
پیشرفت برنامه هسته ای ایران 
یکنواخت است

روستاها باید موتور و قطب 
تولید کشور باقی بمانند

صفحه )4(صفحه )4(

مدیرکل آژانس بین المللی انرژی اتمی در گفت وگویی عنوان کرد 
که اگر آژانس اتمی پایگاه داده های خود در رابطه با برنامه هسته ای 
ایران را بازسازی نکند، هرگونه توافقی با ایران »شکننده« خواهد 
روز  اتمی  انرژی  بین المللی  آژانس  مدیرکل  گروسی،  رافائل  بود. 
اصل  کرد:  بیان  اسپانیایی  روزنامه  یک  با  گفت وگویی  در  جمعه 
کالم این است که قریب به ۵ هفته می شود که ما دیدی محدود...

سرپرست وزارت تعاون، کار ورفاه اجتماعی گفت: یکی از اتفاقات 
این بود که جمعیت روستایی کم و  اشتباه در سال های گذشته 
روستا از قطب تولید کشور خارج شد در صورتی که روستاها باید 
زاهدی  بمانند. محمد  باقی  تولید کشور  و قطب  موتور  همچنان 
استان  به  تیرماه در جریان سفر هیات دولت  وفا روز جمعه ۳۱ 

مرکزی؛ در شورای اداری شهرستان فراهان اظهار کرد...
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بهره برداری از معدن بوکسیت باعث 
خرابی جاده های استان شده است 

»خط قرمز« 
بحث های زناشویی 

چیست؟

کارخانه بازیافت زباله یاسوج
معطل آب و برق

به  همه  اینکه  علی رغم  یاسوج  زباله  بازیافت  مرکز 
یک  درگیر  همچنان  دارند  تاکید  فعالیتش  آغاز 
خبری  و  است  جزیره ای  مدیریت  هوای  دو  و  بام 
و  کهگیلویه  استان  مرکز  زباله های  شدن  طال  از 
که  است  کثیف  کاالیی  زباله  نیست.  بویراحمد 
درصورت انجام برخی فرآیندها مثل بازیافت تبدیل 
از جذابیت  امروز  دنیای  در  به طالیی می شود که 
آن نمی توان چشم پوشی کرد و بسیاری از کشورها 
را  این کاالی دردسرساز  آوردن شرایطی  با فرآهم 
و  افزوده  ارزش  به  تبدیل  بازیافت  کارخانه های  در 
هدر  و  گندیدن  بجای  یا  می کنند  پایدار  اشتغال 

رفتن این منبع قابل توجه انرژی از آن تولید...

نظام  هاضمه  اینکه  بیان  با  جمهوری  رییس 
گام  در  گفت:  پذیرد،  نمی  را  فساد  اسالمی 
دوم انقالب اسالمی موظف به عملکرد درست، 

متقن و عادالنه هستیم.
تیرماه   ۳۱ رییسی  ابراهیم  دکتر  اهلل  آیت 
۱4۰۱ در جلسه شورای اداری استان مرکزی 
باید در  امروز در وهله اول  اینکه  به  با اشاره 
محضر پروردگار، مردم، ارباب رجوع و سلسله 
مراتب اداری و سازمانی پاسخگو باشیم، اظهار 
پاسخگویی  پذیری،  مسئولیت  ذات  در  کرد: 
جای دارد و برای هر فعل و ترک فعل، پاسخ 

همراه با حجت می خواهیم.
ارتقای  به  اندیشدن  لزوم  به  اشاره  با  وی 
خود و جامعه بیان کرد: اگر فردی نسبت به 
اطراف خود حسی نداشته باشند فردی مرده 
محسوب می شود و اگر جامعه ای تارک امر 
واقع همه  در  منکر شد  از  نهی  و  معروف  به 
آن جامعه مرده است. اگر سنسورهای وجود 
و  ببنیم  را  فساد  و  فقر  اگر  نکند،  کار  انسان 
چراکه  ایم  مرده  واقع  در  نشویم  برافروخته 

جامعه سالم این ناهنجاری ها را نمی پذیرد.
اینکه جامعه سالم که سنگ  بیان  با  رییسی 
انسان  است   ... و  عدالت  اخالق،  آن  زیربنای 
را به سمت دارالسالم هدایت می کند، گفت: 
کشور  مفاخر  و  بزرگان  مهد  مرکزی  استان 
است، یک چهارم مفاخر کشور در این خطه 
بنیانگذار  آنها  راس  در  که  اند  یافته  پرورش 
و  جهان  فخر  عنوان  به  اسالمی  جمهوری 
چراکه  دارد  جای  ها  انسان  برای  الگویی 
ایشان خود را شناخته و مسیر زندگی خود را 
خوب تنظیم کردند. وی تصریح کرد: مفاخر 
را معرفی و به آنها افتخار می کنیم، اما افتخار 
به آنها در واقع مسئولیت آفرین است. شهدای 
و  شدند  ساز  تاریخ  و  ساز  آینده  استان  این 
مسئول  عنوان  به  باید  فضا  این  در  ما  امروز 

پاسخگو باشیم.
رییس جمهوری با بیان اینکه با توجه به همه 
و  دهد  رخ  تحول  باید  استان،  های  ظرفیت 

اقدامی جهشی شگل گیرد،...

و  رفت   می گوید:  بویراحمد  و  کهگیلویه  استاندار 
بوکسیت  حمل  برای  سنگین  ماشین آالت  آمدهای 
جاده های  خرابی  باعث  هیچ  نداشت  که  منفعتی 
با  دیدار  در  احمدزاده  بود. سیدعلی  استان هم شده 
معاون اقتصادی وزیر کشور  با بیان این که  فرزندان 
نفتی  میدان  در  کار  برای  وقتی  بهمئی  شهرستان 
غیربومی  نیروی  عنوان  به  می کنند  مراجعه  آغاجری 
اظهار داشت: 8۵  نمی دهند  آنها  به  کار کردن  اجازه 
حلقه چاه نفت در شهرستان بهمئی است اما زمانی که 
فرزندان این منطقه برای کار در میدان نفتی آغاجری 

مراجعه می کنند به عنوان نیروی غیربومی اجازه...

استاندار کهگیلویه و بویراحمد:
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رئیس دانشگاه علوم پزشکی یاسوج گفت:

روزهای سخت کرونایی 
در انتظار استان است 

ساخت پتروپاالیشگاه
 ۱۴۰ هزار بشکه ای در گچساران 

بزودی آغاز می شود

هاضمه نظام اسالمی 
فساد را نمی پذیرد

2

2

 ارزیابی معاون وزیر کشور از چینش مدیران کهگیلویه و بویراحمد؛

 برخی مدیران همراه 
برنامه های دولت نیستند

3

معاون اول رییس جمهور تصریح کرد: با کمک جوانان نخبه، 
در  زیربنایی  تحول  و  ریل  تغییر  دنبال  به  ایثارگر  و  جهادی 

اقتصاد کشور هستیم.
 محمد مخبر عصر روز )پنجشنبه( در اختتامیه اولین رویداد 
با شعار نوآوری و  با عنوان “نوپیا” که  ملی نوآوری اجتماعی 
پیشرفت ایران در محل پردیس چارسو برگزار شد، با اشاره به 
در طول  مصلحان  و  پیامبران  های  همه حرکت  محور  اینکه 
تاریخ مردم بوده اند، افزود: ممکن است ایده ای در طول تاریخ 
بشر از یک مصلح بوجود آید اما این مردم هستند که منشاء 
تحول آن ایده می شوند و برای محقق شدن آن آرمان ها باید 

جامعه و مردم به صحنه آیند.
انقالب  کبیر  بنیانگذار  داد:  ادامه  جمهور  رییس  اول  معاون 
و  کمک  با  توانست  که  بود  واقعی  مصلح  یک  نیز  اسالمی 

را سرنگون  رژیم حاکم منحرف طاغوتی  حمایت های مردم، 
کند و البته آرمان ها و هدایت های امام خمینی )ره( زمانی 

محقق شد که مردم در صحنه بودند. 
وی با اشاره به چالش ها و مسائل موجود برای به صحنه آوردن 
گفت:  کشور،  اقتصادی  توسعه  و  پیشرفت  تحقق  برای  مردم 
برای به میدان آوردن مردم در راستای تحقق آرمان های نظام 
مقدس جمهوری اسالمی، به کارگیری روش های سنتی میسر 
نیست و بر همین اساس با تمرکز بر جوانان نخبه و جهادی 
که سرمایه عظیم برای آینده کشور هستند، باید بتوانیم روش 
های نوآورانه و جدید را برای حل چالش های کشور عملیاتی 

کنیم. 
اسالمی  جمهوری  کنونی  عظمت  و  قدرت  به  اشاره  با  مخبر 
به ویژه در زمینه دیپلماسی و سیاست خارجی تصریح کرد: 

امروز ایران به مرحله ای رسیده است که سیاستمداران بزرگ 
و قدرت های جهانی قادر نیستند هیچ تصمیمی را حداقل در 
و  کنند  اتخاذ  ایران  بدون  خاورمیانه  منطقه  مسایل  خصوص 
دیدگاه  و  نظر  اینکه  مگر  نمی شود  عملیاتی  آنان  تصمیمات 

جمهوری اسالمی در موضوعات گرفته شود. 
نقش  درک  برای  کرد:  خاطرنشان  رییس جمهور  اول  معاون 
مهم جمهوری اسالمی در معادالت جهانی با مرور دیدار مقام 
مواضع،  و  ترکیه  و  روسیه  کشورهای  سران  با  رهبری  معظم 
قدرت  حتما  دیدارها  این  در  ایشان  تسلط  و  هوشمندی 

جمهوری اسالمی به خوبی نمایانگر خواهد شد.
وی گفت: ایران چهل سال است که با اقتدار در مقابل تحریم، 
جنگ و توطئه های دشمنان ایستادگی کرده و این توطئه ها 

را با حمایت مردم پشت سر گذاشته است.
معاون اول رییس جمهور همچنین با اشاره به نعمات، امکانات 
دنبال  به  سیزدهم  دولت  گفت:  کشور  بزرگ  های  ظرفیت  و 
و  ها  ایرانی وعده  توان جوانان  از  بهره گیری  با  آن است که 
شعارهایش برای رونق و پیشرفت اقتصادی در کشور را محقق 

کند. 
دارد،  قرار  اینکه کشور در یک مقطع مهم  بر  تاکید  با  مخبر 
خاطر نشان کرد: با وجود فراز و نشیب ها و علیرغم فضاسازی 
ایران  و  آینده مردم  آنان،  پراکنی  یاس  و  ای دشمنان  رسانه 
زمینه  در  دولت  کرد:  تصریح  وی  است.  روشن  بسیار  قطعا 
ارزش  تقویت  و  افزایش سرمایه گذاری ها  تورم،  نرخ  کاهش 

پول ملی برنامه ها و اقدامات دقیقی درنظر گرفته است. 
باال و سرگردان در کشور  نقدیندگی  به حجم  اشاره  با  مخبر 
تصریح کرد: در طول سالیان گذشته دولت ها نتوانستند اعتماد 
مردم را برای سرمایه گذاری و بهره گیری از امکانات ارزی و 
ریالی آنان جلب کنند اما امروز دولت به دنبال آن است که با 
برنامه ریزی و کمک فعاالن حوزه نوآوری اجتماعی در سراسر 

کشور و یک بسیج همگانی، اعتماد عمومی را افزایش دهد.
همچنین معاون اول رئیس جمهور در حاشیه این مراسم در 
جمع خبرنگاران با تاکید بر اینکه در هر دوره ای از تاریخ و 
اداره حکومت یک ابزاری برای پیشرفت نیاز است و این ابزار 
دولت  یا  حکومت  از  مقطع  آن  انسانی  نیروی  با  مبتنی  باید 
باشد، تصریح کرد: امروز امتیاز و مزیت کشور نیروهای جوان 
خوش سلیقه، دانشمند و دارای ایده ای هستند که برای همه 

معضالت کشور ایده دارند. 
این  این کارهایی که ما دنبال آن هستیم  از  افزود: یکی  وی 
است که این جوانان و ظرفیت های باالی ایشان را سازماندهی 
کنیم تا ضمن تعریف مسئله، راه حل بدهند و خودشان مردم 

را به صحنه بیاورند و موضوعات را حل کنند.

باز شدن پای رژیم صهیونیستی به منطقه 
نتیجه ای جز ناامنی ندارد

رژیم  پای  شدن  باز  گفت:  سپاه  دریایی  نیروی  فرمانده 
صهیونیستی به منطقه خلیج فارس نتیجه ای جز فتنه انگیزی 

و ایجاد ناامنی به دنبال نخواهد داشت.
دریابان  سیف بن ناصر الحربی فرمانده نیروی دریایی عمان 
نیروی  با دریادار پاسدار علیرضا تنگسیری فرمانده  در تهران 
دریایی سپاه دیدار و گفتگو کرد و طرفین بر توسعه مناسبات 

و همکاری ها در زمینه های مختلف نظامی تاکید کردند.
این دیدار گفت: عمان کشور دوست و  دریادار تنگسیری در 
برادر جمهوری اسالمی ایران در منطقه خلیج فارس محسوب 
برخوردار  ویژه ای  اعتبار  از  ما  میان همسایگان  در  و  می شود 
است. فرمانده نیروی دریایی سپاه با بیان اینکه روابط بین دو 
کشور و دو ملت بر اساس اصل برادری و اخوت در سایه قرآن 
افزود:  است  برخوردار  استحکام خوبی  از  عزیز  اسالم  و  کریم 
ما مسلمانیم و پایبند به اصل أخوت و برادری و در روز های 
برای همه  و  مسلمانیم  ما   ، به کمک هم می شتابیم  سخت 
کشورهای همسایه احترام ویژه ای قائلیم ما با هم برادریم و 
فتنه گر  و  متجاوز،کودک کش  رژیمی که  اجازه دهیم  نباید 

است در این منطقه حضور یابد .
وی افزود: انتظار است از همه کشورهای اسالمی منطقه مهم 
افزایی  هم  و  اسالمی  وحدت  حفظ  و  تقویت  با  فارس  خلیج 
اقتصادی،  سیاسی،  ارتباطات  و  تعامالت  سطح   ، ای  منطقه 
امنیتی را در باالترین سطح ارتقاء دهند و از نعمت عظیم دریا 

و منابع غنی آن به بهترین نحو ممکن استفاده نمایند.
ایران اعتقاد  سردار تنگسیری  تأکید کرد: جمهوری اسالمی 
دارد حضور نیروهای بیگانه کمکی به امنیت منطقه نخواهد کرد 
و بیشتر فضای نا أمنی را تقویت می کند و معتقدیم کشورهای 
منطقه خلیج فارس ظرفیت و توان الزم برای حفظ امنیت این 
منطقه حساس را دارند.  فرمانده نیروی دریایی سپاه با اشاره 
به حمایت قاطع جمهوری اسالمی ایران از همه مظلومان عالم 
بویژه مردم مظلوم فلسطین گفت: رژیم صهیونیستی دشمن 
بوجود  تجاوز  و  ظلم  اساس  بر  و  است  مسلمانان  یک  شماره 
نمی کند  دریغ  ظلمی  گونه  هیچ  از  خود  بقای  برای  و  آمده 
البته چون ظلم از بین رفتنی است اینها هم از بین خواهند 
به منطقه خلیج  این رژیم  پای  باز شدن  ما معتقدیم  و  رفت 
فارس نتیجه ای جز فتنه انگیزی و ایجاد ناامنی چیز دیگری به 
دنبال نخواهد داشت و سفر رئیس جمهور آمریکا به کشورهای 
این رژیم  بیشتر  انگیزی  برای فتنه  منطقه، تحریک کننده و 

مفلوک می باشد.

مخبر در اختتامیه اولین رویداد ملی نوآوری اجتماعی عنوان کرد:
تحول زیربنایی در اقتصاد کشور
 با کمک جوانان نخبه و جهادی
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ساخت پتروپاالیشگاه ۱۴۰ هزار بشکه ای 
در گچساران بزودی آغاز می شود

گفت:  بویراحمد  و  کهگیلویه  بازرگانی  اتاق  رییس  نایب 
بشکه ای  هزار   ۱4۰ پتروپاالیشگاه  ساخت  عملیات 
گچساران بزودی در زمینی به مساحت ۲۵۰ هکتار آغاز 

خواهد شد.
عبداهلل قبادی در حاشیه بازدید از مکان راه اندازی این 
طرح  افزود: سرمایه گذاری این طرح هفت میلیارد دالر  
می باشد که ۵۰ درصد آورده سرمایه گذار است و طرح 
توجیهی  این طرح اقتصادی تا نیمه اول شهریور تهیه و 

به وزارت نفت و استانداری ارسال خواهد شد.
این طرح زمینه  از  با بهره برداری  قبادی اظهار داشت:  
اشتغال یکهزارو ۵۰۰ نفر در گچساران فراهم خواهد شد.

وی با اشاره به اینکه برای حل مشکالت سرمایه گذاران 
در کهگیلویه وبویراحمد از هیچ کوششی دریغ نخواهیم 
کرد گفت: ظرفیت این طرح  اقتصادی ۱4۰ هزار بشکه  

در سال است. 
قبادی از تالش استاندار کهگیلویه و بویراحمد برای جذب 
سرمایه گذار  تشکر کرد و گفت: سرمایه گذارن  این طرح  
باید گروه کارشناسان ای داشته و رزومه کاری خوبی از 

خود ارائه دهد.
و  سنجی  اهلیت  و  تشخیص  ما  وظیفه  کرد:  بیان  وی 
قابلیت  که  و کسانی  است  راستی آزمایی سرمایه گذاران 
گذاری  سرمایه  استان  این  در  دارند  را  ها  طرح  اجرایی 

خواهند کرد.
قبادی اظهار داشت: بیش از ۱۵ سال پیش ۲۵۰ هکتار 
زمین در اختیار  سرمایه گذار قبلی طرح  پتروپاالیشگاه  
قرار داده شد ولی هیچ گونه اقدامی در زمینه راه اندازی 

این طرح اقتصادی انجام نداد.
شورای  مجلس  در  باشت  و  گچساران  مردم  نماینده 
این طرح  اجرای  برای  گفت:  بازدید  این  در  نیز  اسالمی 
بزرگ و تاثیر گذار  باید بررسی های الزم انجام شود  و 

سوابق سرمایه گذار نیز تایید و مورد بررسی قرار گیرد.
این  اندازی  راه  برای  داد:  ادامه  پور  ناصر حسینی   سید 
از  طرح می بایست تمامی اسناد الزم و مجوزات قانونی 
به  را  آنها  و  مراجع مختلف و محیط زیست گرفته شود 
تصریح  فرماندار گچساران  شود.  ارائه  فرماندار گچساران 
کرد: تاکنون سه گروه سرمایه گذار  برای راه اندازی طرح  
پتروپاالیشگاه  از زمین در نظر گرفته شده برای این طرح 
شهرستان  این  فرمانداری  و  کردند  بازدید  شهرستان  در 
همکاری وحمایت از سرمایه گذاران  را در اولویت کاری 
افزود: یک  روانبخش دهیم خوب  است.   داده  قرار  خود 
سرمایه گذار باید بتواند بازدهی بیشتر را در مدت زمان 
کمتر برای اجرای این طرح اقتصادی به نفع مردم منطقه 
داشته باشد. وی ادامه داد: سرمایه گذار باید یک رزومه 
کاری از خود ارائه داده تا بررسی های الزم انجام شود و با 
نظر کارشناسان تصمیم الزم در این خصوص گرفته شود.

وسعت  به  زمینی  در  طرح  این  کرد:  بیان  خوب  دیهیم 
۲۵۰ هکتار اجرا خواهد شد به تبع طرح های زیر دستی 
نیز پس از آن اجرا خواهد شد. مشاور وزیر نفت نیز اظهار 
داشت: این طرح با اعتباری افزون بر حدود ۲ میلیارد و 
8۰۰ میلیون دالر آغاز خواهد شد که بخشی از این هزینه 
شهرستان  کرد:  بیان  وندا  پوالدی  علی  است.  فایناس 
استعداد  دارای  نفتی  بزرگ  منابع  به  توجه  با  گچساران 
های زیادی در راه اندازی طرح های زیردستی این صنعت 
است. وی گفت: برای اجرای این طرح تاثیر گذار  باید از 

سرمایه گذاران در این استان حمایت شود.
رئیس دانشگاه علوم پزشکی یاسوج گفت:

روزهای سخت کرونایی 
در انتظار استان است 

نزده  واکسن  گفت:  یاسوج  پزشکی  علوم  دانشگاه  رئیس 
ها عوارض بیشتری از بیماری کرونا شامل بستری در آی 
سی یو، مرگ و میر را تجربه می کنند. محمد غالم نژاد 
اظهار داشت: انتظار می رود طی هفته های آینده پیک 
جدیدی را تجربه و به قله موج هفتم کووید ۱۹ برسیم. 

و  دارد  پیش  را  تری  سخت  روزهای  استان  افزود:  وی 
علت  که  یافته  افزایش  کرونایی  میر  و  مرگ  اینک  هم 
انگاری بیماری کرونا و عدم استقبال از  اصلی آن عادی 

واکسیناسیون و رعایت شیوه نامه های بهداشتی است.
تنها  کرد:  تصریح  یاسوج  پزشکی  علوم  دانشگاه  رئیس 
است  واکسیناسیون  بیماری  این  با  مقابله  برای  موثر  راه 
بنابراین باید در فرصت کمی که پیش رو داریم آموزش 

های الزم به مردم داده شود. 
که  باورند  این  بر  افراد  از  برخی  داشت:  ابراز  نژاد  غالم 
همین  به  و  شود  می  کرونا  به  آنان  ابتالی  مانع  واکسن 
را  بهداشتی  های  پروتکل  واکسن  تزریق  از  پس  خاطر 

رعایت نمی کنند. 
وی تاکید کرد: دورهمی ها و مراسمات در سطوح گسترده 
در استان در حال برگزاری بوده و رسالت ما کاهش این 

تجمعات و آگاه سازی مردم در مقابل بیماری است.

استاندار کهگیلویه و بویراحمد:

بهره برداری از معدن بوکسیت باعث 
خرابی جاده های استان شده است 

آمدهای  و  رفت   می گوید:  بویراحمد  و  کهگیلویه  استاندار 
ماشین آالت سنگین برای حمل بوکسیت منفعتی که نداشت 

هیچ باعث خرابی جاده های استان هم شده بود.
وزیر کشور   اقتصادی  معاون  با  دیدار  در  احمدزاده  سیدعلی 
کار  برای  وقتی  بهمئی  شهرستان  فرزندان  که   این  بیان  با 
نیروی  عنوان  به  می کنند  مراجعه  آغاجری  نفتی  میدان  در 
داشت:  اظهار  نمی دهند  آنها  به  کردن  کار  اجازه  غیربومی 
8۵ حلقه چاه نفت در شهرستان بهمئی است اما زمانی که 
فرزندان این منطقه برای کار در میدان نفتی آغاجری مراجعه 
آنها  به  کار کردن  اجازه  غیربومی  نیروی  عنوان  به  می کنند 

نمی دهند.
وی با بیان اینکه همین رفتارها باعث شده که به کهگیلویه 
و بویراحمد لقب محروم داده شود، افزود: این استان یکی از 
سرمایه دارترین مناطق کشور است اما در حق ما ظلم  می شود.

احمدزاده با گالیه از عدم انتفاع استان از شرکت های بزرگ 
و منابع ابراز کرد: بوکسیت چرام به جاجرم حمل می شد و 
ناراضی  این شرایط  از  نمی برد مردم هم  آن  از  نفعی  استان 
بودند که جلوی خروج بوکسیت از استان را گرفتیم و اعالم 
روغن  یا  شوینده  مواد  کارخانه   منطقه  این  برای  که  کردیم 
اجازه  تا  کار گرفته شود  به  بچه های منطقه چرام  و  احداث 

برداشت از معدن را بدهیم.
سنگین  ماشین آالت  آمدهای  و  رفت   اینکه  بیان  با  وی 
باعث خرابی  هیچ  نداشت  که  منفعتی  بوکسیت  برای حمل 
از  سودی  هیچ  استان  گفت:  بود  شده  هم  استان  جاده های 
این  پتروشیمی گچساران  امیدواریم  که  نمی برد  گاز  و  نفت 

خالء را مرتفع کند.
استاندار کهگیلویه و بویراحمد به سفر رئیس مجلس شورای 
اسالمی به استان اشاره و عنوان کرد: در آن سفر هم خطاب 
به آقای قالیباف گفتم که حقوق از دست رفته کهگیلویه و 

بویراحمد در صنایع نفت و گاز و آب را به ما بدهید.
رفع  برای  استان  در  گرفته  صورت  تالش های  به  احمدزاده 
محرومیت ها اشاره کرد و یادآور شد: احداث جاده برای ۱۳۵ 
مواجه  آبی  تنش  با  که  روستایی  به ۱8۰  آبرسانی  و  روستا 

هستند اقداماتی است که در حال انجام هستند.
وی با اشاره به اینکه اعتبارات محرومیت زدایی در حوزه آب 
شرب از ۲۱۰ میلیارد تومان به ۹۱۰ میلیارد تومان افزایش 
برای  داشتم  نیرو  وزیر  با  که  دیداری  در  کرد:  بیان  یافت، 
آبرسانی به یکصد روستا شبکه آب طراحی و ارائه کردیم که 
به ۳۲6 میلیارد تومان اعتبار نیاز است که اعتبارات ما در این 

بخش به بیش از ۹۰۰ میلیارد افزایش پیدا کرد.

مدیرعامل توزیع برق : 

روزهای گرمتری 
در انتظار کهگیلویه و بویراحمدی هاست

و  کهگیلویه  استان  برق  نیروی  توزیع  شرکت  مدیرعامل 
روز  چند  به  نسبت  سختی  گرم  روزهای  گفت:  بویراحمد 
گذشته پیش رو است که امیدوارم مشترکین برق در مدیریت 
مصرف برق، ما را همراهی کنند تا شاهد خاموشی ها و قطعی 

های احتمالی برق در هیچکدام از مناطق استان نباشیم.
جمال معتمدی زاده روز جمعه در جمع خبرنگاران کهگیلویه 
استان  این  در  برق  ُمشترکین  از  یاسوج،  در  بویراحمد  و 
خواست نسبت به صرفه جویی بیشتر مصرف برق اقدام کنند 

چرا که شرایط تامین برق سخت شده است.
استان  بار  پیک  ساعات  در  برق  مصرف  میزان  افزود:  وی 
در  که  گذشته  مگاوات   48۲ مرز  از  بویراحمد  و  کهگیلویه 
۳۰ ساله گذشته یک مصرف بی سابقه و نگران کننده است.

استان  در  برق  مصرف  مدیریت  بر  تاکید  با  زاده  معتمدی 
برق در  از رشد ۱4 درصدی مصرف  بویراحمد،  و  کهگیلویه 
قبل  سال  مشابه  بمدت  نسبت  استان  این  بار  پیک  ساعات 

خبرداد.
به  نسبت  برق  مصرف  مگاواتی   ۵8 افزایش  به  اشاره  با  وی 
مدت مشابه سال قبل در ساعات پیک بار امسال، عنوان کرد: 
بار ) ساعت ۱۳ تا ۱8  باید در ساعات پیک  مشترکین برق 
جویی  صرفه  در  جدی   عملی  اقدامات  شب(   ۲4 تا   ۲۰ و 

داشته باشند.
شهرستان  در  برق  مصرف  متاسفانه  گفت:  زاده  معتمدی 
همچنان  گرفته  صورت  تمهیدات  تمام  وجود  با  گچساران 
بیشتر  مصرف  مگاوات  و ۱۱  مگاوات  مصرف حدود ۱۷۰  با 
نسبت به سال گذشته، رکوردار مصرف در استان کهگیلویه 

و بویراحمد است.
بار  پیک  ساعات  در  برق  مصرف  میزان  کرد:  تصریح  او 
شهرستان های بویراحمد و دنا ۱۲6 مگاوات با افزایش مصرف 
۱6 مگاوات تا ساعت ۲۲ شب گذشته سی ام تیرماه جاری 

بوده است.
شهرستان  بار  پیک  ساعات  در  برق  مصرف  داد:  ادامه  وی 
کهگیلویه و لنده به ۹۵ مگاوات با افزایش مصرف ۱۰ مگاوات 
رسیده است. معتمدی زاده گفت: مصرف برق در شهرستان 
شهرستان  در  و  مگاوات   ۱۳ افزایش  با  مگاوات   4۳ باشت 
ساعات  به  نسبت  مگاوات   ۲ افزایش  با  مگاوات   ۳6 بهمیی 
برای  تامین برق  بار مدت مشابه سال قبل رسیده که  پیک 
شهرستان های گرمسیری و حتی سردسیری برای ما نگران 
کننده شده است. وی کمترین میزان مصرف برق در ساعات 
پیک بار امسال را متعلق به شهرستان چرام با میزان مصرف 

۳۲  مگاوات و افزایش چهار مگاوات مصرف ذکر کرد.
بار  پیک  شروع  ابتدای  از  چرام  شهرستان  کرد:  تاکید  وی 
مصرف برق تاکنون کمترین میزان مصرف برق در استان را 
داشته است که از مشترکین برق در این شهرستان صمیمانه 
تشکر می کنیم. او گفت: براساس آمارهای مرکز دیسپاچینگ 
توانیر، میزان مصرف برق کشور در ساعات پیک ملی بار به 
6۷ هزار و ۱۱۲ مگاوات تا ساعت ۱۵ روز گذشته با افزایش 
بیش از ۱4 درصد مصرف نسبت به ساعات پیک بار مشابه 
سال قبل رسیده که شرایط بسیار نگران کننده ای را حاکم 
کرده است . معتمدی زاده با اشاره به افزایش بی سابقه مصرف 
برق در استان کهگیلویه و بویراحمد، از مشترکین برق ُمصرانه 
خواست در خاموش نمودن وسایل پُرمصرف برقی در ساعات 
میزان  افزود:  زاده  معتمدی  کنند.  خودداری  جدا  بار  پیک 
و  کهگیلویه  استان  شبانه  بار  پیک  ساعات  در  برق  مصرف 
بار  پیک  ساعات  در  برق  مصرف  میزان  از  بیشتر  بویراحمد 

روزانه این استان شده است.

وزارت  اقتصادی  امور  هماهنگی  معاون 
کشور گفت: برخی مدیران با برنامه های 
استان همراه نیستند که ارزیابی از این 

مدیران صورت می گیرد.
کارگروه  در  کوشش تبار  محسن 
سرمایه گذاری  و  اشتغال  اقتصادی، 
بیان  با  بویراحمد  و  کهگیلویه  استان 
جهادی،  دولت  سیزدهم  دولت  اینکه 
شبانه روز و پای کار است، اظهار داشت: 
جهادی  مدیران  سیزدهم  دولت  قطار 
برخی  از  ارزیابی ها  که  می خواهد 

بخش های استان خوب نبود.
وزارت  اقتصادی  امور  هماهنگی  معاون 
برنامه ریزی های  به  اشاره  با  کشور 
بلند مدت صورت گرفته  و  کوتاه مدت 
کرد:  ابراز  استان،  مجموعه  توسط 
هدف گذاری ها در استان امیدوار کننده 
است و امیدوارم مردم نتایج این برنامه ها 

را ببینند.

وی با اشاره به برخی پروژه ها در سطح 
گچساران  پتروشیمی  جمله  از  استان 
کوتاه  برنامه ریزی های  در  آنچه  افزود: 
خودنمایی  استان  مدت  بلند  و  مدت 
مجموعه  در  ما  و  است  امید  می کند 

وزارت کشور به این امید می بالیم.
معاون امور اقتصادی وزیر کشور با بیان 
استان  به  اطالعات  و  مطالعه  با  اینکه 
مدیران  متاسفانه  کرد:  عنوان  آمده ام، 
استان همراهی  برنامه های  با  دستگاه ها 
ندارند، موقعی برنامه های استاندار پیش 
می رود که مدیران همراهی کنند که این 

عدم همکاری را خودم مشاهده کردم.
سرمایه گذار  اگر  کرد:  بیان  کوشش تبار 
به  ایراد  مانده  معطل  گردشگری  بخش 
چرا  بازمی گردد  مربوطه  مدیر  و  بانک 
آنها دغدغه داشتند ما شرمنده  اگر  که 

سرمایه گذار نمی شدیم.
وی با اشاره به اینکه تولید یک میلیون 

اتیلن در دهمین پتروشیمی کشور کار 
این  در  که  است  ارزشمندی  و  بزرگ 
گفت:  گرفت،  خواهد  صورت  استان 
آب  درصد   ۱۰ کننده  تامین  استان 
برخوردار  آن  از  مردم  اما  است  کشور 
آب  مدیریت  برای  پیگیری  که  نیستند 
که کار بزرگ زیرساختی است در حال 
انجام است و الزم است مدیران پای به 

پای این برنامه حرکت کنند.
مشکالت  به  اشاره  با  کوشش تبار 
مدیریتی در برخی دستگاه ها از ارزیابی 
شد:  یادآور  و  داد  خبر  دستگاه ها  آن 
بویراحمد  و  کهگیلویه  استان  در  آنچه 
بود  بازار  تنظیم  کارگروه  شد  همکاری 
موانع  رفع  اما در  که خوب درخشیدید 
بانک ها  و  دستگاه ها  از  عده ای  تولید 
توصیه  که  نکردند  همراهی  و  همکاری 
می کنیم تغییر رویکردی در رفتار اداری 

و مدیریتی آنها ایجاد شود.

وزیر  اقتصادی  امور  هماهنگی  معاون 
شورای  شدن  فعال تر  خواستار  کشور 
گفت وگوی دولت و بخش خصوصی شد 
و عنوان کرد: بخش خصوصی باید زبان 
گونه  این  اما  باشد  دولت  برابر  در  گویا 
همراه  استاندار  با  باید  مدیران  نیست. 
ضعف هایی  خصوص  این  در  که  باشند 

مشاهده کردم.
ویژه  به  دستگاه ها  اینکه  بیان  با  وی 
که  دهند  رویکرد  تغییر  باید  بانک ها 
با  باید  بانک ها  گفت:  می شوند،  ارزیابی 
پیش  که  مشکالت  تهران  در  پیگیری 
پای استاندار و مجموعه استان است را 

بردارند.
کوشش تبار به همراهی استان در طرح 
مردمی سازی یارانه ها اشاره و عنوان کرد: 
در  طرح  این  اجرای  با  می کردیم  فکر 
زیادی  مشکالت  بویراحمد  و  کهگیلویه 
داشته باشیم اما این گونه نبود و حتی 
از  همجوار  استان های  نیاز  مورد  روغن 

کهگیلویه و بویراحمد تامین شد.
وی با بیان اینکه برای بازگشت واحدهای 
راکد کارهای خوبی صورت گرفته و باید 
تملک  بازگردند، گفت:  تولید  به چرخه 
واحدها توسط بانک ها ما را نگران کرده 
و  شود  گرفته  کار  این  جلوی  باید  که 

بانک ها به دنبال راه حل باشند.
سیزدهم  دولت  تالش  به  کوشش تبار 
برای ایجاد ارتباط با کشورها و افزایش 
و گفت:  کرد  اشاره  صادرات محصوالت 
از صادرات  بویراحمد  و  سهم کهگیلویه 
هدف گذاری  باید  استان  و  است  کجا 

صادراتی داشته باشد.
اقدامات صورت گرفته  به  پایان  وی در 
چرخه  به  قند  کارخانه  بازگشت  برای 
تولید اشاره کرد و افزود: به زودی شاهد 

افتتاح این کارخانه خواهیم بود.

علی رغم  یاسوج  زباله  بازیافت  مرکز 
دارند  تاکید  فعالیتش  آغاز  به  همه  اینکه 
هوای  دو  و  بام  یک  درگیر  همچنان 
طال  از  خبری  و  است  جزیره ای  مدیریت 
و  کهگیلویه  استان  مرکز  زباله های  شدن 

بویراحمد نیست.
درصورت  که  است  کثیف  کاالیی  زباله 
انجام برخی فرآیندها مثل بازیافت تبدیل 
از  امروز  دنیای  به طالیی می شود که در 
کرد  پوشی  چشم  نمی توان  آن  جذابیت 
آوردن  فرآهم  با  کشورها  از  بسیاری  و 
در  را  دردسرساز  کاالی  این  شرایطی 
ارزش  به  تبدیل  بازیافت  کارخانه های 
یا بجای  افزوده و اشتغال پایدار می کنند 
گندیدن و هدر رفتن این منبع قابل توجه 
انرژی از آن تولید برق کرده و در صنایع و 

خانه ها بکار می گیرند.
امروزی  دنیای  در  کارشناسان  گفته  به 
حجم باالی تولید زباله و اهمیت بازیافت 
و  نیست  پوشیده  کس  برهیچ  کاال  این 
حتی برخی کشورها به دلیل عدم توانایی 
را  خود  کاالی  پسماند  این  مدیریت  در 
آماده  ابتدایی  شیوه های  از  استفاده  با 
صورت  به  همانطور  و  می کنند  صادرات 
خام به سایر کشورها صادر می کنند تا در 
مقصد این کاالی کثیف تبدیل به طالیی 
اشتغالزا  و  افزوده  ارزش  و  شده  ارزش  با 

شود.
از  فارغ  متاسفانه  که  است  درحالی  این 
زباله ها  افزایش  محیطی  زیست  مشکالت 
اهمیت  بویراحمد  و  کهگیلویه  استان  در 
اقتصادی و فرصت اقتصادی موجود برای 
مسئوالن  سوی  از  کثیف  طالی  بازیافت 

نادیده گرفته شده است.

در این زمینه سال هاست شهرداری یاسوج 
زباله  بازیافت  کارخانه  یک  احداث  از 
سخن گفته و بعضاً تاریخی هایی نیز اعالم 
شده برای آغاز بکار مرکز بازیافت نیز اعالم 
شده است، اما از آنجا که سرمایه گذار آن  
باید  که  آنچنان  دولتی  بخش  سوی  از 
حمایت نمی شود و شهرداری نگاه سود و 
زیانی به آن دارد، تاکنون زباله ها در شهر 

یاسوج “طال” نشده که نشده است.

حمایت دولت تعیین کننده است
یاسوج  شهر  شورای  عضو  امیری،  هدایت 
بحث  گفت:  تسنیم  به  زمینه  همین  در 
از دو  زباله بیش  بازیافت  احداث کارخانه 
اگر  اما  است  استان مطرح  مرکز  در  دهه 
دنبال کار واقعی هستیم باید سرمایه گذار 

را با جدیت حمایت کنیم.
یک  افزود:  یاسوج  شهر  شورای  عضو 
این  تا  است  کار  پای  بومی  سرمایه گذار 
دشتروم”  “دوپشته  منطقه  در  را  کارخانه 
احداث کند و فعال مشکل برق و آب آن 

حل نشده است.
وی با بیان اینکه شهرداری باید نگاه سود 
و درآمد را از این کارخانه بردارد، تصریح 
تهدیدات  بر  عالوه  زباله ها  موضوع  کرد: 
زیست محیطی نیاز به فرهنگسازی برای 
تفکیک از مبدا دارند که یک خدمت مهم 
این  در  باید  شهرداری  که  است  شهری 
به  چشم  اینکه  نه  کند  هم  هزینه  حوزه 

درآمد آن بدوزد.
امیری ادامه داد: سرانه تولید زباله در شهر 
و  است  جهانی  استاندارد  برابر  دو  یاسوج 
 ۱۰۰ و  کیلو  یک  حدود  نفر  هر  ازای  به 
گرم زباله تولید می شود، اما جمعیت این 
شهر به حدی نیست که احداث کارخانه 

باید  بنابراین  کند  اقتصادی  را  بازیافت 
وجود  تمام  با  حوزه  این  سرمایه گذار 

حمایت شود.
در  گفت:  یاسوج  شهر  شورای  عضو 
نیز  آبی  منابع  به  شیرابه  نفوذ  خصوص 
را  شیرابه  که  شده  متعهد  سرمایه گذار 
آبی  منابع  به  که  کند  هدایت  گونه ای  به 

زیرزمینی نفوذ نکند.

نیازمند همکاری آبفا هستیم
زیست  محیط  سخنگوی  سینایی،  هادی 
همین  در  نیز  بویراحمد  و  کهگیلویه 
زمینه به تسنیم گفت: برای تعیین میزان 
خطرات ناشی از نفوذ شیرابه در محل دفن 
زباله های شهر یاسوج نیاز به همکاری امور 
جایگاه  اطراف  تا  داریم  منطقه ای  آب 
کند  حفر  گمانه زنی  چاه های  زباله  دفن 
و  چاه ها  این  از  آب  استحصال  از  پس  و 
شناسی  میکروب  آزمایش های  انجام 
مشخص شود آیا شیرابه ها به این آب های 
زیرزمینی نفوذ می کنند یا نه؟ آن را آلوده 

کرده است یا نه؟
سینایی افزود: محیط زیست برای سالمت 
شخص  اجرایی،  دستگاه  هیچ  با  مردم 
حقیقی و حقوقی مماشاتی نخواهد داشت 
باشد  الزم  جایی  اگر  زمینه  این  در  و 
آلوده  موضوع  که  می کند  مطالبه گری 
زباله  شیرابه های  با  زیست  محیط  شدن 
نباید از  از مهمترین نکات است که  یکی 
آن ساده عبور کرد، چون درصورت آلوده 
مجدد  احیای  آب  منابع  و  خاک  شدن 
دارد  هنگفتی  هزینه های  تنها  نه  آنها 
انسانی آن بسیار  تبعات اجتماعی و  بلکه 

سنگین خواهد شد. 

50 میلیارد تومان بدون دلیل 
زمینگیر شده است

این در حالی است که سرمایه گذار کارخانه 
با  بازیافت زباله در کهگیلویه و بویراحمد 
سرمایه گذاری شخصی بیش از ۵۰ میلیارد 
و  آمده  کار  پای  تسهیالت  بدون  تومان 
یا  که  سرمایه گذاران  از  بسیاری  برخالف 
تسهیالت  و  می گیرند  ملی  منابع  زمین 
او  نمی کنند،  هم  کاری  و  ارزان قیمت 
سرمایه اش را به بیابان دشتروم برده تا به 
قول خودش از زباله کثیف، طال بسازد و 

شغل و درآمد ایجاد کند.
با  و  هستم  کارم  عاشق  گفت:  عدالتخواه 
اما  آمدم  مسیر  این  ریسک های  از  اطالع 
انتظار حمایت جدی دارم هرچند تا االن 

کوتاهی نشده است.
دادند  قول  مربوط  مسئوالن  افزود:  وی 
و  برق  آب،  مشکل  آینده  روز  چند  در 
گاز کارخانه را حل کنند چرا که کارخانه 

آماده شروع به کار است.
اینکه  بیان  با  عدالتخواه  مهدی  سید 
سایت  وارد  زباله  تن   ۱۵۰ حدود  روزانه 
حجم  این  که  می شود  دشتروم  دوپشته 
نیاز مهم شهر  اما  اقتصادی نیست،  زباله، 
وارد  بزرگان  سفارش  به  و  بوده  یاسوج 
به  توجه  با  و  شدم  سرمایه گذاری  این 
برنامه ریزی های انجام شده درصورت نیاز 
دریافت  برای  برنامه ریزی  می توانیم  حتی 
زباله از شهرهای نزدیک هم انجام شود تا 
با افزایش ظرفیت بازیافت اقتصادی شود.

سرمایه گذار کارخانه بازیافت زباله یاسوج 
پایش  و  تفکیک  اول  فاز  در  تصریح کرد: 
ما  تولیدی  محصول  اولین  آن  از  بعد  و 
کود کمپوست است اما در ادامه تولیدات 
دیگری از جمله کندر و در صورت حمایت 
مسئوالن دیگر تولیدات نیز اضافه می شود. 

هفته دولت کارخانه افتتاح می شود 
استاندار  عمرانی  امور  هماهنگی  معاون 
کهگیلویه و بویراحمد گفت:  برنامه داریم 
افتتاح  را  کارخانه  این  دولت   هفته  در 

کنیم.

 ارزیابی معاون وزیر کشور از چینش مدیران کهگیلویه و بویراحمد؛

 برخی مدیران همراه برنامه های دولت نیستند

 یک بام و دو هوای مدیریت جزیره ای در کهگیلویه و بویراحمد؛

کارخانه بازیافت یاسوج معطل آب و برق

از  نهی  و  معروف  به  امر  یاسوج  موقت  جمعه  امام 
کرد:  تاکید  و  دانست  همگانی  وظیفه  یک  را  منکر 
افرادی که در اشاعه این امر مهم در جامعه تالش 
باید توسط مردم،دولت و بویژه نخبگان و  می کنند 

متنفذین پشتیبانی ها و حمایت شوند.
در  اعظم  موسوی  صالح  علی  سید  حجت االسالم 
داشت:  اظهار  جمعه  نماز  هفته  این  خطبه های 
خدمات نظام مقدس جمهوری اسالمی در بخش های 
مختلف اعم از عمرانی، اقتصادی، اجتماعی، سیاسی، 
پوشیده  کسی  بر  اخیر  سال   4۳ ...در  و  فرهنگی 

نیست
وی با بیان اینکه در اوایل انقالب یک ماشین برای 

امروز  کرد:  عنوان  نداشت،  وجود  شیراز  به  سفر 
دارد  وجود  معیشتی  و  اقتصادی  مشکالت  هرچند 
اما شرایط زندگی و آرامش بهتر شده، هرچند باید 
مردم  مطالبات  به  مسئوالن  و  جمهوری  ریاست 
رسیدگی کنند.  موسوی اعظم با بیان اینکه یکی از 
دغدغه های رئیس جمهور سابق دفاع از سند ننگین 
ابراز کرد: دولت سیزدهم دلسوز مردم  بود،   ۲۰۳۰
بوده و دغدغه کار و تالش برای رفع مشکالت مردم 

را دارد.
وی به با اشاره به آیاتی از قرآن مبنی بر اینکه مالک 
انسان ها در جامعه بشری را امر به معروف و نهی از 
برنامه  با  داد: عده ای  ادامه  است،  اعالم کرده  منکر 
امر  مسئله  به  که  درصدد هستند  شبانه  ریزی های 
به معروف بتازند چنین افرادی، اشخاصی بی بند و 
بار هستند یا کسانی هستند که قرآن نمی خوانند و 
یا اگر قرار می خوانند در آن تفکر می کنند، امروز 

بیشتر  افراد  برخی  غیرت  از  زمینی  خاصیت سیب 
است زیرا سیب زمینی سبب انرژی انسان می شود 

اما افراد بی غیرت خاصیتی ندارند.
انتظامی،  نیروی  که  این  بیان  با  اعظم  موسوی 
نهادهای فرهنگی، دین ما و مردم مطالبه برای ارزش 
ها دارند، گفت: در مسئله بدحجابی همه موضوعات 
متوجه بانوان نیست بلکه نوع نگاه، رفتار، معاشرت 
مردها همچنین مهم است و در مرحله بعد بانوان و 
زنان ما برای حجاب خطاب می شوند بنابراین باید از 
دغدغه های کسانی که درصدد امر به معروف و نهی 

از منکر هستند، دفاع کنیم.
 وی با اشاره به اینکه غیرت، سخاوت، شجاعت لر 
زبانزد بود اما امروز در کجا در حال حرکت هستیم، 
اخالق حسنه  و  دینی  شرایط  بنابراین طبق  افزود: 
برچسب هایی  مراقب  و  کنیم  دفاع  ارزش ها  از  باید 
که  بشری  حقوق  و  انسانی  غیر  رفتار  همچون 

توجیه  درصدد  زیرا  کنیم  پیدا  شناخت  است  ادعا 
جمعه  امام  هستند.  عفت ها  خالف  و  بداخالقی ها 
بویراحمد  و  کهگیلویه  استان  مرکز  یاسوج  موقت 
با بیان اینکه از کسانی که در صدد امر به معروف 
هستند باید حمایت کنیم، خاطرنشان کرد: نگذاریم 
آنها مورد هجمه قرار گیرند. موسوی اعظم به سفر 
کرد  اشاره  منطقه  به  آمریکا  جمهور  رئیس  بایدن 
منظور  به  خودشان  ادعای  به  سفر  این  گفت:  و 
تضعیف  و  داعش  پرداخت  و  ساخت  برای  اتحادی 
محور مقاومت بود اما با درایت رهبری معظم انقالب 
اسالمی و حمایت مردم آنها کاری پیش نخواهند برد 
و دسیسه های آنها در خاورمیانه نقش برآب می شود 
و اگر فاطمیون، مدافعان حرم، زینبیون نبودند نام 
و نشانی از حرم حضرت زینب سالم اهلل در اثر این 
قبیل سیاست ها از طریق مهره ای مانند داعش نبود.

 آمران به معروف و ناهیان از منکر
 از سوی مردم حمایت شوند
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متولد فروردین :
 توانایی طبیعی شما برای بیان کردن احساس هایتان امروز می تواند 
بر ضد شما عمل کند، برای اینکه قدرت هدایت کنندگی شما می تواند 
موضوع  این  طبیعتاً  برسد.  نظر  به  متکبرانه  دیگر  فرد  یک  نظر  در 
مهمی نیست، اما شما می توانید با همان دستی که غذا را در دهانتان 
به شما پیشنهاد کمک  اگر دیگران  بزنید.  به کسی ضرر  می گذارید 

دادند، این پیشنهاد را رد نکنید.
متولد اردیبهشت :

که  نمی دانید  بز  متولیدین  شما  می کنند  فکر  که  هستند  کسانی   
چگونه تفریح کنید و امروز روز شماست برای اینکه به آنها ثابت کنید 
که اشتباه می کنند.گرچه ممکن است برای تمام کردن کارتان قبل 
اما حداقل ذاتاً  باشید  اینکه به سوی تفریح بروید،وسواس داشته  از 
قادرید وقتی آماده ی تفریح هستید وظایف ناتمام خود را سوا کنید.

متولد خرداد : 
پیدا خواهید  یا  و  پیدا کرده اید  به زندگی  شما دید جدیدی نسبت 
داشته اند  ارزش  برایتان  زندگی  به  راجع  سابق  در  که  نظراتی  کرد، 
دیکر برای تان رنگی ندارند. شما ذاتا انسانی هستید که تمایل دارید 
همیشه و در همه صحنه های زندگی اول باشید، تغییر مسیرتان نیز 
به همین دلیل است زیرا احساس می کنید در جایگاهی که باید باشید 

نیستید. برای رسیدن به اهداف تان از دیکران سوء استفاده نکنید.
متولد تیر : 

شما دلتان می خواهد همه چیز کند تر پیش برود، و قبل از شروع 
کردن یک کار جدید کار دیگر را تمام کنید. متاسفانه شرایط جدید 
شاید انقدر موافق نباشد و شاید مجبور شوید قبل از به دست اوردن 
آمادگی الزم پروژه بعدی را شروع کنید. شما نمی توانید آنچه را که 

باید بر پایه اعتقادات تان انجام دهید را پیش داروی کنید. 
متولد مرداد :

امروز  این روزها پنجره خالقیت شما بسته باشد پس  ممکن است   
را به بطالت نگذرانید. به کارهایی که قبال انجام داده اید نگاهی کنید 
و لیست کوتاهی از کارهایی که باید انجام دهید تهیه کرده و تمام 
تالش تان را برای تمام کردن یک برنامه قدیمی ناتمام صرف کنید یا 

اینکه همین االن کار جدیدی را شروع کنید.
متولد شهریور :

 امروز ممکن است حقیقت به شدت شما را اذیت کند، اما حقیقت 
چیزی است که بیشتر از هر چیز دیگری باید تازه و آشکار شود. شما 
به طور کامل از چیزهایی که ازشان دوری می کردید آگاهی دارید. 
باید خیلی حواستان را جمع کنید! برای اینکه اکنون اگر آنی و بدون 

فکر تصمیم گیری کنید صدمات جبران ناپذیری می بینید. 
متولد مهر : 

یا خلق کردن  در جستجوی یک عشق  که  دارید  اگر دوست  حتی 
چیزی بخصوص باشید، این کارها مستلزم داشتن زمان خالی است. 
کارهای  شود،  رسیدگی  بهشان  باید  که  دارند  وجود  مهمی  امور 
اید که  داده  نیز  قولهایی  و  دارند  تکمیل شدن وجود  برای  بسیاری 
باید بهشان عمل کنید. اما زندگی خود را محدود نکرده و خودتان را 

از لذت بردن محروم نکنید. 
متولد آبان : 

هر چیز  و  مالی  و  کاری  اوراق  به  رسیدگی  برای  عالی  روزی  امروز 
عالی  بسیار  باشد.ذهن شما  است،می  دارای مهر رسمی  دیگری که 
عمل می کند،همه چیز را بسیار واضح و کامل مدنظر دارید و واقعاً 

وضعیت ذهنی خوبی برای رسیدگی به این امور دارید.
متولد آذر : 

گذشته  خاطرات  در  بیشتر  می شود  باعث  داشتن  دوست  در  تردید 
به سر ببری تا در زمان حال. اگرچه شما ترجیح می دهی که بعضی 
دوستان  کردن  کنی، سهیم  به صورت خصوصی حفظ  را  از چیزها 
نزدیک یا خانواده تان در ضعف هایتان می تواند مرهمی بر یک زخم 

کهنه باشد.
متولد دی : 

شما تنها نیاز دارید که برای یک روز یا دو روز دیگر خود را مجهز 
کنید، و بعد انرژی خود را برای جنگیدن و پیروز شدن بکار گیرید. 
اما تمرین خودبازداری کامال با خودداری از بیان احساسات متفاوت 
است. شما باید راهی پیدا کنید که تاثیر احساساتتان را برای خودتان 
نگاه دارید، به خاطر اینکه این کار سالمت روانی و روحی شما را در 

طی روزهای آینده تضمین می کند.
متولد بهمن : 

شاید وقتی به خرید می روید به دنبال پیدا کردن یک ترازو برای خود 
با شید. اما موقتاً چشمتان آن را نبیند. حتی ممکن است خیلی طول 
بکشد تا بفهمید که چه چیزی االن می خواهید. چون این کار شما 
بخرید،راضی  هم  قشنگی  اگرچیز  وجود،  این  می کند.با  تر  آسان  را 
نخور  درد  به  اید  که خریده  آن چیز جدیدی  اگر  بود.تازه  نخواهید 

باشد از خرید آن پشیمان هم می شوید.

متولد اسفند : 
زیاد آسان نیست که امروز را به روزی مفرح و به یاد ماندنی تبدیل 
دوستان  از  یکی  به  را  شادمانی  و  خوشبختی  اگر  مخصوصا  کنید 
نزدیک و یا همسرتان پیوند دهید. مشکل ممکن است از اشتیاق شما 
باشد که دوست دارید همه چیز را به شخص دیگری ربط دهید . اگر 
اخیرا شخصی در زندگی شما با یک مسئله عاطفی مواجه شده باشد 

آن را به خودتان نسبت ندهید.

3
فال روز 

باالترین  به  کووید  به  ابتال  موارد  حاضر،  حال  در 
سطح از اواخر آوریل ۲۰۲۲ رسیده است و تخمین 
زده می شود که بیش از ۲ میلیون نفر در بریتانیا در 
هفته منتهی به ۳۰ ژوئن به کووید مبتال شوند که 

باالترین برآورد از اواخر آوریل است.
کووید  عفونت های  اخیر  افزایش  هلث،  از  نقل  به 
ناشی از زیرسویه های امیکرون BA.4 و BA.۵ است 
سویه های  به  نسبت  و  غالب  بریتانیا  در  اکنون  که 

دیگر قابلیت انتقال بیشتری دارند.
حاضر  حال  در  کردند:  اظهار  بهداشت  کارشناسان 
هیچ مدرکی وجود ندارد که نشان دهد این متغیرها 
به  اما  شوند  جدی تری  بیماری  باعث  می توانند 

مردم هشدار داده شده است که احتیاط کرده و در 
فضاهای شلوغ و بسته از ماسک استفاده کنند.

پروفسور تیم اسپکتور، دانشمند اصلی تحقیق  زوئی 
کووید هشدار داد که دامنه عالئم گزارش شده در 
جدیدترین  به  بیشتری  افراد  زیرا  است  تغییر  حال 

سویه ها آلوده می شوند.
که  می دهد  نشان  اکنون  مطالعه  این  داده های 
حالی  در  است،  عفونت  عالمت  شایع ترین  گلودرد 
یا  از دست دادن  که عالئم قدیمی تر ازجمله تب و 
تغییر حس بویایی یا چشایی بسیار کمتر از گذشته 

گزارش شده است.
به  ابتال  احتمال  اکنون  گفت:  اسپکتور  پروفسور 
کووید بسیار بیشتر از سرماخوردگی تابستانی است. 
اگر احساس ناخوشایندی دارید باید در مورد عالئم 

و مدت زمان بیماری بیشتر بدانید.
عالئم کووید معموالً حدود پنج روز طول می کشد و 
پس از آن باید احساس بهتری داشته باشید. با این 

حال، در برخی موارد بهبودی ممکن است طوالنی تر 
باشد و برخی از افراد هنوز برخی از عوارض را برای 
 ۱۲ از  بیش  عالئم  اگر  می کنند.  تجربه  هفته  چند 
هفته باقی بماند به عنوان »کووید طوالنی« شناخته 

می شود.
سرویس سالمت ملی بریتانیا )NHS( می گوید: به 
اولیه  عفونت  شدت  با  بهبودی  روند  نمی رسد  نظر 
هفته   ۱۲ عرض  در  مردم  از  بسیاری  باشد.  مرتبط 
بهبودی کامل پیدا می کنند اما برخی از افراد ممکن 
است عالئم را بیش از ۱۲ هفته تجربه کنند و این 
جدیدی  عالئم  و  کند  تغییر  زمان  طول  در  عالئم 

ایجاد شود.
است   شده  مثبت  آنان  کووید  آزمایش  که  افرادی 
از حدود دو روز قبل از شروع عالئم، ویروس را به 
دیگران منتقل میکنند. به گفته دولت بریتانیا، افراد 
آلوده می توانند تا ۱۰ روز پس از ظاهر شدن عالئم، 

مسری باقی بمانند.

خفیف  عالئم  اگر  حتی  دیگران  به  ویروس  انتقال 
باشد یا اصال عالئمی وجود نداشته باشد ممکن است 

به دلیل ایزوله  کردن کاهش یابد.
نشریه  یافته های مطالعه ای که در سال گذشته در 
نشان  شد،  منتشر   The Lancet Microbe
شروع  از  پس  اول  روز  پنج  در  افراد  که  می دهد 
عالئم بیشتر مسری هستند. با این حال، تحقیقات 
 JAMA Internal Medicine جدیدتری که در
منتشر شده است، نشان می دهد که افراد دو روز قبل 

و سه روز پس از بروز عالئم بیشتر عفونی هستند.
 )ECDC( مرکز اروپایی پیشگیری و کنترل بیماری
اعالم کرد که بزرگساالن با عالئم خفیف تا متوسط، 
بدون توجه به نوع آن، بیش از ۱۰ روز پس از شروع 
عالئم، عفونی باقی می مانند. اما بزرگساالن مبتال به 
بیماری شدید تا بحرانی با سرکوبی شدید سیستم 
عالئم  شروع  از  پس  روز   ۲۰ تا  می توانند  ایمنی 

عفونی باقی بمانند.
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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

درنگي در خاطرات يک پاسدار جانباز 
در گفت و گو با فريدون خيام باشي

روز بعد از عضويت در سپاه عازم گنبد شدم
 غالمحسين بهبودي

ايامي كه در آن قرار داريم، مزين به زيباترين 
مناس��بت ها براي عموم مسلمانان و خصوصاً 
براي شيعيان اس��ت. س��وم، چهارم و پنجم 
شعبان به ترتيب ميالد امام حسين)ع(، حضرت 
ابوالفضل)ع( و امام سجاد)ع( را به تازگي پشت 
سر گذاشتيم. مناسبت هايي كه در تقويم هاي 
ما تداعي كننده روز پاس��دار و روز جانباز نيز 
هستند.»پاس��دار« و »جانباز« مفاهيمي به 
شمار مي روند كه در تاريخ معاصر كشورمان باز 
تعريفي دوباره شدند. در واقع پاسدار تنها كسي 
نيست كه در قانون اساسي وظايفش درج شده 
و از اين رو در فرهنگ عمومي كش��ورمان جا 
افتاده باشد، بلکه »پاسدار« كسي است كه با 
گذشت 38 سال از عمر نظام اسالمي، با خون 
خودش آنچه در قانون اساسي نوشته شده بود 
را در ميدان عمل به منصه ظهور برس��اند و از 
همين جاست كه شايسته است بزرگداشت 
روز خ��ود را به ميالد اباعبداهلل الحس��ين)ع( 
گره بزند. يا »جانباز« زمان��ي اركان واژه خود 
را از جان ب��ازي گرفت كه به واقع در هش��ت 
سال دفاع مقدس جان - بازي ها كرد و آنقدر 
حماس��ه آفريني كرد تا توانس��ت روز خود را 
مصادف با ميالد با سعادت حضرت ابوالفضل 
العباس)ع( جشن بگيرد.  قرار داشتن در چنين 
ايامي را مناسب دانستيم تا پاي خاطرات يکي 
از پاس��داران دوره اولي ك��ه از جانبازان دفاع 
مقدس نيز است، بنشينيم. متن زير را به روايت 

فريدون خيام باشي پيش رو داريد. 
 23 روز از تشکيل رسمي سپاه مي گذشت كه 
به عضويت آن درآمدم. همان ايام قضيه گنبد 

پيش آمده بود. گفتند گنبد مي رويد؟ گفتيم 
ما پاسدار انقالب هستيم و براي اعتاليش هر 
كاري مي كنيم. هنوز آموزش ديده نديده عازم 
شديم. زمان رسيدن ما غائله تا حدي خوابيده 
بود و درگيري چنداني نداشتيم. دو، سه هفته اي 
گنبد بوديم و بعد به تهران برگشتيم. رسيده، 
نرسيده گفتند يکس��ري نيرو نياز داريم براي 
رفتن به جزيره كيش، بس��م اهلل گفتيم و عازم 
آنجا ش��ديم. چون محيط كيش س��اكت بود 
و با ش��ور انقالبي مان نمي خواند، درخواس��ت 
بازگشت داديم.  آمديم تهران و هنوز جا نيفتاده 
بوديم كه خبر دادند خلق عرب در خرمش��هر 
آشوب ايجاد كرده اند. اعالم آمادگي كرديم به 
خوزستان برويم. اوضاع آنجا با هرجاي ديگري 
فرق مي كرد. ضد انقالب با ش��ليك آرپي جي 
و به رگبار بستن مقرها و سنگرهايمان، سعي 
داش��تند نيروهاي انقالبي را از مي��دان به در 
كنند. اقامتمان در خرمشهر طوالني شد. در اين 
مدت درگيري هاي متعددي داشتيم و شهيد و 
مجروح هم داديم. بعد دوره مأموريتي مان تمام 

شد و به تهران برگشتيم. 
ما پاسدار انقالب بوديم و هركاري از دستمان 
برمي آمد براي حفظ انق��الب انجام مي داديم. 
وقتي از خرمشهر به تهران آمدم، به اتفاق يکي 
از دوستانم براي حفاظت از كاميون هاي حمل 

كاال و پوشاك، س��وار تريلرهايي ش��ديم و به 
كرمانشاه رفتيم. اقالم را كه تحويل داديم، در 
مقر سپاه اين شهر ديديم آقايي دارد جر و بحث 
مي كند و تقاضاي ني��رو دارد. بعدها فهميديم 
نام ايشان شمس اهلل رحيمي از نيروهاي شهيد 
وصالي است. من و دوستم بدون اينکه مأموريتي 
برايمان در نظر گرفته شده باشد، خودمان را به 
شمس اهلل معرفي كرديم و همراهش به مريوان 
رفتيم. م��ا در حالي قدم در راه��ي پرمخاطره 
مي گذاشتيم كه خانواده هايمان خبر نداشتند 
كجا هستيم و چه زماني به خانه برمي گرديم. 
يعني همه پاسداران انقالب چنين روحيه اي 
داش��تند و همين روحيات باعث ش��د انقالب 

حفظ شود. 
از آنجايي كه شما هم مناس��بت روز پاسدار را 
مدنظر داريد هم مناسبت روز جانباز را بد نيست 
بخش دوم خاطراتم را ب��ه موضوع جانبازي ام 
اختصاص دهم. بعد از ش��روع جن��گ من به 
جبهه هاي دفاع مقدس رفتم. در والفجر 4 قرار 
ش��د ما كه نيروي لش��کر 27 بوديم ارتفاعات 
1904 را در پنجوين بگيريم. قبل از صعود به 
اين ارتفاع، لشکر عاشورا در ارتفاع ديگري درگير 
و دشمن متوجه حضور ما ش��د. نزديکي هاي 
صبح بود و با روش��نايي هوا، دش��من روي ما 
اشراف پيدا كرد و به شدت به طرفمان تيراندازي 
مي كرد. در همين اثنا يك گلوله به دستم خورد 
كه باعث شد كنترلش را از دست بدهم و دستم 
روي هوا تاب مي خورد. با دس��ت ديگرم آن را 
گرفتم و داخل شکمم جمع كردم. يکي از بچه ها 
كه جفت پاهايش تير خورده بود، صدايم كرد. 
برگش��تم ببينم اوضاعش چطور است كه يك 

گلوله به پايم خورد و گلوله ديگري هم به پهلويم 
اصابت كرد. ديدم نمي توانم براي دوستم كاري 
انجام دهم. باز يك گلوله ديگر به پهلويم خورد 
كه تير آخري پرتابم كرد. از عقب افتادم روي 
زمين و كمي بعد صداي پاي عراقي ها را شنيدم 

كه براي زدن تيرخالص سراغمان مي آمدند. 
يکي از سربازان دشمن نفراتي كه چند متري 
من روي زمين افتاده بودند را تير خالصي زد، 
اما وقتي حال نزارم را ديد، به خودش زحمت 
جلو آمدن نداد و از همان جا به س��متم رگبار 
بست. عجيب است كه در آن لحظات چهره امام 
در ذهنم بود. چند لحظه اي كه گذشت قيافه 
پسرم جلوي چشمم آمد. خالصه هوا كه تاريك 
شد، يك نفر از بچه هاي باالي سرم مجروح آمد 
گفتم فقط كمك كن بلند ش��وم. كمك كرد و 
روي پا ايستادم و تا وقتي كه از هوش رفتم لنگ 
لنگان به طرف خط خ��ودي حركت كردم. به 
هوش كه آمدم ديدم دورتادورم مجروح جمع 
است. پرسيدم چه خبر است كه يك نفر گفت 
منتظر آمبوالنسيم. آمبوالنس آمد و نفر كنار 
من را برد. بنده خدا دل و روده اش بيرون ريخته 
بود. آمبوالنس رفت و ديگر برنگش��ت. مجبور 
شدم دوباره لنگ لنگان بروم و نهايتاً توانستم 
خودم را به خط خودي برسانم و به بيمارستان 

منتقل شوم. 

 صغري خيل فرهنگ
عزت قره س�واري عالوه بر اينكه خود همس�ر ش�هيد 
است، سه برادرش جمش�يد، علي ميرزا و حجت اهلل نيز 
جزو آمار ش�هداي ايران اس�المي هس�تند که در ميان 
برادران، دو تن آنها توس�ط منافقين کوردل به شهادت 
رسيده اند. در حالي که برخي در فضاي مجازي سعي در 
مظلوم جلوه دادن چهره نفاق دارند، در گفت وگو با عزت 
قره سواري مروري به گوشه هايي از جنايات منافقين به 
عنوان ش�قي ترين دش�منان ايران عزيزمان مي کنيم. 

خانواده شما سه شهيد داده است، به نظر شما چه 
زمينه هايي باعث مي شود از يک خانواده سه شهيد 

تقديم شود؟
من پنج برادر داش��تم كه س��ه برادرم به نام هاي جمشيد، 
علي ميرزا و حجت اهلل به شهادت رسيده اند. همسرم عباس 
چکشي نيز از خيل شهداس��ت. در زمان آيت اهلل بروجردي 
خانواده من در شهرستان بروجرد زندگي مي كردند. شرايط 
آن دوران به ش��کلي بود كه عده اي از مردم طرفدار آيت اهلل 
بروجردي بودند و عده اي ديگر هم از توده اي ها و كمونيست ها 
بودند يا از آنها حمايت مي كردند. پدر من در زمره طرفداران 
مرحوم بروجردي بود و در پي آن عده اي پدرم را مورد آزار و 
اذيت قرار دادند و تالش كردند تا از جايگاه ايشان در بروجرد 
به نفع خودش��ان بهره ببرند، اما نتوانس��تند او را از راهش 
منحرف كنند. س��ال 41 ناگهان پدرم ناپديد شد و تا مدتي 
هيچ اطالعي از او نداش��تيم. بع��د از آن مادرمان به تنهايي 
سرپرستي فرزندانش را به عهده گرفت و تمام تالشش را كرد 
تا به شايستگي ما را تربيت كند. با توجه به شرايط آن دوران 
هر چه مال و اموال داشتيم حکومت به نفع خودش مصادره 
و مادر دست خالي زندگي جديدي را آغاز كرد. آن زمان من 
يك سال داشتم و برادر بزرگ ترم جمشيد 18 سال. حضور در 
چنين خانواده اي با پيشينه اي مذهبي باعث شد نوع تربيت ما 

به سمت پيروي از نهضت حضرت امام سوق پيدا كند. 
از سرنوشت پدرتان اطالعي به دست نيامد؟

نزديك به يك سال از مفقود شدن پدر مي گذشت كه روزي 
يکي از دوستانش نامه اي از طرف ايش��ان براي مادر آورد و 
خبر داد كه سالم اس��ت و در اهواز اس��کان يافته است. پدر 
خواس��ته بود براي دي��دارش كاري انجام نش��ود. مادرمان 
مجبور شد براي امرار معاش خانواده در بيمارستان بروجرد 
مشغول به كار شود. چند سالي گذشت تا در سال 1347 پدر 
نامه ديگري به دست مادر رساند و از او خواست تا به صورت 
مخفيانه ترك ديار كرده و به اهواز برويم. مادر هم شبانه همه 
وسايل را جمع كرد و بدون اينکه حتي كسي از بستگان مطلع 
شود راهي اهواز شديم. دوست پدر ما را به يك گاراژ برد كه 
ماش��ين هاي اوراقي و. .. داخل آن بود. منزل جديد ما پشت 
يك تريلي اسقاطي بود. پدر آن تريلي را براي زندگي جديد 
اهل خانواده اش آماده كرده بود، اما همه اين سختي ها به در 
كنار پدر بودنمان مي ارزيد. پدرمان ب��ه خاطر فعاليت هاي 
انقالبي ضد رژيم منحوس شاهنشاهي به اهواز تبعيد شده 
بود. روزها و ايام از پس هم مي گذشت و من متوجه فعاليت ها 
و مخفي كاري هاي پدر و برادرم جمشيد مي شدم. وقتي از 
پدر در اين باره سؤال مي كردم ايشان مي گفتند شما درست 
را بخوان تا بتواني به بهترين نحو به اين مردم خدمت كني. 

بعدها در جريان كارها قرار خواهي گرفت. 
برادر ش�هيدتان جمش�يد هم از همان زمان وارد 

فعاليت انقالبي شد؟
بله، جمشيد را س��اواك در س��ال 1353 در اهواز دستگير 
كرد. گويا جمشيد و دوس��تانش در روز عاشورا در مراسمي 
كه در آن شركت داش��تند به دور مجسمه ش��اه نچرخيده 
بودند و اين درحالي بود كه همراه شان تابلويي بود كه روي 
آن نوشته شده بود: »زندگي پيکار باش��د در ره انديشه ها« 
ساواكي ها بعد از دستگيري جمشيد به خانه مان ريختند و 
چند كتاب درباره نفت و نفت خواران و رس��اله را پيدا كرده 
و با خودش��ان بردند. برادرم حجت و پدرم را هم با خودشان 
بردند. چند روز بعد برادرم حجت را آزاد كردند. سال 1354 

هم جمشيد آزاد شد. 
جمشيد اولين ش�هيد خانواده تان بود؟ ايشان در 

زمان شهادت متاهل بود؟
بله، برادرم جمش��يد س��ال 1355 ازدواج كرد، اما دست از 
فعاليت هاي انقالبي اش بر نداشت و در مکانيکي خودش كار 
مي كرد. سال 1356 اولين دختر جمشيد به دنيا آمد. برادرم 
براي پيگيري فعاليت هاي انقالبي به صورت دائم بين تهران 
و اهواز در تردد بود. سال 1357 همزمان با پيروزي انقالب 
دختر دوم جمشيد به دنيا آمد. كمي بعد با اصرار مسئوالن 
استان خوزس��تان، مس��ئوليت زندان هاي اهواز را به ايشان 
محول كردند و همزم��ان با آغاز جنگ تحميلي جمش��يد 
مسئول تداركات پشت جبهه شد. جمشيد هميشه به مادرم 
با خنده مي گفت: مادر نکند در شير ما اشکالي بوده كه نه در 
انقالب و نه در جنگ هيچکدام از بچه هايت ش��هيد نشدند. 

سال 1359 و 1362 خدا دو پسر ديگر به ايشان عطا كرد. 
برادرتان جمش�يد از ش�هداي ترور اس�ت، نحوه 

شهادتشان چگونه بود؟
23 بهمن ماه س��ال 1365 ش��خصي به در خانه جمش��يد 
مي آيد و ادعا مي كند از دوستان او است و مي خواهد ايشان را 
مالقات كند. دخترش، جمشيد را صدا مي كند كه پدر يکي از 
دوستانتان با شما كار دارد. جمشيد به در خانه مي رود و بعد از 
سالم و احوالپرسي صداي مهيب شليك گلوله مي آيد. همسر 
و فرزندانش كه در خانه بودند فکر مي كنند صداي ضد هوايي 
است. جمش��يد را صدا مي  زنند. اما جوابش��ان را نمي دهد. 
همسر و فرزندانش سراسيمه به بيرون از خانه مي آيند و پيکر 
پدر را غرق در خون در وسط راهروي حياط مشاهده مي كنند. 
همان لحظات اوليه شهادت برادرم بود كه راديو بي بي سي و 

راديو اسرائيل شهادت ايشان را اعالم مي كنند. 
جرم ايشان چه بود که اينطور مظلومانه توسط ضد 

انقالب شهيد شدند؟
برادرم به جرم بس��يجي و انقالبي بودن در تاريخ 23 بهمن 
1365 توسط منافقين شهيد شد. زمان شهادتش با 36 سال 
س��ن چند فرزند داشت. جرياني كه جمش��يد در زندان راه 
انداخت، جذب توابين بود. ايشان توابين را جذب مي كرد به 
طوري كه تعدادي از همين افراد راهي جنگ و جهاد ش��ده 
و به فيض ش��هادت نائل آمدند. بعد از شهادتش مادر بسيار 
ناراحت بود كه قاتل فرزندش جمشيد بايد به سزاي عملش 
برسد. مي گفت اگر قاتل جمشيد پيدا شود گوسفندي قرباني 
مي كنم. عمليات مرصاد كه به اتمام رسيد، جمشيد به خواب 
يکي از دوس��تانش آمده بود كه به مادرم بگوييد گوسفند را 

قرباني كند، قاتل من در عمليات مرصاد كشته شد. 
برادر دوم شما علي هم از شهداي ترور است؟ کمي 

از ايشان بگوييد. 
بله، علي متولد سال 1327 بود. او هم در تمام اين مدت در 
كنار جمش��يد بود و ايش��ان را همراهي مي كرد. علي زمان 
طاغوت در اتحاديه تاكس��يراني مش��غول به كار شد، اما با 
توجه به روحيه ظلم س��تيزي اش عذرش را خواستند و در 
نهايت در يك مغازه مشغول به كار شد. برادرم بعد از انقالب 
و شروع جنگ در ستاد پشتيباني جبهه فعاليت مي كرد. بعد 
از پذيرش قطعنام��ه و فرمايش امام خمين��ي)ره(  مبني بر 
نوشيدن جام زهر، يك بنر بزرگ باالي در مغازه نصب كرد و 
گفت امام عزيز ما در نوشيدن اين زهر با تو همراه هستيم به 
كوري چشم منافقان و مخالفان تو، اما به فاصله دو ماه بعد از 
عمليات مرصاد شخصي به ايشان مراجعه و اعالم مي كند كه 
من از دوستان برادر شهيدتان جمشيد هستم و يکسري موارد 
و صحبت هايي در باره ايشان است كه بايد به شما منتقل كنم. 
برادرم علي ميرزا هم او را به خانه اش مي برد تا با هم صحبت 
كنند. گويا آن فرد غريبه منافق بود. او نيمه شب، رگ برادرم 
را در خواب مي زند. برادرم كه نيمه جان بود بلند مي شود كه 
از خودش دفاع كند، درگيري پيش مي آيد و همسر و فرزندان 
برادرم تا چراغ ها را روش مي كنند ببينند چه اتفاقي افتاده، 
فرد منافق به همس��ر برادرم هم حمله مي كند و چند ضربه 
به او وارد مي كند. آن زمان دختر ب��زرگ برادرم كالس اول 
راهنمايي بود كه مورد ضرب و شتم قرار مي گيرد. آن فرد باز 
هم بچه ها را تهديد مي كند كه اگر از جايتان تکان بخوريد يا 

به كسي جريان را بگوييد، همه شما را مي كشم. بزرگ ترين 
فرزند برادرم 12 سال و كوچك ترينشان هم دو سال داشت 
كه شاهد پيکر خونين پدر و پيکرنيمه جان مادر و دست هاي 

غرق در خون خواهر بزرگشان مي شوند. 
 برادرزاده ام از آن واقع��ه اينگونه برايمان تعريف مي كند كه 
وقتي قاتل رفت پيکر نيمه جان خواهر و مادر را به بيمارستان 
رسانديم. وقتي مادرم پيکر برادرم را مي بيند، مي گويد: خدايا 
پدرشان را به شهادت رساندي، مادرشان را به اينها برگردان. 
همسر برادرم با توجه به اينکه تمام روده هايش بيرون آمده 
و طحالش آس��يب ديده بود، به فاصله يك هفته بهبود پيدا 
مي كند و زنده مي ماند، ام��ا برادرم 13 ش��هريور 1367به 

شهادت مي رسد. 
حجت برادر ديگر شما هم که شهيد دفاع مقدس 

است؟
حجت متولد مهر 1334بود. تا قبل از پي��روزي انقالب و با 
توجه به آرام ش��دن اوضاع خانواده تحصيلش را ادامه داد و 
ديپلم گرفت. حجت سال 57 و با پيروزي انقالب از آنجايي 
كه با شعر و ادب خيلي مأنوس بود به قسمت فرهنگي جهاد 
رفت و ت��ا آغاز جنگ تحميلي به اين كار مش��غول ش��د. او 
چون سال 56 مدتي خدمت سربازي كرده بود، وقتي اعالم 
مي كنند سرباز هاي منقضي سال 56 بايد به جبهه ها اعزام 
شوند، بالفاصله وارد سپاه مي ش��ود و فرماندهي گروهي از 

پاسدارها را در پادگان گلف برعهده مي گيرد. 
ايشان متاهل بود؟

بله، سال 1360 ازدواج كرد و حاصل اين ازدواج تا سال 64 
سه فرزند پسر بود. نبودن هاي حجت در خانه بيش از حد بود. 
در اين مدت بارها و بارها از ناحيه دست و پا مجروح شد. در 
بهمن 1364 از ناحيه دست به حدي مجروح شد كه از جبهه  
با هلي كوپتر به اهواز منتقل و بعد به تهران اعزام ش��د. اين 
بار عصب دستش قطع شد و كاماًل قدرت كار را از دست داد 
تا اينکه در خرداد 1365، همسرم عباس به شهادت رسيد. 
بعد از شهادت همسرم حجت شرمسار بود از اينکه او مانده 
و همسرم به شهادت رسيده است. مي گفت عزت جان پيش 
خانواده عباس دور من نيايد من از روي اينها خجالت مي كشم 
كه عباس شهيد شده است و من كه به اصطالح فرمانده بودم، 
سالم هستم. در نهايت حجت بدون اطالع خانواده و دوستان 
به بهانه درم��ان به قرارگاه رفت و چ��ون فرزندانش كوچك 
بودند به همسرش گفته بود من براي مداوا مي روم، در حالي 
كه به منطقه جنگي برگشته بود. گاهي كه در بروجرد به من 
سر مي زد، مي گفت به اهوازي ها )منظورش خانواده اش بود( 
نگوييد كه من در منطقه جنگي هستم. حجت اواخر جنگ 
شيميايي شده بود. بعد از به پايان رسيدن جنگ كار در جبهه 
سازندگي و از همه مهم تر رس��يدگي به فرزندان شهيدان و 
خانواده هايشان را به عهده گرفت. در تمام اين مدت نيز بروز 
نداده بود كه جانباز شيميايي است. سال 93 كه در اهواز باران 
اسيدي آمد، حجت حالش بد ش��د و بعد از مراجعه به دكتر 
خانوادگي مان فهميديم كه جانباز شيميايي است. برادرم به 
تهران منتقل شد و سه ماه در بيمارستان بود. نهايتاً در تاريخ 

24 آذر 1393به شهادت رسيد. 
اين روزها مطالبي در فضاي مجازي منتشر مي کنند 
که سعي در مظلوم جلوه دادن منافقين دارد، نظر 

شما چيست؟ 
زماني كه برادرانم به آن طرز فجيع به شهادت رسيدند متوجه 
ش��دم كه ش��عار »مرگ بر منافقين و صدام« چقدر درست 
اس��ت. يعني هر دوي اين گروه در يك جبهه و با يك هدف 
كار مي كردند. ما از صدر اسالم تا به حال با موضوع ترور آشنا 
بوده و هستيم. امام علي)ع( به آن صورت در محراب عبادت 
شهيد مي شود. اين بدان معناست كه هر گاه دشمن نتواند به 
صورت عادي يا در صحنه هاي رو در رو رقيب خود را از پا در 
آورد تصميم به ترور مي گيرد. اگر شما به زمان انقالب نگاهي 
بيندازيد متوجه مي شويد كه امام خميني هميشه با مبارزه 
مس��لحانه مخالف بود و مي فرمود ابتدا فک��ر را تغيير دهيد 
و كار فرهنگي كنيد چون اثر اين تفکر ماندگار تر اس��ت. در 
طول مبارزات كساني كه غير از اين راه رفتند زود هم از فکر و 
عقيده خود دست بر داشتند. درست مثل منافقين كه به مرور 

بدترين خيانت ها را به مردم كشورشان كردند. 

گفت وگوي »جوان« با خواهر سه شهيدي که دو تن از عزيزانش به فتنه نفاق سوختند

تروريست منافق محبت ميزبانش را با خيانت پاسخ داد
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اگر شما به زمان انقالب نگاهي بيندازيد متوجه 
مي شويد امام خميني هميشه با مبارزه مسلحانه 
مخالف بود و مي فرمود ابتدا فكر را تغيير دهيد و 
کار فرهنگي کنيد چون اثر اين تفكر ماندگار تر 
اس�ت. در طول مبارزات کس�اني که غير از اين 
راه رفتند زود ه�م از فكر و عقيده خود دس�ت 
بر داش�تند. درس�ت مثل منافقين ک�ه به مرور 
بدترين خيانت ها را به مردم کشورش�ان کردند

   شهيد علي ميرزا قره سواري   شهيد جمشيد قره سواري

   شهيد حجت اهلل قره سواري

8 4 9
6 7

3 9 5
5 3 7 8

4 1
9 2

7 2
2 4

5 1

512843967
679125834
834697512
125369478
467581293
983472651
348756129
796218345
251934786

حل جدول 3132

فرماندار شادگان تشریح کرد
جزئیات تیراندازی

 به منزل نماینده شادگان در مجلس
فرماندار شادگان با تایید تیراندازی به منزل و حسینیه 
گفت:  اسالمی  شورای  مجلس  در  شهرستان  نماینده 
حال  در  امنیتی  و  انتظامی  نیروهای  توسط  موضوع 

بررسی است.
جمال صالح زاده اظهار کرد: شب گذشته برادر نماینده 
شادگان از مکه بازگشته بود و مراسم استقبال از حاجی 
در حسینیه این نماینده برگزار شده بود که پس از اتمام 
مراسم، سه تیر به پنجره دو واحد منزل در طبقه دوم 
بنابراین نمی توانیم بگوییم  حسینیه اصابت کرده است 

تیراندازی هدفمند بوده است.
مراسم شادی  در  تیراندازی  غلط  به رسم  اشاره  با  وی 
و عزا عنوان کرد: احتمال دارد این حادثه نیز به دلیل 
رسم غلط تیراندازی در مراسم )استقبال( رخ داده باشد.

بودن  امنیتی  احتمال  اینکه  بیان  با  شادگان  فرماندار 
نیراندازی  فردی که  اگر  است، گفت:  بسیار کم  حادثه 
جمعیت  این  در  داشت  امنیتی  کار  انجام  قصد  کرده 
۲۰۰ تا ۳۰۰ نفری جشن می توانست به فرد یا به صورت 
مستقیم به ساختمان تیراندازی کند اما این کار انجام 
نشده است. نماینده شادگان در مجلس شورای اسالمی 
از  نیز عنوان کرده است که به کسی مظنون نیست و 

کسی شکایت نکرده است.
مالی  و  جانی  خسارت  حادثه  این  اینکه  بیان  با  وی 
حال  در  امنیتی  نیروهای  کرد:  تصریح  است،  نداشته 
و  هستند  منطقه  مداربسته  دوربین های  همه  بررسی 

موضوع به صورت ویژه در دست پیگیری است.

قوه قضاییه اعالم کرد
خبر بازگرداندن خاوری به کشور

 صحت ندارد
پیگیری های  وجود  با  گفت:  قضایی  آگاه  منبع  یک 
متعدد جمهوری اسالمی ایران از کانادا برای بازگرداندن 
محمودرضا خاوری به کشور اما متاسفانه دولتمردان این 

کانادا هیچگونه همکاری انجام نمی دهند.
بازگرداندن  ،خبر  میزان  از  نقل  به  ایسنا،  گزارش  به 
محمودرضا خاوری به مرزهای جمهوری اسالمی ایران 
گرفته،  فرا  را  کشور  خبری  فضای  است  ساعتی  چند 
وجود  با  گفت:  قضایی  آگاه  منبع  یک  مورد  همین  در 
کانادا  از  ایران  اسالمی  جمهوری  متعدد  پیگیری های 
اما  کشور  به  خاوری  محمودرضا  بازگرداندن  برای 
متاسفانه دولتمردان این کانادا هیچگونه همکاری انجام 

نمی دهند.
گذشته  ساعات  طی  که  سؤال  این  به  پاسخ  در  وی 
منتشر  کشور  به  خاوری  بازگرداندن  مورد  در  اخباری 
بازگرداندن  خبر  گفت:  خیر،  یا  دارد  صحت  آیا  شده، 
فراگیر  گذشته  ساعت  چند  طی  که  کشور  به  خاوری 

شده، صحت ندارد.
وجود  با  کانادا  به  خاوری  محمودرضا  فرار  زمان  از 
از مراجع مختلف، کانادا نسبت به  پیگیری های متعدد 
بازگرداندن این مفسد اقتصادی اقدامی صورت نداده و 
رفتار دولت کانادا در این مورد به گونه ای بوده است که 
حتی برخی مفسدین اقتصادی دیگر نیز به این کشور 
همکاری  عدم  به  توجه  با  حاضر  حال  در  گریخته اند. 
بهشت  به  کشور  این  ایران  اسالمی  جمهوری  با  کانادا 

مفسدین اقتصادی تبدیل شده است.

خبر

جدول 3133

دانستن  ناپسند  با  روانشناس  یک 
هنگام  به  شوهر  و  زن  کردن  بی حرمتی 
احترام  حفظ  نظر،  اختالف  و  بحث  بروز 
رابطه  قرمزهای  خط  جمله  از  را  همسر 
زوجین دانست و گفت: از پایه ها و اصول 
احترام  حفظ  زناشویی  رابطه  اساسی 
یکدیگر و حرمت رابطه است و وقتی این 
واقع  در  شود،  شکسته  احترام  و  حرمت 

حریم زناشویی برداشته می شود.
اینکه  بیان  با  تکلو،  ابراهیم  محمد  دکتر 
رابطه  در  زوجین  میان  حریم  وقتی 
زناشویی برداشته شود، به اصطالح روی 
زن و شوهر به روی یکدیگر باز شده و این 
رفتار غلط برایشان عادی سازی می شود، 
و  بی احترامی  این  تکرار  کرد:  اظهار 
سمت  به  را  رابطه  می تواند  بی حرمتی ها 
سست شدن و در موارد شدید به سمت 

جدایی و طالق بکشاند.
بی  فحاشی،  روانشناس،  این  گفته  به 
همسر  به  توهین  و  تحقیر  حرمتی، 
مولفه ها  سایر  کنار  در  او  نزدیکان  و 
جمله  از  تعهد  عدم  و  خیانت  نظیر 
که  است  زناشویی  رابطه  قرمزهای  خط 
می تواند با توجه به تعداد دفعات تکرار و 
فراوانی عبور از این خط قرمزها و نیز تیپ 
روانی و شخصیتی زوجین، اثرات مخرب 

و منفی خود را بر رابطه بگذارد.
وی با افزودن این نکته که اساسا در یک 
رابطه زناشویی درست که زوجین مهارت 
حل مساله و گفتگو کردن را بلد باشند، 
نباید اختالفات به مرحله دعوا و درگیری 
بین زوجین بیانجامد؛ “مهارت گفت وگو” 
الزم  مهارت های  ترین  اصلی  از جمله  را 
و  دانست  مشترک  زندگی  آغاز  برای 
باید  زناشویی  رابطه  در  کرد:  تصریح 
حل  و  کردن  گفت وگو  مهارت  زوجین 

مساله را بلد باشند تا کار به دعوا نرسد. 
دعوا یعنی زوجین وارد گفتگویی شده اند 
و  خود  شدن  برنده  دنبال  به  آن  در  که 

بازنده شدن دیگری هستند.
باید  شوهر  و  زن  که  است  معتقد  تکلو 
نسبت  که  مساله ای  درست  بیان  توانایی 
بلد  را  هستند  ناراحت  و  دلخور  آن  به 
باشند تا در صورت بروز ناراحتی، مساله 
را با کالمی درست برای همسر خود بیان 

کنند.
هم  را  این  همچنین  روانشناس  این 
زن  نشده  بیان  دلخوری های  که  گفت 
انفجاری  به خشم  تبدیل  نهایتا  شوهر  و 
که  می شود  شدیدی  عصبانیت های  یا  و 
رفتارهای  به  آوردن  روی  می تواند  نهایتا 
توهین  ناسزا،  فحش،  نظیر  ناسازگارانه 

کاری،  کتک   شدید  موارد  در  حتی  و 
به  وسایل  پرتاب  منزل،  وسایل  شکستن 
سمت همسر و خود زنی را در پی داشته 

باشد.
وی در بخش دیگر سخنان خود با اشاره 
به  بعضا زوجین تصور می کنند  اینکه  به 
که  هستند  محق  عصبانیت  بروز  هنگام 
با  انتها  در  و  دهند  نشان  را  رفتاری  هر 
یک معذرت خواهی دلخوری ایجاد شده 
خاطر  آوردند،  در  خود  همسر  دل  از  را 
و  زد  را  حرفی  هر  نمی توان  کرد:  نشان 
انتظار  نهایتا  و  داد  انجام  را  رفتاری  هر 
“معذرت  بیان  با  همسر  از  بخشش 
فراموش  نباید  داشت.  را  می خواهم” 
خط  شکستن  از  پس  پشیمانی  که  کرد 
قرمزهای رابطه زناشویی فایده ای ندارد و 

حتی ممکن است با گذشت زمان نیز آن 
حرف ها و رفتارهای آزاردهنده، خود را به 

شکل های مختلف در رابطه نشان دهد.
در  ناتوانی  خود،  سخنان  پایان  در  تکلو 
کنترل خشم به هنگام عصبانیت و در پی 
آن بروز رفتارهای ناسازگارانه را از جمله 
نسبی  روان  سالمت  نداشتن  نشانه های 
باید عوامل  افزود:  و  افراد عنوان کرد  در 
موثر در ناتوانی فرد برای کنترل خشم را 
ریشه یابی کرد. ما می توانیم خشم خود 
را به هنگام عصبانیت ابراز کنیم اما حق 
نداریم به هنگام بحث و عصبانیت از خود 
پرتاب  و  زدن  داد  نظیر  تند  واکنش های 

اشیاء و... نشان دهیم.

تا کنون به »ازدواج« 
فکر نکرده ام؛

نداشتن  اینکه  بیان  با  روانشناس،  یک 
باعث  قوی  خودآگاهی  و  خودپندانه 
واقع  معیارهای  نتواند  جوان  می شود 
باشد،  داشته  ازدواج  برای  گرایانه ای 
و  درست  معیار  افراد  که  زمانی  گفت: 
واقع گرایانه ای برای ازدواج نداشته  باشند 
معموال ارتباطاتی هیجان مدارانه و صرفا 
و  می کنند  برقرار  عاطفی  اساس شور  بر 
آشکار  تفاوت های  متوجه  ازدواج  از  پس 

خود با فرد مقابل می شوند.
اهمیت  بر  تاکید  با  ناقل   مژگان  دکتر 
خودپنداره و خودآگاهی قوی در داشتن 
معیارهای واقع گرایانه برای ازدواج، اظهار 
کرد: نداشتن معیارهای واقع گرایانه برای 
ارتباطات  افراد  می شود  باعث  ازدواج 
و  عاطفی  فوران  اساس  بر  صرفا  را  خود 

هیجانی شکل دهند، پس از ازدواج برای 
شناخت یکدیگر وقت گذاشته و تازه در 
مقابل  طرف  می شوند  متوجه  زمان  آن 
فردی نیست که بتواند آنها را به آرامش 
و اهداف مد نظرشان در زندگی مشترک 

برساند.
وی معقتد است که افراد باید تا حدودی 
برای  گرایانه ای  واقع  و  کلی  معیارهای 
الزمه  که  باشند  داشته  نظر  مد  ازدواج 
پنداره  خود  آوردن  دست  به  نیز  آن 
و  هداف  به  نسبت  قوی  خودآگاهی  و 
ارزش های مد نظر آنها برای زندگی است.

“واقع   اهمیت  درباره  روانشناس  این 
توضیح  ازدواج  معیارهای  بودن  گرایانه” 
داد: اینکه معیارهای ازدواج واقع گرایانه 
باشند به این معنا است تا چه میزان این 
معیارها به ما نزدیک و نه شبیه ما هستند 
قابل  ها  تفاوت  وجود  حدودی  تا  البته 
معیارها خیلی  این  وقتی  اما  است  درک 

از خود ما فاصله بگیرند مشکالتی را در 
ارتباط ما ایجاد خواهند کرد.

گرایانه  واقع  معیارهای  ناقل،  گفته  به 
انعطاف  و  محدود  کلی،  باید  ازدواج 

پذیرانه و نه سخت گیرانه باشند.
وی همچنین خاطر نشان کرد که طبیعتا 
عاطفی  ثبات  به  که  زمانی  تا  مرد  و  زن 
خود  ارتباط  در  چالش هایی  با  برسند 
مواجه خواهند شد که در این راستا باید 
تفاوت های خود با طرف مقابل را شناخت 

و آنها را درک کرد.
واقع  و  درست  انتخاب  روانشناس  این 
گرایانه برای ازدواج را در تشکیل خانواده 
نهایتا  و  سالم  فرزندان  تربیت  سالم، 
دانست  موثر  سالم تر  جامعه  یک  داشتن 
بعضا وقتی  این سوال که  به  پاسخ  و در 
از  ازدواج  برای  جوانان  معیارهای  درباره 
مواجه  پاسخ  این  با  می شود  سوال  آنها 
می شویم که “نمی دانم و به این معیارها 

تصریح  چیست؟،  علت  نکرده ام”،  فکر 
به  افراد  که  است  این  آن  علت  کرد: 
آگاهی و خود پنداره قوی نسبت به خود 
نرسیده اند. برای اینکه بدانیم چه شخصی 
برای ازدواج با ما مناسب است باید خود 
قوی  پنداره  خود  و  بشناسیم  بهتر  را 
نسبت به خود داشته تا بتوانیم معیارهای 
ازدواج  برای  گرایانه ای  واقع  و  دقیق 
به  افراد  برخی  همچنین  باشیم.  داشته 
دلیل ترس از ازدواج و بعضا برای فرار از 
آن اصال به ازدواج فکر نمی کنند و از این 

رو معیارهایی نیز در این راستا ندارند.
ناقل در پایان سخنان خود تاکید کرد که 
زندگی  در  را  خود  اهداف  و  خود  وقتی 
چه  که  می کنیم  درک  بهتر  بشناسیم، 
کسی با اهداف و ارزش های ما هم جهت 
است و می تواند در مسیر زندگی مشترک 
انتخاب های  اینگونه  کند،  همراهی  را  ما 

درستی برای ازدواج خواهیم داشت.

»خط قرمز« بحث های زناشویی چیست؟

مدت زمان ابتال به سویه جدید 
کووید چند روز است؟



پیشرفت برنامه هسته ای ایران 
یکنواخت است

روستاها باید موتور و قطب 
تولید کشور باقی بمانند

صفحه )4(صفحه )4(

مدیرکل آژانس بین المللی انرژی اتمی در گفت وگویی عنوان کرد 
که اگر آژانس اتمی پایگاه داده های خود در رابطه با برنامه هسته ای 
ایران را بازسازی نکند، هرگونه توافقی با ایران »شکننده« خواهد 
روز  اتمی  انرژی  بین المللی  آژانس  مدیرکل  گروسی،  رافائل  بود. 
اصل  کرد:  بیان  اسپانیایی  روزنامه  یک  با  گفت وگویی  در  جمعه 
کالم این است که قریب به ۵ هفته می شود که ما دیدی محدود...

سرپرست وزارت تعاون، کار ورفاه اجتماعی گفت: یکی از اتفاقات 
این بود که جمعیت روستایی کم و  اشتباه در سال های گذشته 
روستا از قطب تولید کشور خارج شد در صورتی که روستاها باید 
زاهدی  بمانند. محمد  باقی  تولید کشور  و قطب  موتور  همچنان 
استان  به  تیرماه در جریان سفر هیات دولت  وفا روز جمعه ۳۱ 

مرکزی؛ در شورای اداری شهرستان فراهان اظهار کرد...
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بهره برداری از معدن بوکسیت باعث 
خرابی جاده های استان شده است 

»خط قرمز« 
بحث های زناشویی 

چیست؟

کارخانه بازیافت زباله یاسوج
معطل آب و برق

به  همه  اینکه  علی رغم  یاسوج  زباله  بازیافت  مرکز 
یک  درگیر  همچنان  دارند  تاکید  فعالیتش  آغاز 
خبری  و  است  جزیره ای  مدیریت  هوای  دو  و  بام 
و  کهگیلویه  استان  مرکز  زباله های  شدن  طال  از 
که  است  کثیف  کاالیی  زباله  نیست.  بویراحمد 
درصورت انجام برخی فرآیندها مثل بازیافت تبدیل 
از جذابیت  امروز  دنیای  در  به طالیی می شود که 
آن نمی توان چشم پوشی کرد و بسیاری از کشورها 
را  این کاالی دردسرساز  آوردن شرایطی  با فرآهم 
و  افزوده  ارزش  به  تبدیل  بازیافت  کارخانه های  در 
هدر  و  گندیدن  بجای  یا  می کنند  پایدار  اشتغال 

رفتن این منبع قابل توجه انرژی از آن تولید...

نظام  هاضمه  اینکه  بیان  با  جمهوری  رییس 
گام  در  گفت:  پذیرد،  نمی  را  فساد  اسالمی 
دوم انقالب اسالمی موظف به عملکرد درست، 

متقن و عادالنه هستیم.
تیرماه   ۳۱ رییسی  ابراهیم  دکتر  اهلل  آیت 
۱4۰۱ در جلسه شورای اداری استان مرکزی 
باید در  امروز در وهله اول  اینکه  با اشاره به 
محضر پروردگار، مردم، ارباب رجوع و سلسله 
مراتب اداری و سازمانی پاسخگو باشیم، اظهار 
پاسخگویی  پذیری،  مسئولیت  ذات  در  کرد: 
جای دارد و برای هر فعل و ترک فعل، پاسخ 

همراه با حجت می خواهیم.
ارتقای  به  اندیشدن  لزوم  به  اشاره  با  وی 
خود و جامعه بیان کرد: اگر فردی نسبت به 
اطراف خود حسی نداشته باشند فردی مرده 
محسوب می شود و اگر جامعه ای تارک امر 
واقع همه  در  منکر شد  از  نهی  و  معروف  به 
آن جامعه مرده است. اگر سنسورهای وجود 
و  ببنیم  را  فساد  و  فقر  اگر  نکند،  کار  انسان 
چراکه  ایم  مرده  واقع  در  نشویم  برافروخته 

جامعه سالم این ناهنجاری ها را نمی پذیرد.
اینکه جامعه سالم که سنگ  بیان  با  رییسی 
انسان  است   ... و  عدالت  اخالق،  آن  زیربنای 
را به سمت دارالسالم هدایت می کند، گفت: 
کشور  مفاخر  و  بزرگان  مهد  مرکزی  استان 
است، یک چهارم مفاخر کشور در این خطه 
بنیانگذار  آنها  راس  در  که  اند  یافته  پرورش 
و  جهان  فخر  عنوان  به  اسالمی  جمهوری 
چراکه  دارد  جای  ها  انسان  برای  الگویی 
ایشان خود را شناخته و مسیر زندگی خود را 
خوب تنظیم کردند. وی تصریح کرد: مفاخر 
را معرفی و به آنها افتخار می کنیم، اما افتخار 
به آنها در واقع مسئولیت آفرین است. شهدای 
و  شدند  ساز  تاریخ  و  ساز  آینده  استان  این 
مسئول  عنوان  به  باید  فضا  این  در  ما  امروز 

پاسخگو باشیم.
رییس جمهوری با بیان اینکه با توجه به همه 
و  دهد  رخ  تحول  باید  استان،  های  ظرفیت 

اقدامی جهشی شگل گیرد،...

و  رفت   می گوید:  بویراحمد  و  کهگیلویه  استاندار 
بوکسیت  حمل  برای  سنگین  ماشین آالت  آمدهای 
جاده های  خرابی  باعث  هیچ  نداشت  که  منفعتی 
با  دیدار  در  احمدزاده  بود. سیدعلی  استان هم شده 
معاون اقتصادی وزیر کشور  با بیان این که  فرزندان 
نفتی  میدان  در  کار  برای  وقتی  بهمئی  شهرستان 
غیربومی  نیروی  عنوان  به  می کنند  مراجعه  آغاجری 
اظهار داشت: 8۵  نمی دهند  آنها  به  کار کردن  اجازه 
حلقه چاه نفت در شهرستان بهمئی است اما زمانی که 
فرزندان این منطقه برای کار در میدان نفتی آغاجری 

مراجعه می کنند به عنوان نیروی غیربومی اجازه...

استاندار کهگیلویه و بویراحمد:

2

2

2 4

رئیس دانشگاه علوم پزشکی یاسوج گفت:

روزهای سخت کرونایی 
در انتظار استان است 

ساخت پتروپاالیشگاه
 ۱۴۰ هزار بشکه ای در گچساران 

بزودی آغاز می شود

هاضمه نظام اسالمی 
فساد را نمی پذیرد

2

2

 ارزیابی معاون وزیر کشور از چینش مدیران کهگیلویه و بویراحمد؛

 برخی مدیران همراه 
برنامه های دولت نیستند

3

معاون اول رییس جمهور تصریح کرد: با کمک جوانان نخبه، 
در  زیربنایی  تحول  و  ریل  تغییر  دنبال  به  ایثارگر  و  جهادی 

اقتصاد کشور هستیم.
 محمد مخبر عصر روز )پنجشنبه( در اختتامیه اولین رویداد 
با شعار نوآوری و  با عنوان “نوپیا” که  ملی نوآوری اجتماعی 
پیشرفت ایران در محل پردیس چارسو برگزار شد، با اشاره به 
در طول  مصلحان  و  پیامبران  های  همه حرکت  محور  اینکه 
تاریخ مردم بوده اند، افزود: ممکن است ایده ای در طول تاریخ 
بشر از یک مصلح بوجود آید اما این مردم هستند که منشاء 
تحول آن ایده می شوند و برای محقق شدن آن آرمان ها باید 

جامعه و مردم به صحنه آیند.
انقالب  کبیر  بنیانگذار  داد:  ادامه  جمهور  رییس  اول  معاون 
و  کمک  با  توانست  که  بود  واقعی  مصلح  یک  نیز  اسالمی 

را سرنگون  رژیم حاکم منحرف طاغوتی  حمایت های مردم، 
کند و البته آرمان ها و هدایت های امام خمینی )ره( زمانی 

محقق شد که مردم در صحنه بودند. 
وی با اشاره به چالش ها و مسائل موجود برای به صحنه آوردن 
گفت:  کشور،  اقتصادی  توسعه  و  پیشرفت  تحقق  برای  مردم 
برای به میدان آوردن مردم در راستای تحقق آرمان های نظام 
مقدس جمهوری اسالمی، به کارگیری روش های سنتی میسر 
نیست و بر همین اساس با تمرکز بر جوانان نخبه و جهادی 
که سرمایه عظیم برای آینده کشور هستند، باید بتوانیم روش 
های نوآورانه و جدید را برای حل چالش های کشور عملیاتی 

کنیم. 
اسالمی  جمهوری  کنونی  عظمت  و  قدرت  به  اشاره  با  مخبر 
به ویژه در زمینه دیپلماسی و سیاست خارجی تصریح کرد: 

امروز ایران به مرحله ای رسیده است که سیاستمداران بزرگ 
و قدرت های جهانی قادر نیستند هیچ تصمیمی را حداقل در 
و  کنند  اتخاذ  ایران  بدون  خاورمیانه  منطقه  مسایل  خصوص 
دیدگاه  و  نظر  اینکه  مگر  نمی شود  عملیاتی  آنان  تصمیمات 

جمهوری اسالمی در موضوعات گرفته شود. 
نقش  درک  برای  کرد:  خاطرنشان  رییس جمهور  اول  معاون 
مهم جمهوری اسالمی در معادالت جهانی با مرور دیدار مقام 
مواضع،  و  ترکیه  و  روسیه  کشورهای  سران  با  رهبری  معظم 
قدرت  حتما  دیدارها  این  در  ایشان  تسلط  و  هوشمندی 

جمهوری اسالمی به خوبی نمایانگر خواهد شد.
وی گفت: ایران چهل سال است که با اقتدار در مقابل تحریم، 
جنگ و توطئه های دشمنان ایستادگی کرده و این توطئه ها 

را با حمایت مردم پشت سر گذاشته است.
معاون اول رییس جمهور همچنین با اشاره به نعمات، امکانات 
دنبال  به  سیزدهم  دولت  گفت:  کشور  بزرگ  های  ظرفیت  و 
و  ها  ایرانی وعده  توان جوانان  از  بهره گیری  با  آن است که 
شعارهایش برای رونق و پیشرفت اقتصادی در کشور را محقق 

کند. 
دارد،  قرار  اینکه کشور در یک مقطع مهم  بر  تاکید  با  مخبر 
خاطر نشان کرد: با وجود فراز و نشیب ها و علیرغم فضاسازی 
ایران  و  آینده مردم  آنان،  پراکنی  یاس  و  ای دشمنان  رسانه 
زمینه  در  دولت  کرد:  تصریح  وی  است.  روشن  بسیار  قطعا 
ارزش  تقویت  و  افزایش سرمایه گذاری ها  تورم،  نرخ  کاهش 

پول ملی برنامه ها و اقدامات دقیقی درنظر گرفته است. 
باال و سرگردان در کشور  نقدیندگی  به حجم  اشاره  با  مخبر 
تصریح کرد: در طول سالیان گذشته دولت ها نتوانستند اعتماد 
مردم را برای سرمایه گذاری و بهره گیری از امکانات ارزی و 
ریالی آنان جلب کنند اما امروز دولت به دنبال آن است که با 
برنامه ریزی و کمک فعاالن حوزه نوآوری اجتماعی در سراسر 

کشور و یک بسیج همگانی، اعتماد عمومی را افزایش دهد.
همچنین معاون اول رئیس جمهور در حاشیه این مراسم در 
جمع خبرنگاران با تاکید بر اینکه در هر دوره ای از تاریخ و 
اداره حکومت یک ابزاری برای پیشرفت نیاز است و این ابزار 
دولت  یا  حکومت  از  مقطع  آن  انسانی  نیروی  با  مبتنی  باید 
باشد، تصریح کرد: امروز امتیاز و مزیت کشور نیروهای جوان 
خوش سلیقه، دانشمند و دارای ایده ای هستند که برای همه 

معضالت کشور ایده دارند. 
این  این کارهایی که ما دنبال آن هستیم  از  افزود: یکی  وی 
است که این جوانان و ظرفیت های باالی ایشان را سازماندهی 
کنیم تا ضمن تعریف مسئله، راه حل بدهند و خودشان مردم 

را به صحنه بیاورند و موضوعات را حل کنند.

باز شدن پای رژیم صهیونیستی به منطقه 
نتیجه ای جز ناامنی ندارد

رژیم  پای  شدن  باز  گفت:  سپاه  دریایی  نیروی  فرمانده 
صهیونیستی به منطقه خلیج فارس نتیجه ای جز فتنه انگیزی 

و ایجاد ناامنی به دنبال نخواهد داشت.
دریابان  سیف بن ناصر الحربی فرمانده نیروی دریایی عمان 
نیروی  با دریادار پاسدار علیرضا تنگسیری فرمانده  در تهران 
دریایی سپاه دیدار و گفتگو کرد و طرفین بر توسعه مناسبات 

و همکاری ها در زمینه های مختلف نظامی تاکید کردند.
این دیدار گفت: عمان کشور دوست و  دریادار تنگسیری در 
برادر جمهوری اسالمی ایران در منطقه خلیج فارس محسوب 
برخوردار  ویژه ای  اعتبار  از  ما  میان همسایگان  در  و  می شود 
است. فرمانده نیروی دریایی سپاه با بیان اینکه روابط بین دو 
کشور و دو ملت بر اساس اصل برادری و اخوت در سایه قرآن 
افزود:  است  برخوردار  استحکام خوبی  از  عزیز  اسالم  و  کریم 
ما مسلمانیم و پایبند به اصل أخوت و برادری و در روز های 
برای همه  و  مسلمانیم  ما   ، به کمک هم می شتابیم  سخت 
کشورهای همسایه احترام ویژه ای قائلیم ما با هم برادریم و 
فتنه گر  و  متجاوز،کودک کش  رژیمی که  اجازه دهیم  نباید 

است در این منطقه حضور یابد .
وی افزود: انتظار است از همه کشورهای اسالمی منطقه مهم 
افزایی  هم  و  اسالمی  وحدت  حفظ  و  تقویت  با  فارس  خلیج 
اقتصادی،  سیاسی،  ارتباطات  و  تعامالت  سطح   ، ای  منطقه 
امنیتی را در باالترین سطح ارتقاء دهند و از نعمت عظیم دریا 

و منابع غنی آن به بهترین نحو ممکن استفاده نمایند.
ایران اعتقاد  سردار تنگسیری  تأکید کرد: جمهوری اسالمی 
دارد حضور نیروهای بیگانه کمکی به امنیت منطقه نخواهد کرد 
و بیشتر فضای نا أمنی را تقویت می کند و معتقدیم کشورهای 
منطقه خلیج فارس ظرفیت و توان الزم برای حفظ امنیت این 
منطقه حساس را دارند.  فرمانده نیروی دریایی سپاه با اشاره 
به حمایت قاطع جمهوری اسالمی ایران از همه مظلومان عالم 
بویژه مردم مظلوم فلسطین گفت: رژیم صهیونیستی دشمن 
بوجود  تجاوز  و  ظلم  اساس  بر  و  است  مسلمانان  یک  شماره 
نمی کند  دریغ  ظلمی  گونه  هیچ  از  خود  بقای  برای  و  آمده 
البته چون ظلم از بین رفتنی است اینها هم از بین خواهند 
به منطقه خلیج  این رژیم  پای  باز شدن  ما معتقدیم  و  رفت 
فارس نتیجه ای جز فتنه انگیزی و ایجاد ناامنی چیز دیگری به 
دنبال نخواهد داشت و سفر رئیس جمهور آمریکا به کشورهای 
این رژیم  بیشتر  انگیزی  برای فتنه  منطقه، تحریک کننده و 

مفلوک می باشد.

مخبر در اختتامیه اولین رویداد ملی نوآوری اجتماعی عنوان کرد:
تحول زیربنایی در اقتصاد کشور
 با کمک جوانان نخبه و جهادی

پیامبر اکرم )ص(
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 َفَقد َجَمَع اللُهّ لَُه الَخیَر ُکلَُّه.
هر که خداوند با شناخت اهل بیت من و والیت ایشان، 
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ویروس کرونا 
در مغز تونل سازی می کند

تاکنون نحوه ورود ویروس کووید- ۱۹ به مغز تقریبا 
یک راز بوده است اما شواهد جدید نشان می دهد 
از  لوله های کوچکی  که ممکن است ویروس کرونا 
سلول های بینی به سلول های مغز بسازد تا بتواند از 

طریق آنها عبور کند.
از  وسیعی  طیف  با  کووید۱۹-  ساینس،  از  نقل  به 
عالئم عصبی ازجمله مه مغزی و سردرگمی مرتبط 
است. مطالعات کالبدشکافی حضور ویروس کرونا در 
مغز افراد را شناسایی کرده اما نحوه رسیدن به آنجا 
تا حدودی یک راز بوده است. نتایج مطالعات قبلی 
نشان می دهد که گیرنده ACE۲ که ویروس معموال 
برای ورود به سلول ها از آن استفاده می کند، برخالف 
سلول های پوشاننده بینی، دهان و ریه ها به سختی 
در مغز قابل تشخیص است. اکنون، کیارا زورزولو در 
انستیتو پاستور فرانسه و همکاران وی دریافتند که 
سلول های  طریق  از  کرونا  ویروس  می رسد  نظر  به 
دارای گیرنده ACE۲ راه حیرت انگیزی برای ورود 
 ACE۲ به سلول هایی باز می کند که فاقد گیرنده
هستند. آنان آزمایش هایی را با ویروس کرونا و دو 
نوع سلول مختلف در یک ظرف آزمایشگاهی انجام 
مدل سازی  برای   SH-SY۵Y نام  به  یکی  دادند؛ 
 Vero E6 دیگر،  سلول  و  انسان  مغز  سلول های 
شد  استفاده  سلول هایی  مدل سازی  برای  که  بود 
می دهند.  پوشش  را  بینی  ازجمله  بدن  که سطوح 
سلول های مغز مدل به تنهایی نتوانستند به ویروس 
کرونا آلوده شوند زیرا فاقد گیرنده ACE۲ هستند 
اما زمانی که آنها در همان ظرف با سلول های مدل 
راحتی  به  گرفتند  قرار  گیرنده ها  این  دارای  بینی 
آلوده شدند. با کمک میکروسکوپ الکترونی بسیار 
قوی، محققان مشاهده کردند که ویروس با ورود به 
می کند  تحریک  را  سلول ها  مدل،  بینی  سلول های 
نانولوله های تونل زنی را  نام  به  لوله های کوچکی  تا 
رشد دهند تا با سلول های مدل مغز ارتباط برقرار 
کنند. آنان با بزرگنمایی از نزدیک مشاهده کردند 
دو  بین  جابجایی  برای  تونل ها  این  از  ویروس  که 
برای  قبال  نانولوله ها  می کند؛  استفاده  سلول  نوع 
انتقال ساختارهای خاص و سایر ذرات ویروسی بین 
از  مونیر  فردریک  شده اند.  شناخته  دور  سلول های 
دانشگاه کوئینزلند استرالیا می گوید: »فکر می کنم 
این یک مطالعه بسیار جالب است زیرا مکانیسمی 
خوب و منظم ارائه می کند که به وسیله آن می توان 
ویروس را از یک سلول به سلول دیگر منتقل کرد 
و در عین حال نیاز به گیرنده های ACE۲ را دور 
که  آنجایی  از  مونیر،  گفته   به  حال،  این  با  زد.« 
آزمایش ها به سلول های یک ظرف محدود می شد، 
مشابه  مکانیسم  تایید  برای  بیشتری  مطالعات 
می گوید  زورزولو  است.  الزم  انسان  مغز  داخل  در 
را  تراشه«  روی  »ارگان  آزمایش های  وی  گروه  که 
راه اندازی می کند تا تعامالت بین سلول های بینی و 
مغز را بیشتر تقلید کند. وی افزود: اگر نانولوله های 
به  بینی  از  کرونا  ویروس  انتقال  برای  تونل زنی 
داروهایی  بتوانیم  است  ممکن  شود،  تایید  مغز 
محقق  این  کنیم.  تولید  آنها  کردن  مسدود  برای 
خاصی  مولکول  حاضر،  حال  در  کرد:  خاطرنشان 
برای مسدود کردن نانولوله های تونل زنی نداریم اما 
در حال انجام غربالگری برای یافتن برخی از آن ها 

هستیم«.

خوردن چه غذاهایی به خنک ماندن 
در گرما کمک می کند؟

یک کاسه بستنی سرد ممکن است راهی عالی برای 
خنک شدن در روزهای گرم تابستان به نظر برسد، 
انرژی الزم برای پردازش چربی های اشباع شده  اما 
و قند این خوراکی می تواند در واقع دمای مرکزی 

بدن افراد را افزایش دهد.
 مایعات خیلی سرد گزینه های مناسبی برای خنک 
ماندن در گرما نیستند زیرا می توانند بدن را مجبور 

کنند تا دمای خود را افزایش دهد.
از  مورد  چند  به  وله،  دویچه  از  نقل  به  ادامه  در 
موج  طول  در  خنک شدن  به  که  غذاهایی  بهترین 

گرما کمک می کنند، اشاره خواهیم کرد.
* سوپ

یک کاسه سوپ گرم ممکن است به عنوان یک غذای 
زمستانی مناسب تر به نظر برسد؛ با این حال، خوردن 
سوپ در طول عصرهای تابستان و زمانی که دمای 
بیرون کاهش می یابد، کمک می کند که بدن شما 
عرق  بیشتر  می شود  باعث  داغ  بماند. سوپ  خنک 

کنید و تبخیر عرق، بدن را خنک می کند.
* فلفل تند

فلفل تند در هوای گرم انتخاب عالی دیگری است؛ 
زیرا کپسایسین موجود در این ماده غذایی سیگنالی 
شما  مغز  به  بدن  حد  از  بیش  گرم شدن  مورد  در 
باعث  سوپ  مانند  هم  تند  فلفل  می کند.  ارسال 

می شود که بیشتر عرق کنید.
* شیر نارگیل

شیر نارگیل به آبرسانی، جلوگیری از خستگی و درد 
عضالنی در هوای گرم کمک می کند.

* نعنا و اسفناج
اسفناج حاوی ویتامین ها و مواد معدنی برای کنترل 
نگه  خنک  را  شما  نتیجه  در  و  است  خون  فشار 
یا  ایجاد خنکی هر غذا  به دلیل  نعناع هم  می دارد. 
نوشیدنی را به یک انتخاب آرامش بخش در تابستان 

تبدیل می کند.
* هندوانه

هندوانه سرشار از آب و همچنین حاوی اسید آمینه 
و گشاد شدن  آرامش شما  به  که  است  سیترولین 
رگ های خونی کمک می کند. این امر به نوبه خود 

اجازه می دهد تا خون بهتر در بدن گردش کند.

سرپرست وزارت تعاون، کار ورفاه اجتماعی:

روستاها باید موتور و قطب تولید 
کشور باقی بمانند

سرپرست وزارت تعاون، کار ورفاه اجتماعی گفت: یکی از اتفاقات 
اشتباه در سال های گذشته این بود که جمعیت روستایی کم 
و روستا از قطب تولید کشور خارج شد در صورتی که روستاها 

باید همچنان موتور و قطب تولید کشور باقی بمانند.
سفر  جریان  در  تیرماه   ۳۱ جمعه  روز  وفا  زاهدی  محمد 
شهرستان  اداری  شورای  در  مرکزی؛  استان  به  دولت  هیات 
فراهان اظهار کرد: فراهان یادآور شخصیت هایی است که در 
تاریخ  ما  هستند،  آفرین  افتخار  ما  برای  جهانی  و  ملی  سطح 
پرمفاخری داریم اما باید تالش کرد بسترهای الزم برای تکرار 

این شخصیت ها را به وجودآورد.
وی افزود: وارث حجم عظیمی از پروژه های نیمه تمام از دولت 
های گذشته هستیم و تالش بر این است که با توجه به شرایط 
بودجه ای و اقتصادی کشور این طرح ها را با اولویت تکمیل 

کنیم.
سرپرست وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی تصریح کرد: باید 
انجام شود چراکه  دسته بندی مناسبی در خصوص پروژه ها 
برخی از پروژه ها را می توان با کمک نهادهای مردمی و خیرین 
دولتی  و  خصوصی  بخش  بین  مشارکت  با  را  بخشی  و   ... و 
توسط  باید  ها صرفا  پروژه  از  بخشی  و همچنین  تکمیل کرد 

بخش دولتی تکمیل شود.
نظر  از  جدیدی  شرایط  با  کشور  اینکه  بیان  با  وفا  زاهدی 
جغرافیایی در حوزه خشکسالی مواجه است، ادامه داد: تامین 
آب و نوع آب در اولویت دولت قرار دارد،  مجبور شدیم برای 

برخی استان ها از خلیج فارس انتقال آب داشته باشیم.
وی بیان کرد: در مدیریت مصرف آب و مدیریت تولید و توزیع 
آب باید طرح های جدید دنبال شود، شاید روش هایی که در 
گذشته فکر می کردیم که می توان از منابع آبی استفاده کرد، 

دیگر قابل استفاده نباشد.
سرپرست وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی با بیان اینکه تولید 
برق متناسب با مصرف برق در کشور پیش نرفته گفت: در حال 
حاضر اولویت برای مصارف خانگی است، گاهی  اوقات در برخی 
شهرک های صنعتی مجبور به قطعی برق هستیم، ولی تولید 

برق به میران کافی در دستور کار دولت قرار دارد.
زاهدی وفا تامین آب و برق و راه، راه آهن و شبکه مخابرات 
کشور را یکی از اولویت های کشور در حوزه زیرساختی دانست 
و گفت: امیدواریم در این حوزه ها در یک بازه زمانی مناسب 
در سطح کالن کشور اقدامات مناسب را انجام داد و مشکالت 

را رفع کرد.
وی با اشاره به وضعیت خشکسالی خاطرنشان کرد: بارش حوزه 
زاینده رود امسال به نصف هم نرسید و این نشان می دهد که 
وضع آب در برخی استان ها از استان مرکزی نامناسب تر است.

این  کرد:  اضافه  اجتماعی  رفاه  و  کار  تعاون،  وزارت  سرپرست 
شهرستان تمرکزی بر بخش کشاورزی دارد و جمعیت روستایی 
آن ۵6 درصد و جمعیت شهری 44 درصد است، یکی از اتفاقات 
اشتباه در سال های گذشته این بود که جمعیت روستایی کم و 
روستا از قطب تولید کشور خارج شدند در صورتی که  روستاها 
باید  باید همچنان موتور و قطب تولید کشور باقی بمانند لذا 
به بخش کشاورزی توجه ویژه شود البته مکانیزه شدن بخش 
کشاورزی نیز باید مورد توجه باشد تا بتوان متوسط برداشت 
از زمین، آب و انرژی در بخش کشاورزی را به حداکثر رساند.

گروسی: 

پیشرفت برنامه هسته ای ایران 
یکنواخت است

اتمی در گفت وگویی عنوان  انرژی  بین المللی  آژانس  مدیرکل 
با  رابطه  در  خود  داده های  پایگاه  اتمی  آژانس  اگر  که  کرد 
با  توافقی  هرگونه  نکند،  بازسازی  را  ایران  هسته ای  برنامه 
آژانس  مدیرکل  رافائل گروسی،  بود.  ایران »شکننده« خواهد 
بین المللی انرژی اتمی روز جمعه در گفت وگویی با یک روزنامه 
اسپانیایی بیان کرد: اصل کالم این است که قریب به ۵ هفته 
می شود که ما دیدی محدود بر آنچه که درحال رخ دادن است، 
داریم. برنامه هسته ای ایران به سرعت به پیش می تازد و اگر 
را طی  پازل  قطعات  می توانم  به سختی  توافقی حاصل شود، 
ادامه  نابینایی اجباری کنار یکدیگر بگذارم. وی در  این مدت 
در رابطه با بازسازی پازل برنامه هسته ای ایران گفت: این کار 
غیرممکن نیست اما وظیفه ای بسیار پیچیده خواهد بود و شاید 
حتی به برخی توافقات خاص نیاز داشته باشد. مدیرکل آژانس 
بین المللی انرژی اتمی گفت: همچنین نسبت به این مدت زمان 

که فعالیت های نظارتی آژانس در ایران محدود شده نگرانیم.
وی ادامه داد: آژانس باید پایگاه داده ها را بازسازی کند و بدون 
آن توافق پایه ای شکننده خواهد داشت چون اگر ندانیم چقدر 
مواد در آنجا است، چگونه می توانیم تعیین کنیم که حجمی از 
مواد باید صادر شوند و چندتا از سانتریفیوژها باید بالاستفاده 

باقی بمانند.
گروسی در رابطه گزارش اخیر رویترز مبنی بر تشدید غنی سازی 
اورانیوم در ایران جهت استفاده از ماشین های پیشرفته تر اظهار 

کرد: پیشرفت فنی برنامه هسته ای ایران یکنواخت است.

سالمت

جامعه

کاریکاتور

کاریکاتور/ احتمال آغاز موج جدید کرونا در کشور 

رئیس جمهور تاکید کرد:

هاضمه نظام اسالمی فساد را نمی پذیرد
نظام  هاضمه  اینکه  بیان  با  جمهوری  رییس 
گام  در  گفت:  پذیرد،  نمی  را  فساد  اسالمی 
عملکرد  به  موظف  اسالمی  انقالب  دوم 

درست، متقن و عادالنه هستیم.
تیرماه   ۳۱ رییسی  ابراهیم  دکتر  اهلل  آیت 
۱4۰۱ در جلسه شورای اداری استان مرکزی 
با اشاره به اینکه امروز در وهله اول باید در 
محضر پروردگار، مردم، ارباب رجوع و سلسله 
مراتب اداری و سازمانی پاسخگو باشیم، اظهار 
پاسخگویی  پذیری،  مسئولیت  ذات  در  کرد: 
جای دارد و برای هر فعل و ترک فعل، پاسخ 

همراه با حجت می خواهیم.
ارتقای  به  اندیشدن  لزوم  به  اشاره  با  وی 
خود و جامعه بیان کرد: اگر فردی نسبت به 
اطراف خود حسی نداشته باشند فردی مرده 
محسوب می شود و اگر جامعه ای تارک امر 
واقع همه  از منکر شد در  نهی  و  به معروف 
آن جامعه مرده است. اگر سنسورهای وجود 
و  ببنیم  را  و فساد  فقر  اگر  نکند،  کار  انسان 
چراکه  ایم  مرده  واقع  در  نشویم  برافروخته 
جامعه سالم این ناهنجاری ها را نمی پذیرد.

اینکه جامعه سالم که سنگ  بیان  با  رییسی 
زیربنای آن اخالق، عدالت و ... است انسان را 
گفت:  کند،  می  هدایت  دارالسالم  سمت  به 
کشور  مفاخر  و  بزرگان  مهد  مرکزی  استان 
است، یک چهارم مفاخر کشور در این خطه 
بنیانگذار  آنها  راس  در  که  اند  یافته  پرورش 
و  جهان  فخر  عنوان  به  اسالمی  جمهوری 
الگویی برای انسان ها جای دارد چراکه ایشان 
خود را شناخته و مسیر زندگی خود را خوب 

تنظیم کردند.
آنها  به  و  معرفی  را  مفاخر  کرد:  تصریح  وی 
واقع  آنها در  به  افتخار  اما  افتخار می کنیم، 
استان  این  شهدای  است.  آفرین  مسئولیت 
امروز ما در  و  تاریخ ساز شدند  آینده ساز و 
این فضا باید به عنوان مسئول پاسخگو باشیم.

به  توجه  با  اینکه  بیان  با  جمهوری  رییس 
رخ  تحول  باید  استان،  های  ظرفیت  همه 
افزود:  گیرد،  شگل  جهشی  اقدامی  و  دهد 
امروز مشکالتی در حوزه های آب، کشاورزی، 
اندازی  راه  معادن  ساماندهی  اشتغال،  ایجاد 
صنایع، جاده های مواصالتی، وضعیت فقر و 
را  آنها  توان  ... مطرح شد که می  و  بیکاری 
حل کرد و راهکار حل آن نیز در درون کشور 
و سازوکارهای نظام است و افرادی که امروز 
در این جلسه حضور دارند باید این مشکالت 

را حل کنند.
های  راه حل  موارد  از  برخی  کرد:  بیان  وی 
قطعا  اما  است،  ساده  برخی  و  دارد  پیچیده 
هر مشکلی راه حل دارد، باید کار مشترکی را 
با اعتماد به نفس و بر اساس داشته هایمان 
رقم بزنیم، گفته شد اعتبار، کارشناس زبده و 
... می خواهیم اما بیشترین سهم موفقیت در 

امور مدیریتی است.
از  مردم  انتظار  اینکه   بر  تاکید  با  رییسی 
راه  پیدا کردن  و  مدیریت شناخت مشکالت 
اینکه  گفت:  است،  گشایی  گره  برای  حل 
مخالفند،  غیراداری  روابط  و  فساد  با  مردم 
ای  دوره  هیچ  در  فساد  آنهاست.  مسلم  حق 
زیبنده نظام اسالمی نیست و در این دوره این 
تجربه  چرا  است  انتظار  مورد  بیشتر  شرایط 
4۰ ساله داریم و زمان آزمون و خطا گذشته 
اجرای  و  متقن  و  درست  کار  مردم  است، 
مسئوالن  از  مندی  دغدغه  با  همراه  انقالبی 

می خواهند.
باید  با درک شرایط کنونی،  تاکید کرد:  وی 
امیدوار  را  مردم  هایمان  تالش  مجموعه  با 
کنیم و قطعا این امر مولفه قدرت در کشور را 
تقویت می کند، موشک و نیروهای مسلح در 
کشور افتخار ما هستند، اما قدرت ما به امید 
و هر چه مردم  است  وابسته  اعتماد مردم  و 
قدرت  مولفه  باشند  داشته  بیشتری  اعتماد 

بیشتر نمود پیدا می کند.
رییس جمهوری با بیان اینکه همه مسئوالن 
و  اعتمادسازی  در  جایگاهشان  به  بسته 
جلوگیری از مایوس کردن مردم نقش دارند، 
که  شود  نمی  گفته  اسالمی  نظام  در  گفت: 
هر  بلکه  باشد،  عادل  المسلمین  امام  فقط 
فردی که در نظام اسالمی کار می کند باید 
عدالت را دنبال و رعایت کند البته عدالت به 

معنی تساوی نیست.
وی تصریح کرد: در گام دوم انقالب اسالمی 
عادالنه  و  متقن  درست  عملکرد  به  موظف 
هر  به  اول  دوره  در  افتادگی  عقب  هستیم. 
شود  جبران  حتما  باید  است  داده  رخ  دلیل 
چراکه امروز وقت اقدام و عمل است و در این 
میدان باید با اندیشه و انگیزه و عمل انقالبی و 
پایداری و پیگیری مجدانه امور را دنبال کرد.

شکل  هر  به  باید  کار  اینکه  بیان  با  رییسی 
روحیه  با  قطعا  افزود:  گیرد،  انجام  ممکن 
جهادی امور به ثمر می رسد و امروز سخت 
نیازمند نگاه جهادی هستیم و این امر، انتظار 

مردم و رهبری است.
وی با اشاره به پروژه های مورد اشاره از سوی 
نیازهای  همه  قطعا  گفت:  استان  مسئوالن 
استان را نمی توان در یک سفر رفع کرد، اما 
باید اولویت بندی کرد. مسلما بیمارستانی که 
به 8۰ درصد پیشرفت رسیده است باید برای 
اقدام کرد، درخصوص  به سرعت  تکمیل آن 
برخی صنایع نیمه تعطیل و تعطیل باید اقدام 
درست صورت گیرد، شرکت هایی که امروز 
دارند،  تولید  خط  گرفتند  قرار  بازدید  مورد 
مشکالت  باید  و  هستند  کار  پای  کارگران 
مدیریت آنها را حل کرد و اشتغال هزار نفر را 

به سه هزار نفر رساند.
تولید  حوزه  در  استان  اینکه  بیان  با  رییسی 
بسیار  که  است  فعال  خورشیدی  های  پنل 
اقدام ارزشمندی است و باید مشکالت جزئی 
آن حل شود، گفت: یکی از مراکز اصلی تولید 
باید وضعیت  کشور، استان مرکزی است که 
آن ارتقا یابد. در این استان نباید دغدغه کار 
شود  رفع  بیکاری  باید  و  باشد  داشته  وجود 
در  دارد.  وجود  اشتغال  تحقق  امکان  چراکه 
قانونی وجود دارد که  حوزه معدن مشکالت 

مجلس می تواند به سرعت ورود کند.
وی با تاکید بر اینکه قانون درست است، اما 
گفت:  هستیم،  مدیریت  نیازمند  کشور  در 
بر  استان مرکزی عالوه  امروز صنایع  مشکل 
خصوصی سازی، واگذاری صنایع به مدیریت 
های نادرست است و برای اصالح این وضعیت 
هستیم.  انقالبی  و  کار  پای  مدیران  نیازمند 
در حوزه معادن به عنوان ظرفیت مهم استان 
باید بررسی شود که درست واگذار شده اند و 

درست بهره برداری می شوند و حقوق مالکانه 
را پرداخت می کنند یا خیر و آیا مسئولیت 
اجتماعی خود را نسبت به منطقه انجام می 
ها  مدیریت  را  امور  این  باید  و  خیر  یا  دهد 

دنبال کنند.
رییسی با بیان اینکه روابط ناسالم از مشکالت 
دستگاه  گفت:  است،  کشور  در  اداری  نظام 
روابط  و  دهد  اختصاص  تیم  باید  نظارتی 
ناسالم را با قوت پیگیری کند و حداکثر ظرف 
مدت یک ماه روابط ناسالم را در واگذاری ها 
دنبال کند. پسندیده نیست که مردم چنین 
این استان ۷ هزار شهید  ببینند،  را  اتفاقاتی 
داده و خانواده شهدا این وضعیت را نظاره گر 
قانون فردی، که فساد دارد،  از نظر  هستند، 
مردم  به  و  بخورد  مهر  پیشانیش  روی  باید 

معرفی شود.
اسالمی  نظام  هاضمه  اینکه  بر  تاکید  با  وی 
هستی  نظام  آینده  افزود:  پذیرد،  نمی  فساد 

مربوط به صالحین است.
رییس جمهوری با تاکید بر اینکه طرح جامع 
کامل  صورت  به  اراک  هوای  الودگی  کاهش 
اجرایی نشده است و با بیان اینکه کار صنعتی 
آلودگی صنایع خیر،  آری،  توسعه صنعتی  و 
گذاری  سرمایه  حوزه  این  در  هزینه  گفت: 
نباید  اما  است،  نیاز  صنعتی  توسعه  است، 
به هر قیمتی صورت گیرد و در واقع توسعه 

صنعتی فرع بر محیط زیست است.
رییسی با بیان اینکه مدیران همکاران خود را 
از بین نیروهای بومی انقالبی کارآمد انتخاب 
افزود:  دارد،  اولویت  انتخاب  این  و  کنند 
نظام  و  شهدا  خون  انقالب،  نظام،  حرمت 
فردی  اگر  و  شود  حفظ  باید  کارآمد  اداری 
کارآمد  و  انقالبی  نیروهای  از  نیست  همراه 

استفاده شود.

می تواند  ایران  اینکه  بیان  با  اطالعات  وزیر 
جدید  چندجانبه  همکاری های  محور 
اجالس  گفت:  باشد،  جهان  و  منطقه  در 
تهران هوشمندی و اقتدار سیاست خارجی 

جمهوری اسالمی را در منطقه نشان داد.
تأمین  شورای  جلسه  در  اطالعات  وزیر   
مدیرکل  معارفه  و  تکریم  آیین  و  سمنان 
نماینده  با  و  سخنرانی  استان  اطالعات 
نماینده  رهبری،  خبرگان  مجلس  در  مردم 
استان  استاندار  و  جمعه  امام  ولی فقیه، 

سمنان دیدار و گفتگو کرد.
می تواند  ایران  اینکه  بیان  با  اطالعات  وزیر 
جدید  چندجانبه  همکاری های  محور 
اجالس  گفت:  باشد،  جهان  و  منطقه  در 
تهران هوشمندی و اقتدار سیاست خارجی 

جمهوری اسالمی را در منطقه نشان داد.

اسماعیل  سید  والمسلمین  االسالم  حجت 
شورای  جلسه  در  اطالعات،  وزیر  خطیب 
مدیرکل  معارفه  و  تکریم  آیین  و  تأمین 
دستاوردهای  به  سمنان  استان  اطالعات 
گفت:  و  کرد  اشاره  تهران  اجالس  اخیر 
و  ایران  هوشمندی  توانست  تهران  اجالس 
اقتدار سیاست خارجی جمهوری اسالمی را 
در منطقه نشان دهد و ایران می تواند محور 
همکاری های چندجانبه جدیدی در منطقه 

و جهان باشد.
را  تبیین  جهاد  و  امیدآفرینی  خطیب، 
دشمنان  با  مقابله  برای  سالح  مهم ترین 
دانست و بر لزوم جهاد تبیین با بهره گیری 
از توان نیروهای انقالبی و جهادی در فضای 

مجازی تاکید کرد.
این  وظایف  تشریح  با  اطالعات  وزیر 

و  اسالمی  انقالب  دوم  گام  در  وزارت خانه 
کارزار جنگ های ترکیبی گفت: امیدآفرینی 
به خوبی  را  دشمن  که  است  وظیفه  یک 

سرکوب کند.
و  نفوذ  فساد،  با  بتوانیم  باید  ما  افزود:  وی 
به  نسبت  دشمن  امروز  آنچه  و  ناکارآمدی 
این  از  بهره گیری  با  که  بسته  امید  آن ها 
آسیب ها، زمینه تضعیف نظام را فراهم کند، 

مقابله کنیم.
آمریکایی ها  جدید  دسیسه  به  خطیب 
کرد  اشاره  عربی-عبری  تقویت جبهه  برای 
از  بعد  که  کردند  تالش  دشمنان  افزود:  و 
رژیم صهیونیستی  از منطقه،  آمریکا  خروج 
را محور مقابله علیه ایران قرار دهد، رژیمی 
که هم اکنون نه دولت و نه مجلس دارد؛ نه 
به  حادثه  یک  روز  هر  بلکه  هفته  هر  تنها 

خود می بیند.
دشمنان  توطئه  به  اشاره  با  اطالعات  وزیر 
امیدواری  اظهار  امیدآفرینی  با  مقابله  برای 
مؤثر  اقدامات  و  میدانی  حضور  با  کرد 
نیروهای انقالبی، این توطئه دشمنان نقش 

برآب شود.
احساس  امروز  مردم  اینکه  بیان  با  خطیب 
می کنند دولتی انقالبی و جهادی و از جنس 
کرد:  تصریح  آمده  کار  روی  بر  خودشان 
استانی و حضور  با سفرهای  رئیس جمهور 
بین مردم تالش می کند خدمت گزار واقعی 

مردم باشد.
کردند  تالش  دشمنان  گفت:  ادامه  در  وی 
در  ضدانقالب،  گروهک های  با  ارتباط  با 
هماهنگی  با  که  کنند  ایجاد  ناامنی  کشور 
نظامی،  اطالعاتی،  دستگاه های  هم افزایی  و 
انتظامی و قضایی، این توطئه ها خنثی شد.

جلسه  این  در  همچنین  اطالعات  وزیر 
مردم  و  علماء  ویژگی های  برشمردن  با 
والیت مدار و شهیدپرور مردم استان سمنان 
و  امنیت  کنندگان  تأمین  از  قدردانی  با  و 
استان سمنان  استان گفت:  این  آرامش در 

صنعتی،  و  دفاعی  فعالیت های  به واسطه 
خدادادی  نعمت های  از  برخورداری 

ظرفیت های مناسبی برای توسعه دارد.
خطیب همچنین با تاکید بر وجود امنیت و 
آرامش در استان سمنان عنوان کرد: امروز 
همراهی  هم افزایی،  همدلی،  آرامش،  شاهد 
و امید در بین مردم استان هستیم و اینکه 
امنیت  به  را  مهم  این  توانستند  مسئوالن 
پایدار در استان تبدیل کنند بسیار ارزشمند 

است.
استاندار سمنان هم با اشاره به وسعت این 
استان گفت: استان سمنان با وجود مساحت 
سایه  در  گسترده،  جغرافیایی  پراکندگی  و 
اقدامات مطلوب و همدلی و وفاق همگانی، 

دارای امنیت پایدار است.
سید محمدرضا هاشمی با اشاره به همراهی 
و  مردمی سازی  طرح  اجرای  در  شهروندان 
جمعه،  ائمه  گفت:  یارانه ها  عادالنه  توزیع 
استان  در  ارزشمندی  و  معظم  روحانیت 
سمنان حضور دارند و در نشست های متعدد 
و هم اندیشی های برگزار شده، موارد، مسائل 
قرار  بررسی  حوزه ها  تمامی  در  مشکالت  و 

گرفته و تصمیمات الزم اتخاذ شده است.
اطالعات  جدید  مدیرکل  مراسم  این  در 
استان سمنان معرفی و از خدمات مدیرکل 

قبلی قدردانی شد.
ستاد  در  با حضور  همچنین  اطالعات  وزیر 
سمنان  استان  اطالعات  کل  اداره  خبری 
مردم  تماس های  به  پاسخگویی  ضمن 

دستورات الزم را صادر کرد.
ادای  ضمن  سمنان  به  سفر  در  خطیب 
مطهر  بارگاه  در  آرمیده  شهدای  به  احترام 
امامزاده یحیی )ع( سمنان، با آیت اهلل سید 
استان  مردم  نماینده  شاهچراغی  محمد 
سمنان در مجلس خبرگان رهبری، حجت 
االسالم والمسلمین مرتضی مطیعی نماینده 
جمعه  امام  و  سمنان  دراستان  ولی فقیه 

سمنان و استاندار دیدار و گفتگو کرد.

وزیر اطالعات:
ایران می تواند محور همکاری چندجانبه جدید 

در جهان باشد


