاریخ��ي و 
حضور راوي در شهرها و وقایع 
مختلف اس��ت. در واقع فصول 
کتاب همگي از ش��رایط زماني 
و رویداده��اي تاریخي تبعیت 
مي کنن��د. ب��ه این لح��اظ که 
نویس��نده به صورت مقطعي، 
حض��ور راوي در ش��هرهاي 
مختلف کردس��تانات را پیش 
روي خواننده قرار مي دهد. در 
آغاز کتاب نیز م��ا با مختصري 
از بیوگرافي احمد شاهسون از 
کودکي تا مقطع بزرگسالي اش 
آش��نا مي ش��ویم. اهمیت این 

بخش در آن اس��ت که س��ردار شاهسون به 
عنوان یکي از اهالي روستاي فتح آباد پیشواي 
ورامین در واقعه تاریخي کشتار مردم ورامین 

در سال 42 حضور داشته است. 
»هنوز ج��وش و خ��روش آن روزي را یادم 
مي آید که کش��اورزها و مردم مومن پیشوا، 
ب��راي دف��اع از دی��ن و حمای��ت از مرجع 
تقلیدشان، کفن پوشیدند و از پیشوا خارج 
شدند. با اینکه کودکي 9 ساله بودم، همراه 
پدرم- چندین کیلومتر براي حمایت از امام 

عزیز - او را همراهي کردم....«
فصل اول کت��اب تا زمان پی��روزي انقالب 
طول مي کش��د و ما در این فص��ل با جواني 
آشنا مي ش��ویم که به خاطر فرار از خدمت 
س��ربازي براي رژیم طاغوت، چهار س��ال 
خدمت سربازي اش طول مي کشد. او پس از 
پیروزي انقالب به سپاه مي پیوندد و از اینجا 
به بعد وارد بخش اصلي کتاب یا همان ورود 
شاهس��ون به عنوان یک رزمنده به مناطق 

عملیاتي غرب کشور مي شویم. 
فصل دوم به مقط��ع حض��ور راوي به پاوه 
مي پ��ردازد: »با ش��نیدن نام پ��اوه از قبل 
مي دانستم که از ش��هرهاي شمالي استان 
کرمانش��اه اس��ت و ملقب به هزار ماس��وله 
است. منطقه اي خوش آب و هوا که در کنار 

کوهس��تان اورامانات قرار گرفته است. نام 
کوه ش��اهو را هم ش��نیده بودم. این را هم 
مي دانس��تم که یکي از شهرهاي نزدیک به 

پاوه، جوانرود است...«
سردار شاهس��ون در حماس��ه پاوه حضور 
مي یابد و از نزدیک شاهد رزم جانانه اندک 
پاسداران و قواي نظامي حاضر در این شهر 
در برابر چند هزار ضد انقالب مي ش��ود. از 
این حیث شاید بتوان »ایستادن در غرب« 
را یکي از منابع تحقی��ق در خصوص واقعه 
پاوه دانس��ت. هرچند به نظر مي رسد بهتر 
بود نویسنده این کتاب تحقیقات جامع تري 
در خصوص ای��ن واقعه انجام م��ي داد و به 

داشته هاي کتاب مي افزود. 
در بخش هاي بعدي ما همراه با روایت هاي 
احمد شاهسون به شهرهاي دیگر کردستان 
مي رویم و با مقاطع دیگري از رزم سربازان 
امام ب��ا ضد انق��الب روب��ه رو مي ش��ویم. 
بخش هاي بع��دي به ترتیب ب��ه »مهاباد«، 
»س��نندج« و »بانه« مي پردازند تا نهایتاً به 

مقطع شروع جنگ تحمیلي مي رسیم. 
در بخش بانه مي خوانیم: »با نزدیک ش��دن 
منطقه درگیري، مجدداً با آقا رحیم تماس 
گرفتم و گفتم آتش را قطع نکنند. وقتي به 

منطقه عملیاتي نزدیک شدیم، توانستیم با 
دوربین از پشت سر آنها را ببینیم. دیدیم که 
ضد انقالب به سه گروه تقسیم شده اند و در 
هر گروه، دو زن فشنگ گذاري در خشاب ها 

را انجام مي دهند...«
بعد از شروع جنگ تحمیلي، سردار شاهسون 
رزم خود را در جبهه س��رپل ذه��اب ادامه 
مي دهد. از اینجا به بعد با کالم او با نام هایي 
چون ش��هید محمد بروجردي بیشتر آشنا 
مي ش��ویم. نهایتاً اینک��ه راوي ب��ه روایت 
عملیات مس��لم بن عقیل مي پردازد که آن 
نیز در منطقه غرب انجام گرفته بود. با شرح 
مراحل این عملیات و خاطرات شاهسون و 
در ادامه آن عملیات مسلم بن عقیل کتاب 
»ایس��تادن در غرب« روایت هاي خود را به 

اتمام مي رساند. 
»تا پیش از شروع عملیات مسلم بن عقیل، 
فرماندهي یکي از محوره��اي بازي دراز به 
عهده من بود. یکي از روزهاي ش��هریورماه 
1361 پس از جلسه اي که در پادگان ابوذر 
داش��تیم، از طریق ش��هید حاج بابا مطلع 
شدیم که قرار است به منظور کم کردن فشار 
نیروهاي عراقي در منطقه جنوب، عملیاتي 
در س��ومار انجام گیرد... مسلم بن عقیل در 

پیش بود.«

 زينب محمودي عالمي
همسر شهيد سيدعبداهلل حسيني مي گفت: 
»وقتي چند نفر از اعضاي فاميل مان در سوريه 
به ش�هادت رس�يدند، دنيا براي سيدعبداهلل 
تنگ ش�ده بود. او نمي خواس�ت بايس�تد تا 
مظلوميت اهل بيت پس از قرن ها دوباره تكرار 
شود.« شهيد حس�يني يكي از جوانان رعنا و 
شجاع لش�كر فاطميون بود که در اوج جواني 
و ل�ذات دني�وي، زن و فرزند و تم�ام تعلقات 
دنيايي را رها کرد تا با جان خود از اس�ام ناب 
محمدي دفاع کند. وقتي با همسر اين شهيد 
در مشهد مقدس همكام شدم، بارها از خود 
پرسيدم چگونه اين جوانان به چنين بصيرتي 
رسيده اند که از همه هستي شان براي دفاع از 
جبهه مقاومت اسامي مي گذرند. گفت وگوي 
ما با سيده عاليه حسيني، همسر شهيد مدافع 
حرم سيدعبداهلل حس�يني را پيش رو داريد. 

چند س�ال با ش�هيد حس�يني زندگي 
کردي�د؟ کم�ي از خودت�ان و ايش�ان 

بگوييد. 
من و همسرم دخترعمو و پس��رعمو بودیم. من 
متولد سال 63 هستم و سیدعبداهلل متولد 1361 
بود. مهر ماه سال 82 ازدواج کردیم و سال 84 خدا 
دختري به نام زهره به ما هدیه داد. بعد از 12 سال 
زندگي مشترک هم که 22بهمن 94 همسرم به 
شهادت رسید. خانواده همس��رم 40 سال است 
در ایران زندگي مي کنند. زماني که ش��وروي به 

افغانستان حمله کرد آنها به ایران پناه مي آورند. 
هميش�ه براي�م جالب اس�ت مهاجران 
افغانستاني چطور حاضر مي شوند براي 
جنگ به يک کش�ور ديگ�ر بروند. چه 
شد همس�رتان تصميم گرفتند مدافع 

حرم شوند؟
سال 93 پسرخاله ام سیدحسن حسیني روز قبل 
از شروع ماه رمضان به شهادت رسید. سیدحسن 
از سال 91 به سوریه مي رفت و همسرم در جریان 
کارهایشان قرار داش��ت. در همان سال 93 یکي 
دیگر از بستگانمان به نام سیداسماعیل حسیني 
نیز به شهادت رسید. ما در جمع دوستان و فامیل 
شهید زیاد داریم و با موضوع دفاع از اسالم غریبه 
نبودیم. در ایام محرم، صف��ر و رمضان عزاداري 
مي کنیم و از طرفي چون فرزند س��ید هس��تیم 
سعي مي کنیم ش��عائر مذهبي را رعایت کنیم. 
بنابراین انگیزه هاي حضور سیدعبداهلل در جبهه 
مقاومت اس��المي وجود داش��ت. نهایتاً همسرم 
گفت مي خواهد به سوریه برود. شوخي شوخي 
مي گفت مي خواهم به سوریه بروم و من هم جدي 
نمي گرفتم. پسرخاله ام جزو نیروهاي ثبت نامي 
سوریه بود که یک روز همسرم زنگ زد و گفت من 
جلوي پسرخاله ام نشستم شما رضایت بده من به 
س��وریه بروم! من هم گفتم چه مي گویي؟ گفت 
گوشي روي بلندگوست شما رضایت بده اینها فرم 
را پر کنند. چند ساعت بعد که به خانه آمد گفت 
من فرم را پر کردم. دیگر رفتنش به سوریه جدي 

شد و 15 مهرماه هم به سوریه رفت. 
مخالفتي با رفتنش نداشتيد؟ با نبودن ها 

و دلتنگي هايش چطور کنار آمديد؟
 بعد از اعزامش به سوریه 20 روز اول نمي توانست 
با ما تماس بگی��رد. 10 ش��ب اول محرم هیئت 
داشتیم. نگران بودم و بي خبري خیلي سخت بود. 
نهایتا زنگ زد که من تازه به دمشق رسیدم. خیلي 
خوشحال ش��دم. در هفته دو روز بیشتر تماس 
نمي گرفت. گذشت تا اول دي ماه به مشهد آمد. 
گفته بود کسي نفهمد من آمدم. از خوشحالي انگار 
روي زمین نبودم. همسرم بعد از 75 روز به خانه 

برگشته بود. شهید عاشق قورمه سبزي بود. برایش 
قورمه سبزي درست کردم. یک ماه پیش ما بود و 
بعد دوباره به سوریه رفت. گفت فقط یک بار دیگر 
سوریه مي روم تا ببینم شرایط چطور است. دوباره 
عزم رفتن کرده بود. گفتم تو ک��ه یک بار رفتي! 
گفت آنکه رفته با آنکه نرفته فرق مي کند. کسي 
اگر یک بار به س��وریه برود و مظلومیت مردم را 
ببیند نمي تواند اینجا پابند شود. فامیل و دوستان 
به دیدنش آمدند گفتند دیگر نرو اما عبداهلل روي 
حرفش بود و پاي حرفش ایستاده بود. مي گفت 
من سوریه رفتم و با چشمانم دیدم اخبار تلویزیون 
تکفیري ها و دواعش اعالم مي کند: »یزیدیان به پا 
خیزید عاش��وراي دیگري به پا کنید« داعشي ها 
براي چه سر مي برند! چون آنها از نسل یزید و از 
نسل ابوسفیان و بني امیه هستند که سر شهداي 
ما را مي برند. چطور مي توان��م طاقت بیاورم و به 

سوریه نروم. 
اوض�اع س�وريه را چگون�ه تفس�ير 

مي کردند؟
 مي گفت یک بار اس��یر داعش��ي گرفتیم. دیدیم 
قاشق به گردنش آویزان اس��ت. به او گفتیم این 
قاشق چیست؟ گفت زودتر مرا خالص کنید. زودتر 
مرا بکشید بروم ناهارم را با پیامبر اسالم بخورم! این 
قاشق را هم  براي این آویزان کردم. این جهالت و 
وقاحت دواعش خنده آور است. آنقدر روي مغزشان 
کار کردند که به خرافات ایمان دارند. چندروز پیش 
پیامي طنز آلود خواندم که یک داعش��ي را اسیر 
گرفته بودند گفت مرا بکش��ید بروم ناهار بخورم. 
رزمندگان گفتند نه ما تو را االن نمي کشیم بعد از 

ناهار مي کشیم تو بروي ظرف ها را بشویي. 
همسرم مي گفت جنگ س��وریه با جنگ ایران و 
عراق خیلي فرق دارد. در سوریه سرباز اسالم که 
در ش��هر قدم مي زند نمي داند بچه اي که با توپ 
بازي مي کند آیا تا چند لحظ��ه دیگر به طرف او 
ش��لیک مي کند؟! یا زني که چادر به سر و زنبیل 
به دست است و خرید خانه اش را انجام مي دهد 
شاید داعشي است و نارنجک به دست دارد. جنگ 

داخلي خیلي سخت است. 
همسرتان چند بار اعزام شدند و در چه 

تاريخي به شهادت رسيدند؟
همسرم جزو نیروهاي شناس��ایي بود. سري اول 
75 روز آنجا بود و س��ري دوم اول بهمن که رفت 
93 روز حضور داشت و نزدیک دمشق به شهادت 
رس��ید. گویا آنها یک گروه شناس��ایي 10 نفره 
بودند که به دل دش��من مي زنند. موقع برگشت 
از تل قریب، دشمن تیربار مي زند و تیر به پا و سر 
همسرم مي خورد. همرزمانش مي گویند وقتي تیر 
به سرش مي خورد هنوز شهید نشده بود. همسرم 
قد رشیدي داشت و همرزمانش مجبور مي شوند 
چهار نفري او را به عقب منتقل کنند که در مسیر 

بازگشت به شهادت مي رسد. 
حرفي از ش�هادت مي زدند يا احساس 
مي کرديد وقت آسماني شدنشان نزديک 

شده باشد؟
سیدعبداهلل قبل از رفتنش با دخترم به حرم امام 
رضا)ع( مشرف شد و تسبیح یادگاري خرید. در 
مسیر حرم حرف هایي مي زد که بوي رفتن مي داد. 
بار اول که به س��وریه مي رفت زهره دخترمان در 
جریان بود. نبودن های��ش را تمرین مي کردیم. 
12سال با همس��رم زندگي کردم اما از وقتي به 
سوریه رفت روحیات و معنویاتش خیلي قوي تر 
ش��د. مي گفت همه آنجا خالصانه کار مي کنند. 
آخرین شب تا صبح وصیت کرد. من اصاًل متوجه 
نبودم دارد وصیتش را شفاهي مي گوید. شنیده ام 
شهدا قبل از شهادتشان آسماني مي شوند. همسرم 
تمام وصیتش را گفت که دوس��ت ن��دارم بعد از 

شهادتم بلند گریه کني. اگر شنیدي شهید شدم 
بیقراري نکن. همیش��ه مي گفت دوست دارم در 
غربت و مثل گمنامان شهید شوم. اول بهمن که 
همسرم رفت تقریباً تا یک ماه تماس مي گرفتم. 
یکبار به دوستش زنگ زدم گفتم گوشي را به آقا 
عبداهلل بدهید گفتند نیست. منطقه مان عوض 
ش��ده و عبداهلل خط رفته اس��ت جواب درست 
نمي دادند. با سید حکیم پسرخاله ام تماس گرفتم 
گفتم شما مسئولیت دارید حواستان به عبداهلل 
باشد. خود شهید به پسرخاله ام گفته بود نسبت 
قوم و خویشي ما را کسي نفهمد بعد از اینکه شهید 
شد فهمیدند با سید حکیم نسبت داشته است. 
خالصه وقتي دیدم نمي شود خبري از سید عبداهلل 
بگیرم، نذر کردم روزهاي جمعه دعاي ندبه بگیرم. 
دعاي ندبه ام که تمام شد خانواده ام آمدند. مادرم 
گفت برویم خانه فالن شهید روضه دارند و بعد به 
خانه مادرم رفتیم و دیدم همه پسرعموهایم خانه 
پدرم جمع شدند. حدس زدم خبري شده است. 
یکي از پسرعموهایم گریه مي کرد. حالم بد شد و 
به سید حکیم پیام دادم گفتم جان مادرت بگو چه 
شده است نهایتاً او گفت که همسرم به شهادت 

رسیده است. 
ح�اال ک�ه چن�د صباح�ي از ش�هادت 
همس�رتان مي گذرد، حضور شهيدتان 
را در زندگ�ي روزمره ت�ان احس�اس 

مي کنيد؟
 من از همسرشهیدم خیلي حاجت گرفتم. خانمي 

مي گفت من وارد مزارشهدا شدم به همسر شما 
متوسل شدم و حاجت گرفتم. گره هاي زندگي ام با 
دعاي همسرم برطرف مي شود. اگر زمینه اي باشد 

ما هم حاضریم براي دفاع از حرم برویم. 
زندگي با يک ش�هيد را چط�ور تعريف 

مي کنيد؟
 زندگي مان معمولي بود. همس��رم خیلي خاص 
نبود. مثل بقی��ه آدم ها بود. ما هیئت داش��تیم و 
ش��هید در آن مداحي مي کرد، اما آدم خش��ک 
مقدسي نبود. نمازش را مي خواند و مي گفت به 
نظر من آدم حق الناس را رعایت کند و حق مردم 
را نخ��ورد از همه چیز واجب تر اس��ت. خدا حق 
خودش را مي بخش��د. خداوند گفته است من از 
حق خودم مي گذرم ولي از حق الناس نمي گذرم. 
گاهي که از بازار خرید مي کردیم اگر فرد مسني 
مي دید دستفروشي مي کند، مي گفت کسي که 
پیر ش��ده ش��غل دیگري نمي تواند داشته باشد. 
مسیرش را دور مي کرد تا از فرد مسن خرید کند. 
اخالقش خیلي خوب بود. هر وقت به خانه مي آمد 
چیزي براي زهره مي خرید. همیشه دخترم را روي 

شانه هایش مي گذاشت. 
چطور خودت�ان را قانع کردي�د با رفتن 

همسرتان به سوريه موافقت کنيد؟
همس��رم مي گفت امروز مثل عاشوراي سال 61 
است که امام حسین غیر از 72 تن یاوري نداشت. 
امروز اگر ما از ح��رم اهل بیت دف��اع نکنیم چه 
کس��ي مي تواند دفاع کند؟ من االن شرایطش را 

دارم مدافع حرم باشم. به من مي گفت اگر راضي 
نباشي آن دنیا امام حس��ین)ع( از تو بپرسد چرا 
نگذاش��تي ش��وهرت براي دفاع از حرم خواهرم 
برود چه توجیهي داري. زهره من به فداي بي بي 
رقیه)س( سه ساله. حضرت رقیه)س( سه ساله 
بود که پدرش شهید ش��د. عبداهلل مي گفت مگر 
سید بودن ما به 10 روز عزاداري ماه محرم است 
وقتي به سوریه رفتم دیدم چقدر بي بي رقیه)س( 
و بي بي زین��ب)س( غریبند. فق��ط اقلیت دفاع 
مي کنن��د و مي جنگند. آن اقلی��ت مثل 72 تن 
هستند. همس��رم آن قدر از بي بي رقیه و بي بي 
زینب)س( و غریبي ش��ان گفت که قانع ش��دم 
و افتخار مي کنم همس��ر شهید هس��تم. افتخار 
مي کنم همسرم عاقبت بخیر شد. کاش راهي باشد 

ما هم برویم دفاع کنیم. 
جوابتان به طعنه زنن�دگان به مدافعان 

حرم مخصوصاً فاطميون چيست؟
خیلي از این حرف ها ش��نیدم. یک نفر مي گفت 
به مدافعان حرم پ��ول زیاد مي دهند ش��ما چرا 
مس��تاجرید؟ گفتم اینها همه ح��رف و حدیث 
است شما از مدافعان حرم چیزي نمي دانید فقط 
ش��هداي دفاع مقدس را مي شناس��ید. به خودم 
مي گفتم اگر براي پ��ول مي رفتند اگر میلیاردها 
هم مي دادند با یک انگشت شوهرم هم معاوضه 
نمي کردم. هیچ کس حاضر نیست به خاطر مال 
دنیا از جانش بگذرد. اگر میلیون ها بدهند مي تواند 
جاي پدر را ب��راي دخترم پر کن��د! دخترم یک 
روز سه س��اعت تمام براي پدرش دلتنگي کرد و 
اشک ریخت. عکس هاي پدرش را مي دید گریه 
مي کرد. بعد از دو سال تازه قبول کرده که پدرش 
نیست. بچه 10ساله را چطور راضي کنم پدرش 
دیگر بر نمي گردد. کس��اني که ب��ه خانواده هاي 
شهداي مدافع حرم طعنه مي زنند در حق ما جفا 
مي کنند. آن دنیا باید جواب بدهند. اگر میلیون ها  
تومان پول هم بغل دخترم بریزند مگر برایش پدر 
مي شود؟! من و دخترم وقتي خوابش را مي بینیم 
روزمان طالیي اس��ت حتي در خواب حضورش 
آرزو اس��ت. وقتي از بیرون مي آییم خانه س��الم 
مي گوییم. دادسراها را ببینید. اینها که به دنبال 
پول هستند چرا براي دفاع از حرم نمي روند؟ چرا 
دزدان نمي جنگند؟ شوهرم به این درک رسید که 

از اسالم دفاع کند و جانش را در این راه داد. 

گفت وگوي »جوان« با همسر شهيد مدافع حرم »سيدعبداهلل حسيني« از لشكر فاطميون

شهادت در گمنامي و غربت آرزويش بود
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حل جدول 3131

کشف پرونده کالن پول شویی و 
کالهبرداری در زنجان

و  پول شویی  کالن  پرونده  جزئیات  زنجان،  دادستان 
کالهبرداری در زنجان را منتشر کرد.

به گزارش ایسنا و به نقل از روابط عمومی دادگستری کل 
یک  جزئیات  تشریح  در  عباسی  بهروز  زنجان،  استان 
پرونده کالن پول شویی و کالهبرداری در زنجان، اظهار 
کرد: حدود یک ماه قبل از بابت فروش تعداد ۷۷ واحد 
تجاری و مسکونی و ۳۰ درصد از سهام یک پروژه واقع 
در شهر زنجان مبلغ ۱۳۹ میلیون دالر )معادل 444۸ 
»اینترنشنال  جعلی  صرافی  طریق  از  تومان(  میلیارد 

گلوبال پی« به حساب فروشنده منتقل می شود.
می شود  متوجه  فروشنده  ادامه  در  کرد:  تصریح   وی 
مبالغ واریز شده موصوف صرفاً قابل رؤیت بوده و امکان 
هیچ گونه جابه جایی و یا تبدیل به بیت کوین و یا سایر 
جعلی  مذکور  صرافی  و  ندارد  وجود  دیجیتال  ارزهای 

بوده و خریداران اقدام به کالهبرداری کرده اند.
دادستان زنجان افزود: متعاقب وصول گزارش فوق الذکر 
تیرماه  بیستم  تاریخ  در  و  دستورات قضایی الزم صادر 
همدستان  از  تعدادی  همراه  به  متهمان  سال جاری 
رابطه  این  در  الزم  قضایی  تحقیقات  و  شدند  دستگیر 

ادامه دارد.
مراقب  شهروندان  که  داد  هشدار  پایان  در  وی 
صرافی های جعلی رمزارزی و دارایی های خود باشند تا 

در دام سودجویان نیفتند.

هشدار پلیس فتا نسبت به کالهبرداری
 به بهانه بسته پستی

به  نسبت  تهران  استان  شرق  ویژه  فتای  پلیس  رئیس 
بار  مشاهده  برای  جعلی  موبایلی  نرم افزارهای  نصب 
کدپستی یا ابالغیه قضایی و امور مشابه، هشدار داد و 

آن را ترفندی برای کالهبرداری از شهروندان دانست.
گفت:  دراین باره  آبادی  سلطان  حمیدرضا  سرهنگ   
سایبری  مجرمین  که  شده  مشاهده  مواردی  در  اخیرا 
پیامکی با ایجاد حساب کاربری در شبکه های اجتماعی 
و قراردادن تصویر اداره پست در قسمت پروفایل، اقدام 
مامور  را  خود  و  کرده  شهروندان  برای  پیام  ارسال  به 
بهانه هایی  طرح  با  افراد  این  کرده اند.  معرفی  پست 
نظیر دقیق نبودن آدرس و ... دلیل ارسال پیام را برای 
کاربران توجیه کرده و در ادامه از آنها خواسته اند تا نرم 
افزاری را نصب کنند تا بتوانند بسته های پستی خود را 

تحویل بگیرند.
واقع  در  که  افزار  نرم  این  نصب  با  داد:  ادامه  وی 
کاربری  حساب  به  سودجویان  دسترسی  است،  بدافزار 
شهروندان فراهم شده و آنان می توانند نسبت به سرقت 
و سواستفاده از اطالعات کاربری و دیگر موارد موجود بر 

روی این گوشی ها اقدام کنند.
سلطان  فتا،  پلیس  رسانی  اطالع  مرکز  عالم  اساس  بر 
از  اداره پست هیچگاه  اینکه ماورین  به  اشاره  با  آبادی 
با  ارتباط  برقراری  به  اقدام  اجتماعی  طریق شبکه های 
عنوان  به هیچ  داد: شهروندان  نمی کنند، هشدار  مردم 
و  اجتماعی  شبکه های  در  ارسالی  لینک های  از  نباید 
مشاهده  برای  ارسالی  جعلی  اپلیکیشن های  نصب  یا 
استفاده  مشابه  امور  و  قضایی  ابالغیه  یا  بارکدپستی 
برای کالهبرداری  ترفندی  اقدامات  اینگونه  زیرا  کنند، 

از آنان است.

خبر

جدول 3132

رئیس بیست و نهمین کنگره بین المللی 
نورولوژی و الکتروفیزیولوژی بالینی ایران 
در  مغزی  سکته  به  مبتالیان  افزایش  از 
ساالنه  گفت:  و  داد  خبر  کرونایی  دوران 
حدود ۸۰ هزار نفر در کشور دچار سکته 

مغزی می شوند.
یک  در  شنبه  سه  روز  قینی  محمدرضا 
سینا  بیمارستان  در  که  خبری  نشست 
برگزار شد با بیان اینکه سکته مغزی جزو 
افزود:  عوارض برجسته کووید ۱۹ است، 
انواع تظاهرات این بیماران در مبتالیان به 
باعث  بوده و در مواردی  بلندمدت  کرونا 

ناتوانی می شود.
وی اظهارداشت: کرونا سیستم انعقادی را 
فعال کرده، رگهای مغز و قلب را درگیر 
ایجاد سکته مغزی می  باعث  می کند و 
به  افراد  دیرهنگام  مراجعه  البته  شود، 
و  بیماری  این  گیری  همه  شیوع  دلیل 
تشخیص  برای  پزشک  به  رفتن  از  ترس 
و درمان در ۲ سال اخیر در کشور باعث 
مغزی  سکته  مبتالیان  تعداد  به  شد، 
افزوده شود و در واقع درمان این بیماری 

به تعویق افتاد.
مورد  در  اعصاب  و  مغز  متخصص  این 
ایجاد سکته  واکسن های کرونا در  تاثیر 
مغزی، تصریح کرد: تحقیقات نشان داده 
آسترازنکا  های  واکسن  تزریق  که  است 
سسیستم  جوان  افراد  در  اسپوتنیک  و 
ایجاد  باعث  و  کرده  درگیر  را  ایمنی 
لخته خون می شوند، به همین خاطر به 
این  از  جوانان بویژه زنان توصیه شد که 

نوع واکسن ها استفاده نکنند.
قینی، در ادامه کم خوابی و استرس بویژه 
در مبتالیان به دیابت و فشارخون را در 
و  دانست  موثر  بسیار  مغزی  سکته  بروز 
گفت: یکسری بیماریهای خواب بویژه در 
شوند  می  مغزی  باعث سکته  چاق  افراد 

خواب  هنگام  افراد  این  تنفسی  راه  زیرا 
تنفسی  ایست  دچار  بیمار  و  شده  بسته 

می شود.
تهران  پزشکی  علوم  دانشگاه  استاد  این 
خواب  در  مغزی  سکته  اظهارداشت: 
ذهن  و  حافظه  افت  زمینه  همچنین 
است و درمان به موقع این بیماری بسیار 

اهمیت دارد.
کشورهایی  جزو  ایران  قینی،  گفته  به 
است که سکته مغزی در سنین پایین رخ 
جمعیت  هزار   ۱۰۰ هر  در  و   دهد  می 
مغزی  سکته  مورد   ۱۵۰ تا   ۱۰۰ حدود 
که  داد  می  رخ  کرونایی  دوران  از  قبل 
بهترین  است،  یافته  افزایش  آمار  این 
زمان درمان بیماران زیر ۳ ساعت بوده و 
داروی اورژانسی  در بیمارستان هایی که 
را پذیرش می کنند، موجود  بیماران  این 
است و در مرحله بعد، داروهایی هستند 
در  راحتی  به  هم  آنها  که  آسپرین  مثل 

دسترس بیماران سکته مغزی قرار دارد.
پارکینسون،  بیماری  به  اشاره  با  وی 

تشخیص  دیر  بیماری  این  داشت:  اظهار 
درمانی  هیچ  دنیا  در  و  می شود  داده 
ندارد و  پارکینسون وجود  بازگشت  برای 
شاهد  را  آن  خیم  خوش  نوع  ایران،  در 
همتراز  داریم،  که  درمان هایی  و  هستیم 

با  درمان ها درکشورهای مختلف است.

گرما زدگی باعث سکته مغزی
 می شود

معرض  در  که  افرادی  داد:  ادامه  وی 
گرمای شدید قرار می گیرند به دلیل زیاد 
دچار  مغز،  در  خون  پذیری  لخته  شدن 
سکته مغزی می شوند که برای پیشگیری 
گرم  هوای  در  باید  بیماری،  این  بروز  از 

قرار نگیرند.
علی اصغر اخوت متخصص مغز و اعصاب 
دستورالعمل  گفت:  نشست  این  در  نیز 
های تشخیصی بیماریهای مغز و اعصاب 
شده،  ابالغ  بهداشت  وزارت  سوی  از  که 
کشور  در  بیماریها  این  درمان  حیطه  در 

استفاده می شود.

چهارم  دز  تزریق  رابطه  به  اشاره  با  وی 
واکسن کرونا و بیماریهای مغز و اعصاب، 
دهد  می  نشان  محققان  مطالعات  افزود: 
چهارم  دز  تزریق  بین  ارتباطی  هنوز  که 
نشده  پیدا  مغزی  سکته  و  کرونا  واکسن 

است.
المللی  بین  کنگره  کرد:  تصریح  اخوت 
نورولوژی و الکتروفیزیولوژی بالینی ایران 
المپیک  هتل  در  مرداد  هفتم  تا  چهارم 
برگزار می شود و این کنگره دارای ۲۰۱ 
سخنران، ۱4 پنل و ۱۳ کارگاه آموزشی 
مغزی،  سکته  دمانس،  محورهای  است، 
سردرد،  حرکتی،  بیماری های  اس،  ام 
عوارض عصبی کرونا و غیره  مورد بحث 

قرار می گیرد.
وی اظهار داشت: پیشرفت علم در مغز و 
روز رسانی  به  است  بسیار سریع  اعصاب 
و  بوده   ضروری  کشور  نورولوژی  دانش 
از دو سال  بعد  امسال،  امیدواریم کنگره 
همه  خاطر  به  کنگره  مجازی  برگزاری 

گیری کرونا، مورد ثمر واقع شود.

خطری که زنان را بیش از 
مردان تهدید می کند

نتایج منتشر شده خطر سکته  بر اساس 
تهدید  مردان  از  بیش  را  زنان  مغزی 
می کند زیرا عالئم سکته مغزی در زنان 

نادیده گرفته می شود.
به نقل از هلث، در زمان بروز سکته مغزی 
کنید؛  عمل  سریع  که  است  مهم  بسیار 
مغزی  سکته  عالئم  دانستن  بنابراین 

می تواند یک زندگی را نجات دهد.
رایج سکته مغزی شامل  از عالئم  برخی 
گفتار  درک  در  مشکل  و  نامفهوم  تکلم 
دیگران، فلج در یک طرف بدن، سردرد و 

مشکل در راه رفتن است.
هستید،  مغزی  سکته  به  مشکوک  اگر 
می توانید از واژه FAST)مخفف صورت، 
بازوها، گفتار و زمان است( استفاده کنید. 

از فرد بخواهید که لبخند بزند؛ بازوهایش 
را باال بیاورد و با شما صحبت کند.

می شود،  مغزی  سکته  دچار  که  کسی 
افتادگی یک طرف صورت،  است  ممکن 
یا  بازوها  از  یکی  بردن  باال  در  مشکل 
تجربه کند.  را  مشکل در صحبت کردن 
کردید  مشاهده  را  کسی  اگر  نهایت  در 
با اورژانس تماس  که این عالئم را دارد، 

بگیرید تا کمک پزشکی دریافت کند.
درمان به موقع می تواند به کاهش خطر 
حال  این  با  کند.  کمک  مغزی  آسیب 
معمول سکته  عالئم  این ها  که  در حالی 
مغزی است، بدانید که عالئم سکته گاهی 
اوقات می تواند در زنان کمی متفاوت به 

نظر برسد.
مغزی  سکته  عالئم  است  ممکن  زنان 
منحصر به فردتری را تجربه کنند که این 
عالئم شامل ضربان سریع قلب، سکسکه، 

درد قفسه سینه، حالت تهوع، خستگی و 
تنگی نفس است.

با  کلی  به  طور  این عالئم  که  آنجایی  از 
سکته مغزی مرتبط نیست، دکتر پل ای 
ایاالت  در  اعصاب  و  مغز  متخصص  التر، 
متحده، می گوید: تشخیص سکته در زنان 

ممکن است بیشتر طول بکشد.
تقریبا  زنان  آمریکا می گوید  انجمن قلب 
از  ناشی  مرگ ومیرهای  از  درصد   ۶۰

سکته مغزی را تشکیل می دهند که تصور 
می شود به دلیل تفاوت و خاموش بودن 

بروز عالئم باشد.
دکتر پوجا خاتری توضیح می دهد چگونه 
به  است  ممکن  زنان  در  مغزی  سکته 
یا سردرد شروع شود و  صورت خستگی 
دلیل  به  را  عالئم  این  است  ممکن  زنان 
نادیده  نمی رسند   نظر  به  شدید  اینکه 

بگیرند.

کرونا باعث افزایش سکته مغزی شد

 عادی انگاری کرونا مهم ترین 
عامل افزایش این ویروس است



قیمت گذاری دستوری
تکرار تجربه تلخ گذشته است

تصمیم دولت در زمینه انبوه 
سازی مسکن جدی است

صفحه )4(صفحه )4(

یک عضو ناظر مجلس در شورای عالی بورس قیمت گذاری دستوری 
کاالها برای عرضه در بورس را تکرار تجربیات تلخ گذشته دانست و 
گفت: قیمت گذاری دستوری یکی از تجربیات تلخ در وزارتخانه های 
صمت و اقتصاد است که نشان داده هر جا دولت برای قیمت گذاری 
ورود کند بخش خصوصی متضرر می شود. مسلم صالحی با اشاره 

به طرح سیاست های تنظیم بازار کاالهای مشمول الزام عرضه...

سخنگوی دولت گفت: برچیده شدن موانع اقتصاد در کنار تولید 
انبوه مسکن دو اولویت اصلی است و دولت سیزدهم تمام قد برای 
به  مردم  تا  ایستاد  خواهد  موجود  اقتصادی  رونق  موانع  حذف 
عنوان میدان دار اصلی به جایگاه اصلی خود برگردند. علی بهادری 
جهرمی روز سه شنبه ۲۸ تیرماه در افتتاحیه »رویداد ملی هجرت 

اشتغال آفرینی« در دانشگاه قم با اشاره به حذف امضاهای...

سال شانزدهم * شماره 3132 * 4 صفحه *1000 تومانچهار شنبه 29  تیر 1401 * 20  جوالی 2022 * 20  ذی الحجه 1443

اعتبارات تملک دارایی های 
استان جوابگوی مشکالت نیست

کرونا 
باعث افزایش 
سکته مغزی شد

مدیرکل راهداری استان هشدار داد؛

تبدیل جاده ها بدون ایمن سازی
 به چهارخطه مشکل ساز شده است

مدیرکل راهداری و حمل و نقل جاده ای استان 
کهگیلویه و بویراحمد گفت:جاده های این استان 
شدن  چهارخطه  حال  در  سازی  ایمن  بدون 
محمدی  عابد  اند.  شده  ساز  مشکل  که  هستند 
دومین  در   ۱4۰۱ تیرماه   ۲۸ شنبه  سه  روز 
افزود:  استان  راههای  ایمنی  کمیسیون  نشست 
جاده های استان کهگیلویه و بویراحمد با توجه 
به اعتبارات در حال چهارخطه شدن هستند اما 
ایمن سازی نمی شوند که مشکل ساز شده و باید 
اظهار  گیرد. وی  قرار  کار  در دستور  مسأله  این 

کرد: اعتبارات راهداری استان....

دیدار  در  اسالمی  انقالب  معظم  رهبر 
تاکید  همراه  هیئت  و  روسیه  رئیس جمهور 
در  فرات  از منطقه شرق  آمریکایی ها  کردند: 

سوریه باید بیرون رانده شوند.
 حضرت آیت اهلل خامنه ای رهبر معظم انقالب 
آقای  دیدار  در  )سه شنبه(  روز  عصر  اسالمی 
و  روسیه  رئیس جمهور  پوتین  والدیمیر 
عملیاتی  ضرورت  بر  تأکید  با  همراه  هیئت 
کشور،  دو  بین  قراردادهای  و  تفاهم ها  شدن 
فریبکارانه  سیاستهای  مقابل  در  هوشیاری 
کردند:  خاطرنشان  و  دانستند  الزم  را  غرب 
همکاری ها بلندمدت ایران و روسیه عمیقاً به 

نفع هر دو کشور است.
با  دیدار  این  در  خامنه ای  آیت اهلل  حضرت 
نشان دهنده  جهانی  حوادث  اینکه  بر  تأکید 
نیاز ایران و روسیه به همکاری های روزافزون 
و متقابل است، افزودند: تفاهم ها و قراردادهای 
متعددی بین دو کشور از جمله در بخش نفت 
و گاز در جریان است که باید تا انتها پیگیری 

و عملیاتی شوند.
ایشان همکاری های اقتصادی ایران و روسیه 
و  ضروری  غرب،  تحریم های  پی  در  بویژه  را 
در خصوص  و  دانستند  دو کشور  هر  نفع  به 
مقوله  یک  جنگ  گفتند:  اوکراین  حوادث 
از  اسالمی  و جمهوری  است  و سخت  خشن 
اینکه مردم عادی دچار آن شوند به هیچ وجه 
خرسند نمی شود اما در قضیه اوکراین چنانچه 
نمی گرفتید،  دست  به  را  عمل  ابتکار  شما 
طرف مقابل با ابتکار خود، موجب وقوع جنگ 

می شد.
با  غربی ها  اینکه  بر  تأکید  با  انقالب  رهبر 
روسیه قوی و مستقل به کلی مخالف هستند، 
ناتو را موجودی خطرناک خواندند و افزودند: 
مرزی  و  حد  باشد  باز  ناتو  مقابل  در  راه  اگر 
نمی شناسد و اگر جلوی آن در اوکراین گرفته 
همین  کریمه،  بهانه  به  بعد  مدتی  نمی شد، 

جنگ را به راه می انداختند.
کردند:  خاطرنشان  خامنه ای  آیت اهلل  حضرت 

البته امروز آمریکا و غرب ضعیف تر از ...

تملک  اعتبارات  بویراحمد  و  کهگیلویه  استاندار 
میلیارد   ۵۰۰ را  فرمانداران  اختیار  در  دارایی های 
جوابگوی  اعتبارات  این  گفت:  و  کرد  اعالم  تومان 
رفع مشکالت نیست.  سید علی احمدزاده در نشست 
شورای آموزش و پرورش با تبریک دهه والیت اظهار 
بهتر مدارس  بازگشایی هر چه  برای  امروز  از  داشت: 
در  اینکه  بیان  با  وی  شود.  برنامه ریزی  دانشگاه ها  و 
تغییرات  پرورش  و  آموزش  شورای  اعضای  نگرش 
ایجاد شود تا منجر به نتیجه شود، عنوان کرد: آموزش 
طی دو سال بیماری کرونا دچار آسیب شده و همه 

مدارس و دانشگا ه های استان از ابتدای مهر ماه...

استاندار کهگیلویه و بویراحمد:

2

2

2 4

رئیس دانشگاه علوم پزشکی یاسوج 
در خصوص اوج گیری کرونا 

در کهگیلویه و بویراحمد 
هشدار داد

رئیس پلیس راه استان خبر داد:

توقیف ۱۳۶ خودروی سواری 
حامل بار غیرمجاز و حادثه ساز

 در  استان

آمریکایی ها باید از شرق 
فرات بیرون رانده شوند

2

2

تا اردیبهشت 1402 :

کارخانه قندیاسوج 
به تولید باز می گردد

3

به نقل از مرکز پژوهش های مجلس شورای اسالمی، متن یادداشت 
بابک نگاهداری به این شرح است:

»رئیس جمهور روسیه امروز سه شنبه ۲۸ تیر برای شرکت در اجالس 
سه جانبه با همتایان ایرانی و ترک خود در چارچوب مذاکرات آستانه 
برای حل وفصل دیپلماتیک مسائل سوریه به تهران سفر کرد و طی 

آن دیدارهایی با مسئوالن کشورمان خواهد داشت.
اخیر  سالهای  طی  روسی  و  ایرانی  مقامات  دیدارهای  بر  مروری 
حکایت از آن دارد که دو کشور نزدیکی و همکاری های گسترده تری 
و  رسمی  مجاری  از  را  آن  و  داده اند  قرار  خود  کار  دستور  در  را 
آقای  جناب  سفر  می سازند.  عملی  دیپلماتیک  دیدارهای  طریق  از 
دیدار   ،۱4۰۰ دی ماه  در  روسیه  به  ایران  رئیس جمهور  رئیسی، 
والدیمیر پوتین با رئیس جمهور ایران در حاشیه اجالس سران خزر 
در عشق آباد در تیرماه ۱4۰۱، و همچنین سفر آقای دکتر قالیباف، 
همگی   ۱۳۹۹ بهمن  در  روسیه  به  اسالمی  شورای  مجلس  رئیس 
نشانه هایی از عزم و اراده معطوف به همگرایی بیشتر در مقامات دو 

کشور را بازتاب می دهند.

ایران حامل دو پیام مهم و قابل تأمل  سفر رئیس جمهور روسیه به 
به جهانیان است:

اول اینکه، این سفر در حالی رخ می دهد که سفر منطقه ای بایدن و 
دیدار وی با مقامات عربستان سعودی و رژیم صهیونیستی به پایان 
رسیده است. قرابت زمانی این سفرها و دستورکارهای آنها بیان گر 
خارجی  سیاست  در  ایران  و  آسیا  غرب  خاص  جایگاه  و  اهمیت 
از  حکایت  ایران  به  پوتین  والدیمیر  سفر  است.  بزرگ  قدرت های 
آن دارد که روسیه قصد ندارد به دلیل درگیری در اوکراین، روابط 
استراتژیک خود با متحد با نفوذ خود در غرب آسیا  را رها کرده و 

این منطقه راهبردی را به آمریکا و متحدان منطقه ای آن واسپارد.
جریان  در  منطقه ای  دیپلماتیک  تحرکات  به  توجه  با  اینکه،  دوم 
بایدن  اصلی  نظر می رسد هدف  به  امریکا  رئیس جمهور  اخیر  سفر 
کشورهای  برخی  روابط  عادی سازی  روند  پیشبرد  برای  تالش 
عربی با رژیم صهیونیستی و تشکیل یک ائتالف امنیتی جدید در 
سطح منطقه با مشارکت آمریکا، صهیونیست ها و برخی کشورهای 
حاشیه خلیج فارس بوده است. ناگفته پیداست که سمت وسوی این 
جریان منطقه ای معطوف به ایران با دستمایه مقابله با به اصطالح 
رئیس جمهور  منطقه ای، سفر  بافت  این  در  است.  ایران  تهدیدهای 
سفر  با  مقابله جویانه  و  مخالفت جویانه  واکنشی  ایران  به  روسیه 
رئیس جمهور امریکا و اقدامات و طرح های منطقه ای آن که آماج آن 
را مقابله با جمهوری اسالمی ایران تشکیل می دهد تلقی می گردد. 

رهاورد تقابل قدرت های بزرگ، اعالم افزایش حمایت روسیه از ایران 
به عنوان مؤتلف منطقه ای خود در برابر امریکا و متحدان آن است. 
این امر بیش از هر چیز مبین بی اعتباری فهِم وهم آلود غربیها مبنی 

بر انزوای بین المللی جمهوری اسالمی ایران است.   
برای  روسیه  و  ایران  که  دارد  آن  از  نشان  تهران  به  پوتین  سفر 
نزدیکی بیشتر به سوی یکدیگر گام برمی دارند. عوامل و متغیرهای 
شرایط  در  کشور  دو  همگرایانه  روابط  گسترش  پیشران  متعددی 
فعلی می باشند. مهمترین عوامل پیشران  را می توان این گونه برشمرد 

و تبیین کرد:
آمریکا  ضدایرانِی  و  ضدروسی  سیاست های  با  مقابله  عامل،  اولین 
درگیری های  که  می دهد  رخ  حالی  در  ایران  به  پوتین  سفر  است. 
روسیه در اوکراین ادامه دارد؛ درگیری که مسکو طی آن در پاسخ 
غرب  با  غیرمستقیم  جنگی  وارد  ناتو،  گسترش  برای  ها  تالش  به 
شده و آماج تحریم های فزاینده قرار گرفته است. کشورهای غربی 
منزوی سازی روسیه در جهان را به طور جدی و همه جانبه در دستور 
قرار داده اند. در چنین وضعیتی، مسکو درصدد بی اثر ساختن  کار 
تالش غربیها برای تحمیل کسری نفوذ ژئوپلیتیک به این کشور از 
طریق توسعه روابط راهبردی با مهم ترین قدرت غیر غربی منطقه 
تقویت  و  است  ایران  اسالمی  یعنی جمهوری  آسیا  غرب  راهبردی 
همگرایی با کشورمان را در دستور کار قرار داده است. سفر پوتین 
به تهران دقیقا در راستای اجرای چنین سیاستی پیگیری می شود.

در سوی دیگر این معادله، جمهوری اسالمی ایران نیز بعد از خروج 
یکجانبه آمریکا از توافق هسته ای در معرض سیاست حداکثرسازی 
فشار از جانب کاخ سفید قرار گرفته و با بدعهدی کشورهای اروپایی 
با  ایران  اسالمی  جمهوری  شرایطی،  چنین  در  است.  شده  مواجه 
راهبرد  بر در پیش گرفتن  انقالبی، عالوه  حمایت دولت و مجلس 
از پیش بر توسعه  اقتصاد مقاومتی، سیاست خارجی خود را بیش 
اتخاذ  و  همسایگان  با  روابط  تقویت  نوظهور،  قدرتهای  با  روابط 
دیپلماسی متوازن بنا نهاده است و در این فرایند تقویت همکاری ها 
اینک  که  است.  شده  برخوردار  بسزایی  اهمیت  از  روسیه  دولت  با 
امریکا و غرب  آماج سیاست های تحریمی  تهران و مسکو هم زمان 
جریان  در  کشور  دو  مقامات  مذاکرات  اصلی  محور  گرفته اند،  قرار 
به ویژه  منطقه ای،  و  اقتصادی  همکاری های  تهران،  به  پوتین  سفر 
مسأله مقابله با تحریم ها خواهد بود؛ از این رو، می توان استدالل کرد 
که این سفر و دیدارهای دیپلماتیک از این نوع نشانه هایی از عزم 
ایران و روسیه برای خنثی سازی سیاست های ضدایرانی و ضدروسی 

واشنگتن را بازتاب می دهند.
دومین عامل، رویکرد مشترک در قبال نظم ساختاری بین المللی و 
مخالفت با هژمونیک گرایی امریکا است. ایران و روسیه دارای مواضع 
رهبری  تحت  لیبرال  ناعادالنه  جهانی  نظم  با  ضدیت  در  یکسان 
می باشند.  است،  تک قطبی  بین الملل  نظام  داعیه دار  که  آمریکا 
را  جهان  در  ناامنی  و  تهدید  منبع  مهمترین  کشور  دو  درواقع، 
سیاست های یکجانبه گرایانه امریکا و همراهی کشورهای اروپایی در 
این زمینه می دانند. براین اساس، تهران و مسکو نظام جهانی مستقر 
را نامطلوب دانسته و در پِی درافکندن نظام جهانی جدید و مطلوب 

هستند. از نگاه آنها، نظم جایگزین می باید از تمرکز قدرت به سوی 
توزیع پراکنده قدرت حرکت کرده و حکمرانی جهانی با سازوکارهای 

چندجانبه گرایانه را قوام بخشد.
سومین عامل، سوابق همکاری های راهبردی منطقه ای در حوزه های 
نسبتاً  پیشینه ای  دارای  روسیه  و  ایران  است.  مختلف  جغرافیایی 
طوالنی در زمینه همکاری های راهبردی در مناطق مختلف هستند. 
این دو کشور، هریک در محیط هایی قرار گرفته اند که به طور بالقوه 
و بالفعل درگیر بی ثباتی و بحران می باشند. همکاری های منطقه ای 
تهران-مسکو جهت مدیریت امنیت در آسیای مرکزی و غرب آسیا 
پس از جنگ سرد نشان از منافع راهبردی مشترک آنها دارد. تعامل 
تاجیکستان  ناامنی های  و  بی ثباتی ها  مدیریت  در  روسیه  و  ایران 
در دهه ۹۰، همکاری دو کشور در صحنه بحران افغانستان بعد از 
قدرت یابی طالبان در دور اول دهه ۱۹۹۰ و در دور دوم ۲۰۲۱ و به 
شکل بسیار مشهود در صحنه نبرد سوریه نمونه هایی از مهمترین 
سوابق همکاری های راهبردی منطقه ای دو کشور محسوب می گردند. 
در این میان، همکاری موفقیت آمیز تهران و مسکو در غرب آسیا و 
مشخصاً در سوریه از چنان اهمیت استراتژیکی برخوردار است که 
از آن به عنوان نقطه عطفی در تاریخ روابط دو کشور یاد می شود. 
موضوعی که یکی از محورهای مذاکرات سران دو کشور درجریان 

سفر پوتین خواهد بود.
در حوزه های  دوجانبه  راهبردی  همکاری های  سابقه  عامل چهارم، 
مانند  حوزه هایی  در  روسیه  و  ایران  است.  مختلف  موضوعی 
و  گسترده  تعامالت  سابقه  از  دفاعی-تسلیحاتی  و  هسته ای  انرژی 
قابل توجهی برخوردارند. همکاری مسکو در راه اندازی و فعال سازی 
نیروگاه هسته ای بوشهر در فازهای مختلف و همچنین مقاومت آن 
در برابر فشارهای آمریکا جهت عقب نشینی از پروژه های هسته ای 
ایران، نمونه ای بسیار مهم در این زمینه محسوب می گردد. همکاری 
اگرچه  نیز  دفاعی-تسلیحاتی  حوزه های  در  کشور  دو  راهبردی 
یافته  اما تداوم  قرار داشته،  فزاینده آمریکا  همواره تحت فشارهای 
است. به عنوان نمونه ای روشن از این همکاری ها می توان به فروش 
امریکا بر  ایران به رغم فشارهای فراوان  به   S-۳۰۰ سامانه موشکی
ملل  امنیت سازمان  در شورای  مخالفت مسکو  و همچنین  روسیه 

با تمدید تحریم های تسلیحاتی این سازمان علیه ایران اشاره کرد.
همکاری های  پیشران های  به عنوان  آنها  از  می توان  که  عوامل  این 
بسیار مهمی در دستورکار  برد، نقش  نام  و روسیه  ایران  راهبردی 
دارد.  تهران  به  پوتین  سفر  جریان  در  کشور  دو  مقامات  مذاکرات 
به شرق«  نگاه  قوام بخش »سیاست  این، چنین تحرکاتی  بر  افزون 
به عنوان رویکرد غالب سیاست خارجی ایران خواهند بود و بر توان 
برابر مجموعه غرب  ایران جهت موازنه سازی در  جمهوری اسالمی 
خواهد افزود. حفظ دستاوردهای ناشی از پیروزی های استراتژیک در 
منطقه غرب آسیا و کاهش آثار مخرب ناشی از تحریم های ظالمانه 
داد،  تشکیل خواهد  را  روسی  و  ایرانی  مقامات  مذاکرات  که محور 
مهمترین حوزه های منفعت تهران و مسکو است که در جریان سفر 

پوتین به تهران دنبال می شود.«

سفر پوتین به ایران؛
 نمایی از یک ائتالف استراتژیک

پیامبر اکرم )ص(
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هر که خداوند با شناخت اهل بیت من و واليت ايشان، 

بر او منّت نهاده باشد، خداوند، همه خیر را برای او گرد آورده است. 
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سازمان جهانی بهداشت اعالم کرد؛

کشورها 
آماده موج آینده کووید 1۹ باشند

از کووید ۱۹،  افزایش جهانی مرگ و میر ناشی  با 
ممکن  که  داده  هشدار  بهداشت  جهانی  سازمان 
وجود  دیگری  های  موج  نزدیک  آینده  در  است 

داشته باشد.
»سومیا سوامیناتان«، دانشمند ارشد سازمان جهانی 
بهداشت هشدار داده است که ممکن است در آینده 
کووید  بیماری  از  دیگری  بیشتر  موج های  نزدیک 
۱۹ وجود داشته باشد. او از کشورها خواسته است 
برای  بر داده  برنامه ای مبتنی  و  باشند  که هوشیار 
واکنش سریع در صورت شیوع مجدد عفونت داشته 

باشند.
این دانشمند گفت: »سویه های فعلی کووید ممکن 
انتقال تر شوند و توانایی بیشتری برای  است قابل 
فرار از سیستم ایمنی بدن داشته باشند که می تواند 
منجر به تعداد بیشتری از عفونت ها و بستری شدن 

در بیمارستان شود.«
موج های جدید  برای  باید  »ما  افزود:  ادامه  در  وی 
کووید ۱۹ آماده باشیم. هر سویه جدید قابل انتقال 
بیشتری  تعداد  و  بود  خواهد  گریزتر  ایمنی  و  تر 
مبتال به بیماری شده و بستری ها بیشتر خواهد شد. 
همه کشورها باید با برنامه ای مناسب، به سرعت به 

شرایط در حال تغییر واکنش نشان دهند.«
به گفته سوامیناتان، »ما شاهد یک چرخش جهانی 
در مرگ و میر کووید ۱۹ هستیم. پس از ماه ها روند 
نزولی، دوباره بیماری شروع به افزایش کرده است. 
با توجه به ویژگی های سویه BA.۵ اومیکرون، این 
مورد  در  جهان   ۳/4 نیست.  انتظار  از  دور  اتفاق 

واکسیناسیون به روز نیستند.«
ایاالت متحده،  افزایش کووید در کشورهایی مانند 
برزیل مشاهده شده  و  ژاپن  آلمان،  ایتالیا،  فرانسه، 
است. در حال حاضر، بیشترین میزان مرگ و میر 

جهانی در ایاالت متحده و برزیل هستند.

محققان کانادایی می گویند؛

اختالالت اضطراب از والدین به کودک 
منتقل می شود

محققان می گویند اضطراب و نگرانی مادر و پدر می 
از  یکی  پاولووا«،  »باربارا  شود.  منتقل  فرزند  به  تواند 
هالیفکس  سالمتت  مرکز  از  مطالعه  این  نویسندگان 
رفتارهای  است  ممکن  »کودکان  می گوید:  کانادا، 
همجنس  والدین  توسط  که  صورتی  در  را  اضطرابی 
رفتار  پسران  یعنی  بگیرند  یاد  داده شود،  نشان  شأن 
پدرشان را یاد می گیرند و دختران رفتار مادرشان را 
یاد می گیرند.« پاولوا گفت: »نتایج حاکی از آن است 
خود  والدین  از  را  مضطربانه  رفتارهای  کودکان  که 
می آموزند و این بدان معناست که انتقال اضطراب از 
این  برای  است.«  پیشگیری  قابل  فرزندان  به  والدین 
مطالعه، پاولوا و همکارانش به چگونگی انتقال اضطراب 
 ۳۹۸ میان  در  شأن  همجنس  کودکان  به  والدین  از 

کودک از ۲۲۱ مادر و ۲۳۷ پدر پرداختند.
دخترانی  بیشتر  مضطرب  مادران  که  بود  این  نتیجه 
مضطرب دارند و پدران مضطرب پسران مضطرب تری 
تقریباً  کودکان  که  آنجایی  »از  گفت:  پاولووا  دارند. 
ارث  به  پدرشان  و  مادر  از  را  ژنتیک  اندازه  یک  به 
می گیرند، یافته های ما نشان می دهد که نقش عوامل 
قوی  اضطراب  انتقال  در  به ویژه  است  محیطی ممکن 
بسیار  اضطرابی  اختالالت  محققان،  گفته  به  باشد.« 
شایع هستند و با افسردگی، اُفت تحصیلی، سو مصرف 
مواد و خودکشی مرتبط هستند. پاولووا پیشنهاد کرد: 
برای  تنها  نه  شأن،  اضطراب  مورد  در  باید  »والدین 
سالمتی خود، بلکه برای سالمت فرزندانشان نیز کمک 
بگیرند. رفتار شجاعانه را برای فرزندان خود الگوبرداری 
کنند و به آرامی آنها را تشویق کنند تا با موقعیت هایی 

که ممکن است اضطراب آور باشد، روبرو شوند.«

احتمال ابتال به افسردگی
 قبل از سکته مغزی وجود دارد

مغزی  سکته  از  پس  افراد  از  بسیاری  که  حالی  در 
از افسردگی رنج می برند، یک مطالعه جدید نشان 
می دهد که افسردگی اغلب از قبل رخ می دهد و 
ممکن است یک عالمت هشدار دهنده باشد. »ماریا 
مونستر  دانشگاه  از  تحقیق  تیم  سرپرست  بلوچل«، 
در آلمان، گفت: »این مطالعه تاکید می کند که چرا 
پزشکان باید عالئم افسردگی را در طوالنی مدت در 
افرادی که سکته کرده اند تحت نظر داشته باشند.« 
برای این مطالعه، محققان بیش از ۱۰۰۰۰ بزرگسال 
بدون سابقه سکته مغزی با میانگین سنی ۶۵ سال 
پیگیری،  بررسی کردند. در طی حدود ۱۲ سال  را 
با  بیماران  این  شدند.  مغزی  دچار سکته  نفر   4۲۵
سکته  که  مشابه  زمینه های  با  نفر   4۲۰۰ از  بیش 
مغزی نکرده بودند مقایسه شدند. شرکت کنندگان 
قرار  بررسی  مورد  یکبار  سال  دو  هر  مطالعه  در 
گرفتند. از آنها پرسیده شد که آیا عالئم افسردگی را 
در هفته گذشته تجربه کرده اند، که شامل احساس 
تنهایی، ناراحتی، خواب ناآرام یا احساس اینکه انجام 
که  داد  نشان  بررسی ها  بود.  است،  دشوار  هرکاری 
و  بوده  مغزی  سکته  از  قبل  اغلب  افسردگی  عالئم 
پس از آن بدتر می شود. نویسندگان مطالعه گفتند 
در حالی که هر دو گروه از شش سال قبل نمرات 
مشابهی داشتند، با گذشت سال ها، شرکت کنندگانی 
که در آستانه سکته مغزی بودند، تا زمانی که بیمار 
شدند، به شدت افسرده شده بودند. بلوچل می گوید: 
افرادی  در  مشکالت  مهم ترین  از  یکی  »افسردگی 
است که سکته مغزی کرده اند و آنقدر رایج است که 
اما  به آن افسردگی پس از سکته مغزی می گویند. 
مطالعه ما نشان داد که عالئم افسردگی نه تنها پس 
از سکته به طور قابل توجهی افزایش می یابد، بلکه 
نشان می دهد که افراد حتی قبل از وقوع سکته دچار 

عالئم افسردگی شده بودند.«

قیمت گذاری دستوری
تکرار تجربه تلخ گذشته است

قیمت گذاری  بورس  عالی  شورای  در  مجلس  ناظر  عضو  یک 
تلخ  تجربیات  تکرار  را  بورس  در  عرضه  برای  کاالها  دستوری 
گذشته دانست و گفت: قیمت گذاری دستوری یکی از تجربیات 
تلخ در وزارتخانه های صمت و اقتصاد است که نشان داده هر 
جا دولت برای قیمت گذاری ورود کند بخش خصوصی متضرر 
تنظیم  سیاست های  طرح  به  اشاره  با  صالحی  مسلم  می شود. 
بازار کاالهای مشمول الزام عرضه در بورس های کاالیی گفت: 
اینکه  حال  است.  صنایع  کمیسیون  کار  دستور  در  طرح  این 
باید ابتدا در کمیسیون اقتصادی مطرح می شد یا اینکه حداقل 
کمیسیون اقتصادی به عنوان یکی از کمیسیون های تخصصی 
دو کمیسیون  بین  و هماهنگی  بوده  این طرح  کننده  بررسی  

صنایع و اقتصادی وجود داشته باشد.
اقتصادی  کمیسیون  اعضای  از  یکی  عنوان  به  داد:  ادامه  وی 
با ماهیت قیمت گذاری دستوری کاالها و بعد از آن عرضه به 
بازار بورس مخالفم و فکر می کنم که سایر اعضای کمیسیون 
کاالیی  که  نیست  درست  چون  نباشند  موافق  هم  اقتصادی 
قیمت گذاری دستوری شود و سپس در بورس کاال عرضه شود.

این عضو کمیسیون اقتصادی مجلس یادآور شد: قیمت گذاری 
و  صمت  وزارتخانه های  در  تلخ  تجربیات  از  یکی  دستوری 
قیمت گذاری  برای  دولت  جا  هر  داده  نشان  که  است  اقتصاد 
ما  دیگر  طرف  از  می شود.  متضرر  بخش خصوصی  کند  ورود 
و  عرضه  براساس  سرمایه  بازار  در  قیمت ها  باید  که  معتقدیم 
باره طرحی  یک  به  اعتقاد  با همین  بعد  و  تعیین شود  تقاضا 
برای قیمت گذاری دستوری دیده می شود. این دو آیتم متضاد 

و متناقض است.
تعیین قیمت شود  قرار است کاالیی  ادامه داد:  وقتی  صالحی 
تابع چند آیتم همچون عرضه و تقاضا، مواد اولیه، نوع تکنولوژی 
به کار گرفته شده، وجود کاالی مشابه در بازار و رقابت در بازار 
یک  قیمت گذاری  برای  فی البداهه  بخواهیم  اینکه  پس  است. 
تصمیم گیری  بخش خصوصی  توسط  شده  تولید  هم  آن  کاال 
کنیم، معقول نیست؛ این اتفاق در موضوع خودرو هم رخ داد 

که االن گرفتاری های بسیاری بوجود آورده است.
وی در پایان تصریح کرد: این کار همچون فنری است که در 
یک مقطع زمانی به آن فشار وارد می شود اما اگر بعدا فنر آزاد 
شود تورم ایجاد می کند که به مراتب بیشتر از قبل خواهد بود.

سخنگوی دولت در قم:

تصمیم دولت در زمینه انبوه سازی 
مسکن جدی است

کنار  در  اقتصاد  موانع  شدن  برچیده  گفت:  دولت  سخنگوی 
سیزدهم  دولت  و  است  اصلی  اولویت  دو  مسکن  انبوه  تولید 
تمام قد برای حذف موانع رونق اقتصادی موجود خواهد ایستاد 
تا مردم به عنوان میدان دار اصلی به جایگاه اصلی خود برگردند.

افتتاحیه  در  تیرماه   ۲۸ شنبه  سه  روز  جهرمی  بهادری  علی 
»رویداد ملی هجرت اشتغال آفرینی« در دانشگاه قم با اشاره 
ابزارهای غیراصولی  از  بعنوان یکی  امضاهای طالیی  به حذف 
و  عدالت  ایجاد  با هدف  امر  این  گفت:  دولتی،  مدیران  برخی 
برابری در ایجاد فرصت های شغلی و تسهیل در صدور مجوز 
کسب و کار از اقدامات اساسی دولت سیزدهم در مسیر مردمی 

سازی اقتصاد بوده است.
وی اظهار کرد: نظام علمی کشور از سطح مدارس باید حامی، 
در  عمومی  سازی  فرهنگ  و  شکوفایی  زمینه ساز  و  پشتیبان 
حوزه اقتصادمولد و کارآفرینی باشد و دانش آموزان در همان 
دوران تحصیلی با مفاهیم اقتصادی بصورت مطلوبی آشنا شوند.

سخنگوی دولت ادامه داد: دولت در مسیر اشتغال آفرینی مولد 
از پیشنهادات کارآفرینان و فعاالن اقتصادی استقبال می کند و 

از آنها حمایت و پشتیبانی بعمل خواهد آورد.
بهادر جهرمی بیان کرد: دولت در مسیر حذف رویه ها و موانع 
از  و  دارد  واقعی  عزم  عمومی  عدالت  تحقق  مسیر  در  موجود 
فعاالن عرصه اقتصاد و تولید نیز در قالب برنامه های مختلف 

اجرایی حمایت می کند.
همه  اقتصادی  جنگ  در  کشور  داشتن  قرار  به  اشاره  با  وی 
جانبه دشمنان، یادآور شد: با وجود تاکیدات چندین ساله مقام 
هنوز  سال،  شعارهای  قالب  در  اقتصادی  محورهای  بر  معظم 
راه های نرفته بسیاری وجود دارد و طی سال های گذشته کم 

توجهی های زیادی به این حوزه شده است.
وی افزود: دشمن همه ابزارآالت رسانه های و جنگ روانی خود 
را در مسیر ایجاد موانع در شکوفایی اقتصادی کشور بکار بسته 

است؛ نوسانات نرخ ارز یکی از نمونه های جنگ روانی است.
بهادری جهرمی با تاکید بر نقش حضور مردم در موفقیت های 
کالن ملی، عنوان کرد: جنگ تحمیلی یک نمونه زنده از حضور 
مردم در خطوط مقدم در ابعاد مختلف است؛ در حوزه اقتصاد 
نیز باید مردم در خط مقدم قرار بگیرند و دستگاه های اجرایی 

صرفا نقش هدایت گری و تنظیم گری را داشته باشند.
وی با تاکید بر تصمیم دولت بر نقش آفرینی مردم در حوزه 
اقتصاد و اشتغال، گفت: اگر دستگاه های اجرایی مانعی در مسیر 
اشتغال گروه های مردمی ایجاد نکند، ۵۰ درصد مشکالت این 

حوزه برطرف می شود.

سالمت

جامعه

کاریکاتور

کاریکاتور/ احتمال آغاز موج جدید کرونا در کشور 

رهبر معظم انقالب اسالمی در دیدار رئیس جمهور روسیه:

آمریکایی ها از منطقه باید بیرون رانده شوند
دیدار  در  اسالمی  انقالب  معظم  رهبر 
تاکید  همراه  هیئت  و  روسیه  رئیس جمهور 
از منطقه شرق فرات در  کردند: آمریکایی ها 

سوریه باید بیرون رانده شوند.
 حضرت آیت اهلل خامنه ای رهبر معظم انقالب 
آقای  دیدار  در  )سه شنبه(  روز  اسالمی عصر 
و  روسیه  رئیس جمهور  پوتین  والدیمیر 
عملیاتی  ضرورت  بر  تأکید  با  همراه  هیئت 
کشور،  دو  بین  قراردادهای  و  تفاهم ها  شدن 
فریبکارانه  سیاستهای  مقابل  در  هوشیاری 
کردند:  خاطرنشان  و  دانستند  الزم  را  غرب 
همکاری ها بلندمدت ایران و روسیه عمیقاً به 

نفع هر دو کشور است.
با  دیدار  این  در  خامنه ای  آیت اهلل  حضرت 
نشان دهنده  جهانی  حوادث  اینکه  بر  تأکید 
نیاز ایران و روسیه به همکاری های روزافزون 
و متقابل است، افزودند: تفاهم ها و قراردادهای 
متعددی بین دو کشور از جمله در بخش نفت 
و گاز در جریان است که باید تا انتها پیگیری 

و عملیاتی شوند.
ایشان همکاری های اقتصادی ایران و روسیه 
و  غرب، ضروری  تحریم های  پی  در  بویژه  را 
و در خصوص  دانستند  نفع هر دو کشور  به 
مقوله  یک  جنگ  گفتند:  اوکراین  حوادث 
از  خشن و سخت است و جمهوری اسالمی 
اینکه مردم عادی دچار آن شوند به هیچ وجه 
خرسند نمی شود اما در قضیه اوکراین چنانچه 
نمی گرفتید،  دست  به  را  عمل  ابتکار  شما 
طرف مقابل با ابتکار خود، موجب وقوع جنگ 

می شد.
با  غربی ها  اینکه  بر  تأکید  با  انقالب  رهبر 
روسیه قوی و مستقل به کلی مخالف هستند، 
ناتو را موجودی خطرناک خواندند و افزودند: 
مرزی  و  باشد حد  باز  ناتو  مقابل  در  راه  اگر 
نمی شناسد و اگر جلوی آن در اوکراین گرفته 
همین  کریمه،  بهانه  به  بعد  مدتی  نمی شد، 

جنگ را به راه می انداختند.
حضرت آیت اهلل خامنه ای خاطرنشان کردند: 
قبل  از  ضعیف تر  غرب  و  آمریکا  امروز  البته 
بُرد  زیاد،  هزینه  و  تالش  وجود  با  و  شده 
در  جمله  از  ما  منطقه  در  آنها  سیاستهای 
کم  بسیار  فلسطین  و  لبنان  عراق،  سوریه، 

شده است.
ایشان مسئله سوریه را بسیار مهم خواندند و 
با تأکید بر موضع جمهوری اسالمی مبنی بر 

مخالفت با حمله نظامی به این کشور و لزوم 
جلوگیری از آن، گفتند: یک مسئله مهم دیگر 
در موضوع سوریه، اشغال مناطق حاصلخیز و 
نفت خیز شرق فرات بوسیله آمریکایی ها است 
که این قضیه باید با بیرون راندن آنها از آن 
منطقه عالج شود. حضرت آیت اهلل خامنه ای 
در  صهیونیستی  رژیم  دخالتهای  تقبیح  با 
رئیس جمهور  اخیر  مواضع  منطقه،  قضایای 
تحسین برانگیز  را  صهیونیستها  علیه  روسیه 
کردند:  تأکید  ادامه  در  ایشان  خواندند. 
جمهوری اسالمی، سیاست ها و برنامه هایی را 
که منجر به بسته شدن مرز ایران و ارمنستان 
شود، هرگز تحمل نخواهد کرد. رهبر انقالب 
را  روسیه  و  ایران  بلندمدت  همکاری های 
خواندند  کشور  دو  هر  نفع  به  عمیقاً   و    ً جدا
پوتین گفتند: جنابعالی و  آقای  به  و خطاب 
رئیس جمهور ما هر دو اهل اقدام و پیگیری 
هستید، بنابراین همکاریهای دو کشور در این 

دوره باید به اوج خود برسد.
روسیه  رئیس جمهور  سخنان  تأیید  با  ایشان 
رشت-  آهن  خط  راه اندازی  ضرورت  درباره 
خِط  تکمیل  موجب  را  کار  این  آستارا، 
دو  هر  نفع  به  و  جنوب  شمال-  ونقِل  حمل 
خامنه ای  آیت اهلل  حضرت  دانستند.  کشور 
همچنین هوشیاری در مقابل فریبکاری غرب 
آمریکایی ها  گفتند:  و  خواندند  ضروری  را 
از  یکی  و  حیله گر،  هم  و  هستند  زورگو  هم 

عوامل فروپاشی شوروی سابق فریب خوردن 
در مقابل سیاستهای آمریکا بود، البته روسیه 
حفظ  را  خود  استقالل  جنابعالی  دوره  در 
کرده است. ایشان همچنین با تأیید سیاست 
جایگزینی پول های ملی در روابط دو کشور و 
استفاده از ارزهای دیگر به جای دالر، گفتند: 
دالر را باید به تدریج از مسیر معامالت جهانی 
تدریجی،  صورت  به  کار  این  و  کرد  خارج 

ممکن است.
رئیس جمهور  رئیسی  آقای  دیدار که  این  در 
پوتین  آقای  داشت،  حضور  نیز  کشورمان 
درباره حوادث اوکراین گفت: هیچ کس طرفدار 
یک  عادی  مردم  دادن  جان  و  نیست  جنگ 
تراژدی بزرگ است اما رفتار غرب موجب شد 
که ما انتخابی جز عکس العمل نداشته باشیم. 
عوامل  برشمردن  با  روسیه  رئیس جمهور 
اوکراین،  و  روسیه  اختالفات  ریشه های  و 
آمریکا  و  غرب  تحریک آمیز  اقدامات  بویژه 
اوکراین  در  کودتا  از جمله  اخیر  سالهای  در 
وجود  با  ناتو  گسترش  سیاست  همچنین  و 
تعهدات قبلی آنها مبنی بر پرهیز از هرگونه 
از  بعضی  گفت:  روسیه،  سمت  به  پیشروی 
کشورهای اروپایی گفتند ما مخالف عضویت 
اوکراین در ناتو بودیم اما تحت فشار آمریکا با 
آن موافقت کردیم که این نشان دهنده فقدان 
حاکمیت و استقالل آنها است. آقای پوتین، 
از  دیگری  نمونه  را  سلیمانی  سردار  ترور 

شرارت های آمریکایی ها برشمرد و در بخش 
دیگری از سخنان خود با اشاره به تحریم های 
غرب علیه روسیه گفت: این تحریم ها به ضرر 
جمله  از  مشکالتی  آن  نتیجه  و  است  غرب 
مواد  تأمین  بحران  و  نفت  قیمت  افزایش 
غذایی است. رئیس جمهور روسیه با اشاره به 
ابزار دالر برای تحریم  از  سوءاستفاده آمریکا 
و غارت کشورهای دیگر، این کار را در نهایت 
به زیان آنها و موجب تضعیف اعتماد جهانی 
از  استفاده  به  کشورها  حرکت  و  ارز  این  به 
و  و گفت: روسیه  دانست  پول های جایگزین 
ایران در حال طراحی روش های جدید برای 
استفاده از پول های ملی در روابط دو کشور 
هستند. رئیس جمهور روسیه با تأیید مواضع 
انقالب درباره منطقه قفقاز، مواضع دو  رهبر 
از جمله در مخالفت  کشور در قضیه سوریه 
با حمله نظامی به شمال این کشور را کاماًل 
منطبق با یکدیگر خواند و گفت: منطقه شرق 
نظامی  نیروهای  کنترل  تحت  باید  فرات 
سوریه قرار بگیرد. آقای پوتین همکاری های 
در  پروژه ها  و  بخش ها  همه  در  را  کشور  دو 
حال پیشرفت دانست و افزود: ایران و روسیه 
در سوریه در حال مبارزه مشترک با تروریسم 
هستند و در زمینه نظامی نیز تالش می کنیم 
همکاری های دو کشور و همچنین همکاری و 

مانورهای سه جانبه با چین را توسعه دهیم.

ادامه  بر  تأکید  با  ترکیه  جمهور  رئیس   
همکاری های کشورهای ضامن روند آستانه 
برای  جایی  ما،  منطقه  آینده  در  گفت: 
تروریستی  شاخه ها  حضور  و  تجزیه طلبی 
امیدواریم بحران سیاسی در  و  ندارد  وجود 

فرآیندی سیاسی حل و فصل شود.
 »رجب طیب اردوغان« سه شنبه شب در 
ضامن  کشورهای  روسای  اجالس  هفتمین 
روند آستانه که به میزبانی جمهوری اسالمی 
ایران و در سالن اجالس سران برگزار شد، 
روند  ضامن  کشورهای  عنوان  به  افزود: 
آستانه باید همکاری ها را توسعه دهیم و با 
ادامه همکای ها به اهداف اصلی خود برسیم.

امنیت  که  چیزی  مهمترین  داد:  ادامه  وی 
و  است  ترور  کند،  می  تهدید  را  سوریه 
»ی.پ.گ«،  با  مبارزه  مداوم  شکل  به  باید 
»پ.ک.ک«  و سایر گروه هک های تروریستی 
ادامه یابد چون آنها در عراق به فعالیت های 

تجزیه طلبانه خود ادامه می دهند.
ما  منطقه  آینده  در  کرد:  تأکید  اردوغان 
این  شاخه های  و  طلبی  تجزیه  برای  جایی 
ترکیه  ندارد.  وجود  تروریستی  گروه های 
از  را  خود  جنوبی  بخش های  کرده  سعی 
تروریست ها پاکسازی کند که با این کار به 
امنیت سوریه هم کمک کرده است. ترکیه 
که دست شان  تروریست هایی  با  مبارزه  به 
و  می دهد  ادامه  شد  آلوده  مردم  خون  به 
امیدواریم بحران سوریه به راحتی رفع شود 
رایزنی  یکدیگر  با  زمینه  این  در  بتوانیم  و 

داشته باشیم.
رفع  اینکه  بیان  با  ترکیه  جمهور  رئیس 

یابد،  ادامه  باید  سوریه  انسانی  نیازهای 
خاطرنشان کرد: این دغدغه همه ما است و 
مهاجران سوری باید با حفظ کرامت انسانی 

و با امنیت به کشورهای خود برگردند.
روند  اصلی  موضوعات  از  را  بحث  این  وی 
آستانه دانست و افزود: امیدوارم تصمیماتی 
که امروز اتخاذ می شود به حل بحران سوریه 

و رشد روند آستانه کمک کند.
گروه های  گرچه  کرد:  تصریح  اردوغان 
تروریستی در منطقه سعی می کنند با کسب 
حمایت های خارجی به خاک سوریه دست 
اندازی کنند و درحالی به فعالیت های تجزیه 
طلبانه خود ادامه می دهند که ما نمی توانیم 

نفوذ کنیم.
وی با بیان اینکه بیان جمالت درمان دردها 
»ی.پ.گ«  و  »پ.ک.ک«  افزود:  نیست، 
باید حداقل ۳۰ کیلومتر از مرزهای ما دورتر 
بروند و در این زمینه با شما به توافق رسیده 
ایم. باید این مکان ها را که تبدیل به النه 
در  از دوستان  و  کنیم  پاکسازی  ترور شده 
انتظار  و  کنیم  می  خواهش  آستانه  روند 

داریم از این فعالیت های ما حمایت کنند.
مذاکرات  شکست  دانم  می  گفت:  اردوغان 
شکست  معنای  به  اساسی  قانون  کمیته 
و  دیدارها  رو  همین  از  است،  آستانه  روند 
ملل  سازمان  کنندگی  تنظیم  با  مذاکرات 
در یکی از مقرهای سازمان ملل باید برگزار 
دلخواهی  نتایج  به  کنون  تا  متاسفانه  شود. 
ترکیه  کمک های  سایه  در  که  ایم  نرسیده 
نتیجه  کنیم  می  سعی  سازنده ای  شکل  به 
حاصل شود. اگر این روند با موفقیت پیش 

نرود در حقیقت ما موفق نشده ایم.
رئیس جمهور ترکیه تأکید کرد: روند آستانه 
عمومی  افکار  به  باید  کنیم،  احیا  باید  را 
کمیته  مذاکرات  که  دهیم  نشان  جهان 
رژیم  رود.  می  پیش  خوب  اساسی  قانون 

سوریه باید در مذاکرات شرکت کند.
در  ها  نگرانی  برخی  وجود  به  اشاره  با  وی 
خصوص ادلب گفت: این نگرانی ها را درک 
می کنیم و همه تدابیر الزم را در این زمینه 
ترکیه  مناطق  این  در  دهیم.  می  انجام 
میزبان ۳ میلیون و ۷۰۰ هزار خواهر و برادر 
سوری است و بحران سوریه ترکیه را از نظر 
اقتصادی در تنگنا قرار داده و بار سنگینی 
بر دوش ترکیه از این منظر قرار داده است. 
به  ها  سوریه ای  بازگشت  زمینه  بنابراین 

خاک خود باید فراهم شود.
وی تأکید کرد: اگر امنیت در سوریه فراهم 
شود این مهاجران می توانند با آرامش خاطر 

به کشور خود بازگردند.

نتایج مذاکرات تهران سبب تحکیم 
امنیت در خاورمیانه می شود

که  داد  اطمینان  روسیه  جمهور  رییس   
کشورهای  سران  اجالس  مذاکرات  نتایج 
ضامن روند آستانه در تهران بسیار عالی و 
پر ثمر خواهد بود و می تواند باعث تحکیم 
در  بلکه  سوریه  در  تنها  نه  امنیت  و  ثبات 

تمام خاورمیانه شود.

 والدیمیر پوتین سه شنبه شب در هفتمین 
اجالس سران کشورهای ضامن روند آستانه 
سالن  محل  در  و  تهران  میزبانی  به  که 
اظهار  شد،  برگزار  درحال  سران  اجالس 
داشت: فکر می کنیم بسیار بسیار مهم است 
که ایران، روسیه و ترکیه تالش بسیار مهمی 
برای  سوریه  مردم  به  رساندن  کمک  برای 

ساخت و ساز پسا اختالفی داشته باشند.
و  کشور  اقتصاد  یعنی  کرد:  عنوان  وی 
بخش اجتماعی را احیا کنند و معتقدیم که 
مهاجران و پناهجویان و آوارگان داخلی به 

خانه های خود باز گردانند. 
رئیس جمهور روسیه اطمینان داد که نتایج 
مذاکرات ما بسیار عالی و پر ثمر خواهد بود 
و می تواند باعث تحکیم ثبات و امنیت نه 
تنها در سوریه بلکه در همه خاورمیانه شود. 
پوتین اذعان کرد که اجالس بعدی به نوبت 
البته  و  شود  برگزار  روسیه  در  است  قرار 
در  را  شما  شد  خواهیم  خوشحال  بسیار 

فدراسیون روسیه ببینیم.
ضامن  کشورهای  سران  »اجالس  هفتمین 
حضور  با  شب  سه شنبه  آستانه«  روند 
رییس  رئیسی«  ابراهیم  سید  »آیت اهلل 
پوتین«  »والدیمیر  ایران،  اسالمی  جمهور 
طیب  »رجب  و  روسیه  جمهور  رییس 
سالن  در  ترکیه  جمهور  رییس  اردوغان« 

اجالس سران گشایش یافت.

اردوغان در هفتمین اجالس کشورهای ضامن روند آستانه؛
جایی برای تجزیه طلبی در منطقه وجود ندارد


