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دولت برای همسان سازی حقوق 
بازنشستگان جدی تر باشد
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سخنگوی کمیسیون امور داخلی کشور و شوراها از تصویب کلیات 
طرح انتخاب شهرداران در جلسه این کمیسیون خبر داد.

کشور  داخلی  امور  کمیسیون  جلسه  تشریح  ضمن  حدادی؛  علی 
انتخاب  طرح  کلیات  کمیسیون   جلسه  در  کرد:  بیان  شوراها،  و 
شهرداران مورد بحث و بررسی قرار گرفت و در نهایت به تصویب 

کمیسیون رسید. بر اساس این طرح قبل از ثبت نام ....

یک عضو کمیسیون امنیت ملی و سیاست خارجی مجلس شورای 
قانون مجلس در  اجرای  به  نسبت  تاکید کرد که دولت  اسالمی 
خصوص افزایش حقوق کارکنان تامین اجتماعی و همسان سازی 
حقوق بازنشستگان جدی تر عمل کند.  حسن همتی در جلسه 
تغییر مدیران  از عدم  انتقاد  با  علنی روز )سه شنبه( در تذکری 
در دولت گفت: تغییر پیدا نکردن مدیران در دولت باعث ایجاد....
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تنش آبی در ۶ شهر و ۲۳۰ 
روستای کهگیلویه و بویراحمد

»سفره دلمان« را 
پیش چه روانشناسی 

باز کنیم؟

سرپرست علوم پزشکی استان هشدار داد؛

۴۹ درصد از تست های کرونا 
در استان مثبت بودند

سرپرست دانشگاه علوم پزشکی یاسوج گفت: با 
 ۲4 مدت  در  شده  انجام  آزمایش های  به  توجه 
از  شده  دریافت  نمونه   ۲۸4 از  گذشته،  ساعت 
سی  پی  تست های  شامل  استان  آزمایشگاه های 
بودند.  مثبت  موارد  درصد   4۹ تست،  ورپید  آر 
محمد غالم نژاد روز سه شنبه در این باره افزود: 
۲4 ساعت گذشته در کهگیلویه و بویراحمد فوت 
تاکید  وی  است.  نداشته  وجود  کرونا  از  ناشی 
کهگیلویه  در  بیماری  این  قربانیان  شمار  کرد: 
است.  نفر   ۱۳۳ و  هزار  همچنان  بویراحمد  و 

سرپرست دانشگاه علوم پزشکی یاسوج...

رئیس جمهور آئین سیاسی عبادی نماز جمعه 
مواضع  تبیین  تریبون های  مهم ترین  از  را 
اصولی نظام اسالمی خواند و بر نقش آفرینی 
میان  ارتباط  تحکیم  در  جمعه  ائمه  جدی 

دولت و ملت، تاکید کرد.
آیت اهلل سیدابراهیم رئیسی صبح روز سه شنبه 
در بیست وپنجمین گردهمایی سراسری ائمه 
اهمیت  و  جایگاه  تبیین  در  کشور،  جمعه 
در  جمعه  نماز  سیاسی  عبادی  آئین  واالی 
کشور گفت: امروز تریبون نماز جمعه محلی 
برای تبیین مسائل کشور و کانون ایجاد امید 
جمعه  ائمه  است.  مردم  دغدغه های  بیان  و 
حلقه واسط میان مردم و مسئوالن به شمار 
می آیند و بر همین اساس می توان گفت که 
این علمای بزرگوار نقش بسیار حائز اهمیتی 
در  و  دارند  حکمرانی  نظام  کارآمدی  در 

توفیقات دولت سهیم هستند.
ائمه  مهم  نقش  بر  تاکید  با  جمهور  رئیس 
و  مفید  و  موثر  ارتباط  جمعه در شکل گیری 
میان دولت و ملت، افزود: ائمه محترم جمعه 
اقصی نقاط  در  تبیین  جهاد  فرماندهان  از 
کشور هستند و به دلیل ارتباط وثیقی که با 
بدنه جامعه دارند، زبان گویای مردم به شمار 
مطالبات  انتقال  را  مهمی  نقش  لذا  می آیند 
مردم به مسئوالن ایفا می کنند. از این منظر، 
نظام حکمرانی  ساختار  در  ائمه جمعه  نقش 

کامال مبنایی و راهبردی است.
رئیسی در دومین بخش از سخنرانی خود، به 
مختلف  عرصه های  در  دولت  عملکرد  تبیین 
به  اشاره  با  و  پرداخت  گذشته  سال  یک  در 
دیپلماسی،  حوزه  در  آمده  بدست  توفیقات 
اعالم  دولت  استقرار  ابتدای  از  داشت:  اذعان 
اصل  همسایگی،  سیاست  تقویت  که  کردیم 
و  است  دیپلماسی  حوزه  در  دولت  مبنایی 
خوشبختانه  برداشتیم.  گام  راستا  همین  در 
تراز  که  راهبردی، سبب شد  ریل  تغییر  این 
تجاری ایران با همسایگان مثبت شود و ارزش 

مبادالت به چندین برابر گذشته ارتقا یابد.
رئیس جمهور برنامه ریزی برای تامین...

و  کهگیلویه  استان  فاضالب  و  آب  مدیرعامل شرکت 
بویراحمد از تنش آبی در ۶ شهر و ۲۳۰ روستای این 
استان خبر داد. “اسفندیار برخه” گفت: اکنون ۲۳۰ 
روستا و ۶ شهر استان کهگیلویه و بویراحمد با تنش 
افزود: شهرهای یاسوج، سی  آبی مواجه هستند. وی 
مارگون  ۶ شهری  و  لنده  باشت، دیشموک،  سخت، 

این استان هستند که با تنش آبی مواجه می باشند.
و  کهگیلویه  استان  فاضالب  و  آب  مدیرعامل شرکت 
بویراحمد با بیان اینکه جمعیت روستاها و شهرهایی 
اظهار  است،  نفر  مواجهند ۱۰۸هزار  آبی  تنش  با  که 

کرد: از این تعداد۱۸ هزار نفر روستایی و ...

مدیر عامل آب  و فاضالب استان:
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دستیار رسانه ای رئیس ستاد کل نیروهای 
مسلح:

رسانه ها ضمن مطالبه گری 
امیدبخشی را سرلوحه

 کار قرار دهند

توسط رضا آذرشب؛
اولین مدال برنز تاریخ ورزش 

استان در رقابت های کشتی 
نوجوانان جهان کسب شد 

نماز جمعه محلی برای بیان 
دغدغه های مردم است 
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برای مقابله با سیل احتمالی :

آماده باش در 
کهگیلویه و بویراحمد

3

با تاکید بر اینکه مردم به دلیل  وزیر بهداشت، درمان و آموزش پزشکی 
حضور در جامعه باید کرونا را جدی بگیرند، گفت: باید مردم اقدام به تزریق 
از  تا  برگزار شود  باز  واکسن کرده و مراسمات عزاداری محرم در محیط 

انتشار ویروس جلوگیری شود.
 بهرام عین اللهی روز سه شنبه  پس از حضور در کمیسیون بهداشت و 
بهداشت درمان مجلس به خبرنگاران، گفت: سالمت یکی از نیازهای مهم 
مردم در تمامی نقاط کشور و وظیفه ما نیز تامین سالمت مردم است و 
برای این کار نیاز به امکانات بسیار زیادی از نظر فیزیکی یعنی ساختمان 
ها، مراکز بهداشتی و تخت های بیمارستانی و همچنین از لحاظ تجهیزات 

مورد نیاز بیمارستانی، سی تی اسکن، ام آر آی و آنژیوگرافی است.
بهداشتی  الزم  تدابیر  مورد  در  پزشکی  آموزش  و  درمان  بهداشت،  وزیر 
توسط وزارتخانه برای ایام محرم، افزود: آخرین تصمیمات گرفته شده در 
ستاد کرونا بیانگر این است که یکی از مسائل مهمی که می تواند از انتشار 
که  کنیم  می  توصیه  بنابراین  است.  واکسیناسیون  کند  جلوگیری  کرونا 
افراد برای تزریق دز یادآور اقدام کنند، زیرا با بی توجهی نسبت به واکسن، 

تعداد مبتالیان افزایش خواهد یافت.
وزیر بهداشت، درمان و آموزش پزشکی یادآور شد: کرونا مساله شخصی 
نیست و مردم در جامعه حضور می یابند بنابراین نیاز است اقدام به تزریق 
واکسن کنند؛ در ستاد مبارزه با کرونا از مردم خواسته شد که به شرطی 
که شش ماه از نوبت تزریق واکسن قبلی گذشته باشد نسبت به تزریق دز 

یادآور اقدام کنند.
اللهی تاکید کرد: می طلبد مراسمات عزاداری محرم در محیط باز  عین 
برگزار شود و در محیط بسته هم تهویه مناسب باشد تا از انتشار ویروس 
جلوگیری شود همچنین استفاده از ماسک در شرایطی که تجمع زیادی 

وجود دارد می تواند جلوی انتشار بیماری را بگیرد.
وی ادامه داد: امروزه هر کسی که سرما بخورد باید احتمال کرونا را بدهد؛ 
بهتر است افراد در صورت ابتال به سرماخوردگی در تجمعات حضور نیابند 

و دیگران را مبتال نکنند.
واکسیناسیون  آموزش پزشکی در مورد وضعیت  و  بهداشت، درمان  وزیر 
افراد باالی ۱۲ سال، گفت: به بازگشایی دانشگاه ها و مدارس نزدیک می 
شویم و بیماری ها وقتی در جمع زیادی از انسان ها قرار بگیرد انتشارش 
سریع تر است بنابراین در ستاد مبارزه با کرونا تصمیم گیری شد که همه 
افراد باالی ۱۲ سال برای تزریق واکسن به مراکز واکسیناسیون مراجعه 

کنند.

افزایی و هماهنگی و همکاری مناسب  با هم  وزیر اطالعات تصریح کرد: 
و همه جانبه که بین دستگاه های نظامی، انتظامی، قضائی و اطالعاتی به 

وجود آمده است، شاهد اقتدار امنیتی مطلوبی در کشور هستیم.
طی  اطالعات  وزیر  خطیب،  سیداسماعیل  المسلمین  و  حجت االسالم 
کشور  جمعه  ائمه  سراسری  گردهمایی  پنجمین  و  بیست  در  سخنانی 
دارد  جدی  تصمیم  رئیسی  اهلل  آیت  انقالبی  و  مردمی  دولت  اظهارکرد: 
که فرامین، بیانات و رهنمودهای رهبر فرزانه و حکیم انقالب اسالمی را 
عملیاتی کند که این امر با یاری امامان جمعه و جماعات و صبر و استقامت 

مردم امکان پذیر است.
جنگ های  کارزار  و  دشمن  سرمایه گذاری  علی رغم  گفت:  اطالعات  وزیر 
همه جانبه علیه امنیت کشور، شرایط امنیتی کشور مطلوب است و در این 
دولت مردمی و انقالبی با هم افزایی و هماهنگی و همکاری مناسب و همه 
جانبه که بین دستگاه های نظامی، انتظامی، قضائی و اطالعاتی به وجود 

آمده است، شاهد اقتدار امنیتی مطلوبی در کشور هستیم.
اقداماتی که رژیم صهیونیستی در راستای  و  خطیب همچنین حرکت ها 
ایجاد ناامنی و خرابکاری در کشور دنبال می کند را مورد اشاره قرار داد و 
تصریح کرد: سربازان گمنام امام زمان )عج( موفق شدند یکی از تیم های 
عملیاتی رژیم صهیونیستی را، بر خالف اعالم یکی از رسانه های داخلی، 
قبل از اینکه موفق به بمب گذاری شوند دستگیر و توطئه آن ها را خنثی 

کند.
وزیر اطالعات با اشاره به اقدامات اطالعاتی جمهوری اسالمی ایران برای 
تامین امنیت ملی کشور گفت: هر کشوری که النه ای علیه امنیت کشور ما 

داشته باشد، بداند که از اقدام ما در امان نخواهد بود.
وی افزود اکنون رژیم صهیونیستی هر روز یک حادثه را تجربه می کند و 
این از توفیقات جبهه مقاومت و برکاتی است که از مکتب سردار شهید 

حاج قاسم سلیمانی به جای مانده است.
وزیر اطالعات اظهارکرد: دولت قدم های بزرگ و ستودنی را برای ساماندهی 
معیشت مردم برداشته است که انشااهلل شرایط اقتصادی کشور به سمت 

مطلوبی پیش خواهد رفت.
خطیب درخصوص تعامل با همسایگان گفت: دولت تمام توان خود را به 
کار گرفته است که ارتباط و تعامل با کشورهای همسایه را گسترش دهد.

وی همچنین به سفرهای استانی دولت اشاره کرد و گفت: یکی از عواملی 
که مردم همراهی خوبی با دولت دارند، رویکردهای مردمی این دولت است 

که حضور میدانی رئیس جمهور محترم از نشانه های آن می باشد.

سمت  به  ریل گذاری ها  تمام  کرد:  تاکید  اسالمی  ارشاد  و  فرهنگ  وزیر 
سپردن مسئولیت ها به مردم با نظارت دولت حرکت می کند.

نخستین  اختتامیه  آیین  در  سه شنبه  روز  عصر  اسماعیلی  محمدمهدی   
و  اندیشه   ماهیت  واسطه  به  ما  گفت:   ،۱4۰۱ ایران  هم افزایی  رویداد 
گفتمانی که داشت و با حضور آگاهانه مردم عجین شده بود، برای تاسیس 

انقالب اقدام کردیم.  
اسالمی  انقالب  اتکای  نقطه  کرد:  اضافه  اسالمی  ارشاد  و  فرهنگ  وزیر 
مبتنی بر حضور مردم بود. انقالب اسالمی مرهون عاشورای 4۲ است که 

با قیام ۱۵ خرداد همراه بود.
وی تصریح کرد: از اواخر دهه ۸۰ و اوایل دهه ۹۰ جمهوری اسالمی بر 
اساس فرمایش رهبر انقالب به این فکر رسید که ما باید از قالب نهادهای 

موجود به سمت حلقه های میانی حرکت کنیم.  
رویکرد  مردمی،  دولت  استقرار  سال  نخستین  در  امروز  گفت:  اسماعیلی 
سازندگی،  جهاد  احیای  می کنید.  مشاهده  را  مردم  سمت  به  بازگشت 

فعال سازی گروه ها و حلقه های میانی از اقدامات این دولت است.  
وی تصریح کرد: ایجاد دولت مردمی، شعار دولت نیست؛ بلکه رویکردی 
برای بازتولید قدرت نرم جمهوری اسالمی است. این نمایشگاه نشانه ای از 

این اراده و رویکرد دولت سیزدهم است.  
وزیر فرهنگ و ارشاد اسالمی تصریح کرد: بنای ما این نیست که این رویکرد 
به منصه عمل نرسد. تمام ریل گذاری ها به سمت سپردن مسئولیت ها به 

مردم با نظارت دولت حرکت می کند.  
وی افزود: این نمایشگاه فرصتی برای مدیران تصمیم گیر در سطح کشور 
فضای  این  که  امیدواریم  شوند.  آشنا  مردم  قدرت  و  ظرفیت  با  که  بود 

مردمی به سطح استان ها برسد.  
اسماعیلی در پایان با بیان اینکه کار دولت عدالت است، خاطرنشان کرد: 
عدالتی مبتنی بر به صحنه آوردن گروه های مردمی. امیدواریم این موضوع 
دارند،  انقالب  رهبر  منویات  اجرای  در  جمهور  رئیس  آقای  که  عزمی  با 

نتیجه برسد و همه جامعه از ثمرات آن بهره مند شوند.

رییس سازمان تعزیرات حکومتی گفت: سازمان تعزیرات به لحاظ مقررات 
قانونی مرجع رسیدگی به تخلفات است؛ نه مرجع نظارت و کشف تخلفات.

 احمد اصانلو رییس سازمان تعزیرات حکومتی در حاشیه نمایشگاه رویداد 
هم افزایی مدیریت ایران درباره عملکرد یکساله سازمان تعزیرات حکومتی 
و  بود  بازار  در  و مستمر  موثر  ما حضور  اصلی  راهبردهای  از  یکی  گفت: 
براساس همین موضوع بحث گشت های مشترک تقویت شد و باالی ۲۲۰ 
هزار فقره فقط گشت مشترک در این مدت داشتیم. طی 4 ماهه ۱4۰۱ 
نزدیک به ۲۸۹ هزار فقره پرونده رسیدگی شده و میزان محکومیتی که 
در این 4 ماهه داشتیم، نزدیک ۱4 هزار و ۵۰۰ میلیارد تومان بوده است.

رییس سازمان تعزیرات حکومتی با بیان اینکه  سازمان تعزیرات به لحاظ 
مقررات قانونی مرجع رسیدگی به تخلفات است؛ نه مرجع نظارت و کشف 
داده  انجام  قانونگذار  که  کاری  تقسیم  و  قانونی  لحاظ  به  گفت:  تخلفات 
مرجع نظارت و بازرسی و کشف تخلف مسوولیتش برعهده سازمان حمایت 
و وزارت صمت و  وزارت کشاورزی و اتاق اصناف است و سازمان تعزیرات 
وظیفه رسیدگی به تخلفاتی را دارد که این دستگاه ها گزارش می دهند؛ 

لذا ما منتظر گزارشات یا وصول پرونده از ناحیه دوستان نبودیم و  دوستان 
کار خود را انجام می دهند. عملکرد در این دولت خوب است و خروجی 
مشابه سال  به  نسبت  تعزیرات  سازمان  به  دوستان   ناحیه   از  گزارشات 

گذشته خروجی خوبی بوده است.
اصانلو تاکید کرد: همچنین ما  برنامه حضور گشت های مشترک را توسعه 
دادیم و فقط در ۱۵ روزه عید ۱4۰۱،  ۵۵ هزار گشت  مشترک داشتیم.

وی با بیان تعریف شعب ملی گفت: این شعب در معیت سازمان حمایت 
یا بازرسان جهاد کشاورزی در قالب گشت مشترک در واحدهای تولیدی 
رسیدگی  هم  همانجا  در  و  کنند  می  تخلف  و  کشف  کرده  پیدا  حضور 
هم  اینترنتی  های  فروشگاه  بر  نظارت  گفت:  پایان  در  اصانلو  شود.  می 
جزو برنامه های ماست و آن را شروع کردیم و در این دو سه هفته اخیر، 
فروشگاه های بزرگ اینترنتی را  بازرسی کردیم که هر کدام به محکومیت 
های میلیاردی محکوم شدند و باالی ۱۲ هزار واحد صنفی متخلف در این 
دو سه هفته اخیر پلمب شده است. همچنین حضور تعزیرات در بازار را 

اجرایی کردیم.

وزیر بهداشت تاکید کرد؛
کرونا 

مساله شخصی نیست
 ماسک و تزریق دز یادآور 

جدی گرفته شود

وزیر اطالعات:

اقتدار امنیتی مطلوبی 
در کشور

 وجود دارد 

وزیر فرهنگ و ارشاد اسالمی:
تمام ریل گذاری ها به سمت سپردن مسئولیت ها به 

مردم حرکت می کند

رییس سازمان تعزیرات حکومتی:
“ تعزیرات” مرجع کشف تخلفات نیست،

 مرجع رسیدگی است
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۴۹ درصد از تست های کرونا 
در کهگیلویه و بویراحمد مثبت بودند

سرپرست دانشگاه علوم پزشکی یاسوج گفت: با توجه به 
از  انجام شده در مدت ۲4 ساعت گذشته،  آزمایش های 
از آزمایشگاه های استان شامل  ۲۸4 نمونه دریافت شده 
تست های پی سی آر ورپید تست، 4۹ درصد موارد مثبت 
بودند. محمد غالم نژاد روز سه شنبه در این باره افزود: 
۲4 ساعت گذشته در کهگیلویه و بویراحمد فوت ناشی از 
کرونا وجود نداشته است. وی تاکید کرد: شمار قربانیان 
و  هزار  همچنان  بویراحمد  و  کهگیلویه  در  بیماری  این 
یاسوج  پزشکی  علوم  دانشگاه  سرپرست  است.  نفر   ۱۳۳
تصریح کرد: هم اکنون ۶۵ بیمار در بیمارستان های استان 
بستری هستند که ۲4نفر مبتالی قطعی و ۱ نفر از این 

بیماران در بخش مراقبت های ویژه تحت درمان هستند.
غالم نژاد اضافه کرد: از مجموع مبتالیان به کووید ۱۹در 
یافته  بهبود  نفر   ۷۲۵ ۹۶هزار  بویراحمد  و  کهگیلویه 
گزارش شده است. سرپرست دانشگاه علوم پزشکی یاسوج 
می  که  است  کاری  ترین  اثربخش  واکسن  تزریق  گفت: 
بنابراین همه  انجام دهیم  برای پیک جدید کرونا  توانیم 
ما باید برای تکمیل واکسیناسیون خود به خصوص برای 

تزریق دوز بوستر یا دوز سوم واکسن کرونا اقدام نماییم.
با  مقابله  برای  پیشگیرانه  تالش های  تداوم  بر  وی 
کروناویروس تأکید کرد. غالم نژاد عنوان کرد: تزریق دوز 
به  کمک  به منظور  کرونا  واکسن  تقویت کننده  یا  بوستر 
حفظ سطح ایمنی افراد در مدت طوالنی تر ضرورت دارد.

در  داد:  ادامه  یاسوج  پزشکی  علوم  دانشگاه  سرپرست 
مراکز  در  با حضور  توانند  می  استان  مردم  راستا  همین 

واکسیناسیون نسبت به دریافت واکسن اقدام نمایند.

۴۳هزار بازرسی از واحد های صنفی 
کهگیلویه و بویراحمد انجام شد

و  کهگیلویه  تجارت  و  معدن  صنعت،  سازمان  معاون 
بازرسی در طرح ویژه  از 4۳ هزار  بویراحمد گفت: بیش 
کنترل بازار و حسن انجام کار اصناف امسال در این استان 
انجام شده است. روح اهلل باقری فرد افزود: در این زمینه ۲ 
هزارو ۵۰۰ واحد صنفی متخلف در سطح استان شناسایی 
 ۸۵ را  متخلف  صنفی  های  واحد  این  جریمه  وی  شد. 
میلیارد ریال اعالم کرد و گفت: ۲ هزارو ۳۰۰ نفر مختلف 
بازاری در طرح ویژه کنترل بازار و حسن انجام کار در این 
استان شناسایی و با تکمیل پرونده به تعزیرات حکومتی 
معرفی شدند. باقری فرد ابراز کرد: درج نشدن قیمت، کم 
فروشی، گرانفروشی، عدم صدور فاکتور، تداخل صنفی و 

امتناع از عرضه کاال از جمله این تخلفات بوده است.
وی تصریح کرد: امسال ۷۸۵ گشت مشترک با همکاری 
تجارت،  معدن  حکومتی،صنعت  تعزیرات  پزشکی،  علوم 
و  کهگیلویه  استاندار  اقتصادی  دفتر  ها،  فرمانداری 

بویراحمد و سایر متولیان در استان انجام شده است.
بازرس   ۳۰ و  ویژه  بازرس   4۰ داشت:  اظهار  فرد  باقری 
را  بویراحمد  و  کهگیلویه  بازارهای  رصد  کار  افتخاری 
تجارت  و  معدن  صنعت،  سازمان  معاون  دارند.  عهده  بر 
به منظور کنترل قیمت ها  بویراحمد گفت:  و  کهگیلویه 
که  شود  می  انجام  روزانه  صورت  به  اصناف  از  بازرسی 
های  گزارش  با  که  است  هایی  واحد  با  بازرسی  اولویت 
مردمی از طریق تلفن ۱۲4 یا به طور حضوری صورت می 
گیرد. وی با اشاره به اینکه حدود ۳۰ هزار واحد صنفی 
در استان فعالیت می کند، تاکید کرد: نظارت بر این تعداد 
واحد صنفی با همت مضاعف و تالش مستمر این بازرسان 
امکان پذیر شده است. باقری مفرد افزود: طبق هماهنگی 
معدن  صنعت،  اداره  نمایندگی  بزودی  شده  انجام  های 
بطور  و  شود  می  تشکیل  باشت  شهرستان  در  تجارت  و 

مستمر بر بازار این شهرستان نظارت انجام خواهد شد.

۱۲ میلیارد ریال برای تجهیز موزه یاسوج 
اختصاص یافت

صنایع دستی  و  گردشگری  میراث فرهنگی،  مدیرکل 
اعتبار  ریال  میلیارد   ۱۲ گفت:  بویراحمد  و  کهگیلویه 
برای تکمیل و تجهیز موزه بزرگ باستان شناسی یاسوج 

اختصاص یافت.
خبرنگاران  جمع  در  شنبه  سه  روز  پور  طالبی  سعید 
کهگیلویه و بویراحمد در یاسوج اظهار داشت: با این اعتبار 
در  و  تکمیل  استان  مرکز  باستان شناسی  موزه  تجهیزات 

آینده نزدیک شاهد افتتاح کامل این پروژه خواهیم بود.
هزار   ۲ زیربنای  با  زمینی  در  یاسوج   موزه  افزود:  وی 
مساحت  مترمربع  هزار   ۱۱ و  زیربنا  مترمربع   ۷۵۰ و 

ساخته شده است.
صنایع دستی  و  گردشگری  میراث فرهنگی،  مدیرکل 
نمایش  سالن  مساحت  داد:  ادامه  بویراحمد  و  کهگیلویه 
این پروژه ۶۰۰ مترمربع است که  سه هزار شی موزه ای 
شامل هشت هزار قلم شی در استان وجود دارد که در این 

سالن به نمایش گذاشته می شود.

مدیرعامل شرکت آب و فاضالب استان خبر داد

تنش آبی در ۶ شهر و ۲۳۰ روستای 
کهگیلویه و بویراحمد

مدیرعامل شرکت آب و فاضالب استان کهگیلویه و بویراحمد 
از تنش آبی در ۶ شهر و ۲۳۰ روستای این استان خبر داد.

اکنون ۲۳۰ روستا و ۶ شهر استان  “اسفندیار برخه” گفت: 
کهگیلویه و بویراحمد با تنش آبی مواجه هستند.

دیشموک،  باشت،  سخت،  سی  یاسوج،  شهرهای  افزود:  وی 
لنده و مارگون  ۶ شهری این استان هستند که با تنش آبی 

مواجه می باشند.
مدیرعامل شرکت آب و فاضالب استان کهگیلویه و بویراحمد 
با تنش آبی  اینکه جمعیت روستاها و شهرهایی که  بیان  با 
مواجهند ۱۰۸هزار نفر است، اظهار کرد: از این تعداد۱۸ هزار 

نفر روستایی و حدود ۹۰ هزار نفر شهری هستند.
با تنش آبی مواجه  برخه تصریح کرد: بیشتر روستاهای که 
هستند در شهرستان های بویراحمد دنا و مارگون می باشند 
آنها  آبی ها  منابع  اند  شده  واقع  ارتفاع  در  اینکه  علت  چه 

خشک، نیمه خشک یا کم آب شده است.
و  کهگیلویه  استان  روستای   ۶۰ اکنون  هم  داد:  ادامه  وی 

بویراحمد به وسیله تانکر سیار آبرسانی می شوند.
مدیرعامل شرکت آب و فاضالب استان کهگیلویه و بویراحمد 
بیان کرد: اعتبارات محرومیت زدایی به استان اختصاص داده 
شده که در حال تالش هستیم برای جذب اعتبارات و انتظار 

داریم اعتبارات استانی نیز بیشتر شود.

طی 4 ماه اول امسال صورت گرفت؛

امدادرسانی اورژانس کهگیلویه و 
بویراحمد به بیش از ۱۲ هزار حادثه

رئیس اورژانس ۱۱۵استان کهگیلویه و بویراحمد گفت: طی 
چهار ماهه امسال ۱۲ هزار و ۶۸4 حادثه در این استان امداد 

رسانی شده است.
“جهانبخش وحدت نژاد” افزود: از این تعداد سه هزار و ۲۸۷ 

مورد ماموریت مربوط به حوادث رانندگی بوده است.
و  هزار  چهار  را  رانندگی  حوادث  از  ناشی  مصدومان  وی 
۷۳۶ نفر اعالم و اظهارکرد: در این مدت 4۹ نفر در حوادث 

رانندگی این استان جان خود را از دست داده اند.
رئیس اورژانس ۱۱۵استان کهگیلویه و بویراحمد با اشاره به 
۱۳ مورد غرق شدگی در چهار ماهه امسال خاطرنشان کرد: 

۲4۳ مورد ماموریت مربوط به زنان و زایمان بوده است.
وحدت نژاد با بیان اینکه در این مدت ۷4۸ مورد امدادرسانی 
بقیه  کرد:  عنوان  است،  انجام شده  عروقی  قلبی  بیماران  به 
اورژانسی  ماموریت های  سایر  به  مربوط  رسانی  امداد  موارد 

بوده است.
وی اظهار کرد: طی این مدت 4۹ ماموریت توسط اورژانس 

هوایی استان کهگیلویه و بویراحمد انجام شد.
تصریح  بویراحمد  و  کهگیلویه  استان   ۱۱۵ اورژانس  رئیس 
گرفته  های  تماس  مجموع  از  امسال  ماهه  چهار  طی  کرد: 
و  هزار   ۱۲ بویراحمد،  و  کهگیلویه  استان  اورژانس  با  شده 
رسانی  امداد  استان  این  در  حادثه  و  عملیاتی  تماس   ۶۸4

شده است.
وحدت نژاد ضمن گالیه از ایجاد برخی مزاحمت های تلفنی 
کرد:  تاکید  بویراحمد  و  کهگیلویه  استان  اورژانس  برای 
اورژانس  به  تلفنی  مزاحم  تماس   ۹۰۰۰ حدود  همچنین 
استان نیز داشته ایم که تنها یک نفر ۵۰۰ بار مزاحم اورژانس 

شده است.
وحدت نژاد بیان کرد: در سال ۱4۰۰کل مصدومین تصادفی 
استان کهگیلویه و بویراحمد ۳۷۵۸نفر بوده که بطور میانگین 
روزی ۳۰مصدوم داشته این در حالی است که در سال ۱4۰۱ 
روزی  میانگین  بطور  که  بوده   4۷۳۶ تصادفی  مصدومین 

۳۸مصدوم داشتیم و حدود روزانه ۸مصدوم افزایش یافت.

جشنواره رسانه ای »َزّناره«
 در استان برگزار می شود 

جشنواره  گفت:  بویراحمد  و  کهگیلویه  هنری  حوزه  رییس 
رسانه ای »َزنّاره« )بخشی از لباس رزم عشایر( از سوی این 

نهاد فرهنگی در استان برگزار می شود. 
اخیر  بیانات  به  توجه  با  داشت:  اظهار  اسالمی  محمدشریف 
رهبر معظم انقالب در دیدار با دست  اندرکاران کنگره شهدای 
بر نقش عشایر در  له  تأکید معظم  جامعه عشایری کشور و 
طول ۲ - سه قرن گذشته، حوزه هنری کهگیلویه و بویراحمد 
این جشنواره را با محوریت فرهنگ و زیست بوم عشایر برگزار 

می کند. 
وی افزود: بخش های ۶ گانه این جشنواره شامل تیتر، خبر، 

گزارش، مقاله، کلیپ خبری و عکس خبری است. 
رییس حوزه هنری کهگیلویه و بویراحمد بیان کرد: موضوع 
های این جشنواره شامل آداب، سنن و فرهنگ عشایر، نقش 
فرهنگ  و شهادت،  ایثار  و  عشایر  امنیت،  و  دفاع  در  عشایر 
پیوند  و  شاهنامه  بستر  بر  پروری  حماسه  خوانی،  شاهنامه 

فرهنگ شاهنامه خوانی و عشایر است. 
این  به  اثر   ۲ ارسال  به  مجاز  فرد  هر  کرد:  عنوان  اسالمی 
جشنواره است و اثر ارسالی نیز باید در بازه زمانی پنج خرداد 
تا ۳۰ مردادماه ۱4۰۱ در رسانه های کهگیلویه و بویراحمد 

منتشر شده باشد. 
وی ابراز داشت: انتشار در رسانه های رسمی همچون رسانه 
ملی و روزنامه ها، خبرگزاری ها و پایگاه های خبری از دیگر 

شرایط ارسال آثار به این جشنواره است. 
رییس حوزه هنری کهگیلویه و بویراحمد گفت: رسانه های 
آثار  و  مستعار  نام  یا   نویسنده  نام  بدون  آثار  مجوز،  بدون 
پذیرفته  جشنواره  این  در  جغرافیایی  حوزه  با  غیرمرتبط 

نخواهند شد. 
اسالمی اظهار داشت: عالقمندان به شرکت در این جشنواره 
با  فایل پی. دی. اف همراه  قالب  را در  آثار خود  توانند  می 
شماره  به  اپ  واتس  رسان  پیام  طریق  از  کامل  مشخصات 

۰۹۱۷۷4۱۱۷۳۲ ارسال کنند. 
وی افزود: مهلت ارسال آثار به این جشنواره تا ۱۵ شهریورماه 
امسال  شهریورماه   ۳۰ نیز  آن  پایانی  آیین  و  است   ۱4۰۱
برگزار می شود.  اسالمی بیان کرد: جایزه نقدی نفر اول هر 
بخش این جشنواره ۱۰ میلیون ریال، نفر دوم هفت میلیون 

ریال و نفر سوم نیز پنج میلیون ریال است.

استانداری  عمرانی  امور  هماهنگی  معاون 
بویراحمد گفت: دستگاههای  کهگیلویه و 

اجرایی این استان آماده باش هستند.
کیامرث حاجی زاده روز سه شنبه چهارم 
ستاد  نشست  در   ۱4۰۱ ماه  مرداد  
پاپی زاده  حضور  با  که  بحران  مدیریت 
برگزار  کشور  عشایر  امور  سازمان  رئیس 
مدیریت  شورای  مصوبات  گفت:  شد، 
بحران چون با جان و مال مردم سر و کار 
مدیران کل  و حضور  دارد الزم االجراست 
در  امدادی  و  عملیاتی  مدیران  بخصوص 

جلسات هم الزامی است.
اینکه شورای مدیریت بحران  بیان  با  وی 
با توجه به ورود سامانه رگبارهای موسمی 
هشدارهای  و  اخطاریه  و  فعال  استان  به 
کشور  ایران  افزود:  است،  شده  داده  الزم 
و  کهگیلویه  استان  و  است  بالخیزی 
بویراحمد به لحاظ توپوگرافی از این قاعده 
همواره  مدیران  بنابراین  نیست  مستثنی 

آماده مقابله با بالیای طبیعی باشند.
استانداری  عمرانی  امور  هماهنگی  معاون 
تشکیل  خواستار  بویراحمد  و  کهگیلویه 
و  شد  استان  دستگاه های  بحران  ستاد 
و  کارکنان  ماموریت  و  مرخصی  گفت: 
مدیران لغو شده و حق خروج از استان را 
ندارند و اگر مورد اضطراری وجود داشت با 

معاون عمرانی یا استاندار هماهنگ شود.
بودن  پیش بینی  غیرقابل  با  زاده  حاجی 
دستگاه ها  همه  گفت:  مونسونی  سامانه 
راهداری،  شهرسازی،  و  راه  جمله  از 
فرآورده های  پخش  شرکت  مسکن،  بنیاد 

باشند،  آماده  و  فعال  احمر  هالل  نفتی، 
اعالم  احمر  هالل  تغذیه  و  اسکان  ذخایر 
و بیمارستان ها در آماده باش کامال باشند.

وی با اشاره به سه کانون خطر در استان 
گفت: آبشار یاسوج، تنگ مهریان و پارک 
استان  خطر  پر  کانون  سه  بشار  ساحلی 
است که باید هر چه سریعتر تخلیه شوند.

استانداری  عمرانی  امور  هماهنگی  معاون 
کهگیلویه و بویراحمد به جمعیت عشایری 
درصد   ۵۰ کرد:  عنوان  و  اشاره  استان 
جمعیت استان عشایری و روستایی است.

وی بیان کرد: جمعیت عشایری استان ۷۵ 
است  خانوار  هزار   ۱۲ قالب  در  نفر  هزار 
تشکیل  را  استان  جمعیت  درصد   ۱۰ و 
می دهد که اطالع رسانی به عشایری جدی 

گرفته شود.
وی بر بیمه عشایر تاکید کرد و گفت: همه 

دستگاه ها پای کار باشند.
رئیس سازمان  پاپی نژاد،  عباس  همچنین 
تالش  به  اشاره  با  کشور  عشایری  امور 
شاهد  نزدیک  از  گفت:  استان  مدیریتی 
تالش های استاندار برای پیگیری اعتبارات 
سفر سال گذشته رئیس جمهور به استان 

کهگیلویه و بویراحمد بودم.
استاندار  پیگیری های  با  کرد:  اظهار  وی 
سفر  اعتبارات  به  تومان  میلیارد   ۸۰۰
رئیس جمهور به استان اضافه و اعتبارات 

به دو هزار میلیارد تومان افزایش یافت.
 ۱۶۰ اختصاص  به  اشاره  با  پاپی زاده 
میلیارد تومان اعتبارات ملی به امور عشایر 
استان تصریح کرد: ۲۵۰ میلیارد تومان از 

عشایر  امور  به  جمهور  رئیس  سفر  متمم 
اختصاص داده شد و امسال حرکت جدی 
و متفاوتی برای عشایر انجام خواهیم داد.

 وی  همچنین خواستار انتقال عشایر و دام 
آنها به مکان های امن شد و بیان کرد: با 
توجه به ورود سامانه بارشی به جو استان 
اسکان موقت برای عشایر پیش بینی شود.

طی اطالعیه ای از سوی شهرداری،
پارک های شهر یاسوج

 تعطیل شدند
کهگیلویه  استان  مرکز  یاسوج،  شهرداری 
سیل  وقوع  به  نسبت  نیز  بویراحمد  و 

خطرناک اطالعیه ای صادر کرد.
 متن این اطالعیه به شرح زیر است؛

یاسوج  شهر  فهیم  شهروندان  اطالع  به 
اجرای  در  رساند،  می  عزیز  مهمانان  به 
مصوبات ستاد بحران و هشدار های مکرر 
استان  و  کشور  هواشناسی  سازمان  به 
وقوع  خصوص  در  بویراحمد  و  کهگیلویه 
سیل خطرناک در روزهای آینده در شهر 
یاسوج کلیه پارک های تفریحی از جمله 
آبشار مهرورزی ساحلی و غدیر این شهر 
ممنوع  ورود  و  تعطیل  ثانوی  اطالع  تا 

می باشند.

ممنوعیت قرار گرفتن 
در مسیر رودخانه ها؛

تعطیلی مراکز اقامتی و گردشگری
استانداری  بحران  مدیریت  مدیرکل 
گفت  نیز   بویراحمد  و  کهگیلویه 

ستاد  عضو  دستگاه های  و  فرمانداری ها 
تابعه  شهرداری های  و  بحران  مدیریت 
به  سیل  احتمالی  با خطرات  مقابله  برای 

حالت آماده باش قرار بگیرند.
علیرضا نیکروز روز سه شنبه چهارم مرداد 
ماه ۱4۰۱ در  نشست کارگروه  آموزش 
در جمع  بحران  مدیریت  رسانی  اطالع  و 
هشدار  به  اشاره  با  بحران  ستاد  اعضای 
های  توده  ورود  و  هواشناسی  سازمان 
استعداد های فصلی به استان ها از جمله 
احتمال  و  بویراحمد  و  کهگیلویه  استان 
بارش های سیل آسا و رعد و برق و وزش 
در  ها  دستگاه  همه  طوفان  و  شدید  باد 

حالت آماده باش کامل قرار بگیرند.
اجرایی  دستگاه های  کلیه  اظهارکرد:  وی 
روز  از  شهرستان ها  و  استان  سطح  در 
و  باش  آماده  حالت  در  تیر   ۵ چهارشنبه 
کلیه مأموریت ها و مرخصی لغو می شود.

مدیرکل مدیریت بحران استان کهگیلویه 
عشایر  امور  کرد:  خاطرنشان  بویراحمد  و 
از  را در جهت جلوگیری  تمهیدات الزم  
آسیب و عشایر عزیز انجام بدهند  و عشایر 
رودخانه ای  و  ها  مسیل  حاشیه  در  اتراق 
را  فصلی اجتناب کنند و خطرات صاعقه 

جدی بگیرند.
فعالیت های  کلیه  کرد:  تصریح  نیمروز 
اطالع  تا  چهارشنبه  روز  از  کوهنوردی 
عهده  بر  نظارت  مسئولیت  و  لغو  ثانوی 

ادارات ورزش و جوانان می باشد.
وی ادامه داد: شهرداری ها در شهر های 
بازگشایی  به  نسبت  دهیاران  و  استان 
و  عمومی   معابر  و  بندها  سیل  جداول 
اقدام  معابر  بازگشایی  و  تابلوها  استحکام 
تیرماه  پنجم  چهارشنبه  روز  از  و  نمایند 
و  گیرند  قرار  کامل  باش  آماده  حالت  در 
کلیه مکان های عمومی و پارکها را تعطیل 

نمایند.
استانداری  بحران  مدیریت  مدیرکل 
کرد:  عنوان  بویراحمد  و  کهگیلویه 
فرهنگی  میراث  و  گردشگری  سازمان 
اقدام  تفرجگاه ها  به  تخلیه سازی  نسبت 
کرد: سازمان جهاد  تاکید  نیکروز  نمایند. 
شهرستان  و  استان  شیالت  و  کشاورزی 
به حداقل  در جهت  را  تمهیدات الزم  ها 
شیالت  مزارع  و  باغات  خسارات  رساندن 
انجام  جات  صیفی  مزارع  و  ها  گلخانه  و 
و   کارشناسان  اعزام  با  ضمناً  و  دهند 
انجام  این خصوص   در  را  الزم  مشاوران 
با  استان  آب  امور  کرد:  بیان  وی  دهند  
بودن  روان  از  میدانی  گشت های  ایجاد 
مسیر رودخانه ها اطمینان حاصل نمایند.

دستیار رسانه ای رئیس ستاد کل 
نیروهای مسلح:

رسانه ها ضمن مطالبه گری 
امیدبخشی را سرلوحه

 کار قرار دهند
کل  ستاد  رئیس  ای  رسانه  دستیار 
نیروهای مسلح گفت: در رسانه  ها ضمن 
مطالبه گری و انتقاد سازنده باید به گونه 
ای صحبت کنیم که بدخواهان از آن سوء 

برداشت نکنند و ناامیدی تزریق نشود.
 ۲۰ از  بیش  اینکه  بیان  با  زمانی  سردار 
رسانه  عرصه  در  را  خود  خدمت  از  سال 
سپری کرده اظهار کرد: برای پی بردن به 
رسالت اصحاب رسانه می بایست به آیاتی 
از قرآن کریم اشاره کرد زیرا قرآن کامل 

ترین و منطقی ترین رسانه است.
وی اظهارکرد: ما باید چگونگی حرف زدن 
را یاد بگیریم که این چگونه حرف زدن و 
زدن؛   حرف  زمانی  چه  و  زدن  حرف  چه 

نقطه مغفول وضعیت فعلی کشور است.
دستیار رسانه ای رئیس ستاد کل نیروهای 
مسلح با بیان آیاتی از سوره طه و مکالمه 
خداوند با حضرت موسی )ع( خاطرنشان 
با  پروردگار  زدن  حرف  از  هدف  کرد: 
چگونگی  که  بوده  این  موسی  حضرت 
خوب حرف زدن نوع بشر با یکدیگر را یاد 
درستی  به  یکدیگر  با  چگونه  اینکه  دهد 

صحبت کنیم.
زمانی تصریح کرد: خداوند در قرآن کریم 

با زبان ساده با پیامبر خود حضرت موسی 
درست  باید  هم  رسانه  و  می زند  حرف 
حرف زدن را در جامعه ترویج کند اینکه 
را  ما  حرف  همه  تا  بزنیم  حرف  چگونه 
که  بگوییم  سخن  ای  گونه  به  و  بفهمند 

مقابله تلقی نشود.

وی ادامه داد: خبر را باید صحیح منتشر 
پیدا  یقین  موضوعی  به  هرگاه  و  کنیم 

کردیم آن موضوع را خبری کنیم.
ارتباطات  مدیر  و  ای  رسانه  دستیار 
رئیس ستاد کل نیروهای مسلح در ادامه 
رسانه  اصحاب  جمع  در  خود  اظهارات 
بویراحمد عنوان کرد:  و  استان کهگیلویه 
بداند  را  خود  مرتبه  و  مقام  اگر  رسانه 
جایگاهی باالتر و بلندتر از جایگاه کنونی 

برای خود متصور خواهد شد.
و  وظیفه حق طلبی  اینکه  بیان  با  زمانی 
تاکید کرد:  شفاف سازی در رسانه داریم 
باشیم  نداشته  اغماض  رسانه ای  بحث  در 
که  کنیم  صحبت  ای  گونه  به  باید  اما 
بدخواهان نظام از آن برداشت سوء نکنند.

وی با تاکید بر این که معتقد به سانسور 
که  دارد  ای  وظیفه  هم  رسانه  و  نیستیم 
بگوید تا مشکالت برطرف شود یادآور شد: 
اما نباید طوری حرف بزنیم که این حرف 
قرار  استفاده  سوء  مورد  دشمنان  توسط 

گیرد و موجبات ناامیدی را ایجاد کند.
دستیار رسانه ای رئیس ستاد کل نیروهای 
مسلح تصریح کرد: رسانه باید دلسوزانه و 
سازنده حرف خود را بزند رسانه ها وظیفه 

دیدند  نقصانی  و  مشکلی  کجا  هر  دارند 
تذکر دهند اما به گونه ای نباشد که روی 
زیر  های  شاخه  و  باشند  نشسته  درختی 
پای خود را قطع کنند. زمانی اظهارکرد: با 
حوصله امروز دیگر مانند گذشته  نیست 
حتی  و  روزنامه ها  ته  تا  سر  از  مردم  که 
مردم  بخواندند.  را  خبر  یک  مطلب  کل 
کنند  می  توجه  لید  و  تیتر  به  بیشتر 
که  کنیم  انتخاب  تیترهایی  باید  بنابراین 
و  نیفتاده  اشتباه  به  آنها  با خواندن  مردم 
عجوالنه و هیجانی قضاوت نکنند. باید بر 
روی حرف اول دقت الزم را داشته باشیم. 
وی با بیان اینکه مشکالت معیشتی برای 
انتقاد  همه آحاد جامعه است یادآور شد: 
به جا و الزم است اما نباید اجازه داد که 
دشمنان اطراف ما از آن بهره برداری سوء 
دهیم  انجام  خبری  کار  گونه ای  به  کنند 
رسانه های  به  مراجعه  جای  به  مردم  که 
بیگانه به رسانه های داخلی اعتماد الزم را 
داشته باشند همچنان که رهبری فرمودند 
جهاد  به  مسئول  این  است.  رسانه  جنگ 
تبیین مورد اشاره مقام معظم رهبری هم 
اشاره کرد و گفت: نباید فقط بگوییم که 
جهاد تبیین مهم است بلکه باید گفت که 
تاکنون  تبیین  زمینه جهاد  در  کاری  چه 

انجام داده ایم.

این مسئول در ستاد کل نیروهای مسلح 
شهید  افکار  باید  ما  امروز  شد:  یادآور 
دهیم  تحویل  آینده  نسل  به  را  سلیمانی 
شهید  ندهیم  اجازه  تبیین  جهاد  با  باید 

سلیمانی را برای آینده تحریف کنند.
انقالب  پاسداران  سپاه  اینکه  بیان  با  وی 
و  می کند  حمایت  را  ها  رسانه  اسالمی 
حمایت از آنها پاسداری از انقالب است به 
برخی از دغدغه های رسانه های کهگیلویه 
قومی  انتصابات  خصوص  در  بویراحمد  و 
معتقدیم  گفت:  و  کرد  اشاره  ای  قبیله  و 
شایسته ساالری  باید  انتصاب ها  در  که 
نباید  مدنظر قرار گیرد و شایسته ساالری 
تنها لقلقه زبان ها باشد بلکه باید در عمل 
این کار را انجام دهیم. دستیار رسانه ای 
بیان  با  مسلح  نیروهای  کل  ستاد  رئیس 
اینکه نباید منتظر باشیم که این وضعیت 
یک شبه برطرف شود افزود: شک نداریم 
به  دادن  سامان  بنای  رئیسی  اهلل  آیت 
از  همچنین  زمانی  دارند.  را  ها  مدیریت 
مدیریت های فرهنگی در استان خواست 
پر  آنها  به  و  رفته  رسانه ها  حمایت  به  تا 
بتواند حرف  تا رسانه ها هم  بال دهند  و 
با  مردم را زده و مطالبه گری کنند. وی 
نهاد  و  دستگاه  تعداد ۲۸  اینکه  به  اشاره 
فرهنگی در کشور وجود دارد، یادآور شد: 
نباید این دستگاه ها به مانند مجمع الجزایر 

اقدام کنند.
 سرگرد پاسدار فخرالدین رضایی، مسئول 
و  کهگیلویه  استان  رسانه  بسیج  سازمان 
آخرین وضعیت  از  گزارشی  نیز  بویراحمد 
و  کرد  ارائه  استان  خبرنگاران  و  رسانه 
استان در  بسیج رسانه  اقدامات  از  بخشی 
به  رفاهی  و  آموزشی،خدماتی  بخش های 

اصحاب رسانه را بیان کرد.

برای مقابله با سیل احتمالی :

آماده باش در کهگیلویه و بویراحمد

بویراحمد  و  پرورش کهگیلویه  و  آموزش  مدیرکل 
گفت: میزان تحصیل دانش آموزان هر سه مقطع 
ابتدایی و متوسطه اول و دوم این استان در مدارس 
از  بیش  درصد   ۳.۲ غیردولتی  آموزشی  مراکز  و 

میانگین کشوری است. 
اظهار داشت: ۱۵ درصد دانش  حسنعلی عزتخواه 
آموزان کهگیلویه و بویراحمد در مدارس و مراکز 

آموزشی غیردولتی تحصیل می کنند. 
آمار میانگین کشوری میزان  بر اساس  افزود:  وی 
تحصیل دانش آموزان در مدارس و مراکز آموزشی 

غیردولتی ۱۱.۸ درصد است. 

بویراحمد  و  پرورش کهگیلویه  و  آموزش  مدیرکل 
مدرسه  در ۱۷۷  نفر  و ۵۰۰  هزار  پنج  کرد:  بیان 
از  تربیت بیش  تعلیم و  استان کار  این  غیردولتی 

۲۳ هزار دانش آموز استان را بر عهده دارند. 
آموزشی  مراکز  و  مدارس  کرد:  عنوان  عزتخواه 
را  سنگینی  بار  بویراحمد  و  کهگیلویه  غیردولتی 
استان  این  پرورش  و  آموزش  کل  اداره  دوش  از 
در  آموزی  دانش  تراکم  کاهش  عامل  و  برداشته 

مدارس دولتی استان است. 
در  آموزش  بر  تربیت  بودن  مقدم  به  اشاره  با  وی 
مدارس کشور و کهگیلویه و بویراحمد، ابراز داشت: 
تالش می شود که اولیای دانش آموزان این استان 
از پیش به مدارس استان به عنوان  کانون  بیش 

امن تربیت اسالمی اعتماد کنند. 

و  کهگیلویه  ورزش  تاریخ  در  بار  اولین  برای 
بویراحمد »رضا آذر شب« کشتی گیر ملی پوش 
نوجوانان  کشتی  قهرمانی  رقابت های  در  کشور 

جهان مقام سوم و مدال برنز را کسب کرد.
استان  جوانان  و  ورزش  عمومی  روابط  مسئول 
کهگیلویه و بویراحمد گفت: برای اولین بار در تاریخ 
ورزش کهگیلویه و بویراحمد رضا آذر شب کشتی 
گیر ملی پوش کشور در رقابتهای قهرمانی کشتی 
کسب  را  برنز  مدال  و  سوم  مقام  جهان  نوجوانان 
موفقیت  این  تبریک  ضمن  حاتمی  آرمان  کرد. 
آذرشب  رضا  افزود:  استان  ورزش  برای  بزرگ 

در  کشورمان  نوجوانان  کیلوگرم   ۸۰ کشتی گیر 
میدان  به  نماینده صربستان  برابر  رده بندی  دیدار 
رفت و در یک دیدار یک طرفه حریف را با نتیجه 
۸ بر صفر شکست داد و به مدال برنز این رقابت ها 
و  ورزش  عمومی  روابط  مسئول   . کرد  کسب  را 
جوانان استان تصریح کرد: آذرشب در دور اول این 
بر صفر   ۳ نتیجه  با  را  فنالند  رقابت ها کشتی گیر 
با  را  شکست داد، در دور دوم کشتی گیر استونی 
از پیش روی برداشت، در دوره  نتیجه ۸ بر صفر 
سوم با ضربه فنی کشتی گیر ژاپن را مغلوب کرد 
و در نیمه نهایی بدلیل مصدومیت انگشت دست 

مقابل کشتی گیر آذربایجانی تن شکست خورد .
اولین مدال  سید رضا آذرشب بعنوان کشتی گیر 
استان  برای  را  کشتی  جهانی  و  آسیایی  های 

کهگیلویه و بویراحمد کسب کرده است .

۱5 درصد دانش آموزان استان 
در مدارس غیر دولتی هستند 

اولین مدال برنز تاریخ ورزش استان 
در رقابت های کشتی نوجوانان جهان
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متولد فروردین : 
دوستان شما به خاطر کارهایی که تازه انجام داده اید خیلی عصبانی 
به نظر می رسند، اما نباید تنها بر پایه قضاوتهای آنها تصمیم گیری 
کنید. مشکل این است که هرکسی دیدگاه های احساسی و معنوی 
نگاه  خود  دید  به  را  جهان  کدام  هر  آنها  و  دارد  را  خودش  خاص 
می کنند. کمکهای بیشماری که شما تازگیها دریافت کرده اید شاید 
وقتی  بمانند.  باقی  ناگفته  و  ابهام  در  مسائل  از  خیلی  شوند  باعث 

فرصتی پیش روی شما قرار دارد خیلی سریع حرکت نکنید.
متولد اردیبهشت :

 هم اکنون زمان کار کردن و سر و سامان گرفتن از نظر کاری است، 
اما زمانی را هم باید به تفریح کردن اختصاص بدهید. سیاره بهرام در 
پنجمین خانه نشانه شما که خانه تفریح و بازی است قرار دارد. اگرچه 
شما باید با احتیاط کامل برنامه های خود را سازماندهی کنید، ولی 
این نوع مدیریت برنامه فقط زمانی حاصل می شود که شما به تفریح 

و بازی نیز پرداخته باشید.
متولد خرداد :

 اکنون کار کردن بر اساس آنچه که قباًل انجام داده اید ساده تر است، 
اما پیدا کردن جایگاه جدیدی برای به ثمر نشاندن تالشهایتان کار 
سختی است. شما امروز، فقط به خطر اینکه به سرعت خود بیفزایید، 
ابتدا مثل حرکت سریع یک خرگوش با سرعت به جلو حرکت کرده 
و بعد مثل یک الک پشت حرکت خود را آرام می کنید. اگرچه ریتم 
اما  کند،  را عصبانی  است همکارانتان  ممکن  کاری شما  ناهماهنگ 
روش  بهترین  توانایی هایتان  سطح  رساندن  حداکثر  به  برای  اکنون 

است. 
متولد تیر :

 برنامه های شما مثل فکرتان پرمشغله هستند، اما خصوصیات شما 
به گونه ای است که از مدیریت زمانی نادرست بیشتر از کنسل شدن 
قرار مالقاتها ناراحت می شوید. شما اکنون فراموشکار شده اید؛ البته 

فقط دست و بالتان تنگ تر شده است. 
متولد مرداد :

 اینکه شما تشخیص داده اید رویاهای شما می توانند مهم تر از حقایق 
سرد و بی روح باشند، کمی تکان دهنده است. حتی اگر شما کارهای 
را که می توانستید  اطالعاتی  تمام  و  انجام داده اید  را  مقدماتی خود 

گرفته اید، هنوز چیزی کم است. 
متولد شهریور :

 احتماالً امروز از دنده چپ بلند شده اید، اما گذشته را فراموش کنید 
و به حال فکر کنید.دوستان و همکارانتان می خواهند شما را بی گناه 

بدانند اما شما باید با آنها بسازید.
متولد مهر :

 شخصی امروز ممکن است که قصد و نیات شما را اشتباه تعبیر کند، 
در حالیکه ثابت شده است که شما نمی توانید با توجه به جلد یک 
کتاب در مورد آن قضاوت کنید. فعالیتهای شما با قلب شما متناقض 

هستند و هر کدام به راهی جدا می روند. 
متولد آبان :

پلوتو  و  ماه  که  چرا  دارند،  زیادی  انتظارات  شما  از  دیگران  امروز   
تورهای  در  انگار  حاال  تا  شما  می کنند.  تحریک  را  شما  احساسات 
جادویی مرموز سیر می کردید، ولی حاال وقت این است که درمورد 

کارهایی که پیش رو دارید تصمیم جدی بگیرید. 
متولد آذر :

انجام   شما زمان خود را به بطالت می گذرانید، بهتر است کارهایی 
دهید که برای شما مفید باشد نه این که از توانایی هایتان استفاده 
نکنید و همه استعدادهای شما کشف نشده باقی بماند. قضاوت های 
نادرستی را در رابطه با افراد انجام می دهید، مهم تر از آن همه این 
کارها را در زندگی تان اجرا می کنید به همین دلیل باعث شده است 

که زندگی شما در گذشته گره های بسیاری داشته باشد. 
متولد دی : 

اکنون  بود  آمده  بوجود  تان  برای  قبال  که  ستیز سختی  و  درگیری 
که  کنید  احساس  است  ممکن  داد.  خواهد  نشان  را  خود  عواقب 
شخصی درست در مقابل شما کارهای مخفیانه ای انجام می دهد با 
این حال هیچ کس متوجه آن نمی شود و آشکارا چیزی نمی گوید. 
بهترین کاری که می توانید بکنید این است که تا می توانید خوش 

بین باشید حتی اگر احساسات تان مدام در نوسان باشند. 
متولد بهمن : 

در این اواخر فرصت های مناسب بسیاری چه از لحاظ جنبه اجتماعی 
و چه از لحاظ جنبه شخصی برای شما پیش آمده است اما متاسفانه 
شما نتوانسته اید از این فرصت های به نحو احسنت و عالی استفاده 
نگران  اما  امیدی شده اید  نا  و  یاس  نیز دچار  به همین خاطر  کنید 

نباشید زیرا الطاف خدواند دوباره شامل حال شما خواهد شد.
متولد اسفند :

ارتباط های  اید،   ارتباط های دوستانه ای را که به تازگی آغاز کرده 
درستی نیستند و به نتیجه ای که شما مد نظر دارید ختم نمی شود. 

شاید حتی پایان غم انگیزی داشته باشد. 
سر  را  موضوعی  هر  با  رابطه  در  کردن  رقتار  و صحیح  درست  طرز 
لوحه خود قرار دهید. تا زمانی که از تصمیمی اطمینان صد در صد 
پیدا نکرده اید در آن مسیر گام نگذارید زیرا شما فردی هستید که 
اگر در رابطه با کاری اطالع حتمی نداشته باشید تا پایان مسیر دچار 

استرس خواهید بود.

۳
فال روز 

عضو هیأت علمی دانشگاه علوم پزشکی ایران، 
کودکان  در  انکساری  عیوب  عوارض  به  نسبت 
هشدار داد و گفت: عیوب انکساری بر کیفیت 

تحصیلی دانش آموزان تاثیر منفی دارد.
انکساری  عیوب  داشت:  اظهار  نبوتی  پیام 
و  دوربینی  بینی،  نزدیک  از  اعم  کودکان  در 
آستیگماتیسم بر عملکرد تحصیلی کودکان در 

دوران مدرسه آثار منفی قابل توجهی دارند.
علمی  انجمن  پژوهش  و  آموزش  کمیته  مدیر 
اپتومتری ایران، با عنوان این مطلب که کودکان 
مبتال به نزدیک بینی و آستیگماتیسم غالباً در 

تخته  روی  کلمات  مشاهده  هنگام  و  دور  دید 
دوربین  کودکان  افزود:  می شوند،  مشکل  دچار 
پیدا  مشکل  چشمی  نزدیک  کار  در  عمدتاً 

می کنند.
دبیر علمی بیست و چهارمین کنگره سراسری 
یکی  داد:  ادامه  ایران  اپتومتری  علمی  انجمن 
دیگر از مشکالت رایج بینایی در سنین کودکی، 
صورت  در  که  است  آمبلیوپی  یا  چشم  تنبلی 
به  می تواند  موقع  به  درمان  و  تشخیص  عدم 

اختالل بینایی دائمی منتهی گردد.
وجود  علت  به  چشم  تنبلی  در  گفت:  نبوتی 
عیوب انکساری زیاد، اختالف عیب انکساری دو 
چشم یا انحراف چشم تصویر واضحی از یک یا 
هر دو چشم به مغز ارسال نمی گردد و این عدم 
تکامل راه های عصبی بینایی، کاهش بینایی و 

اختالل عملکرد در بسیاری دیگر از عملکردهای 
بینایی نظیر تطابق چشمی و حرکات چشمی را 

به دنبال خواهد داشت.
عضو هیأت علمی دانشگاه علوم پزشکی ایران، 
تنبلی  درمان  و  تشخیص  برای  طالیی  سنین 
افزود:  از ۷ سالگی عنوان کرد و  را قبل  چشم 
بعد از این سنین درمان تنبلی چشم با دشواری 
به  مطلوبی  نتایج  است  ممکن  و  شده  مواجه 

همراه نداشته باشد.
علمی  انجمن  پژوهش  و  آموزش  کمیته  مدیر 
تمامی  است  الزم  کرد:  تاکید  ایران  اپتومتری 
تحت  مدرسه  دوران  به  ورود  از  قبل  کودکان 
یا  اپتومتریست  توسط  بینایی  کامل  معاینات 
وجود  صورت  در  تا  گیرند  قرار  پزشک  چشم 
و  عینک  تجویز  نظیر  الزم  اقدامات  مشکل، 

درمان تنبلی چشم صورت گیرد.
نبوتی به عالئم تنبلی چشم در کودکان اشاره 
یا  داخل  به سمت  انحراف چشم  و گفت:  کرد 
دور،  به  نگاه  هنگام  چشم  کردن  تنگ  خارج، 
کردن  گم  ضعیف،  تحصیلی  عملکرد  سردرد، 
یا جا انداختن خطوط هنگام مطالعه، پرهیز از 
نزدیک چشمی و همچنین، کج  مطالعه و کار 
کردن سر، از عالئم اختالالت بینایی در کودکان 

است.
وی افزود: در صورت وجود این قبیل مشکالت 
و عالئم در کودکان، الزم است والدین هر چه 
سریع تر نسبت به انجام معاینات چشم کودک 

خود اقدام کنند.
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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

 صغري خيل فرهنگ
در گفت وگوي�ي ک�ه ب�ا يك�ي از همرزمان 
ش�هيد عبدالرش�يد رش�وند آوه داشتيم، 
آش�نايي مختصري ب�ا اين ش�هيد بزرگوار 
يافتي�م و ب�راي همصحبتي ب�ا خانواده اش 
راهي اس�تان البرز ش�ديم. مي خواس�تيم 
لحظات�ي را در کن�ار زني س�پري کنيم که 
س�اليان نس�بتًا درازي همراه يک رزمنده 
زندگي کرده اس�ت و از اين رهگذر خود نيز 
يک رزمنده اس�ت. گزارش ديدار ما از خانه 
با صفاي يک ش�هيد مدافع حرم و گفت وگو 
با همسرش آذر رشوند آوه را پيش رو داريد.

 
 همه خانه يک شهيد

خانه شهيد رشوند آوه در استان البرز است. از 
تهران راه زیادي نيست و با گذر از اتوبان كرج 
به مهرشهر مي رسيم. خانه شهيد در بلوار گل ها 

قرار دارد كه چون نامش زیبا و سرسبز است. 
به خانه شهيد كه مي رسيم، در مي زنيم و اجازه 
ورود از طریق آیفون داده مي ش��ود. این خانه 
ساختماني چند واحده است و حياطي با صفا 
دارد. داخل حياط توجهم به گلدان هایي جلب 
مي ش��ود كه دور تا دور دیوار ب��ا نظمي خاص 
چيده ش��ده اند. آذر رش��وند آوه به اس��تقبالم 
مي آید. زني مهربان و صميمي كه مهمان نوازي 
را به حد رسانده است. پشت سرش مي روم تا با 
راهنمایي او وارد فضاي داخلي خانه شوم، اما بر 
خالف انتظارم من را به سمت پله هاي زیرزمين 
راهنمایي مي كن��د. به دنبالش م��ي روم و در 
فضاي كوچك زیر همكف مي گوید: »به منزل 

شهيد رشوند خوش آمدي.«
وسعت این خانه یا همان طبقه زیر همكف به 
50 متر هم نمي رسد. ابتدا فكر مي كردم همه 
این خانه ویالیي باید متعلق به شهيد باشد، اما 
گویي تنها همين زیر زمين استيجاري براي او 
بوده است. واحدي كوچك كه به محض ورود 
فكر مي كني وارد یك نمایش��گاه دفاع مقدس 
ش��ده اي! نمایش��گاهي كه روایتگر تصویري 
روزهاي جن��گ تحميلي تا س��ال ها خدمت، 
جهاد و مبارزه ح��اج عبدالرش��يد در مقاطع 
مختلف اس��ت. رزمنده اي كه پس از سال هاي 
دفاع مقدس، به روایتگري كاروان هاي راهيان 
نور مي پرداخت و در جبهه فرهنگي نيز خدمت 

مي كرد. 
كنار همه این زیبایي هاي به نمایش در آمده در 
این خانه كوچك و ساده مي نشينم و از همسر 
شهيد مي پرسم:»این خانه همه دارایي شهيد 

عبدالرشيد رشوند است؟«
مي گوید: »بله، همه دارایي شهيد این زیرزمين 
اس��ت و خانه اي قراردادي كه بعد از س��ال ها 
خدمت با كلي قسط و بدهي برایمان مانده و سر 
جمع همه آنچه شهيد از مال دنيا دارد با خانه و 

ماشين شاید به 60 ميليون هم نرسد.«
ذهنم ناگاه به طعنه هایي مي رود كه در خصوص 
دریافت حقوق هاي نجوم��ي و پول هاي كالن 
به خانواده ش��هدا زده مي ش��ود. همسر شهيد 
ادامه مي دهد: »از همان روز تشييع حرف هاي 
نامربوطي به گوشم رس��يد. اینكه هنوز پيكر 
شهيد تش��ييع نش��ده، 400ميليون تومان به 
حسابمان واریز ش��ده و دیگر نانمان در روغن 
است. چه باید گفت آنها نمي دانند یا خودشان 
را به ناداني زده اند. چگونه مي شود غيرت دیني 
و سربازي والیت حسين بن علي )ع(  را با ثمن 

ناچيز دنيایي معامله كرد.«
آرامش و ان��رژي خانه ش��هيد رش��وند آرامم 
مي كند. از همس��رش مي پرس��م: »این اتاقي 

كه ما در آن نشستيم شاید 20 متر هم نشود، 
اما گویي شهيدتان بيش از نيمي از آن را بعد از 

شهادتش به خود اختصاص داده است.« 
با خنده مي گوید: »بله، من همه آنچه از شهيد 
در دوران حضورش در جنگ تحميلي و سال ها 
بعد در سپاه و دوران حضورش در جبهه سوریه 
برایم مانده اس��ت را نگه داش��ته ام. ایشان هم 
مي دانست كه من عالقه زیادي به این كار دارم 
براي همين هيچ گاه مانع نشد. هر جا مي رفت 
یا هر مأموریتي كه داشت برایم چيزي مي آورد 
و مي گفت بي��ا برایت س��وغاتي آورده ام. پوكه 
فشنگ، پالك یا سربند یا هر چيزي كه نشان از 
جهاد و عطر شهدا داشت برایم عزیز و مهم بود 

براي همين نگه شان مي داشتم.«
 قاب منيف اشمر

ميان قاب هاي روي دیوار توجهم به قاب شهيد 
»علي منيف اش��مر« جلب مي شود. از همسر 
شهيد حكایت آن قاب عكس را مي پرسم. پاسخ 
مي دهد:»علي منيف اشمر یكي از نيرو هایي بود 
كه زیر نظر همسرم آموزش دید. رفاقت زیادي 
هم با هم داشتند، به طوري كه صيغه برادري 
بينشان خوانده ش��ده بود. بعد از اینكه علي به 
لبنان برگشت مدتي بعد برادرش جواد هم براي 
گذراندن دوره اي نزد همسرم آمد. عبدالرشيد از 
ایشان پرسيده بود چهره شما خيلي شبيه علي 

منيف اشمر است نسبتي با هم دارید؟
برادرش گفته بود بله علي برادرم اس��ت. خبر 
ش��هادت علي منيف اش��مر را هم خود ایشان 
به عبدالرش��يد مي دهد. آنجا این قاب عكس 
و كتاب زندگينامه ش��هيد را به عبدالرش��يد 
داده ب��ود. برادرش از ش��هادت عل��ي اینگونه 
روایت كرده بود: »اول فروردین س��ال 1375 
)29شوال 1416ه. ق، 20 مارس1996م( علی 
منيف اشمر لباس كماندویی نظاميان لبناني 
مزدور اس��رائيل را بر تن كرده، ب��ا همرزمان و 
فرماندهان خویش خداحافظی مي كند و براي 
اجراي عمليات استش��هادي عليه اشغالگران 
صهيونيست، عازم منطقه اش��غالي در جنوب 
لبنان مي ش��ود. علی حدود 30 كيلوگرم مواد 
منفجره همراه خود را در مسير كاروان نظاميان 
اسرائيلي در منطقه ي »َرّب ثالثين« منفجر  و 
جمع قابل توجهي از چكمه پوشان صهيونيست 
را به درك واصل مي كند. از آن روز به بعد این 
قاب عكس بر دیوار خانه ما ماندگار شد و براي 

هميشه جلوي چشمان همسرم ماند.«
 شهيد گمنام

خانم رش��وند در حالي كه پذیرای��ي مي كند  
مي گوید: »شهيد من خيلي گمنام است. چند 
روز پيش عكسي از ایشان در یك گروه درفضاي 
مجازي دیدم كه خيلي خوشحال شدم. امروز 

هم كه شما براي مصاحبه آمدید خوشحالم.«
فاميلي شهيد رش��وند و همسرش یكي است، 
به همين خاطر از همسر شهيد مي پرسم: »نام 
فاميلتان نشان مي دهد كه گویي نسبتي با هم 
دارید.« پاسخ مي دهد: »بله ما اهل روستاي اوه 
هستيم. روستایي در شهرستان الموت قزوین. 
ایش��ان پس��ر دایي من هس��تند. عبدالرشيد 
رشوند متولد 1346 است و من متولد 1352. 
ما اهل یك روس��تا بودیم و همه نزدیك به هم 
زندگي مي كردی��م. مادرم آن زم��ان فرزندي 
نداشت، عالقه زیادي هم به عبدالرشيد داشت. 
شب تولد من عبدالرش��يد مهمان خانه ما بود. 
نزدیكي هاي صبح من به دنيا مي آیم. آن زمان 
عبدالرشيد شش سال بيشتر نداشت اما برایم 
از آن ش��ب هميش��ه تعریف مي كرد. از شب 
تولد م��ن. گویي وقت��ي مي خواس��تند ناف را 

ببرند، گفته بودند ب��ه نام مهمان كوچك خانه 
عبدالرشيد مي بریم. اینطور مي شود كه من و 
عبدالرشيد به نام هم ش��دیم، اما خب روزگار 
است دیگر. شش ماه بيشتر نداشتم كه مادرم 
را از دست دادم. تا دو سالگي هم كنار خانواده 
عبدالرشيد بودم و هم در كنار خانواده خاله ام، 
تا اینكه پدرم ازدواج كرد و ما از روستا به تهران 
مهاجرت كردیم و اینگونه ارتباط من با خانواده 

مادري ام قطع شد.
10 س��ال، س��ختي و ناراحتي ه��اي زیادي را 
تحمل كردم بي آنكه بدانم مادرم به رحمت خدا 
رفته است. 10 سال بعد به روستایمان رفتيم و 
دختر عمویم سنگ مزاري را به من نشان داد و 
گفت این مزار مادرت است. آن روز بر من خيلي 
سخت گذشت. 10 سال بي مادري.... آنجا بود 
كه علت محبت هاي ندی��ده ام را در این مدت 
دانستم. كمي بعد افت تحصيلي كرده و درسم 

را رها كردم. 
آن زم��ان خانواده عبدالرش��يد خانه یيالقي و 
قشالقي داش��تند. در همان ایام شهيد رشوند 
آمد من و برادرم را با خود به یيالق برد. ما سه 
روزي در من��زل دایي ام بودی��م و آن چند روز 
مهماني بهانه اي شد تا دایي بار دیگر من را براي 

ازدواج با عبدالرشيد در نظر بگيرد.« 
 آغاز يک راه

روایت ش��يرین خانم رش��وند من را هم براي 

شنيدن داستان زندگي اش سر ذوق مي آورد. 
وقتي دور و برم را ن��گاه مي كنم و مي بينم این 
زن با چه ش��وقي تمام یادگاري هاي همس��ر 
شهيدش را روي دیوارها چس��بانده، به فكرم 
مي رسد این دو باید یك زندگي عاشقانه را پشت 

سرگذاشته باشند. 
همسر شهيد ادامه مي دهد: »سال 1365 پسر 
خاله ام لطف اهلل با ش��هيد رش��وند با هم راهي 
ميدان نبرد مي ش��وند و همان ابتدا با هم عهد 
مي بندند كه هر كدام از جبهه س��الم برگشت 
به س��راغ آذر برود، با او ازدواج كند تا دیگر در 
آن خانه نماند و س��ختي نكش��د. عبدالرشيد 
هشت ماه در جبهه بود. در مدت حضورش در 
جبهه جانباز ش��د اما پرونده اي نداشت. طبق 
قراري كه این دو با هم گذاشته بودند، لطف اهلل 
در شلمچه به شهادت مي رس��د و قرعه به نام 
عبدالرش��يد مي افتد. بعد از شهادت لطف اهلل 
مراسمي در روستا برایش برگزار شد كه من و 
پدر را راهي روستا كرد. خيلي خوشحال بودم 
كه به روستایمان مي روم. وقتي وسایل لطف اهلل 
را آوردند و وصيتنامه اش را خواندند ایش��ان از 
من در وصيتنامه اش یاد ك��رده و عكس من را 
هم همراه خودش برده بود. مدتي گذش��ت تا 
اینكه در سال 1368 خانواده عبدالرشيد براي 
خواس��تگاري به منزل پدرم آمدند. من هم به 
خواستگاري شان جواب مثبت دادم. 9ماه طول 

كشيد تا عيد سال 1369 زندگي مشتركمان را 
در كنار خانواده برادرش كه جانباز قطع نخاع 
بود آغ��از كردی��م. 250هزار توم��ان پول نقد 
مهریه ام بود كه با شهادتش بخشيده شد. من 

آن زمان 17سال داشتم. 
 سه شرط براي ازدواج

زندگي با كس��ي كه عمري رزمنده بوده است، 
قاعدتاً س��ختي هاي خ��ودش را دارد. از خانم 
رشوند مي خواهم از ش��رایط شغلي همسرش 
به عنوان یك نظامي بگوید:  »همس��رم س��ال 
1365 وارد س��پاه ش��د. آن زمان به من گفت 
كه مأموریت هاي من گاه و بيگاه اس��ت. شاید 
ماه ها و مدت ها بروم و نباشم. من همه شرایط 
ایشان را پذیرفتم، چراكه خودم عاشق جبهه و 
جنگ بودم و برادرش��ان كه جانباز قطع نخاع 
بودند هميش��ه در مقابل چش��مانم بود. خود 
ش��هيد درباره دوري و نبودن هایش به شوخي 
مي گفت خانم از قدیم گفته اند دوري و دوستي. 
ما هر چقدر دور باش��يم دوس��تي مان بيشتر 

خواهد بود.«
همسر شهيد شرط و شروط ازدواج شان را هم 
این طور بيان مي كند: »ش��هيد اولين شرطش 
این ب��ود كه من اج��ازه بدهم تا ایش��ان طبق 
عهدي كه س��ال ها پيش با دوس��تانش بسته 
است كليه اش را ببخشد. دومين شرطش هم 
سفر به لبنان براي مجاهدت بود. وقتي به این 
شرطش رسيد با تعجب گفتم مگر هنوز جنگ 
داریم؟ گفت بله هس��ت فلس��طين همچنان 
در جنگ به س��ر مي برد. در جنگ خودمان به 
خاطر شرایط س��ني كه امكان حضور چنداني 
برایم فراهم نشد. سومين در خواست ایشان هم 
دعا براي شهادت بود. من گفتم ان شاءاهلل. گفت 
ناراحت نيستي؟ گفتم نه. گفت شما از شهيدت 
)پسرخاله لطف اهلل( كه تو را دوست داشت بخواه 

كه من را شفاعت كند. 
 بخشيدن کليه

از همسر شهيد مي خواهم از حاصل این زندگي 
برایمان بگوید: »من و عبدالرشيد 25سال با هم 
زندگي كردیم. حاصل این زندگي دو فرزند به 
نام هاي روح اهلل متولد س��ال 1370 و دخترم 

گزارش خبرنگار »جوان« از خانه کوچک شهيد عبدالرشيد رشوند آوه  که يک موزه جنگ است

بخشيدن يكي از كليه ها شرط شهيد براي ازدواج بود
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88498481ارتباط با ما

فاطم��ه كه مطه��ره صدایش مي زني��م متولد 
1375اس��ت. نام روح اهلل هم ب��ه خاطر ارادت 
همس��رم به امام خميني و یكي از دوس��تانش 

سيدروح اهلل براي پسرم انتخاب شد. 
همانطور كه عبدالرشيد گفته بود نبودن هایش 
در زندگي بيشتر از بودن هایش شد. در این مدت 
ش��رط هایش یكي پس از دیگري محقق شد. 
عبدالرشيد سال1377 برنامه هدیه كليه ا ش را 
به یكي از بستگانمان انجام داد. به دكتر گفته بود 

بهترین كليه ام را اهدا كنيد.«
 راوي راهيان نور

 مرور تع��دادي از عكس ه��اي روي دیوار خانه 
شهيد رش��وند مربوط مي ش��ود به راهيان نور. 
همس��رانه هاي ش��هيد در این بخش بس��يار 

شنيدني است:
»من تا س��ال 89به راهيان نور نرفته بودم، اما 
عبدالرشيد هر س��ال از اوایل اس��فند تا اواخر 
فروردین راهي مناطق مي ش��د. ایش��ان راوي 
راهيان نور بود. یك بار از ایشان خواستم ما را هم 
با خود ببرد. گفت ایام عيد بليت بگيرید. من هم 
گرفتم و با فرزندانم به سمت جنوب راهي شدیم. 
صبح به دو كوهه رس��يدیم. یك هفته با آقاي 
رشوند بودیم و یك بار نزدیك شلمچه بودیم. به 
من گفت خانم داري به وصالت نزدیك مي شوي. 
پسر خاله ات اینجا شهيد ش��ده است. اینجا كه 
آمدي از شهيدت بخواه من را هم با خودش ببرد. 

گفتم ان شاءاهلل قسمت هر چه باشد.«
 مدافع حريم آل اهلل

از همسر شهيد مي خواهم از اولين روزهایي كه 
صحبت از مدافع حرم شدن شهيد به ميان آمد 

برایمان بگوید:
»دو س��الي از اتفاقات س��وریه مي گذشت كه 
گفت مي خواهم به س��وریه بروم، اما نمي دانم 
چرا جور نمي ش��ود. مهر 1393بود. مدارك را 

كه جمع آوري مي كرد از ایشان پرسيدم با چه 
كسي قرار است بروي؟ گفت با بچه هاي تبوك. 
بچه هاي تبوك هم��ان دوس��تان و همرزمان 
ش��هيد از دوران دفاع مقدس بودند كه از سال 
1365 با هم بودند. یك بار كه براي دیدار یكي 
از جانبازان جبهه مقاومت رفته بودیم به یكي از 
دوستانش س��فارش كردم گفتم این بنده خدا 
بال بال مي زند و اگر امكان دارد كارش را درست 
كنيد كه برود. براي راهي ش��دن عبدالرش��يد 
دست به دامانشان شدم. دوستش گفت دلخور 
نمي ش��وید كه برود؟ گفتم نه. ایشان با تجربه 
اس��ت باید برود و از تجربيات��ش در آن منطقه 
استفاده شود. در راه بازگشت بودیم كه به ایشان 
گفتم من براي اعزامت دست به دامان دوستت 
شدم. گفت جدي؟! گفتم بله. گفت اگر تو گفته 
باشي حتماً درست مي شود. یك روز خوشحال 
و خندان بشكن زنان وارد خانه شد گفت دلت 
بسوزد من گذرنامه ام را گرفته ام. وقتي گفت ته 
دلم خالي شد گفتم واقعا رفتني شدي، مباركت 

باشد. به سالمتي.«
خانم رشوند در پاسخ این سؤالم كه آیا فرزندانتان 
با رفتن پدر موافق بودند یا نه مي گوید: »فرزندانم 
خبر نداشتند. اصاًل كسي خبر نداشت ولي زمان 
خداحافظي آنها را در جریان گذاش��ت، اما این 
مأموریت ها براي روح اهلل و مطهره كاماًل عادي 

بود. آنها هميش��ه پدرش��ان را در حال جهاد و 
مأموریت دیده بودند. در نهایت عبدالرشيد در 
15 خرداد سال 1394 راهي ش��د و 25 مرداد 
برگشت. در مدت مرخصي اش عروسي دخترمان 
را برگزار كرد و با خيالي آسوده تر براي دومين بار 
و آخرین بار در تاریخ 15مهر94 راهي شد. زمان 
اعزام دومش از ایشان خواس��تم برادر و همسر 
ایش��ان را در جریان قرار دهد. ح��ال و هوایش 
تغيير كرده بود هر كسي در مدت مرخصي اش 
ایشان را مي دید مي گفت كه عبدالرشيد گویي 
آسماني شده، اینجایي نيست. آخرین بار از زیر 

قرآن ردش كردم. 
جنس حر ف ها و صحبت هاي همس��ر ش��هيد 
عبدالرش��يد رش��وند آدمي را ناخودآگاه به یاد 
همس��ر زهير بن قين مي اندازد؛ همان شيرزن 
كربال كه همسرش را راهي ميدان نبرد دشت بال 
نمود. براي این شيرزنان شنيدن خبر شهادت 
همسرانش��ان با صبري زینبي توأمان مي شود. 
آذر رشوند از آن لحظات چنان با صالبت سخن 
مي گوید كه جای��ي براي تردی��د نمي ماند كه 
این��ان درس آموخت��گان مكت��ب زینب )س( 
هس��تند. همس��رم به آنچه س��ال ها در پي آن 
مجاهدت نمود رس��يد. 6 آذر ماه سال 1394. 
وقتي دوستش آقاس��يد جانباز شد من ته دلم 
خالي شد. با خودم گفتم كه حتماً عبدالرشيد 
شهيد مي شود. گذشت تا شهادتش. بارها خواب 
دیده بودیم كه مراس��م با شكوهي را در اربعين 
برگزار مي كنيم اما قبل از شهادتش خودش هم 
خواب دیده بود كه در حياط مس��جد جمكران 
قبري مي كند وقت��ي نام متوفي را مي پرس��د 
صدایي از داخل مزار به گوش مي رس��د كه این 
مزار شماست. همان لحظه از مناره هاي مسجد 
صداي اذان به گوش مي رس��د. ای��ن خواب را 
براي همس��ر برادرش تعریف كرد و تعبيرش را 

خواست. ایشان هم گفته بود تعبيرش شهادت 
است. 

 يک شنبه به يادماندني
یك روز قبل از ش��هادت به من زنگ زد و گفت 
ان ش��اء اهلل یك ش��نبه مي آیم. اینجا كار نيمه 
تمامي دارم. همان یك ش��نبه بود كه بچه هاي 
پادگان خبر شهادتش را برایم آوردند. در نهایت 
هم با تشييع بسيار با شكوهي در قطعه شهداي 
مدافع حرم امامزاده محمد به خاك سپرده شد. 
انتهاي همكالمي مان كه فرا مي رسد از ارتباط 
ش��هيد با برادر جانبازشان كه س��ال ها در كنار 
هم زندگي كرده بودند مي پرسم. ارتباط خوبي 
بين برادرها و خانواده هایمان برقرار بود. ایشان 
بس��يار به امورات برادر جانبازش��ان رسيدگي 
مي كرد. هر زمان از پادگان مي رس��يد ابتدا به 
دیدار برادرش مي رفت. همان لحظه ورود یك 
س��الم نظامي به برادرش مي داد و منتظر آزاد 
باش ایشان مي ماند. شاید این سالم نظامي یك 
ربع طول مي كشيد اما او همچنان منتظر مي شد 
تا برادرش آزاد باش بگوید. بيشتر اوقات برنامه 
ناهار را در كنار ایشان داشت. وقتي هم كه پيكر 
همسرم را آوردند، ابتدا نزد برادرش بردند و در 
كنار تخت ایشان گذاشتند. همسرشان گفته بود 
آقا حاال به ایشان آزاد باش مي گویيد؟! برادرش 

گفته بود بله مي گویم آزاد. 

2 9 7
2 6

8 9
4 1 8 5
3 7 4

1 6 7
9 5

6 1
8 7 3

132569874
794812365
658743192
429187536
376295418
815634729
243951687
567328941
981476253

حل جدول 3136

برخی سوانح طبیعی و بحران ها 
پیامد تغییرات اقلیمی است

ضرورت  بر  کشورمان  احمر  هالل  جمعیت  رئیس 
حوزه  در  امدادگران  و  داوطلبان  جوانان،  توانمندسازی 
در  کولیوند  پیرحسین  کرد.  تاکید  اقلیمی  تغییرات 
نشست هم اندیشی با جوانان و نخبگان در حوزه اثرات 
توانمندسازی جوانان،  پیامدهای آن،  و  اقلیمی  تغییرات 
را  اقلیمی  تغییرات  حوزه  در  امدادگران  و  داوطلبان 
و  جوانان  توانمندسازی  برنامه  گفت:  و  دانست  ضروری 
امری  اقلیمی  تغییرات  حوزه  در  امدادگران  و  داوطلبان 
و  مساله  تا  کرد  به سمتی حرکت  باید  و  است  ضروری 
اینکه  بیان  با  وی  شود.  نهادینه  مردم  برای  آن  اهمیت 
جمعیت هالل احمر توجه به محیط زیست را از خود آغاز 
کرده است، گفت: در همین راستا نیز مقرر شده است که 
ساختمان صلح و ساختمان توانبخشی به عنوان پایلوت 
به عنوان »ساختمان های پاک« کار خود را ادامه دهند 
و تمامی ملزومات محیط زیستی را رعایت کنند. رئیس 
اقلیمی  تغییرات  شبکه  داد:  ادامه  احمر  هالل  جمعیت 
ساماندهی  برای  خوب  راهکار  یک  جوانان  زیست  بوم 
نیروهاست و در این راستا می توان از ظرفیت کانون های 
خاطرنشان  کولیوند  کرد.  گیری  بهره  نیز  دانشجویی 
کرد: اثرات تغییرات اقلیمی باید مورد بررسی دقیق قرار 
آن در  اثرات  با  مقابله  زمان ممکن  و در کمترین  گیرد 
دستورکار قرار گیرد. امروز ضرورت دارد در این حوزه هم 
افزایی بین دستگاهی صورت گیرد زیرا مساله ای حیاتی 
قرار  تاثیر خطرات خود  را تحت  است و می تواند کشور 
دهد. جمعیت هالل احمر با تمام توان پای کار است و 
جمعیت  رئیس  شود.  فعال  زمینه  این  در  دارد  آمادگی 
هالل احمر با اشاره به تبعات تغییرات اقلیمی در کشور 
آسیب  آب،  منابع  رفتن  بین  از  مهاجرت،  امروز  گفت: 
سوانح  وقوع  و  کشاورزی  تولیدات  و  مشاغل  به  رسیدن 
طبیعی و ایجاد بحران تنها قسمتی از پیامدهای تغییرات 
اقلیمی است که شاید بتوان برخی اثرات آن را به وضوح 
در جنوب کشور مشاهده کرد. اثراتی که بیانگر این است 
که از همین امروز باید فعالیت خود را به شکل جدی آغاز 
کنیم. بر اساس گزارش پایگاه اطالع رسانی جمعیت هالل 
داوطلب  جوان،  اعضای  جلسه  این  در  همچنین  احمر، 
خود  راهکارهای  ارائه  به  احمر  هالل  جمعیت  نخبه  و 
اقلیمی پرداختند و  اثرات تغییرات  با  در راستای مقابله 

تصمیماتی در راستای تداوم این روند گرفته شد.

بسترهای تخلف خیز در ادارات
 شناسایی شده است

محاسبات  دیوان  های  استان  امور  هماهنگی  کل  مدیر 
شناسایی  ادارات  در  خیز  تخلف  بسترهای  گفت:  کشور 
شده است. روح اهلل اکبری در نشست خبری که چهارم 
بسترهای  کرد:  اظهار  برگزار شد،  بجنورد  در  ماه  مرداد 
تخلف خیز در ادارات شناسایی شده اند و تلنگرهای الزم 
از  پیشگیری  منظور  به  پیشگیرانه  های  سیاست  با  نیز 
بروز تخلفات زده می شود. وی با اشاره به اینکه دیوان 
محاسبات گزارش تفریغ بودجه را زودتر به مجلس ارائه 
کرده است، گفت: ارائه زودتر این گزارش سبب می شود 
تا از بروز انحراف در اجرا جلوگیری شود. وی افزود: عالوه 
را  آینده  سال  بودجه  تواند  می  خوبی  به  دولت  آن  بر 
را  تری  مناسب  بودجه  تواند  می  نیز  مجلس  و  تنظیم 
تصویب کند. اکبری ادامه داد: با ارائه زود هنگام تفریغ 
بودجه، اصالح ساختار بودجه اتفاق می افتد و توازن بین 

بخش ها و مناطق رخ می دهد.

خبر
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بعضا  اینکه  به  اشاره  با  روانشناس  یک 
افرادی بدون داشتن صالحیت و تخصص 
حرف  خوب  توانایی  دلیل  به  صرفا  الزم، 
معرفی  روانشناس  و  مشاور  را  خود  زدن، 
از  اطمینان  بدون  نیز  مراجعان  و  کرده 
صالحیت این افراد برای کسب راهنمایی 
و مشورت به آنها مراجعه می کنند، گفت: 
با  باید  یک روانشناس و مشاور متخصص 
کننده،  مراجعه  شرایط  درک  و  همدلی 
شده  مطرح  مساله  تحلیل  و  ارزیابی  به 
بپردازد و نهایتا با سنجش جوانب بهترین 
به  را  داد  ارائه  می توان  که  علمی  راهکار 

مراجعه کننده بیان کند.
در  اینکه  بیان  با  احمدپور،  مژگان  دکتر 
سوی  از  مشورت ها  بهترین  کنونی  عصر 
ارائه  متخصص  روانشناسان  و  مشاوران 
سوء  بدون  و  بی طرفانه  چراکه  می شود 
و  کرده  بررسی  را  مراجع  شرایط  گیری 
می دهند،  ارائه  او  به  درستی  راهنمایی 
درباره ویژگی های یک روانشناس و مشاور 
خوب اظهار کرد: یک مشاور خوب همیشه 
دنبال فرصت های  به  و  یادگیری  در حال 
علم  است، چراکه می توان گفت  آموزشی 
روانشناسی در کشور ما نوین و نوپا بوده 
باید  خوب  مشاور  و  روانشناس  یک  و 
اطالعات خود را دائما به روز کند بنابراین 
روز  علم  با  متخصص  روانشناس  و  مشاور 

روانشناسی آشنا و هماهنگ است.
وی در ادامه به لزوم داشتن “مهارت های 
روانشناسان  و  مشاوران  برای  ارتباطی” 
یک  گفتار  داد:  ادامه  و  کرد  اشاره 
روانشناس و مشاور خوب باید موثر باشد تا 
بتواند ارتباط درستی با مراجع برقرار کند. 
از سوی دیگر انعطاف پذیری و سازگاری 
مشاور نیز مهم است. روانشناس و مشاور 
مراجعین  مختلف  شرایط  با  بتواند  باید 
فعال  دادن  گوش  عین  در  و  آید  کنار 
می کند،  مطرح  مراجع  که  مساله ای  به 

همدالنه شرایط او را ارزیابی کند.
به گفته این مدرس دانشگاه، “همدردی” 
از دیگر نشانه های یک روانشناس و مشاور 
خوب است تا به کمک این مهارت بتواند 
به درک درستی از شرایط و مسائل مراجع 
داشتن  همچنین  روانشناس  این  برسد. 
نشانه های  دیگر  از  را  هیجانی”  “ثبات 
و  کرد  عنوان  خوب  روانشناس  و  مشاور 
ثبات  از  باید  خوب  مشاور  داد:  توضیح 
این  به  باشد،  برخوردار  خوبی  هیجانی 
معنا که هیجانات زندگی شخصی خود را 
با مسائل  را  این هیجانات  کنترل کرده و 

کاری ادغام نکند.
احمدپور با تاکید بر اینکه زیر پا نگذاشتن 
ترین  مهم  جمله  از  اخالقی”  “اصول 
روانشناس  و  مشاور  که  است  مولفه هایی 
متخصص باید مد نظر داشته باشد، ادامه 
بین  مهارت های  داشتن  رازداری،  داد: 
با  ارتباط  برقراری  توانایی  خوب،  فردی 

دیگران، زیر پا نگذاشتن قوانین و مقررات 
و اخالق حرفه ای، صبر و بردباری و معتمد 
بودن از جمله ویژگی های یک روانشناسی 
باید  و مشاور خوب است. یک روانشناس 
را جلب کند که  مراجع  اعتماد  قدری  به 
واهمه ای  و  ترس  هیچگونه  بدون  مراجع 
بگذارد  با مشاور در میان  را  راز دل خود 
چراکه می داند مشاور او رازدار است. بعضا 
مهم  قدری  به  مراجعین  زندگی  رازهای 
پیش  را  آن  تمام  نتوانند  شاید  که  است 
مشاور مطرح کنند و تنها گوشه ای از آن را 
بیان می کنند بنابراین جلب اعتماد مراجع 
دیگر  بخش  در  وی  است.  مهم  بسیار 
سخنان خود با طرح این پرسش که بعضا 
مطرح می شود اساسا مراجعه به مشاور و 
روانشناس چه فایده ای دارد؟ خاطر نشان 
کرد: مشورت با روانشناسان و مشاوران به 
شرطی که به فرد شایسته ای مراجعه شود، 
و  بیشتر  را  درست  تصمیم گیری  احتمال 

می  کمتر  را  امور  انجام  در  خطا  احتمال 
هیچ  بدون  راهنما  شخص  چراکه  کند، 

تعمدی ما را کمک می کند.
  احمدپور معتقد است که صداقت، مهارت 
نیز  روانشناس  و  مشاور  کافی  تجربه  و 
بسیار مهم است و مراجعان باید این موارد 

را نیز مد نظر قرار بدهند.
خود  سخنان  پایان  در  روانشناس  این 
مرتبط،  تحصیالت  اهمیت  بر  تاکید  با 
داشتن تخصص و مجوز فعالیت برای ارائه 
خدمات روانشناسی و مشاوره و لزوم توجه 
مراجعین به این موارد، افزود: یک مشاور 
خوبی  به  مراجع   سخنان  به  باید  خوب 
او را درک کند. سواالتی  گوش و شرایط 
باید  می شود  پرسیده  مشاور  سوی  از  که 
بحث  مورد  موضوع  با  مرتبط  و  حکیمانه 
بندی  به یک جمع  مشاور  نهایتا  تا  باشد 
همچنین  برسد،  مساله  حل  برای  نهایی 

این ارزیابی باید بی طرفانه باشد.

سازمان جهانی بهداشت اعالم کرد

مرگ ساالنه بیش از
 ۲۳۶ هزار نفر در جهان

 بر اثر غرق شدگی

در   )WHO( بهداشت  جهانی  سازمان 
شدگی  غرق  از  پیشگیری  جهانی  روز 
تاکید کرد که برای نجات جان انسان ها 

اقدام کنید.
ساالنه بیش از ۲۳۶ هزار نفر بر اثر غرق 
شدگی جان خود را از دست می دهند و 
یکی از عوامل اصلی مرگ و میر در افراد 
اصلی  علت  سومین  و  ساله   ۲4 تا  یک 
مرگ و میر ناشی از جراحات در سراسر 

جهان به حساب می آید.
سازمان جهانی بهداشت روز دوشنبه همه 

جان  نجات  برای  تا  کرد  دعوت  را  افراد 
در  درخواست  این  کنند.  اقدام  انسان ها 
شدگی،  غرق  از  پیشگیری  جهانی  روز 
دولت ها  و  گروه ها  افراد،  که  را  اقداماتی 

و  کرده  تشریح  دهند،  انجام  می توانند 
برخی  در  این  از  پیش  که  را  ابتکاراتی 

کشورها انجام گرفته، برجسته می کند.
غرق شدگی،  از  ناشی  میر  و  مرگ  اکثر 
بیش از ۹۰ درصد موارد، در کشورهایی 
و  دهد  می  رخ  متوسط    و  کم  درآمد  با 
کودکان زیر پنج سال در معرض بیشترین 

خطر قرار دارند.

 بیشتر مرگ  و میرها قابل 
پیشگیری هستند

فعالیت های  با  اغلب  میرها  و  این مرگ 
آب  آوری  استحمام، جمع  مانند  روزمره 
یا  قایق  با  سفر  خانگی،  مصارف  برای 
کشتی و ماهیگیری مرتبط است. تاثیرات 
و  آب  حوادث  دیگر  و  موسمی  بادهای 
هوایی فصلی یا شدید نیز از عوامل موثر 

هستند.

سازمان  کل  دبیر  آدهانوم”  “تدروس 
جهانی بهداشت گفت: هر ساله در سراسر 
شوند.  می  غرق  نفر  هزار  صدها  جهان 
بیشتر این مرگ و میرها از طریق راه حل 
های مبتنی بر شواهد و کم هزینه قابل 

پیشگیری هستند.
سازمان  رسانی  اطالع  سایت  گزارش  به 
جهانی  سازمان  جهانی  سفیر  ملل، 
بیماری های  با  مبارزه  برای  بهداشت 
کرد:  اظهار  نیز  جراحات  و  غیرواگیر 
که  دانیم  می  موارد،  از  بسیاری  در 
غرق  از  جلوگیری  برای  اقداماتی  چه 
ابزارها  ما  است.  کننده  کمک  شدن 
به  کمک  برای  را  دستورالعملهایی  و 
در  راه حل ها  شدن  اجرایی  در  دولت ها 
کنیم  اقدام  هم  با  اگر  و  داریم  اختیار 
می توانیم جان هزاران نفر را نجات دهیم.

»سفره دلمان« را پیش چه روانشناسی باز کنیم؟

والدین به تنبلی چشم کودکان 
توجه کنند



روند انتخاب شهرداران
 شفاف می شود

دولت برای همسان سازی حقوق 
بازنشستگان جدی تر باشد

صفحه )4(صفحه )4(

سخنگوی کمیسیون امور داخلی کشور و شوراها از تصویب کلیات 
طرح انتخاب شهرداران در جلسه این کمیسیون خبر داد.

کشور  داخلی  امور  کمیسیون  جلسه  تشریح  ضمن  حدادی؛  علی 
انتخاب  طرح  کلیات  کمیسیون   جلسه  در  کرد:  بیان  شوراها،  و 
شهرداران مورد بحث و بررسی قرار گرفت و در نهایت به تصویب 

کمیسیون رسید. بر اساس این طرح قبل از ثبت نام ....

یک عضو کمیسیون امنیت ملی و سیاست خارجی مجلس شورای 
قانون مجلس در  اجرای  به  نسبت  تاکید کرد که دولت  اسالمی 
خصوص افزایش حقوق کارکنان تامین اجتماعی و همسان سازی 
حقوق بازنشستگان جدی تر عمل کند.  حسن همتی در جلسه 
تغییر مدیران  از عدم  انتقاد  با  علنی روز )سه شنبه( در تذکری 
در دولت گفت: تغییر پیدا نکردن مدیران در دولت باعث ایجاد....
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تنش آبی در ۶ شهر و ۲۳۰ 
روستای کهگیلویه و بویراحمد

»سفره دلمان« را 
پیش چه روانشناسی 

باز کنیم؟

سرپرست علوم پزشکی استان هشدار داد؛

۴۹ درصد از تست های کرونا 
در استان مثبت بودند

سرپرست دانشگاه علوم پزشکی یاسوج گفت: با 
 ۲4 مدت  در  شده  انجام  آزمایش های  به  توجه 
از  شده  دریافت  نمونه   ۲۸4 از  گذشته،  ساعت 
سی  پی  تست های  شامل  استان  آزمایشگاه های 
بودند.  مثبت  موارد  درصد   4۹ تست،  ورپید  آر 
محمد غالم نژاد روز سه شنبه در این باره افزود: 
۲4 ساعت گذشته در کهگیلویه و بویراحمد فوت 
تاکید  وی  است.  نداشته  وجود  کرونا  از  ناشی 
کهگیلویه  در  بیماری  این  قربانیان  شمار  کرد: 
است.  نفر   ۱۳۳ و  هزار  همچنان  بویراحمد  و 

سرپرست دانشگاه علوم پزشکی یاسوج...

رئیس جمهور آئین سیاسی عبادی نماز جمعه 
مواضع  تبیین  تریبون های  مهم ترین  از  را 
اصولی نظام اسالمی خواند و بر نقش آفرینی 
میان  ارتباط  تحکیم  در  جمعه  ائمه  جدی 

دولت و ملت، تاکید کرد.
آیت اهلل سیدابراهیم رئیسی صبح روز سه شنبه 
در بیست وپنجمین گردهمایی سراسری ائمه 
اهمیت  و  جایگاه  تبیین  در  کشور،  جمعه 
در  جمعه  نماز  سیاسی  عبادی  آئین  واالی 
کشور گفت: امروز تریبون نماز جمعه محلی 
برای تبیین مسائل کشور و کانون ایجاد امید 
جمعه  ائمه  است.  مردم  دغدغه های  بیان  و 
حلقه واسط میان مردم و مسئوالن به شمار 
می آیند و بر همین اساس می توان گفت که 
این علمای بزرگوار نقش بسیار حائز اهمیتی 
در  و  دارند  حکمرانی  نظام  کارآمدی  در 

توفیقات دولت سهیم هستند.
ائمه  مهم  نقش  بر  تاکید  با  جمهور  رئیس 
و  مفید  و  موثر  ارتباط  جمعه در شکل گیری 
میان دولت و ملت، افزود: ائمه محترم جمعه 
اقصی نقاط  در  تبیین  جهاد  فرماندهان  از 
کشور هستند و به دلیل ارتباط وثیقی که با 
بدنه جامعه دارند، زبان گویای مردم به شمار 
مطالبات  انتقال  را  مهمی  نقش  لذا  می آیند 
مردم به مسئوالن ایفا می کنند. از این منظر، 
نظام حکمرانی  ساختار  در  ائمه جمعه  نقش 

کامال مبنایی و راهبردی است.
رئیسی در دومین بخش از سخنرانی خود، به 
مختلف  عرصه های  در  دولت  عملکرد  تبیین 
به  اشاره  با  و  پرداخت  گذشته  سال  یک  در 
دیپلماسی،  حوزه  در  آمده  بدست  توفیقات 
اعالم  دولت  استقرار  ابتدای  از  داشت:  اذعان 
اصل  همسایگی،  سیاست  تقویت  که  کردیم 
و  است  دیپلماسی  حوزه  در  دولت  مبنایی 
خوشبختانه  برداشتیم.  گام  راستا  همین  در 
تراز  که  راهبردی، سبب شد  ریل  تغییر  این 
تجاری ایران با همسایگان مثبت شود و ارزش 

مبادالت به چندین برابر گذشته ارتقا یابد.
رئیس جمهور برنامه ریزی برای تامین...

و  کهگیلویه  استان  فاضالب  و  آب  مدیرعامل شرکت 
بویراحمد از تنش آبی در ۶ شهر و ۲۳۰ روستای این 
استان خبر داد. “اسفندیار برخه” گفت: اکنون ۲۳۰ 
روستا و ۶ شهر استان کهگیلویه و بویراحمد با تنش 
افزود: شهرهای یاسوج، سی  آبی مواجه هستند. وی 
مارگون  ۶ شهری  و  لنده  باشت، دیشموک،  سخت، 

این استان هستند که با تنش آبی مواجه می باشند.
و  کهگیلویه  استان  فاضالب  و  آب  مدیرعامل شرکت 
بویراحمد با بیان اینکه جمعیت روستاها و شهرهایی 
اظهار  است،  نفر  مواجهند ۱۰۸هزار  آبی  تنش  با  که 

کرد: از این تعداد۱۸ هزار نفر روستایی و ...

مدیر عامل آب  و فاضالب استان:

2

2
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دستیار رسانه ای رئیس ستاد کل نیروهای 
مسلح:

رسانه ها ضمن مطالبه گری 
امیدبخشی را سرلوحه

 کار قرار دهند

توسط رضا آذرشب؛
اولین مدال برنز تاریخ ورزش 

استان در رقابت های کشتی 
نوجوانان جهان کسب شد 

نماز جمعه محلی برای بیان 
دغدغه های مردم است 

2

2

برای مقابله با سیل احتمالی :

آماده باش در 
کهگیلویه و بویراحمد

3

با تاکید بر اینکه مردم به دلیل  وزیر بهداشت، درمان و آموزش پزشکی 
حضور در جامعه باید کرونا را جدی بگیرند، گفت: باید مردم اقدام به تزریق 
از  تا  برگزار شود  باز  واکسن کرده و مراسمات عزاداری محرم در محیط 

انتشار ویروس جلوگیری شود.
 بهرام عین اللهی روز سه شنبه  پس از حضور در کمیسیون بهداشت و 
بهداشت درمان مجلس به خبرنگاران، گفت: سالمت یکی از نیازهای مهم 
مردم در تمامی نقاط کشور و وظیفه ما نیز تامین سالمت مردم است و 
برای این کار نیاز به امکانات بسیار زیادی از نظر فیزیکی یعنی ساختمان 
ها، مراکز بهداشتی و تخت های بیمارستانی و همچنین از لحاظ تجهیزات 

مورد نیاز بیمارستانی، سی تی اسکن، ام آر آی و آنژیوگرافی است.
بهداشتی  الزم  تدابیر  مورد  در  پزشکی  آموزش  و  درمان  بهداشت،  وزیر 
توسط وزارتخانه برای ایام محرم، افزود: آخرین تصمیمات گرفته شده در 
ستاد کرونا بیانگر این است که یکی از مسائل مهمی که می تواند از انتشار 
که  کنیم  می  توصیه  بنابراین  است.  واکسیناسیون  کند  جلوگیری  کرونا 
افراد برای تزریق دز یادآور اقدام کنند، زیرا با بی توجهی نسبت به واکسن، 

تعداد مبتالیان افزایش خواهد یافت.
وزیر بهداشت، درمان و آموزش پزشکی یادآور شد: کرونا مساله شخصی 
نیست و مردم در جامعه حضور می یابند بنابراین نیاز است اقدام به تزریق 
واکسن کنند؛ در ستاد مبارزه با کرونا از مردم خواسته شد که به شرطی 
که شش ماه از نوبت تزریق واکسن قبلی گذشته باشد نسبت به تزریق دز 

یادآور اقدام کنند.
اللهی تاکید کرد: می طلبد مراسمات عزاداری محرم در محیط باز  عین 
برگزار شود و در محیط بسته هم تهویه مناسب باشد تا از انتشار ویروس 
جلوگیری شود همچنین استفاده از ماسک در شرایطی که تجمع زیادی 

وجود دارد می تواند جلوی انتشار بیماری را بگیرد.
وی ادامه داد: امروزه هر کسی که سرما بخورد باید احتمال کرونا را بدهد؛ 
بهتر است افراد در صورت ابتال به سرماخوردگی در تجمعات حضور نیابند 

و دیگران را مبتال نکنند.
واکسیناسیون  آموزش پزشکی در مورد وضعیت  و  بهداشت، درمان  وزیر 
افراد باالی ۱۲ سال، گفت: به بازگشایی دانشگاه ها و مدارس نزدیک می 
شویم و بیماری ها وقتی در جمع زیادی از انسان ها قرار بگیرد انتشارش 
سریع تر است بنابراین در ستاد مبارزه با کرونا تصمیم گیری شد که همه 
افراد باالی ۱۲ سال برای تزریق واکسن به مراکز واکسیناسیون مراجعه 

کنند.

افزایی و هماهنگی و همکاری مناسب  با هم  وزیر اطالعات تصریح کرد: 
و همه جانبه که بین دستگاه های نظامی، انتظامی، قضائی و اطالعاتی به 

وجود آمده است، شاهد اقتدار امنیتی مطلوبی در کشور هستیم.
طی  اطالعات  وزیر  خطیب،  سیداسماعیل  المسلمین  و  حجت االسالم 
کشور  جمعه  ائمه  سراسری  گردهمایی  پنجمین  و  بیست  در  سخنانی 
دارد  جدی  تصمیم  رئیسی  اهلل  آیت  انقالبی  و  مردمی  دولت  اظهارکرد: 
که فرامین، بیانات و رهنمودهای رهبر فرزانه و حکیم انقالب اسالمی را 
عملیاتی کند که این امر با یاری امامان جمعه و جماعات و صبر و استقامت 

مردم امکان پذیر است.
جنگ های  کارزار  و  دشمن  سرمایه گذاری  علی رغم  گفت:  اطالعات  وزیر 
همه جانبه علیه امنیت کشور، شرایط امنیتی کشور مطلوب است و در این 
دولت مردمی و انقالبی با هم افزایی و هماهنگی و همکاری مناسب و همه 
جانبه که بین دستگاه های نظامی، انتظامی، قضائی و اطالعاتی به وجود 

آمده است، شاهد اقتدار امنیتی مطلوبی در کشور هستیم.
اقداماتی که رژیم صهیونیستی در راستای  و  خطیب همچنین حرکت ها 
ایجاد ناامنی و خرابکاری در کشور دنبال می کند را مورد اشاره قرار داد و 
تصریح کرد: سربازان گمنام امام زمان )عج( موفق شدند یکی از تیم های 
عملیاتی رژیم صهیونیستی را، بر خالف اعالم یکی از رسانه های داخلی، 
قبل از اینکه موفق به بمب گذاری شوند دستگیر و توطئه آن ها را خنثی 

کند.
وزیر اطالعات با اشاره به اقدامات اطالعاتی جمهوری اسالمی ایران برای 
تامین امنیت ملی کشور گفت: هر کشوری که النه ای علیه امنیت کشور ما 

داشته باشد، بداند که از اقدام ما در امان نخواهد بود.
وی افزود اکنون رژیم صهیونیستی هر روز یک حادثه را تجربه می کند و 
این از توفیقات جبهه مقاومت و برکاتی است که از مکتب سردار شهید 

حاج قاسم سلیمانی به جای مانده است.
وزیر اطالعات اظهارکرد: دولت قدم های بزرگ و ستودنی را برای ساماندهی 
معیشت مردم برداشته است که انشااهلل شرایط اقتصادی کشور به سمت 

مطلوبی پیش خواهد رفت.
خطیب درخصوص تعامل با همسایگان گفت: دولت تمام توان خود را به 
کار گرفته است که ارتباط و تعامل با کشورهای همسایه را گسترش دهد.

وی همچنین به سفرهای استانی دولت اشاره کرد و گفت: یکی از عواملی 
که مردم همراهی خوبی با دولت دارند، رویکردهای مردمی این دولت است 

که حضور میدانی رئیس جمهور محترم از نشانه های آن می باشد.

سمت  به  ریل گذاری ها  تمام  کرد:  تاکید  اسالمی  ارشاد  و  فرهنگ  وزیر 
سپردن مسئولیت ها به مردم با نظارت دولت حرکت می کند.

نخستین  اختتامیه  آیین  در  سه شنبه  روز  عصر  اسماعیلی  محمدمهدی   
و  اندیشه   ماهیت  واسطه  به  ما  گفت:   ،۱4۰۱ ایران  هم افزایی  رویداد 
گفتمانی که داشت و با حضور آگاهانه مردم عجین شده بود، برای تاسیس 

انقالب اقدام کردیم.  
اسالمی  انقالب  اتکای  نقطه  کرد:  اضافه  اسالمی  ارشاد  و  فرهنگ  وزیر 
مبتنی بر حضور مردم بود. انقالب اسالمی مرهون عاشورای 4۲ است که 

با قیام ۱۵ خرداد همراه بود.
وی تصریح کرد: از اواخر دهه ۸۰ و اوایل دهه ۹۰ جمهوری اسالمی بر 
اساس فرمایش رهبر انقالب به این فکر رسید که ما باید از قالب نهادهای 

موجود به سمت حلقه های میانی حرکت کنیم.  
رویکرد  مردمی،  دولت  استقرار  سال  نخستین  در  امروز  گفت:  اسماعیلی 
سازندگی،  جهاد  احیای  می کنید.  مشاهده  را  مردم  سمت  به  بازگشت 

فعال سازی گروه ها و حلقه های میانی از اقدامات این دولت است.  
وی تصریح کرد: ایجاد دولت مردمی، شعار دولت نیست؛ بلکه رویکردی 
برای بازتولید قدرت نرم جمهوری اسالمی است. این نمایشگاه نشانه ای از 

این اراده و رویکرد دولت سیزدهم است.  
وزیر فرهنگ و ارشاد اسالمی تصریح کرد: بنای ما این نیست که این رویکرد 
به منصه عمل نرسد. تمام ریل گذاری ها به سمت سپردن مسئولیت ها به 

مردم با نظارت دولت حرکت می کند.  
وی افزود: این نمایشگاه فرصتی برای مدیران تصمیم گیر در سطح کشور 
فضای  این  که  امیدواریم  شوند.  آشنا  مردم  قدرت  و  ظرفیت  با  که  بود 

مردمی به سطح استان ها برسد.  
اسماعیلی در پایان با بیان اینکه کار دولت عدالت است، خاطرنشان کرد: 
عدالتی مبتنی بر به صحنه آوردن گروه های مردمی. امیدواریم این موضوع 
دارند،  انقالب  رهبر  منویات  اجرای  در  جمهور  رئیس  آقای  که  عزمی  با 

نتیجه برسد و همه جامعه از ثمرات آن بهره مند شوند.

رییس سازمان تعزیرات حکومتی گفت: سازمان تعزیرات به لحاظ مقررات 
قانونی مرجع رسیدگی به تخلفات است؛ نه مرجع نظارت و کشف تخلفات.

 احمد اصانلو رییس سازمان تعزیرات حکومتی در حاشیه نمایشگاه رویداد 
هم افزایی مدیریت ایران درباره عملکرد یکساله سازمان تعزیرات حکومتی 
و  بود  بازار  در  و مستمر  موثر  ما حضور  اصلی  راهبردهای  از  یکی  گفت: 
براساس همین موضوع بحث گشت های مشترک تقویت شد و باالی ۲۲۰ 
هزار فقره فقط گشت مشترک در این مدت داشتیم. طی 4 ماهه ۱4۰۱ 
نزدیک به ۲۸۹ هزار فقره پرونده رسیدگی شده و میزان محکومیتی که 
در این 4 ماهه داشتیم، نزدیک ۱4 هزار و ۵۰۰ میلیارد تومان بوده است.

رییس سازمان تعزیرات حکومتی با بیان اینکه  سازمان تعزیرات به لحاظ 
مقررات قانونی مرجع رسیدگی به تخلفات است؛ نه مرجع نظارت و کشف 
داده  انجام  قانونگذار  که  کاری  تقسیم  و  قانونی  لحاظ  به  گفت:  تخلفات 
مرجع نظارت و بازرسی و کشف تخلف مسوولیتش برعهده سازمان حمایت 
و وزارت صمت و  وزارت کشاورزی و اتاق اصناف است و سازمان تعزیرات 
وظیفه رسیدگی به تخلفاتی را دارد که این دستگاه ها گزارش می دهند؛ 

لذا ما منتظر گزارشات یا وصول پرونده از ناحیه دوستان نبودیم و  دوستان 
کار خود را انجام می دهند. عملکرد در این دولت خوب است و خروجی 
مشابه سال  به  نسبت  تعزیرات  سازمان  به  دوستان   ناحیه   از  گزارشات 

گذشته خروجی خوبی بوده است.
اصانلو تاکید کرد: همچنین ما  برنامه حضور گشت های مشترک را توسعه 
دادیم و فقط در ۱۵ روزه عید ۱4۰۱،  ۵۵ هزار گشت  مشترک داشتیم.

وی با بیان تعریف شعب ملی گفت: این شعب در معیت سازمان حمایت 
یا بازرسان جهاد کشاورزی در قالب گشت مشترک در واحدهای تولیدی 
رسیدگی  هم  همانجا  در  و  کنند  می  تخلف  و  کشف  کرده  پیدا  حضور 
هم  اینترنتی  های  فروشگاه  بر  نظارت  گفت:  پایان  در  اصانلو  شود.  می 
جزو برنامه های ماست و آن را شروع کردیم و در این دو سه هفته اخیر، 
فروشگاه های بزرگ اینترنتی را  بازرسی کردیم که هر کدام به محکومیت 
های میلیاردی محکوم شدند و باالی ۱۲ هزار واحد صنفی متخلف در این 
دو سه هفته اخیر پلمب شده است. همچنین حضور تعزیرات در بازار را 

اجرایی کردیم.

وزیر بهداشت تاکید کرد؛
کرونا 

مساله شخصی نیست
 ماسک و تزریق دز یادآور 

جدی گرفته شود

وزیر اطالعات:

اقتدار امنیتی مطلوبی 
در کشور

 وجود دارد 

وزیر فرهنگ و ارشاد اسالمی:
تمام ریل گذاری ها به سمت سپردن مسئولیت ها به 

مردم حرکت می کند

رییس سازمان تعزیرات حکومتی:
“ تعزیرات” مرجع کشف تخلفات نیست،

 مرجع رسیدگی است

امام علی علیه السالم
نیك بخت تريِن مردم، كسی است كه فضل ما را شناخت و به وسیله ما 
به خدا تقّرب جست و محبّت ما را خالص گرداند و به چیزی كه ما به آن 
می خوانیم، پرداخت و از آنچه ما باز می داريم، دست شست. چنین كسی 

از ما و در فردوس برين با ماست. 
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محققان فنالندی می گویند؛

سونا بعد از ورزش
 برای تقویت سالمت قلب مفید است

محققان می گویند ۱۵ دقیقه سونا بعد از ورزش، 
فواید بیشتری برای سالمت قلب دارد.

دانشگاه  از  تحقیق  تیم  سرپرست  لی«،  »اریک 
است  شده  »مشخص  گفت:  فنالند،  جیواسکیال 
ناشی  عروقی  قلبی  واکنش های  از  برخی  که 
قابل  متوسط،  شدت  با  ورزش  با  سونا  حمام  از 

مقایسه است.«
ورزش  از  بعد  که  افرادی  داد  نشان  مطالعه  این 
سطح  و  خون  فشار  می کنند،  استفاده  سونا  از 
سونا  که  افرادی  به  نسبت  کمتری  کلسترول 
خون  فشار  خاص،  طور  به  داشتند.  نمی رفتند، 
فشار  گیری  اندازه  در  باالتر  )عدد  سیستولیک 
و  یافت  متر جیوه کاهش  میلی   ۹ تقریباً  خون( 
سطح کلسترول باال افراد به محدوده قابل قبول 
رفتند،  سونا  ورزش  از  پس  که  افرادی  میان  در 

رسید.
بزرگسال   4۷ هفته ای،  هشت  مطالعه  این  در 
تا ۶4 ساله،  کم تحرک در رده سنی ۳۰  نسبتاً 
به سه گروه از لحاظ انجام ورزش تقسیم شدند: 
ورزش مقاومتی و هوازی سه بار در هفته به مدت 
و  مقاومتی  ۵۰ دقیقه در هر جلسه؛ ورزش های 
در  دقیقه   ۵۰ مدت  به  هفته  در  بار  سه  هوازی 
هر جلسه و سپس ۱۵ دقیقه سونا؛ یا عدم انجام 

فعالیت های ورزشی یا سونا.
روی  پیاده  یا  دویدن  مانند  هوازی  فعالیت های 
تند قلب را پمپاژ می کند در حالی که ورزش های 

مقاومتی عضالت را می سازند.
افراد شرکت کننده در این مطالعه حداقل  همه 
داشتند،  قلبی  بیماری  برای  خطر  عامل  یک 
چاقی،  باال،  خون  فشار  باال،  کلسترول  مانند 
سیگار کشیدن یا سابقه خانوادگی بیماری قلبی. 
می کرد  شأن  اذیت  گرما  اگر  کنندگان  شرکت 
می توانستند قبل از ۱۵ دقیقه سونا را ترک کنند، 

اما هیچ کس این کار را نکرد.
فقط  و  ورزش-سونا  گروه های  در  که  افرادی 
کنترل  گروه  افراد  با  مقایسه  در  بودند،  ورزش 
مصرف  حداکثر  میزان  سونا،  و  ورزش  بدون 
حداکثر  میزان  یافت.  افزایش  شأن  اکسیژن 
مصرف اکسیژن، به میزان اکسیژنی که بدن شما 
می تواند در حین ورزش استفاده کند، اشاره دارد 
و هر چه بیشتر باشد، آمادگی جسمانی شما بهتر 
است. این مطالعه نشان داد که عالوه بر کاهش 
فشار خون و کلسترول، افرادی که پس از ورزش 
همتایان  به  نسبت  می کردند،  استفاده  سونا  از 
می کردند،  ورزش  فقط  که  گروهی  در  خود 
حتی افزایش بیشتری در میزان حداکثر مصرف 
فواید  تأیید  مورد  در  محققان  داشتند.  اکسیژن 
رگ های  می شود  باعث  »گرما  می گویند:  سونا 
را  خود  دمای  بتواند  بدن  تا  شوند  گشاد  خونی 
ضربان  و  خون  جریان  روند  این  و  کند  حفظ 
همچنین  گرمادرمانی  می دهد.  افزایش  را  قلب 
می بخشد  بهبود  را  نیتریک  اکسید  به  دسترسی 
و عملکرد رگ های خونی جز واقعاً مهم سالمت 
قلب و عروق است.« محققان معتقدند بهتر است 
بالفاصله پس از ورزش، زمانی که دمای بدن شما 
بیشتر  بدن  باالتر  دمای  بگیرید.  است، سونا  باال 

باعث بروز این تغییرات مثبت می شود.

نتایج مطالعات بین المللی؛

شناسایی خطرات کووید طوالنی 
در کودکان

انجام  کشور  در هشت  که  ای  مطالعه  اساس  بر 
با  که  کودکانی  از  درصد   ۶ به  نزدیک  شد، 
اورژانس مراجعه کردند، ۹۰  کووید۱۹ به بخش 

روز بعد عالئم کووید طوالنی را گزارش کردند.
یا  ساعت   4۸ مدت  در  کودکان  اولیه  بستری 
ویزیت  در  بیشتر  یا  عالمت  چهار  وجود  بیشتر، 
بروز  با  باالتر  یا  سال   ۱4 سن  و  اورژانس  اولیه 

سندرم کووید طوالنی مرتبط بود.
دانشگاه  از  فریدمن«،  »استفن  اصلی  محقق 
در  که  دریافتیم  »ما  گفت:  کانادا،  در  کلگری 
با گزارش  بیماری کووید ۱۹  از کودکان،  برخی 
عالئم پایدار پس از ۳ ماه همراه است. نتایج ما 
مناسب،  پیگیری  و  راهنمایی  که  می دهد  نشان 
به ویژه برای کودکانی که در معرض خطر باالی 
ابتالء به کووید طوالنی هستند، مورد نیاز است.«

این مطالعه شامل ۱۸۸4 کودک مبتال به کووید 
کووید  بودند.  نظر  تحت  روز   ۹۰ که  بود   ۱۹
کودکان  از  درصد   ۱۰ حدود  در  مدت  طوالنی 
بستری در بیمارستان و ۵ درصد کودکانی که از 

اورژانس مرخص شده بودند، یافت شد.
به  ابتالء  گزارش شده  »میزان  گفت:  فریدمن 
کووید طوالنی در بزرگساالن به طور قابل توجهی 

بیشتر از آنچه در کودکان یافتیم، است.«
کودکان  در  شده  گزارش  پایدار  عالئم  بیشترین 
یا  خستگی  شامل   ۱۹ کووید  از  بهبود  از  بعد 
ضعف، سرفه، مشکل در تنفس یا تنگی نفس بود.

به گفته محققان، متأسفانه، هیچ درمان شناخته 
کودکان  در  مدت  طوالنی  کووید  برای  شده ای 
زمینه  این  در  بیشتری  تحقیقات  و  ندارد  وجود 

مورد نیاز است.

سخنگوی کمیسیون امورداخلی شوراها خبر داد:

روند انتخاب شهرداران شفاف می شود
تصویب  از  شوراها  و  کشور  داخلی  امور  کمیسیون  سخنگوی 
کلیات طرح انتخاب شهرداران در جلسه امروز این کمیسیون 

خبر داد.
داخلی  امور  کمیسیون  جلسه  تشریح  ضمن  حدادی؛  علی 
کشور و شوراها، بیان کرد: در جلسه کمیسیون  کلیات طرح 
انتخاب شهرداران مورد بحث و بررسی قرار گرفت و در نهایت 
به تصویب کمیسیون رسید. بر اساس این طرح قبل از ثبت نام 
شوراها، داوطلبان شهرداری باید ثبت نام کنند تا استعالمات 
برای  گزینه  سه  ترتیب  به  شوراها  ادامه  در  شود.  انجام  الزم 
انتخاب  روند  ترتیب  بدین  و  می کنند  معرفی  شهرداری 

شهرداران شفاف خواهد شد.
وی اظهار کرد: بر اساس این طرح مردم ضمن این که به شوراها 
رای می دهند، با واسطه شهرداران را هم انتخاب می کنند که 
با  این مهم موجب رفع برخی نگرانی ها و مسائل خواهد شد. 
این حرکت مشارکت مردم در انتخاب شهرداران رقم می خورد. 
در جلسات آینده جزییات این طرح مورد بررسی قرار خواهد 

گرفت.
میرمحمدی:

 دولت ضمن بهبود اوضاع اقتصادی
 از حوزه فرهنگی نیز غافل نشود

گفت:  اسالمی  مجلس شورای  در  میبد  و  تفت  مردم  نماینده 
اقتصادی  اوضاع  بهبود  در  که  همچنان  خواهیم  می  دولت  از 
نیز  فرهنگی  های  حوزه  از  بردارد  گام  باید  مردم  معیشتی  و 

غافل نشود.
جلسه  در  خود  دستور  میان  نطق  در  میرمحمدی  سیدجلیل 
علنی روز )سه شنبه( مجلس شورای اسالمی خطاب به دولت 
و رئیس جمهور گفت: از دولت خواهش داریم همچنان که در 
بهبود اوضاع اقتصادی و معیشتی مردم باید گام بردارد و حق 
و حقوق بازنشستگان، معلمان و حقوق بگیران ثابت را مد نظر 
باید  را کنترل کند، همچنان  تورم  باشد و گرانی ها و  داشته 
در حوزه های فرهنگی مانند عفاف و حجاب، خانواده و فضای 
مجازی تغافل نکند و به تمام تکالیف خود در این حوزه عمل 
کند و تحت الشعاع تبلیغات سوء رسانه های غربی قرار نگیرد.

نماینده مردم میبد و تفت خطاب به وزیر نیرو گفت: به  خاطر 
اهتمام و درایت ویژه  ای که به کار بستید و باعث شدید مردم 
بدون  گذشته  سال  برخالف  را  امسال  تابستان  ایران  نجیب 
این  و  می کنم  تشکر  کنند  تجربه  برق  قطعی  روز  یک  حتی 
کار ارزشمندی بود که ملت ایران قطعا این عملکرد ممتاز را 
از یاد نخواهند برد. این عضو هیات رئیسه کمیسیون بهداشت 
از دولت  و درمان مجلس اظهار کرد: در بحث فضای مجازی 
این  که  چرا  کنند  ورود  که  دارم  خواهش  انقالبی  مجلس  و 
فضا همچنان رها بوده و زیرکلید استکبار است و خانواده های 
بسیاری به خاطر رها بودن آن دچار آسیب می شوند. بخش 
قابل توجهی از ارز و ثروت کشور در این فضا به سوی جعل و 
قمار سوق داده می شود و تبدیل به مناسب ترین فضا برای 
فساد و فحشا شده و نیاز است که همه برای حل آن دست به 

دست هم دهیم.
همتی: 

دولت برای همسان سازی حقوق 
بازنشستگان جدی تر باشد

مجلس  خارجی  سیاست  و  ملی  امنیت  کمیسیون  عضو  یک 
قانون  اجرای  به  نسبت  دولت  که  کرد  تاکید  اسالمی  شورای 
مجلس در خصوص افزایش حقوق کارکنان تامین اجتماعی و 
همسان سازی حقوق بازنشستگان جدی تر عمل کند.  حسن 
همتی در جلسه علنی روز )سه شنبه( در تذکری با انتقاد از 
عدم تغییر مدیران در دولت گفت: تغییر پیدا نکردن مدیران 
پیاده سازی سیاست  برای  موانع جدی  ایجاد  باعث  در دولت 
های دولت انقالبی و مردمی شده است. وی با ادعای این که 
»علیرغم گذشت یک سال از عمر دولت تغییرات قابل قبولی 
نشده  انجام  ها  و حتی شهرستان  مدیریت کشوری  در سطح 
از  تعدادی  اما  نداریم  اتوبوسی  تغییرات  انتظار  افزود:  است« 
مدیران سابق با البی شدید در حال تالش برای ماندن هستند. 
از کسانی که هیچ اعتقادی به دولت و برنامه های شما ندارند 
گفت:  دیگری  تذکر  در  همچنین  همتی  دارید؟  انتظاری  چه 
و  کاالها  عرضه  و  تولید  روند  بر  قبولی  قابل  و  کافی  نظارت 
و  دلخواه  به  ها  قیمت  باعث شده  این  و  ندارد  خدمات وجود 
گاها در سایت های مجازی و جلسات شبانه افرادی که اعتقادی 
به دولت سیزدهم ندارند تعیین شود. قیمت اجناس و خدمات 
لحظه ای و افزایش حقوق ها ساالنه و آن هم کمتر از نرخ تورم 
می شود. وی تاکید کرد که باید اولویت طرح ها به سمت بهبود 
بهبود  انتظار  ما  از  مردم  چون  باشد  مردم  معیشتی  وضعیت 
وضعیت اقتصادی و مبارزه جدی با فساد و رانت را دارند. این 
نماینده مجلس از وزیر آموزش و پرورش خواست که موضوع 
نسبت  دولت  و  ببخشد  سرعت  را  معلمان  بندی  رتبه  اجرای 
کارکنان  حقوق  افزایش  خصوص  در  مجلس  قانون  اجرای  به 
تامین اجتماعی و همسان سازی حقوق بازنشستگان جدی تر 

عمل کند.

سالمت

جامعه

کاریکاتور

کاریکاتور/ احتمال آغاز موج جدید کرونا در کشور 

رئیس جمهور در گردهمایی سراسری ائمه جمعه:

تریبون نماز جمعه محلی برای بیان دغدغه های مردم است 
نماز  عبادی  سیاسی  آئین  جمهور  رئیس 
تبیین  تریبون های  مهم ترین  از  را  جمعه 
بر  و  خواند  اسالمی  نظام  اصولی  مواضع 
تحکیم  در  جمعه  ائمه  جدی  نقش آفرینی 

ارتباط میان دولت و ملت، تاکید کرد.
آیت اهلل سیدابراهیم رئیسی صبح روز سه شنبه 
در بیست وپنجمین گردهمایی سراسری ائمه 
اهمیت  و  جایگاه  تبیین  در  کشور،  جمعه 
در  جمعه  نماز  سیاسی  عبادی  آئین  واالی 
کشور گفت: امروز تریبون نماز جمعه محلی 
برای تبیین مسائل کشور و کانون ایجاد امید 
جمعه  ائمه  است.  مردم  دغدغه های  بیان  و 
حلقه واسط میان مردم و مسئوالن به شمار 
می آیند و بر همین اساس می توان گفت که 
این علمای بزرگوار نقش بسیار حائز اهمیتی 
در  و  دارند  حکمرانی  نظام  کارآمدی  در 

توفیقات دولت سهیم هستند.
ائمه  مهم  نقش  بر  تاکید  با  جمهور  رئیس 
ارتباط موثر و مفید و  جمعه در شکل گیری 
میان دولت و ملت، افزود: ائمه محترم جمعه 
اقصی نقاط  در  تبیین  جهاد  فرماندهان  از 
کشور هستند و به دلیل ارتباط وثیقی که با 
بدنه جامعه دارند، زبان گویای مردم به شمار 
مطالبات  انتقال  را  مهمی  نقش  لذا  می آیند 
مردم به مسئوالن ایفا می کنند. از این منظر، 
نظام حکمرانی  ائمه جمعه در ساختار  نقش 

کامال مبنایی و راهبردی است.
رئیسی در دومین بخش از سخنرانی خود، به 
مختلف  عرصه های  در  دولت  عملکرد  تبیین 
به  اشاره  با  و  پرداخت  گذشته  سال  یک  در 
دیپلماسی،  حوزه  در  آمده  بدست  توفیقات 
اعالم  استقرار دولت  ابتدای  از  اذعان داشت: 
اصل  همسایگی،  سیاست  تقویت  که  کردیم 
و  است  دیپلماسی  حوزه  در  دولت  مبنایی 
خوشبختانه  برداشتیم.  گام  راستا  همین  در 
تراز  راهبردی، سبب شد که  ریل  تغییر  این 
و  شود  مثبت  همسایگان  با  ایران  تجاری 
ارزش مبادالت به چندین برابر گذشته ارتقا 

یابد.
رئیس جمهور برنامه ریزی برای تامین امنیت 

کشاورزی  تولیدات  حجم  افزایش  و  غذایی 
گذشته  ماه های  در  دولت  توفیق  دیگر  را 
اثر  در  کشاورزی  بخش  در  گفت:  و  خواند 
برنامه ریزی های صورت گرفته، شاهد افزایش 
و  بوده ایم  تولیدات  حجم  در  توجهی  قابل 
از  محصول  تن  میلیون   ۷ قریب  امروز  به  تا 

کشاورزان خریداری شده است.
رئیس جمهور در ادامه در تشریح برنامه های 
گفت:  سرمایه گذاری،  جذب  حوزه  در  دولت 
شاخص های  ارتقای  و  ملی  اقتصاد  رونق 
اقتصادی در کشور بدون جذب سرمایه گذاری 
دولت  نیست.  ممکن  خارجی  و  داخلی 
و  دارد  حوزه  این  در  متنوعی  برنامه های 
تالش می کند از طریق جذب سرمایه گذاری 
در راستای توسعه اشتغال پایدار، رونق تولید 

و رشد اقتصادی گام های مستحکمی بردارد.
دولت  تالش  به  اشاره  با  همچنین  رئیسی 
 ۱4۰۱ بودجه  کردن  عدالت محور  برای 
براساس سند آمایش سرزمینی، اظهار داشت: 
جهت گیری مبنایی دولت، در راستای مردمی 
همه  در  عدالت محوری  و  اقتصاد  کردن 
قانون  در  چه  اساس  همین  بر  عرصه هاست. 

برنامه هفتم  بودجه سالیانه و چه در تدوین 
توسعه، تالش داریم به سمت تحقق عدالت و 

مردم محوری حرکت کنیم.
رئیس جمهور با اشاره به برخی مطالب مطرح 
انتصابات  مبنای  جمعه،  ائمه  سوی  از  شده 
در دولت را جذب نیروهای کارآمد، پرتالش 
تأکید  بارها  گفت:  و  کرد  عنوان  باانگیزه  و 
جوان  کارآمد،  نیروهای  از  دولت  و  کرده ایم 
و انقالبی استفاده شود و نیروهای بی انگیزه و 

ناکارآمد کنار گذاشته شوند.
و  عفاف  بحث  به  اشاره  با  همچنین  رئیسی 
حجاب گفت: اجرای قانون مالک است و در 
شخصی  سالیق  اساس  بر  نباید  زمینه  این 

عمل کرد.
پایانی سخنان خود  رئیس جمهور در بخش 
به موضوع مذاکرات برای رفع تحریم ها اشاره 
کرد و گفت: جمهوری اسالمی ایران هرگز از 
میز مذاکره کنار نرفت. این غربی ها بودند که 
در حین انجام مذاکرات با صدور قطعنامه در 
اتمی  انژری  بین المللی  آژانس  حکام  شورای 

در این مذاکرات بحران ایجاد کردند.
رسیدن  نتیجه  به  اینکه  بیان  با  رئیسی 

اراده  نیازمند  چیز  همه  از  بیش  مذاکرات 
موضوع  کرد:  خاطرنشان  است،  مقابل  طرف 
عقالنی  و  منطقی  ایران  اسالمی  جمهوری 
اگر  هم  مقابل  طرف  است  بدیهی  و  است 
مذاکرات  کند،  رفتار  عقالنی  و  منطقی 

می تواند منتج به نتیجه شود.
مردم  میان  در  امیدآفرینی  جمهور  رئیس 
امروز  گفت:  و  خواند  کشور  اصلی  اولویت  را 
کشور  آینده  به  نسبت  دیگری  زمان  هر  از 
و  خود  داشته های  به  اتکا  با  و  امیدوارتریم 
معظم  رهبری  و  ملت  پشتوانه  به  همچنین 
انقالب شرایط را به نفع مردم تغییر خواهیم 

داد.
پیش از سخنان رئیس جمهور حجت االسالم 
االسالم  حجت   ، فر  موسوی  المسلمین  و 
و  االسالم  حجت  و  محامی  المسلمین  و 
در  فقیه  ولی  نمایندگان  شعبانی  المسلمین 
بلوچستان  و  سیستان  خوزستان،  استانهای 
جمعه  امام   ۹۰۰ از  نمایندگی  به  همدان  و 
موضوعات  و  مسائل  برخی  بیان  به  کشور 

کشور پرداختند.

شورای  مجلس  در  همدان  مردم  نماینده 
با  مشورت  ضمن  دولت  کرد:  تاکید  اسالمی 
دلسوزان و استقرار اهل فکر و ایده نسبت به 
تصمیم گیری های اساسی کشور دقت های 
الزم را انجام دهد، چراکه یک تصمیم اشتباه 
خواهد  ناپذیری  جبران  های  خسارت  باعث 

شد.
در  فالحی  احمدحسین  االسالم  حجت   
روز  علنی  در جلسه  میان دستور خود  نطق 
ضمن  اسالمی  شورای  مجلس  شنبه(  )سه 
پیروزی عملیات مرصاد،  گرامیداشت سالروز 
گفت: هفته گذشته شاهد رویدادی مهم در 
عرصه دیپلماسی کشور بودیم که سال ها بر 
زمین مانده بوده و آن نشست سران آستانه 
و  روسیه  جمهور  رئیس  حضور  و  تهران  در 
و  چینی  مقدمه  با  که  بود  تهران  در  ترکیه 
دیپلماسی موفق دولت سیزدهم و ابتکار عمل 
رهبر معظم انقالب انجام شد که این رویداد 
شکست  نشانه  رهبری  حکیمانه  مدیریت  و 
سیاست های دشمن، تحریم ها و پایان سلطه 
گری غرب در راس آن استکبار جهانی بود که 
برای بار چندم تکرار شد و باعث بی اثر شدن 

عوارض ذلت بار برجام بر کشور شد.

تحقیقات  و  آموزش  کمیسیون  عضو  این 
های  تحریم  نه  دیگر  امروز  افزود:  مجلس 
دشمن می تواند کاری را از پیش ببرد و نه 
از جنازه برجام چیزی مانده است که بر آن 
فاتحه خوانده شود. راهی جز اقتصاد مقاومتی 
و منطقه ای و ارتباط با کشورهای همسوی 
سیاسی و اقتصادی نظام اسالمی وجود ندارد 
و آثار آن نیز در اقتصاد کشور روشن است و 
شاهد رشد اقتصادی کشور و افزایش صادرات 
بیش از 4۰ درصدی نفتی و غیر نفتی کشور 
از گروه ها، نظام  بودیم. برخالف ظن برخی 
در  خود  استقالل  و  عزت  حفظ  با  اسالمی 
مقابل شرق و غرب، دیپلماسی فعال خود را 

دنبال می کند.
فالحی افزود: امروز کرنش ابرقدرت شرق در 
مقابل نظام اسالمی و رفتار مودبانه آن، نشانه 
برتری دیپلماسی و اقتدار نظام اسالمی است 
و آنچه که در رسانه ها در هفته گذشته مبنی 
بر اینکه استقالل و نه شرقی و نه غربی زیر 
سوال رفته است،  بیان شد، کامال ظنی دور 

از تعقل بوده است.
ظرفیت  پیگیری  با  دولت  اینکه  بیان  با  وی 
دیپلماسی  توسعه  زمینه  ای،  منطقه  های 

سیاسی و اقتصادی منطقه ای را فراهم نموده 
گسترده  تمایل  شاهد  امروز  گفت:  است، 
منطقه  کشورهای  از  بسیاری  آمد  و  رفت  و 
حضور  آن  آثار  و  هستیم  التین  آمریکای  تا 
پررنگ تر از همیشه ایران اسالمی در حیاط 
مختلف  کشورهای  و  التین  آمریکای  خلوت 

است.
تذکری  در  ادامه  در  همدان  مردم  نماینده 
خطاب به دولت سیزدهم عنوان کرد: علیرغم 
زحمات دولت و گشایش هایی که در عرصه 
که  شده  ایجاد  سیاسی  و  اقتصادی  های 
دیپلماسی منفعل کشور را به دیپلماسی فعال 
تبدیل نموده است و بار دیگر نگاه کشورهای 
یعنی  اسالم  جهان  القرای  ام  به  را  مختلف 
با  و  است  داشته  معطوف  اسالمی  جمهوری 
بارقه  انقالبی  دستورات  و  استانی  سفرهای 
امید را در دل های مردم زنده نموده، اما هر 
از چندگاهی با حاشیه سازی، بسیاری از این 

دستاوردها به حاشیه می رود.
آیین  ابالغ  در  تاخیر  روز  یک  افزود:  فالحی 
نامه رتبه بندی معلمان و تغییر و تنافی آیین 
نامه با قانون مصوب مجلس، یک روز مصوبه 
کنکور توسط شورای عالی انقالب فرهنگی و 
یک روز مساله افزایش حقوق بازنشستگان که 
امید است دولت ضمن مشورت با دلسوزان و 
ایجاد رصدخانه در دولت و استقرار اهل فکر 
ایده نسبت به تصمیم گیری های اساسی  و 
چراکه  دهد،  انجام  را  الزم  های  دقت  کشور 
یک تصمیم اشتباه باعث خسارت های جبران 
ناپذیر معنوی، اقتصادی و سیاسی خواهد شد.

یا  دولت  رسد  نظر می  به  اینکه  بیان  با  وی 

برنامه  به  نسبت  یا  است  مدون  برنامه  فاقد 
ها توجه و عنایت الزم را ندارد، عنوان کرد: 
ما نمایندگان دلسوز و حامی دولت انقالبی و 
مردمی هستیم و آرزوی ما توفیق و سربلندی 
را  مردمی  آالم  بتواند  تا  است  مردمی  دولت 
کاهش داده و نظام اسالمی را در رسیدن به 

اهداف عالیه خود پیش ببرد.
تحقیقات  و  آموزش  کمیسیون  عضو  این 
موضوع  کرد:  تصریح  ادامه  در  مجلس 
چالش های ایجاد شده در مسیر ارزش های 
فرهنگی و مذهبی همچون عفاف و حجاب از 
و  و موضوع حیازدایی  است  موضوعات دیگر 
هنجارشکنی و در نهایت بدپوشی و برهنگی 
برنامه  آن  روی  ها  سال  که  است  ای  برنامه 
نظام  معاندان  پشتیبانی  با  و  شده  ریزی 
و  ها  شبکه  در  و  گیرد  می  صورت  اسالمی 
افتخار  امر  این  به  صریحا  خود  های  رسانه 
می کنند، لذا ضمن لزوم هوشیاری در مقابل 
زمین  در  باشیم  مراقب  باید  توطئه دشمنان 
را  مردم  و  نکنیم  بازی  دشمن  شده  ایجاد 
نسبت به این امر واقف کنیم تا در مقابل این 

توطئه نیز سربلند بیرون آییم.
رژیم  به  خطاب  تذکری  در  فالحی 
کشورهای  و  جهانی  استکبار  صهیونیستی، 
واقع  که  کنم  می  توصیه  کرد:  بیان  اروپایی 
در  خود  رفتار  مراقب  و  کنند  عمل  بینانه 
مقابل جمهوری اسالمی باشند. این نظام در 
هرکسی  که  نیست  پیش  سال   4۰ موقعیت 
دهد.  خود  به  تجاوز  و  گیری  تصمیم  اجازه 
و  ای   منطقه  معادالت  اسالمی  نظام  امروز 

جهانی را در حیاط خلوت شما رقم می زند.

در  اتمی  انرژی  بین المللی  آژانس  مدیرکل 
به  نسبت  آژانس  این که  ادعای  با  گفت وگویی 
آن چه در برنامه هسته ای ایران رخ می دهد، دید 
برنامه  پیشرفت  میزان  درباره  سواالتی  به  ندارد، 
هسته ای ایران پاسخ داد. رافائل گروسی، مدیرکل 
آژانس بین المللی انرژی اتمی در گفت وگو با این 
»مدت هاست  که،  سوال  این  به  پاسخ  در  شبکه 
اتمی  بمب  یک  ساختن  به  ایران  می شود  گفته 
نزدیک است، اما واقعا ایران چقدر به این مرحله 
انرژی  بین المللی  آژانس  گفت:  است«،  نزدیک 
نداده  انجام  ارزیابی هایی  چنین  وقت  هیچ  اتمی 
است.  خبرنگاران  و  تحلیل گران  کار  این  است. 
فعالیت های  می کنیم،  گزارش  ما  که  چیزی 

هسته ای این کشور و پیش رفت  آن هاست.
صحبت  ما  که  االن  همین  افزود:  گروسی 
می کنیم، ایران در حال غنی سازی هرچه بیشتر 

غنی سازی  از  باال  بسیار  سطحی  در  اورانیوم 
آخرین  ساختن  حال  در  ایران  است.  ایزوتوپی 
این  غنی سازی  برای  که   سانتریفوژهاست  نسل 
مواد الزم است. بنابراین، چیزی که ما می گوییم، 
که  کنم  تاکید  باید  است.  وقایع  بی طرفانه  شرح 
اتمی  آن ها سالح  که  این  بر  مبنی  اطالعاتی  ما 
هم  حال  درعین  نداریم.  اختیار  در  می سازند، 
مرتبط  می دهد،  انجام  آن ها]ایران[  که  کاری 
]اقدام  نیست.  افتاده  پیش پا  و  معمولی  و  است 
ایران[ غنی سازی در سطح بسیار باال است که به 
سطح تسلیحاتی ۹۰ درصدی بسیار نزدیک است. 
ادامه  اتمی در  انرژی  بین المللی  آژانس  مدیرکل 
آژانس  دید  و  ما  بازرسان  دسترسی  آن ها  گفت: 
را کاهش داده  و برخی از دوربین هایی را که در 
تاسیسات مختلفی در ایران نصب کرده ایم، خارج 
می دهد  شکل  را  شرایطی  این ها  تمام  کرده اند. 

که مسلما بهترین شرایط نیست. او در ادامه در 
این  بر  این شبکه مبنی  پاسخ به سوال خبرنگار 
که ایران در حال حاضر در برنامه هسته ای اش در 
چه موقعیتی قرار دارد و چقدر به تولید یک سالح 
هسته ای نزدیک است، گفت: آنچه در این زمینه 
اهمیت دارد، این است که به وقایع همان طور که 
هستند، نگاه کنیم. گروسی در این باره بیان کرد: 
مهم این است که آیا بازرسی ها انجام می شوند یا 
نه. آیا ما توان الزم برای بازرسی این فعالیت ها را 
]تسلیحات هسته ای[  بالقوه  اشاعه  با  مرتبط  که 
هستند داریم یا نه. فکر نمی کنم معقول باشد که 
بگوییم تسلیحات هسته ای در حال ساخت است. 
چون برای گفتن این باید اطالعات مربتط داشته 
این  که  است  این  می گوییم،  ما  آن چه  باشیم. 
باید  ایران[  آن ها]  و  هستند  مرتبط  ]فعالیت ها[ 
تمام قابلیت ما در زمینه بازرسی ها را بازگرداند. 
باید  شود،  اعتماد  بهشان  می خواهند  آن ها  اگر 
اطمینان سازی شود. در عرصه هسته ای، برای این 
که اطمینان سازی شود، باید بازرسی انجام بگیرد. 
کلمات خوب کاری از پیش نخواهند برد. مدیرکل 
آژانس انرژی اتمی در ادامه در پاسخ به این که 
چه موانعی بر سر راه احیای توافق هسته ای وجود 
نیست،  مذاکره کنندگان  از  آژانس  گفت:  دارد، 

در  که  است  آن چیزی  هر  بازرس  و  ضامن  بلکه 
این مذاکرات مورد توافق قرار می گیرد. به موارد 
مختلفی اشاره شده است. گاهی مسائل مالی بوده 
است، گاهی تحریم ها، افراد و برخی فعالیت های 
که  است  این  است،  واضح  آن چه  بخصوص. 
اگر  است.  نگرفته  باید  که  را  نتیجه ای  مذاکرات 
این اتفاق نیفتد، به مرحله بسیار نامشخصی وارد 
برنامه ای هسته ای  ایران  آن  در  که  خواهیم شد 
بدون  و  سریع  بسیار  آن  در  که  داشت  خواهد 
از  اطمینان سازی  برای  الزم  بازرسی  قابلیت های 
درباره  نادرسی  چیز  هیچ  که  می رود  پیش  این 
ایران وجود ندارد. او همچنین گفت: بنابراین، ما 
قرار  حساسی  مرحله  در  مذاکرات  که  می دانیم 
اما  شود.  حاصل  نتیجه  بهترین  امیدواریم  دارد. 
برای  الزم  فرصت  می کنم  فکر  حاضر،  حال  در 
آتی  باید دید در روزهای  آن محدودتر می شود. 
چه چیزی رخ می دهد. گروسی در پاسخ به این 
همچنان  ایران  و  نشود  حاصل  توافقی  اگر  که 
دوربین های نظارتی آژانس را خاموش نگه دارد،  
فعالیت های  این  تمام  اتفاقی می افتد، گفت:  چه 
]هسته  ای ایران[ انجام می شوند و ما دید نداریم. 
است.  دادن  رخ  حال  در  اتفاقی  چه  نمی دانیم 

بنابراین، ما در این جا با دو مشکل مواجهیم.

نماینده مردم همدان در  مجلس:

دولت از مشورت اهل فکر برای 
تصمیم گیری های اساسی کشور استفاده کند

مدیرکل آژانس بین المللی انرژی اتمی:
اطالعات آژانس ساخت سالح هسته ای از سوی 

ایران را تایید نمی کند


