
مدافعان حرم
 از حریم ملت ایران دفاع کردند

مدافعان حرم فتنه بزرگ
 قرن را خاموش کردند

صفحه )4(صفحه )4(

 نایب رییس مجلس شورای اسالمی با بیان این که مدافعان 
حرم از حریم ملت ایران دفاع کردند، گفت: مرزهای امنیتی 
ایران تا عراق و سوریه گسترش یافته است. عبدالرضا مصری 
در پاسخ به بیانیه موهن میر حسین موسوی علیه مدافعان 
حرم و حافظان امنیت با مغرضانه خواندن ادعاهای وی اظهار 

داشت: افرادی که مغرضانه نظر می دهند از نقش ...

گفت:  اسالمی  شورای  مجلس  در  تبریز  مردم  نماینده   
مدافعان حرم فتنه بزرگ قرن را در منطقه خاموش کردند.

بیانیه  به  پاسخ  االسالم محمدرضا میرتاج الدینی در  حجت 
حافظان  و  حرم  مدافعان  علیه  موسوی  حسین  میر  موهن 
اینکه  بیان  با  وی  ادعاهای  خواندن  مغرضانه  با  امنیت 

مدافعان حرم فتنه بزرگ عصر ما را خاموش کردند...
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۵۰ درصد تست های کرونا
 در کهگیلویه و بویراحمد مثبت شد

راهکارهای پیشگیری از 
ابتال به کرونا

 در سفرهای تابستانی

عقرب جان کودک چهار ساله 
بهمئی را گرفت 

پزشکی  علوم  دانشگاه  عمومی  روابط  رییس 
یاسوج گفت: برغم اینکه تمام مراحل درمانی احیا 
در  گزیده  عقرب  کودک  برای  زمان  درکمترین 
این  متاسفانه  ولی  گرفت  انجام  بهمئی  شهرستان 
کودک فوت کرد. ذوالفقار دیودل   روز سه شنبه 
با اعالم این مطلب به رسانه ها گفت : تمام مراحل 
درمانی و احیا درکمترین زمان برای کودک عقرب 
ولی  است  شده  انجام  بهمئی  شهرستان  گزیده 
مخصوصا  پزشکی  های  ازاورژانس  گزیدگی  عقرب 
درکودکان می باشد و حتی دربهترین مراکز درمانی 
درموارد  و  دارد  باالیی  ومیر  ومرگ  عوارض  دنیا 
وی  باشد.  می  ICUنیز  در  بستری  به  نیاز  شدید 

ضمن تسلیت و ابراز همدردی با خانواده...

معاون اول رییس جمهور با اشاره به رشادت 
تصویر  خبر،  عرصه  فعاالن  جانفشانی های  ها 
و رسانه بویژه در هشت سال دفاع مقدس و 
افزود: خبرنگاران  جبهه های جنگ تحمیلی 
و  ترین  مقید  ترین،  شجاع   ، رسانه  اهالی  و 
دلسوز ترین اقشار در تمام حوادث و جریان 
ها و رویداد ها به ویژه پس از پیروزی انقالب 

اسالمی هستند.
جمع  در  شنبه  سه  روز  عصر  مخبر  محمد   
رسانه  سیاسی  معاونت  مدیران  و  خبرنگاران 
ملی و در بازدید از خبرگزاری صدا و سیما که 
به مناسبت روز خبرنگار انجام شد و ۳ ساعت 
به طول انجامید ، با بیان اینکه مکتب عاشورا 
انسان سازی است که در هر مقطعی  مکتب 
راه روشن برای حرکت رو به جلو پیش روی 
تقارن  کرد:  تاکید  دهد،  می  قرار  ها  انسان 
تکریم روز خبرنگار با یک روز پس از عاشورای 
حسینی که مأموریت حضرت زینب)س( آغاز 

می شود، بسیار مهم و الهی است.
دفاع  سال  هشت  کرد:در  نشان  خاطر  وی 
با  که  بودند  خبرنگاران  این  نیز  مقدس 
شجاعت و از خود گذشتگی و حضور در خط 
لحظه  را  جنگ  های  صحنه  ها  جبهه  مقدم 
به لحظه به تصویر کشیدند و اخبار آنرا برای 

مردم ایران مخابره کردند.
اینکه  بر  تاکید  با  جمهور  رییس  اول  معاون 
زحمات و ایثارگری های خبرنگاران رسانه ها 
و تالشگران صدا و سیما در جنگ تحمیلی به 
خوبی برای مردم تبیین نشده است، تصریح 
کرد: در مبارزه با دشمن تکفیری و داعش هم 
این خبرنگاران و اهالی رسانه بودند که تمام 
جانفشانی های مدافعان حرم و محور مقاومت 
را برای اطالع رسانی به مردم و جهانیان ثبت 
و ضبط کردند و در جنگ تحمیلی و همچنین 
دالوری های مدافعان حرم نکات بسیار زیادی 
آنها مطلع نیستند و   از  وجود دارد که مردم 

باید در این زمینه تالش بیشتری کرد.
اسالمی  جمهوری  اینکه  بر  تاکید  با  مخبر 

ایران یک نظام مردم پایه است، گفت:...

رئیس دانشگاه علوم پزشکی کهگیلویه و بویراحمد 
استان  در  شده  انجام  آزمایش های  به  اشاره  با 
گذشته،  ۲4ساعت  طی  بویراحمد  و  کهگیلویع 
گفت: از ۲۰۲ نمونه دریافت شده از آزمایشگاه های 
تست  ورپید  آر  سی  پی  تست های  شامل  استان 
غالم  محمد  بودند.  مثبت  موارد  ۵۰درصد  حدود 
رسانه  به  مطلب  این  اعالم  با  شنبه  سه  روز  نژاد 
از  ناشی  فوتی  گذشته  ساعت   ۲4 در  افزود:  ها 
کرونا  در استان گزارش نشده و شمار قربانیان این 

بیماری درکهگیلویه وبویراحمد همچنان...

رئیس دانشگاه علوم پزشکی یاسوج هشدار داد؛
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مدیر کل ستاد اجرایی فرمان امام)ره(
 در کهگیلویه و بویراحمد:

ستاد اجرایی فرمان امام)ره( 
بخشی از خسارت سیل در استان را 

جبران می کند

رئیس مرکز مدیریت حوادث و فوریت های 
پزشکی کهگیلویه و بویراحمد:

۱۴ نفر در سال جاری در استان 
 به علت غرق شدگی جان باختند

خبرنگاران دلسوزترین 
اقشار در جریان ها هستند
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شکستگی های سریالی شبکه توزیع آب شهر دهدشت؛

معضلی 
که حل نمی شود

3

سازمان ملل متحد خواستار اعطای اجازه دسترسی به بازرسان 
اوکراین  در  زاپروژیا  اتمی  نیروگاه  به  ورود  برای  بین المللی 
و  کرده اند  تصرف  را  آن  روسی  نیروهای  که  نیروگاهی  شده، 
به محل منازعه میان نیروهای اوکراینی و روسی تبدیل شده 
اروپا  در  فعال  هسته ای  نیروگاه  بزرگترین  این  وضعیت  است. 
را  یکدیگر  طرف  دو  و  شده  تبدیل  جنگ  صحنه  به  حاال  که 
به حمله به آن متهم می کنند، به گونه ای است که در صورت 
وقوع حادثه ای، فارغ از اینکه چه کسی مسئول آن است، جان 
صدها هزار تن به مخاطره می افتد و همانطور که مقامات آژانس 
بین المللی انرژی اتمی گفته اند، اینکه تاکنون چنین حادثه ای 

رخ نداده هم تنها یک معجزه بوده است.

چرا نیروگاه اتمی زاپروژیا تا این حد مهم است؟
بزرگترین  شده،  ساخته  شوروری  دوران  در  که  نیروگاه  این 
رآکتور هسته ای اروپاست. ۶ راکتور آب فشرده این نیروگاه - 
که دست کم دو عدد از آن ها در حال حاضر مشغول به کار است 
- برای کی یف از اهمیت باالیی برخوردار هستند، زیرا می توانند 

برق موردنیاز تقریبا 4 میلیون خانه را تامین کنند.
این نیروگاه که در کرانه روخانه »دنیپر« در جنوب غربی شهر 
از اهمیت  زاپروژیا واقع شده، برای نیروهای اوکراین و روسیه 
استراتژیک باالیی برخوردار بوده و کنترل آن از آغاز جنگ تا 

کنون مورد مناقشه بوده است.
بر اساس اعالم اوکراینی ها، وجود رآکتورهایی که با آب خنک 
سوخت های  ذخیره سازی  تاسیسات  همچنین  و  می شوند 
موجب  گسترده  و  بزرگ  هسته ای  سایت  این  در  مصرف شده 

شده تا روسیه از آن به عنوان مقری محافظت شده برای استقرار 
پیشفرض  این  با  مسکو  کند.  استفاده  توپخانه ایش  سامانه های 
استفاده  اوکراین  مواضع  گرفتن  هدف  برای  تاسیسات  این  از 
می کند که کی یف برای اجتناب از وقوع یک فاجعه هسته ای، 

شلیک متقابل نخواهد کرد.
آنتونی بلینکن، وزیر امور خارجه آمریکا روسیه را به استفاده از 
این سایت هسته ای به عنوان یک »سپر هسته ای« متهم کرده 
یک  وقوع  از  ترس  دلیل  به  اوکراینی ها  که  »البته  می گوید:  و 
حادثه هسته ای، از شلیک متقابل خودداری می کنند«. این به 
روسیه این امکان را داده تا مناطقی مانند شهر نیکوپول، در آن 
سوی این رودخانه را در هفته های اخیر شدیدا هدف قرار دهد.

منشا این نگرانی تازه چیست؟
در حال حاضر دو مسئله اساسی موجب تشدید نگرانی ها نسبت 
به وضعیت این نیروگاه هسته ای شده است؛ نیروگاهی که تحت 
کنترل روسیه است، اما توسط کارکنان اوکراینی به فعالیت خود 
ادامه می دهد. مقامات بین المللی امنیت هسته ای نگران کمبود 
قطعات یدکی، عدئم دسترسی برای تعمیرات متداول رآکتورها 

و نبود ارتباط با کارکنان این نیروگاه هستند.
مسئله دوم، بمباران گسترده اخیر در اطراف این نیروگاه است 
آن  مسئول  را  دیگری  یک  هر  اوکراین  و  روسیه  نیروهای  که 
مدعی  اوکراین  هسته ای  انرژی  تولید  ملی  شرکت  می دانند. 
ذخیره  محل  نزدیکی  در  موشک ها  اصابت  محل  که  است 
سوخت مصرف شده بوده و نیروهای روسیه با وجود اینکه دیگر 
سربازان روس نیز در این سایت هسته ای حضور داشتند، اقدام 

به هدف گیری مستقیم محفظه ها کرده اند.
با این حال، شایان ذکر است که مقامات اوکراینی گاهاً درباره 
و  چرنوبیل  نیروگاه های  در  مناقشه  خطر  بودن  جدی  میزان 
زاپروژیا اغراق کرده اند، بنابراین در حال حاضر مشخص نیست 

که این واقعه اخیر به خودی خود تا چه حد جدی بوده است.
از  نظامی  استفاده  از  اجتناب  برای  اوکراین  درخواست  گرچه 
این منطقه، رویکردی محتاطانه دارد، اما در بطن آن یک هدف 
نظامی قرار دارد و آن هم این است که نیروهای روسیه نتوانند 
سربازان  هدف گیری  برای  منطقه  این  از  نسبی،  مصونیت  با 

اوکراینی استفاده کنند.

یکی دیگر از ابعاد این مسئله، ادعایی است که مقامات اطالعاتی 
اوکراین به نقل از رئیس »نیروهای دفاع رادیویی، شیمیایی و 
بیولوژیکی نیروهای مسلح روسیه« مطرح کرده و آن را نشانه ای 
از مین گذاری این نیروگاه هسته ای می دانند. به گفته مقامات 
اکنون فرماندهی  والری واسیلیف که  اوکراین، ژنرال  اطالعاتی 
که  است  گفته  دارد،  عهده  بر  را  زاپروژیا  در  روسیه  نیروهای 
»آنجا یا سرزمین روسیه خواهد بود و یا یک صحرای سوخته«.

با این حال، اگر در این نیروگاه یک انفجار بزرگ و عامدانه رخ 
دهد، بخش های جنوبی روسیه نیز از آلودگی هسته ای ناشی از 
آن در امان نخواهد بود. بنابراین باید میان »باج گیری هسته ای« 
و یک تهدید واقعی هسته ای که برای خود روسیه هم آسیب زا 

خواهد بود، تفاوت قائل شد.

بمباران اطراف این نیروگاه تا چه حد خطرناک است؟
ضربات  برابر  در  که  شده اند  طراحی  به گونه ای  رآکتورها  این 
 - آن ها  با  مسافربری  هواپیمای  یک  اصابت  مانند   - سخت 
تاب آوری باالیی داشته باشند. آن ها با فلز و بتن تقویت شده و 
از سامانه های اطفای حریق بهره مند هستند، اما اصابت سخت 

یک موشک، ممکن است نگران کننده باشد.
که سوخت های مصرف شده  دیگر، ساختمان هایی  از سوی  اما 
برخوردار  امنیتی  تمهیدات  چنین  از  داده اند  جای  خود  در  را 
نیستند و این بدان معناست که نگرانی عمده در خصوص این 
نیروگاه هسته ای، انتشار سوخت مصرف شده هسته ای است، نه 

بوجود آمدن شکافی فاجعه بار در یکی از رآکتورها.
واقعیت این است که وضعیت این نیروگاه از نظر عملیات های 
حافظتی، در بدترین حالت خود قرار دارد و این رعایت نکردن 

موارد ایمنی با خطر حمله به این نیروگاه تشدید شده است.
این  اتمی  انرژی  بین المللی  سازمان  رئیس  گروسی،  رافائل 
بحران نظارت حفاظتی را تهدیدی اساسی برای سالمت عمومی 
و محیط زیست اوکراین و ورای مرزهای آن دانسته و وضعیت را 

»کامال خارج از کنترل« توصیف کرده است.
گروسی گفت، فهرستی از وقایع در این نیروگاه اتفاق می افتد 
گرچه  دهد.  رخ  هسته ای  تاسیسات  هیچ  در  نباید  هرگز  که 
گروسی مدت هاست که خواستار اعزام یک هیئت ناظر به این 
تاسیسات شده، اما اوکراین به شکل عجیبی با این درخواست 
مخالفت کرده است. شرکت ملی تولید انرژی هسته ای اوکراین 
به  سایت،  این  از  بازدید  هرگونه  که  شد  مدعی  ژوئن  ماه  در 

حضور سربازان روسیه در آن مشروعیت می بخشد!

بیان  با  اسالمی  شورای  مجلس  پژوهش های  مرکز  رییس 
اتکا  قابل  اسناد رسمی  فقدان  از  ما همچنان  اینکه کشور 
دولت  آمایشی  اسناد  گفت:  می برد،  رنج  سرزمین  آمایش 

کمک چندانی به تدوین برنامه هفتم نمی کند.
بابک نگاهداری در خصوص اهمیت آمیش سرزمین و توجه 
به این موضوع در تدوین برنامه هفتم توسعه، گفت: برای 
دستیابی به عدالت منطقه ای و فضایی و نیز ایجاد تعادل 
برنامه ریزی  به  اقدام  دولت ها  فضا،  و  فعالیت  انسان،  میان 
فضایی یا منطقه ای می کنند که در کشور ما از آن به آمایش 

سرزمین تعبیر می شود.
وی با اشاره به اینکه با وجود گذشت حدود نیم قرن از آغاز 
فقدان  از  ما همچنان  ایران، کشور  در  منطقه ای  مطالعات 
اسناد رسمی قابل اتکا آمایش سرزمین رنج می برد، تصریح 
کرد: تکلیف برنامه های چهارم و پنجم توسعه بر تدوین این 
توسعه  ششم  برنامه  الیحه  در  و  نرسید  سرانجام  به  سند 
پیشنهاد  به  تا سرانجام  نپرداخت  مساله  این  به  دولت  نیز 
تدوین  دوباره  تکلیف  مجلس،  پژوهش های  مرکز  نماینده 
نیز اسناد آمایش استانی در  سند ملی آمایش سرزمین و 
الیحه  به  مجلس  توسعه  ششم  برنامه  تلفیق  کمیسیون 
اضافه و در نهایت در قالب جزء یک بند الف ماده ۲۶ آن 

قانون به تصویب رسید.
کرد:  خاطرنشان  مجلس  پژوهش های  مرکز  رییس 
خوشبختانه این بار تالش های نیمه کاره گذشته تا حدی 
پیش رفت و اسناد آمایش سرزمین همه استان های کشور 
تهیه شد؛ هر چند که این اسناد نیز دارای ضعف های فراوان 
و  نیست  استان های دیگر هماهنگ  آمایش   اسناد  با  بوده، 
اصل تقدم و تاخر اسناد آمایش ملی و استانی در مورد آنها 
اقدام  اسناد خود  این  تدوین  اما نفس  رعایت نشده است؛ 

مبارکی محسوب می شود.
و  ملی  آمایش  اسناد  تاخر  و  تقدم  اصل  تشریح  در  وی 
استانی، توضیح داد: این موضوع به این معناست که ابتدا 
سپس  و  می شد  تدوین  سرزمین  آمایش  ملی  سند  باید 
مبتنی بر آن نقش استان ها در توسعه ملی در اسناد آمایش 
اسناد  نیز  اکنون  هر حال،  به  اما  تعیین  می گشت  استانی 
الزم  هماهنگی  به  شده  تهیه  ملی  سند  با  استانی  آمایش 

نرسیده و باید بر این مهم همت گماشت.
نگاهداری ادامه داد: در مورد خود سند ملی آمایش نیز که 
در اسفند ماه سال ۱۳۹۹ و در اواخر دولت قبل به تصویب 
رسیده است، هر چند تهیه و تصویب یک سند در زمینه 
آمایش سرزمین ملی قابل تقدیر بوده و می توان این تالش 
را فاز صفری برای تدوین کامل سند مذکور در نظر گرفت 
اما این سند همانطور که در ادامه تبیین می شود هنوز سند 

کامل، قابل اعتماد و اجرایی محسوب نمی شود.
یک  ترسیم  از  آمایش سرزمین پس  ملی  افزود: سند  وی 

چشم انداز برای افق ۱4۲4 و بیان ۵ هدف اصلی، به ارائه 
۲4 راهبرد و ۲۲۵ سیاست سرزمینی پرداخته و در ادامه 
سازمان فضایی مطلوب و نیز الزامات تحقق و اجرایی شدن 
سند را برشمرده است. عالوه بر اینکه بسیاری از راهبردها 
و سیاست ها از جنس هدف بوده یا به شکل کلی بیان شده، 
ندارد  وجود  آنها  مورد  در  زمان بندی  و  اولویت بندی  هیچ 
و به عبارت دیگر، محدودیت های زمان، بودجه و ظرفیت 

اجرایی کشور را در نظر نگرفته است.
بخش  در  کرد:  عنوان  مجلس  پژوهش های  مرکز  رییس 
مهمترین  از  برخی  که  می شود  مشاهده  سند  الزامات 
آمایش  ملی  سند  در  باید  که  انتخاب هایی  و  تصمیمات 
سرزمین، به عنوان سندی که به دنبال تمرکززدایی و تعادل 
بخشی میان سه عامل انسان، فعالیت و فضا است، تعیین 
تکلیف می شد، در کمال تعجب به آینده موکول شده است 
که از جمله آنها می توان به مواردی چون تعیین اولویت های 
کشت  الگوی  تعیین   ،۱۳ ماده  در  استانی  و  ملی  صنعتی 
ملی و منطقه ای در ماده ۱۲، تهیه پیش نویس مصوبه آب 
قابل برنامه ریزی در ماده ۱۱، تعیین منطقه بندی آمایشی 
و تدوین اسناد آمایش منطقه ای در ماده ۸، تبیین الگوی 
در  اقتصادی  ویژه  و  آزاد  مناطق  و محدوده  فضایی  توزیع 
سیاسی  تقسیمات  قانون  اصالح  الیحه  تدوین  و   ۱۵ ماده 

کشور در ماده ۱۰ اشاره کرد.
وی افزود: بدین ترتیب، تدوین کنندگان سند ملی آمایش 
سرزمین با ارائه بخش الزامات تحقق و اجرایی شدن سند 
به شکل ضمنی بر خالء های اصلی سند و بخش هایی که 
باید در سند تعیین تکلیف می شد اما نشده، اذعان کرده اند 
یا  قانون  ناقص در هر  این سند  بنابراین مبنا قرار دادن  و 
سند دیگر اشتباه است و بهتر آن است که دولت به تکمیل 

و اصالح این سند بپردازد.
نگاهداری خاطرنشان کرد: زمانی که اسناد ملی و استانی 
آمایش سرزمین در آخرین ماه های دولت قبل بدین شکل 
مواجهه  تا  بودند  منتظر  کارشناسان  شد،  تصویب  ناقص 
آیا  اسناد مشاهده کنند که  این  به  را نسبت  دولت جدید 
اقدام به تهیه اسناد  این اسناد را رد کرده و  دولت جدید 
جدید می کند یا به اصالح و تکمیل اسناد موجود مبادرت 

می ورزد.
و  دولت جدید  توسط  قبلی  اسناد  رد  عدم  داد:  ادامه  وی 
نام بردن از اسناد آمایش سرزمین در سخنرانی ها و اسناد 
این  تایید ضمنی  رسمی مانند الیحه بودجه سال ۱4۰۱، 
اسناد مصوب اما ناقص توسط دولت جدید بود. اما اگر این 
چنین است نیز باید توجه داشت که ظروف زمانی که در 
سند ملی آمایش سرزمین برای تکمیل سند در نظر گرفته 

شده اکنون منقضی شده است.

زاپروژیا؛ 
بزرگ ترین نیروگاه اتمی اروپا در وضعیت جنگی

اسناد آمایشی دولت 
کمک چندانی به تدوین برنامه هفتم نمی کند
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۳2۳ میلیارد ریال تسهیالت اشتغالزایی 
روستایی در گچساران پرداخت شد

و  کهگیلویه  اجتماعی  رفاه  و  کار  تعاون،  مدیرکل 
بویراحمد گفت: ۳۲۳ میلیارد ریال تسهیالت از سال ۹۷ 
تاکنون برای ایجاد واحدهای تولیدی اشتغالزا در مناطق 
و  اشتغال روستایی  قالب توسعه  روستایی گچساران)در 

عشایری( پرداخت شده است.
کارگروه  نشست  در  شنبه  سه  روز  واعظی  رضا  حمید 
تسهیالت  ریال  میلیارد   ۳۸۸ افزود:  گچساران  اشتغال 
اشتغالزا  تولیدی  واحدهای  ایجاد  برای  مدت   این  در 
اشتغال  توسعه  قالب  گچساران)در  روستایی  مناطق  در 
روستایی و عشایری( اختصاص یافت که ۸۳ درصد آن 

به متقاضیان پرداخت شد.
ایجاد  برای  امسال  ریال  میلیارد  هزار   ۲ کرد:  بیان  وی 
محل  از  استان  این  روستایی   مناطق  در  اشتغالزایی 
وصولی اقساط و موجودی بانک ها در نظر گرفته شده 

است. 
از  استفاده  با  و  راستا  همین  در  داشت:  اظهار  واعظی 
برنامه  و  ها  طرح  اجرای  موجود،  تسهیالت  و  اعتبارات 
های مرتبط با ایجاد اشتغال روستایی در سطح استان به 

صورت جدی در دستور کار قرار دارد.
برای  دولت  محوری  های  برنامه  از  یکی  افزود:  وی 
ایجاد اشتغال روستایی، اجرای طرح توسعه اشتغال در 
ایجاد  و  قیمت  ارزان  تسهیالت  پرداخت  با  مناطق  این 

واحدهای کسب و کار است.
و  کسب  فضای  بهبود  برای  اینکه  به  اشاره  با   واعظی 
بخش  سه  در  تولیدی  واحدهای  اشتغال  توسعه  و  کار 
اشتغالزایی  تسهیالت  صنعت«  و  خدمات  »کشاورزی، 
پرداخت می شود، گفت: این تسهیالت در حوزه اشتغال 
و توسعه مناطق روستایی در قالب مشاغل خانگی و از 
 ۱۶ تبصره  و  بودجه  قانون   ۱۸ ماده  تبصره  های  محل 

نهادهای حمایتی پرداخت می شود.
این  در  اساسی  معضل  از   یکی  بیکاری  ابرازکرد:  وی 
استان است که باید با انسجام و وفاق تمامی مسئوالن 

متولی در راستای رفع آن گام برداشته شود.
فرماندار گچساران در این نشست گفت: توسعه کمی و 
کیفی اشتغال و جذب سرمایه گذار در این شهرستان به 
عنوان یک مطالبه و ضرورت مهم باید در اولویت دستگاه 

های مربوطه باشد.
روانبخش دیهیم خوب ابراز کرد:  حرکت در مسیر دانش 
قرار  رشد  مسیر  در  را  اقتصادی  ساختارهای  فناوری  و 

می دهد.
ایجاد  جهت  مشکالت  و  موانع  رفع  کرد:  تصریح  وی 
دولت  سیاست های  مهمترین  از  تولید  رونق  و  اشتغال 

سیزدهم است. 
دیهیم خوب افزود: حمایت از اشتغال و سرمایه گذاری  
یکی از سیاست های دولت است و تمامی دستگاههای 
اجرایی شهرستان موظف هستند در خصوص اشتغال و 

سرمایه گذاری اهتمام جدی داشته باشند.

۵۰ درصد تست های کرونا
 در کهگیلویه و بویراحمد مثبت شد

با  بویراحمد  و  کهگیلویه  پزشکی  علوم  دانشگاه  رئیس 
کهگیلویع  استان  در  شده  انجام  آزمایش های  به  اشاره 
و بویراحمد طی ۲4ساعت گذشته، گفت: از ۲۰۲ نمونه 
تست های  شامل  استان  آزمایشگاه های  از  شده  دریافت 
مثبت  موارد  ۵۰درصد  حدود  تست  ورپید  آر  سی  پی 
بودند. محمد غالم نژاد روز سه شنبه با اعالم این مطلب 
ناشی  فوتی  گذشته  ساعت   ۲4 در  افزود:  ها  رسانه  به 
این  قربانیان  و شمار  نشده  استان گزارش  در  از کرونا  
بیماری درکهگیلویه وبویراحمد همچنان هزار و ۱۳۶نفر 
بیماری  شدگان  بستری  شمار  به  اشاره  با  وی  است. 
در  بیمار   ۷۸ اکنون  هم  کرد:  تاکید  استان،  در  کرونا 
بیمارستان های کهگیلویه و بویراحمد بستری هستند که 
به  نفر هم  تعداد 4۰نفر مبتالی قطعی و هشت  این  از 
تحت  ویژه  مراقبت های  بخش  در  حال  خامت  و  دلیل 
مجموع  از  تاکنون  کرد:  اضافه  نژاد  غالم  است.  درمان 
 ۹۶ بویراحمد  و  کهگیلویه  ۱۹در  کووید  به  مبتالیان 

هزار۸۰۷ نفر بهبود یافته گزارش شده است.
آمار  کرد:  تصریح  یاسوج  پزشکی  علوم  دانشگاه  رئیس 
حال  در  روزانه  استان  در  کرونا  بیماری  به  مبتالیان 
طی  شود  می  بینی  پیش  گفت:  وی  است.  افزایش 
روزهای آینده آمار بیماران بدحال و مرگ های ناشی از 

کرونا در کهگیلویه و بویراحمد افزایش یابد.
توصیه  داد:  ادامه  یاسوج  پزشکی  علوم  دانشگاه  رئیس 
می شود افراد در صورت داشتن هر گونه عالئم بیماری 
برای  الزم  مراقبت های  و  مراجعه  پزشک  به  کرونا 
انتقال بیماری این بیماری به دیگر اعضاء  از  پیشگیری 

خانواده و دیگران را داشته باشند.

مدیر کل ستاد اجرایی فرمان امام در کهگیلویه و بویراحمد:

ستاد فرمان امام)ره( بخشی از خسارت 
سیل در استان را جبران می کند

و  کهگیلویه  در  )ره(  امام  فرمان  اجرایی  ستاد  مدیرکل 
بویراحمد گفت:این ستاد جبران خسارت های ناشی از سیل 
در بخش های دام و وسایل خانه در استان را پذیرفته است و 

به زودی در این خصوص اقدام می شود.
شایان نادری اظهار داشت: طرح برآورد شمار دام های تلف 
شده بهره برداران کهگیلویه و بویراحمد بر اثر سیل به منظور 

تامین اعتبار خرید دام برای دامپروران آغاز شده است.
امام  فرمان  ستاد  کارشناسان  طرح  این  در  کرد:  بیان  وی 
خمینی )ره( با حضور میدانی تعداد دام تلف شده براثرسیل 
اخیر در استان را برآورد و پس از تامین اعتبار برای خسارت 

دیدگان دام خریداری می شود.
مدیرکل ستاد اجرایی فرمان امام )ره( کهگیلویه و بویراحمد 
تصریح کرد: جبران خسارت های سیل بر وسایل خانه مانند 
زدگان  سیل  اولیه  نیازهای  سایر  و  یخچال،تلویزیون  فرش، 

استان نیز در دست اقدام است.
براساس آخرین آمار که روز پنجشنبه هفته گذشته منتشر 
های  بسته  شامل  حمایتی  بسته   4۵۰ و  هزار   ۲ شده 
معیشتی،پتو و نایلون برای عایق سیاه چادرهای عشایری بین 

سیل زدگان این استان توزیع شده است.
در این مدت یکهزار و ۲۵۰ بسته معیشتی،  ۷۰۰ تخته پتو و 
۵۰۰ قطعه نایلون در مناطق سیل زده کهگیلویه و بویراحمد 

توزیع شده است.
وی بیان کرد: از ابتدای فعالیت سامانه بارشی تاکنون گروه 
های جهادی خدماتی مانند تخلیه آب در شماری از واحدهای 
مسکونی سیل زندگان را نیز با همکاری سه اکیپ نیروهای 

این ستاد انجام داده است.
از  مردمی  و  جهادی  های  گروه  بسیج  داشت:با  ابراز  نادری 
فرمان  اجرایی  ستاد  احسان  بنیاد  امدادی  قرارگاه  سوی 
حضرت امام )ره( خدمات رسانی به آسیب دیدگان بارندگی 

های سیل آسا در کهگیلویه و بویراحمد ادامه دارد.

برای جبران خسارات سیل تابستانی 
کهگیلویه تالش خود را به کار می گیریم

فرماندار شهرستان کهگیلویه گفت: تمام تالش خود را برای 
جبران خسارات سیل تابستانی به کار می گیریم.

ساخت  و  بازسازی  اینکه  اعالم  با  موسوی  عبدالعزیز  سید 
پس  عمرانی  اولویت  در  کشاورزی  کانال های  و  سرآب ها 
جبران  برای  را  خود  تالش  تمام  گفت:  دارد،  قرار  سیل  از 

خسارات سیل به کار می گیریم.
مناطق  برخی  سرآب های  مرمت  و  الیروبی  افزود:  وی 
نیاز به تعمیر اساسی  انجام شده و برخی نیز که  شهرستان 

دارد در اولویت انجام قرار گرفته است.
استفاده  ضرورت  بر  تاکید  با  کهگیلویه  شهرستان  فرماندار 
کنار  در  کرد:  تصریح  مردمی  نیروهای  و  بسیج  ظرفیت  از 
بسیج  و  جهادی  گروه های  بازسازی  امر  در  الزم  اقدامات 
سیل  مناطق  و  شهرستان  های  بخش  تمامی  در  سازندگی 

زده مساعدت دارند.
قالب  در  بحران  از  پس  اقدامات  در  اینکه  بیان  با  موسوی 
امداد رسانی به موقع تالش بسیار شده است، بیان کرد: طبق 
براورد عمده خسارات ناشی از سیل در کهگیلویه در بخش 
این  ویژه  اعتبارات  از  تدابیر  طبق  که  است  بوده  کشاورزی 

بخش ساماندهی صورت گیرد.

رئیس مرکز مدیریت حوادث و فوریت های پزشکی 
کهگیلویه و بویراحمد:

۱۴ نفر در سال جاری در استان 
 به علت غرق شدگی جان باختند

رئیس مرکز مدیریت حوادث و فوریت های پزشکی کهگیلویه 
نفر در  تاکنون ۱4  ابتدای سال جاری  از  بویراحمد گفت:  و 
از  را  علت غرق شدگی جان خود  به  بویراحمد  و  کهگیلویه 

دست داده اند.
 جهانبخش وحدت نژاد شامگاه سه شنبه در جمع خبرنگاران 
در  ساله ای  یک جوان ۲۰  نیز،  گذشته  روز  متأسفانه  افزود: 
رودخانه سر چنار شهرستان بویراحمد به علت غرق شدگی 

جان خود را از دست داد.
وی بیان داشت: شنا در رودخانه های استان خطرناک است 
این  در  افراد  از  بسیاری  هشدار،  تابلوهای  نصب  وجود  با  و 
رودخانه ها شنا می کنند که منجر به حوادث ناگوار و از دست 
دادن جانشان می شود. وحدت نژاد تصریح کرد: مردم از شنا 

در رودخانه های استان خودداری کنند.

مهلت چهارمین همایش ملی 
ایران شناسی استان ها تمدید شد

تاریخ برگزاری و مهلت ارسال مقاالت به چهارمین همایش 
استان  هنر  و  فرهنگ  »تاریخ،  استان ها  ایران شناسی  ملی 

کهگیلویه و بویراحمد« تمدید شد.
تغییر   ۱4۰۱ آبان ماه  دهم  به  همایش  این  برگزاری  زمان 
یافت. مهلت ارسال متن کامل مقاالت )چکیده به همراه اصل 

مقاالت( نیز تا پایان روز ۳۰ مهرماه تمدید شد.
مقاالت برگزیده چهارمین همایش ملی ایران شناسی استان ها 
با عنوان »تاریخ، فرهنگ و هنر استان کهگیلویه و بویراحمد«، 
در کتاب مجموعه مقاالت همایش چاپ شده و تمام مقاالت 

در پایگاه های استنادی نمایه خواهند شد.
چهارمین همایش ملی ایران شناسی استان ها »تاریخ، فرهنگ 
و هنر استان  کهگیلویه و بویراحمد« توسط بنیاد ایران شناسی 
علوم  حوزه  پژوهشگران  برای  علمی  فرصت  طرِح  هدف  با 
تمدن  پیراموِن  تحقیقات  و  مطالعات  نقد  زمینه  در  انسانی 
معرفی  و  بویراحمد، شناسایی  و  استان کهگیلویه  فرهنگ  و 
فرهنگ  و  تمدن  زمینه  در  پژوهشی  یافته های  جدیدترین 
استان و با همکاری شعبه  استانی کهگیلویه و بویراحمد، ۱۰ 

آبان ماه ۱4۰۱ برگزار می شود.
استان   تاریخ  و  »باستان شناسی  همایش  این  محورهای 
و  کهگیلویه  استان   »فرهنگ  بویراحمد«،  و  کهگیلویه 
بویراحمد«، »جغرافیای استان  کهگیلویه و بویراحمد« تعیین 

شده است.

شکستگی های پی در پی و سریالی لوله 
مختلف  های  خیابان  در  آبرسانی  های 
به  دهدشت  جنگلی  پارک  جمله  از 
داستانی تکراری برای مسئوالن این امر 
بدل شده که هنور درمانی به خود ندیده 

است.
به دلیل شکستگی های مداوم در خیابان 
هدر  شاهد  دهدشت،  جنگلی  پارک 
رفتن آب شرب هستیم و ترکیدگی لوله 
اتفاق می افتد،  زیاد  این خیابان  در  آب 
اما تاکنون مسئوالن به دلیل عدم تأمین 
کامل  و  اصولی  رفع  به  نسبت  اعتبار 

خطوط اقدامی نکرده اند.
خیابان  این  آب  لوله های  شکستگی 
باید  و  نمی شود  حل  که  است  معضلی 
تمام شدن  و  فرسودگی  به حال  فکری 

تاریخ مصرف این لوله ها کرد.
منطقه  این  در  توزیع  شبکه  معضالت 
تاریخی است، اما تاکنون فکری اساسی 

برای رفع همیشگی مشکل نشده است.
در حالی که برخی از شهرها و روستاهای 
هستند،  مواجه  آبی  تنش  با  استان 
اصالح سراسری شبکه توزیع آب استان 
می تواند نقش مؤثری در مدیریت منابع 

آبی و کاهش این تنش ها داشته باشد.

شکستگی 
جزئی از خیابان های دهدشت شد

این  در  دهدشتی  شهروندان  از  یکی 
خیابان  در  شکستگی  گفت:  خصوص 
پارک جنگلی جزئی از این خیابان شده 

است.
وی می افزاید: امکان ندارد ماهی از سال 
خیابان  این  آب  لوله  شکستگی  شاهد 
هنوز  قبلی  کاری  کنده  آثار  و  نباشیم 
دیگری  جای  در  لوله  که  نشده  درست 
آغاز  جدید  کاری  کنده  و  شکسته 

می شود.

شهروند دیگری با ابراز ناراحتی از چنین 
مرتبه  چندین  کرد:  تاکید  وضعیتی 
خرابی و شکستگی ها اعالم می شود، اما 
متولیان با توجه به نبود اعتبار و امکانات 
با تأخیر اقدام برای رفع مشکل می کنند.

وی تصریح کرد: جریان همیشه جاری 
آب در این خیابان بعضاً ساعت ها شدید 
اما قطع نمی شود و  و گاه کم می شود، 
در این بحران عظیم بی آبی، شاهد هدر 

رفت این آب هستیم.
در  شاید جلسه ای  اما  گزارش،  بنابراین 
از  مسئوالن  که  نشود  برگزار  دهدشت 
نقطه  این  لوله آب شرب در  فرسودگی 
این  دنبال  به  نگویند.  سخن  شهر  از 
آسفالت  تخریب  شاهد  ترکیدگی ها 
که  هستیم  جنگلی«  »پارک  خیایان 
هزاران وصله را در خود جای داده است.

عمرانی  پروژه های  بررسی  جلسه  در 
آبفای  مدیر  کهگیلویه  شهرستان 

پارک  خیابان  وضعیت  به  شهرستان 
جنگلی معترض بود و مدیر برنامه ریزی 

استانداری استان قول پیگیری داد.
آبفای  مدیر  با  خبرنگار  تلفنی  تماس 
کهگیلویه نسبت به شکستگی لوله این 
ارجاع  و  نشد  همراه  پاسخی  با  خیابان 
آبفای  عمومی  روابط  به  پاسخ  برای 

استان محور گفتگو قرار گرفت.
فاضالب  و  آب  عمومی  روابط  مدیر 
تأمین  گفت:  احمد  بویر  و  کهگیلویه 
آزبست  لوله های  تعویض  برای  اعتبار 
این  در  کهگیلویه  شهرستان  فرسوده  و 
برهه از زمان، خارج از توان مالی شرکت 

آبفای استان است.
قدیمی  و  فرسودگی  به  اشاره  با  غریبی 
برای  شده  کار  آزبست  لوله های  بودن 
خطوط انتقال آب شرب شهر دهدشت، 
این خدمات در شهر  انجام  برای  افزود: 
یا  اعتبار کالن استانی  به  نیاز  دهدشت 

ملی است.
وی در پاسخ به سوال خبرنگار مبنی بر 
پارک  خیابان  در  شده  رها  آب  تکلیف 
جنگلی دهدشت، گفت: در حال حاضر 
یا  و  تعمیر  برای  نامه ای  بر  گونه  هیچ 
زمانی  تا  ندارد  وجود  لوله  این  تعویض 
مشکل  این  به  ملی  و  کالن  اعتبار  که 

تخصیص یابد.
با  مواقع  اینگونه  در  گزارش،  بنابراین 
شهروندان  مسئولیت  احساس  به  توجه 
انتظار  متولیان،  به  آنها  رسانی  اطالع  و 
می رود در کمترین زمان رسیدگی انجام 

و از هدر رفت آب جلوگیری شود.
با توجه به تنش آبی حاکم بر شهرهای 
استان، باید دید چه زمانی رفع اساسی 
را  دهدشت  آب  انتقال  شبکه  مشکل 

خواهیم داشت.

علوم  دانشگاه  عمومی  روابط  رییس 
تمام  اینکه  برغم  گفت:  یاسوج  پزشکی 
مراحل درمانی احیا درکمترین زمان برای 
کودک عقرب گزیده در شهرستان بهمئی 
کودک  این  متاسفانه  ولی  گرفت  انجام 

فوت کرد.
اعالم  با  شنبه  روز سه  دیودل    ذوالفقار 
این مطلب به رسانه ها گفت : تمام مراحل 
درمانی و احیا درکمترین زمان برای کودک 
عقرب گزیده شهرستان بهمئی انجام شده 
است ولی عقرب گزیدگی ازاورژانس های 
و  باشد  می  درکودکان  مخصوصا  پزشکی 
حتی دربهترین مراکز درمانی دنیا عوارض 
ومرگ ومیر باالیی دارد و درموارد شدید 

نیاز به بستری در ICUنیز می باشد.
با  همدردی  ابراز  و  تسلیت  ضمن  وی 
داشت:  اظهار  شده  فوت  کودک  خانواده 
سامان  بیمار  منطقه  بهورز  گزارش  به  بنا 
روستای  در  ساله  چهار  کودک  غفوری 
در  بهمئی  شهرستان  رودتلخ  صالح  سید 
عقرب  گزش  مورد  دقیقه   ۲۱:4۲ ساعت 

قرار گرفته است.
بیمار ساعت ۲۲:۱۰ دقیقه  افزود:  دیودل 

به مرکز جامع سالمت ممبی که در فاصله 
۱۸ کیلومتری این روستا قرار دارد انتقال 

یافته است.
مرکز  پزشک  گزارش  به  داد:  ادامه  وی 
ناپایدار  ورود  بدو  در  بیمار  حیاتی  عالئم 
بوده وبرای بیمار سرم ضد عقرب به همراه 
کلرفنیرامین  و  هیدروکرتیزون  آمپول 
حساسیت  ایجاد  از  پیشگیری  جهت 
وآنافیالکسی تزریق شد و پس حدود ۱۵ 
پرسنل  از  نفر  دو  با  همراه  بیمار  دقیقه 
درمانگاه)مسئول مرکز و مامای شیفت( به 

مرکز بستردرمانی لیکک اعزام شد.
دیودل عنوان کرد: در بین راه با توجه به 
گردید  می  بینی  پیش  که  بیمار  شرایط 
ماغر  پایگاه  با   ، گردد  قلبی  ایست  دچار 
اورژانسی  رسانی  کمک  و  امداد  جهت 

هماهنگ  مجهزتر(  پزشکی  های  )فوریت 
شد که در ساعت ۲۳:۱۰ دقیقه بیمار به 
آمبوالنس ۱۱۵ منتقل شد و چند دقیقه 
ایست  دچار  ها  فوریت  بعددرآمبوالنس 
دقیقه   ۲۵ حدود  و  شد  تنفسی  و  قلبی 
احیا برای بیمار انجام شد و عالئم حیاتی 

بیمار دوباره برگشت واحیا موفق بود.
پزشکی  علوم  دانشگاه  عمومی  روابط 
یاسوج بیان کرد: بیمار در ساعت ۲۳:4۷ 
لیکک  درمانی  بستر  مرکز  به  دقیقه 
اطفال  آنجا توسط متخصص  رسیدکه در 
ویزیت شد و پنج دقیقه بعد مجددا بیمار 
دچار ایست قلبی و تنفسی شد و به مدت 
۳۰ دقیقه عملیات احیا برای بیمار انجام 
شد و عالئم حیاتی بیمار مجددا برگشت 

واحیا مجدد نیز موفق بوده است.

 ۰۰:۵۷ ساعت  بیمار  کرد:  تاکید  وی 
لیکک  بستردرمانی  ازمرکز  بامداد  دقیقه 
 ۱:۲۰ ساعت  در  و  شد  اعزام  بهبهان  به 
به  متاسفانه  که  رسید  بهبهان  به  دقیقه 
در  اطفال   icu تخت  نبودن  خالی  دلیل 
به  بهبهان،بیمار  عصر  ولی  بیمارستان 
شهیدزاده  بیمارستان  اتفاقات  به  ناچار 
اتفاقات بستری  بهبهان فرستاده شد ودر 
بعد  آنجا مجددا چند دقیقه  و در  گردید 
دچار ایست قلبی و تنفسی شد و این بار 
احیا ناموفق بود وباکمال تاسف بیمار فوت 

کرد.
دیودل افزود: بیمارستان ۳۲تختخوابی نیز 
بهمئی  شهرستان  مردم  عمومی  مطالبه 
جهش  اخیر  ماه  درچند  که  باشد  می 
بزرگی درتکمیل سازه بیمارستانی صورت 
افتتاح  بیمارستان  زودی   به  و  گرفته 

خواهدشد.
روستای سیدصالح در مرز شهرستان های 
و  کهگیلویه  استان  توابع  از  بهمئی 
استان خوزستان  باغملک در  و  بویراحمد 

واقع شده است.

موقوفه های غیرمنفعتی گچساران 
به سرمایه گذاران بخش خصوصی 

واگذار می شود
 رئیس اداره اوقاف و امور خیریه گچساران 
غیرمنفعتی  های  ازموقوفه  برخی  گفت: 
این شهرستان برای درآمدزایی به سرمایه 

گذاران بخش خصوصی واگذار می شود.
آیین  در  شنبه  سه  روز  قاسمی  ابراهیم 
تجلیل از خبرنگاران حوزه وقف گچساران 
با اشاره به اینکه برخی از موقوفه های این 
اند،  مانده  باقی  استفاده  بدون  شهرستان 
زمین  قطعه  سه  اکنون  هم  کرد:  تاکید 
 ۱۰۰ مساحت  به  گچساران  در  )موقوفه( 
تا 4۰۰ متر مربع با موقعیت خوب آماده 

واگذاری به بخش خصوصی هستند.
این مکان ها پس  بیان  کرد: درآمد  وی 
از انجام مراحل ساخت وساز بین سرمایه 
سهم  که  شود  می  تقسیم  اوقاف  و  گذار 

اوقاف از درآمد این موقوفه ها برای تحقق 
نیت واقفان هزینه می شود.

رییس اداره اوقاف و امور خیریه گچساران 
اسالمی  انقالب  پیروزی  از  پیش  گفت: 
این  در  منفعتی  موقوفه   ۲۱ تاکنون 

شهرستان ثبت شده است.
قاسمی اظهار داشت: این موقوفه ها شامل 
که  هستند  منفعتی  و  تجاری  رقبه   ۹۷
هزینه  واقفان  نیات  براساس  آنان  درآمد 

می شود.
 ۱۲4 مجموع  در  گچساران  شهرستان 
موقوفه دارد که اهدای زمین برای احداث 
حسینیه و مسجد بیشترین سهم را در این 

سنت حسنه دارد.
اعظم  اهدایی  موقوفه  کرد:  تاکید  وی 
که  واقف گچسارانی  بانوی  دیل  غالمزاده 
سرپناهی امن برای دختران بی سرپرست 
بویراحمدی  و  کهگیلویه  سرپرست  بد  و 
از  یکی  است،  شده  مجاور  های  استان  و 

این  منفعتی  های  موقوفه  ترین  اثربخش 
شهرستان است.

نام  با  که  مرکز  این  کرد:در  بیان  وی 
خانه  موسسه  نظر  زیر  ریحانه  ساختمان 
می  فعالیت  درخشانپور  شهید  فرشتگان 
کند، افزون بر خدمات اقامتی، خوراک و 
انجام  با حضور ۶ مربی  آموزشی  خدمات 

می شود.
رییس اداره اوقاف و امور خیریه گچساران 
سه  ۲طبقه،  در  ریحانه  موقوفه  گفت: 
دختران  پذیرای  مربع  متر   ۲۰۰ و  واحد 
و  کهگیلویه  بدسرپرست  و  سرپرست  بی 

بویراحمد و استان های مجاور است.
موقوفه  نخستین  کرد:  تاکید  قاسمی 
انقالب  پیروزی  از  قبل  سال ها  گچساران 
درویش  حاج  یاد  زنده  سوی  از  اسالمی 

کائیدان وقف شد.
پدر  بشارت  بابا  حاج  یاد  زنده  گفت:  وی 
واقفان  نخستین  از  یکی  نیز  شهید  سه 

گچساران پس از پیروزی انقالب اسالمی 
بوده است که پنج رقبه تجاری در خیابان 
بشارت شهر دوگنبدان وقف کرده  شهید 

است.
رئیس اداره اوقاف وامور خیریه گچساران 
شهر  شهیدان  مسجد  داشت:  اظهار 
مسجد  تجاری،  موقوفه   ۳۲ با  دوگنبدان 
صاحب الزمان )عج( ۱۶ رقبه و امام صادق 
)ع( ۱۳ رقبه تجاری از بزرگترین موقوفه 

های درآمدزای گچساران هستند.
منفعتی  های  موقوفه  کرد:  تاکید  وی 
کمک  مانند  اموری  برای  نیز  گچساران 
بضاعت،  بی  آموزان  دانش  نیازمندان،  به 
آبادانی مساجد و امامزادگان اهدا شده اند.

سنت  نخست  رتبه  گچساران  شهرستان 
پسندیده وقف در کهگیلویه و بویراحمد را 
در اختیار دارد به طوری که حدود نیمی 
از وقف های منفعتی استان از سوی مردم 

این شهرستان اهدا شده است.

شکستگی های سریالی شبکه توزیع آب شهر دهدشت؛

معضلی که حل نمی شود

عقرب 
جان کودک ۴ساله بهمئی را گرفت

بویراحمد  و  کهگیلویه  در  فقیه  ولی  نماینده   
حق  احقاق  برای  متولی  مسئوالن  و  استاندار  گفت: 
خبرنگاران در قانون مطبوعات باشند، زیرا که جامعه 

بسیار به این قشر نیازمند است.
 آیت اهلل سید نصیر حسینی روز سه شنبه در نشست 
با رسانه های کهگیلویه و بویراحمد به مناسبت روز 
اساس  بر  مردم  داشت:  اظهار  یاسوج  در  خبرنگار، 
اخبار رسانه ها تصمیم های خوب یا بد خود را اتخاذ 
تولید  به  باید  رسانه ها  راستا  این  در  که  کنند  می 

محتوای ارزشمند توجه ویژه داشته باشند.
وی افزود: رسانه های استان نمره خوبی در عملکرد 
های  چالش  و  مسائل  به  جدی  صورت  به  و  دارند 

اجتماعی همچون طالق، تیراندازی، حجاب، جمعیت 
و دیگر موارد می پردازند. نماینده ولی فقیه در استان 
کهگیلویه و بویراحمد و امام جمعه یاسوج تصریح کرد: 
رسانه ها گاهی بحث حجاب و ولنگاری کف خیابان 
ارزشمند  ما  برای  موضوع  این  که  کنند  می  نقد  را 
برای رسانه ها جهت حساسیت  امتیاز بزرگی  بوده و 
نسبت به ارزش های ملی و دینی محسوب می شود. 
آیت اهلل حسینی تاکید کرد: رسالت خبرنگاری آگاه 
سازی مردم و ارتقای فرهنگی و سیاسی آنها در ابعاد 
کرد:  بیان  یاسوج  جمعه  امام  است.  جامعه  مختلف 
مردم بر اساس آگاهی ها تصمیم می گیرند و حرکت 
بیشتر  و  بهتر  هراندازه  آگاه سازی  این  که  می کنند 
نیز  فردی  و  جمعی  تصمیم گیری های  در  باشد، 

تاثیرگذار است.
پردازی  دروغ  همیشه  تاریخ  در طول  داد:  دامه  وی 
وجود داشته و دستگاه معاویه با پول اقدام به تبلیغات 

وقتی  نمونه  عنوان  به  که  کرد  می  دروغ پردازی  و 
برخی  رسید،  شهادت  به  محراب  در  )ع(  علی  امام 
نماینده  خواند«.  می  نماز  هم  علی  »مگر  می گفتند 
ولی فقیه در استان کهگیلویه و بویراحمد ابراز داشت: 
افکار  تاثیر بسیار زیادی در  بحث خبر و خبررسانی 
عمومی جامعه دارد و این موضوع به اندازه ای مهم 
عنوان  وی  دهد.  تغییر  را  تاریخ  می تواند  که  است 
کرد: اخبار و تحلیل نادرست سبب تصمیم نادرست 
مردم و اخبار و تحلیل درست باعث تحلیل و تصمیم 
اصولی مردم خواهد شد. آیت اهلل حسینی تاکید کرد: 
خبرنگاری بر مردم و رفتارهای اجتماعی، فرهنگی و 
تصمیم های سیاسی و فرهنگی آنها تاثیرگذار است 
که این موضوع رسالت رسانه ها را سنگین تر می کند.

وی تصریح کرد: در سایه سکوت و ناآگاهی است که 
حسین ها )ع( سر بریده و ارزش های دینی و اسالمی 
ذبح می شوند، زیرا اگر مردم آگاهی الزم را نداشته 

باشند، افراد ناسالم حاکم می شوند.
بویراحمد  و  کهگیلویه  استان  در  فقیه  ولی  نماینده 
باشد،  بیشتر  خبرنگار  سواد  اندازه  هر  کرد:  عنوان 
خواهد  بیشتری  بازخورد  رسانه  اعتبار  و  ها  تحلیل 
داشت، هر چند نقد باید منصفانه و امیدآفرینی نیز 

باید مد نظر قرار گیرد.
نظام،  استان، مسئوالن،  به  نباید  را  وی گفت: مردم 
توان  نمی  البته  کرد  ناامید  انقالب  و خدمات  کشور 
باید  ولی  باشیم،  های  کاستی  و  کم  از  برخی  منکر 
در اخبار مصلحت و حکمت در نظر گرفته شود؛ زیرا 
هدف باید ارتقا سطح علمی، سیاسی و اجتماعی افراد 

جامعه باشد.
آیت اهلل حسینی ضمن تاکید بر اینکه باید عقالنیت، 
باشد،  حاکم  خبری  رسانه های  بر  حکمت  و  خرد 
خواستار رفع مشکالت معیشتی خبرنگاران و رسانه 

ها شد.

 متولیان پیگیر احقاق حق خبرنگاران

در قانون مطبوعات باشند
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جام

ماه فروردین
کار مي کنند حتي  دیگران چه  نتوانید درک کنید که  شاید 
ممکن است کاري که آن ها مي کنند به شما مربوط نباشد. 
اما به نفع  در هر ضورت تغییراتي در اطرافتان پیش مي  آید 

شماست.

ماه اردیبهشت
ماه نو در برج عقرب است و بر احساس اجتماعی و رمانتیک 
احساسی  مسائل  و  ها  وسرگرمی  تفریحات  افزاید.از  می  شما 
این  به  است  بهتر  و  اید  آورده  دست  به  زیادی  نشاط  اخیر 

شادابی ادامه دهید.

ماه خرداد
قدرت کنترل نفس شما، تحسین برانگیز است و شما معموالً به 
خودتان مغرور هستید زیرا این توانایي را دارید که آرامش خود 
را حفظ کنید، حتي در زمان هاي رویارویي با شرایط سخت، 
اما امروز صبر و تحمل خود را از دست داده اید. ممکن است 
با یک نفر به شدت بحث کنید، اما درنهایت، شما حرف خود 

را مي زنید.

ماه تیر
میکند.  تغییر  لحظه  به  لحظه  دارید،  آینده  برای  که  تصوری 
البته تغییر اهداف بسیار عالی است. اگر یک لحظه چیزی به 
شما الهام شود بهتر است که ساعت ها بنشینید یک جا و به 

موضوعی فکر کنید.

ماه مرداد
امروز کمي بي حوصله اید و قدر فرصت هایي که به سادگي 
براي تغییر اوضاع پیش مي آید را مي دانید. در هر حال انجام 
این کار بستگي به میزان کار شما و نظر دیگر همکارانتان دارد. 
ولي شما امروز به سادگي بر سر هر موضوعي، از کوره در مي 

روید.

ماه شهریور
را  زیادی  شماست.وقت  خانه  در  زیادی  وآمدهای  رفت  امروز 
با اعضای خانواده می کنید زیرا دوست  صرف صحبت کردن 

دارید از اخبار جدید با خبر شوید.
ماه مهر

دیروز اعتماد به نفس تان متزلزل شده بود وامروز احتیاج به 
تقویت و بهبود دارید.پس فکر کنید ببینید چه کاری می توانید 
می  به جزئیات  توجه  کمی  دهید.احتماالً  انجام  مورد  این  در 

تواند کمک کند.

ماه آبان
یک نفر سعی دارد شما را خوشحال کند و به جای جالبی ببرد.

بنابراین اجازه دهید تا خودش همه کارها را مراقبت کند همه 
کارها به خوبی پیش خواهد رفت.

ماه آذر
ارضاي  و  ها  هدف  به  رسیدن  روي  شما  توجه  حالیکه  در 
مسئولیت هاي خاصي مي باشد، شما بیش از بقیه مردم نیاز 

دارید که یک ذهن روشن)باز( در مورد مسایل داشته باشید. 

ماه دی
باشیدکه مهم نیست  به خاطر داشته  باشید.  مراقب خریدتان 
یک شيء چه قدر ارزان باشد، اگر چیزي را الزم ندارید پولتان 
را به هدر ندهید. عقل سلیمتان را به کار اندازید هرگز اشتباه 

نمي کنید.

ماه بهمن
باشد مگر  امکان دارد که یک شخص خاص هر طوری  کاماًل 
صادق اما در این زمان تشخیص درست و غلط یا حقیقی غیر 
به  آنکه  از  بیش  باشد  نیست.شاید الزم  ای  کار ساده  حقیقی 
حقیقت پی ببرید فرصت را غنیمت شمارید و خاصیت بهمنی 

معروف خود یعنی آرامش را حفظ کنید.

ماه اسفند
امروز قلمرو هوس خانه شماست.مادامیکه بسیاری از ایده های 
شما بعید است . هنوز مهم است که به سرعت روی کاغذ نوشته 
ای  لحظه  در  و  وسواسی  موقعیت  یک  در  شما  شوند.حقیقتاً 
هستید که زندگی شما را به خوبی تغییر می دهد و نباید از آن 
دست بکشید تا هر احتمالی که از آن فکر می کنید انجام شود.

۳
فال روز 

در  کووید  آمار  اینکه  بیان  با  اپیدمیولوژیست  یک 
که  بوده  گونه ای  به  گذشته  روز  هشت  طی  کشور 
اصطالحا  یا  پایدار  به یک وضعیت  نظر می رسد  به 
به یک حالت پالتو یا کفه رسیده است، گفت: البته 
تجربه کشورهای دیگر هم نشان داده که گاهی به 
یک قله رسیدند و سرازیر هم شده اند، اما مجددا به 
روند رو به افزایش بازگشته اند؛ البته باید توجه کرد 

که این تغییرات ناشی از رفتارهای انسانی است.
در  کرونا  وضعیت  درباره  یونسیان،  مسعود  دکتر 
کشور، گفت: حدود یک هفته است که تعداد موارد 
جدید ابتالی شناسایی شده بیماری در کشور تقریبا 
ثابت شده است و رشد آنچنانی نداشته است. البته 

اعتماد کرد؛  تعداد موارد  این  به  از طرفی نمی شود 
چراکه تعداد تست های تشخیصی ما خیلی کمتر از 
قبل است. بنابراین نمی توان این آمار را با موج ششم 
یا پنجم مقایسه کرد، اما باالخره این آمار طی ۱۰ 
اساس  این  بر  است.  مانده  ثابت  تقریبا  گذشته  روز 
که  کرد  تعبیر  اینطور  را  ماندن  ثابت  این  می توان 
البته  باشیم.  رسیده  موج  این  قله  به  است  ممکن 
تجربه کشورهای دیگر هم نشان داده که گاهی به 
به  مجددا  اما  شدند،  هم  سرازیر  رسیدند،  قله  یک 
توجه  باید  بنابراین  بازگشته اند.  افزایش  به  رو  روند 
کرد که این تغییرات ناشی از رفتارهای انسانی است.

وی با اشاره به عزاداری های ایام محرم و لزوم رعایت 
موارد بهداشتی در این مراسم نیز گفت: آمار ما طی 
هشت روز گذشته به گونه ای بوده که به نظر می رسد 
به یک وضعیت پایدار یا اصطالحا به یک حالت پالتو 
یا کفه رسیده است. این حالت هم می تواند به سمت 
سرازیری حرکت کند و هم می تواند مجددا رو به باال 

برود. اینکه چه مسیری برود، به تغییر رفتار جامعه 
وابسته است.

سرنوشت  در  جامعه  و  ویروس  رفتار  تاثیر 
پاندمی کرونا

شکل  که  ترازویی  کفه  دو  در  داد:  ادامه  یونسیان 
رفتار  یکی  که  می کنند  تعیین  را  بیماری  منحنی 
ویروس نقش  انسان هاست؛  رفتار  و دیگری  ویروس 
خود را بازی کرده و افزایش سرایت پذیری اش باعث 
تعداد  به کمترین  بیماری که  تعداد موارد  شده که 
بود،  رسیده  اول،  موج  از  بعد  مرگ  و  ابتال  موارد 
تعداد  که  رسید  آماری  به  و  گرفت  سرعت  مجددا 
مرگ مان مجددا دو رقمی و به مرگ های سه رقمی 
نزدیک شد. البته تعداد موارد مرگ کماکان احتماال 
تعداد  داریم  انتظار  که  طوری  به  رفت؛  خواهد  باال 
موارد مرگ یا باال رود یا به این زودی ها پایین نیاید؛ 
به طوری که یا سه رقمی شود یا در همین حد باقی 
نزولی  آینده  در  کشور  در  بیماری  روند  اگر  بماند. 

هم  مرگ ومیر  تعداد  آینده  ماه  یک  تا حدود  شود، 
نزولی خواهد شد. در حالی که اگر روند بیماری در 
طبعا  کند،  حرکت  افزایش  سمت  به  مجدد  کشور 
تعداد موارد مرگ هم ممکن است رو به باال رود. در 
عین حال اختالف زمانی تعداد موارد شناسایی شده 
بیماری با تعداد موارد بستری زیاد نیست و این دو 
پایاپای هم جلو می روند. تعداد موارد شدید بیماری، 
متوسط  به طور  است که  فوت  و  بستری آی سی یو 

دو الی شش هفته تاخیر نسبت به موارد ابتال دارد.
وی با بیان اینکه قصه کووید ۱۹، قصه ای نیست که 
بر اساس تغییر فصل، آب و هوا یا واریانت ویروس به 
تنهایی بتوان درباره آن اظهار نظر کرد، گفت: باید 
حتما هر دو کفه ترازو را که رفتار ویروس و رفتار 

انسان ها در جامعه است، مورد توجه قرار دهیم.
بهداشتی  پروتکل های  رعایت  با  همراه  عزاداری ها 

باشد.

جدول

پاسخ جدول شماره 5089

طراح:علیرضا سجادی فر       شماره 5090

123456789101112131415
1��������������  
2�������������
3������������  
4������������
5������������
6�������������
7������������
8������������  
9������������
10������������� 
11������������
12������������
13������������  
14�������������
15��������������

از باال به پايين
 1- از نهاد خسته برآید- چوبدست س��اربان- نیروی جذابیت ش��خص و عامل جذب افراد  2- مار خطرناک- 
ساقه خورشتی- قیمت بازاری- س��روش معروف اس��ت  3- بین پیچ و مهره- با تاز می آید- نوگرا  4- عملی در 
 کشاورزی- از مشاغل روس��تایی  5- عضوی در صورت- ضربه ای با نوک پا- رود فرانس��ه- گردش دانش آموزی 
 6- صد س��ال- س��از چنگ- مخلوط آب و خاک- دودکش آش��پزخانه  7- درجه دار نظامی- قورباغه- اس��م 
آذری- نفس  8- کشوری در حاشیه اقیانوس آرام  9- بنده و شما- شراب- واحد بازی تنیس- از گناهان کبیره 
 10- شهری در اس��تان فارس- همراه خورد- تنگه اس��تراتژیک جنوب ایران- خانه  11- سالک- برج کج- از 
نمازهای واجب- س��طح دس��ت  12- بیچاره و ناتوان- دشتی در ایران  13- ش��هرکی در جنوب تهران- جای 
 کم عمق رودخانه- مالیخولیا  14- سازمان جاسوسی امریکا- ریشه- ش��خص اول مملکت در کشور ایران- نمو 

 15- طوالنی ترین رودآسیا و سومین رود طوالنی جهان- حزب هیتلر- واحدی برای انسان

از راست به چپ
 1- امروز روز بزرگداش��ت این حماسه س��رای نامي و خالق اثر عظیم شاهنامه اس��ت  2- گاز تنفسی- مظهر 
 سفیدی- قطعی برای کاغذ- خبرگزاری س��وییس  3- مروارید چش��م- بافته- نام پنج تن از پادشاهان اشکانی 
 4- شهر باران- نبرد- پشت س��ر  5- صدمه و آس��یب- گمراهی- رد پا- کنده کاری روی چوب  6- شهر بی 
 در و پیکر- طهارت- قله رش��ته کوه زاگرس- دور ده��ان  7- پایبند به عهد- خاک کوزه گ��ری- تن پوش گرمابه 
 8- بخش��نده- الیه س��خت بیرونی س��یارات- تفریح کودکانه  9- س��وغات گجرات- بز کوهی- ترابری ریلی 
 10- حرف تنفر- آلت شالی کوبی- رنگی نزدیک به سبز- نزول خواری  11- کرگدن- شیشه آزمایشگاه- سفید 
موی شاهنامه- درخت انگور  12- دیوار بلند- صدای عدالت- شهر فردوسی  13- شیارهای لبه سکه- پرستار- 
مسافرت دسته جمعی  14- اولین سلسله حکومتی در ایران- دخان- استخوان ران- صحرا  15- بی حوصله و 

دلسرد شدن

123456789101112131415
1    
2
3  
4
5
6
7
8  
9
10  
11
12
13  
14
15

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

جدول کلمات متقاطع

گزارش

گزارش »جوان« از صعود 25 هزار نفري به قله بازي دراز
بازي دراز قدمگاه عاشقان و عارفان

هم��ه آمده ان��د. از م��ردم ع��ادي گرفته تا 
بس��یجیان جوان و همین طور رزمندگاني 
که یادگاران عملیات بازي دراز هستند. قرار 
است تا لحظاتي دیگر صعود 25 هزار نفري 
عاشقان و بسیجیان به بلندي هاي نام آشناي 
بازي دراز ص��ورت گیرد و یادکردي باش��د 
از بلند همت��ي و مجاه��دت رزمندگاني که 
36سال پیش با پاي پیاده و زیر آتش دشمن 

خود را به این قله ها رسانده بودند. 
مردم از کوچک و بزرگ و پیر و جوان، مسیر 
ناهموار ارتفاعات را طي مي کنند و دست 
اندرکاران این حرکت بزرگ 25 هزار نفري 
نیز تمهیدات الزم را اندیشیده اند. 17تیم 
امدادي و خدمات رس��ان ش��امل 12تیم 
س��یار و پنج تیم ثابت، کار خدمات رساني 
به حاضرین در مراس��م صعود سراس��ري 
بازي دراز را برعهده دارند. تیم هاي پزشکي، 
امدادي و خدماتي در حین مس��یر صعود 
خدمات الزم را به شرکت کنندگان در این 

مراسم ارائه مي دهند.  ایستگاه هاي صلواتي 
که هرازگاهي در گوشه و کنار مسیر دیده 
مي ش��ود، ی��ادآور هم��ان ایس��تگاه هاي 
صلواتي است که در دوران جنگ تحمیلي 
به همت خود مردم برپا مي شدند. اما آیا در 
بحبوحه عملیات بازي دراز نیز رزمندگان 
مي توانستند از شربت هاي خنکي که اکنون 
توزیع مي ش��ود بهره ببرند. یا ش��اید آنها 
ش��ربتي را مي نوش��یدند که به آن شربت 

شهادت مي گفتند. 
یکي از دس��ت اندرکاران که از بسیج سپاه 
س��رپل ذهاب اس��ت مي گوید که همزمان 
با س��الروز گرامیداشت حماس��ه بازي دراز، 
اردوهاي راهیان نور نیز آغاز مي شود و صعود 
به ای��ن ارتفاعات افتتاحیه طرح کش��وري 
راهیان ن��ور نیز خواه��د ب��ود. او مي گوید: 
صعود سراسري به ارتفاعات بازي دراز طي 
سال گذش��ته با حضور حدود 20 هزار نفر 
از عاشقان والیت برگزار شد که امسال این 
جمعیت با افزایش حدود 5 ه��زار نفري به 

بیش از 25 هزار نفر رسیده است. 
وقتي جمعیت به بلندي ها صعود مي کنند 
و به یادمان ش��هداي بازي دراز مي رس��ند، 
باخبر مي ش��ویم سرلش��کر رحیم صفوي 
دستیار و مشاور عالي فرمانده کل قوا و سردار 

غالمحسین غیب پرور، رئیس سازمان بسیج 
مستضعفین نیز از مهمانان ویژه این مراسم 
هستند که هر کدام در بخش��ي از برنامه به 

ایراد سخنراني مي پردازند. 
سردار رحیم صفوي با اشاره به برنامه بزرگ 
صعود جمع زیادي از م��ردم به بلندي هاي 
بازي دراز مي گوید: پی��ام حضور حدود 30 
هزار نفري در بازي  دراز به دشمنان کشور، 
پیام ایستادگي و اقتداري است که به زودي 
امنیت و آرامش ناشي از آن به عراق و سوریه 

نیز خواهد رسید. 
وي همچنین در بخش دیگري از س��خنان 
خ��ود با اش��اره ب��ه رش��ادت هاي برخي از 
فرماندهان و ش��هداي عملیات ب��ازي  دراز 
ادامه مي دهد: رشادت عزیزاني چون شهید 
غالمعلي پیچک، شهید موحد دانش، شهید 
شیرودي، ش��هید ادبیان و غیره باعث شد 
تا این منطقه ب��ه تصرف نیروهاي اس��الم 
در بیای��د و صدامیان مجبور باش��ند هفت 

شبانه روز پاتک کنند و با خساراتي همچون 
458 اسیر، 1500 کشته و به غنیمت دادن 
نفربرها و انهدام بالگرد هایشان نهایتاً به عقب 

رانده شوند. 
سردارغالمحسین غیب پرور، رئیس سازمان 
بسیج مستضعفین کشور هم در این مراسم 
ضمن گرامیداش��ت یاد و خاط��ره عملیات 
غرور آفرین بازي دراز و ضمن تبریک اعیاد 
شعبانیه مي گوید: خط ش��هادت و دفاع از 
انقالب اس��المي، از روز اول تا به امروز و به 
فضل خداون��د متعال براي آین��ده تداوم و 
استمرار دارد. به همین خاطر است که رهبر 
فرزانه ما- نه یکبار و دوبار- مکرر فرموده اند 

که من آینده را روشن مي بینم. 
رئیس سازمان بسیج مستضعفین مي افزاید: 
نگاه عمیق آقا در بیان این س��خنان توجه 
به مردماني است که مردانه پاي انقالبشان 

ایستاده اند. 
وي در بخ��ش دیگري از س��خنانش تأکید 
مي کند: عمل دشمن امروز پیچیده تر شده 
اس��ت، اما مردم محکم ترن��د و جوان ها نیز 
بصیرتر هستند و خیلي خوب سره را از ناسره 
تشخیص مي دهند. و امام امت ما حفظه اهلل 
این مردم را خوب مي شناسد و این امام و این 

رهبري این مردم و ملت را مي خواهد. 

  غالمحسين بهبودي
عمليات بازي دراز در ارديبهش�ت م�اه 1360 يك�ي از اولين پيروزي ه�اي رزمندگان 
کشورمان بر دش�من بعثي بود که با پايمردي بزرگاني چون شهيدان غالمعلي پيچک، 
محسن وزوايي، علي اکبر ش�يرودي و. . . به وقوع پيوس�ت. اين عمليات در زماني رخ 
داد که جبهه کشورمان به جهت غافلگيري پيش آمده در اوايل جنگ، در ضعف به سر 
مي برد. بنابراين بازي دراز در تاريخچه دفاع مقدس با نصرت و پيروزي که به دست آورد 
ماندگار شد. به همين مناسبت سپاه نبي اکرم)ص( استان کرمانشاه براي بزرگداشت اين 
عمليات عاشورايي، برنامه جالب و ابتكاري صعود 25 هزار نفري به ارتفاعات بازي دراز 
را به اجرا درآورد که گ�زارش »جوان« را از اي�ن برنامه بزرگ مردمي پي�ش رو داريد. 

مسلماً زندگي با يک نظامي سختي هاي 
خودش را دارد، وقتي با شهيد نعيمايي 
وصلت مي کرديد، آمادگي زندگي با يک 

نظامي را داشتيد؟
پدرم در دوران جنگ تحمیلي در جبهه حضور 
داش��ت. در خانواده و اقوام جانباز و چند پاسدار 
داشتیم. بنابراین با فضاي زندگي با یک نظامي 
تا حدودي آشنایي داش��تم. از طرفي موقعي با 
ش��هید ازدواج کردم که مدت ها از اتمام جنگ 
تحمیلي مي گذش��ت. مهدي متولد 1363 بود 
و پس از گذران��دن مقاطع تحصیلي و قبولي در 
کنکور وارد دانشگاه افسري شد. پاسداري شغل 
مقدسي است. کسي که وارد این شغل مي شود 
باید با تمام وجود به آن عالقه داشته باشد تا بتواند 
سختي ها و مشکالتش را به خوبي تحمل کند. 
عاشق که باش��ي همه داش��ته هاي معشوق در 
نظرت زیبا است. آقا مهدي همیشه مي گفت من 
کارم را خیلي دوست دارم، مهدي عاشق کارش 
بود و همه سختي و دشواري هاي کارش را با جان 
و دل مي پذیرفت. من مي دانستم که با یک نظامي 
زندگي کردن صبوري خاصي مي خواهد اما چون 
عاشقش بودم به خواسته او احترام مي گذاشتم و 
همراهي اش مي کردم. به گفته آقا مهدي ش��ما 
انتخاب شدي که همسر پاسدار باشید. نگراني ها 
و استرسم بسیار زیاد بود، اما مي دانستم که این 

سختي ها اجر خودش را دارد. 
چطور با هم آشنا شديد؟

قبل از ازدواج خانواده هایمان با هم آشنا بودند. 
ولي رفت و آمدي نداشتیم. برادرم قصد ازدواج 
داشت و ما مي دانستیم که خانواده نعیمایي دختر 
خانمي دارند از این رو براي آشنایي بیشتر برادرم 
با خواهر شهید به خانه آنها رفتیم و بعد ماجراي 
خواستگاري برادرم از خواهر ش��هید و متعاقباً 
عقدشان پیش آمد. بعد از ش��ش ماه آقا مهدي 
و خانواده به خواستگاري من آمدند. به خواست 
خدا ما با هم عقد کردیم. بعدها آقا مهدي برایم 
تعریف کرد پیشتر من از شما خوشم آمده بود و 
مي خواستیم به منزل شما بیایم که شما زودتر 
آمدید و خواه��رم را براي برادرت��ان گرفتید. به 
همین خاطر من کمي صبر کردم و بعد از ش��ما 
خواس��تگاري کردم. مهدي من بسیار متواضع، 
صبور، توانا، خوش قلب و مهربون و بسیار باهوش 
بود. من و آقا مهدي هر دو در خانواده اي ساده و 
به دور از تجمالت و مادي گرایي، معتقد، مذهبي، 

مقید به امور مذهبي و والیي بار آمده بودیم. 
چه مدت شريک زندگي شهيد نعيمايي 

بوديد؟
 ما در تاریخ 8 خرداد 1388 به عقد هم درآمدیم. 
22 مهرماه 89 هم وارد زندگي مشترک شدیم. 
ما هفت س��ال و 8 ماه و 21 روز ب��ا هم زندگي 
کردیم. آقا مهدي مي گفت اگ��ر بودن هاي من 
را جمع بندي کنید فکر کنم بیشتر از سه سال 
پیش��تان نبودم. الحمدهلل زندگ��ي کوتاه ولي 

پرباري داشتیم. زندگي ما بر مبناي ساده زیستي 
و صداقت و عش��ق بنا ش��ده بود. به هم سخت 
نمي گرفتیم و همیش��ه با محبت با هم صحبت 
مي کردیم. ایثار و از خودگذش��تگي زیادي در 
زندگي مان به خرج مي دادیم. هیچ چیز موجب 
نمي شد من و آقا مهدي از هم ناراحت بشویم و 
اگر ناراحتي کوچکي پیش مي آمد، سریع یک 
زمان گفت و گو معین مي کردیم.  این عش��ق و 
صمیمیت بود که روز به روز در زندگي مان بیشتر 
مي ش��د. حاصل ازدواج ما دو دخت��ر به نام هاي 
ریحانه خانم 5 ساله و مهرانه خانم 3 ساله است. 

ان شاءاهلل ادامه دهنده راه پدر باشند. 
موقعي که ايش�ان عزم رفت�ن به دفاع 
از ح�رم  را ک�رد، ه�ر دو فرزندت�ان را 

داشتيد؟
ریحانه را باردار بودم ک��ه از محل کار آقا مهدي 
به موبایلش زنگ زدند. گوشي را برداشت و رفت 
داخل اتاق صحبت کرد. وقتي آمد بیرون کنجکاو 
شده بودم. پرسیدم چیزي شده؟ کجا مي خواهي 
بروي؟ اول انکار کرد بع��د از اصرار من، با خنده 
گفت جایي نمي روم. یک س��ر مي روم سوریه و 
برمي گردم. به خواس��ت خدا آن مرتبه یک نفر 
دیگر جاي ایشان رفت و رفتن آقا مهدي کنسل 
شد. قسمت شد براي تولد ریحانه کنارمان بماند. 
من سپردمش به خدا و از ریحانه خواستم که بابا 
را دعا کند و از حضرت زینب)س( خواستم که به 
من توان تحمل بدهد. ولي ته دلم مي خواس��ت 
که براي تولد ریحانه پیش��مان باشد و بعد برود. 
لطف خدا شامل حالمان ش��د. آقا مهدي زمان 
تولد دختر دومم��ان بود و 23 روز بع��د از تولد 

مهرانه اعزام شد. 
اين بار براي رفتنش رضايت داشتيد؟

من سعي کردم هیچ وقت گالیه اي نداشته باشم. 
براي آقا مهدي س��ؤال بود که چ��را من حرفي 
نمي زنم و اعتراضي نمي کن��م. در جواب گفتم 
نمي خواهم شرمنده حضرت زینب)س( بشوم. 
نمي خواهم روبه روي شما بایستم و مانع رفتنت 
بشوم. مي خواهم پشتت باشم و حمایتت کنم و 
اجر ببرم. مهدي با توجه به شغلش مأموریت هاي 
برون مرزي هم داشت ولي مي توانست کمتر برود 
و بیشتر کنارمان باشد، اما خودش را وقف نظام 

کرده بود و از خدمت دست بر نمي داشت. 
چند مرتبه اعزام شدند؟

از اوایل جنگ سوریه در منطقه حضور داشتند و 
تاریخ هاي اعزام هایشان خیلي زیاد است. اواخر هم 
که من و ریحانه و مهرانه به سوریه رفتیم تا کنار آقا 
مهدي باشیم و از دوري ها کم کنیم. مواقعي که 
ما ایران بودیم، مهدي هر شب تماس مي گرفت. 
خیلي کم پیش مي آمد که تماس نگیرد. به علت 
مشغله کاري که داشت گاهي اوقات ساعت 4 یا 
5 صبح تماس مي گرفت و عذرخواهي مي کرد 
که دیر زنگ زده. مي گفت »همین االن رسیدم تا 
االن کار داشتم. خیلي خسته بودم ولي االن که 

صدایت را شنیدم سرحال شدم.« البته زماني که 
ما سوریه بودیم اکثر شب ها به منزل مي آمد ولي 
دیر وقت، کمتر اتفاق مي افتاد که طي روز تماس 
بگیرد. زماني که از مأموریت مي آمد مدت کمي 
پیش ما ب��ود. 50 روز مأموریت و دو هفته خانه. 
سعي مي کردیم در این مدت کوتاه به همه مان 
خوش بگذرد. من از اتفاقات و اوضاع اینجا برایش 
مي گفتم و توقع داشتم ایشان هم از اوضاع آنجا 
برایم بگوید. مي گفت همه چیز خوبه خوب است 

و با دعاي شما بهتر هم مي شود. 
شده بود شما را آماده شهادتش کند؟ 

اوای��ل از نحوه کار در س��وریه و ش��هادت هیچ 
صحبتي نمي کرد. نمي خواست نگران شوم ولي 
رفته رفته شروع شد؛ از منطقه، از شهادت رفقا، 
از اجر شهید و اجر همسر شهید و خانواده شهید 
ب��ودن و. . . برایم مي گفت. مهدي مي خواس��ت 
آماده ام کند. مي گفت خانم من انتخاب شده اي 
که همسر پاسدار باشي، همسر جانباز که شده اي 

و احتماالً همسر شهید هم بشوي. 
آخرين اعزام شان کي بود؟

در واق��ع آخری��ن وداع ما صبح روز ش��نبه 23 
بهمن ماه س��ال 1395 بود. همان روز عصرش، 
ایشان به شهادت رس��ید. خدا را شکر مي کنم 
که تا آخر عمر دنیای��ي آقا مهدي، کنارش بودم 
و از این بابت خوش��حالم. همیشه آقامهدي دیر 
به خان��ه مي آمد. روز قبل از ش��هادتش، جمعه 

شب بود که س��اعت 10 به خانه آمد. خستگي 
از چهره اش مي بارید. به بچه ها گفت خسته ام و 
نمي توانم با شما بازي کنم. بچه ها هم پذیرفتند. 
بعد از چند دقیقه به آش��پزخانه رفت��م. از آنجا 
بچه ها را نمي دیدم، ولي صداي بلند خنده شان 
را مي شنیدم. خودم را رس��اندم پیششان دیدم 
بابایشان با تمام خس��تگي اي که داشت، دلش 
طاقت نیاورده و همبازي شان شده است. یعني 
آخرین بازي بچه ها با بابا مهدي شان بود. فردایش 

رفت و به شهادت رسید. 
از لحظه عروجشان چه شنيده ايد؟

مهدي روز شنبه 23 بهمن ماه 1395 مصادف 
با شهادت حضرت فاطمه زهرا)س( به شهادت 
رسید. ایش��ان به همراه دو نفر از همکارانشان با 
ماشین به س��مت منطقه رفته بودند. آقامهدي 
جلو، یک نفر پشت فرمان و دیگري عقب نشسته 
بود که انفجار از سمت آقا مهدي اتفاق مي افتد. 
ایشان شهید مي ش��ود و دو نفر دیگر به شدت 
مجروح مي ش��وند. موج انفجار آن قدر شدید و 
سنگین بود که ماش��ین را پرتاب مي کند. دفعه 
قبل دقیقاً  دو سال پیش هم نظیر همین اتفاق 
مي افتد که باعث مجروحیت آقا مهدي شده بود. 
خبر ش�هادت ايش�ان را چطور متوجه 

شديد؟
خبر شهادت را کسي نداد قلبم به من گفت و با 
اتفاق هایي ک��ه آن روز دور و برم افتاد، از تماس 
همکار ایش��ان که گفت امشب آقا مهدي منزل 
نمي آیند متوجه شدم و گفتم چرا با خودم تماس 
نگرفت. گفت با من هم تماس نگرفت از طریق 
بیسیم خبر داد و حرف هاي ریحانه و مهرانه که 
مي گفتند: مامان چرا نگراني؟ ما دیگه بابا نداریم!؟ 
بارها شهادتش بر من گواه شده بود، چند بار هم 
خواب شهادت همسرم را دیده بودم. مي دانستم 
خدا مي خواهد من را نسبت به این موضوع مطلع 
و آگاه کند. مراسم خیلي باشکوهي برگزار شد و 
الحمدهلل در شأن ایشان بود، درحقیقت شهید 
فقط براي ما نیست متعلق به این کشور به اسالم 

و این مرز و بوم است. 
ايش�ان س�فارش ي�ا وصي�ت خاصي 
نداش�تند؟ چه برنامه اي ب�راي بچه ها 

داريد؟ 
از آقا مهدي فعالً وصیتنامه اي به دست ما نرسیده 
است. اما طبق وصیت شفاهي اش از من خواست 
که در امامزاده محمد کرج بین ش��هداي دفاع 
مقدس دفن بشوند. من گفتم: چرا شهداي دفاع 
مقدس؟ گفت: همه شهداي مدافع از دوستانم 
هستند همیشه با آنها بوده ام این بار مي خواهم در 

کنار شهیدان جنگ تحمیلي دفن بشوم. 
 ب��راي دختره��ا و یادگاره��اي مه��دي از خدا 
مي خواهم که کمکم کنند مثل همیش��ه. از آقا 
مهدي هم مي خواهم کمکم کند تا بتوانم بچه ها 
را آن طوري که دوست دارد و در شأن پدرشان 
اس��ت تربیت کنم. وقتي مي روم مزار مي گویم 
من تنهایي نمي توانم بزرگشان کنم کنارم باش 
مثل قبل دوتایي با ه��م دخترهایمان را بزرگ 
کنیم. مهدي ه��م درکنار من بودن��ش را ثابت 

کرده است. 
قطعاً شما هم حرف و کنايه هاي ديگران 
را درب�اره مدافعان ح�رم و حقوق هاي 

نجومي شان شنيده ايد؟
امان از حرف های��ي که در حیات و مماتش��ان 
ش��نیده ایم. ش��هدا تا زماني که زنده بودند و در 
حال دفاع از حرم، حرف هاي بسیار آزار دهنده 
پشتشان بود. من همیش��ه از همسرم و هدفش 
دفاع مي کردم و هرگز ساکت نمي ماندم و حاال که 
شهید شده اند باز هم دست برنمي دارند. حرف ها 
و توهین ها را به خانواده هاي شهدا به حد اعالي 
خود رسانده اند. درک و فهم بسیار بسیار پاییني 
دارند که نمي دانند این آسایش و امنیت را مدیون 
چه کساني هستند؟ روز عرفه در حرم حضرت 
رقیه)س( نشسته بودیم که مداح حین مداحي 
گفت خیلي ها پشت سر مدافعان حرم حرف هایي 
مي زنند که اینها براي پول مي روند و. . . فقط باید 
گفت لعنت به آنها. به نظ��ر من همین براي این 
دنیا و آن دنیایشان کافي اس��ت. من اگر بار ها و 
بارها مهدي زنده شود و بخواهد دوباره راهي شود 
رضایت مي دهم چراکه با خدا معامله کردم. یک 
بار خانمي پرسید: راضي بودي همسرت برود؟ 
گفتم: نه تنها راضي بودم برود بلکه خودم هم با 

ایشان همراه شدم. 

گفت و گوي »جوان« با زهرا رداني، همسر شهيد مدافع حرم مهدي نعيمايي

انتخاب شدم تا همسر يك پاسدار شهيد باشم
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88498481ارتباط با ما

   صغري خيل فرهنگ
چه نوعروس�اني که بيوه گش�تند. چه کودکان معصومي که يتيم ش�دند. چه چش�ماني که 
منتظر برادر نشس�تند. چه پدر و مادراني که براي به س�المت بازگش�تن فرزند خود، نذرها 
کردند. اينها همه براي اين اس�ت که ايران نشود س�وريه و عراق، ناموس�مان به تاراج نرود، 
دينمان ب�ه غارت نرود. کش�ورمان نش�ود جوالنگاه تروريس�ت هاي خارجي و داعش�ي ها، 
خاکمان نش�ود پايگاه جنايتكاران غربي. . . آري کس�اني هس�تند که در اوج عش�ق، از پدر 
و مادر و زن و فرزند خود بريدند، تا ما در امنيت کامل به س�ر بريم. در اين مس�ير همس�ران 
رزمندگان نيز دوش�ادوش آنها حرکت کردند و به زعم خود س�ختي هاي بس�ياري را پشت 
سر گذاشتند. بانواني چون زهرا رداني، همسر ش�هيد مهدي نعيمايي که طي سال ها حضور 
همس�رش در جبهه مقاومت اس�المي، او را همراهي کرد و حت�ي در مقطعي نيز به س�وريه 
جنگزده هجرت ک�رد. گفت و گوي ما با اين همس�ر ش�هيد مداف�ع حرم را پي�ش رو داريد. 

2 1
1 4 9

4 5
3 9

2 3 1
3 4 6

6
5 1 8

9 8 5 3

983576241
627149583
451823976
816457329
279318654
345692817
732984165
564231798
198765432

حل جدول 3143

فرمانده انتظامی لرستان خبر داد:

کشف مزرعه بیت کوین غیرمجاز
 در بروجرد

فرمانده انتظامی لرستان از شناسایی مزرعه بیت کوین و 
کشف ۳۳ دستگاه ماینر استخراج ارز دیجیتال غیرمجاز 

در بروجرد خبر داد.
سردار یحیی الهی، اظهار کرد: در راستای طرح جمع آوری 
دستگاه های استخراج رمز ارز دیجیتال غیرمجاز، مأموران 
از مزرعه بیت  با اشراف اطالعاتی  بروجرد  کالنتری ۱4 
شهرستان  این  اطراف  شهرک  یک  در  غیرمجاز  کوین 

مطلع شدند.
به محل  قضائی  هماهنگی  با  مأموران  کرد:  تصریح  وی 
 ۳۳ نظر  مورد  شهرک  از  بازرسی  در  و  اعزام  مربوطه 

دستگاه استخراج رمز ارز )ماینر( دیجیتال کشف شد.
فرمانده انتظامی لرستان با بیان اینکه کارشناسان ارزش 
ماینرهای کشف شده را ۱۲ میلیارد ریال برآورد کردند، 
همراه  و  نفر دستگیر   ۲ رابطه  این  در  کرد:  خاطرنشان 

پرونده تحویل مراجع ذیصالح شدند.
با  برخورد  همواره  پلیس  اینکه  به  اشاره  با  الهی  سردار 
دستور  در  جدی  به صورت  را  هنجارشکنان  و  مجرمان 
برای  شهروندان  کرد:  اضافه  است،  داده  قرار  خود  کار 
پیشگیری از برهم زدن نظام اقتصادی جامعه در صورت 
اطالع ازاین گونه موارد بالفاصله مراتب را از طریق تلفن 

۱۱۰ به پلیس اطالع دهند.

ضرب و شتم تکنسین اورژانس درپی مخالفت 
با درخواست غیرقانونی همراهان بیمار

سخنگوی سازمان اورژانس کشور از ضرب و شتم یکی 
از تکنسین های اورژانس از سوی همراهان یک بیمار در 

کرمانشاه خبر داد.
دراین باره گفـت:  ایسنا،  با  مجتبی خالدی در گفت وگو 
تماس  از طریق  عاشورا  روز  بامداد  حوالی ساعت ۳:۱۰ 
تلفنی با مرکز فوریت های پزشکی ۱۱۵، وقوع یک فقره 
تصادف در محور سرپل ذهاب به کرند غرب به اورژانس 
پایگاه  تکنسین های  آن  پی  در  که  شد  داده  اطالع 
محل  به  سرپل ذهاب  و  غرب  کرند  پزشکی  فوریت های 
اعزام شده و مصدومان حادثه ترافیکی را به بیمارستان 

شهدای سرپل ذهاب منتقل کردند.
خدمات  به  نیاز  مصدومان  از  یکی  اینکه  بیان  با  وی 
داشت،  را  کرمانشاه  شهرستان  به  اعزام  و  تخصصی تر 
گفت: در همین راستا نیز هماهنگی های الزم برای اعزام 
این فرد انجام شده اما در حین اعزام بیمار، همراهان وی 
باید سه نفر از آنان با آمبوالنس  اصرار کردند که حتماً 
و همراه با بیمار به کرمانشاه اعزام شوند. اما با توجه به 
اینکه قوانین اورژانس اجازه حمل بیش از یک نفر همراه 
را به تکنسین ها نمی دهد، آنان با این درخواست مخالفت 

کردند و آمبوالنس نیز شروع به حرکت کرد.
سخنگوی سازمان اورژانس کشور ادامه داد: آمبوالنس در 
حال حرکت بود که همراهان بیمار در میانه راه اقدام به 
سد کردن مسیر تردد آمبوالنس کرده و با پیاده شدن از 
خودروی خود با تکنسین های اورژانس درگیر شدند که 
این درگیری باعث شکسته شدن بینی و پارگی ابرو و لب 

یکی از تکنسین های اورژانس شد.
با بیان اینکه شکایتی در این خصوص از سوی  خالدی 
طریق  از  موضوع  این  گفت:   است،  شده  ثبت  اورژانس 
مراجع قضایی توسط شبکه بهداشت و درمان شهرستان 

سرپل ذهاب تحت پیگیری است.

خبر

جدول 3144

ایام  در  سفر  برای  برنامه ریزی  هرچند 
که  شرایطی  در  تابستانی  تعطیالت 
با  شهرها  و  کشورها  از  بسیاری  هنوز 
ادامه همه گیری کرونا و ظهور سویه های 
هستند،  مواجه  آن  مسری تر  و  جدید 
اما  باشد  همراه  نگرانی هایی  با  می تواند 
رعایت توصیه ها و پروتکل های بهداشتی 
یادآور  دزهای  موقع  به  تزریق  ویژه  به 
تضمین  برای  زیادی  تاحد  واکسن، 
و  ضروری  عزیزانمان  و  خود  سالمت 

اولویت دار است.
به  رفتن  قصد  اگر  تابستان  فصل  در 
سفر را داشته یا سفر ضروری در پیش 
نکات و اصول  با رعایت یکسری  دارید، 
روش های کم خطر،  انتخاب  و  بهداشتی 
برای خود و  سفری امن و بی دغدغه را 

همراهان تان برنامه ریزی کنید.
این باره  در  اروپایی  کارشناسان 
تردد  محدودیت های  لغو  با  می گویند: 
که طی حدود دو سال همه گیری کرونا 
از  با  و  بود  مقرر شده  اکثر کشورها  در 
مسافران  از  بسیاری  سفرها،  سرگیری 
یا  شهر  در  تعطیالت  گذراندن  احتمال 

کشور دیگری را مد نظر قرار می دهند.
چه قصد عبور از مرزها را داشته باشید 
و چه بخواهید تعطیالتتان را در کشور 
دارد  ضرورت  همچنان  بگذرانید،  خود 
که مجموعه ای از اقدامات و احتیاط ها 
برای  بهداشتی  پروتکل های  قالب  در  را 
حفظ ایمنی و سالمت خود و عزیزانتان 
انجام دهید و برخی از مهمترین آنها به 

شرح زیر است:
- استفاده از ماسک صورت در اماکن و 
حضور  زیادی  افراد  که  نقلیه ای  وسایل 
دارند همچنان توصیه  می شود، بنابراین 

مرتکب این اشتباه نشوید که کرونا تمام 
شده است.

نیز  دست  کننده  ضدعفونی  مواد   -
ویژه  به  الزم  وسائل  از  یکی  همچنان 
صابون  و  آب  به  که  است  شرایطی  در 
کامل  هرچند شستن  ندارید.  دسترسی 
دست ها با آب و صابون موثرترین راه از 
در  اما  میکروب هاست  انواع  بردن  بین 
و صابون  آب  به  سفر همواره دسترسی 
روز  در  بار  چند  اینکه  نیست.  ممکن 
به  می کنید  ضدعفونی  را  دست هایتان 
اما میکروب زدایی  خودتان مربوط است 
از دست ها پس از استفاده از دستشویی 
غذا،  کردن  آماده  یا  خوردن  از  پیش  و 
است. همچنین  آن  بخش  ضروری ترین 
مطمئن شوید که ماده ضدعفونی کننده 
استفاده شما دست کم ۶۰ درصد  مورد 

میزان  کمترین  که  باشد  داشته  الکل 
الکل برای خنثی کردن ویروس است.

- نظافت یک اصل اساسی است که در 
بیشتر  آن  اهمیت  همه گیری ها،  دوران 
همچنین  شرایط  این  در  می شود.  هم 
ضدباکتری  دستمال های  از  می توانید 
میکروب زدایی  برای  مصرف  یکبار 
این  کنید.  استفاده  آلوده  سطوح  از 
پر  و  شلوغ  مناطق  در   دستمال ها 
رفت وآمد برای تمیز کردن دستگیره های 
در، کلید برق، دستشویی و توالت، شیر 
آب، دسته های وسائل برقی مثل یخچال 
آشپزخانه  و  حمام  سطوح  و  کتری  و 
مناسب هستند. اما همچنان استفاده از 
آنها برای شرایط خیلی ضروری توصیه 
دستمال های  اینگونه  که  چرا  می شود 
تولید  لحاظ  به  ضدعفونی کننده همواره 

محیط  معضالت  از  یکی  بیشتر،  زباله 
زیستی هستند و بنابراین خاطرتان باشد 
هنگامی که در سفر و شرایط اضطراری 
نیستید استفاده از آب و صابون و الکل 

به مراتب گزینه های بهتری است.
انتقال  از قطع زنجیره  برای اطمینان   -
از فروشگاه ها و  ویروس هنوز در برخی 
رستوران ها در برخی کشورها، استفاده از 
کارت بانکی به پرداخت نقدی ارجحیت 
توصیه می شود که  ترتیب  این  به  دارد. 
یک  و  نباشید  متکی  نقد  پول  به  تنها 
داشته  خودتان  با  نیز  اعتباری  کارت 

باشید.
کمک های  جعبه  یک  حمل  هرچند   -
کیسه های  زخم،  چسب  حاوی  اولیه 
به  ابتال  صورت  در  معدنی  مواد  پودر 
قرص  و  عفونت  ضد  کرم های  کم آبی، 
از  دور شدن  و  سفر  در  همواره  مسکن 
اکنون  اما  است  عاقالنه ای  کار  خانه، 
ایده  آن  به  تب سنج  درجه  یک  افزودن 
عوارض  به  ابتال  نگران  اگر  است.  خوبی 
ویروس هستید، درجه تب سنج بهترین 
شاخص برای تعیین آن است که آیا باید 
به مرکز درمانی رجوع کنید یا خود را در 

قرنطینه قرار دهید.
با  چه  و  کنید  سفر  هواپیما  با  چه   -
باشید  یاد داشته  به  اتوبوس  یا  اتومبیل 
فروش غذای سالم  و محل  که خدمات 
در  احتمالی  آلودگی های  از  عاری  و 
بسیاری از آن ها محدود است. لذا برای 
مطمئن  و  تمیز  خوراکی های  خودتان 
با  اگر  خصوص  به  و  ببینید  تدارک 
کودکان سفر می کنید، این کار ضروری 

است.  

و  راهنمایی  پلیس  رئیس  جانشین   
خودروهای  کیفیت  گفت:  فراجا  رانندگی 
تولید داخل هیچ تفاوتی با گذشته نکرده 
مشکل  کماکان  پلیس  نظر  از  و  است 

کیفیت وجود دارد.
از  نقل  به  ایرنا  پارلمانی  گزارش حوزه  به 
خانه ملت ، سردار تیمور حسینی در گفت و 
گویی اظهار کرد: کیفیت خودروهای تولید 
داخل هیچ تفاوتی با گذشته نکرده است و 
از نظر پلیس کماکان مشکل کیفیت وجود 
و  راهنمایی  پلیس  رئیس  جانشین  دارد. 
رانندگی فراجا افزود: موضع ما همان است 
که در قبل اعالم کردیم و خودروی تولید 
داخل همچنان مشکالت ایمنی دارد و نیاز 
به ارتقاء دارد و هیچ اتفاق خاصی در این 
ادعا  وزارت صنعت  اگر  و  نداده  رخ  حوزه 
کرده است در حال افزایش کیفیت است 
این ها داستان و ادعایی بیش نیست و هیچ 

اتفاقی نیفتاده و رانت و مافیا همچنان با 
قوت کار خود را پیش می برد و به کسی 
پاسخ گو نیست و همچنان شاهد مشکالت 

کیسه هوا در خودروها هستیم.
سرگیری  از  درخصوص  حسینی 
تیبا که  شماره گذاری دو خودرو سمند و 

بود،  شده  متوقف  ایمنی  مسائل  دلیل  به 
عنوان کرد: پلیس نباید پاسخ این را بدهد 
کند  اعالم  استاندار  سازمان  باید  بلکه 
خودروهایی  که  است  افتاده  اتفاقی  چه 
استاندار  فاقد  کردند  اعالم  پیشتر  که 
است حاال استاندار گرفت.   الزم به ذکر 

است  حالی  در  وضعیت  این  تداوم  است: 
)یکشنبه  اسالمی  انقالب  معظم  رهبر  که 
جمعی  دیدار  در   )۱4۰۰ ماه  بهمن   ۱۰
صنعتی  فعاالن  و  تولیدکنندگان  از 
گفتند: “ما در برخی از محصوالت داخلی 
متأّسفانه شاهد این هستیم که به کیفّیت 
این  است.  بد  خیلی  این  نمی شود؛  توّجه 
صنعت  از  سال ها  این  در  حمایت  همه 
خودرو در کشور شده، اّما کیفّیت خودرو 
خوب نیست،  مردم ناراضی اند، درست هم 

می گویند، حق با مردم است.  
نیز  تجارت  معدن  صنعت  وزیر  ادامه  در 
تاکید کرد: گام هایی برای ارتقای کیفیت 
است  ممکن  اما  شده،  برداشته  خودروها 
هنوز برای مردم واضح نباشد و با اقداماتی 
که امسال صورت گرفته به تدریج ارتقای 
آشکار  مردم  برای  خودروها  کیفیت 

می شود.

راهکارهای پیشگیری از ابتال به کرونا
 در سفرهای تابستانی

جانشین رییس پلیس راهنمایی و رانندگی:

کیفیت خودروها تغییری نکرده 
است/ رانت و مافیا همچنان

 کار خود را پیش می برد

تاثیر رفتار ویروس و جامعه 
در سرنوشت پاندمی کرونا



مدافعان حرم
 از حریم ملت ایران دفاع کردند

مدافعان حرم فتنه بزرگ
 قرن را خاموش کردند

صفحه )4(صفحه )4(

 نایب رییس مجلس شورای اسالمی با بیان این که مدافعان 
حرم از حریم ملت ایران دفاع کردند، گفت: مرزهای امنیتی 
ایران تا عراق و سوریه گسترش یافته است. عبدالرضا مصری 
در پاسخ به بیانیه موهن میر حسین موسوی علیه مدافعان 
حرم و حافظان امنیت با مغرضانه خواندن ادعاهای وی اظهار 

داشت: افرادی که مغرضانه نظر می دهند از نقش ...

گفت:  اسالمی  شورای  مجلس  در  تبریز  مردم  نماینده   
مدافعان حرم فتنه بزرگ قرن را در منطقه خاموش کردند.

بیانیه  به  پاسخ  االسالم محمدرضا میرتاج الدینی در  حجت 
حافظان  و  حرم  مدافعان  علیه  موسوی  حسین  میر  موهن 
اینکه  بیان  با  وی  ادعاهای  خواندن  مغرضانه  با  امنیت 

مدافعان حرم فتنه بزرگ عصر ما را خاموش کردند...
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۵۰ درصد تست های کرونا
 در کهگیلویه و بویراحمد مثبت شد

راهکارهای پیشگیری از 
ابتال به کرونا

 در سفرهای تابستانی

عقرب جان کودک چهار ساله 
بهمئی را گرفت 

پزشکی  علوم  دانشگاه  عمومی  روابط  رییس 
یاسوج گفت: برغم اینکه تمام مراحل درمانی احیا 
در  گزیده  عقرب  کودک  برای  زمان  درکمترین 
این  متاسفانه  ولی  گرفت  انجام  بهمئی  شهرستان 
کودک فوت کرد. ذوالفقار دیودل   روز سه شنبه 
با اعالم این مطلب به رسانه ها گفت : تمام مراحل 
درمانی و احیا درکمترین زمان برای کودک عقرب 
ولی  است  شده  انجام  بهمئی  شهرستان  گزیده 
مخصوصا  پزشکی  های  ازاورژانس  گزیدگی  عقرب 
درکودکان می باشد و حتی دربهترین مراکز درمانی 
درموارد  و  دارد  باالیی  ومیر  ومرگ  عوارض  دنیا 
وی  باشد.  می  ICUنیز  در  بستری  به  نیاز  شدید 

ضمن تسلیت و ابراز همدردی با خانواده...

معاون اول رییس جمهور با اشاره به رشادت 
تصویر  خبر،  عرصه  فعاالن  جانفشانی های  ها 
و رسانه بویژه در هشت سال دفاع مقدس و 
افزود: خبرنگاران  جبهه های جنگ تحمیلی 
و  ترین  مقید  ترین،  شجاع   ، رسانه  اهالی  و 
دلسوز ترین اقشار در تمام حوادث و جریان 
ها و رویداد ها به ویژه پس از پیروزی انقالب 

اسالمی هستند.
جمع  در  شنبه  سه  روز  عصر  مخبر  محمد   
رسانه  سیاسی  معاونت  مدیران  و  خبرنگاران 
ملی و در بازدید از خبرگزاری صدا و سیما که 
به مناسبت روز خبرنگار انجام شد و ۳ ساعت 
به طول انجامید ، با بیان اینکه مکتب عاشورا 
انسان سازی است که در هر مقطعی  مکتب 
راه روشن برای حرکت رو به جلو پیش روی 
تقارن  کرد:  تاکید  دهد،  می  قرار  ها  انسان 
تکریم روز خبرنگار با یک روز پس از عاشورای 
حسینی که مأموریت حضرت زینب)س( آغاز 

می شود، بسیار مهم و الهی است.
دفاع  سال  هشت  کرد:در  نشان  خاطر  وی 
با  که  بودند  خبرنگاران  این  نیز  مقدس 
شجاعت و از خود گذشتگی و حضور در خط 
لحظه  را  جنگ  های  صحنه  ها  جبهه  مقدم 
به لحظه به تصویر کشیدند و اخبار آنرا برای 

مردم ایران مخابره کردند.
اینکه  بر  تاکید  با  جمهور  رییس  اول  معاون 
زحمات و ایثارگری های خبرنگاران رسانه ها 
و تالشگران صدا و سیما در جنگ تحمیلی به 
خوبی برای مردم تبیین نشده است، تصریح 
کرد: در مبارزه با دشمن تکفیری و داعش هم 
این خبرنگاران و اهالی رسانه بودند که تمام 
جانفشانی های مدافعان حرم و محور مقاومت 
را برای اطالع رسانی به مردم و جهانیان ثبت 
و ضبط کردند و در جنگ تحمیلی و همچنین 
دالوری های مدافعان حرم نکات بسیار زیادی 
آنها مطلع نیستند و   از  وجود دارد که مردم 

باید در این زمینه تالش بیشتری کرد.
اسالمی  جمهوری  اینکه  بر  تاکید  با  مخبر 

ایران یک نظام مردم پایه است، گفت:...

رئیس دانشگاه علوم پزشکی کهگیلویه و بویراحمد 
استان  در  شده  انجام  آزمایش های  به  اشاره  با 
گذشته،  ۲4ساعت  طی  بویراحمد  و  کهگیلویع 
گفت: از ۲۰۲ نمونه دریافت شده از آزمایشگاه های 
تست  ورپید  آر  سی  پی  تست های  شامل  استان 
غالم  محمد  بودند.  مثبت  موارد  ۵۰درصد  حدود 
رسانه  به  مطلب  این  اعالم  با  شنبه  سه  روز  نژاد 
از  ناشی  فوتی  گذشته  ساعت   ۲4 در  افزود:  ها 
کرونا  در استان گزارش نشده و شمار قربانیان این 

بیماری درکهگیلویه وبویراحمد همچنان...

رئیس دانشگاه علوم پزشکی یاسوج هشدار داد؛
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مدیر کل ستاد اجرایی فرمان امام)ره(
 در کهگیلویه و بویراحمد:

ستاد اجرایی فرمان امام)ره( 
بخشی از خسارت سیل در استان را 

جبران می کند

رئیس مرکز مدیریت حوادث و فوریت های 
پزشکی کهگیلویه و بویراحمد:

۱۴ نفر در سال جاری در استان 
 به علت غرق شدگی جان باختند

خبرنگاران دلسوزترین 
اقشار در جریان ها هستند

2

2

شکستگی های سریالی شبکه توزیع آب شهر دهدشت؛

معضلی 
که حل نمی شود

3

سازمان ملل متحد خواستار اعطای اجازه دسترسی به بازرسان 
اوکراین  در  زاپروژیا  اتمی  نیروگاه  به  ورود  برای  بین المللی 
و  کرده اند  تصرف  را  آن  روسی  نیروهای  که  نیروگاهی  شده، 
به محل منازعه میان نیروهای اوکراینی و روسی تبدیل شده 
اروپا  در  فعال  هسته ای  نیروگاه  بزرگترین  این  وضعیت  است. 
را  یکدیگر  طرف  دو  و  شده  تبدیل  جنگ  صحنه  به  حاال  که 
به حمله به آن متهم می کنند، به گونه ای است که در صورت 
وقوع حادثه ای، فارغ از اینکه چه کسی مسئول آن است، جان 
صدها هزار تن به مخاطره می افتد و همانطور که مقامات آژانس 
بین المللی انرژی اتمی گفته اند، اینکه تاکنون چنین حادثه ای 

رخ نداده هم تنها یک معجزه بوده است.

چرا نیروگاه اتمی زاپروژیا تا این حد مهم است؟
بزرگترین  شده،  ساخته  شوروری  دوران  در  که  نیروگاه  این 
رآکتور هسته ای اروپاست. ۶ راکتور آب فشرده این نیروگاه - 
که دست کم دو عدد از آن ها در حال حاضر مشغول به کار است 
- برای کی یف از اهمیت باالیی برخوردار هستند، زیرا می توانند 

برق موردنیاز تقریبا 4 میلیون خانه را تامین کنند.
این نیروگاه که در کرانه روخانه »دنیپر« در جنوب غربی شهر 
از اهمیت  زاپروژیا واقع شده، برای نیروهای اوکراین و روسیه 
استراتژیک باالیی برخوردار بوده و کنترل آن از آغاز جنگ تا 

کنون مورد مناقشه بوده است.
بر اساس اعالم اوکراینی ها، وجود رآکتورهایی که با آب خنک 
سوخت های  ذخیره سازی  تاسیسات  همچنین  و  می شوند 
موجب  گسترده  و  بزرگ  هسته ای  سایت  این  در  مصرف شده 

شده تا روسیه از آن به عنوان مقری محافظت شده برای استقرار 
پیشفرض  این  با  مسکو  کند.  استفاده  توپخانه ایش  سامانه های 
استفاده  اوکراین  مواضع  گرفتن  هدف  برای  تاسیسات  این  از 
می کند که کی یف برای اجتناب از وقوع یک فاجعه هسته ای، 

شلیک متقابل نخواهد کرد.
آنتونی بلینکن، وزیر امور خارجه آمریکا روسیه را به استفاده از 
این سایت هسته ای به عنوان یک »سپر هسته ای« متهم کرده 
یک  وقوع  از  ترس  دلیل  به  اوکراینی ها  که  »البته  می گوید:  و 
حادثه هسته ای، از شلیک متقابل خودداری می کنند«. این به 
روسیه این امکان را داده تا مناطقی مانند شهر نیکوپول، در آن 
سوی این رودخانه را در هفته های اخیر شدیدا هدف قرار دهد.

منشا این نگرانی تازه چیست؟
در حال حاضر دو مسئله اساسی موجب تشدید نگرانی ها نسبت 
به وضعیت این نیروگاه هسته ای شده است؛ نیروگاهی که تحت 
کنترل روسیه است، اما توسط کارکنان اوکراینی به فعالیت خود 
ادامه می دهد. مقامات بین المللی امنیت هسته ای نگران کمبود 
قطعات یدکی، عدئم دسترسی برای تعمیرات متداول رآکتورها 

و نبود ارتباط با کارکنان این نیروگاه هستند.
مسئله دوم، بمباران گسترده اخیر در اطراف این نیروگاه است 
آن  مسئول  را  دیگری  یک  هر  اوکراین  و  روسیه  نیروهای  که 
مدعی  اوکراین  هسته ای  انرژی  تولید  ملی  شرکت  می دانند. 
ذخیره  محل  نزدیکی  در  موشک ها  اصابت  محل  که  است 
سوخت مصرف شده بوده و نیروهای روسیه با وجود اینکه دیگر 
سربازان روس نیز در این سایت هسته ای حضور داشتند، اقدام 

به هدف گیری مستقیم محفظه ها کرده اند.
با این حال، شایان ذکر است که مقامات اوکراینی گاهاً درباره 
و  چرنوبیل  نیروگاه های  در  مناقشه  خطر  بودن  جدی  میزان 
زاپروژیا اغراق کرده اند، بنابراین در حال حاضر مشخص نیست 

که این واقعه اخیر به خودی خود تا چه حد جدی بوده است.
از  نظامی  استفاده  از  اجتناب  برای  اوکراین  درخواست  گرچه 
این منطقه، رویکردی محتاطانه دارد، اما در بطن آن یک هدف 
نظامی قرار دارد و آن هم این است که نیروهای روسیه نتوانند 
سربازان  هدف گیری  برای  منطقه  این  از  نسبی،  مصونیت  با 

اوکراینی استفاده کنند.

یکی دیگر از ابعاد این مسئله، ادعایی است که مقامات اطالعاتی 
اوکراین به نقل از رئیس »نیروهای دفاع رادیویی، شیمیایی و 
بیولوژیکی نیروهای مسلح روسیه« مطرح کرده و آن را نشانه ای 
از مین گذاری این نیروگاه هسته ای می دانند. به گفته مقامات 
اکنون فرماندهی  والری واسیلیف که  اوکراین، ژنرال  اطالعاتی 
که  است  گفته  دارد،  عهده  بر  را  زاپروژیا  در  روسیه  نیروهای 
»آنجا یا سرزمین روسیه خواهد بود و یا یک صحرای سوخته«.

با این حال، اگر در این نیروگاه یک انفجار بزرگ و عامدانه رخ 
دهد، بخش های جنوبی روسیه نیز از آلودگی هسته ای ناشی از 
آن در امان نخواهد بود. بنابراین باید میان »باج گیری هسته ای« 
و یک تهدید واقعی هسته ای که برای خود روسیه هم آسیب زا 

خواهد بود، تفاوت قائل شد.

بمباران اطراف این نیروگاه تا چه حد خطرناک است؟
ضربات  برابر  در  که  شده اند  طراحی  به گونه ای  رآکتورها  این 
 - آن ها  با  مسافربری  هواپیمای  یک  اصابت  مانند   - سخت 
تاب آوری باالیی داشته باشند. آن ها با فلز و بتن تقویت شده و 
از سامانه های اطفای حریق بهره مند هستند، اما اصابت سخت 

یک موشک، ممکن است نگران کننده باشد.
که سوخت های مصرف شده  دیگر، ساختمان هایی  از سوی  اما 
برخوردار  امنیتی  تمهیدات  چنین  از  داده اند  جای  خود  در  را 
نیستند و این بدان معناست که نگرانی عمده در خصوص این 
نیروگاه هسته ای، انتشار سوخت مصرف شده هسته ای است، نه 

بوجود آمدن شکافی فاجعه بار در یکی از رآکتورها.
واقعیت این است که وضعیت این نیروگاه از نظر عملیات های 
حافظتی، در بدترین حالت خود قرار دارد و این رعایت نکردن 

موارد ایمنی با خطر حمله به این نیروگاه تشدید شده است.
این  اتمی  انرژی  بین المللی  سازمان  رئیس  گروسی،  رافائل 
بحران نظارت حفاظتی را تهدیدی اساسی برای سالمت عمومی 
و محیط زیست اوکراین و ورای مرزهای آن دانسته و وضعیت را 

»کامال خارج از کنترل« توصیف کرده است.
گروسی گفت، فهرستی از وقایع در این نیروگاه اتفاق می افتد 
گرچه  دهد.  رخ  هسته ای  تاسیسات  هیچ  در  نباید  هرگز  که 
گروسی مدت هاست که خواستار اعزام یک هیئت ناظر به این 
تاسیسات شده، اما اوکراین به شکل عجیبی با این درخواست 
مخالفت کرده است. شرکت ملی تولید انرژی هسته ای اوکراین 
به  سایت،  این  از  بازدید  هرگونه  که  شد  مدعی  ژوئن  ماه  در 

حضور سربازان روسیه در آن مشروعیت می بخشد!

بیان  با  اسالمی  شورای  مجلس  پژوهش های  مرکز  رییس 
اتکا  قابل  اسناد رسمی  فقدان  از  ما همچنان  اینکه کشور 
دولت  آمایشی  اسناد  گفت:  می برد،  رنج  سرزمین  آمایش 

کمک چندانی به تدوین برنامه هفتم نمی کند.
بابک نگاهداری در خصوص اهمیت آمیش سرزمین و توجه 
به این موضوع در تدوین برنامه هفتم توسعه، گفت: برای 
دستیابی به عدالت منطقه ای و فضایی و نیز ایجاد تعادل 
برنامه ریزی  به  اقدام  دولت ها  فضا،  و  فعالیت  انسان،  میان 
فضایی یا منطقه ای می کنند که در کشور ما از آن به آمایش 

سرزمین تعبیر می شود.
وی با اشاره به اینکه با وجود گذشت حدود نیم قرن از آغاز 
فقدان  از  ما همچنان  ایران، کشور  در  منطقه ای  مطالعات 
اسناد رسمی قابل اتکا آمایش سرزمین رنج می برد، تصریح 
کرد: تکلیف برنامه های چهارم و پنجم توسعه بر تدوین این 
توسعه  ششم  برنامه  الیحه  در  و  نرسید  سرانجام  به  سند 
پیشنهاد  به  تا سرانجام  نپرداخت  مساله  این  به  دولت  نیز 
تدوین  دوباره  تکلیف  مجلس،  پژوهش های  مرکز  نماینده 
نیز اسناد آمایش استانی در  سند ملی آمایش سرزمین و 
الیحه  به  مجلس  توسعه  ششم  برنامه  تلفیق  کمیسیون 
اضافه و در نهایت در قالب جزء یک بند الف ماده ۲۶ آن 

قانون به تصویب رسید.
کرد:  خاطرنشان  مجلس  پژوهش های  مرکز  رییس 
خوشبختانه این بار تالش های نیمه کاره گذشته تا حدی 
پیش رفت و اسناد آمایش سرزمین همه استان های کشور 
تهیه شد؛ هر چند که این اسناد نیز دارای ضعف های فراوان 
و  نیست  استان های دیگر هماهنگ  آمایش   اسناد  با  بوده، 
اصل تقدم و تاخر اسناد آمایش ملی و استانی در مورد آنها 
اقدام  اسناد خود  این  تدوین  اما نفس  رعایت نشده است؛ 

مبارکی محسوب می شود.
و  ملی  آمایش  اسناد  تاخر  و  تقدم  اصل  تشریح  در  وی 
استانی، توضیح داد: این موضوع به این معناست که ابتدا 
سپس  و  می شد  تدوین  سرزمین  آمایش  ملی  سند  باید 
مبتنی بر آن نقش استان ها در توسعه ملی در اسناد آمایش 
اسناد  نیز  اکنون  هر حال،  به  اما  تعیین  می گشت  استانی 
الزم  هماهنگی  به  شده  تهیه  ملی  سند  با  استانی  آمایش 

نرسیده و باید بر این مهم همت گماشت.
نگاهداری ادامه داد: در مورد خود سند ملی آمایش نیز که 
در اسفند ماه سال ۱۳۹۹ و در اواخر دولت قبل به تصویب 
رسیده است، هر چند تهیه و تصویب یک سند در زمینه 
آمایش سرزمین ملی قابل تقدیر بوده و می توان این تالش 
را فاز صفری برای تدوین کامل سند مذکور در نظر گرفت 
اما این سند همانطور که در ادامه تبیین می شود هنوز سند 

کامل، قابل اعتماد و اجرایی محسوب نمی شود.
یک  ترسیم  از  آمایش سرزمین پس  ملی  افزود: سند  وی 

چشم انداز برای افق ۱4۲4 و بیان ۵ هدف اصلی، به ارائه 
۲4 راهبرد و ۲۲۵ سیاست سرزمینی پرداخته و در ادامه 
سازمان فضایی مطلوب و نیز الزامات تحقق و اجرایی شدن 
سند را برشمرده است. عالوه بر اینکه بسیاری از راهبردها 
و سیاست ها از جنس هدف بوده یا به شکل کلی بیان شده، 
ندارد  وجود  آنها  مورد  در  زمان بندی  و  اولویت بندی  هیچ 
و به عبارت دیگر، محدودیت های زمان، بودجه و ظرفیت 

اجرایی کشور را در نظر نگرفته است.
بخش  در  کرد:  عنوان  مجلس  پژوهش های  مرکز  رییس 
مهمترین  از  برخی  که  می شود  مشاهده  سند  الزامات 
آمایش  ملی  سند  در  باید  که  انتخاب هایی  و  تصمیمات 
سرزمین، به عنوان سندی که به دنبال تمرکززدایی و تعادل 
بخشی میان سه عامل انسان، فعالیت و فضا است، تعیین 
تکلیف می شد، در کمال تعجب به آینده موکول شده است 
که از جمله آنها می توان به مواردی چون تعیین اولویت های 
کشت  الگوی  تعیین   ،۱۳ ماده  در  استانی  و  ملی  صنعتی 
ملی و منطقه ای در ماده ۱۲، تهیه پیش نویس مصوبه آب 
قابل برنامه ریزی در ماده ۱۱، تعیین منطقه بندی آمایشی 
و تدوین اسناد آمایش منطقه ای در ماده ۸، تبیین الگوی 
در  اقتصادی  ویژه  و  آزاد  مناطق  و محدوده  فضایی  توزیع 
سیاسی  تقسیمات  قانون  اصالح  الیحه  تدوین  و   ۱۵ ماده 

کشور در ماده ۱۰ اشاره کرد.
وی افزود: بدین ترتیب، تدوین کنندگان سند ملی آمایش 
سرزمین با ارائه بخش الزامات تحقق و اجرایی شدن سند 
به شکل ضمنی بر خالء های اصلی سند و بخش هایی که 
باید در سند تعیین تکلیف می شد اما نشده، اذعان کرده اند 
یا  قانون  ناقص در هر  این سند  بنابراین مبنا قرار دادن  و 
سند دیگر اشتباه است و بهتر آن است که دولت به تکمیل 

و اصالح این سند بپردازد.
نگاهداری خاطرنشان کرد: زمانی که اسناد ملی و استانی 
آمایش سرزمین در آخرین ماه های دولت قبل بدین شکل 
مواجهه  تا  بودند  منتظر  کارشناسان  شد،  تصویب  ناقص 
آیا  اسناد مشاهده کنند که  این  به  را نسبت  دولت جدید 
اقدام به تهیه اسناد  این اسناد را رد کرده و  دولت جدید 
جدید می کند یا به اصالح و تکمیل اسناد موجود مبادرت 

می ورزد.
و  دولت جدید  توسط  قبلی  اسناد  رد  عدم  داد:  ادامه  وی 
نام بردن از اسناد آمایش سرزمین در سخنرانی ها و اسناد 
این  تایید ضمنی  رسمی مانند الیحه بودجه سال ۱4۰۱، 
اسناد مصوب اما ناقص توسط دولت جدید بود. اما اگر این 
چنین است نیز باید توجه داشت که ظروف زمانی که در 
سند ملی آمایش سرزمین برای تکمیل سند در نظر گرفته 

شده اکنون منقضی شده است.

زاپروژیا؛ 
بزرگ ترین نیروگاه اتمی اروپا در وضعیت جنگی

اسناد آمایشی دولت 
کمک چندانی به تدوین برنامه هفتم نمی کند
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 زیرا عطایاى شما را از حرام پرداخته اند و درونتان، از حرام پُر شده است

 و از این رو، خداوند بر دل هایتان ُمهر زده است« . 

صاحب امتیاز و مدیرمسئول: همت اهلل دانش
 یاسوج- خیابان دادگستری قدیم - کوچه ثبت اسناد - روبروی سپاه عشایر

نمابر: 33234136   تلفن: 33234135           
   چاپ و لیتوگرافی  :  ملت 

Email: kbomid92@gmail.com         website: omidkb.ir

یافته محققان چینی؛
پروتئین خون احتمال ابتال به دیابت و 

سرطان را پیش بینی می کند
افزایش  یک مطالعه جدید نشان می دهد که 
افزایش  با  سطح یک پروتئین خاص در خون 
سرطان  اثر  بر  مرگ  و  دیابت  به  ابتال  خطر 

مرتبط است.
محققان پی بردند که سطح باالی پروستاسین 
که عمدتاً در سلول های اپیتلیال که سطوح و 
اندام های بدن را می پوشانند یافت می شود، هم 

با دیابت و هم سرطان مرتبط است.
نمونه خون گرفته  این مطالعه، محققان  برای 
سوئدی  بزرگسال   4۷۰۰ حدود  از  شده 
مطالعه  یک  از  بخشی  عنوان  به  را  میانسال 
بزرگ که از سال ۱۹۹۳ در حال انجام است، 

تجزیه و تحلیل کردند.
تعدیل  تنظیم  به  پروستاسین  گفتند  محققان 
سدیم، حجم خون و فشار خون کمک می کند. 
گلوکز  متابولیسم  با  همچنین  پروتئین  این 

خون مرتبط است.
ساله   ۲۲ متوسط  پیگیری  یک  طی  محققان 
باالترین سطح  دریافتند، شرکت کنندگانی که 
از  بیشتر  درصد   ۷۶ داشتند،  را  پروستاسین 
در  داشتند،  را  سطح  پایین ترین  که  افرادی 

معرض ابتالء به دیابت بودند.
عالوه بر این، افرادی که دارای باالترین سطح 
پروستاسین در خون بودند، 4۳ درصد بیشتر 
در معرض خطر مرگ ناشی از سرطان نسبت 
به افرادی که کمترین سطح را داشتند، بودند.

نتایج نشان داد به ازای دو برابر شدن غلظت 
از  ناشی  مرگ  خطر  خون،  در  پروستاسین 
خون  قند  سطح  که  افرادی  میان  در  سرطان 

باالیی داشتند، ۱۳۹ درصد افزایش می یابد.
ندارند،  باالیی  خون  گلوکز  که  افرادی  برای 
خطر  پروستاسین  غلظت  شدن  برابر  دو  هر 
مرگ ناشی از سرطان را تا ۲4 درصد افزایش 

می دهد.
از  تحقیق  تیم  سرپرست  بائو«،  »ژو  دکتر 
بیمارستان وابسته دانشگاه نانجینگ در چین، 
بالقوه  خطر  نشانگر  یک  »پروستازین  گفت: 
جدید برای ابتالء به دیابت و مرگ و میر ناشی 
از سرطان، به ویژه در افرادی که سطح گلوکز 

خون باالیی دارند، است.«
پروستاسین  سطح  افزایش  محققان،  گفته  به 
ممکن است پاسخ بدن به قند خون بسیار باال 
را جبران کند، اما به نظر می رسد برای متوقف 
کنترل  شدن  بدتر  کردن  معکوس  یا  کردن 

گلوکز کافی نیست.

محققان اتریشی می گویند؛
وزنه زدن از استخوان های افراد گیاهخوار 

محافظت می کند
ممکن  گیاهی  غذایی  رژیم  یک  که  حالی  در 
و  کمتر  استخوان  معدنی  مواد  تراکم  با  است 
ممکن  باشد،  همراه  شکستگی  خطر  افزایش 
است راهی برای مقابله با آن وجود داشته باشد.

نشان  اتریشی  محققان  جدید  تحقیقات 
یا  می زنند  وزنه  که  گیاهخواری  افراد  می دهد 
تمرینات قدرتی انجام می دهند، استخوان های 
قوی تری نسبت به گیاهخوارانی دارند که فقط 
یا  دوچرخه سواری  مانند  دیگری  ورزش های 

شنا انجام می دهند.
تیم  سرپرست  موشیتز«،  »کریستین  دکتر 
گفت:  وین،  پزشکی  دانشگاه  از  تحقیق 
تعداد  و  است  جهانی  روند  یک  »گیاهخواری 
آنها در سراسر جهان به شدت در حال افزایش 
تمرینات  که  داد  نشان  ما  مطالعه  است. 
افراد  در  را  استخوانی  ساختار  مقاومتی، 

گیاهخوار تعدیل می کند.«
گیاهی  رژیم های  از  که  افرادی  کلی،  طور  به 
گیاهی  غذاهای  از  فقط  می کنند،  پیروی 
لبنیات  از مصرف گوشت،  و  استفاده می کنند 

و تخم مرغ اجتناب می نمایند.
داده های  محققان  موضوع،  این  بررسی  برای 
رژیم  از  سال   ۵ حداقل  که  را  زن  و  مرد   4۳
غذایی گیاهی پیروی می کردند، با داده های 4۵ 
فرد همه چیزخوار، افرادی که حداقل پنج سال 
می کردند،  مصرف  گیاهی  غذاهای  و  گوشت 
دریافت  تحقیقاتی  کردند.تیم  مقایسه 
شرکت کنندگان گیاهخواری که از دستگاه های 
وزنه برداری، وزنه های آزاد یا تمرینات مقاومتی 
می کردند،  استفاده  هفته  در  بار  یک  حداقل 
مقاومتی  تمرین  که  گیاهخوارانی  به  نسبت 
قوی تری  استخوان های  نمی دادند،  انجام 
چیزخوارانی  همه  و  گیاهخوار  افراد  داشتند. 
ساختار  می دادند  انجام  مقاومتی  تمرینات  که 
ادامه  در  موشیتز  داشتند.  مشابهی  استخوانی 
افزود: »افرادی که به سبک زندگی گیاهخواری 
پایبند هستند باید تمرینات مقاومتی را به طور 
استخوان ها  استحکام  تا  دهند  انجام  منظم 

حفظ شود.«

نماینده مجلس عنوان کرد:

مدافعان حرم فتنه بزرگ قرن را
 خاموش کردند

گفت:  اسالمی  شورای  مجلس  در  تبریز  مردم  نماینده   
خاموش  منطقه  در  را  قرن  بزرگ  فتنه  حرم  مدافعان 

کردند.
حجت االسالم محمدرضا میرتاج الدینی در پاسخ به بیانیه 
موهن میر حسین موسوی علیه مدافعان حرم و حافظان 
اینکه  بیان  با  وی  ادعاهای  خواندن  مغرضانه  با  امنیت 
مدافعان حرم فتنه بزرگ عصر ما را خاموش کردند، گفت: 
اگر مدافعان حرم نبودند حداقل نیم قرن همه کشورهای 
برای  مسیر  و  می شدند  پیچیده  درهم  جهان  و  اسالمی 

سلطه آمریکا و صهیونیست ها در منطقه باز می شد.  
ادامه  اسالمی  شورای  مجلس  در  تبریز  مردم  نماینده 
داد: اگر مدافعان حرم نبودند داعش در همه کشورهای 
اسالمی و جهان تروریسم خشن را پیش می برد و لذا همه 
دنیا مدیون مدافعان حرم و سردار سلیمانی هستند اگر 
مدال شجاعت  بود  عاقالنه  دارای مدیریتی  ملل  سازمان 
بین المللی را به سردار سلیمانی می داد که جهان را از 

لوث وجود این تروریست ها پاک کرد.  
را  قاتل و شهید  امروز جای  متاسفانه  اینکه  بیان  با  وی 
عوض می کنند، اظهار داشت: هر کسی که علیه مدافعان 

حرم حرف بزند رهرو آمریکا و اسرائیل است.  
خصوص  در  اسالمی  انقالب  فراکسیون  رییس  نایب 
با  مبارزه  برای  اسالمی  بیداری  گفت:  اسالمی  بیداری 
سلطه آمریکا در کشورهای اسالمی ایجاد شد و به جبهه 
مقاومت در منطقه تبدیل شد و جلوی طرح آمریکا برای 
ایجاد خاورمیانه بزرگ را گرفت و خاورمیانه مقاومت را 

ایجاد کرد.
عربی  بهار  نام  به  دشمنان  اما  داد:  ادامه  الدینی  میرتاج 
فتنه داعش را ایجاد کردند، بیداری اسالمی همچنان در 
این  و  می شود  قوی تر  روز  به  روز  و  دارد  ادامه  منطقه 
سلیمانی  مقاومت، سردار  مدیون سردار جبهه  را  قدرت 

است.

نایب رییس مجلس شورای اسالمی:

مدافعان حرم
 از حریم ملت ایران دفاع کردند

که  این  بیان  با  اسالمی  شورای  مجلس  رییس  نایب   
گفت:  کردند،  دفاع  ایران  ملت  حریم  از  حرم  مدافعان 
یافته  گسترش  سوریه  و  عراق  تا  ایران  امنیتی  مرزهای 

است.
عبدالرضا مصری در گفت وگو با خبرنگار پارلمانی ایرنا در 
پاسخ به بیانیه موهن میر حسین موسوی علیه مدافعان 
حرم و حافظان امنیت با مغرضانه خواندن ادعاهای وی 
اظهار داشت: افرادی که مغرضانه نظر می دهند از نقش 
دنبال  به  دشمنان  هستند،  آگاه  کامل  طور  به  دشمنان 
مرزهای  و می خواستند  بودند  فرات  تا  نیل  اجرای طرح 
رژیم صهیونیستی را به ایران گسترش دهد برخی افراد 
خود  قصرهای  در  خواستند  می  قاجار  پادشاهان  مانند 

بنشیند فقط تهران را برای خود نگه دارند.  
کرد:  تصریح  اسالمی  شورای  مجلس  رییس  نایب 
کشورهای مقتدر مرزهای خود را از نظر امنیتی گسترش 
به  ندهد  گسترش  جغرافیایی  نظر  از  چه  اگر  می دهد 
آمریکای التین،  را در  آمریکا مرزهای خود  عنوان مثال 

افغانستان و عراق گسترش داده بود.  
نماینده مردم کرمانشاه در مجلس شورای اسالمی تصریح 
حرم  از  صیانت  و  دفاع  هدف  دو  با  حرم  مدافعان  کرد: 
اهل بیت و حفظ حرمت ملت ایران وارد جبهه مقابله با 

شقی ترین دشمنان شدند.  
سوریه  به  حرم  مدافعان  ورود  با  کرد:  تصریح  مصری 
با  مرزها  در  ما  نظامی  نیروهای  اینکه  جای  به  عراق  و 
سوریه  و  عراق  در  حرم  مدافعان  بجنگند،  دشمنان 
به  دشمنان  جسارت  اجازه  و  رفتند  دشمنان  جنگ  به 

مرزهای ایران را ندادند.
وی با بیان اینکه مدافعان حرم و شهدای آنها اجر بسیار 
بزرگی نزد پروردگار دارند، گفت: مدافعان حرم از حریم 
اجازه  و  کردند  دفاع  ایران  ملت  و حریم  بیت  اهل  حرم 
این جوانان  ندادند.  را  دو حریم مقدس  این  به  جسارت 

خود به استقبال خطر رفتند و از جان مایه گذاشتند.  
وی اظهار داشت: داعش بخشی از خاک عراق را اشغال 
کرده بود و هدف آنها اشغال ایران بود اما مدافعان حرم 

اجازه جسارت آنها به مرزهای ایران را ندادند.

سالمت

جامعه

کاریکاتور

حکایت ماهیگری بی بی سی و منوتو از آب گل آلود 

معاون اول رییس جمهور:
خبرنگاران دلسوزترین اقشار در جریان ها هستند

معاون اول رییس جمهور با اشاره به رشادت 
فعاالن عرصه خبر، تصویر  ها جانفشانی های 
و رسانه بویژه در هشت سال دفاع مقدس و 
جبهه های جنگ تحمیلی افزود: خبرنگاران 
و  ترین  مقید  ترین،  شجاع   ، رسانه  اهالی  و 
دلسوز ترین اقشار در تمام حوادث و جریان 
ها و رویداد ها به ویژه پس از پیروزی انقالب 

اسالمی هستند.
جمع  در  شنبه  سه  روز  عصر  مخبر  محمد   
رسانه  سیاسی  معاونت  مدیران  و  خبرنگاران 
از خبرگزاری صدا و سیما  بازدید  و در  ملی 
 ۳ و  شد  انجام  خبرنگار  روز  مناسبت  به  که 
ساعت به طول انجامید ، با بیان اینکه مکتب 
هر  در  که  است  سازی  انسان  مکتب  عاشورا 
جلو  به  رو  حرکت  برای  روشن  راه  مقطعی 
پیش روی انسان ها قرار می دهد، تاکید کرد: 
پس  روز  یک  با  خبرنگار  روز  تکریم  تقارن 
حضرت  مأموریت  که  حسینی  عاشورای  از 
الهی  و  مهم  بسیار  می شود،  آغاز  زینب)س( 

است.
دفاع  سال  هشت  کرد:در  نشان  خاطر  وی 
با  که  بودند  خبرنگاران  این  نیز  مقدس 
شجاعت و از خود گذشتگی و حضور در خط 
لحظه  را  جنگ  های  ها صحنه  جبهه  مقدم 
به لحظه به تصویر کشیدند و اخبار آنرا برای 

مردم ایران مخابره کردند.
اینکه  بر  تاکید  با  جمهور  رییس  اول  معاون 
زحمات و ایثارگری های خبرنگاران رسانه ها 
و تالشگران صدا و سیما در جنگ تحمیلی به 
خوبی برای مردم تبیین نشده است، تصریح 
کرد: در مبارزه با دشمن تکفیری و داعش هم 
این خبرنگاران و اهالی رسانه بودند که تمام 
جانفشانی های مدافعان حرم و محور مقاومت 
را برای اطالع رسانی به مردم و جهانیان ثبت 
و ضبط کردند و در جنگ تحمیلی و همچنین 
دالوری های مدافعان حرم نکات بسیار زیادی 
از آنها مطلع نیستند و   وجود دارد که مردم 

باید در این زمینه تالش بیشتری کرد.
اسالمی  جمهوری  اینکه  بر  تاکید  با  مخبر 
پایه است، گفت: تمام  ایران یک نظام مردم 
مشکالت کشور در طول 4۰ سال گذشته با 
حضور مردم حل شده است و این حضور و به 
کبیر  بنیانگذار  تدابیر  با  مردم  آوردن  صحنه 
میسر  رهبری  معظم  مقام  و  اسالمی  انقالب 

شد که خبرنگاران، پیامبران این فرمان ها و 
منویات بودند.

وی  با اشاره به حساسیت ها و تاکیدات رهبر 
معظم انقالب در خصوص جهاد تبیین تصریح 
و  فرماندهان  اهالی رسانه  و  کرد: خبرنگاران 

سرداران لشکر جهاد تبیین هستند.
دیگری  بخش  در  جمهور  رییس  اول  معاون 
تفکر  طرز  این  به  اشاره  با  خود  سخنان  از 
که امکانات و ظرفیت های جهان پاسخگوی 
و  شیوه  اظهارداشت:  نیست،  بشری  نیازهای 
رهبری  معظم  مقام  و  خمینی  امام  رویکرد 
است  متفاوت  کامال  افراد  از  دسته  این  با 
امام  که  زمانی  انقالب  اوایل  که  جایی  تا 
خمینی)ره( دستور افزایش جمعیت کشور را 
مقاومت  تصمیم  این  برابر  در  عده ای  دادند، 
ادامه  تفکر  این  در حال حاضر  و  کردند  می 
تفکر  با یک  نظر داشت که  باید در  اما  دارد 
مضیق و بسته نمی توان کشور را اداره کرد 
چراکه باید منتظر ماند تا دیگر کشورها برای 

ما تصمیم بگیرند.
بصیرت  و  شجاعت  اینکه  بر  تاکید  با  مخبر 
الزمه اصلی روحیه تحول خواهی است، گفت: 
گام گذاشتن در مسیر تحول نیازمند شجاعت 
به  نیز  را  هزینه هایی  و  تبعات  قطعاً  و  است 
همراه دارد و نمی توان با روحیه تحول خواهی 

به دنبال محافظه کاری و کسب آبرو در کوتاه 
مدت نیز بود.

وی با اشاره به مشکالت کشور در زمان روی 
مسدود  جمله  از  سیزدهم  دولت  آمدن  کار 
کاهش  کشور،  های  دارایی  و  اموال  شدن 
پایین  میزان  اساسی،  کاالی  ذخایر  شدید 
تولید و فروش نفت، افزیش حدودا دوبرابری 
بانک  به  در هزینه های جاری کشور، بدهی 
آمار  همچنین  و  درصدی   ۵۰ تورم  مرکزی، 
مرگ و میر روزانه ۷۵۰ نفر ناشی از ویروس 
کمک  با  توانست  دولت  کرد:  تصریح  کرونا، 
این  حل  برای  را  ها  تصمیم  بهترین  مردم 
تا جایی که در مقابله  نماید  اتخاذ  مشکالت 
با ویروس کرونا در میان اکثر کشورها بهترین 
وضعیت را داریم و عالوه بر آزادسازی دارایی 
توانستیم  کشورها  سایر  در  شده  بلوکه  های 
میزان ذخایر کاالهای اساسی را به باالی ۷۰ 
درصد برسانیم، فروش نفت را دوبرابر کنیم و 
همچنین  و  کنیم  وصول  را  آن  ارزی  درآمد 

بدهی های دولت قبل را هم بپردازیم.
اینکه  بر  تاکید  با  جمهور  رییس  اول  معاون 
پول  ارزش  تقویت  تورم،  کاهش  برای  دولت 
سرانه  درآمد  افزایش  و  زایی  اشتغال  ملی، 
داده  انجام  را  الزم  های  ریزی  برنامه  مردم 
های  گذاری  و سرمایه  اقدامات  است، گفت: 

سنگینی برای رشد و توسعه و آبادانی کشور 
انجام شده و با توجه به اینکه وضعیت زندگی 
این  خدادادی  های  نعمت  با  متناسب  مردم 
اقدامات  سرزمین نیست، دولت مصمم است 
کشور  امکانات  از  گیری  بهره  برای  اساسی 
تاکید  ایران  عزیز  مردم  به  و  نماید  اتخاذ  را 

میکنیم که آینده کشور بسیار روشن است.
مخبر اقتصاد دریا را یکی از مزیت های مهم 
در  شهرهای  تمام  گفت:  و  دانست  کشور 
کنار دریاها جز مرفه ترین و پیشرفته ترین 
شهرهای جهان هستند اما با وجود دسترسی 
از  ایم  نتوانسته  دریاها  و  اقیانوس  به  ایران 
چنین استعدادی در طول سالیان گذشته به 
ریزی  برنامه  طبق  که  کنیم  استفاده  خوبی 
دریا  کنار  در  جدید  شهر   ۲۰ دولت  های 

توسعه خواهد یافت.
با  جمهور   رییس  اول  معاون  است  گفتنی 
حضور در سازمان صدا و سیما که با همراهی 
سازمان  این  سیاسی  معاون  و  جبلی  دکتر 
انجام شد، از بخش های مختلف رسانه ملی 
با  و  کرد  بازدید  سیما  و  صدا  خبرگزاری  و 
توضیحات مسئوالن مربوطه در جریان روند 
فعالیت های بخش های تولیدی خبر در صدا 
و سیما قرار گرفت و با خبرنگاران حوزه های 

مختلف به گفتگو پرداخت.

مجلس  فرهنگی  کمیسیون  رئیس  نایب 
مسئوالن  اینکه  بر  تاکید  با  اسالمی  شورای 
نظارت  یک  نیازمند  درونی  نظارت  بر  عالوه 
بیرونی نیز هستند، خاطر نشان کرد: وظیفه 
نظارت های بیرونی این است که نظارت کنند 
که آیا افراد بر اساس چارچوب های اخالقی و 

تخصصی پایبند هستند یا نه.
ایسنا،  با  گفت وگو  در  منتظری  غالمرضا 
درباره طرح پیشنهاد راه اندازی گشت ارشاد 
نیازمند  ما  »همه  اینکه  بیان  با  مسئولین 
نظارت هستیم«، اظهار کرد: بر اساس وظیفه 
پایبند  ارزش ها  و  اصول  به  باید  اخالقی، 
به  بخشی  مصونیت  و  آرامش  برای  باشیم. 
و  قانون  یکی  داریم؛  نیاز  چیز  دو  به  جامعه 
دیگر  نباشد،  دو  این  اگر  که  اخالق  دیگری 
پرنده اندیشه انسان به پرواز در نمی آید و در 

جایی آسیب خواهد دید.
در  را  سهم  بیشترین  اینکه  بر  تاکید  با  وی 
داشته  باید  مسئوالن  خود  نظارتی  مسائل 
را  واقعیت  این  است  خوب  گفت:  باشند، 
بپذیریم که عالوه بر نظارت درونی نیازمند یک 
نظارت بیرونی نیز هستیم؛ وظیفه نظارت های 
نظارت های  اساس  بر  که  است  این  بیرونی 
کنند  نظارت  است،  شده  تعریف  که  شغلی 
که آیا افراد بر اساس چارچوب های اخالقی و 
تخصصی پایبند هستند یا نه. در مجموع اصل 
نظارت موضوع خوبی است اما درباره کمیت و 

کیفیت آن باید بیشتر صحبت شود.
در  مجلس  فرهنگی  کمیسیون  رئیس  نایب 

ادامه درباره تالش جریاناتی در خارج از کشور 
برای ایجاد دوگانه درباره حجاب خاطر نشان 
کرد: هر کشوری قوانینی دارد که شهروندان 
و افرادی که در آنجا هستند باید به آن احترام 
بگذارند؛ در ایران نیز قوانین شرعی تکلیف ما 
را روشن کرده و همچنین قوانینی عرفی در 

جامعه ما مشخص است.
منتظری تاکید کرد: ما نباید به دنبال ایجاد 
باید  اما  باشیم  افراد  بین  اختالف  و  شکاف 
همه از یک اصل دفاع کنیم و آن اینکه باید 
به اصولی که شهدا برای آن جان خود را از 
شکل  آنها  اساس  بر  انقالب  و  دادند  دست 
گرفته، پایبند باشیم؛ اگر به زیست و سالمت 
و مصونیت دیگران فکر می کنیم نباید فقط به 
خودمان بیندیشیم؛ آزادی این نیست که من 
هر جور که دلم می خواهد، در خیابان ظاهر 
شوم؛ این اصاًل مزیت نیست و در هیچ جای 

جهان نیز اینگونه نیست.
وی افزود: در هر جایی از جهان چارچوب هایی 
قرار  احترام  مورد  باید  که  شده  تعریف 
نمی شود  دیگر  نیفتد  اتفاق  این  اگر  بگیرند؛ 

و  راهنمایی  در  مثاًل  کرد.  کنترل  را  جامعه 
ایست  شده  تعریف  چارچوب هایی  رانندگی 
حال  این  با  بگیرد؛  قرار  توجه  مورد  باید  که 
می خواهد  دلم  که  جور  هر  بخواهم  من  اگر 
هم  بر  را  دیگران  آرامش  آیا  کنم،  رانندگی 
نمی ریزم؟ با توصیه های راهنمایی و رانندگی 
رانندگی  جرائم  و  نمی شود  طرف  بر  مشکل 
کاهش نمی یابد. این نماینده مجلس با بیان 
دارد  نیاز  قانون  به  هم  جامعه  »یک  اینکه 
به  باید  همه  کرد:  اظهار  اخالق«،  به  هم 
چارچوب های جامعه پایبند باشیم؛ حال اگر 
دستگاه  نبودم،  پایبند  چارچوب  این  به  من 

نظارتی وظیفه دارد به من تذکر بدهد.
منتظری با تاکید بر اینکه در مسائل اخالقی 
حساسیت های بیشتری وجود دارد، گفت: دو 
نگاه در این زمینه وجود دارد؛ یکی اینکه بی 
تفاوت باشیم که نگاه خوب و قشنگی نیست؛ 
این  به  که  نباشیم  تفاوت  بی  اینکه  دیگر 
معناست که اگر به ارزشی کم توجیهی شد، 
که  بدهد  مسئولیت  دستگاه هایی  به  قانون 
زمینه  البته در  بدهند.  تذکر  و  نظارت کنند 

نظارت در حوزه مسائل اخالقی شیوه تذکر و 
نحوه برخورد بسیار مهم است؛ باید کرامت و 

عزت افراد حفظ شود.
وی همچنین با بیان اینکه نحوه »انجام کار 
اخالقی  مسائل  حوزه  در  نظارت  زمینه  در 
این  در  کرد:  نشان  است«، خاطر  فرعیات  از 
کنیم؛  جدا  فرعیات  از  را  اصول  باید  زمینه 
فرد  یک  برخورد  به  راجع  که  است  زمانی 
نقد  نیرو  به روش مواجهه یک  نقد و نسبت 
داریم و زمانی است که راجع به اصل آن نقد 
داریم و می گوییم که اصاًل تذکر نه، که این 
پسندیده و قابل دفاع نیست؛ من بر این باورم 
و  استانداردها  رعایت  با  لکن  آری،  تذکر  که 
شیوه هایی کرامت و عزت انسان ها حفظ شود.

در  مجلس  فرهنگی  کمیسیون  رئیس  نایب 
پایان با تاکید بر اینکه بر اساس قانون نیروی 
اخالقی  امنیت  تامین  حوزه  در  انتظامی 
نیروی  کار  کرد:  تاکید  دارد،  مسئولیت 
انتظامی حفظ نظم است و این نیرو نیز امروز 
برابر قانون به وظایف خود عمل می کند؛ اگر 
نقص و کاستی وجود دارد، مجلس می تواند 
کند.  کمک  مساله  این  به  قانون گذاری  در 
االن در کمیسیون فرهنگی کمیته ویژه ای با 
عنوان امر به معروف وجود دارد که وظیفه اش 
ارتباط با ستاد امر به معروف و هماهنگی با 
اثر  مدل  یک  به  رسیدن  برای  کشور  وزارت 
وقتی  است؛  عفیفانه  زیست  درباره  بخش 
مدل زیست عفیفانه طراحی شود، آرامش به 

جامعه بازمی گردد.

راه اندازی سانتریفیوژهای 
جدید تکلیف قانونی
 دولت سیزدهم بود

کارشناس مسائل غرب آسیا گفت: راه اندازی 
مانده ای  عقب  برنامه  جدید،  سانتریفیوژهای 
است که دولت سیزدهم آن را آغاز کرده و به 
عنوان یک تکلیف قانونی برای رفع نیاز کشور 

به میله سوخت و برای تولید برق است.
مسائل  کارشناس  کوشکی،  صادق  محمد 
سیاست  خبرنگار  با  گو  گفت و  در  بین الملل 
ماشین  صدها  راه اندازی  ایرنا  خارجی 
سانتریفیوژها از سوی ایران را رفتاری طبیعی 
دانست و گفت: ما برای تغذیه نیروگاه بوشهر 
بوشهر  نیروگاه  بتوانیم سوخت  اینکه  برای  و 
فعال  هسته ای  نیروگاه  اولین  عنوان  به  را 
خودمان و همچنین برای نیروگاه های بوشهر 
است  قرار  که  هایی  نیروگاه  سایر  و  و۳   ۲
هزار سو  به ۱۹۰  کنیم  تامین  ساخته شود، 

به عنوان فرآیند طوالنی نیاز داریم.
افزود:  تهران  دانشگاه  علمی  این عضو هیات 
ما بر اساس محاسبه در طول سال های آینده 
در دوره میان مدت به ۲۰ هزار مگاوات برق 
هزار   ۲۰ باید  یعنی  داریم.  نیاز  هسته ای 
نیاز آینده مان به برق را از طریق  از  مگاوات 
این  و  کنیم  تامین  هسته ای  نیروگاه های 
جمهوری  برای  توسعه ای  جدی  برنامه  یک 
اسالمی ایران است و برای اینکه بتوانیم این 
نیازهای  باشیم و  را داشته  ۲۰ هزار مگاوات 
وارد  باید  کنیم  تامین  را  آینده مان  و  حال 
چرخه ای شویم که منجر به تولید میله های 

سوخت شود.
هزار  حاضر  حال  در  کرد:  بیان  کوشکی 
که  می شود  تولید  بوشهر  در  برق  مگاوات 
و  است  روسیه  از  وارداتی  آن  سوخت  میله 
همین  به  کنیم،  شروع  فرآیند  این  از  باید 
بود  و چشم اندازی  افق  سو  هزار  دلیل ۱۹۰ 
که ما به عنوان یک ضرورت اولیه برای تولید 

و جزو شروطی هم  داشتیم  نیاز  آن  به  برق 
بارها در تذکراتشان در  انقالب  بود که رهبر 
نظر  براساس   ۹۵ و   ۹4  ،۹۳ سال های  طول 
باید  ما  که  بودند  کرده  اعالم  کارشناسان 
این مقدار توان غنی سازی را داشته باشیم و 
حرکت دولت به این سمت و سو برای جبران 

عقب ماندگی ها است.
وی عنوان کرد: متاسفانه در ۱۰ سال گذشته 
این حرکت متوقف شده است یعنی حرکت به 
سمت و تولید پایه  ۱۹۰ هزار سو که ما برای 
تولید میله سوخت برای برق نیاز داریم برنامه 
عقب مانده ای است که دولت سیزدهم آن را 
آغاز کرده و به عنوان یک تکلیف قانونی برای 
رفع نیاز کشور به میله سوخت و برای تولید 
نباید  دیگری  موضوع  هیچ  با  که  است  برق 

پیوند بخورد.
سد  دولت  که  همانطور  شد:  یادآور  کوشکی 
و نیروگاه برای تولید برق می سازد اینجا هم 
طول  در  که  برنامه ای  اساس  بر  است  قرار 

هزار   ۲۰ باید  شده،  مصوب  قبل  سال های 
مگاوات برق هسته ای داشته باشیم. این یک 
تولید  به سمت  اینکه  برای  است  گام جدی 
۲۰ هزار مگاوات برق که به شدت هم به آن 

نیاز داریم، برویم. 
وی افزود: به همین دلیل باید این اقدام دولت 
را  سانتریفیوژها  ماشین  صدها  راه اندازی  در 
قید  و هیچ  دید  توسعه ای  و  عمرانی  اقدامی 
اگر  کنیم.   اضافه  آن  به  نباید  را  دیگری 
بخواهیم با مازوت و گازوئیل برق تولید کنیم 
بتوانیم  تا  کنیم  وارد  مازوت  و  گازوئیل  باید 
و  نیست  شدنی  کار  این  و  کنیم  تولید  برق 
معنی ندارد این یک موضوع فنی است و نباید 
آن را به هیچ موضوع دیگری گره بزنیم این 
برنامه و مصوبه دولت های قبل  موضوع جزو 
بوده که متوقف شده و کاماًل کارشناسی است 
است  برق  تولید  برای  هم  آن  انداز  چشم  و 
تکلیف  را  اقدام  این  سیزدهم  دولت  حال  و 

قانونی خود می داند.

نایب رئیس کمیسیون فرهنگی مجلس:

در نظارت بر مسائل اخالقی
 کرامت و عزت افراد باید حفظ شود


