
توافق نهایی باید رفع پایدار 
تحریم ها را تضمین  کند

عدم حضور مذاکره کنندگان 
ارشد اروپایی عجیب بود
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تامین کننده   باید  نهایی  گفت:توافق  کشورمان  خارجه  امور  وزیر 
حسین  کند.  تضمین   را  تحریم ها  پایدار  رفع  و  ایران  حقوق 
امیرعبداللهیان وزیر امور خارجه کشورمان عصر دوشنبه در تماس 
تلفنی با جوزپ بورل مسئول سیاست خارجی اتحادیه اروپا، با وی 
در مورد تحوالت دور تازه گفت وگوهای رفع تحریم در وین به بحث 

و تبادل نظر پرداخت. وزیر امور خارجه کشورمان...

مذاکره  حضور  عدم  گفت:  روسیه  کننده  مذاکره  تیم  رییس 
کنندگان ارشد اروپایی برایم عجیب بود، چون که مذاکرات ادامه 
اولیانوف  میخائیل  باشد.   مفید  توانست  می  آنها  حضور  و  دارد 
داریم.  فاصله  پایان  تا خط  ثانیه  پنج  در جمع خبرنگاران گفت: 
رییس تیم مذاکره کننده روسیه  در خصوص عدم حضور مذاکره 

کنندگان ارشد اروپایی در مذاکرات جاری وین گفت:...
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احتمال افزایش مرگ های 
ناشی از کرونا در استان

»بدبین« یا »عاشق«؛ 
اختالالت روانشناختی پیش 

از ازدواج جدی گرفته 
نمی شوند؟

برنامه های هفته خبرنگار
 در کهگیلویه و بویراحمد تشریح شد

و  کهگیلویه  استان  مطبوعات  خانه  مدیر 
این  در  خبرنگار  هفته  برنامه های  بویراحمد 
استان را تشریح کرد. سید داوود موسوی منش 
مناسبت  به  تسلیت  در جمع خبرنگاران ضمن 
هفته  و  روز  گفت:  محرم،  ماه  سوگواری  ایام 
خبرنگار امسال همزمان با ایام سوگواری سرور 
و ساالر شهیدان حضرت اباعبداهلل الحسین )ع( 
است و بر این اساس، همه برنامه های بزرگداشت 
هفته خبرنگار با سبقه مذهبی و همراه با تکریم 
ایام عزای حسینی برگزار می شود. وی با اشاره 
به نقش رسانه های این استان در گره گشایی از 

مسائل و مشکالت، افزود: خبرنگاران...

جنایات  کردن  محکوم  با  جمهور  رئیس   
روحیه  غزه،  مردم  علیه  صهیونیست ها 
سلحشوری جوانان مبارز فلسطینی را امتداد 
و  اقتدار  گفت:  و  دانست  اسالمی  انقالب  راه 
مقاومت  جریان های  در  امروز  که  عظمتی 
فلسطین دیده می شود، نتیجه استکبارستیزی 
انقالب  که  است  خودباورانه ای  روحیه  و 
آورد.   ارمغان  به  منطقه  در  ایران  اسالمی 
ابراهیم رئیسی روز یکشنبه در  آیت اهلل سید 
دیدار با جمعی از خانواده های شهدا با تسلیت 
ایام سوگواری حضرت اباعبداهلل الحسین )ع( 
و محکوم کردن جنایات صهیونیست ها علیه 
مردم غزه، خاطرنشان کرد: این بیداری مردم 
شهدا  خون  برکت  به  منطقه  در  جوانان  و 
و  غزه  بی دفاع  مردم  صهیونیست ها  است. 
اعضای جهاد اسالمی را ترور می کنند و جهاد 

اسالمی نیز پاسخ آن ها را می دهد.
متعدد  جنایات  یادآوری  با  جمهور  رئیس 
کرد:  تاکید  غزه،  مردم  علیه  صهیونیست ها 
مردم امروز فلسطین را با گذشته آنان مقایسه 
به  فلسطین  مردم  نگاه  گذشته  در  کنید، 
الشیخ  شرم  دیوید،  کمپ  همچون  میزهایی 
مقابل  در  امروز  اما  بود  اسلو  صلح  پیمان  و 
ابتکار  و  می کنند  مبارزه  صهیونیست ها  ظلم 
است.  افتاده  فلسطینی  جوانان  بدست  عمل 
شهدای  خون  برکت  به  مقاومت  روحیه  این 

جنگ تحمیلی و مدافع حرم است.
آیت اهلل رئیسی همچنین با ابراز خرسندی از 
دیدار با خانواده های شهدا، گفت: هیچ کاری 
برای بنده دلنشین تر از همنشینی با خانواده 
انقالب  حرم  اهل  شما  زیرا  نیست  شهدا 
تقدیم  را  خود  عزیزان  و  هستید  اسالمی 
ساختن  برای  فقط  نه  انقالب  این  تا  کردید 
ایران آباد که برای تحقق تمدن نوین اسالمی، 
قدرتمندتر شود. رئیس جمهور با گرامیداشت 
تاسوعای حسینی، به مرور وقایع تاریخی این 

روز پرداخت و با اشاره به دو واقعه ...

رئیس دانشگاه علوم پزشکی یاسوج با بیان اینکه 
آمار مبتالیان به بیماری کرونا در استان روزانه در 
حال افزایش بوده، گفت: پیش بینی می شود طی 
مرگ های  و  بدحال  بیماران  آمار  آینده  روزهای 
ناشی از کرونا در کهگیلویه و بویراحمد افزایش 
باره  این  در  دوشنبه  روز  نژاد  غالم  محمد  یابد. 
فوتی  گذشته  ساعت   ۲4 در  خوشبختانه  افزود: 
از کرونا  در استان گزارش نشده و شمار  ناشی 
وبویراحمد  درکهگیلویه  بیماری  این  قربانیان 

همچنان هزار و ۱۳۶ نفر است...

رئیس دانشگاه علوم پزشکی یاسوج هشدار داد؛
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معاون توسعه منابع اداره کل آموزش و 
پرورش کهگیلویه و بویراحمد:

توزیع کتابهای درسی
 در کهگیلویه و بویراحمد

 آغاز شد 

رئیس اورژانس ۱۱۵ استان 
کهگیلویه و بویراحمد خبر داد؛

انفجار پیک نیک در گچساران
 ۹ مصدوم برجای گذاشت

روحیه سلحشوری
 جوانان فلسطینی امتداد 
راه انقالب اسالمی است 
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مسووالن و مدیران اجرایی بیشتر تعامل کنند؛

خبرنگاران به دنبال 
مچ گیری نیستند
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و سیاست خارجی مجلس  ملی  امنیت  عضو کمیسیون 
شورای اسالمی با تاکید بر اینکه جمهوری اسالمی ایران 
تسلیم هیچ گونه تهدید، فشار و تحریم نخواهد شد، از 
طرف غربی خواست در مذاکرات هسته ای عقالنی عمل 
مذاکرات ۱+4  درباره  آبادی  رحیمی جهان  کند. جلیل 
که در وین در حال برگزاری است و برنامه سازمان انرژی 
غنی سازی  سو  هزار   ۱۹۰ به  رسیدن  برای  ایران  اتمی 
اورانیوم، گفت: مذاکرات جمهوری اسالمی ایران با طرف 
غربی بر پایه اثبات حسن نیت ایران است. چرا که پیش از 
این همکاری های جمهوری اسالمی ایران فراتر از پروتکل 
الحاقی و حتی فراتر از برجام بوده و غربی ها و آژانس بین 
المللی انرژی اتمی هم این موضوع را تایید کردند. عضو 
کمیسیون امنیت ملی وسیاست خارجی مجلس با اشاره 
به بدعهدی طرف غربی و آمریکایی در توافقات گذشته 
اسالمی  شورای  مجلس  آمریکا،  بدعهدی  از  پس  افزود: 
قانون اقدام راهبردی برای لغو تحریم ها را تصویب کرد 
اقدامات  از  انجام برخی  به  پایه آن دولت موظف  بر  که 
افزایش غنی سازی،  از جمله  در صنعت هسته ای است 
دیگر  و  جدید  نسل  سانتریفیوژهای  تولید  و  گازدهی 
موارد که در دستور کار سازمان انرژی اتمی ایران است.

پیام رسیدن به غنی سازی ۱۹۰ هزار سو 
یعنی ایران در موضع ضعف نیست

اشاره  با  مجلس  در  باخرز  و  جام  تربت  مردم  نماینده 
تاسیسات هسته ای  به  به آسیبی که رژیم صهیونیستی 
سانتریفویژهای  وقتی  گفت:  کرد،  وارد  نطنز  در  ایران 
نسل قدیم در نطنز با اقدام خرابکاری رژیم صهیونیستی 
آسیب دیدند، طبیعی است که باید نسل جدید جایگزین 
در  اتمی  انرژی  سازمان  اقدام  دلیل  همین  بر  می شد 
به  دستیابی  برای  راهبردی  اقدام  قانون  اجرای  راستای 

۱۹۰ هزار غنی سازی انجام شد.
وی با بیان اینکه پیام ایران به طرف غربی درباره رسیدن 
ایران و  توانایی  به غنی سازی ۱۹۰ هزار سو به معنای 
عدم ضعف است، اظهار داشت: جمهوری اسالمی ایران 
سازی  غنی  جمله  از  ای  هسته  فعالیت  هرگونه  توانایی 
اورانیوم با درصد باال، نصب سانتریفیوژهای جدید و تولید 
و  تولید می کند  راحتی  به  را  از سانتریوفیوژ  نسلی  هر 
در این بخش ۱۰۰ درصد به بومی سازی و خودکفایی 

رسیدیم.
رحیمی جهان آبادی یادآور شد: جمهوری اسالمی ایران 
بر  می دهد  انجام  اقدامی  اگر  ولی  است  حقوقی  دارای 
با هدف حل موضوع هسته ای است.  نیت  اساس حسن 
از  بسیاری  و  ایران  اسالمی  جمهوری  به  غرب  نگاه  اما 
کشورهای جهان، از موضع باال به پایین و امر و نهی است 

که دیگر مشتری ندارد.
در  ایران  اسالمی  جمهوری  پیام  خواست  غرب  از  وی 
باید  آمریکا  داد:  ادامه  و  بفهمد  را  هسته ای  موضوع 
رسمیت  به  را  ایران  اسالمی  جمهوری  خواسته های 
و  خود  قانونی  حقوق  از  فراتر  ایران  که  چرا  بشناسد 
مقررات آژانس بین المللی انرژی اتمی، چیزی را طلب 

نمی کند.
و سیاست خارجی مجلس  ملی  امنیت  عضو کمیسیون 
با بیان اینکه ایران در چارچوب مقررات آژانس و توافق 
در  خود  تکلیف  به  ما  کرد:  عنوان  دارد،  حقوقی  برجام 
موضوع برجام عمل کردیم و اگر خواستار حقوق مردم 
ایران در صنعت هسته ای هستیم، زیاده خواهی نیست. 
اما اینکه غرب این حقوق حداقلی را نادیده می گیرد و با 
اعمال تحریم به دنبال کسب امتیاز از جمهوری اسالمی 
است، عاقالنه نیست و به صلح و ثبات منطقه و منافع 

خود غربی ها آسیب وارد می کند.

ایران تسلیم هیچ گونه تهدید، فشار و تحریم 
نخواهد شد

این نماینده مجلس با بیان اینکه غرب با فشارهای رژیم 
گفت:  کرد،  تحمیل  ایران  به  را  تحریم ها  صهیونیستی، 
اتمی  انرژی  صهیونیستی  رژیم  که  است  حالی  در  این 
غیرصلح آمیز و کالهک هسته ای دارد و عضو ان پی تی 
هم نیست و آزادانه به کشورهای همسایه، خالف مقررات 
انجام  نظامی  حمله  المللی  بین  قوانین  و  ملل  سازمان 
ایران هیچ گاه  می دهد. در حالی که جمهوری اسالمی 
نیتش،  ولی سهم حسن  نکرده  قوانین عمل  این  خالف 

تهدید، تحریم و فشار بوده است.
را عدم  به طرف غربی  ایران  پیام  آبادی  رحیمی جهان 
تسلیم شدن برابر هر گونه تهدید، فشار و تحریم عنوان 
جمهوری  پیام  غربی  طرف  امیدواریم  گفت:  و  کرد 
اسالمی ایران را به درستی درک کند. چرا که قرار نیست 
جمهوری اسالمی ایران تاسیسات هسته ای خود را اوراق 
غنی  اوانیوم  دهد،  کاهش  را  سازی  غنی  میزان  کند، 
سازی شده را رقیق کند و نظارت فراپادمانی و فراپروتکل 
ندهد،  تضمین  غربی  طرف  ولی  بپذیرد،  هم  را  الحاقی 
خروج  عدم  برای  تضمینی  هیچ  و  نکند  امضا  را  توافق 
از پیمان و بازگشت پول حاصل از فروش نفت را قبول 
نکند. قطعا هیچ کشوری با چنین منطق غربی ها مذاکره 
نخواهد کرد و بهتر است در دور جدید مذاکرات، آمریکا 

عقالنی عمل کند.

مشکل ایران با طرف غربی، میزان فهم آنها از 
واقعیت های جهان است

رعایت  عدم  صورت  در  غربی  طرف  اینکه  بیان  با  وی 
کرد: خروج  تصریح  می زند،  آسیب  به خودش  عقالنیت 
حقیقت  در  و  شد  سبب  را  مشکالتی  برجام،  از  آمریکا 
عرصه را به کشورهایی نظیر چین و روسیه واگذار کرد. 
تابع  کشورهای  جهان،  امروز  کشورهای  که  حالی  در 
امر غربی ها نیستند و ایران هم به لحاظ قدرت نظامی، 
سیاسی و قدرت اقتصادی، کشور کوچک نیست که تابع 
 ۱۹ و   ۱۸ قرن  نگاه  همان  غربی ها  نگاه  اما  شود.  غرب 
هجوم  به شرق  بادبانی  کشتی های  با  که  است  میالدی 

می آوردند و هر جایی را تسخیر می کردند.
آمادگی  ایران  اینکه  بر  تاکید  با  آبادی  جهان  رحیمی 
حل مساله هسته ای را دارد، خاطرنشان کرد: بهتر است 
بکشد. چرا  پارادوکسی دست  و  زیگزاگی  رفتار  از  غرب 
که ایران به رغم اینکه توانایی تولید غنی سازی و تولید 
سانتریفیوژهای جدید را دارد، آماده گفت و گو است و 
مشکلی که ایران با کشورهای غربی دارد، میزان فهم آنها 

از واقعیت های جهان است.

علیرغم آن که مورا متن مورد نظر خود را به عنوان »متن 
نهایی« توصیف کرده، اما تصمیم گیری درباره آن در حوزه 
صالحیت طرف های مذاکره است و تا زمان عدم توافق بر 
نهایی  متن  و  توافق  حصول  از  نمی توان  چیز،  همه  روی 

صحبت کرد.
با پایان دور اخیر گفتگوهای رفع تحریم در وین، اخباری 
مبنی بر آماده شدن »متن نهایی« نحوه بازگشت آمریکا به 

برجام در رسانه های غربی منتشر شد.
این اخبار به طور ویژه بر »نهایی و غیرقابل مذاکره« بودن 
متن مذکور تاکید داشته و ادعا می کند پیش نویس مذکور 

مبنای تصمیم گیری طرف های گفتگو است.
اما آنچه به عنوان متن نهایی از جانب طرف غربی در رسانه 
طرف های  به  که  است  مورا  پیشنهاد  چند  شده،  مطرح 
درگیر در مذاکرات ارائه شده و این پیشنهادات را به هیچ 

عنوان نمی توان متن نهایی و غیرقابل مذاکره قلمداد کرد.
از گفتگوها، مواضع و دیدگاه های اصولی  در آغاز این دور 

از  جمهوری اسالمی در خصوص موضوعات مورد اختالف 
رفع  حوزه  در  الزم  تضمین های  تحریم،  پایدار  رفع  جمله 
تحریم ها و مسائل مورد ادعای آژانس به هماهنگ کننده 
اتحادیه اروپا ارائه شد و انریکه مورا در روز دوشنبه برخی 
پیشنهادات خود را در مورد موضوعات اختالفی ارائه کرده 

است. 
یک منبع آگاه به روند مذاکرات، در این رابطه گفت که با 
وجود آن که هیات مذاکره کننده ایران نقطه نظرات خود 
درباره پیشنهادات اخیر مورا را شفاهی به او منتقل کرده، 
مواضع  و  بوده  ارتباط  در  کننده  هماهنگ  با  همچنان  اما 
تفصیلی خود را به صورت مکتوب به وی ارائه خواهد کرد.

علیرغم آن که مورا متن مورد نظر خود را به عنوان »متن 
نهایی« توصیف کرده، اما تصمیم گیری درباره آن در حوزه 
صالحیت طرف های مذاکره است و تا زمان عدم توافق بر 
نهایی  متن  و  توافق  حصول  از  نمی توان  چیز،  همه  روی 

صحبت کرد.

قائم مقام سازمان بازرسی کل کشور خواستار راه اندازی 
علمی  کارآمد  و  متخصص  نیروهای  اطالعاتی  بانک 
حوزه  در  آسیب ها  شناسایی  برای  فارس  در  اجرایی  و 
فساد شد. احمد رحمانیان در جمع بازرسان و کارکنان 
امام  ایام سوگواری  بازرسی استان فارس ضمن تسلیت 
بازرسی  سازمان  رویکرد  اینکه  بر  تاکید  با  )ع(  حسین 
استان  کل  بازرسی  از  است،  کالن  مسائل  به  پرداختن 
فارس خواست توجه به شناسایی گلوگاه های فساد را در 
دستور کار خود قرار دهد و گفت: در بازرسیپها باید ابتدا 
به سراغ مسائل کالن و اصلی رفت و سپس به موضوع 

جزئی ورود کرد.
لزوم  بر  رحمانیان  فارس،  استان  دادگستری  از  نقل  به 
آسیب شناسی مشکالت و موضوعات مهم استان از سوی 
بازرسی تاکید کرد و خواستار تدوین برنامه ای مبتنی بر 
رفع آسیب ها و مشکالت فارس شد. قائم مقام سازمان 
منویات  اجرای  پیگیری  باید  گفت:  کشور  کل  بازرسی 
رهبر معظم انقالب، سیاست ها و دیدگاه های رئیس قوه 
قضاییه و رییس سازمان بازرسی در دستور کار قرار گیرد 
تاکیدات  به  اشاره  با  رحمانیان  پیگیری شود.  به جد  و 
رئیس سازمان مبنی بر توجه ویژه به موضوعات کالن، 
خطاب به بازرسان یادآور شد: هنگام بازرسی ها قوانین 

و  مطالعه  را  مربوطه  های  دستگاه  با  مرتبط  مقررات  و 
لزوم  بر  او  کنید.  ورود  موضوعات  به  کافی  اطالعات  با 
پیشگیری  اولویت  با  نخبگان  نظرات  نقطه  از  استفاده 
تاکید کرد و از بازرس کل استان فارس خواست با بهره 
گیری از نقطه نظرات نخبگان و افراد متخصص موضوعات 
اثرگذار استان را شناسایی و پیگیری کند. قائم  مهم و 
راه  بازرسی کل کشور همچنین خواستار  مقام سازمان 
کارآمد  و  متخصص  نیروهای  از  اطالعاتی  بانک  اندازی 
علمی و اجرایی در استان شد و تاکید کرد: با راه اندازی 
این بانک می توان در مواقع لزوم از کمک های فکری و 
نقطه نظرات این افراد استفاده کرد. رحمانیان در بخش 
دیگری از سخنان خود با اشاره به شناسایی گلوگاه های 
فساد در استان فارس بیان کرد: در این راستا ضرورت 
دارد بازرسی کل استان شاخص های ابالغی مورد نظر 
سازمان بازرسی را در دستور کار قرار دهد و با شناسایی 
این گلوگاه ها نسبت به مسدود کردن آنها تا پایان سال 
اقدام کند. او با بیان اینکه شیراز قطب الکترونیک کشور 
است پیشنهاد داد که این استان به عنوان استان پایلوت 
بازرسی  سازمان  فناوری  حوزه  هماهنگی  و  همکاری  با 
تمامی دستگاه های مشمول  الکترونیک در  نظارت  امر 

بازرسی را محقق و اجراکند.

عضو کمیسیون امنیت ملی مجلس:

ایران تسلیم تهدید، فشار و تحریم نخواهد شد
پیشنهادات مورا یا متن نهایی توافق !؟

بانک اطالعات متخصصان 
برای شناسایی گلوگاه های فساد راه اندازی شود
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از سوی مدیر خانه مطبوعات استان ؛
برنامه های هفته خبرنگار

 در کهگیلویه و بویراحمد تشریح شد
بویراحمد  و  کهگیلویه  استان  مطبوعات  خانه  مدیر 

برنامه های هفته خبرنگار در این استان را تشریح کرد.
ضمن  خبرنگاران  جمع  در  موسوی منش  داوود  سید 
تسلیت به مناسبت ایام سوگواری ماه محرم، گفت: روز 
و هفته خبرنگار امسال همزمان با ایام سوگواری سرور 
و ساالر شهیدان حضرت اباعبداهلل الحسین )ع( است و 
بر این اساس، همه برنامه های بزرگداشت هفته خبرنگار 
حسینی  عزای  ایام  تکریم  با  همراه  و  مذهبی  سبقه  با 

برگزار می شود.
وی با اشاره به نقش رسانه های این استان در گره گشایی 
از مسائل و مشکالت، افزود: خبرنگاران استان کهگیلویه 
و بویراحمد همواره همه تالش خود را معطوف به خدمت 
به مردم و توسعه استان کرده اند و در این مسیر نیازهای 

مردم را تا پای جان مطالبه می کنند.
روز  بویراحمد  و  کهگیلویه  استان  مطبوعات  خانه  مدیر 
تالش های  از  تقدیر  برای  فرصتی  را  خبرنگار  هفته  و 
راستا،  این  در  کرد:  خاطرنشان  و  عنوان  خبرنگاران 
خانه مطبوعات استان کهگیلویه و بویراحمد برنامه های 
پیش بینی  خبرنگار  هفته  گرامیداشت  برای  را  متنوعی 

کرده است.
عطرافشانی  و  غبارروبی  کرد:  تصریح  منش  موسوی 
جمعه  ائمه  با  دیدار  یاسوج،  شهر  شهدای  مطهر  گلزار 
همایش  برگزاری  و  استان  مختلف  شهرستان های  در 
گرامیداشت هفته خبرنگار و تجلیل از خبرنگاران عضو 
خبرنگار  هفته  برنامه های  مهم ترین  از  مطبوعات  خانه 

است.
وی تجلیل از پیشکسوتان رسانه، تجلیل از خبرنگارانی 
که در طول یک سال اخیر صاحب فرزند شده اند، تجلیل 
نیک،  خواهش  یاد  زنده  فرهنگی  خبرنگار  خانواده  از 
چکاپ رایگان خبرنگاران و رونمایی از پوستر جشنواره 
دیگر  از  را  اسالمی  ارشاد  و  فرهنگ  اداره کل  رسانه ای 

برنامه های هفته خبرنگار عنوان کرد.
بویراحمد  و  کهگیلویه  استان  مطبوعات  خانه  مدیر 
برخی  در  خانوادگی  پیاده روی  همایش های  داد:  ادامه 
از شهرستان ها و مرکز استان، جام فوتسال رسانه برای 
تنیس  و  تیراندازی  مسابقات  و  استان  در  بار  نخستین 
روی میز از دیگر برنامه هایی است که در هفته خبرنگار 

امسال برگزار می شود.
با  استان  این  رسانه های  اینکه  بیان  با  منش  موسوی 
اطالع رسانی خدمات  وجود مشکالت متعدد همواره در 
استان سنگ تمام  انعکاس مشکالت  و  ها  دولت  و  نظام 
گذاشته اند، تاکید کرد: همه مسئوالن ضمن ارج نهادن 
به زحمات رسانه ها و ایجاد تعامل سازنده با آنها تالش 
و  برای حل مشکالت  ارزشمند  این ظرفیت  از  تا  کنند 

ایجاد امید به آینده در آحاد جامعه استفاده شود.
وی در پایان ازمساعدت، همراهی، همدلی وحمایت های 
اداره  مطبوعاتی  معاون  و  مدیرکل  همراهی  و  دلسوزانه 
کل  فرهنگ وارشاد اسالمی استان به جهت هرچه بهتر 
برگزارشدن برنامه های  روز خبرنگار تقدیر وتشکر کرد.

رئیس اورژانس ۱۱۵ استان کهگیلویه و بویراحمد 
خبر داد؛

انفجار پیک نیک در گچساران ۹ مصدوم 
برجای گذاشت

بویراحمد  و  کهگیلویه  استان   ۱۱۵ اورژانس  رئیس 
در  نیک  پیک  انفجار  پی  در  نفر   ۹ شدن  مصدوم  از 

گچساران خبر داد.
جهانبخش وحدت نژاد گفت: این حادثه در محله لبنان 
گچساران طی ساعت ۲۰ و ۵۷ دقیقه شنبه شب رخ 
مناسب  درمانی  اقدامات  از  پس  مصدومان  که  داده 
توسط کارشناسان اورژانس ۱۱۵، به بیمارستان شهید 

رجائی گچساران انتقال داده شدند.
وی افزود: با توجه به سوختگی شدید و نیاز به اقدامات 
اقدامات الزم  این مصدومین،  برای  و درمان تخصصی 
سوختگی  درمانی  مراکز  به  مصدومین  انتقال  جهت 

درحال انجام هست.
بویراحمد  و  کهگیلویه  استان   ۱۱۵ اورژانس  رئیس 
مدیریتی  سطوح  همه  اکنون  هم  کرد:  خاطرنشان 
استان   ۱۱۵ اورژانس  و  یاسوج  پزشکی  علوم  دانشگاه 
انتقال مصدومین به مراکز تخصصی  در حال پیگیری 

سوختگی هستند.
 ۹ هر  عمومی  حال  متاسفانه  کرد:  بیان  نژاد  وحدت 
مصدوم حادثه که 4نفر بزرگسال و ۵نفر کودک و نوزاد 

هستند وخیم می باشد.

رئیس دانشگاه علوم پزشکی یاسوج هشدار داد:

احتمال افزایش مرگ های 
ناشی از کرونا در استان

اینکه آمار  بیان  با  رئیس دانشگاه علوم پزشکی یاسوج 
حال  در  روزانه  استان  در  کرونا  بیماری  به  مبتالیان 
بینی می شود طی روزهای  بوده، گفت: پیش  افزایش 
آینده آمار بیماران بدحال و مرگ های ناشی از کرونا در 

کهگیلویه و بویراحمد افزایش یابد.
افزود:  باره  این  در  دوشنبه  روز  نژاد  غالم  محمد 
خوشبختانه در ۲4 ساعت گذشته فوتی ناشی از کرونا  
بیماری  این  قربانیان  شمار  و  نشده  گزارش  استان  در 
درکهگیلویه وبویراحمد همچنان هزار و ۱۳۶ نفر است.

وی با اشاره به شمار بستری شدگان بیماری کرونا در 
استان، تاکید کرد: هم اکنون ۸۶بیمار در بیمارستان های 
کهگیلویه و بویراحمد بستری هستند که از این تعداد۳4 
نفر مبتالی قطعی و ۸ نفر هم به دلیل و خامت حال در 

بخش مراقبت های ویژه تحت درمان است.
رئیس دانشگاه علوم پزشکی یاسوج اضافه کرد: تاکنون از 
مجموع مبتالیان به کووید ۱۹در کهگیلویه و بویراحمد 

۹۶ هزار۷۸۹ نفر بهبود یافته گزارش شده است.
وی با اشاره به آزمایش های انجام شده در استان طی 
۲4ساعت گذشته ادامه داد: از ۲۵۸ نمونه دریافت شده 
آر  سی  پی  تست های  شامل  استان  آزمایشگاه های  از 

ورپید تست حدود 44درصد مثبت بودند.
صورت  در  افراد  می شود  توصیه  کرد:  بیان  نژاد  غالم 
داشتن هر گونه عالئم بیماری کرونا به پزشک مراجعه 
و مراقبت های الزم برای پیشگیری از انتقال بیماری این 
بیماری به دیگر اعضاء خانواده و دیگران را داشته باشند.

وی مهمترین راهکار برای پیشگیری از ابتال به کرونا را 
رعایت دستور العمل های بهداشتی و خودداری از عادی 

انگاری این بیماری دانست.
وی عنوان کرد: مردم استان برای پیشگیری از ابتال و 
کاهش مرگ میر ناشی از کرونا و ایجاد ایمنی در برابر 
این بیماری خطرناک و همه گیر واکسیناسیون خود را 

تکمیل و دوز یادآور را حتما تزریق کنند.

ایستگاه پمپاژ آب دیشموک در کهگیلویه 
وارد مدار شد

و  کهگیلویه  استان  فاضالب  و  آب  شرکت  مدیرعامل 
شهر  شرب  آب  پمپاژ  های  ایستگاه  گفت:  بویراحمد 
وارد  کهگیلویه  چاروسا  بخش  روستاهای  و  دیشموک 

مدار بهره برداری شد.
اسفندیار برخه در این باره افزود: پس از چندین شبانه 
روز تالش و زحمات طاقت فرسای کارکنان خدوم آبفا و 
با نصب دو دستگاه الکتروپمپ ۷۳ و ۱۱۰ کیلووات در 
محل ایستگاه های پمپاژ آب شرب بیسیتون و فارتق، 

ایستگاه های مذکور وارد مدار بهره برداری شدند.
و  آبرسانی  فشار شبکه  کاهش  کرد: مشکل  تاکید  وی 
با  بود  آمده  بوجود  پیش  روز   چند  از  که  آب  قطعی 
فراوان  زحمات  از  پس  و  آبفا  عملیاتی  نیروهای  تالش 

مرتفع شد.
برخه بیان کرد: بارندگی و سیل شدید، ایجاد مشکل در 
منابع تامین آب و نوسانات برق در ایستگاه های پمپاژ، 
علل اصلی ناپایداری و قطعی آب ایجاد شده در شبکه 

آب شرب این شهر و روستاهای بخش چاروسا بود.
مدیرعامل شرکت آب و فاضالب کهگیلویه و بویراحمد 
به صرفه  نسبت  مشترکین  است  کرد: ضروری  تصریح 
جویی در مصرف آب و همچنین تعبیه و نصب مخزن 
ذخیره آب خانگی اقدام نمایند تا در چنین مواقعی با 

مشکل مواجه نشوند.

توزیع کتابهای درسی
 در کهگیلویه و بویراحمد آغاز شد 

اداره کل  منابع  توسعه  و  ریزی  برنامه  پژوهش،  معاون 
توزیع  گفت:  بویراحمد  و  کهگیلویه  پرورش  و  آموزش 
و  ها  شهرستان  در  )شنبه(  روز  از  درسی  های  کتاب 

مناطق آموزشی ۱۳ گانه این استان آغاز شد. 
ایمان سبحان نژاد اظهار داشت: تاکنون یک میلیون و 
و  کهگیلویه  به  تهران  از  درسی  کتاب  جلد  هزار   4۰۰

بویراحمد ارسال شده است. 
مناطق  و  ها  شهرستان  مدارس  مدیران  افزود:  وی 
به  مراجعه  با  بویراحمد  و  کهگیلویه  گانه   ۱۳ آموزشی 
محل توزیع کتاب های درسی می توانند آنها را  دریافت 

کرده و در اختیار دانش آموزان قرار دهند. 
اداره کل  منابع  توسعه  و  ریزی  برنامه  پژوهش،  معاون 
کرد:  بیان  بویراحمد  و  کهگیلویه  پرورش  و  آموزش 
اولیای دانش آموزان این استان می توانند با مراجعه به 
مدارس محل تحصیل فرزندان خود کتاب های درسی 
آنها را را دریافت کنند.  سبحان نژاد عنوان کرد: بیش از 
۸۰ درصد ثبت سفارش کتاب های درسی دانش آموزان 

کهگیلویه و بویراحمد تاکنون انجام شده است. 
و  کهگیلویه  آموزان  دانش  از  عده  آن  داشت:  ابراز  وی 
کتاب  ثبت سفارش  دلیل  هر  به  تاکنون  که  بویراحمد 
های درسی خود را انجام نداده اند می توانند با مراجعه 
به مدارس محل تحصیل خود در این زمینه اقدام کنند. 
و  کهگیلویه  آموزان  دانش  اولیای  گفت:  نژاد  سبحان 
تهیه  زمینه  در  نگرانی  و  دغدغه  هیچگونه  بویراحمد 

کتاب های درسی برای فرزندان خود  نداشته باشند. 
سال تحصیلی ۱4۰۱ - ۱4۰۰ بیش از ۱۷۱ هزار دانش 
آموز پسر و دختر مقاطع ابتدایی و متوسطه اول و دوم 

در کهگیلویه و بویراحمد تحصیل می کردند.

مچگیری  دنبال  به  استان  خبرنگاران 
از  یک  هیچ  برای  کردن  درست  وپاپوش 
مسووالن و مدیران اجرایی نیستند و می 
و  تعامل  استان  این  مسووالن  که  طلبد 
همکاری بیشتر خود را بااهل فکر واندیشه 

و قلم افزایش دهند.
همیشه  حاضران  واهمه،  بی  راستگویان 
در صحنه اتفاق های تلخ و شیرین کلید 
و  جذاب  اما  سخت  ای  حرفه  خورده، 
شاید  آن  توصیف  که  دارند  بخش  لذت 
در واژگان نگنجد و تنها خود خبرنگار از 

دنیای پر هیاهوی آن با خبر است.
از حد  توانند  تنها قشری هستند که می 
ها  اتفاق  ها،  پدیده  و  روند  فراتر  ومرزها 
خواهند  می  برخی  که  را  رویدادهایی  و 

پنهان کنند، بیان نمایند.
خبرنگاران واقعی بدون هیچ چشم داشتی 
می  نشیب  و  فراز  پر  های  راه  در  قدم 
گذارند و سختی ها را به جان می خرند 
زمستان،  سرمای  در  که  کند  نمی  فرقی 
سیل، بارش باران کارشان را انجام دهند و 
یا در زلزله، آتش سوزی، گرمای تابستان 
و  جامعه  مردم،  به  کمک  برای  دلسوزانه 

حتی طبیعت بشتابند.
های  دغدغه  که  است  حالی  در  این 
از دغدغه های مردمشان  خودشان کمتر 
نیست و این دغدغه های مشترک راویان 
و  نگاشته  حقایق  از  تر  رنگ  پر  حقیقت 

تحریر شده خودشان است.
را  آری خبرنگاران، گهگاه درد های خود 
در البه الی نوشته ها و تحریریه هایشان 
اینگونه  را  خود  آالم  و  کنند  می  پنهان 

التیام می بخشند.
دید  از  و  باشند  زن  اینکه  به  رسد  چه 
به کار و حرفه  بودن هم  نگاه زن  جامعه 
نگاه  متاسفانه  و  کند  سنگینی  شان 
می  تر  دشوار  را  کار  ها  زن  به  جنسیتی 

کند.

است  ممکن  که  همچنان  خبرنگار  زنان 
و  آغوش  در  نوزاد  و  دست  به  بچه  کیف 
با دوربین و دفتر یادداشت در جلسات و 
صحنه وقوع حوادث حاضر و با نگاه های 

سنگین مردان مواجه شوند.
 چه تفاوتی می کند که راوی حقیقت زن 
باشد یا مرد، زنی ساک بچه به دوش باشد 
کت  با  آراسته  و  پوش  مردی شیک  یا  و 

و شلوار.
نامتعارف،  برخوردهای  توهین،  شنیدن 
گاهی  و  ها  محلی  کم  زننده،  های  حرف 
تنها  ها  دادگستری  در  حضور  و  شکایت 
گوشه ای از دردهای یک خبرنگاری است 

که اینگونه مزدش را می گیرد.
گاهی ساعت ها برای برگزاری یک جلسه 
که حتی خروجی مناسبی هم ندارد باید 
وقت بگذارد و پشت درهای بسته بماند و 

وقت گران بهایش تلف شود.
و  تالش  همه  وجود  با  دیگر  سوی  از 
دوندگی شان حقوق و مزایای اندکی دارند 
که این حقوق ناچیز هم باید صرف رفت و 
آمد و کرایه، پرداخت حق بیمه، اینترنت 
و سایر امورات شود و با این حال کارشان 
را دوست دارند و همچنان حرفه شان را 

دنبال می کند.
بد  وضع  بیمه،  و  شغلی  امنیت  نداشتن 
اقتصادی ، دستمزد کم ، دو شغله بودن، 
حمایت  نبود  و  مسکن  تامین  سختی 
نهادهای دولتی از جمله مشکالت فراروی 

جامعه خبری است.
از  تعدادی  که  داشت  نظر  در  باید 
زندگی  های  ضرورت  علت  به  خبرنگاران 
و مشکل درآمد به سمت مسائل مالی می 
غلتند که در شأن اخالق حرفه ای رسانه 
این  ساختار  به  مشکل  این  و  نبوده  ای 
حرفه آسیب های زیادی وارد خواهد کرد.

اختیارات  از  برخوردار  و  متمکن  نهادی 
الزم  که بتواند در جهت استیفای حق و 

حقوق خبرنگاران گام بردارد، وجود ندارد 
و سال هاست که در قانون مطبوعات جای 

حقوق خبرنگاران خالی است.
حق  ستاندن  در  مهم  های  ایراد  از  یکی 
خبرنگاران نبود تشکل صنفی خبرنگاران 
با  برابر  خبرنگاران  برای  این خال  و  است 

انباشت مشکالت فراوان است. 
با وجود تورم و گرانی ها در طی سالیان 
اخیر حقوق خبرنگاران هیچ گونه افزایش 
ها  رسانه  بیشتر  در  و  نداشته  بهبودی  و 
تعدیل نیرو و کاهش حقوق و مزایا وجود 

داشته است.
می  یاسوج  مرکز  در  خبرنگاران  از  یکی 
گوید: شغل ما پر از استرس و اضطراب و 
گهگاهی هم برای انتخاب یک تیتر یا لید 
مناسب و شاخ و برگ دادن به بدنه خبر 

باید ساعت ها فکر شود.
مشکالت  داد:  ادامه  ای  رسانه  فعال  این 
مسکن  نداشتن  بیمه،  حق  معیشتی، 
استان  خبرنگاران  همیشگی  دردهای 
و  اند  نداشته  عالجی  تاکنون  که  هستند 
نیمی  که  ناچیز  های  دریافتی  از  صحبت 
از آن باید هزینه حق بیمه و مابقی خرج 
رفت و آمد به جلسات شود دیگر تکراری 

شده اند. 
این  خبرنگاران  امروزه  کرد:  تاکید  وی 
مناسب  وضع  نداشتن  دلیل  به  استان 
ای  انگیزه  و  راه  ادامه  به  قادر  اقتصادی 

برای ارتقای سطح دانش خود نیستند.
از  یکی  گفت:  نیز  دیگر  ای  رسانه  فعال 
عده  که  است  آن  ما  مشکل  ترین  عمده 
حوزه  این  فعال  را  خود  دارند  سعی  ای 
معرفی کنند اما خبرنگاری اینگونه نیست 
تحریر  امانتداری،  دقت،  رعایت صحت،  و 
یک  کار  ملزومات  عنوان  به  خبر  درست 

خبرنگار است.
وی ادامه داد: شخصی که تازه از راه می 
رسد و به الفبای خبر مسلط نیست نمی 

می  که  افرادی  باید  و  باشد  موفق  تواند 
خواهند در این عرصه ادامه دهند به طور 

تخصصی آموزش ببینند.
این فعال رسانه ای ادامه داد: خبرنگاران 
استان به دنبال مچگیری وپاپوش درست 
کردن برای هیچ یک از مسووالن و مدیران 
اجرایی نیستند و می طلبد که مسووالن 
بیشتر خود  تعامل و همکاری  استان  این 
را بااهل فکر واندیشه و قلم افزایش دهند.

با نشر هر  این خبرنگار گفت: خبرنگاران 
خبری ممکن است توسط مدیر به دادگاه 
احضار شوند و این روزها برخی از انان از 
رفت و آمد های بسیار به دادسرا ها رنجور 

شده اند.

اهمیت جایگاه اصحاب رسانه و 
مطبوعات بر کسی پوشیده نیست

اسالمی  ارشاد  و  فرهنگ  مدیرکل 
از  یکی  گفت:  بویراحمد  و  کهگیلویه 
در  نظر  مورد  و  اساسی  های  موضوع 
همه حوزه ها مساله رسانه بوده که شاید 
اهمیت رسانه قباًل کمتر مورد توجه قرار 
ارتباطات  می گرفت، ولی عصر اطالعات، 
و تولید محتوای جذاب و متنوع رسانه ای 
در فضای مجازی، اهمیت توجه به رسانه 

را بیشتر کرده است.
و  کهگیلویه  در  افزود:  درخشان  امین 
حال  در  رسانه   ۲۰۰ از  بیش  بویراحمد 
فعالیت هستند؛ میانگین رسانه های استان 
نسبت به میانگین کشوری مقداری باالتر 

است.
افراد  تعدادی  حضور  کرد:  تصریح  وی 
استان  های  رسانه  بدنه  در  غیرحرفه ای 
به یک معضل تبدیل شده است و فعالیت 
رسانه های بدون مجوز خود نمونه یک کار 

ضد فرهنگی به شمار می رود.
درخشان تاکید کرد: در بحث نحوه ورود 
چاره  باید  نیز  مطبوعات  خانه  به  افراد 
دغدغه  و  توانمند  افراد  و  شود  اندیشی 
مند در این خانه مطالبات صنفی اصحاب 

رسانه را پیگیری و دنبال کنند.
کم  های  رسانه  صدای  داد:  ادامه  وی 
هویت در استان از رسانه های هویت دار 
بیشتر بوده و این موضوع باعث شده است 
در  بی هویت  و  رسانه های کم هویت  تا 
مسیر یک سری از مسائل کم اهمیت گام 

بردارند و صدای آنها بیشتر شنیده شود.
درخشان ابراز داشت: مبنا و اساس ارتباط 

ما با رسانه ها اصالت هر رسانه است.
اسالمی  ارشاد  و  فرهنگ  مدیرکل 
رفع  به  اشاره  با  بویراحمد  و  کهگیلویه 
گفت:  استان،  خبرنگاران  مشکالت 
و  معیشتی  مسائل  به  رسیدگی  کارگروه 
رفاهی خبرنگاران در اداره کل فرهنگ و 
ارشاد اسالمی استان راه اندازی می شود.

جمعیت  نجات  و  امداد  سازمان  رئیس 
از  بیش  به  امدادرسانی  از  احمر  هالل 
4۵۰۰ نفر در پی وقوع سیالب در چهار 
استان چهارمحال و بختیاری، کهگیلویه 
و بویراحمد، لرستان و اصفهان خبر داد.

سیالب  وقوع  درباره  ولیپور  مهدی 
و  بختیاری  و  چهارمحال  استان  در 
این  در  گرفته  صورت  امدادرسانی های 
سیل  وقوع  پی  در  کرد:  اظهار  استان 
و  چهارمحال  استان  در  آبگرفتگی  و 
بختیاری، اقدامات الزم برای امدادرسانی 
سیالب  تاثیر  تحت  شهرستان های  در 

صورت گرفت. 
شهرستان  از  روستا   ۱۳ داد:  ادامه  وی 
یک  لردگان،  از  روستا   ۱۱ کوهرنگ، 
یک  اردلو  از  روستا  دو  کیار،  از  روستا 
شدند  سیالب  درگیر  بروجن  از  روستا 
که در مجموع این مناطق به سه هزار و 
۵۱۳ نفر و ۶4۷ خانوار امدادرسانی شد.

جمعیت  نجات  و  امداد  سازمان  رئیس 
عملیات  اینکه  بیان  با  احمر  هالل 
خودروسواری  دستگاه   4۵۰ رهاسازی 
است،  شده  انجام  مناطق  این  در  نیز 

باب  از ۱۸  گفت: امدادگران هالل احمر 
منزل نیز تخلیه آب انجام دادند و ۲۱۵ 
این  در  اضطراری  صورت  به  نیز  نفر 

امکان اسکان داده شدند. 
 ۷۶ پتو،  تخته   ۱۸۹ ولیپور  گفته  به 
دستگاه چادر، دو و نیم تن نایلون، ۲۸ 
 ۷۲ غذایی  بسته   ۲۶۳ و  موکت  تخته 
ساعته در این مناطق توزیع شده است. 
جمعیت  نجات  و  امداد  سازمان  رئیس 
هالل احمر نیز از امدادرسانی به بیش از 
۱۰۰۰ تن درپی وقوع سیل و آبگرفتگی 
اصفهان،  لرستان،  استان  سه  در 
و گفته  داد  بویراحمد خبر  و  کهگیلویه 
گزارش های  آخرین  اساس  بر  بود:  
دریافتی در پی وقوع سیل و آبگرفتگی 
بویراحمد،  و  کهگیلویه  استان های  در 

و  اصفهان  بختیاری،  و  چهارمحال 
و  نجات  راستای  در  اقداماتی  لرستان 
امدادرسانی به حادثه دیدگان انجام شد 
از  متاثر  مناطق  به  امدادی  تیم های  و 

سیل اعزام شدند.
لرستان  استان  در  اینکه  بیان  با  وی 
امدادگران به شهرستان های الیگودرز و 
ازنا اعزام شدند، گفت: در استان اصفهان 
نیز  آبگرفتگی در شهرستان سمیرم رخ 
داده است. درهمین راستا نیز امدادگران 
به روستای ونک شهرستان سمیرم رفته 
منطقه  آن  عشایر  از  خانوار  پنج  به  و 
آب  تخلیه  عملیات  کردند.  امدادرسانی 
از پنج واحد مسکونی در روستای آقاگل 
فریدون شهر نیز انجام شد و تا کنون به 

۲۳ نفر نیز امدادرسانی شده است.  

ولیپور در خصوص اقدامات صورت گرفته 
در پی وقوع سیل در استان کهگیلویه و 
بویر احمد نیز نیز گفت: اقدامات امدادی 
در سه روستا از شهرستان دنا و هشت 
روستا از بویراحمد صورت گرفته است. 
در این راستا به ۲۷4 خانوار امدادرسانی 

شد که در مجموع ۹۸۸ نفر بودند.  
نجات  و  امداد  سازمان  رئیس  گفته  به 
تخته  احمر حدود ۲4۰  جمعیت هالل 
 ۲۳۰ حدود  چادر،  دستگاه  هفت  پتو، 
تخته   ۱۶۰ و  ساعته   ۷۲ غذایی  بسته 
توزیع  بویراحمد  و  در کهگیلویه  موکت 
مناطق  این  در  امدادرسانی  و  شده 

همچنان ادامه دارد.
انجام شده  امدادرسانی های  احتساب  با 
و  چهارمحل  استان  داده  رخ  سیل  در 
که  گفت  می توان  مجموع  در  بختیاری 
تا کنون به بیش از 4۵۰۰ نفر در چهار 
در  آبگرفتگی  و  سیل  از  متاثر  استان 
عملیاتی  است.  شده  امدادرسانی  کشور 
که به گفته رئیس سازمان امدادونجات 
جمعیت هالل احمر همچنان ادامه دارد.

مسووالن و مدیران اجرایی بیشتر تعامل کنند؛

خبرنگاران به دنبال مچ گیری نیستند

رئیس سازمان امداد و نجات جمعیت هالل احمر عنوان کرد:

امدادرسانی به بیش از ۴۵۰۰ نفر
 درسیل ۴ استان

و  کهگیلویه  استان  پرورش  و  آموزش  مدیرکل 
و  تعلیم  نظام   در  عدالت  گفت: گسترش  بویراحمد 
تربیت  و اجتماعی شدن این نهاد انسان ساز جز با 
بی بدیلی  نقش  که  رسانه ها   و  خبرنگاران  مشارکت 
در گفتمان سازی، جلب مشارکت و رویکرد اجتماعی 

شدن دارند، امکان پذیر نخواهد بود.
فرا  تبریک  با  دوشنبه  روز  عزت خواه  حسنعلی   
اطالع رسانی  فعاالن عرصه  به  روز خبرنگار  رسیدن 
در استان، اظهار داشت: اختصاص یک روز به عنوان 
روز خبرنگار، تقدیر از زحمات وقایع  نگارانی است که 
مسئولیت  با  و  داشته  پاس  را  آگاهی  و  قلم  حرمت 
فراوان  تحمل سختی های  و  آزادی  و  تعهد  از  ناشی 

به اشاعه حقایقی می پردازند که رشد و توسعه جامعه 
و  مسووالن  از  مطالبه گری  پرچم  و  ثمر  بخشیده  را 
در  همواره  را  عمومی  افکار  و  مردم  به  پاسخگویی 

اهتزاز نگه می  دارند.
و  دریغ  بی  زحمات  یادآور  خبرنگار  روز  افزود:  وی 
از  پاسداشت  در  رسانه  اصحاب  های خالصانه  تالش 

حریم اطالع رسانی است.
عزت خواه تاکید کرد: در زیست بوم کرونا خبرنگاران 
در کنار مدافعان سالمت و در خط مقدم مبارزه با این 
بیماری برای آگاهی بخشی به جامعه قدم برداشتند.

بویراحمد  و  کهگیلویه  پرورش  و  آموزش  مدیرکل 
قیام  و  امسال  خبرنگار،  روز  تقارن  کرد:  عنوان 
نقش  عاشورا  مهمترین بخش  عاشورای حسینی که 
خبرنگاران  که  است  )س(  زینب  حضرت  روایتی 
گرفته  الگو  ایشان  جسارت  و  کالم  صراحت  از  باید 
و زینب گونه از آرمان های انقالب اسالمی دفاع کنند.

را  مهم  این  شده  یاد  بزرگ  تقارن  داد:   ادامه  وی 
سیطره  با  خبرنگاران  مقابله  که  می کند  یادآوری 
 ، گرفته  نشانه  را  حق  که  دشمن  رسانه ای  مسموم 

یکی از بزرگ ترین رسالت های این قشر است.
عزت خواه بیان کرد: بی شک فعاالن عرصه رسانه ای 
استان کهگیلویه وبویراحمد در رسانه ملی، خبرگزاری 
ها، مطبوعات، سایت های خبری، در پیشبرد اهداف 
فعالیت های  و  برنامه ها  ها،  سیاست  رسانی  اطالع  و 
و  صمیمانه  همکاری  استان،  تربیت  و  تعلیم  عرصه 
شایسته ای با آموزش و پرورش  دارند که الزم می دانم 
فرصت را مغتنم شمرده و ضمن گرامیداشت  شهید 
محمود  صارمی و تبریک این روز فاخر، از تالشها و 
ارزشمند فعاالن متعهد عرصه خطیر اطالع  زحمات 
رسانی و تنویر افکارعمومی، تقدیر و تشکر نموده و از 
پیشگاه خداوند سبحان برای آنها سالمت، سعادت و 

کامیابی مسألت نمایم.

گسترش عدالت آموزشی جز با 
مشارکت رسانه ها امکان پذیر نیست
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متولد فروردین :
انجام  امروز  که  کارهایی  به خاطر  که چرا  بفهمید  دارید   شما دوست 
داده اید تحسین نمی شوید. ممکن است شما احساس کنید در اوج قرار 
گرفته اید، برای اینکه همه کارها را درست انجام داده اید و می دانید که 
لیاقت بهترین چیزها را دارید. اما اگر شما قبول داشته باشید که االن 
رسیدن به اهدافتان زمان زیای می خواهد، ممکن است که خیلی ناامید 

نشوید.
متولد اردیبهشت : 

شما امیدوارید که هر رویدادی که در پیرامونتان اتفاق می افتد به نفع 
شما تمام شود. امکان این وجود دارد که مسائلی که در حد یک رویا 
در ذهن شما وجود دارند، به زودی در روزهای آینده تبدیل به واقعیت 
می تواند خطرساز  کردن  کاری  انجام  به  مجبور  را  دیگران  ولی  بشوند. 
شما  می کند،  کمک  شرایط  کردن  تثبیت  به  بودن  خونسرد  باشد. 

می توانید کارهایتان را به روزهای بعد موکول کنید.
متولد خرداد :

می توانید  می کنید،  تنظیم  واقعیت  با  دقت  با  را  خود  شما  درحالیکه   
پرداختن  موضوع  این  به  کاماًل  امروز  اما  باشید،  کردن  قضاوت  مدافع 
اوضاع را بدتر می کند. برای این ممکن است امروز خیلی افراطی عمل 
کنید. ستاره بخت شما با پیش رفتن به سمت طرز فکر شما در مورد 

کمال شما ممکن را به اشتباه می اندازد.
متولد تیر :

 امروز زندگی شما پیچیده تر شده است و وقتی در یک چنین شرایطی 
دیگران از شما درخواست می کنند شما نمی توانید بهشان جواب منفی 
بدهید. شاید شما نمی خواهید آنها ناامید شوند. شاید شما فکر می کنید 
که اگر االن به آنها کمک کنید بعداً خواهید توانست به آنها تکیه کنید.

متولد مرداد :
 امروز روزی نیست که کاماًل بدون مشکل باشد، اما باز هم روزی مالیم و 
آرام است. وقتی شما با مشکلی مواجه می شوید نگرش “من نمی توانم از 
پس این مشکل بربیایم” بهترین اسلحه تان است. عجیب اینکه بزرگترین 
توانایی های شما می تواند برایتان خطرساز باشد. اگر شما در قبول کردن 
خودتان  به  شما  حد  از  بیش  اطمینان  هستید،  ناتوان  محدودیتهایتان 

می تواند مشکلی بزرگ برایتان به وجود آورد.
متولد شهریور : 

فقط برای مدتی کوتاه برنامه های بلند مدتتان را فراموش کرده و خودتان 
را با اتفاقاتی که در محیط کنونی تان می افتد سرگرم کنید. تا جایی که 
می توانید از روشی که در پیش گرفته اید خارج شوید، برای اینکه شما 
کارهای زیادی در طول روز برای انجام دادن دارید و نمی توانید به تفریح 
انجام دادن  به  بر روی صورت  لبخندی  با  اگر شما  اما  بپردازید.  کردن 

وظایفتان بپردازید سازنده تر خواهید بود.
متولد مهر : 

اگر امروز بخواهید ایده هایتان را برای فرد دیگری توجیه کنید، این کار 
بیشتر از آن چیزی که ارزش دارد از شما انرژی می گیرد. اتفاقاتی که 
اگر  دیگران. حتی  به  نه  مربوط می شود  به خودتان  می افتد  برای شما 
دوست داشته باشید که دیگران را در آرزوهایتان سهیم کنید، احتماالً 
آنها ارزش رویاهای شما را درک نخواهند کرد، زیرا کلمات قادر نیستند 

تا نیرویی را که برای رسیدن به آنها در شما وجود دارد را شرح دهند.
متولد آبان :

 شما متن های پیچیده ای را از ذهن خودتان می نویسید، اما وفتی که این 
حوادث رمانتیک حقیقت پیدا می کنند، نگران خواهید شد. زمانی این 
اتفاق می افتد که عالیق شما احساسات شخص دیگری را تغذیه می کنند 

و نشان دهنده ترسهای شما هستند. 
متولد آذر : 

راه حل و فعالیت های تازه ای به ذهن شما وارد شده اند، بهتر است برای 
انجام تمام آنها یک برنامه زمان بندی شده طوالنی مدتی را داشته باشید 
زیرا تک تک برنامه هایی را که در ذهن می پرورانید در آینده جواب های 

قطعی را به شما خواهند داد.
متولد دی :

 ماه کامل برج عقرب در پنجمین خانه شما قرار دارد و شما را تشویق 
احساسات شما  اینکه  دلیل  به  کنید.  ابزار  را  احساسهایتان  که  می کند 
راحت و واضح نیستند شاید احساس شکست خوردگی داشته باشید. اما 
امیدواری که ناگهان ظاهر می شود شما را قادر می سازد که تا حد الزم 

خوش بین باشید و بتوانید تشخیص بدهید که چه چیزی الزم است. 
متولد بهمن :

 شما نقشه های بیش از حد بزرگی را در سر می پروردانید البته داشتن 
رویاهای بزرگ خوب است اما تا حدی که باعث پیشرفت شما شود نه 
این که تنها انها را در سر داشته باشید.برای رسیدن به رویاهای بزرگ 
ابتدا باید زندگی تان را پله به پله ارتقا ببخشید نه این که به یک باره از 

یک پله بخواهید به پله های اخری صعود کنید.

متولد اسفند :
با به دست  انجام می دادید را   فعالیت هایی را که تا چند روز گذشته 
آوردن نتیجه صحیحی ترک کنید زیرا شما در حال حاضر به نقطه ای 
رسیده اید که باید آماده تغییری اساسی در زندگی باشید نه اینکه مدام 
به یک زندگی معمولی و عادی که دارید متکی باشید. زندگی باعث شده 
است که شما از تمام هیجانات روحی و جسمی که می توانید تجربه کنید 

به دور باشید.

3
فال روز 

معاشرت،  که  دهد  می  نشان  جدید  مطالعه  یک 
است ذخیره  ممکن  ورزش  و  ها  در کالس  شرکت 
شناختی مغز را تقویت کرده و از مشکالت حافظه و 

تفکر در آینده جلوگیری کند.
ذخیره شناختی به توانایی مغز برای مقاومت در برابر 
اثرات بیماری هایی مانند آلزایمر و عدم بروز عالئم 

زوال عقل اشاره دارد.
»پامال آلمیدا مزا«، نویسنده این مطالعه از دانشگاه 
دست  کنجکاوی  از  »هرگز  می گوید:  لندن،  کالج 
سرگرمی  یا  بگیرید  یاد  جدیدی  چیز  و  نکشید 
جدیدی انتخاب کنید. فعال و دارای روابط اجتماعی 
بمانید، ورزش کنید، پیاده روی روزانه داشته باشید، 

با خانواده خود در تماس باشید و دیدار با دوستان 
خود را در اولویت قرار دهید.«

سبک  عوامل  و  ها  ژن  محققان  مطالعه،  این  برای 
زندگی ۱۱۸4 نفر را که در سال ۱۹4۶ در بریتانیا 
و  سالگی   ۸ در  مردم  کردند.  بررسی  شدند،  متولد 
انجام  را  دوباره در ۶۹ سالگی تست های شناختی 

دادند.
نمره  یک  مطالعه  این  در  کننده  افراد شرکت  همه 
ذخیره شناختی دریافت کردند که متشکل از سطح 
تحصیالت آنها در ۲۶ سالگی، مشارکت در فعالیت 
 ۵۳ سن  تا  شغل  و  سالگی   4۳ در  تفریحی  های 
به  توانایی خواندن در سن ۵۳ سالگی  بود.  سالگی 
عنوان معیار اضافی برای یادگیری کلی مادام العمر 

مورد آزمایش قرار گرفت.
انجام  افراد در سن ۶۹ سالگی  آزمون شناختی که 
نمره  میانگین  و  بود   ۱۰۰ کل  نمره  حداکثر  دادند 

برای این گروه ۹۲ بود.

این مطالعه نشان داد افرادی که توانایی های شناختی 
باالتر در دوران کودکی، امتیاز ذخیره شناختی باالتر 
آزمون  در  داشتند،  پیشرفته  خواندن  توانایی  و 

شناختی در سن ۶۹ سالگی بهتر عمل کردند.
افراد دارای سطح تحصیالت عالی نیز بهتر از همتایان 
خود که تحصیالت دانشگاهی نداشتند، عمل کردند.

افرادی که در شش فعالیت اوقات فراغت یا بیشتر، 
مانند کالس های آموزش بزرگساالن، باشگاه ها، کار 
باغبانی شرکت  و  اجتماعی  فعالیت های  داوطلبانه، 
کمتر  یا  چهار  در  که  افرادی  به  نسبت  داشتند، 
امتیاز  داشتند،  شرکت  فراغت  اوقات  های  فعالیت 

بیشتری کسب کردند.
عالوه بر این، آن دسته از شرکت کنندگانی که شغلی 
 ۲۹ در سن  داشتند،  متوسط  یا  حرفه ای  در سطح 
سالگی در آزمون شناختی نمرات باالتری نسبت به 
داشتند،  مهارت  کمتر  موقعیت های  در  که  افرادی 

کسب کردند.

بیماری  به  ابتال  خطر  که   APOE4 ژن  همچنین 
در  پایین تر  نمرات  با  می دهد،  افزایش  را  آلزایمر 
بود،  مرتبط  سالگی   ۶۹ سن  در  شناختی  آزمون 
اما شرکت کنندگان با نمرات شناختی باال یا پایین 
 ،APOE4 به وضعیت توجه  بدون  دوران کودکی، 
سن  افزایش  با  را  ذهنی  زوال  از  مشابهی  نرخ های 

نشان دادند.

 صغري خيل فرهنگ 
نام جهادي اش مرصاد است؛ از فرماندهان 
لشكر فاطميون. جانباز جبهه مقاومت 
اس��امي. اهل مش��هد و متولد1353. 
مرصاد كه مربي رسمي فدراسيون كاراته 
است و دان 5 اين رشته را دارد، ورزيدگي 
تنش را به ايمان گره مي زند و سال هاست 
در جبهه مقاومت اسامي حضور دارد. او 
در اين جبهه تا به آنج��ا پيش رفته كه 
اكنون از فرماندهان لش��كر فاطميون 
اس��ت. گفت وگوي ما با مرصاد را پيش 

رو داريد. 
چطورخودت�ان را از مي�دان 
ورزش�ي ب�ه مي�دان جه�اد 

رسانديد؟
خب من يك بسيجي هستم. مربي كاراته 
بودم و زندگي عادي خودم را داشتم. دو 
كاس آموزش رزمي در مشهد داشتم 
و در كنار همه اينها كار ساختماني هم 
مي كردم و خدا را شكر وضع مالي خوبي 
هم داشتم. اما زماني كه بحث دفاع از حرم 
پيش آمد تاب ماندن نداشتم. در اولين 
اعزاممان خوب به ياد دارم تروريست ها تا 
فرودگاه دمشق آمده بودند. مسلحين تا 
نزديكي حرم عمه سادات هم پيش آمده 
بودند و روي ديوار حرم نوش��ته بودند: 
»تو خواهي رفت همچنان كه بشار اسد 

خواهد رفت.«
اين براي ما خيلي سخت بود. ما دو بانوي 
بزرگوار حضرت زين��ب)س( و حضرت 
رقيه)س( را داريم. همه ايراني هستيم 
و رگ ناموس پرس��تي را از حض��رت 
ابوالفضل)ع( به ارث برده ايم. براي ما قابل 
قبول نيست كه بيايند قبر را بشكافند و. 

. . االن كه تصور مي كنم رگ هاي غيرتم 
متورم مي شوند. به خاطر همين امثال ما 
ترك ديار كرديم و به همه چيز پشت پا 
زديم و وقتي صداي ه��ل من ناصر امام 
حس��ين )ع(  و حضرت زين��ب)س(  از 
شام به گوش مي رسيد قالوا بلي گويان 
راهي شديم. گفتيم اگر در كربا نبوديم 
امروز نمي گذاريم پاي حرامي به حرم باز 
شود و بعد از مشورت و راهنمايي گرفتن 
از ش��هيد مرتضي عطايي )اب��و علي( با 
تهيه مدارك افغانستاني خود را به بدنه 
فاطميون وصل ك��ردم و از آنجايي كه 
آموزش هاي الزم را پيشتر ديده بوديم 
توانستيم براي آنها مفيد باشيم و خدا را 

شكر بودنمان بهتر از نبودنمان است. 
گذش�تن از هويتت�ان برايتان 

سخت نبود؟
گذشتن از هويت سخت است اما كساني 

كه در اين راه مانند من، شهيد مرتضي 
عطايي و شهيد سيد ابراهيم صدرزاده و 
امثالهم راهي مي شوند، در راه دفاع از حرم 
از هويت خودشان مي گذرند و اين نهايت 
اخاص بچه ها را مي رس��اند. هميش��ه 
اين نگراني وجود دارد كه اگر شناسايي 
بشوند بايد به عقب برگردانده شوند. اما ما 
منتظريم كه خدا براي مان چه مي خواهد. 
ما هويتمان را به خاطر خانم گذاش��تيم 

كنار و به ايراني بودنمان مي باليم. 
قاعدتاً مش�كالت زيادي بعد از 
تغيير هويت و بازگشت برايتان 

پيش مي آيد؟
بس��ياري از رزمنده ها هس��تند كه در 
بدنه فاطميون با تمام وجودشان تاش 
مي كنن��د. اما وقتي ك��ه مجروحيت يا 
اتفاقي براي بچه ها پيش مي آيد دردسرها 
تازه آغاز مي ش��ود. مسئوالن فاطميون 
مي گويند ش��ما ايراني هس��تيد به ما 
مربوط نمي شود و مسئوالن ايراني بنياد 
مي گويند شما با هويت خودتان نرفتيد 
و اين كارتان درست نيس��ت؛ از اين رو 
حمايتي نمي كنند. خ��ود من چهار بار 
از ناحيه پا، گردن و كمر مجروح شدم و 
دچار موج گرفتگي هم شده ام. وقتي يكي 
از بچه ها با ش��رايط من شهيد مي شود 
تشييعي برگزار شده و تمام مي شود اما 
وقتي سخت مجروح شويم تازه مشكات 

آغاز مي شود. 
ممكن است كمي بيشتر برايمان 

توضيح بدهيد؟
م��ن در خان طوم��ان حضور داش��تم 
زماني كه آنجا س��قوط كرد در س��مت 
معاونت ني��رو بودم. به ش��دت مجروح 

شدم و مچ پايم قطع ش��د. بعد از انتقال 
به بيمارس��تان دوباره پيوند زده ش��د. 
امروز با توجه به شرايط جسماني در كار 
ستادي مشغول هستم و ديگر نمي توانم 
در عمليات شركت كنم. با تمام شرايط 
س��خت جس��ماني در بنياد پرونده اي 
ندارم. ت��ا زماني ك��ه در منطقه حضور 
داريم حقوقمان را مي گيريم و به محض 
اينكه پايمان به كشور برسد آن حقوق 
ناچيز قطع مي ش��ود. در ضمن خبري 
هم از دريافت هاي ميليوني و ميلياردي 
نيست. امروز با توجه به از كار افتادگي ام 
منبع درآمدي ندارم. دنبال شغل گشتم 
اما وقتي مي فهمند مدافع حرم هستم 
نمي پذيريند و مي گويند شما براي واليت 
فقيه رفته اي، براي بشار اسد رفته اي به 
ما ربطي ندارد بروي��د دنبال كارتان. بله 
ما مطيع امر واليتيم و با اشاره چشم آقا 
راهي ميدان جهاد شديم. به قولي از تو به 

يك اشاره از ما به سر دويدن. 
ش�نيدن حرف هايي ك�ه به آن 

اشاره كرديد آزارتان نمي دهد؟
ما به عشق عمه جان رفتيم. رفته بوديم 
كه س��ر بدهيم، ام��ا پا داديم، دس��ت 
داديم. عزيزي مي گفت ش��ما مدافعان 
حرم فراموشكار شده ايد! گفتم چطور؟ 
گفت وقت��ي مي رويد يادت��ان مي رود 
پاهايت��ان را دس��ت هايتان را برخ��ي 
حتي فراموش��كارترند يادشان مي رود 

پيكر هايشان را بياورند. 
اين لطف خدا بود و خواس��ت عمه مان 
حضرت زينب كه برويم و بجنگيم. رفتيم، 
جنگيديم، خيلي شهيد هم داديم، خيلي 
اس��ير و مفقوداالثر هم داديم. انقدر كه 
دمشق امن شد، حرم امن شد. فرودگاه 
امن ش��د و خيل��ي جاهاي ديگ��ر را از 
اشغالش��ان درآورديم. ما رفتيم و اجازه 
نداديم كاروان اس��را راه بيفتد، فرزندان 
ابوسفيان اين بار هم كور خوانده اند كه 
كارواني را به اسارت ببرند. ما انقدر در اين 

راه مي مانيم تا خونمان را بدهيم. 
شما سه سال در منطقه حضور 
داشتيد و در سنگرهاي جهادي 
عراق، لبنان و سوريه مجاهدت 
كردي�د. خانواده ب�ا نبودن هاي 

شما چطور كنار آمد؟
الحمدهلل خانواده خوبي دارم. دو فرزند 
و همس��ري كه امروز همه داشته هايم 
را مديون و مرهون ايس��تادگي و ايثار او 
هستم. مي گويند پشت هر شهيدي يك 
شهيده اس��ت و من مي گويم پشت سر 
جانبازان هم جانبازي ديگر. من رفتم تا 
كار جهادي انجام دهم و همسرم ماند تا 

كار زينبي كند. 
مرصاد مصاحبه مان را با خواندن اين شعر 

به پايان رساند:
داعش، چه ز »ما و كربا« مي داني؟

ما را ز سر بريده مي ترساني؟
ما گر ز سر بريده مي ترسيديم

در مستي مرگمان نمي رقصيديم
ما شيفته راه شهادت هستيم

سرباز وفدايي ابوالفضل هستيم
صد بار اگر كشته به راهش گرديم

با جان دگر دوباره برمي گرديم
شاگرد كاس اول عباسيم

پس روي حسين و زينبش حساسيم
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88498481ارتباط با ما

گفت وگو

 اوضاع و احوال كتب حوزه دفاع مقدس در گفت و گوي
 »جوان« با جواد كالته عربي

نوشتن از جنگ نيازمند نگاه هاي نو است
   عليرضا محمدي

امروزه ادبيات دفاع مق��دس به عنوان يكي از 
حوزه هاي ادبي پرطرفدار كشورمان، حرف هاي 
بسياري براي گفتن دارد. حوزه اي پر سوژه و 
)شايد( كم كتاب! كه فرصت ها و تهديدهاي 
بسياري را پيرامون خود احساس مي كند. در 
حالي كه به تازگي س��ي امين دوره نمايشگاه 
بين المللي كتاب تهران را پشت سرگذاشته ايم 
و هنوز بحث »كتاب« داغ است، به سراغ جواد 
كاته عربي مسئول بخش ادبيات دفاع مقدس 
مؤسسه فرهنگي، هنري روايت 27 بعثت رفتيم 
تا مروري بر حال و اوضاع كتب اين حوزه داشته 
باشيم. كاته با 10 سال س��ابقه نويسندگي 
تا كن��ون چهار عنوان كتاب به رش��ته تحرير 
درآورده اس��ت كه دو عنوان از آنها با نام هاي 
»بيش از چند نفر« زندگينامه س��ردار شهيد 
عباس جواليي و »مگر چش��م تو درياست« 
زندگينامه مادر شهيدان جنيدي )چهار برادر 

شهيد( مربوط به حوزه دفاع مقدس هستند. 
ي�ک بحث�ي اخي�راً مطرح ش�ده با 
اين مضم�ون كه توجه بي�ش از حد 
به خاطره نويس�ي در خصوص دفاع 
مقدس باعث تضعيف ديگر عرصه هاي 
اين حوزه مثل رمان نويسي مي شود، 

نظر شما چيست؟
در پرداخت��ن به دف��اع مقدس ش��ايد برخي 
از ژانرها موفق تر باش��ند. اگر ش��ما بخواهيد 
زندگينامه يكي از س��رداران ش��هيد جنگ 
تحميلي را كه شخصيتي واقعي است به شكل 
رمان بنويسيد، با مشكات عديده اي رو به رو 
مي شويد. چراكه در داستان نويسي شما پا در 
مرز خيال مي گذاريد، در حالي كه شخصيت 
رمانتان واقعي است. اينجاس��ت كه غالباً ژانر 
خاطره نويسي موفق تر عمل مي كند. البته اين 
حرف به معني تعطيل كردن ساير ژانرها مثل 
همان رمان نويسي كه شما اشاره كرديد نيست. 
ولي به نظر مي رسد در حال حاضر خاطره گويي 
و خاطره نويس��ي در اي��ن ح��وزه حرف هاي 
بيشتري براي گفتن داش��ته باشد. اكنون ما 
فرصت كمي ب��راي ثبت خاط��رات يادگاران 
جنگ داريم. هرچه زمان مي گذرد دستمان از 
حيث منابع شفاهي كوتاه تر مي شود. در آينده 
خواهي نخواهي بحث خاطره نويسي منتفي 
مي شود. قطعاً آن زمان مجال براي رمان نويسي 

بيشتر مي شود. 
يعني از نظر ش�ما فض�اي كنوني در 
عرصه نويسندگي دفاع مقدس يک 

رابطه منطقي را طي مي كند؟
از حيث ثبت خاطرات بله، اقتضاي زمان است. 
اما يك مشكلي كه اين عرصه از آن رنج مي برد، 
عدم توجه به نوآوري است. به عنوان مثال در 
اوايل ده��ه 80 قالب های جدي��دی وارد بازار 
ش��د با اين مضمون كه جنگ يا شهداي دفاع 
مقدس را از نگاه مادران، همسران و. . . به رشته 
تحرير درآورند. اين قالب نگارش��ي آن زمان 

يك نوآوري محسوب و باعث جذب مخاطب 
مي شد. اما اكنون كه بيش از يك دهه سپري 
شده، خيلي از نويس��ندگان اين حوزه تنها به 
كپي برداري سبك هاي رايج مي پردازند و كمتر 

شاهد نوآوري هستيم. 
از حيث اقب�ال مردمي كت�ب دفاع 
مقدس از اوضاع خوبي برخوردارند؟

خوب است اما مي تواند بهتر باشد. اكنون ناشران 
خوبي در اي��ن عرصه داريم ك��ه موفق عمل 
مي كنند. اما به شكل كلي يك عقب ماندگي 
در اين حوزه وج��ود دارد به اين معني كه دير 
عمل كرده ايم و زم��ان به ضرر ما اس��ت. اگر 
فرض بگيريم يك ميليون نفر در جنگ شركت 
داش��ته اند، در برابر اين آمار چه تعداد كتاب 
منتشر شده است. يك مثال مصداقي بزنم، در 
لشكر 27 محمدرسول اهلل)ص( 150 فرمانده 
گردان شهيد وجود دارد. در چند سال گذشته 
ما تنها توانسته ايم زندگينامه حدود 30 تن از 
اين شهدا را منتشر كنيم. خيلي مواقع هم كه 
به سراغ خانواده ها يا همرزمان شهدا مي رويم، 
مي گويند در اين س��ال ها كج��ا بوديد؟ پس 
مي بينيم ك��ه همين االن با هم��ه تاش ها و 
كوشش هايي كه صورت مي گيرد، عقب ماندگي 

زيادي داريم. 
شما كه خودتان در كار نشر هستيد 
از ف�روش كتب اي�ن ح�وزه راضي 

هستيد؟
فروش هر كتابي نياز به تبليغ دارد، اما هزينه هاي 
تبليغ زياد است. اگر اين هزينه ها كاسته مي شد، 
به حتم هر كتابي را به ش��كل شايسته تري به 
خواننده معرفي مي كرديم و مسلماً در فروش 
كتاب نيز تأثيرگذار ب��ود. البته عنايت و توجه 
مقام معظم رهبري به كتب دفاع مقدسي بسيار 
كمك حال نويسندگان و دست اندركاران اين 
حوزه مي شود. وقتي ايش��ان به كتابي تقريظ 
مي نويسند، توجه عمومي به اين حوزه افزايش 
مي يابد. تأثير توجه رهبري به قدري است كه من 
نمي توانم بگويم اگر اين توجه نبود، االن در برابر 
پاسخ سؤال شما چه جوابي مي توانستم بدهم. 

ادبيات دفاع مقدس از نويسندگان 
خوبي بهره مي برد؟

بله، خوشبختانه نويس��ندگان خوبي در اين 
حوزه داريم. اما به نظر من انتش��اراتي ها بايد 
مراقب باشند هر كتابي را به هر قيمتي منتشر 
نكنند. مسلماً اگر يك خواننده يك بار با كتاب 
ضعيفي در حوزه دفاع مقدس رو به رو ش��ود، 
اقبالش براي س��اير كتاب هاي اين حوزه را از 
دست مي دهد. در ضمن ما پذيراي نگاه هاي 
نو در اين مقوله باشيم. ش��ايد بايد از آدم هاي 
جنگ نيز بخواهي��م تا اج��ازه ورود نگاه هاي 
نو را بدهند. البته محتوا كه يكي اس��ت و بايد 
ارزش هاي رايج در دفاع مقدس حفظ ش��ود، 
اما مي شود نگاه هاي نو چه از حيث قلم، سوژه و 
نحوه پرداختن به مقوله جنگ را پذيرا بشويم. 
نوآوري باعث جذب مخاطبان بيشتر مي شود. 

نگاه

عالقه مندي مردم كشورهاي منطقه به ادبيات پايداري

 كتاب هايي كه
جنگ رواني وهابيون را خنثي مي كند

  احمد محمدتبريزي
هر ملت و كشوري به فراخور تاريخي كه از سرگذرانده داراي پيشينه اي ادبي 
از شرح مقاومت ها، ايستادگي ها و جانفش��اني هاي مردمانش مقابل دشمنان 
خارجي است. ادبيات پايداري بخشي از هويت و شناسنامه ملل مختلف است 
كه در طول تاريخ از گذشتگان به نسل هاي امروز به ارث رسيده و همواره در روح 
زمانه جاري و ساري است. ايران هم به خاطر موقعيت ويژه تاريخي اش سرشار از 
رشادت هاي مردمانش مقابل بيگانگان بوده و از پشتوانه اي قوي در زمينه ادبيات 

پايداري برخوردار است. 
به گزارش »جوان« براي شناخت روحيه هر ملتي بايد به ادبيات پايداري آن كشور 
رجوع كرد. هرچه اين ادبيات غني باشد و نويسندگان با نگاهي واقع بينانه به تاريخ، 
از ايثار و مقاومت مردم سرزمينشان كتاب ها نوشته باشند، مي توان فهميد مردم 

آن سرزمين تا چه اندازه روحيه مبارزه، دفاع و جنگندگي داشته اند. 
چند سالي است دانشگاه ش��هيد باهنر كرمان اولين رش��ته ادبيات پايداري را در 
كشور تأسيس كرده و گام بزرگي در شكوفايي اين گونه ادبي برداشته است. احمد 
اميري خراساني عضو هيئت علمي اين دانشگاه شهيد باهنر كرمان و از بانيان اين كار 
بزرگ، در گفت وگو با »جوان« درباره ادبيات پايداري ايران مي گويد: »ما در طول 
تاريخ با انواع و اقسام قبايل سر و كار داريم. وقتي اين اقوام بيگانه به كشورمان حمله 
مي كردند ملت ما از خودش مقاومت نشان مي داد و آثاري در اين زمينه پديد مي آورد. 
بعد از آن مي رسيم به دوران انقاب اسامي كه ادبيات در مقابل استبداد داخلي ايجاد 
مي شود. بعد از آن جنگ هشت ساله تحميلي و دوران طايي دفاع مقدس را داريم كه 

زيباترين مقاومت و پايداري در اين هشت سال شكل مي گيرد.«
اميري خراساني در ادامه بيان مي كند: »برخي تصور مي كنند وقتي ما مي گوييم 
ادبيات پايداري و مقاومت، فقط منظورمان ادبيات جنگ و دفاع مقدس است، در 
حالي كه منظورمان ادبياتي است كه در طول يك تاريخ به وقوع پيوسته است. 
در زمان حاضر گل سرسبد پايداري و ايستادگي دوران هشت سال دفاع مقدس 
است. ادبيات پايداري را در سه حوزه تقسيم بندي مي كنيم. يكي ادبيات پايداري 
كه خاص كشور خودمان است. ديگري ادبيات پايداري منطقه اي مثل كشورهاي 
خاورميانه مانند عراق، افغانستان، لبنان و فلسطين كه در مقابل هجوم بيگانگان 
پايداري نشان داده اند. همچنين ادبيات پايداري جهاني داريم. در مقابل جنگ 
جهاني اول و دوم مگر كم آثار ادبي ايجاد ش��د يا مقاومتي كه سرخپوس��تان و 
سياهپوستان و برده داران از خودشان نشان دادند. اما خميرمايه هر كدام با هم 
متفاوت است. خميرمايه ادبيات پايداري ما عمدتاً اعتقادي، اخاقي، وطني و 

ديني است و ممكن است خميرمايه كشورهاي ديگر متفاوت از ما باشد.«
كتاب هاي مربوط به ادبيات پايداري مردم ايران، در كش��ورهاي عربي منطقه 
طرفداران خاص خودش را دارد. با اينكه سياس��تمداران برخي از اين كشورها 
خواهان داشتن روابطي خوب و حسنه با ايران نيستند، ولي مردمانشان با خواندن 

ادبيات پايداري ايراني ها سعي در پر كردن خأل تاريخي شان دارند. 
مسعود اسعدي مترجم عربي كتاب هايي چون »پيغام ماهي ها«، »مهتاب خين«، 
»در هاله اي از غبار«، »آن بيست و سه نفر« و »من زنده ام« در پاسخ به اين سؤال 
كه آيا ترجمه اين آثار مي تواند در تقويت جبهه مقاومت مؤثر باش��د، توضيح 
مي دهد: »قطعاً چون زبان، زبان عربي است قاعدتاً براي كشورهاي عربي جذاب 
است. گزارش هايي هم كه دريافت مي شود حاكي از اين است اين آثار در مردم 
سوريه، عراق، لبنان و ديگر كشورهاي عربي طرفداران بسياري دارد. در بعضي 

مواقع كتابي مثل »من زنده ام« به چاپ مجدد رسيده است.«
اسعدي درباره بازخورد منفي كشورهاي عرب زباني مثل عربستان سعودي و 
امثال آن توضيح داد: »آنها همواره در مقابل كتاب هاي ترجمه شده اي كه به دفاع 
مقدس مي پردازد جنگ رواني راه مي اندازند و سعي در مقابله با اين آثار دارند. اما 
به ياري خدا آنچه بايد اتفاق بيفتد و انتظار داريم اتفاق مي افتد. چراكه نفس گرم 

شهدايي چون سردار همداني همراه جبهه مقاومت است.« 
نويسندگان و ناشران اگر بتوانند به خوبي از گل سرسبد ادبيات پايداري كشورمان 
كه همان دفاع مقدس باشد، كتاب هايي جذاب و خواندني تأليف كنند، مي توان 
دالوري هاي شهيدان و رزمندگان را براي مردم ديگر كشورها تشريح كرد. ارائه 
اين گونه ادبي در كنار اينكه موجب شناخت ديگر كشورها از فرهنگ ناب و خالص 

ايراني ها مي شود يك عامل بازدارنده و ضدجنگ هم به حساب مي آيد.

گفت وگوي »جوان« با »مرصاد« از فرماندهان لشكر فاطميون 

ما را از سر بريده نترسانید!

گذشتن از هويت سخت است 
اما كس�اني كه در اين راه مانند 
من، ش�هيد مرتضي عطايي و 
شهيد سيد ابراهيم صدرزاده 
و امثالهم راهي مي شوند، در راه 
دفاع از حرم از هويت خودشان 
مي گذرن�د و اي�ن نهاي�ت 
اخ�الص بچه ها را مي رس�اند. 
هميش�ه اي�ن نگران�ي وجود 
دارد كه اگر شناس�ايي بشوند 
بايد به عقب برگردانده ش�وند

1 3 6
2 7 4

5 3 6 9
5 6

7 4
7 6 9
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6 1 4
2 5

897145362
632987415
154362987
249758631
381296574
765431829
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523614798
416879253
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کشف 23۰ میلیارد ریال انواع کاالی 
قاچاق در غرب استان تهران

ارتقاء  طرح  اجرای  از  تهران  استان  انتظامی  فرمانده 
امنیت اجتماعی در شهرستان های غرب استان تهران 
خبر  قاچاق  کاالی  انواع  ریال  میلیارد   ۲۳۰ و کشف 

داد.
سردار کیوان ظهیری بیان داشت: با اجرای شانزدهیمن 
محور،  محله  اجتماعی  امنیت  ارتقاء  طرح  مرحله 
و  مالخران  خشن،  جرایم  سارقان  با  مبارزه  هدف  با 
کشف کاالی قاچاق در ۶ شهرستان تابعه غرب استان 
تهران در ۷۲ ساعت گذشته، ۱۱۳ دستگاه خودرو و 

موتورسیکلت مسروقه کشف شد.
فرمانده انتظامی غرب استان تهران با بیان اینکه پس 
از اقدامات اولیه و شناسایی سارقان، با هماهنگی مقام 
قضائی با اجرای بیش از ۲۸۵ حکم قضائی، ۷۸۰ نفر 
دستگیر شدند که از بین این دستگیر شده ها، 4۰۲ 
نفر سارق و مالخر بودند، گفت: در راستای اجرای این 
طرح ۱۱ باند بزرگ سرقت منهدم و ۳۵۶ قلم اموال 
به کشف  اشاره  با  سرقتی کشف شد. سردار ظهیری 
۶۳ کیلوگرم انواع مواد افیونی بیان داشت: در جریان 
قاچاقچی  نفر خرده فروش و  این طرح، ۱۲۶  اجرای 
دستگیر و ۲۷۰ معتاد متجاهر جمع آوری و به مقامات 

قضائی تحویل داده شدند.
این  اینکه در اجرای  بیان  با  انتظامی  ارشد  این مقام 
کرد:  تصریح  شد،  کشف  گرم  سالح  قبضه   ۷ طرح 
کشف ۶۳ تیغه سالح سرد از دیگر دستاوردهای این 
طرح بود. فرمانده انتظامی غرب استان تهران با اشاره 
به کشف ۲۳۰ میلیارد ریال انواع کاالی قاچاق تصریح 
کرد: در این راستا ۹۰ هزار لیتر سوخت قاچاق کشف 
ظهیری  سردار  پلیس،  خبری  پایگاه  اعالم  بنابر  شد. 
همچنین در پایان خاطرنشان کرد: دستگیری 4۲ نفر 
دسته  های  نزاع  و  عمومی  امنیت  و  نظم  مخالن  از 
از  تهران  استان  غرب  شهرستان   ۶ سطح  از  جمعی 

دیگر نتایج مهم اجرای این طرح بود.
گفتنی است؛ با هماهنگی انجام شده تمامی متهمان 

دستگیر شده به مقامات قضائی تحویل داده شدند. 
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جدی  اهمیت  به  اشاره  با  روانشناس،  یک 
از  پیش  روانشناختی  اختالالت  گرفتن 
ازدواج، گفت: بسیاری از خانواده های ایرانی 
و  نگرفته  جدی  را  روانشناختی  اختالالت 
رفتار  در  اختالالت  این  شاهد  بعضا  چون 
مادر  و  پدر  عمو،  دایی،  نظیر  نزدیک  اقوام 
نیز  بوده اند، تصور می کنند رفتار فرزندشان 
وارد  که  دامادی  و  عروس  از  و  است  عادی 
این  دارند  انتظار  نیز  می شود  آنها  خانواده 
اختالالت را عادی پنداشته و آنها را بپذیرد. 
از این رو حتما مشاوره روانشناختی پیش از 

ازدواج باید جدی گرفته شود.
گوهر یسنا انزانی، اظهار کرد: برخی رفتارها 
عنوان  به  ایرانی  خانواده های  بعضی  در 
اختالل روانشناختی در نظر گرفته نمی شود، 
مثبت  گاهی  و  عادی  را  رفتارها  این  بلکه 
این  از  مثبت  واژه های  با  یا  و  می پندارند 
رفتارها یاد می کنند. برای مثال وابسته بودن 
به والدین برای اغلب خانواده های ایرانی که 
دوست دارند فرزندانشان همواره در کنار آنها 
باشند امری مثبت و جذاب تلقی می شود و 
این در حالی است که گاهی این وابستگی به 
مشترک  زندگی  در  که  می شود  زیاد  حدی 
گفت  می توان  و  می گذارد  اثر  پسر  و  دختر 

تبدیل به یک اختالل می شود.
برای  داد:  ادامه  دیگری  مثال  ذکر  با  وی 
شخصیت  اختالل  از  خانواده ها  بعضا  نمونه 
“تعصب”  عنوان  با  “بدبین”  یا  “پارانوئید” 
یاد می کنند که فرد از روی دوست داشتن 
نسبت به همسر خود بدبین است و دائما او 
را کنترل می کند. حتی برای برخی زوجین 
جذاب است که از طرف همسر کنترل شوند 
را  آنها  همسرشان  می کنند  تصور  چراکه 
دوست دارد و از این رو دائما در حال کنترل 
پرخاشگر  فردی  اگر  اینکه  یا  است،  آنها 
و  می دهند  نسبت  او  به  دیگری  واژه  است 
می گویند “ گرچه زود جوش می آورد اما در 
دلش چیزی نیست”. درواقع برای تشخیص 

های  خانواده  در  روانشناختی  اختالالت 
برخی  چون  هستیم  چالش  دچار  ایرانی 
پس  و  است  عادی  خانواده ها  برای  رفتارها 
از ازدواج فرزندان نیز از عروس و داماد توقع 
رفتاری  عنوان  به  را  اختالالت  این  دارند 

عادی بپذیرند.
بررسی  اهمیت  بر  تاکید  با  روانشناس  این 
ازدواج،  از  پیش  افراد  روان  سالمت 
اختالالت  این  وجود  بررسی  کرد:  تصریح 
مهم  بسیار  ازدواج  از  پیش  روانشناختی 
را  زیادی  زمان  آن  درمان  چراکه  است 
می طلبد و نمی توان با یک الی دوماه قبل از 
ازدواج آن را درمان کرد. درمان هر اختالل 
متناسب با خود زمان مشخصی را می طلبد 
و زوجین باید تست های تشخیصی و ارزیابی 
روانشناختی قبل از ازدواج را جدی گرفته و 
این  تشخیص  برای  نیز  کرده اند  ازدواج  اگر 

اختالالت به متخصص مراجعه کنند.
انزانی همچنین درباره چرایی جدی نگرفتن 
خانواده ها  سوی  از  روانی  اختالالت  این 
و  روانشناختی  اطالعات  داد:  توضیح 
و  است  پایین  بسیار  خانواده ها  روانپزشکی 
سنین  از  روانشناختی  آموزش های  چون 
خانواده ها  نمی شود،  داده  افراد  به  پایین 
را  اختالالت  این  و  نمی شناسند  را  نشانه ها 
جدی نمی گیرند. درواقع بینش افراد نسبت 

به اختالالت روانشناختی پایین است.
روانشناختی  اختالالت  وی،  گفته  به 
مسائل  از  بسیاری  پایدار  الگوی  می توانند 
که  والدینی  و  شوند  تلقی  مشترک  زندگی 
رفتار  با  هستند  اختالالت  این  دچار  خود 
خود این اختالالت را در فرزندان ایجاد کرده 
به  نسل  روانشناختی  اختالالت  اینگونه  و 

نسل در خانواده ها منتقل می شوند.
خانواده ها  بعضا  افزود:  روانشناس،  این 
اقوام  و  فامیل  بین  را پیش تر در  رفتارهایی 
خود  فرزند  خاله  و  عمه  عمو،  دایی،  نظیر 
از  رفتارها  برخی  بروز  رو  این  از  و  دیده اند 

نیز  عادی می پندارند. گاهی  را  فرزند  سوی 
تصور  و  دارند  خاصی  رفتار  والدین  خود 
می کنند اگر فرزندشان نیز این رفتار را دارد 
اختالل  را  رفتار  این  است،  طبیعی  امری 
آن  با  انگارانه  ساده  و  عادی  و  نمی پندارند 

برخورد می کنند.
بعضا  که  گفت  هم  را  این  همچنین  وی 
نیز  جامعه  افراد  سوی  از  اختالالت  این 
جذاب انگاشته می شوند، برای مثال اختالل 
شخصیت ضداجتماعی که فرد مبتال به آن 
هنجارهای جامعه را در نظر نمی گیرد، برای 
بسیار  هستند  بلوغ  سن  در  که  نوجوانان 

جذاب است.
انزانی در عین حال تاکید کرد که با وجود 
روانشناختی  اختالالت  از  نشانه  دو  یا  یک 
افراد  به  را  روان  اختالل  برچسب  نمی توان 
اختالالت  برخی  تشخیص  برای  چراکه  زد، 
الزم  نشانه  پنج  یا  چهار  وجود  حداقل 
هم  با  همزمان  اختالل  چند  گاهی  و  است 
اختالالت  تشخیص  بنابراین  می کنند.  بروز 

باید  نیست و حتما  روانشناختی کار آسانی 
متخصصین آن را تشخیص دهند.

سال های  دادن  دست  از  روانشناس  این 
آسیب  امکان  نیز  و  افراد  عمر  و  زندگی 
فیزیکی و جسمی را از جمله تبعات زندگی 
با فرد درگیر اختالل روانشناختی دانست و 
قبل  مشاوره  حتما  افراد  کرد:  نشان  خاطر 
با متخصصین در  و  بگیرند  را جدی  ازدواج 
تشخیصی  تست  کنند.  مشورت  رابطه  این 
از  و  دهند  انجام  ازدواج  قبل  را  اختالل 
اندازه  چه  تا  اختالل  این  بپرسند  درمانگر 
به  نیاز  می گذارد؟،  اثر  مشترک  زندگی  در 
آخر  تا  است  نیاز  آیا  و  دارد؟  درمانی  چه 
یا خیر؟. گاهی  باشد  عمر فرد تحت درمان 
از  پس  و  ازدواج  با  می کنند  فکر  خانواده ها 
آن فرزندآوری، اختالل روانشناختی دختر یا 
پسرشان بر طرف می شود، در حالی که این 
منتقل می کنند.  نسل  به  نسل  را  اختالالت 
بر  اختالالت  این  باید  ازدواج  قبل  بنابراین 

طرف شوند.

»اورژانس اجتماعی« 
را بیشتر بشناسید

»تخصصی بودن«، »به موقع بودن« و »در دسترس بودن« 
اجتماعی  اورژانس  برنامه  خصوصیات  اصلی  کلیدواژه  سه 
است؛ برنامه ای که در سال ۱۳۷۸ تدوین شده و قصد دارد 
جرم  وقوع  از  پیشگیری  در  روانی-اجتماعی،  مداخالت  با 
برای  جامعه ای  هر  در  کند.  ایفا  مهمی  نقش  قضازدایی  و 
پاسخگویی به نیازهای مردم و حل یا کاهش مشکالت آنها 
تمهیداتی اتخاذ و برنامه هایی تدوین و اجرا می شود و کشور 
برنامه ها  این  گرچه  نیست.  مستثنی  قاعده  این  از  نیز  ما 
می تواند حسب شرایط مختلف موجود در کشورها متفاوت 
باشد، اما آنچه که مهم بوده، این است که مسائل و راهکارهای 
مناسب، شناخته و اجرا شوند. یکی از این برنامه ها در ایران 
اجتماعی  اورژانس  برنامه  است.  اجتماعی  اورژانس  برنامه 
اجتماعی  و  خانوادگی  فردی،  بحران  در  مداخله  از  تلفیقی 
)مرکز اورژانس اجتماعی( خط تلفن اورژانس اجتماعی ۱۲۳ 
و  سیار  اجتماعی  )خدمات  اجتماعی  اورژانس  سیار  تیم  و 
مستقلی  دستورالعمل  کدام  هر  که  است  اجتماعی(  پایگاه 

دارند.
برنامه اورژانس اجتماعی دارای چه ویژگی هایی است؟

یعنی  اجتماعی  خدمات  ارائه  مهم  ویژگی  برنامه  این  در 
»تخصصی بودن«، »به موقع بودن« و »در دسترس بودن« 
خدمات  ارائه  طریق  این  از  تا  است  گرفته  قرار  نظر  مد 
محدود  کشور  بهزیستی  سازمان  در  مردم  به  اجتماعی 
رویکرد  جایگزین  فعال  رویکرد  و  نشود  مکان  و  زمان  به 
این  شود.  عملیاتی  برنامه ها  در  همچنین  و  شود  غیرفعال 
برنامه استفاده بهینه از منابع مادی و معنوی، کاهش دیوان 
واحدها،  بین  هماهنگی  خدمات،  تجمیع  اداری،  ساالری 
جامعیت، فراگیری و... را در پی دارد. این برنامه قصد دارد 
و  قضایی  مداخالت  قبل  را  روانی-اجتماعی  مداخالت  تا 
کند  جایگزین  مداخالت  نوع  این  کنار  در  و حتی  انتظامی 
نیز  از وقوع جرم و قضازدایی  این مسئله در پیشگیری  که 
اجتماعی  آسیب های  شناسایی  می کند.  ایفا  مهمی  نقش 
و  منطقه ای  و  کشوری  صورت  به  شیوع  حال  در  و  شایع 
از این طریق صورت می پذیرد. در واقع این نوع  محلی نیز 
مداخالت تاثیرگذاری تئوری برچسب را به حداقل می رساند 
و  آسیب  معرض  در  افراد  توانمندسازی  برای  زمینه ای  تا 

آسیب دیده اجتماعی و بازگشت آنها به زندگی سالم باشد.
اما اورژانس اجتماعی چه اصولی دارد؟

اینکه  اورژانس اجتماعی چند اصول دارد؛  این میان  اما در 
برنامه ریزی  با  اما  حذف آسیب های اجتماعی ممکن نیست 

مناسب می توان آن را کنترل کرد، خدمات در برنامه اورژانس 
باید حداقل دارای سه ویژگی تخصصی بودن، به  اجتماعی 
موقع بودن، و در دسترس بودن باشد تا مصداق نوشدارو پس 
از مرگ سهراب نباشد. به دلیل ماهیت فرابخشی آسیب های 
برنامه همکاری های درون سازمانی  این  اجرای  در  اجتماعی 
و برون سازمانی نقش بسزایی دارد، کار تیمی در این برنامه 
می شود،  توجه  جامعه  و  خانواده  فرد،  به  است،   مهم  بسیار 
به  باشد، مسئله یابی  رویکرد علمی  با  باید  و مداخله  برنامه 
موقع، فعال بودن و پاسخگو بودن در این برنامه مهم است 
و به توانمندسازی اجتماعی محور با رویکرد منطقه و محلی 
توجه می شود. در همین راستا کنترل و کاهش بحران های 
فردی، خانوادگی و اجتماعی، در دسترس قرار دادن خدمات 
تخصصی و اورژانسی سازمان بهزیستی به آحاد جامعه، ارتقاء 
سطح دانش و آگاهی افراد در معرض آسیب و آسیب دیده 
اجتماعی در خصوص مسائل و مشکالت اجتماعی و کمک 
به درک موقعیت خود در شرایط بحرانی، شناسایی مناطق 
انجام مداخالت تخصصی در جهت  و کانون های آسیب زا و 
ایجاد زمینه مشارکت  برابر به خدمات اجتماعی،  دسترسی 
روانی  مداخالت  جایگزینی  غیردولتی،  سازمان های  و  مردم 
اجتماعی قبل از مداخالت قضایی انتظامی از اهداف و اصول 

اورژانس اجتماعی است.

طالق  متقاضی  زوجین  که  گفت  می توان  تفاسیر  این  با 
در  دختران  و  زنان  حاد،  خانوادگی  اختالف  دارای  افراد  و 
معرض آسیب اجتماعی یا آسیب دیده اجتماعی، افرادی که 
قصد خودکشی دارند یا اقدام به خودکشی کرده اند، کودکان 
به  مبتالیان  آزاردیده،  کودکان  و  همسران  کار،  و  خیابانی 
و  از منزل  فراری  و پسران  اختالل هویت جنسی، دختران 
سایر افرادی که در شرایط بحرانی قرار دارند از افراد مشمول 
برنامه شامل  این  اجرایی  اقدامات  دریافت خدمات هستند. 
از  پس  پیگیری  و  ترخیص  تخصصی،  خدمات  پذیرش، 
ترخیص است که در مرحله پذیرش به صورت خود معرف و 
یا ارجاعی توسط خط اورژانس اجتماعی ۱۲۳، خدمات سیار 
اورژانس اجتماعی، سایر مراکز وابسته به سازمان بهزیستی 
در حوزه های مختلف، مراجع قضایی، انتظامی و سایر نهادها 
صورت می گیرد. مرحله خدمات تخصصی نیز شامل خدمات 
مددکاری اجتماعی، خدمات روانشناسی، خدمات بهداشتی 
و درمانی، خدمات تربیتی، حقوقی، فرهنگی و آموزشی است 
نگهداری  یا  و  سرپایی  صورت  دو  به  خدمات  این  ارائه  که 

ارائه می شود.
در مرحله ترخیص نیز با توجه به شرایط مراجعین و خدمات 
به  بازگشت  می گیرد.  صورت  مناسب  ترخیص  شده،  ارائه 

خانواده مهم ترین هدف این مراکز است.

»بدبین« یا »عاشق«؛ 
اختالالت روانشناختی پیش از ازدواج جدی گرفته نمی شوند؟

سبک زندگی راهکار اصلی 
پیشگیری از زوال عقل



توافق نهایی باید رفع پایدار 
تحریم ها را تضمین  کند

عدم حضور مذاکره کنندگان 
ارشد اروپایی عجیب بود

صفحه )4(صفحه )4(

تامین کننده   باید  نهایی  گفت:توافق  کشورمان  خارجه  امور  وزیر 
حسین  کند.  تضمین   را  تحریم ها  پایدار  رفع  و  ایران  حقوق 
امیرعبداللهیان وزیر امور خارجه کشورمان عصر دوشنبه در تماس 
تلفنی با جوزپ بورل مسئول سیاست خارجی اتحادیه اروپا، با وی 
در مورد تحوالت دور تازه گفت وگوهای رفع تحریم در وین به بحث 

و تبادل نظر پرداخت. وزیر امور خارجه کشورمان...

مذاکره  حضور  عدم  گفت:  روسیه  کننده  مذاکره  تیم  رییس 
کنندگان ارشد اروپایی برایم عجیب بود، چون که مذاکرات ادامه 
اولیانوف  میخائیل  باشد.   مفید  توانست  می  آنها  حضور  و  دارد 
داریم.  فاصله  پایان  تا خط  ثانیه  پنج  در جمع خبرنگاران گفت: 
رییس تیم مذاکره کننده روسیه  در خصوص عدم حضور مذاکره 

کنندگان ارشد اروپایی در مذاکرات جاری وین گفت:...
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احتمال افزایش مرگ های 
ناشی از کرونا در استان

»بدبین« یا »عاشق«؛ 
اختالالت روانشناختی پیش 

از ازدواج جدی گرفته 
نمی شوند؟

برنامه های هفته خبرنگار
 در کهگیلویه و بویراحمد تشریح شد

و  کهگیلویه  استان  مطبوعات  خانه  مدیر 
این  در  خبرنگار  هفته  برنامه های  بویراحمد 
استان را تشریح کرد. سید داوود موسوی منش 
مناسبت  به  تسلیت  در جمع خبرنگاران ضمن 
هفته  و  روز  گفت:  محرم،  ماه  سوگواری  ایام 
خبرنگار امسال همزمان با ایام سوگواری سرور 
و ساالر شهیدان حضرت اباعبداهلل الحسین )ع( 
است و بر این اساس، همه برنامه های بزرگداشت 
هفته خبرنگار با سبقه مذهبی و همراه با تکریم 
ایام عزای حسینی برگزار می شود. وی با اشاره 
به نقش رسانه های این استان در گره گشایی از 

مسائل و مشکالت، افزود: خبرنگاران...

جنایات  کردن  محکوم  با  جمهور  رئیس   
روحیه  غزه،  مردم  علیه  صهیونیست ها 
سلحشوری جوانان مبارز فلسطینی را امتداد 
و  اقتدار  گفت:  و  دانست  اسالمی  انقالب  راه 
مقاومت  جریان های  در  امروز  که  عظمتی 
فلسطین دیده می شود، نتیجه استکبارستیزی 
انقالب  که  است  خودباورانه ای  روحیه  و 
آورد.   ارمغان  به  منطقه  در  ایران  اسالمی 
ابراهیم رئیسی روز یکشنبه در  آیت اهلل سید 
دیدار با جمعی از خانواده های شهدا با تسلیت 
ایام سوگواری حضرت اباعبداهلل الحسین )ع( 
و محکوم کردن جنایات صهیونیست ها علیه 
مردم غزه، خاطرنشان کرد: این بیداری مردم 
شهدا  خون  برکت  به  منطقه  در  جوانان  و 
و  غزه  بی دفاع  مردم  صهیونیست ها  است. 
اعضای جهاد اسالمی را ترور می کنند و جهاد 

اسالمی نیز پاسخ آن ها را می دهد.
متعدد  جنایات  یادآوری  با  جمهور  رئیس 
کرد:  تاکید  غزه،  مردم  علیه  صهیونیست ها 
مردم امروز فلسطین را با گذشته آنان مقایسه 
به  فلسطین  مردم  نگاه  گذشته  در  کنید، 
الشیخ  شرم  دیوید،  کمپ  همچون  میزهایی 
مقابل  در  امروز  اما  بود  اسلو  صلح  پیمان  و 
ابتکار  و  می کنند  مبارزه  صهیونیست ها  ظلم 
است.  افتاده  فلسطینی  جوانان  بدست  عمل 
شهدای  خون  برکت  به  مقاومت  روحیه  این 

جنگ تحمیلی و مدافع حرم است.
آیت اهلل رئیسی همچنین با ابراز خرسندی از 
دیدار با خانواده های شهدا، گفت: هیچ کاری 
برای بنده دلنشین تر از همنشینی با خانواده 
انقالب  حرم  اهل  شما  زیرا  نیست  شهدا 
تقدیم  را  خود  عزیزان  و  هستید  اسالمی 
ساختن  برای  فقط  نه  انقالب  این  تا  کردید 
ایران آباد که برای تحقق تمدن نوین اسالمی، 
قدرتمندتر شود. رئیس جمهور با گرامیداشت 
تاسوعای حسینی، به مرور وقایع تاریخی این 

روز پرداخت و با اشاره به دو واقعه ...

رئیس دانشگاه علوم پزشکی یاسوج با بیان اینکه 
آمار مبتالیان به بیماری کرونا در استان روزانه در 
حال افزایش بوده، گفت: پیش بینی می شود طی 
مرگ های  و  بدحال  بیماران  آمار  آینده  روزهای 
ناشی از کرونا در کهگیلویه و بویراحمد افزایش 
باره  این  در  دوشنبه  روز  نژاد  غالم  محمد  یابد. 
فوتی  گذشته  ساعت   ۲4 در  خوشبختانه  افزود: 
از کرونا  در استان گزارش نشده و شمار  ناشی 
وبویراحمد  درکهگیلویه  بیماری  این  قربانیان 

همچنان هزار و ۱۳۶ نفر است...

رئیس دانشگاه علوم پزشکی یاسوج هشدار داد؛
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معاون توسعه منابع اداره کل آموزش و 
پرورش کهگیلویه و بویراحمد:

توزیع کتابهای درسی
 در کهگیلویه و بویراحمد

 آغاز شد 

رئیس اورژانس ۱۱۵ استان 
کهگیلویه و بویراحمد خبر داد؛

انفجار پیک نیک در گچساران
 ۹ مصدوم برجای گذاشت

روحیه سلحشوری
 جوانان فلسطینی امتداد 
راه انقالب اسالمی است 

2

2

مسووالن و مدیران اجرایی بیشتر تعامل کنند؛

خبرنگاران به دنبال 
مچ گیری نیستند

3

و سیاست خارجی مجلس  ملی  امنیت  عضو کمیسیون 
شورای اسالمی با تاکید بر اینکه جمهوری اسالمی ایران 
تسلیم هیچ گونه تهدید، فشار و تحریم نخواهد شد، از 
طرف غربی خواست در مذاکرات هسته ای عقالنی عمل 
مذاکرات ۱+4  درباره  آبادی  رحیمی جهان  کند. جلیل 
که در وین در حال برگزاری است و برنامه سازمان انرژی 
غنی سازی  سو  هزار   ۱۹۰ به  رسیدن  برای  ایران  اتمی 
اورانیوم، گفت: مذاکرات جمهوری اسالمی ایران با طرف 
غربی بر پایه اثبات حسن نیت ایران است. چرا که پیش از 
این همکاری های جمهوری اسالمی ایران فراتر از پروتکل 
الحاقی و حتی فراتر از برجام بوده و غربی ها و آژانس بین 
المللی انرژی اتمی هم این موضوع را تایید کردند. عضو 
کمیسیون امنیت ملی وسیاست خارجی مجلس با اشاره 
به بدعهدی طرف غربی و آمریکایی در توافقات گذشته 
اسالمی  شورای  مجلس  آمریکا،  بدعهدی  از  پس  افزود: 
قانون اقدام راهبردی برای لغو تحریم ها را تصویب کرد 
اقدامات  از  انجام برخی  به  پایه آن دولت موظف  بر  که 
افزایش غنی سازی،  از جمله  در صنعت هسته ای است 
دیگر  و  جدید  نسل  سانتریفیوژهای  تولید  و  گازدهی 
موارد که در دستور کار سازمان انرژی اتمی ایران است.

پیام رسیدن به غنی سازی ۱۹۰ هزار سو 
یعنی ایران در موضع ضعف نیست

اشاره  با  مجلس  در  باخرز  و  جام  تربت  مردم  نماینده 
تاسیسات هسته ای  به  به آسیبی که رژیم صهیونیستی 
سانتریفویژهای  وقتی  گفت:  کرد،  وارد  نطنز  در  ایران 
نسل قدیم در نطنز با اقدام خرابکاری رژیم صهیونیستی 
آسیب دیدند، طبیعی است که باید نسل جدید جایگزین 
در  اتمی  انرژی  سازمان  اقدام  دلیل  همین  بر  می شد 
به  دستیابی  برای  راهبردی  اقدام  قانون  اجرای  راستای 

۱۹۰ هزار غنی سازی انجام شد.
وی با بیان اینکه پیام ایران به طرف غربی درباره رسیدن 
ایران و  توانایی  به غنی سازی ۱۹۰ هزار سو به معنای 
عدم ضعف است، اظهار داشت: جمهوری اسالمی ایران 
سازی  غنی  جمله  از  ای  هسته  فعالیت  هرگونه  توانایی 
اورانیوم با درصد باال، نصب سانتریفیوژهای جدید و تولید 
و  تولید می کند  راحتی  به  را  از سانتریوفیوژ  نسلی  هر 
در این بخش ۱۰۰ درصد به بومی سازی و خودکفایی 

رسیدیم.
رحیمی جهان آبادی یادآور شد: جمهوری اسالمی ایران 
بر  می دهد  انجام  اقدامی  اگر  ولی  است  حقوقی  دارای 
با هدف حل موضوع هسته ای است.  نیت  اساس حسن 
از  بسیاری  و  ایران  اسالمی  جمهوری  به  غرب  نگاه  اما 
کشورهای جهان، از موضع باال به پایین و امر و نهی است 

که دیگر مشتری ندارد.
در  ایران  اسالمی  جمهوری  پیام  خواست  غرب  از  وی 
باید  آمریکا  داد:  ادامه  و  بفهمد  را  هسته ای  موضوع 
رسمیت  به  را  ایران  اسالمی  جمهوری  خواسته های 
و  خود  قانونی  حقوق  از  فراتر  ایران  که  چرا  بشناسد 
مقررات آژانس بین المللی انرژی اتمی، چیزی را طلب 

نمی کند.
و سیاست خارجی مجلس  ملی  امنیت  عضو کمیسیون 
با بیان اینکه ایران در چارچوب مقررات آژانس و توافق 
در  خود  تکلیف  به  ما  کرد:  عنوان  دارد،  حقوقی  برجام 
موضوع برجام عمل کردیم و اگر خواستار حقوق مردم 
ایران در صنعت هسته ای هستیم، زیاده خواهی نیست. 
اما اینکه غرب این حقوق حداقلی را نادیده می گیرد و با 
اعمال تحریم به دنبال کسب امتیاز از جمهوری اسالمی 
است، عاقالنه نیست و به صلح و ثبات منطقه و منافع 

خود غربی ها آسیب وارد می کند.

ایران تسلیم هیچ گونه تهدید، فشار و تحریم 
نخواهد شد

این نماینده مجلس با بیان اینکه غرب با فشارهای رژیم 
گفت:  کرد،  تحمیل  ایران  به  را  تحریم ها  صهیونیستی، 
اتمی  انرژی  صهیونیستی  رژیم  که  است  حالی  در  این 
غیرصلح آمیز و کالهک هسته ای دارد و عضو ان پی تی 
هم نیست و آزادانه به کشورهای همسایه، خالف مقررات 
انجام  نظامی  حمله  المللی  بین  قوانین  و  ملل  سازمان 
ایران هیچ گاه  می دهد. در حالی که جمهوری اسالمی 
نیتش،  ولی سهم حسن  نکرده  قوانین عمل  این  خالف 

تهدید، تحریم و فشار بوده است.
را عدم  به طرف غربی  ایران  پیام  آبادی  رحیمی جهان 
تسلیم شدن برابر هر گونه تهدید، فشار و تحریم عنوان 
جمهوری  پیام  غربی  طرف  امیدواریم  گفت:  و  کرد 
اسالمی ایران را به درستی درک کند. چرا که قرار نیست 
جمهوری اسالمی ایران تاسیسات هسته ای خود را اوراق 
غنی  اوانیوم  دهد،  کاهش  را  سازی  غنی  میزان  کند، 
سازی شده را رقیق کند و نظارت فراپادمانی و فراپروتکل 
ندهد،  تضمین  غربی  طرف  ولی  بپذیرد،  هم  را  الحاقی 
خروج  عدم  برای  تضمینی  هیچ  و  نکند  امضا  را  توافق 
از پیمان و بازگشت پول حاصل از فروش نفت را قبول 
نکند. قطعا هیچ کشوری با چنین منطق غربی ها مذاکره 
نخواهد کرد و بهتر است در دور جدید مذاکرات، آمریکا 

عقالنی عمل کند.

مشکل ایران با طرف غربی، میزان فهم آنها از 
واقعیت های جهان است

رعایت  عدم  صورت  در  غربی  طرف  اینکه  بیان  با  وی 
کرد: خروج  تصریح  می زند،  آسیب  به خودش  عقالنیت 
حقیقت  در  و  شد  سبب  را  مشکالتی  برجام،  از  آمریکا 
عرصه را به کشورهایی نظیر چین و روسیه واگذار کرد. 
تابع  کشورهای  جهان،  امروز  کشورهای  که  حالی  در 
امر غربی ها نیستند و ایران هم به لحاظ قدرت نظامی، 
سیاسی و قدرت اقتصادی، کشور کوچک نیست که تابع 
 ۱۹ و   ۱۸ قرن  نگاه  همان  غربی ها  نگاه  اما  شود.  غرب 
هجوم  به شرق  بادبانی  کشتی های  با  که  است  میالدی 

می آوردند و هر جایی را تسخیر می کردند.
آمادگی  ایران  اینکه  بر  تاکید  با  آبادی  جهان  رحیمی 
حل مساله هسته ای را دارد، خاطرنشان کرد: بهتر است 
بکشد. چرا  پارادوکسی دست  و  زیگزاگی  رفتار  از  غرب 
که ایران به رغم اینکه توانایی تولید غنی سازی و تولید 
سانتریفیوژهای جدید را دارد، آماده گفت و گو است و 
مشکلی که ایران با کشورهای غربی دارد، میزان فهم آنها 

از واقعیت های جهان است.

علیرغم آن که مورا متن مورد نظر خود را به عنوان »متن 
نهایی« توصیف کرده، اما تصمیم گیری درباره آن در حوزه 
صالحیت طرف های مذاکره است و تا زمان عدم توافق بر 
نهایی  متن  و  توافق  حصول  از  نمی توان  چیز،  همه  روی 

صحبت کرد.
با پایان دور اخیر گفتگوهای رفع تحریم در وین، اخباری 
مبنی بر آماده شدن »متن نهایی« نحوه بازگشت آمریکا به 

برجام در رسانه های غربی منتشر شد.
این اخبار به طور ویژه بر »نهایی و غیرقابل مذاکره« بودن 
متن مذکور تاکید داشته و ادعا می کند پیش نویس مذکور 

مبنای تصمیم گیری طرف های گفتگو است.
اما آنچه به عنوان متن نهایی از جانب طرف غربی در رسانه 
طرف های  به  که  است  مورا  پیشنهاد  چند  شده،  مطرح 
درگیر در مذاکرات ارائه شده و این پیشنهادات را به هیچ 

عنوان نمی توان متن نهایی و غیرقابل مذاکره قلمداد کرد.
از گفتگوها، مواضع و دیدگاه های اصولی  در آغاز این دور 

از  جمهوری اسالمی در خصوص موضوعات مورد اختالف 
رفع  حوزه  در  الزم  تضمین های  تحریم،  پایدار  رفع  جمله 
تحریم ها و مسائل مورد ادعای آژانس به هماهنگ کننده 
اتحادیه اروپا ارائه شد و انریکه مورا در روز دوشنبه برخی 
پیشنهادات خود را در مورد موضوعات اختالفی ارائه کرده 

است. 
یک منبع آگاه به روند مذاکرات، در این رابطه گفت که با 
وجود آن که هیات مذاکره کننده ایران نقطه نظرات خود 
درباره پیشنهادات اخیر مورا را شفاهی به او منتقل کرده، 
مواضع  و  بوده  ارتباط  در  کننده  هماهنگ  با  همچنان  اما 
تفصیلی خود را به صورت مکتوب به وی ارائه خواهد کرد.

علیرغم آن که مورا متن مورد نظر خود را به عنوان »متن 
نهایی« توصیف کرده، اما تصمیم گیری درباره آن در حوزه 
صالحیت طرف های مذاکره است و تا زمان عدم توافق بر 
نهایی  متن  و  توافق  حصول  از  نمی توان  چیز،  همه  روی 

صحبت کرد.

قائم مقام سازمان بازرسی کل کشور خواستار راه اندازی 
علمی  کارآمد  و  متخصص  نیروهای  اطالعاتی  بانک 
حوزه  در  آسیب ها  شناسایی  برای  فارس  در  اجرایی  و 
فساد شد. احمد رحمانیان در جمع بازرسان و کارکنان 
امام  ایام سوگواری  بازرسی استان فارس ضمن تسلیت 
بازرسی  سازمان  رویکرد  اینکه  بر  تاکید  با  )ع(  حسین 
استان  کل  بازرسی  از  است،  کالن  مسائل  به  پرداختن 
فارس خواست توجه به شناسایی گلوگاه های فساد را در 
دستور کار خود قرار دهد و گفت: در بازرسیپها باید ابتدا 
به سراغ مسائل کالن و اصلی رفت و سپس به موضوع 

جزئی ورود کرد.
لزوم  بر  رحمانیان  فارس،  استان  دادگستری  از  نقل  به 
آسیب شناسی مشکالت و موضوعات مهم استان از سوی 
بازرسی تاکید کرد و خواستار تدوین برنامه ای مبتنی بر 
رفع آسیب ها و مشکالت فارس شد. قائم مقام سازمان 
منویات  اجرای  پیگیری  باید  گفت:  کشور  کل  بازرسی 
رهبر معظم انقالب، سیاست ها و دیدگاه های رئیس قوه 
قضاییه و رییس سازمان بازرسی در دستور کار قرار گیرد 
تاکیدات  به  اشاره  با  رحمانیان  پیگیری شود.  به جد  و 
رئیس سازمان مبنی بر توجه ویژه به موضوعات کالن، 
خطاب به بازرسان یادآور شد: هنگام بازرسی ها قوانین 

و  مطالعه  را  مربوطه  های  دستگاه  با  مرتبط  مقررات  و 
لزوم  بر  او  کنید.  ورود  موضوعات  به  کافی  اطالعات  با 
پیشگیری  اولویت  با  نخبگان  نظرات  نقطه  از  استفاده 
تاکید کرد و از بازرس کل استان فارس خواست با بهره 
گیری از نقطه نظرات نخبگان و افراد متخصص موضوعات 
اثرگذار استان را شناسایی و پیگیری کند. قائم  مهم و 
راه  بازرسی کل کشور همچنین خواستار  مقام سازمان 
کارآمد  و  متخصص  نیروهای  از  اطالعاتی  بانک  اندازی 
علمی و اجرایی در استان شد و تاکید کرد: با راه اندازی 
این بانک می توان در مواقع لزوم از کمک های فکری و 
نقطه نظرات این افراد استفاده کرد. رحمانیان در بخش 
دیگری از سخنان خود با اشاره به شناسایی گلوگاه های 
فساد در استان فارس بیان کرد: در این راستا ضرورت 
دارد بازرسی کل استان شاخص های ابالغی مورد نظر 
سازمان بازرسی را در دستور کار قرار دهد و با شناسایی 
این گلوگاه ها نسبت به مسدود کردن آنها تا پایان سال 
اقدام کند. او با بیان اینکه شیراز قطب الکترونیک کشور 
است پیشنهاد داد که این استان به عنوان استان پایلوت 
بازرسی  سازمان  فناوری  حوزه  هماهنگی  و  همکاری  با 
تمامی دستگاه های مشمول  الکترونیک در  نظارت  امر 

بازرسی را محقق و اجراکند.

عضو کمیسیون امنیت ملی مجلس:

ایران تسلیم تهدید، فشار و تحریم نخواهد شد
پیشنهادات مورا یا متن نهایی توافق !؟

بانک اطالعات متخصصان 
برای شناسایی گلوگاه های فساد راه اندازی شود

امام حسین علیه السالم
َمن َدعا َعبدا ِمن َضاللٍَة إلی َمعِرَفِة َحقٍّ َفَأجابَُه، 

کاَن لَُه ِمَن األَجِر َکِعتِق نََسَمٍة .
»هر کس انسانی را از گم راهی به معرفت حق، فرا بخواند و او اجابت کند، 

اجرى مانند آزاد کردن بنده دارد« . 
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محققان هشدار می دهند؛
خطر حمله قلبی در »تنهایی«

 افزایش می یابد
می  هشدار  آمریکا  قلب  انجمن  جدید  علمی  بیانیه 
دهد که انزوای اجتماعی و تنهایی افراد را ۳۰ درصد 
یا  مغزی  سکته  قلبی،  حمله  خطر  معرض  در  بیشتر 
مرگ ناشی از هر یک قرار می دهد.  دکتر »کریستال 
ویلی سنه«، سرپرست تیمی که این بیانیه را نوشت، 
گفت: »بیش از چهار دهه تحقیق به وضوح نشان داده 
است که انزوای اجتماعی و تنهایی هر دو با پیامدهای 
شیوع  به  توجه  با  هستند.  مرتبط  سالمتی  نامطلوب 
قابل  بسیار  عمومی  سالمت  تأثیر  اجتماعی،  گسست 
نشان  هاروارد  دانشگاه  نظرسنجی  یک  است.«  توجه 
ساله   ۲۲ تا   ۱۸ جوانان  نسل،  تنهاترین  که  می دهد 
هستند که ممکن است منزوی ترین نسل باشند. یک 
رسانه های  در  را  بیشتری  زمان  آنها  احتمالی:  دلیل 
برای  را  کمتری  زمان  و  می کنند  صرف  اجتماعی 
شرکت در فعالیت های حضوری معنی دار می گذرانند.

و به نظر می رسد که این بیماری همه گیر کووید ۱۹ 
بزرگساالن  و  جوانان  بین  در  اوضاع  بدتر شدن  باعث 
انزوای  است.  شده  فقرا  و  زنان  همچنین  و  مسن تر 
تماس  حداقل  داشتن  از  است  عبارت  اجتماعی 
حضوری با افراد برای روابط اجتماعی، مانند خانواده، 
دوستان یا اعضای یک جامعه یا گروه مذهبی. تنهایی 
زمانی است که احساس می کنید تنها هستید یا کمتر 
برای  دارید.  ارتباط  دیگران  با  می خواهید  آنچه  از 
قلب،  سالمت  و  اجتماعی  انزوای  بین  رابطه  بررسی 
در  تحقیقات  نویسندگان،  گروه  مغز،  و  خونی  عروق 
مورد انزوای اجتماعی که تا جوالی ۲۰۲۱ منتشر شده 

بود، را بررسی کردند. آنها دریافتند:
• انزوای اجتماعی و تنهایی از عوامل مکرر اما نادیده 
گرفته شده ای هستند که بر قلب، عروق خونی و مغز 

تأثیر می گذارند.
مرگ  باالتر  خطر  با  اجتماعی  ارتباطات  فقدان   •
زودرس به هر علتی به خصوص در مردان مرتبط است.

• افرادی که ارتباط اجتماعی کمتری داشتند، احتمال 
را  مزمن  استرس  فیزیکی  عالئم  که  داشت  بیشتری 
مرتبط  التهاب  افزایش  با  تنهایی  و  انزوا  دهند.  نشان 

است.
اجتماعی،  انزوای  برای  خطر  عوامل  ارزیابی  هنگام   •
ممکن  افسردگی  باشید  داشته  یاد  به  که  است  مهم 
است باعث انزوا شود و انزوا ممکن است افسردگی را 

تشدید کند.
• انزوای اجتماعی در دوران کودکی با افزایش عوامل 
و  باال  از جمله چاقی، فشار خون  قلب،  خطر سالمت 

افزایش سطح قند خون مرتبط است.
خانواده ها،  نارضایتی  مسکن،  نقل،  و  حمل   •
عامل  چند  طبیعی  بالیای  و  گیر  همه  بیماری های 
اجتماعی و محیطی هستند که بر تعامالت اجتماعی 

تأثیر می گذارند.
شواهد قوی وجود دارد که انزوای اجتماعی و تنهایی را 
با افزایش خطر بدتر شدن سالمت قلب و مغز به طور 
به  این حال، داده های مربوط  با  کلی مرتبط می کند. 
ارتباط با پیامدهای خاص، مانند نارسایی قلبی، زوال 

عقل و اختالالت شناختی بسیار اندک است.

محققان هلندی می گویند؛
۱3 درصد کرونایی ها دچار

 سندرم کووید طوالنی مدت می شوند
افراد زیادی عالئم ماندگار یا جدید را پس از ابتال به 

عفونت کووید ۱۹ گزارش کرده اند.
 اکنون، یک مطالعه جدید هلندی نشان می دهد که از 
هر هشت نفر )۱۲.۷ درصد( یکی از بیماران کرونایی 

عالئم طوالنی مدت کووید را نشان می دهند.
عالئم  که  را  افرادی  تعداد  محققان  مطالعه،  این  در 
پس  ماه  پنج  تا  سه  را  تشدیدشده  یا  جدید  سالمتی 
که  افرادی  با  )۲۱.4درصد(  کردند  تجربه  عفونت  از 
یک عالمت جدید را تجربه کردند اما عفونت نداشتند 
روزمالن«،  »جودیت  کردند.  مقایسه  )۸.۷درصد( 
سرپرست این مطالعه از دانشگاه گرونینگن در هلند، 
گفت: »نیاز فوری به داده هایی وجود دارد که مقیاس 
و دامنه عالئم طوالنی مدت تجربه شده توسط برخی از 
بیماران پس از بیماری کووید ۱۹ را نشان دهد.« عالئم 
اصلی که این مطالعه شناسایی کرد درد قفسه سینه، 
مشکالت تنفسی، درد هنگام تنفس، عضالت دردناک، 
اندام ها،  بویایی، گزگز  و  از دست دادن حس چشایی 
توده در گلو، احساس گرما و سرما، سنگینی دست ها و 

/ یا پاها، و خستگی عمومی بود.

مطالعات نشان می دهد؛
مصرف بیشتر فیبر

 برای سالمت بدن مفید است
تحقیقات جدید نشان می دهد که اگر رژیم غذایی شما 
دارای فیبر کم است، می توانید با افزودن فیبر بیشتر 

به روده خود، صرف نظر از منبع فیبر، کمک کنید.
می  مغذی  ماده  عنوان  به  را  فیبر  مردم  از  بسیاری 
ترکیب  در  کلیدی  نقش  ماده  این  اما  شناسند. 
روده  باکتری های  وقتی  دارد.  هم  روده  میکروبیوم 
زنجیره  با  چرب  اسیدهای  می کنند،  تجزیه  را  فیبر 
تغذیه  اصلی  منبع  که  می کنند  تولید  خاصی  کوتاه 
سلول های روده بزرگ است. تحقیقات همچنین نشان 
عملکردهای  تنظیم  در  چرب  اسیدهای  که  دهد  می 
دارند.  نقش  ایمنی  دفاع  و  متابولیسم  مانند  حیاتی 
فیبر  مکمل  نوع  هر  آیا  که  است  نشده  مشخص  اما 
در  یا خیر.  است  افراد خوب  روده  باکتری های  برای 
رایج  فیبر  پودر  مکمل  سه  محققان  جدید،  مطالعه 
کاسنی(،  ریشه  )عصاره  اینولین  کردند:  آزمایش  را 
 ۲۸ آنها  گاالکتولیگوساکاریدها.  و  گندم،  دکسترین 
بزرگسال سالم را انتخاب کردند و به هر یک، از مکمل 
ها برای استفاده یک هفته، با یک هفته استراحت بین 
نشان  مطالعه  این  کلی،  طور  به  دادند.  محصول،  هر 
داد که هیچ مکملی در تغییر میکروبیوم روده مصرف 
مکمل  هر  کند.  نمی  عمل  سایرین  از  بهتر  کنندگان 
تولید بوتیرات را که یک اسید چرب مهم در کمک به 

کنترل التهاب است، افزایش می دهد.

وزیر امور خارجه تاکید کرد:

توافق نهایی باید تامین کننده  حقوق ایران 
و رفع پایدار تحریم ها را تضمین  کند

وزیر امور خارجه کشورمان گفت:توافق نهایی باید تامین کننده  
حقوق ایران و رفع پایدار تحریم ها را تضمین  کند.

حسین امیرعبداللهیان وزیر امور خارجه کشورمان عصر دوشنبه 
در تماس تلفنی با جوزپ بورل مسئول سیاست خارجی اتحادیه 
اروپا، با وی در مورد تحوالت دور تازه گفت وگوهای رفع تحریم 

در وین به بحث و تبادل نظر پرداخت.
اینکه  بر  تأکید  با  تماس  این  در  کشورمان  خارجه  امور  وزیر 
هیأت مذاکره کننده ایرانی با اراده و جدیت برای دستیابی به 
توافق در وین حضور داشته و ایده های سازنده ای را برای حل 
داشت:دیدگاه ها  اظهار  داد،  ارائه  باقی مانده  موضوعات  و فصل 
و مالحظات جمهوری اسالمی ایران درباره ایده های ارائه شده 
از سوی انریکه مورا به وی  منتقل شده است و انتظار می رود 
همه طرف ها برای دستیابی به متن نهایی توافق از خود اراده و 
جدیت نشان دهند.  امیرعبداللهیان ضمن تمجید از تالش های 
هماهنگ کننده جهت تسهیل دستیابی به توافق، تصریح کرد 
ایران  ملت  منافع  و  حقوق  تأمین کننده  باید  نهایی  توافق  که 
بوده و رفع پایدار موثر تحریم ها را تضمین نماید.  جوزپ بورل 
گفتگوی  این  در  اروپا  اتحادیه  عالی سیاست خارجی  مسئول 
 ، وین  اخیر گفتگوهای   :معتقدم در دور  اظهار داشت  تلفنی 

پیشرفت نسبی حاصل شده است. 
بعنوان  .ما  است  مثبت  مذاکرات  مرحله  این  از  من  ارزیابی 
کردن  تر  نزدیک  برای  خود  های  تالش  به  کننده  هماهنگ 
دیدگاه ها  تا رسیدن به نتیجه خوب برای همه طرفها ادامه 

خواهیم داد.
 امیرعبداللهیان نیز در پایان ابراز امیدواری کرد که با واقع بینی 
سوی  از  خصوص  به  غیرسازنده،  مواضع  اتخاذ  از  اجتناب  و 

آمریکا، مسیر دستیابی به توافق هموار شود. 

یک مقام وزارت امور خارجه:

هنوز در مرحله ای نیستیم که از
 نهایی شدن متن توافق سخن بگوییم

یک مقام وزارت امور خارجه در پاسخ به سوال خبرنگاران در 
مورد ادعای نشریه وال استریت ژورنال مبنی بر احتمال آماده 
شدن متن نهایی توافق در وین ظرف چند ساعت آینده، گفت: 
باقی مانده،  درباره چند موضوع مهم  ادامه بحث ها  به  توجه  با 
نهایی شدن متن سخن  از  نداریم که  قرار  هنوز در مرحله ای 
بگوییم. این مقام وزارت امور خارجه افزود: هیأت مذاکره کننده 
جمهوری اسالمی ایران نظرات سازنده خود را با هدف پیشبرد 
مذاکرات به طرف مقابل ارائه کرده است و نتیجه گفت وگوها 
به اراده طرف مقابل برای اتخاذ تصمیمات سیاسی الزم بستگی 
دارد. همچنان معتقدیم در صورتی که تصمیمات مناسب طرف 
را جمع بندی  مذاکرات  سرعت  به  می توان  شود،  اتخاذ  مقابل 

کرد، اما هنوز در این مرحله قرار نداریم.

مجامع جهانی در برابر جنایات 
صهیونیست ها منفعالنه رفتار نکنند

تاکید کرد که مجامع جهانی،  اسالمی  رییس مجلس شورای 
سازمان ها و نهادهای بین المللی حقوق بشری دربرابر جنایات 
صهیونیست ها و احقاق حقوق ملت فلسطین به وظایف انسانی 

خویش متعهد باشند و با سکوت خود، منفعالنه رفتار نکنند.
 در پیام محمدباقر قالیباف رییس مجلس شورای اسالمی در 

پی حمالت و جنایات رژیم صهیونیستی در غزه آمده است:
پی  در  صهیونیستی  کودک کش  و  ضدبشری  نامشروع،  رژیم 
امت اسالم،  با مقاومت  ناتوانی در مواجهه  و  ناکامی ها  تشدید 
و  نوار غزه  به مناطق  نظامی  انجام جنایت جدید در حمله  با 
حمایت  سایه  در  فلسطین  اسالمی  مقاومت  فرماندهان  ترور 
سفاک  چهره  دیگر  بار  ضدبشری   دولت های  دیگر  و  آمریکا 
را  حامیانشان  و  خود  تجاوزگری  و  جنایت پیشگی  خصلت  و 
است:  آمده  پیام  این  از  دیگری  در بخش  نمایش گذاشت.  به 
ملت مظلوم فلسطین در طول سال های مقاومت ثابت کرده اند 
هیچ گاه تسلیم این گونه اقدامات از سوی استکبار جهانی و رژیم 
نقشه  بدانند  نخواهند شد و جهانیان  اشغالگر قدس  و  غاصب 
کشورهای  برخی  سازش  و خط  روابط  عادی سازی  به  موهوم 
منطقه با رژیم منحوس صهیونیستی هیچ تضمینی در امنیت 
ضد  روحیه  و  اسالمی  مقاومت   داشت.  نخواهد  اسراییل  رژیم 
حال  در  روز  به  روز  مسلمان  ملت های  بین  در  صهیونیستی 
بدانند آتش  گسترش و هم افزایی می باشد و دشمنان کوردل 
سرزمین  اشغالگران  سر  بر  مقاومت  جبهه  رزمندگان  یورش 
فلسطین فرود خواهد آمد. امت اسالمی به ویژه ملت سلحشور 
ایران همچون گذشته از آرمان آزادی قدس شریف و تشکیل 
دولت فلسطین با مشارکت آحاد مردم این منطقه حمایت کرده 
حقوق  بین المللی  نهادهای  و  سازمان ها  جهانی،  مجامع  از  و 
بشری می خواهد دربرابر جنایات صهیونیست ها و احقاق حقوق 
با  و  باشند  متعهد  خویش  انسانی  وظایف  به  فلسطین،  ملت 

سکوت خود منفعالنه رفتار نکنند.

سالمت

جامعه

کاریکاتور

کاریکاتور/ از تاج تا تاراج !!! 

رئیس جمهور تاکید کرد؛

روحیه سلحشوری جوانان فلسطینی امتداد راه انقالب اسالمی است
جنایات  کردن  محکوم  با  جمهور  رئیس   
روحیه  غزه،  مردم  علیه  صهیونیست ها 
را  فلسطینی  مبارز  جوانان  سلحشوری 
گفت:  و  دانست  اسالمی  انقالب  راه  امتداد 
جریان های  در  امروز  که  عظمتی  و  اقتدار 
نتیجه  می شود،  دیده  فلسطین  مقاومت 
است  روحیه خودباورانه ای  و  استکبارستیزی 
که انقالب اسالمی ایران در منطقه به ارمغان 

آورد.
 آیت اهلل سید ابراهیم رئیسی روز یکشنبه در 
دیدار با جمعی از خانواده های شهدا با تسلیت 
ایام سوگواری حضرت اباعبداهلل الحسین )ع( 
و محکوم کردن جنایات صهیونیست ها علیه 
مردم غزه، خاطرنشان کرد: این بیداری مردم 
شهدا  خون  برکت  به  منطقه  در  جوانان  و 
و  غزه  بی دفاع  مردم  صهیونیست ها  است. 
اعضای جهاد اسالمی را ترور می کنند و جهاد 

اسالمی نیز پاسخ آن ها را می دهد.
متعدد  جنایات  یادآوری  با  جمهور  رئیس 
کرد:  تاکید  غزه،  مردم  علیه  صهیونیست ها 
آنان  گذشته  با  را  فلسطین  امروز  مردم 
مقایسه کنید، در گذشته نگاه مردم فلسطین 
به میزهایی همچون کمپ دیوید، شرم الشیخ 
مقابل  در  امروز  اما  بود  اسلو  صلح  پیمان  و 
ابتکار  و  می کنند  مبارزه  ظلم صهیونیست ها 
است.  افتاده  فلسطینی  جوانان  بدست  عمل 
شهدای  خون  برکت  به  مقاومت  روحیه  این 

جنگ تحمیلی و مدافع حرم است.
آیت اهلل رئیسی همچنین با ابراز خرسندی از 
دیدار با خانواده های شهدا، گفت: هیچ کاری 
برای بنده دلنشین تر از همنشینی با خانواده 
انقالب  حرم  اهل  شما  زیرا  نیست  شهدا 
تقدیم  را  خود  عزیزان  و  هستید  اسالمی 
ساختن  برای  فقط  نه  انقالب  این  تا  کردید 

ایران آباد که برای تحقق تمدن نوین اسالمی، 
قدرتمندتر شود.

تاسوعای  گرامیداشت  با  جمهور  رئیس 
روز  این  تاریخی  وقایع  مرور  به  حسینی، 
»محاصره  واقعه  دو  به  اشاره  با  و  پرداخت 
امان نامه  »رد  و  )ع(«  حسین  امام  لشکر 
داشت:  اظهار  العباس«،  ابالفضل  توسط 
عباس  حضرت  به  تاسی  والیت،  از  پیروی 
)ع(، ایستادگی، نه گفتن به دشمن، مقاومت 
و امیدبخشی به ملت در سلوک تمامی شهدا 
اعم از شهدای دفاع مقدس و شهدای مدافع 

حرم قرار داشت.
آیت اهلل رئیسی در ادامه نبرد جانانه شهدای 
مدافع حرم با جریان های تروریستی در منطقه 
را نمونه ای از تاسی به فرهنگ عاشورا خواند 

و تصریح کرد: حقیقتا این شهدا با ایستادگی 
خود شر دشمن را دفع کردند و اجازه ندادند 
داعش به ناموس مردم دست درازی کند و با 
این جریان تروریستی، نه فقط  از بین بردن 
به  امنیت  منطقه  برای  که  کشورمان  برای 
با  همچنین  جمهور  رئیس  آوردند.  ارمغان 
حرم  مدافع  شهدای  آفرینی  نقش  به  اشاره 
در برقراری امنیت مراسم عظیم اربعین گفت: 
هیچ مراسمی بر روی زمین به شکوه اربعین 

حسینی وجود ندارد.
سخنان  پایانی  بخش  در  رئیسی  اهلل  آیت 
خود با تاکید بر اینکه خانواده شهدا بهترین 
ارزش ها،  تا  دادند  دست  از  را  خود  عزیزان 
دین و قرآن زنده بماند، اظهار داشت: خانواده 
کبری)س(  زینب  حضرت  همچون  شهدا 

مصیبت عزیزان خود را تحمل نمودند و امروز 
این  باید  دارند.  عهده  به  زینبی  رسالتی  نیز 
پرچمی که توسط شهیدان به خانواده شهدا 
سپرده شده برافراشته بماند و نباید اجازه داد 

این پرچم دچار تزلزل شود.
پیش از سخنان رئیس جمهور، مادر شهیدان 
اسدالهی،  حمید  شهید  مادر  پور،  خالقی 
محسن  شهید  همسر  چگینی،  شهید  همسر 
عسگری،  مسعود  شهید  همسر  فرامرزی، 
و  محمدخانی  حسین  محمد  شهید  مادر 
نیز  تیموری  همسر شهید مدافع وطن جواد 
بیان  ضمن  شهدا  خانواده  از  نمایندگی  به 
و  دغدغه  شهیدان،  شخصیتی  ویژگی های 
میان  در  رئیسی  اهلل  آیت  با  را  خود  مسائل 

گذاشتند.

 سخنگوی کمیسیون امنیت ملی و سیاست 
خارجی مجلس شورای اسالمی با بیان اینکه 
در  مذاکره  حال  در  تحریم ها  این  رفع  برای 
وین هستیم، گفت: طرف مقابل سعی می کند 
از تحریم ها برای اهرم سازی و تاثیرگذاری بر 

روند مذاکرات استفاده کند.
ابوالفضل عمویی با تاکید بر اینکه تحریم علیه 
داشت:  اظهار  بماند،  پاسخ  بدون  نباید  ایران 
تحریم ها  نفس  که  داریم  تاکید  ما  هرچند 
ماست  مردم  حقوق  مخالف  و  است  ظالمانه 

تحریم ها  این  رفع  برای  و  شود  رفع  باید  و 
طرف  اما  هستیم  وین  در  مذاکره  حال  در 
برای  تحریم ها  این  از  می کند  سعی  مقابل 
مذاکرات  روند  بر  تاثیرگذاری  و  اهرم سازی 
را  ایران  علیه  تحریمی  شرکت های  تعداد 

افزایش دهد.
جهت  به  بنابراین  کرد:  تصریح  عمویی 
ایران  اسالمی  تصمیم جمهوری  سیاسی هم 
تصمیم منطقی است که نشان  دهد توانایی و 
توانمندی افزایش ظرفیت غنی سازی اورانیوم 

را دارد و طرف مقابل باید محاسبات دقیقی 
را در اعمال فشار علیه ایران داشته باشد اقدام 

علیه ایران نباید بدون واکنش تلقی شود.
مجلس  ملی  امنیت  کمیسیون  سخنگوی 
نسل  سانتریفیوژهای  به  گاز  تزریق  درباره 
پیشرفته در صنعت هسته ای گفت: جمهوری 
اسالمی در بحث هسته ای و تولید سانتریفیوژ 
از  و  است  رسیده  خوبی  توانمندی های  به 
 IR۶ یا تولید سانتریفیوژهای نسل ۶  جمله 
است که از توانمندی خوبی برای غنی سازی 
به  دستیابی  روند  می تواند  و  است  برخوردار 

اورانیوم غنی شده در ایران را تسریع کند.
و  شمیرانات  ری  تهران  مردم  نماینده 
تکالیف  از  یکی  افزود:  مجلس  در  اسالمشهر 
سال  ماه  آذر  در  که  راهبردی  اقدام  قانون 
در  که  بود  این  رسید  تصویب  به  گذشته 
هزار  اتمی  انرژی  سازمان  سال  یک  عرض 
برای غنی سازی نصب  را  سانتریفیوژ نسل ۶ 

و آنها را گازدهی کند. دولت سیزدهم در بازه 
تکلیف  این  اجرای  حال  در  مربوطه  زمانی 

قانونی است.
غنی شده  اورانیوم  کرد:  خاطرنشان  عمویی 
سوخت  ذخایر  برای  آینده  در  می تواند 
راکتورهایی که در کشور داریم مورد استفاده 
قرار بگیرد و در عین حال ابزار توانمندی در 
برای  مقابل  زیاده خواهی های طرف  به  پاسخ 

ایران است.
وی ادامه داد: شاهد بودیم در حین اینکه در 
به  مذاکرات  و  گفت وگوها  جاری  هفته های 
محوریت هماهنگ کننده  با  غیررسمی  شکل 
سیاست خارجی اتحادیه اروپا در جریان است 
را  جدید  تحریم های  از  مجموعه ای  آمریکا 
پتروشیمی  با صنایع  علیه بخش های مرتبط 

اعمال کرد.

رییس تیم مذاکره کننده روسیه گفت: عدم 
برایم  اروپایی  ارشد  کنندگان  مذاکره  حضور 
و  دارد  ادامه  مذاکرات  که  بود، چون  عجیب 

حضور آنها می توانست مفید باشد.
 میخائیل اولیانوف در جمع خبرنگاران گفت: 

پنج ثانیه تا خط پایان فاصله داریم.
رییس تیم مذاکره کننده روسیه در پاسخ به 
ایرنا در خصوص عدم حضور  سوال خبرنگار 
مذاکرات  در  اروپایی  ارشد  کنندگان  مذاکره 
اما حضور  دارند.  آنها حق  وین گفت:  جاری 

آنها می توانست مفید باشد.
برای  ویژه  به  مسائل  آن  افزود:  اولیانوف 
طرف های ایرانی و آمریکایی مسائل حساسی 
هستند اما ظاهرا پیشرفت هایی صورت گرفته 
و من شاهد رویکرد جدی از سوی دو طرف 

بودم.
وی تاکید کرد: ایرانی ها درصدد یافتن راه حل 

هستند.
پادمانی  موضوعات  حل  درخصوص  اولیانوف 
بین ایران و آژانس افزود: موضوعات باقیمانده 
موضع  از  ما  و  شود  حل  زودتر  چه  هر  باید 

ایران در این خصوص حمایت می کنیم.
این  مذاکرات  هدف  کرد:  خاطرنشان  وی 
است که برجام به طور کامل آنچه را در سال 
اینکه  کنیم.  احیا  آوردیم  دست  به   ۲۰۱۵
تحریم های  و  کنیم  احیا  را  هسته ای  توافق 

ایران را رفع کنیم. 

همچنین  روسیه  کننده  مذاکره  تیم  رییس 
احتمال دست یابی را امکانپذیر توصیف کرد.

اولیانوف درباره فضای مذاکرات هم گفت: در 
وین تمام مشارکت کنندگان تمایل دارند تا به 
پیدا  در گفت وگوها دست  مثبت  نتیجه  یک 
کنند و آن ها در همین زمینه تالش می کنند.

این دیپلمات روس اظهار داشت: در مجموع 
4 موضوع باقی مانده که برخی از آن ها شامل 

زیرمجموعه ای از مسائل هستند.
او درباره فاصله مانده تا رسیدن به خط پایان 
به  بمانیم. من همواره  بگذارید منتظر  گفت: 
کنیم.  پیشه  می گویم صبر  غربی ام  همکاران 
کنونی  شرایط  از  بهتری  درک  فردا  قطعا 

خواهیم داشت.
که  داد  ادامه  روسیه  ارشد  کننده  مذاکره 
گفت وگوها در مسیر درستی حرکت می کند، 
اما افزود کسی نمی داند دقیقا چند روز دیگر 
توافق امضاء می شود. وی عنوان کرد که بحث 

بر سر یک فاصله زمانی کوتاه است.

پیش نویس  درباره  سوالی  به  پاسخ  در  او 
عبارت  اینکه  از  گفت:  هم  اروپا  اتحادیه 
یا  و  اروپا  اتحادیه  متن  اروپا،  اتحادیه  طرح 
می شود،  استفاده  اروپا  اتحادیه  پیش نویس 
احساس حسادت می کنم چون عادالنه نیست 
مشترک  تالش  نتیجه  میز  روی  متن  چون 
تمام مشارکت کنندگان در یک سال گذشته 

است.
روسیه،  جمله  از  کشورها  تمام  افزود:  وی 
امریکا  و  اروپایی  کشور  سه  ایران،  چین، 
وظیفه  هستند.  سهیم  متن  این  ویرایش  در 
این  کنننده  تسهیل  عنوان  به  اروپا  اتحادیه 
تا  ترکیب کند  را  ایده های مختلف  است که 

مبنای تصمیم نهایی قرار گیرد. 
اروپا  اتحادیه  در  ما  همکاران  داد:  ادامه  وی 
سرگرم این کار هستند اما عادالنه نیست که 
گفته شود طرح اتحادیه اروپا چون نقش سایر 

مشارکت کنندگان نادیده گرفته می شود.
حوزه  در  اختالف  مورد  مسائل  درباره  او 

پادمان هم گفت که به طور کامل حل نشده 
اما در حال پیشرفت است.

اولیانوف گفت که برداشت کلی او نسبت به 
روند مذاکرات مثبت است. وی با بیان اینکه 
اصوال دیدگاه مثبتی نسبت به مذاکرات دارد 
درستی  مسیر  در  گفت وگوها  که  کرد  تکرار 

حرکت می کند. 
در  گفت وگوها  کرد:  امیدواری  ابراز  وی 
افزود که  اما  پایان برسد  به  کوتاه ترین زمان 
هیچ تضمینی نسبت به نتیجه مذاکرات وجود 
ندارد. چون تا زمانی که همه چیز توافق نشود 

هیچ  چیز توافق نشده است.
اولیانوف گفت که برداشت کلی او نسبت به 
روند مذاکرات مثبت است. وی با بیان اینکه 
اصوال دیدگاه مثبتی نسبت به روند مذاکرات 
مسیر  در  گفت وگوها  که  کرد  تکرار  دارد 

درستی حرکت می کند. 
در  مذاکرات  که  کرد  امیدواری  ابراز  وی 
افزود که  اما  پایان برسد  به  کوتاه ترین زمان 
گفت وگوها  نتیجه  به  نسبت  تضمینی  هیچ 
وجود ندارد. چون تا زمانی که همه چیز توافق 

نشود هیچ  چیز توافق نشده است.
دیپلمات روس درباره اینکه آیا مذاکرات این 
هفته ادامه پیدا می کند گفت نمی تواند به این 

پرسش پاسخ دهد.
روز  چند  درباره  ما  گفت:  حال  این  با  او 

صحبت می کنیم نه چند هفته.

عضو کمیسیون امنیت ملی مجلس:
طرف غربی از خواسته های 

غیر منطقی پرهیز کند
سیاست  و  ملی  امنیت  کمیسیون  عضو 
خارجی مجلس شورای اسالمی با بیان اینکه 
دست جمهوری اسالمی ایران درمذاکرات پُر 
است، گفت: در چنین شرایطی عقالنی است 
غیرمنطقی  خواسته های  از  غربی  طرف  که 

پرهیز کند تا امکان توافق محقق شود.
زاده مشکینی درباره مذاکرات  محمودعباس 
4+۱ که در شهر وین در حال برگزاری است 

و تالش آمریکا برای مذاکره مستقیم با ایران، 
راهبردی  اقدام  قانون  تصویب  از  پس  گفت: 
برای لغو تحریم ها در مجلس شورای اسالمی 
برای  اتمی  انرژی  سازمان  اخیر  برنامه  و 
تا ۱۹۰ هزار سو، دست  افزایش غنی سازی 
جمهوری اسالمی ایران در مذاکرات پُر است.

سیاست  و  ملی  امنیت  کمیسیون  عضو 
خارجی مجلس افزود: طبیعی است که طرف 
تیم  با  مستقیم  مذاکره  برای  تالش  از  غربی 
مذاکره کننده  ایران، اهداف خاصی را دنبال 
رو  مذاکره  از  امتیاز  پی کسب  در  و  می کند 

در رو است.  

با  مجلس  در  شهر  مشکین  مردم  نماینده 
بیشتر  توافق  به  غربی  نیاز طرف  اینکه  بیان 
در  کرد:  عنوان  است،  مذاکره  به  ما  نیاز  از 
غربی  طرف  از  می توانیم  شرایطی  چنین 
ایران  کننده  مذاکره  تیم  و  بگیریم  امتیاز 
هم برای احقاق حقوق ملت ایران در صنعت 
هسته ای اصرار دارد. البته در چنین شرایطی 
عقالنی است که طرف غربی از خواسته های 
غیرمنطقی پرهیز کند تا امکان توافق محقق 

شود. 
برنامه  همه  قبل  دولت  در  کرد:  تاکید  وی 
توافق  برای  خارجی  سیاست  توان  و  ریزی 

به نحوی که  بود.  برنامه ریزی شده  با غرب 
همسایگان و کشورهای آسیایی به فراموشی 
تعامل  سیزدهم  دولت  در  اما  شدند.  سپرده 
استراتژی  آسیایی  و کشورهای  با همسایگان 
بسیار خوب دولت است که اجرای کامل آن به 
تحوالت خاص نیاز دارد. عباس زاده مشکینی 
درباره اینکه آیا دولت سیزدهم اقتصاد کشور 
را به مذاکرات گره زده است، گفت: بین صدها 
موضوع  نظام،  مسائل  از  یکی  کشور،  مساله 
بدون توجه  هسته ای است و دولت سیزدهم 
به نتیجه مذاکرات در پی توسعه ارتباطات با 

همسایگان و کشورهای آسیای شرقی است.

سخنگوی کمیسیون امنیت ملی مجلس:
مذاکرات برای رفع تحریم هاست

آمریکا نباید از تحریم ها اهرمی برای فشار بسازد

رئیس تیم مذاکره کننده روسیه در وین:
عدم حضور مذاکره کنندگان ارشد 

اروپایی برایم عجیب بود


