
تحریم های ایران 
ممکن است به زودی برداشته شوند

 مقصران حادثۀ ساختمان متروپل آبادان 
مشخص شدند
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نماینده روسیه در مذاکرات وین گفت: تحریم ها علیه ایران ممکن 
روسیه  علیه  تحریم ها  مورد  در  اما  شوند،  برداشته  به زودی  است 
نمی شود چنین گفت.میخائیل اولیانوف نماینده روسیه در مذاکرات 
ایران ممکن است به زودی  وین در توییتی نوشت: تحریم ها علیه 
برداشته شوند. اما در مورد تحریم ها علیه روسیه نمی شود چنین 

گفت. تنها بخشی از آنها مربوط به اوکراین است. ....

گزارش  اسالمی گفت:  عمران مجلس شورای  رئیس کمیسیون   
کمیسیون عمران از حادثه ریزش ساختمان متروپل آماده و تقدیم 
هیات رئیسه مجلس شورای اسالمی ارسال شده که هفته جاری 
رضائی  محمدرضا  شد.   خواهد  قرائت  مجلس  علنی  صحن  در 
کوچی با اشاره به نهایی شدن گزارش کمیسیون عمران در مورد 
حادثه ریزش ساختمان متروپل گفت: از ابتدای کار در انتخاب ...
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استان برای گردشگری آبی 
ظرفیت های زیادی دارد

همه چیز درباره رمزارزها، 

از کالهبرداری و فیشینگ 
تا تله »شت کوین ها«

فرماندارباشت :

 راه اندازی کشتارگاه و کارخانه 
بازیافت زباله ضروری است

های  زیرساخت  توسعه  گفت:  باشت  فرماندار 
های  طرح  اجرای   با  شهرستان  این  بهداشتی 
کشتارگاه و کارخانه بازیافت زباله در این شهرستان 
ضروری است.  نادرگرامی شامگاه  شنبه در آیین 
کارخانه  نبودن  افزود:  باشت  خبرنگاران  از  تجلیل 
در  زیست محیطی  زباله موجب مشکالت  بازیافت 
این طرح  اندازی   راه  این شهرستان می شود که 
های  آلودگی  کاهش  در  مهمی  نقش  تواند  می 
با  وی  شود.  شهرستان  این  در  محیطی  زیست 
باشت  اینکه ساخت یک کشتارگاه جدید در  بیان 
نیازی ضروری است گفت: زمین مورد نیاز ساخت 

کشتارگاه باشت پیش  بینی شده که....

رئیس مجلس شورای اسالمی گفت:تعرض 
جنایتکارانی  پایه  که  حرم  مدافعان  به 
عزیزمان  سرزمین  از  را  داعش  همچون 
اعتباری  بی  و  رسوایی  جز  کردند،  کوتاه 
برای تعرض کنندگان و حامیان آنها نتیجه 

ای ندارد.
روز  علنی  نشست  در  قالیباف  محمدباقر   
یکشنبه )۲۳ مرداد( مجلس شورای اسالمی 
فرارسیدن  گفت:  دستور  از  پیش  نطق  در 
روز مقاومت اسالمی یادآور مقاومت جانانه 
است  روزه   ۳۳ جنگ  در  لبنان  اهلل  حزب 
رژیم  با  مبارزه  از  جدیدی  فصل  آغاز  و 
گرامی  را  بود،  صهیونیستی  جنایتکار 
اسالمی  شورای  مجلس  رییس  می دارم. 
فلسطین  اسالمی  جهاد  جنبش  افزود: 
علیه  اسالمی  مقاومت  از  حلقه  آخرین  در 
و  نویدبخش  صهیونیست،  جنایتکاران 
جهاد  حرکت  شد.  ظاهر  کوبنده  درهم 
از  بخش  هر  امروز  که  کرد  ثابت  اسالمی 
توانایی در هم  تنهایی  به  اسالمی  مقاومت 
کوبیدن عمیق ترین الیه های دفاعی رژیم 
صهیونیستی و خرد کردن اراده آنها را دارد.

و  اتحاد  سایه  در  امروز  اینکه  بیان  با  وی 
همدلی همه جریان های مقاومت با قاطعیت 
می گویم زوال دشمن غاصب نزدیکتر از هر 
هشت  به  غریب  کرد:  تصریح  است،  روز 
صهیونیستی  رژیم  جنایت  و  تبهکاری 
است  ساخته  آشکار  منصفی  بیننده  برهر 
که  جنایات این رژیم در گرو ایجاد ناامنی، 
سازمان  جنایت  و  اشغال  ترور،  اختالف، 

یافته در سراسر منطقه است.
جهان  که  روزی  هر  کرد:  تاکید  قالیباف 
ها  صهیونیست  بیشتر  های  جنایت  شاهد 
با همدستی  آنها  نقشه های شوم  و   است 
بیشتر  ارتجاعی  و  استکباری  رژیم های 
سرافراز  مدافعان  نقش  می شود،  مال  بر 
ایران  امنیت  از  دفاع  در  حرم  پرافتخار  و 

عزیزمان و ثبات منطقه آشکارتر ...

صنایع دستی  و  گردشگری  میراث فرهنگی،  مدیرکل   
کهگیلویه و بویراحمد گفت: استان با داشتن ۲ سد آبی 
شاه قاسم و کوثر، چند رودخانه و صدها چشمه سار و 
آبشار پرآب، مکانی بسیار مناسب برای سرمایه گذاری 
در بخش گردشگری آبی است. سعید طالبی پور روز 
استاندار  اقتصادی  معاون  بازدید  حاشیه  در  یکشنبه 
بویراحمد،  شهرستان  گردشگری  مناطق  از  استان 
قابلیت  قاسم  اظهار کرد: منطقه گردشگری سد شاه 
سرمایه گذاری های بزرگ دارد که نیازمند توجه جدی 
میراث فرهنگی،  مدیرکل  است.  استانی  مسئوالن 

گردشگری و صنایع دستی کهگیلویه و بویراحمد...

مدیر کل میراث فرهنگی و گردشگری عنوان کرد:
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رئیس دانشگاه علوم پزشکی یاسوج:

کرونا تا سال ها 
همراه ما خواهد بود 

 مدیر کل ارتباطات، فناوری و اطالعات استان:

۱۵۰ روستای 
کهگیلویه و بویراحمد

 به اینترنت پایدار وصل می شوند

تعرض به قهرمانان ملی
 نتیجه ای جز رسوایی ندارد
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نسبت به مناسبت های مذهبی در کهگیلویه و بویراحمد؛

مدیران
 بی تفاوت نباشند

3

رئیس پلیس راهنمایی و رانندگی فراجا ضمن انتقاد از بی توجهی برخی 
از دستگاه ها به وظایف خود در امر کاهش جانباختگان و آسیب دیدگان 
و  جاده  و  خودرو  ایمنی  افزایش  ضرورت  بر  دیگر  بار  رانندگی  تصادفات 

همچنین اصالح قوانین به منظور افزایش بازدارندگی آن تأکید کرد.
 سردار سیدکمال هادیانفر در نشست خبری که پیش از ظهر روز شنبه  در 
سالن همایش های نورالرضا برگزار شد، گفت: حوزه پلیس راهور حوزه کامال 
متفاوتی است که با جان مردم سروکار دارد. دیگر بخش ها و حوزه ها در 
کشور نیز مسئولیت های مهمی دارد؛ اما هیچ کدام به اندازه پلیس نیست 
که مستقیما بر جان مردم تمرکز داشته باشد. برای درک بهتر اهمیت این 
موضوع باید بگویم که در همین یک ساعتی که این جلسه برگزار شد دست 
کم دو نفر در جاده های ما و در تصادفات رانندگی کشته شدند و ۵۰ نفر 
برای  نفرشان  تعداد دست کم ۲۰  این  از  نیز دچار مجروحیت شدند که 
همیشه دارای معلولیت شدند. این آمار به هیچ عنوان پذیرفته شده نیست.

هادیانفر ادامه داد: ۵۱ درصد از جانباختگان حوادث رانندگی در دم و در 
همان صحنه تصادفات جان خود را از دست می دهند که از این تعداد ۳4 
درصد سرنشین خودرو هستند. 4۹ درصد نیز بعد از تصادف جان خود را 
از دست می دهند که در این میان 4۳ درصد در بیمارستان و ۶ درصد در 

حین انتقال جان خود را از دست می دهند.

نبود تجهیزات تشخیص خونریزی مغزی، در برخی بیمارستان ها
رئیس پلیس راهور فراجا ادامه داد: آمار 4۳ درصدی مرگ آسیب دیدگان 
از  بسیاری  در  متأسفانه  است.  باالیی  آمار  بیمارستان ها  در  تصادفات 
بیمارستان های ما ابزار و تجهیزات مربوط به تشخیص ضربه مغزی شدن 
یا خونریزی داخلی وجود ندارد. فرد به بیمارستان منتقل می شود، از او 
سوال می پرسند که آیا سردرد یا سرگیجه دارد یا خیر و ناگهان بعد از یک 
ساعت همین فرد در بیمارستان یا حتی در خانه و به دلیل خونریزی داخلی 
یا ضربه مغزی فوت می کند. الزم است به این موارد توجه ویژه ای شود و 

این تجهیزات و امکانات برای بیمارستان ها فراهم شود.
هادیانفر با تأکید بر اینکه در شرایطی هستیم که باید صادقانه عمل کنیم، 
گفت: تصادفات تعارف بردار نیست. تصادف به عامل انسانی، خودرو و راه 
بازمی گردد و واقعیت این است که نه خودرو، نه راه و نه عامل انسانی ما 
مناسب نیست. دلیل تصادفات به قوانین باز می گردد؛ اما قوانین ما بازدارنده 
نیست. وقتی در اصفهان یک خانمی فردی را در تصادف کشته و بعد می 
گوید دیه اش را می دهم این یعنی قوانین ما بازدارندگی کافی را ندارد که 

الزم است این موضوع نیز مورد توجه جدی قرار بگیرد.
افزود:  و  اشاره کرد  اسقاط خودروها  به موضوع  فراجا  راهور  پلیس  رئیس 
اسقاط  روند  و  است  شده  قیف  انتهای  مانند  ما  خودروی  خروجی  امروز 
خودرو بسیار کند است و در واقع می توان گفت که اصال به آن توجه نمی 
شود. وقتی یک خودرو ۲۰ بار تصادف کرده و بعد وارد جاده می شود و 
باز هم تصادف می کند و این بار باعث مرگ چندین نفر می شود. این ها 
مواردی است که باید به آن توجه شود. ما تا کی باید تعارف کنیم و فقط 

از یکدیگر تشکر کنیم.
هادیانفر افزود: سال ۸۳ من در پلیس راهور بودم. آن زمان ۵۲۰۰ نقطه 
حادثه ساز در کشور بود. زمانی که دوباره به پلیس راهور بازگشتم در سال 
۹۸ خواستند که آمار نقاط حادثه خیز در شهرها و جاده ها را به ما بدهند. 
باز هم آمار ۵۲۰۰ نقطه بود. خب چرا در این مدت کاری نشده. ما تا کی 
باید بپذیریم که راه اصلی ما جدا شونده نداشته باشد و آن وقت دو پژو که 
در هر دو آن ها اعضای خانواده حضور دارند بیایند و در این راه شاخ به 
شاخ با هم برخورد کنند و منفجر شوند و کسی هم کاری از دست شان بر 

نمی آید و این جان های عزیز پر پر شوند.

رئیس پلیس راهور فراجا ادامه داد: یک زمان به ما می گفتند در مصاحبه 
می  آسیب  تولید  روند  به  که  چرا  نیاورید  خودروها  از  نامی  هیچ  هایتان 
می  قربانی  خودروها  این  همچنان  چرا  اما  نیاوردیم  نامی  ما  خب  خورد. 

گیرد. امروز وضعیت چه شده است؟.
گفت:  دهیم،  می  کشته  محورهایمان  در  همچنان  ما  اینکه  بیان  با  وی 
شد  کشور  وارد  کرونا  که  وقتی  چطور  است.  ویروس  مانند  نیز  تصادفات 
تمام کشور برای مقابله با آن بسیج شدند باید در برابر ویروس تصادفات نیز 
همین رویکرد را داشته باشیم. اتفاقا ویروس کرونا رفع می شود اما ویروس 
تصادفات رفع نمی شود و الزم است که تمام کشور و تمام دستگاه ها برای 
مصدومان  و  جانباختگان  آمار  بتوانیم  ما  تا  شوند  بسیج  آن  آمار  کاهش 

حوادث رانندگی را کاهش دهیم.
سال  اواخر  که  ترافیک  عالی  شورای  جلسه  تشکیل  به  اشاره  با  هادیانفر 
به  آن جلسه  در  برگزار شد، گفت: من  رئیس جمهور  ریاست  به  گذشته 
رئیس جمهوری گفتم که همین که دولت بخواهد در این زمینه ورود کند 
۵۰ درصد کار ما حل است. من تکالیف دستگاه ها را خدمت رئیس جمهور 
دهد  انجام  باید  که  کارهایی  بابت  دستگاهی  هر  از  گفتم  و  کردم  عرض 
گزارش بخواهید و اولین دستگاه نیز پلیس باشد و از من رئیس پلیس راهور 
گزارش بخواهید که چه کارهایی انجام داده ام و اگر به وظایفم عمل نکرده 

بودم حتما با من برخورد کنید و با دیگر دستگاه ها نیز به همین شکل.

چرا وزارت بهداشت هیچ کاری درباره تصادفات نکرده است
رانندگی  با تصادفات  بهداشت در مواجهه  از عملکرد وزارت  ادامه  وی در 
انتقاد کرد و گفت: چرا وزارت بهداشت هیچ کاری با تصادفات ندارد، چرا 
هیچ گامی برنمی دارد. با سالم و صلوات که کار پیش نمی رود. من هم 
می توانم بایستم و تشکر کنم و بعد از پنج سال هم یک لوح تقدیر بگیرم 
و بروم اما ما فردا جواب مردم را چگونه می خواهیم بدهیم. چه جوابی در 
برابر آمار فوتی ها و جانباختگان خواهیم داشت. این ها موارد مهمی است 

که باید توجه کنیم.
رئیس پلیس راهور فراجا افزود: معتقدم که با ساده ترین اقدام و حداقل 
از آمار جانباختگان و مصدومان حوادث رانندگی کم  توان  منابع هم می 

کنیم.
انتقاد کرد و گفت:  نیز  از عملکرد دولت قبل در قبال تصادفات  هادیانفر 
دولت به استناد ماده ۱۰۸ مسئولیت داشته و نه فقط این دولت بلکه همه 
در  نکردند؟. چرا هشت سال  اما چرا رسیدگی  دارند  ها مسئولیت  دولت 
از کمیسیون ها حضور پیدا  بودند و هیچ کاری نکردند و در یکی  دولت 
نکردند. خوشبختانه جلسه عالی ترافیک شب عید با حضور رئیس جمهوری 

برگزار شد؛ اما این جلسه باید دست کم هر سه ماه یک بار برگزار شود.
رئیس پلیس راهور فراجا با اشاره به هجمه هایی که بعد از انتقادات وی 
از کیفیت خودروها روانه وی شد، افزود:  در حوزه سایبری اصلی داریم به 
نام اصل الجیک یعنی این طور تصور کنید که ممکن است ما ساختمانی 
را ببینیم و در ظاهر همه چیز عادی باشد اما مثال فرض کنید اگر با یک 
عینکی به آن نگاه کنیم هکرها و اقداماتی را می بینیم که قصد نفوذ به آنجا 
را دارند. چیزهایی که در ظاهر دیده نمی شوند اما در باطن فشار و هجمه 

آن وجود دارد. اگر به من هم نگاه کنید همین مشکالت رادارم و شاید با 
همین دید، امروز من با یک لباس پاره یا زخم های بر تن اینجا هستم. چرا 
که خیلی ها مانع شدند و ما را کشیدند که حرفی نزنیم اما واقعیت این 
است که بعد از تصادف بهبهان دیگر آستانه تحمل ما تمام شد و تصمیم 

گرفتیم تا راجع به خودرو حرف بزنیم.
وی افزود: برخی خودروسازها پیش ما می آیند و می گویند ۱۶4 برنامه 
ایمنی و کیفیت داریم. من می گویم که برنامه روی کاغذ که به درد نمی 
خورد. در عمل چه کاری انجام داده اید. فقط در یک مورد ورق ماشین باید 
فوالد کم کربن باشد اما در خودروهای ما از حلب سه الیه استفاده می شود 
پس معلوم است که در این شرایط با یک تصادف ساده خودرو مچاله می 
شود و آتش می گیرد. آیا خودروسازان ما ایربک و تمرکز را درست کردند؟ 
فقط به تولید و تولید فکر می کنند تا از یک میلیون به سه میلیون برسند. 

باید به جان مردم هم اهمیت بدهند و جان مردم برایشان مهم باشد.
هادیانفر افزود: خودروسازان چقدر از این ۲۰۰۰ میلیارد درآمد روزانه خود 
را صرف ایمنی و کیفیت خودروهای خود می کنند. خیلی ها به من می 
گویند که این حرف ها را نزن اما نمی توانم در برابر جان مردم سکوت کنم. 
نهایتا یک لوح هم به من می دهند و من هم می روم اما باید حرفم را بزنم 
و حاال صرف نظر از مسئوالن این خبرنگاران و رسانه ها هستند که باید این 

مطالبات را پیگیری کنند.
وی با اشاره به واردات خودرو به کشور گفت: یک زمانی شنیدیم که قصد 
دارند خودرویی کمتر از ۱۰ هزار دالر هندی بیاورند. خب این چه کاری 
است اگر قرار باشد خودرو ناایمن هندی را وارد کنند همین تیبا و پراید 
گوییم  می  اما  هستیم  خودرو  واردات  موافق  ما  دیگر.  بود  هم  خودمان 

واردات خودروی ایمن. در واردات باید کیفیت خودرو ارتقاء پیدا کند.

کاهش جانباختگان تصادفات با واردات خودرو
رئیس پلیس راهور فراجا افزود: زمانی که در سال ۸۵ واردات خودرو آزاد 
تولید داخل داشت و حتی  بر خودروهای  تأثیر مستقیم  این موضوع  شد 

کشته های ما نیز کاهش پیدا کرد.

تست معاینه فنی با سیخ کباب!
وی به تعیین سن فرسودگی خودرو در قانون نیز اشاره کرد و گفت: قانون 
آمده و سن فرسودگی خودرو را مشخص کرده اما از آن طرف یک نفر رفته 
کدام  باشد.  معیار  باید  فنی  معاینه  که  کرده  شکایت  عدالت  دیوان  در  و 
می  اگزوز  وارد  را  کباب  سیخ  تهران  اطراف  همین  در  وقتی  فنی  معاینه 
کنند و مثال با آن تست چهارگاز می گیرند من نمی توانم چشمم را روی 
این موارد ببندم. گاهی برخی از این شرکت های معاینه فنی ما را دعوت 
می کنند و می گویند از ما حمایت کنید. چه حمایتی باید بکنیم وقتی در 
طرف دیگر جان و ایمنی مردم وسط است. خب این ها را به خاطر پولش 

می گویند اما جان مردم مهمتر است.
هادیانفر به آمار مرگ کودکان در حوادث رانندگی نیز اشاره کرد و گفت: 
۱۸ درصد از فوتی های ما در تصادفات رانندگی کمتر از ۱۸ سال دارند. 
این ها چه گناهی کرده اند که باید آینده شان این طور تباه شود. چند وقت 

پیش از یک بیمارستان بازدید کردم. در آنجا فردی بود که می گفت ۲۰ 
سال است درگیر درمان عوارض ناشی از تصادفات است و بیش از ۲۰ عمل 

سنگین جراحی انجام داده است. به این ها باید توجه شود.
رئیس پلیس راهور فراجا به حمایت های مقام معظم رهبری و تأکیدات 
ایشان مبنی بر ارتقاء ایمنی تولیدات داخل نیز اشاره کرد و گفت: زمانی 
که ما از ایمنی خودرو صحبت کردیم متأسفانه کسی سمت ما نیامد و در 
نهایت این مقام معظم رهبری بود که به این موضوع ورود کردند و شخصا 
تأکید  خودروها  ایمنی  و  کیفیت  ارتقاء  ضرورت  بر  سخنرانی  چندین  در 
داشتند. خب حاال دیگر حجت بر همه تمام است. خودروسازان اگر به حرف 
من گوش نمی دهند به حرف رهبر معظم انقالب گوش دهند. آقای وزیر 
مربوطه باید از خودروسازان مطالبه کند که در راستای عمل به فرمایشات 

رهبری چه کرده اند.
این است که  واقعیت  اما  دارد  افزود: دولت خیلی مشغله و گرفتاری  وی 
موضوع ترافیک و هر آنچه که مربوط به تصادفات است مهم است به همین 
دلیل نیز تأکید دارم که شورای عالی باید هر سه ماه یک بار جلسه داشته 
باشد. امروز رفع ۳۰۰۰ نقطه حادثه خیز در جاده ها ۵۰۰۰ میلیارد اعتبار 
می خواهد. سال گذشته بیش از ۶۰۰۰ میلیارد را ما به خزانه ریختیم و 
قانون و نحوه هزینه کرد آن نیز مشخص است. خب پول ها کجا رفته است. 
ایم چرا به دستگاه هاییکه  این سال ها پول هایی که ما ریخته  در تمام 
پیش  از ۱۵ سال  که  نگرفته  تعلق  قانون سهم شان مشخص شده  طبق 
تاکنون همچنان نقاط حادثه ساز ما همان نقاط است. چرا آمبوالنس ها 
و خودروهای امداد و نجات ما مناسب شرایط جاده ای نیست. چرا گشت 
های پلیس تأمین نشده است. ما باید به ازای هر ۱۲۰ کیلومتر در ۲۹۰ 

هزار کیلومتر در راه های کشور گشت داشته باشیم.
وی با بیان اینکه کمیسیون اصل ۹۰ مجلس اخیرا به این موارد ورود کرده 
این موارد توجه شود.  به  امیدواریم که  را دارد، گفت:  بررسی آن  و قصد 
امروز در ۷۰۲ شهر ما هنوز پلیس راهور مستقر نیست و باید این موارد 

فراهم شود.

برگ سبز ۶۰ درصد هزینه های مردم را کاهش داد
هادیانفر در ادامه به موضوع برگ سبز خودروها و تبدیل آن به سند رسمی 
خودرو نیز اشاره کرد و گفت: خوشبختانه درباره برگ سبز پلیس پیگیری 
زیادی کرد و در نهایت دولت نیز با ما همراهی کرد. حاال دیگر هیچ الزامی 
به ثبت سند رسمی خودرو در دفترخانه ها نیست و همین موضوع هم 4۰ 
تا ۶۰ درصد هزینه های مردم را کاهش داد. از این ماجرا ریالی به پلیس 
راهور تعلق نمی گیرد اما قصد ما راحتی مردم بود. خوشبختانه به زودی نیز 
این موضوع در دستور کار مجلس قرار می گیرد و ان شاءاهلل تبدیل به قانون 

می شود و دیگر هیچ اما و اگری در این طرح باقی نمی ماند.
دادیم.  تغییر  را  نیز روش  ها  موتورسیکلت  توقیف  مورد  در  ما  افزود:  وی 
موتورسیکلت برای برخی از مردم وسیله زندگی و امرار معاش است. البته 
که ما به اجرای قانون مکلف هستیم اما اجرای قانون به طرفیت مردم است 

و ما وظیفه خود می دانیم که حال مردم را خوب کنیم.
هادیانفر با تأکید بر اینکه باید برویم به سمت اصالح قوانین، افزایش ایمنی 
خودرو، ارتقای ایمنی جاده ها و... گفت: این موضوع با همراهی و همکاری 
خبرنگاران و اصحاب رسانه شدنی است. ما برنامه داریم که در برنامه هفتم 
توسعه که این روزها در حال نگارش است آمار جانباختگان حوادث رانندگی 
ما طی یک برنامه پنج ساله به زیر ۸۰۰۰ نفر برسد. همچنین باید ۳۰۰ 
هزار مورد فوتی به ۱۵۰ هزار نفر کاهش پیدا کند. این موارد شدنی است 
به شرط آنکه تمام دستگاه ها به وظایف خود عمل کنند و پای کار بیایند.

انتقاد پلیس از وزارت بهداشت در مورد تصادفات
 تست معاینه فنی با سیخ کباب در اطراف تهران
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اخالق مداری شاخصه اصلی
 مدیریت در نظام اسالمی است

و  کهگیلویه  فتح  سپاه  در  فقیه  ولی  نمایندگی  مسئول 
مدیریتی  آفت های  باید  مدیران  اینکه  بیان  با  بویراحمد 
گفت:  کند  آفت  از  عاری  را  خود  حوزه  و  شناسایی  را 
اخالق مداری شاخصه اصلی مدیریت در نظام اسالمی است.

حجت االسالم سیروس حکمتی نیک روز یکشنبه در آیین 
تکریم و معارفه نماینده ولی فقیه در سپاه ناحیه گچساران، 
با بیان اینکه یکی از عرصه های جهاد تبیین، تبیین زوایای 
فرهنگ و تاریخ ساز عاشوراست افزود: ضرورری است  این 

عرصه ارزشمند برای افکار عمومی بیان شود.
وی بیان کرد: دو خطر عمده همواره در جهان اسالم ممکن 
است به وجود بیاید که باید این خطرات را بشناسیم و برای 

مبارزه آن به جهاد بپردازیم.
حکمتی نیک  در ادامه با بیان اینکه نخستین خطر ،دشمن 
بیرونی می باشد  که خارج از مرزهای اعتقادی نظام اسالم 
اسالمی  نظام  منظومه  که  خطری  دومین  کرد:  ابراز  است 
را تهدید می کند، خطر اضمحالل تفکر اسالمی درون نظام 
اسالم است، که در صورت بی تفاوتی مسلمانان و بی توجهی 

این خطر تهدیدکننده است.
حکمتی نیک گفت: جهاد، مقاومت، استقامت تنها راه مبارزه 

با دشمنان است.  
وی ادامه داد: در حادثه عاشورا فداکاری، از خودگذشتگی، 
والیتمداری، گذشت و ایثار به زیبایی از سوی امام حسین و 

یارانش تفسیر و به تصویر کشیده شد.
برای  الزم  تجربه  و  مهارت  اینکه  بیان  با  نیک  حکمتی 
مدیریت بسیار ضروری است گفت: مدیر باید از علم ، دانش، 
در  بتواند  باشد،تا  برخوردار  مسئولیت  برای  کافی  تخصص 

فرآیند مدیریت موفق باشد.
وی ادامه داد:مدیر خوب مدیری است که زیاد به فکر عبرت 
گرفتن از دیگران باشد، خوبی ها و ایرادات مدیران قبلی را 

ببیند و رفع ایرادات کند.
فرمانده سپاه ناحیه گچساران تصریح کرد: عاشورا دارای پیام 
ها و آموزه های بسیار حکمت آموزی است که باید آن را سر 

لوحه کار و زندگی خود قرار دهیم.
سید حمزه محقق زاده ابراز کرد: امام حسین خود و یارانش 

به شهادت رسیدند و لی در مقابل ظلم سر خم نکردند.
در این آیین زحمات حجت االسالم سید اله بخش موسوی 
به سمت  نیا  عرفانی  االسالم محمد هادی  تجلیل و حجت 

نماینده ولی فقیه در سپاه ناحیه گچساران منصوب شد.

برای پیاده روی اربعین حسینی؛

بیش از ۱۳ هزار نفر در استان
 نام نویسی کردند

مدیر سازمان حج و زیارت کهگیلویه و بویراحمد گفت: ۱۳ 
هزار و ۱۸۱ نفر از این استان برای پیاده روی اربعین حسینی 

در سامانه سماح نام نویسی کرده اند.
خبرنگاران  جمع  در  یکشنبه  روز  نژاد  قوامی  محسن  سید 
افزود: زمان نام نویسی متقاضیان ساعت ۲4 دیروز به پایان 
رسید و در صورت تمدید مهلت ثبت نام از سوی سازمان حج 

و زیارت، اطالع رسانی خواهد شد.
 وی عنوان کرد: اکنون پیش ثبت نام انجام شده و قطعی 
شیوه  رعایت  نهایی،  نام  ثبت  اعالم  زمان  با  اما  نیست، 
با  واکسن  کارت  داشتن  و  بهداشتی  شده  تدوین  نامه های 

تزریق حداقل ۲ مرحله واکسن الزامی است.
از تاریخ  قوامی نژاد داشتن گذرنامه با حداقل ۶ ماه اعتبار 
متقاضیان  گفت:  و  کرد  عنوان  الزامی  را  زائران  برای  اعزام 
باید  لزوم  اربعین حسینی در صورت  راهپیمایی  شرکت در 

نسبت به دریافت گذرنامه جدید اقدام کنند.

۱۵۰ روستای کهگیلویه و بویراحمد
 به اینترنت پایدار وصل می شوند

 مدیر کل ارتباطات، فناوری و اطالعات کهگیلویه و بویراحمد 
گفت: ۱۵۰ روستای استان به شبکه ملی اطالعات و اینترنت 

با کیفیت و پایدار متصل می شوند.
سید محمود رادمنش روز یکشنبه در جمع خبرنگاران افزود: 
هم اکنون بیش از صد طرح ارتباطی در ۱۲۰ روستای باالی 

۲۰ خانوار در حال اجرا است.
وی ادامه داد: در حوزه توسعه زیر ساخت های ارتباطی نیز 
لنده،  لیکک،  ازجمله  نوری در مناطقی  فیبر  ۳۷۰ کیلومتر 

دهدشت، مارگون، آجم و زیالیی به زودی اجرا می شود.
به  اشاره  با  استان  اطالعات  و  فناوری  ارتباطات،  کل  مدیر 
اینکه قطعی برق از جمله دالیل قطعی اینترنت است گفت: 
را  فرسوده  شبکه های  استان  برق  نیروی  است شرکت  قرار 

اصالح کند.
به گفته رادمنش با توجه به تعهدی تجهیز و اتصال شبکه 
اینترنت روستاهای استان به شبکه ملی، عقب ماندگی های 
استان در این زمینه جبران می شود و ۷۲۱ روستای باالی 
متصل  ملی  پرسرعت  اینترنت  شبکه  به  خانوار  بیست 

می شوند.

مدیرکل میراث فرهنگی، گردشگری و صنایع دستی:

کهگیلویه و بویراحمد برای گردشگری 
آبی ظرفیت های زیادی دارد

 مدیرکل میراث فرهنگی، گردشگری و صنایع دستی کهگیلویه 
و  قاسم  آبی شاه  داشتن ۲ سد  با  استان  بویراحمد گفت:  و 
کوثر، چند رودخانه و صدها چشمه سار و آبشار پرآب، مکانی 
بسیار مناسب برای سرمایه گذاری در بخش گردشگری آبی 

است.
معاون  بازدید  حاشیه  در  یکشنبه  روز  پور  طالبی  سعید 
شهرستان  گردشگری  مناطق  از  استان  استاندار  اقتصادی 
قاسم  شاه  سد  گردشگری  منطقه  کرد:  اظهار  بویراحمد، 
قابلیت سرمایه گذاری های بزرگ دارد که نیازمند توجه جدی 

مسئوالن استانی است.
مدیرکل میراث فرهنگی، گردشگری و صنایع دستی کهگیلویه 
و بویراحمد بیان کرد: توسعه گردشگری در برخی از مناطق 
هلدینگ های  سرمایه گذاری  نیازمند  بویراحمد  شهرستان 

بزرگ اقتصادی در سطح ملی است.
طالبی پور افزود: برخی از زیرساخت های گردشگری از جمله 
سال های  در  بهداشتی  سرویس  و  آالچیق  نشیمن،  سکوی 
ایجاد شده  قاسم  پذیر سد شاه  گذشته در منطقه گردشگر 

که جواب گوی نیاز مردم نخواهد بود.
وی بیان کرد: با حضور معاون اقتصادی استاندار ظرفیت های 

گردشگری منطقه سد شاه قاسم شهر یاسوج بررسی شد.
رودخانه  سرزمین  به  معروف  بویراحمد  و  کهگیلویه  استان   
های  آب  روان  از  درصد   ۱۰ تولید  وجود  با  خروشان  های 
کشور ،۵۷ رودخانه به طول یکهزار و 4۰۰ کیلومتر و۱۱ هزار 
کیلومتر آب راه ،دارای ظرفیت های بی نظیری در حوزه آب 
است که توجه به زیرساخت های مدیریت و حفظ این مایع 

حیاتی را ضروری کرده است.
میانگین میزان بارندگی سالیانه در این استان ۶۶۱ میلیمتر 

معادل سه برابر میانگین بارندگی در سطح کشور است.
براساس آماری که از سوی سازمان آب منطقه ای کهگیلویه 
و بویراحمد اعالم شده حجم آب تجدید پذیر استان هشت 
معادل ۸.۵ درصد کل آب  متر مکعب  میلیون و ۵۱۳ هزار 
ایران است. کارشناسان امور آب حجم نزوالت جوی کهگیلویه 
را ۱۰ میلیون و۲۵۹ متر مکعب  بویراحمد در طول سال  و 

برآورد می کنند.

فرماندارباشت :

 راه اندازی کشتارگاه و کارخانه 
بازیافت زباله در باشت ضروری است

این  بهداشتی  های  زیرساخت  توسعه  گفت:  باشت  فرماندار 
شهرستان با اجرای  طرح های کشتارگاه و کارخانه بازیافت 

زباله در این شهرستان ضروری است. 
نادرگرامی شامگاه  شنبه در آیین تجلیل از خبرنگاران باشت 
زباله موجب مشکالت زیست  بازیافت  نبودن کارخانه  افزود: 
محیطی در این شهرستان می شود که راه اندازی  این طرح 
می تواند نقش مهمی در کاهش آلودگی های زیست محیطی 

در این شهرستان شود.
وی با بیان اینکه ساخت یک کشتارگاه جدید در باشت نیازی 
ضروری است گفت: زمین مورد نیاز ساخت کشتارگاه باشت 
امسال  پایان  تا  طرح  این  است  امید  که  شده  بینی  پیش  

ساخته شود.
گرامی اظهار داشت: طرح های مهمی در زمینه زیر ساخت 
های کشاورزی و جاده ای در مناطق مختلف این شهرستان 

در دست اجراست. 
وی افزود: عملیات زیرسازی و آسفالت ۱۰۰ هزار مترمربع از 
معابر روستایی شهرستان باشت در قالب ۲۸ روستا تا پایان 
امسال اجرا و تکمیل این طرح ها گامی به سوی رفاه اهالی 

خواهد بود.
گرامی تصریح کرد: آسفالت معابر روستاها در دست اجرا با 

اعتباری بیش از ۲۰۰ میلیارد انجام خواهد شد.
وی راه اندازی هفت سایت همراه اول را از اولویت های مهم 
شهرستان باشت در سالجاری عنوان کرد و گفت: اجرای این 
طرح ها به منظور تقویت زیرساخت های ارتباطی در دستور 

کار قرار گرفته است.
اینکه رویکرد دولتمردان در خصوص مناطق  بیان  با  گرامی 
دولت  مسووالن  گفت:  است  محور  عدالت  کشور  مختلف 
بررسی  برای  حوادث  از  پس  زمان  کمترین  در  سیزدهم 

مشکالت به مناطق خسارت دیده استان سفر کرده اند. 

احداث هفت طرح تولیدی نیروگاه 
خورشیدی در کهگیلویه و بویراحمد

و  کهگیلویه  استان  برق  نیروی  توزیع  شرکت  مدیرعامل 
اندازی  راه  با  برق  تولیدی  طرح  هفت  احداث  از  بویراحمد 
نیروگاه های خورشیدی در برخی از شهرستان های این استان 

خبرداد.
 جمال معتمدی زاده  در نشست بررسی راهکارهای احداث 
خصوصی  بخش  مشارکت  با  داشت:  اظهار  طرح ها،  این 
قراراست هفت طرح مهم و حیاتی نیروگاه خورشیدی با تولید 
۳۲ مگاوات در هفت نقطه استان کهگیلویه و بویراحمد که 
به تائید کارشناسان فنی رسیده اند احداث و وارد شبکه های 

توزیع نیروی برق این استان شوند.
وی با تشریح برخی آمارهای کنونی نیروگاه های خورشیدی 
با  خورشیدی  های  نیروگاه  کرد:  خاطرنشان  استان،  این  در 
در  شوند  احداث  قراراست  که  مگاوات   ۳۲ تولید  ظرفیت 
نقطه(، دلی بجک سپیدار   ۲ ( ُچرام ۱4 مگاوات  شهرستان 
سرآب  مگاوات،  چهار  بهمئی  َکت  مگاوات،  چهار  بویراحمد 
ننیز باشت چهار مگاوات، کالغ نشین گچساران چهار مگاوات 

و رود ِچک دیشموک ۲ مگاوات قرار دارند.
و  کهگیلویه  استان  برق  نیروی  توزیع  شرکت  مدیرعامل 
را حدود  نیروگاه ها  این  اشتغال مستقیم احداث  بویراحمد، 
۸۰ نفر ذکر و یادآورشد: سرمایه گذاری ایجاد شده در این 

طرح ها ۶۵۰ میلیارد تومان خواهد بود.
معتمدی زاده با بیان اینکه ُمتقاضیان بخش خصوصی برای 
 sataba.ir مشارکت در احداث این نیروگاه ها به سایت ساتبا
مراجعه و اطالعات الزم را از طریق این سایت دریافت کنند، 
یادآورشد: تمامی همکاری های الزم از سوی شرکت توزیع 
نیروی برق استان کهگیلویه و بویراحمد با ُمتقاضیان بخش 

خصوصی در این ارتباط صورت می گیرد.

کهگیلویه  استان  در  فقیه  ولی  نماینده 
و  استانی  مدیران  گفت:  بویراحمد  و 
و  معنویت  اخالق،  برابر  در  شهرستانی 
تفاوت  بی  مذهبی  و  ملی  مناسبت های 

نباشند.
نصیر  سید  المسلمین  و  حجت االسالم 
شورای  نشست  در  امروز  عصر  حسینی 
ارزش های  نشر  و  آثار  حفظ  هماهنگی 
مدیران  داشت:وظیفه  اظهار  مقدس  دفاع 
مناسبت های  و  معنویت  اخالق،  برابر  در 
و مسیرهای  بوده  و مذهبی سنگین  ملی 

فرهنگی را نباید ببندیم.
ما  همه  برای  عاشورا  اینکه  بیان  با  وی 
زمانی  کرد:  عنوان  است،  بزرگی  درس 
قیام  )ع(  اباعبداهلل الحسین  حضرت  که 
خود را آغاز کردند، خیلی ها می توانستند 
کمک کنند اما فریب دنیا را خوردند و با 
تطمیع و تهدید میدان را خالی را کردند 
که آن حادثه تلخ اتفاق افتاد و همه عالم 

را تکان داد.
و  کهگیلویه  استان  در  فقیه  ولی   نماینده 
بویراحمد افزود: امام خمینی )ره( هم که 
فرزند مکتب عاشورا بودند، قیام کردند و 
رفته رفته افرادی به میدان آمدند و انقالب 

اسالمی پیروز شد.
حسینی ادامه داد: بعد از پیروزی انقالب 
به میدان  قوا  تمام  با  اسالمی هم دشمن 
)ره(  امام  حضرت  یاران  اما  آمد،  جنگ 
میدان را خالی نکردند که آن حادثه تلخ 
عاشورایی اتفاق بیفتد و با همت وجود در 

میدان حاضر شدند.
انقالب  برکت  به  امروز  اینکه  بیان  با  وی 
پیروزی های  مقاومت،  جبهه  و  اسالمی 
و  اسالمی  انقالب  جبهه  نصیب  وسیعی 
آن  و  پیروزی ها  این  افزود:  شده،  والیت 

در  سخت  شرایط  آن  در  که  رزمندگانی 
نباید  ایستادند،  کفر  دنیای  همه  مقابل 

فراموش شوند.
بویراحمد  و  کهگیلویه  مرکز  جمعه  امام 
پیشکسوتان  نکوداشت  همایش  برگزاری 
ارزشمند  اقدامی  را  مقاومت  و  جهاد 
مقاومت  پیروزی  کرد:  اظهار  و  دانست 
گرامی  این  برگزاری  به  ما  و  دارد  ادامه 
داشت ها و همایش ها نیاز داریم، زیرا اگر 
و  خداپرستی  معنویت،  اخالق،  جامعه ای 
را  خود  عظمت  و  مجد  دوران  و  توحید 
نابود  و  فراموش کند، سقوط خواهد کرد 

می شود.
و  ملی  مناسب های  اگر  شد:  یادآور  وی 
از هویت دینی  نداریم،  را گرامی  مذهبی 
خارج و تبدیل به یک ملت خنثی و بی اثر 
می شویم و به فرموده رهبر معظم انقالب 
عوض  جالد  و  شهید  »جای  اسالمی، 
اتفاق  جنگ  تاریخ  تحریف  و  می شود« 
می افتد . حسینی ضمن تاکید بر اینکه باید 
و  ملی  مناسبت های  داشت  گرامی  برای 
مذهبی خود فعالیت و هزینه کنیم، افزود: 
این هزینه ها در اصل سرمایه گذاری است، 
در همه دنیا مرسوم بوده که رزمندگان و 
ایثارگران خود را تکریم می کنند و ملتی 
که قهرمانان خود را فراموش کند، دوران 

ذلت آن آغاز خواهد شد.
ضربه  جا  هر  در  اینکه  بیان  با  وی 
مسأله  در  که  است  این  برای  می خوریم، 
انجام  تالشی  و  نکردیم  هزینه  فرهنگ 
در  فرهنگی  کار  ندادیم، خاطرنشان کرد: 
و  ادارات  همه  شده،  فراموش  ما  جامعه 
و  دارند  فرهنگی  بودجه  سهم  شرکت ها 

باید در بحث فرهنگ هزینه کنند.
اینکه هر مدیری در  بر  تأکید  با  حسینی 

و مذهبی وظیفه  ملی  مناسبت های  قبال 
نکوداشت  کرد: همایش  دارد، خاطرنشان 
برگزار  باید  مقاومت  و  جهاد  پیشکسوتان 
یاد و خاطره پیشکسوتان دفاع مقدس  و 

گرامی داشته شود.
دستگاه های  و  نهاد ها  ادارات،  از  وی 
خدمات رسان  شرکت های  و  اجرایی 
همایش  برگزاری  برای  تا  خواست 
و  مقدس  دفاع  پیشکسوتان  نکوداشت 

مقاومت همکاری کنند.
اجتماعی  و  امنیتی  سیاسی،  معاون 
استاندار کهگیلویه و بویراحمد نیز در این 
که  داریم  وظیفه  ما  همه  گفت:  نشست 
مقدس  دفاع  هفته  برنامه های  اجرای  در 

مشارکت کنیم.
سید جواد هاشمی از ادارات و دستگاه های 
اجرایی استان خواست بخشی از اعتبارات 
فرهنگی خود را به اجرای برنامه های حوزه 

دفاع مقدس اختصاص دهند.
وی مهر با انتقاد از عملکرد ادارات استان 
گفت:  مذهبی،  و  ملی  مناسبت  های  در 
کجا  فرهنگی  اعتبارات  نیست  معلوم 
هزینه می شود که برخی ادارات حتی در 
ماه محرم بنر تسلیت هم نصب نمی کنند.

خواست  اجرایی  دستگاه های  از  هاشمی 
بیشتری  توجه  مذهبی  مناسبت های  به 
و  باشند و گفت: سازمان مدیریت  داشته 
فرهنگی  اعتبارات  تکلیف  نیز  برنامه ریزی 
را مشخص کند تا در مناسبت های مختلف 

جای نگرانی وجود نداشته باشد.
فرمانده سپاه فتح کهگیلویه و بویراحمد نیز 
در این نشست  با اشاره به این سخن رهبر 
فرمود”نگذارید  که  اسالمی  انقالب  کبیر 
پیشکسوتان شهادت و خون در پیچ و خم 
سپرده  فراموشی  به  روزمره خود،  زندگی 

شوند” اظهار کرد: رزمندگان سند افتخار 
این استان هستند و حتما در آینده هم به 

آنها نیاز داریم.
که  هر جا  افزود:  سردار حسن حکمتیان 
شدند  وارد  مقاومت  و  جهاد  پیشکسوتان 
ما کمک کردند و هر جا پیشکسوتان  به 

دل نگرانی داشتند، دچار مشکل شدیم.
دفاع  پیشکسوتان  اینکه  بیان  با  وی 
وارد  که  بودند  گروهی  نخستین  مقدس 
جبهه مقاومت شدند، گفت: امنیت خود را 
دفاع مقدس هستیم  پیشکسوتان  مدیون 
و تا ناامنی نباشد قدر امنیت را نمی دانیم.

حکمتیان با اشاره به رشادت های رزمندگان 
تیپ 4۸ فتح در دوران دفاع مقدس، ابراز 
حدود  مقدس،  دفاع  دوران  از  بعد  کرد: 
۱۵ سال است که در مرزهای کشور و در 
و  داریم  حضور   ... و  آتش سوزی  و  سیل 
در طول ۱۵ سال گذشته، به جز نماینده 
ولی فقیه در استان، یک مسئول از استان 
حال ما را نپرسید. فرمانده تیپ 4۸ فتح 
استان کهگیلویه و بویراحمد با بیان اینکه 
هر نهاد و اداره ای باید وظیفه خود را در 
هفته  داشت  گرامی  برنامه های  اجرای 
 4۸ تیپ  گفت:  دهد،  انجام  مقدس  دفاع 
هفته  با  همزمان  ساله  هر  استان  فتح 
ساحل  در  را  عملیات هایی  مقدس  دفاع 
رودخانه بشار بازسازی می کند که امسال 
نیز بازسازی عملیات »بیت المقدس« را در 

دستورکار داریم.
مدیر کل  آسمند  امیرعباس  سرهنگ 
ارزش های دفاع مقدس  و نشر  آثار  حفظ 
با  نشست  این  در  بویراحمد  و  کهگیلویه 
بازشماری  و  بازشناسی  اهمیت  به  اشاره 
دفاع  و  اسالمی  انقالب  روز  به  روز 
مقدس  دفاع  دوران  کرد:  ابراز  مقدس، 
می توانیم  که  است  ارزشمندی  گنجینه 
کالن  مدیریت  در  آن  دستاوردهای  از 
و  کنیم  استفاده  هم  استان  راهبردی  و 
برای همه ما در طول دوران  چراغ راهی 
مدیریتمان است. وی با اشاره به اینکه از 
تا هفتم مهر به عنوان هفته  ۳۱ شهریور 
افزود:  نامگذاری شده است،  دفاع مقدس 
متعددی  برنامه های  هفته  این  طول  در 
توسط سازمان ها، ادارات و نیروهای مسلح 
اجرایی  و  ثبت  مقدس  دفاع  سامانه  در 

می شود.
آسمند از رژه ۳۱ شهریور به میزبانی سپاه 
پیشکسوتان  نکوداشت  همایش  و  فتح 
جهاد و مقاومت به عنوان دو برنامه مهم 
ابراز داشت:  و  برد  نام  هفته دفاع مقدس 
بر اساس سیاست نیروهای مسلح، امسال 
باید بیش از یک میلیون پیشکسوت دفاع 
مقدس در سراسر کشور تکریم شوند که 
از این تعداد، چهار هزار مرد و دو هزار زن 
سهمیه استان کهگیلویه و بویراحمد است.

یاسوج  پزشکی  علوم  دانشگاه  رئیس 
استان  در  کرونا  وضعیت  آخرین 

کهگیلویه و بویراحمد را تشریح کرد.
میزان  افزود:  نژاد«  غالم  »محمد 
سطح  در  بستری  و  سرپایی  مراجعات 
است  افزایش  حال  در  روزانه  استان 
بستری  بیمار   ۷۶ اکنون  هم  بطوریکه 
هستند و روزانه برخی از آنها ترخیص و 

بیماران جدیدی بستری می شود.
مورد  یک  گذشته  ساعت   ۲4 طی  وی 
فوت ناشی از کرونا در این استان داشته 
ایم، اظهارکرد: از ابتدای شیوع کرونا تا 
کنون ۱۱۳۸ نفر در استان کهگیلویه و 
بیماری  این  به  ابال  علت  به  بویراحمد 

ویروسی جان خود را از دست دادند.
یاسوج  پزشکی  علوم  دانشگاه  رئیس 
خاطرنشان کرد:  هفت بیمار در بخش 
در  هستند  بستری  ویژه  مراقبت های 
نفر  یک  حتی  پیش  ماه  یک  که  حالی 
هم در این بخش بستری نبود که نشان 
دهنده اینست که عوارض بیماری شامل 
مرگ و میر و بستری در ای سی یو رو 

به افزایش است.
ساعت   ۲4 در  کرد:  تصریح  نژاد  غالم 

گذشته4۵۱ نمونه تست رپید و پی سی 
آر در سطح استان گرفته شده که تقریبا 

۳۵ درصد مثبت بودند.
وی ادامه داد: با توجه به اینکه مراجعات 
خصوصی  بخش  درمانی  مراکز  سرپایی 
است  افزایش  حال  در  استان  دولتی  و 
قله موج  به  نزدیک شدن  نشان دهنده 

هفتم هستیم.
یاسوج  پزشکی  علوم  دانشگاه  رئیس 
بویراحمد  و  کهگیلویه  استان  مردم  به 
انجام  جهت  حتما  مردم  کرد:  توصیه 
مشخص  مراکز  به  خود  واکسیناسیون 
عوارض  واکسن  کنند،  مراجعه  شده 
و بستری  و میر  بیماری همچون مرگ 

در ای سی یو را کمتر می کند.
غالم نژاد عنوان کرد: عادی انگار بیماری 
که  شود  می  دیده  مردم  بین  در  کرونا 
ترس  اینکه  به  موضوع  این  از  بخشی 

و  ریخته شده  مردم  بین  در  بیماری  از 
در  است  گیرند،  نمی  جدی  را  بیماری 
کشنده  بیماری  همان  کرونا  که  حالی 
اطالع  یا  و  واکسن  بواسطه  یا  قبلی که 
ان  میر  و  مرگ  میزان  مکرر  رسانی 
انتظار  مردم  از  که  است  شده  کمتر 
ُدز سوم  یا  یادآور  ُدز  واکسن  که  داریم 
کرد:  تاکید  وی  کنند.  دریافت  را  خود 
و  شلوغ  مکان های  در  حضور  از  مردم 
کنند  استفاده  ماسک  از  حتما  عمومی 
و پروتکل های بهداشتی را رعایت کنند.

یاسوج  پزشکی  علوم  دانشگاه  رئیس 
و  کهگیلویه  استان  سطح  در  گفت: 
بحرانی  با وضعیت  بویراحمد شهرستان 
نمونه  وسایل  و  امکانات  تمام  نداریم، 
مراکز  تمام  در  واکسیناسیون  و  گیری 
گیری  نمونه  و  است  موجود  استان 

بصورت فعال انجام می شود.

رنگ  وضعیت  خصوص  در  نژاد  غالم 
کهگیلویه  استان  شهرستان های  بندی 
شهرستان  اظهارکرد:  بویراحمد  و 
قرمز  وضعیت  در  اکنون  هم  کهگیلویه 
بویراحمد،  شهرستان های  و  کرونایی 
بهمئی، چرام، باشت، لنده و مارگون در 
و  دنا  و شهرستان های  نارنجی  وضعیت 
گچساران در وضعیت رزد کرونایی قرار 

دارند.
اینکه کرونا بیماریی نیست  با بیان  وی 
که از بین برود، عنوان کرد: اثر واکسن 
و  است  شده  اثبات  علمی  بصورت 
توانسته در دنیا اثر کرونا را محدود کند.

یاسوج  پزشکی  علوم  دانشگاه  رئیس 
موجود  یک  کرونا  ویروس  کرد:  بیان 
تطابق  برای  تغییر  مرتبط  و  است  زنده 
و  کند  می  پیدا  را  محیطی  شرایط  با 
کند  می  پیدا  جهش  مدتی  چند  هر 
ممکن  که  آید  می  جدید  سویه  با  و 
عوارض  و  باشد  شدید  خیلی  است 
که  است  ممکن  و  باشد  داشته  زیادی 
شدت زیادی نداشته باشد پس کرونا تا 
باید  که  بود  خواهد  ما  همراه  سال های 

ساالنه یک یا دو بار واکسینه شویم.

نسبت به مناسبت های مذهبی در کهگیلویه و بویراحمد؛

مدیران بی تفاوت نباشند

رئیس دانشگاه علوم پزشکی یاسوج:

کرونا تا سال ها همراه ما خواهد بود 

و  کهگیلویه  اجتماعی  رفاه  و  کار  تعاون،  مدیرکل 
بویراحمد گفت: دستگاه های اجرایی برای ایجاد ۱۳ 
متعهد  امسال  استان  در  پایدار  اشتغال   ۵۲۰ هزارو 

شده اند و در این خصوص باید برنامه ریزی کنند.
با  گو  و  گفت  در  یکشنبه   روز  واعظی  رضا  حمید 
کاریابی  آمار  اخرین  اساس  بر  افزود:  ایرنا  خبرنگار 
های این استان بیش از ۲۰ هزار نفر جوان بیکار در 

مناطق مختلف این استان وجود دارد.
وی بیان کرد: بر اساس آخرین آمار ثبت شده ،نرخ 
بیکاری در کهگیلویه و بویراحمد ۹.۱ درصد بوده در 

حالی که نرخ بیکاری در کشور ۹.۶ درصد است.
اینکه تعهد اشتغالزایی استان امسال  با بیان  واعظی 
ها  دستگاه  همه  افزود:  داشته  افزایش  درصد   ۲۸
ظرفیت خود را برای جذب تسهیالت پای کار بیاورند 

و در این زمینه برنامه ریزی داشته باشند.
وی تصریح کرد: سال گذشته بیش از ۱۰ هزار و ۵۰۰ 
فرصت شغلی در این استان ایجاد شد که امیدواریم با 
توجه به سیاست ایجاد اشتغال دولت در سال ۱4۰۱، 
استان  در  بیشتری  شغلی  های  فرصت  ایجاد  شاهد 

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

شده است. 
واعظی اظهار داشت: در همین راستا و با استفاده از 
اعتبارات و تسهیالت موجود، اجرای طرح ها و برنامه 

های مرتبط با ایجاد اشتغال روستایی در سطح استان 
به صورت جدی در دستور کار قرار دارد.

توسعه  و  کار  و  بهبود فضای کسب  برای  افزود:  وی 
اشتغال واحدهای تولیدی در سه بخش »کشاورزی، 
خدمات و صنعت« تسهیالت اشتغالزایی پرداخت می 

شود.
و  کهگیلویه  اجتماعی  رفاه  و  کار  تعاون،  مدیرکل 
و  اشتغال  حوزه  در  تسهیالت  این  گفت:  بویراحمد 
توسعه مناطق روستایی در قالب مشاغل خانگی و از 
محل های تبصره ماده ۱۸ قانون بودجه و تبصره ۱۶ 

نهادهای حمایتی پرداخت می شود.
وی با بیان اینکه  رفع معضل بیکاری و ایجاد اشتغال 
از مهمترین برنامه های دولت است. ابرازکرد: بیکاری 
یکی از  معضل اساسی در این استان است که باید 
با انسجام و وفاق تمامی مسئوالن متولی در راستای 

رفع آن گام برداشته شود.

واعظی اظهار داشت: بحث رفع فقر مطلق در استان 
رئیس  دستور  با  امسال  فروردین  ابتدای  از  کشور  و 
جمهور آغاز  شد تا با شناسایی افراد دارای فقر مطلق 
و تحت تکفل و ثبت نام آنها در سامانه جهت رفع این 

معضل اقدام شود.

دستگاه های اجرایی استان  
متعهد به ایجاد بیش از ۱۳ هزار 

شغل شدند
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متولد فروردین :
 منفی نگری غیر قابل پیش بینی می تواند به راحتی تغییراتی را در 
باعث رفتارهای غیر منتظره در شما شود.  و  به وجود آورده  شما 
با بی تفاوتی از یک صحنه احساسی رد نشدن از خصایص شماست 
که باعث شده به طور ارادی احساسات ناخوشایند شما از بین رفته 
آسیب  مورد  در  کردن  زیبا شوند. صحبت  احساسات  به  تبدیل  و 
موقعیت سختی  بیاید، می تواند  به وجود  اینکه  از  قبل  پذیری تان 

را به وجود آورد.
متولد اردیبهشت :

 شما دید جدیدی نسبت به زندگی پیدا کرده اید و یا پیدا خواهید 
کرد، نظراتی که در سابق راجع به زندگی برایتان ارزش داشته اند 
دیگر برای تان رنگی ندارند. شما ذاتا انسانی هستید که تمایل دارید 

همیشه و در همه صحنه های زندگی اول باشید.
متولد خرداد :

 شاید امروز تالش کنید که خودتان رانگه دارید! اما قبل از اینکه 
به طور کامل ناامید شوید از تنهایی و خلوت خود بیرون خواهید 
آمد. وقتی که در طول روز امکان گفتگوهای فریبنده بر سر مسائل 
جذاب با آدم های متفاوت وجود دارد، تمرکز کردن بر روی کار برای 

انسان تبدیل به چالش می شود. 
متولد تیر :

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

متولد مرداد :
 امروز ونوس زیبا برایتان مشکل ایجاد می کند، به خاطر اینکه این 
خانه  دوازدهمین  در  که  را  نپتون  یعنی  شما  بخت  سیاره  سیاره، 
است.  کرده  آشفته  دارد،  قرار  تقدیر  و  سرنوشت  خانه  یعنی  شما 
امروز زندگی شما سرشار از عشق می شود و عنان اختیار را از شما 
می رباید. اما حتی اگر جذابیت های این فرد خیلی زیاد باشد، باز هم 

این رفتار شایسته شما نیست!! 
متولد شهریور :

 شما امروز بین نشان دادن هوشتان به دیگران و مخفی نگه داشتن 
توانایی هایتان به طور کامل تردید دارید. متأسفانه شما توانایی این 
را ندارید که جلوی یک رنجش احساسی را بگیرید. حواستان جمع 
باشد که طوری رابطه های عاطفی ایجاد کنید که احساسات عاطفی 
شدید ابراز شوند و ناگفته نمانند، اما به یاد داشته باشید که اغلب 

احساسات شدید به فرد دیگری تعلق دارد.
متولد مهر :

 شما امروز به مشکل مهم و تامل برانگیزی برمی خورید که مجبور 
کنار  امنیت  به  نیازتان  مقابل  در  را  خود  آرزوهای  فعال  می شوید 
بگذارید. و اگر شما اتفاقاتی که در زندگی تان می افتد را بیش از 
احساس  اگر  می شود.  تر  پیچیده  مشکلتان  کنید،  شخصی  اندازه 
اید،  کرده  ریزی  برنامه  خود  استقالل  و  آزادی  برای  که  می کنید 
که  دهید  نشان  العملی  عکس  ناخودآگاه  طور  به  است  ممکن 

موقعیت تان را در محل کار به خطر اندازد. 
متولد آبان :

 شما در این روزها اعتمادهای نابه جا و نادرستی را به افراد متفاوت 
این  غیر  در  زیرا  نمایید  ترک  را  کارتان  این  است  بهتر  می کنید. 
صورت شکست بزرگی در تقدیر شما به چشم می خورد. شما بیش 
از حد به افرادی که بر سر راه تان قرار می گیرند خوش بین هستید 
اما در قرن ۲۱ بهتر است استراتژی خود را تغییر دهید زیرا دیگر 

افراد ساده دل نیستند.
متولد آذر :

اصول  مالی  مسائل  درباره  مهم  تصمیم  یک  گرفتن  برای  امروز   
که  باشید  داشته  توجه  اما  ندارید  اختیار  در  را  و ضروری  اساسی 
شده  گشوده  شما  روی  به  جدید  های  فرصت  برای  که  پنجره ای 
است فقط چند روز می تواند باز بماند و دیگر منتظر شما نخواهد 
که  دهید چرا  نشان  واکنش  بسرعت  که  است  بسیار سخت  ماند. 
عدم اعتماد به نفس در شما حتی فکر کردن را هم برایتان را هم 

سخت و دشوار می کند. 
متولد دی :

 امروز نمی توانید کمکی بکنید اما هر ایده جزئی را به یک دنیا 
احتمال تبدیل می کنید. شما توانایی خارق العاده ای برای دیدن 
از قبل  اینکه بیشتر  با  از خاک آن دارید.  کل گیتی در هر قطعه 
دارید به آن می رسید اما هنوز به هدف خود دست پیدا نکرده اید . 

متولد بهمن :
 شما می توانید امروز سرزنده و با نشاط باشید و خودجوش بودن 
همیشه  از  بیش  اکنون  احتماال  شما  می افزاید.  تان  فریبندگی  به 
سرچشمه  شما  باالی  نفس  به  اعتماد  از  این  و  هستید  اجتماعی 

می گیرد. 
متولد اسفند :

 شما معنای واژها و اتفاقاتی را که در زندگی تان پیش می اید را 
به خوبی می دانید اما نمی توانید تصمیم درست و به موقعی بگیرید 
بهتر است در این جنبه روحی تان تجدید نظر کنید. در این روزها 
یک نفع مالی بزرگی به شما می رسد بهتر است برای استفاده بهینه 

از این سود مالی با دیگران وارد مشورت شوید.

۳
فال روز 

فرمانده کل نیروی انتظامی جمهوری اسالمی گفت: 
با هماهنگی های به عمل آمده با طرف عراقی مقرر 
گذشته  آن  تاریخ  که  گذرنامه هایی  با  مردم  تا  شد 
نیروی  مهر  با  دارد(،  اعتبار  ماه  شش  از  )کمتر 
انتظامی امکان حضور در مراسم اربعین برای زائران 

حسینی را داشته باشند.
مرداد   ۲۳ یکشنبه  ظهر  اشتری  حسین  سردار 
شهید   ۱4۰ یادواره  مراسم  برپایی  حاشیه  در  ماه  
صحن  در  که  تهران  استان  شرق  انتظامی  نیروی 
مطهر امامزاده جعفر)ع( پیشوا برگزار شد در جمع 
برای  انتظامی  نیروی  فرماندهی  گفت:  خبرنگاران 
برگزاری مراسم با شکوه اربعین حسینی، در آمادگی 

کامل است و تالش دارد تا مأموریت های محوله را به 
درستی انجام دهد.

قرارگاه  گذشته  ماه های  از  کرد:  تصریح  وی 
و  کارها  تقسیم  با  و  شده  راه اندازی  فراجا  اربعین 
و  زائران  تردد  تسهیل  برای  الزم  اقدامات  وظایف، 
خدمات رسانی به شرکت کنندگان در مراسم اربعین 
پلیس  عوامل  تمامی  که  این  ضمن  می شود  انجام 
آمادگی کامل دارند تا با استقرار در مرزهای رسمی 
کشور ، خدمات مورد نیاز زائران را با همکاری خوب 

مردم با پلیس ارائه دهند.
گذر  گرفته،  صورت  توافق  با  گفت:  اشتری  سردار 
نامه هایی که یک ماه اعتبار دارند، قابل تردد به عراق 
خواهند بود ضمن این که دنبال این امر هستیم که 
با هماهنگی های صورت گرفته بتوانیم با مهری که 
که  )گذرنامه هایی  گذشته  تاریخ  گذرنامه های  روی 
اعتبار دارد( زده می شود، پلیس  ماه  از شش  کمتر 
را  مردم  نگرانی  و  داده  را  زائران  عبور  اجازه  عراق 

برطرف کند.
سفر  که  می شود  توصیه  مردم  به  کرد:  تأکید  وی 
زیارتی خود را به کربالی معلی هر چه زودتر شروع 
کرده و برای بازگشت نیز برنامه ریزی الزم را داشته 
باشند تا طی روزهای مختلف به کشور بازگردند تا 

فقط در یک روز، شاهد بازگشت زائران نباشیم.
فرمانده کل نیروی انتظامی جمهوری اسالمی گفت: 
عوامل پلیس در تمامی جاده ها، مسیرها، شهرها و 
با آماگی کامل به  پایانه های مرزی استقرار دارند و 
زائران امام حسین)ع( خدمات را ارائه می کنند، در 
با همکاری  تا  نیز درخواست می شود  ازمردم  مقابل 
مناسب با پلیس، بر عظمت پیاده روی اربعین همراه 

با شعور حسینی بیافزایند.
یاد  پلیس  به عنوان مهم ترین حامیان  از مردم  وی 
یاور  و  یار  عرصه ها  تمامی  در  مردم  افزود:  و  کرد 
پلیس بوده و با همکاری و هماهنگی خود توانسته اند 
پلیس را در انجام مأموریت های محوله یاری کنند، از 

کلیه مردم درخواست می شود تا در صورت مشاهده 
هر گونه مورد امنیتی و اجتماعی ، مراتب را با سامانه 

۱۱۰ در اختیار مأموران پلیس قرار دهند.
به  عرصه ها  تمامی  در  پلیس  کرد:  اظهار  اشتری 
راهنمایی  و  پیشنهادت  انتقادات،  همراهی،  کمک، 
مردم نیاز دارد و تالش دارد تا با استفاده از تجهیزات 
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بهشمادادند؟
پس��رم از روز 31 فروردين س��ال 94 تا روز 
12 دي ماه كه خبر ش��هادتش را به ما اعالم 
كردند، مفقود بود. چون كس��ي از سرنوشت 
او خبر قطعي نداش��ت، صبر كردن��د بعد از 
اينكه شهادتش محرز شد، ما را از سرنوشت 
پس��رمان مطلع س��اختند. طي اين مدت ما 
سراغش را مي گرفتيم اما هيچ خبري نبود. 
دستمان هم كه به جايي بند نبود. تنها جايي 
كه مي توانستيم برويم و هيچ جواب درست 
و حسابي هم نمي گرفتيم، بنياد شهيد بود. 
روزها و لحظات تلخ و س��خت و س��ردي را 
س��پري كرديم. هم��ان روزي ه��م كه خبر 
ش��هادتش را برايمان آوردن��د، خواب ديدم 
كه جواد از پله هاي خانه مان پايين مي آيد. با 
لباس س��فيدي كه بر تن داشت به من گفت 

مامان من آمدم. 
بانبودنهايآقاجوادچهميكنيد؟

طبيعتا خيل��ي دلتنگش مي ش��وم. من هر 
پنج شنبه به بهش��ت رضا مي روم و هميشه 
همراه��ي اش را در كن��ار خودم احس��اس 

مي كنم. 
غيرازآقاجوادچندفرزندداريد؟

من چهار فرزندم داشتم، دو پسر و دو دختر. 
محمد جواد فرزند اولم ب��ود. متولد 26 دي 
ماه س��ال 1370. همس��رم كارگر معمولي 
بود. محمدجواد تا مقطع راهنمايي توانست 
ادامه تحصيل بده��د و بع��د از آن به خاطر 
بيماري پدرش درس را رها كرد و به كارگري 
مشغول ش��د و خرج خانواده را از اين راه به 

دست مي آورد. 
شهيدچطوربچهايبود؟

جواد ارادت خاصي به اهل بيت )ع( داش��ت. 
از همان دوران كودكي ارادتش را با مداحي 
در هيئت هاي مذهبي نش��ان مي داد. بسيار 
خوش اخالق و مهربان هم ب��ود. صميميت 
خاص��ي در رفتار و كردارش ب��ود كه همه را 

جذب مي كرد. 
وقتيشهيدبراياولينبارازرفتنو
دفاعازحرمآلاهللصحبتكرد،چه

پاسخيبهايشانداديد؟
اولين باري كه محمدج��واد از رفتن و مدافع 
حرم شدن صحبت كرد من راضي نبودم، ولي 
پدرش راضي بود. محمدج��واد برايم خيلي 
حرف زد از غربت حرم از اينكه اگر او نرود پس 
قرار است چه كساني راهي شوند. چه كساني 
بايد بروند و از خانم حضرت زينب )س(  دفاع 
كنند. در نهايت پسرم را با كلي نذر و نياز راهي 
ميدان كردم. اوايل سال 1393بود كه راهي 

ميدان جهاد شد. 
چندباراعزامشدند؟

محمدجواد سه بار به سوريه اعزام شد. هر سه 
ماه به مدت 15روز به مرخصي مي آمد. مرتبه 
اول در تاريخ 27 ارديبهشت سال 1393، بار 
دوم در تاريخ 17مهرماه سال 1393و آخرين 

اعزام ايش��ان هم مربوط به 17فروردين ماه 
س��ال 1394بعد از تعطيالت عيد بود. بعد از 
اعزام سعي مي كرد هر شب با ما تماس داشته 

باشد و ما را از احواالت خودش با خبر كند. 
ازوضعيتموجوددرمنطقهبرايتان

صحبتميكرد؟
وقتي مي آمد و صحبتي مي شد از جنايت هاي 
داعش مي گفت. از ظلمي كه به مردم سوريه 
شده است و از زندگي سختي كه آنها دارند. 
از بچه ه��ا و مجاه��دان فاطمي��ون صحبت 
مي كرد. از دوستان شهيدش روايت مي كرد 
و از آرزويش كه ش��هادت در راه خدا بود. هر 
بار هم نگران دوري از دوس��تان ش��هيدش 
بود و خوشحال كه عاقبت با شهادت به آنها 

خواهد رسيد. 
اي�نرفتنه�اواعزامه�انگرانتان
نميكرد.نگراناس�ارتياجانبازي

وشهادتشنميشديد؟

بله خ��ب طبيعي اس��ت نگرانش مي ش��دم 
ولي در كنار اين نگراني حس ش��يريني هم 
داشتم. خوشحال بودم پس��رم عاقبت بخير 
مي ش��ود. نگراني من بيش��تر ب��ه حرم عمه 
سادات بود. به دفاعي كه بايد از حريم آل اهلل 
شود به رس��يدگي به اوضاع مردم مسلمان 
سوريه و عراق. اين ها بيشتر نگرانم مي كرد. 
محمدجواد معصوميت خاصي داشت. از 13 
سالگي مشغول به كار شد. درسش عالي بود 
اما به خاطر خانواده درس و مش��ق را بوسيد 
و كنارگذاش��ت. مردان��ه كار مي كرد، من به 
پس��رم افتخار مي كنم هم به گذشته اي كه 
داش��ت، هم به عاقبتي كه االن برايش پيش 
آمده. اما وصيتنامه اي از ايش��ان به دست ما 

نرسيده است. 
درپاي�اناگ�رصحبت�يداري�د،

بفرماييد.
از همه جوان ها خواهش مي كنم پش��تيبان 
امر رهبري باشند. از همه دخترها مي خواهم 
حجاب خودش��ان را حفظ كنن��د و پا روي 
خون پسرم و امثال پس��رم نگذارند. از شما 
و روزنامه تان هم براي اشاعه فرهنگ ايثار و 
شهادت آن هم در زمينه شهداي مدافع حرم 

سپاسگزارم. 
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   واكاويزندگييكزن
»اين كتاب، روزهاي بي آينه، زندگي واقعي زني 
را واكاوي مي كند كه با عش��ق و اش��تياق در 17 
سالگي پاي سفره عقد مي نشيند، در 18 سالگي 
طعم مادر شدن را مي چش��د و همان سال، آغاز 

انتظار و چشم به راهي 18 ساله اوست...«
روزهاي بي آينه از اشاره آغازين كتاب، تكان دهنده 
است. التهاب در بطن سرنوشتي نهفته كه در اين 
كتاب روايت مي شود. زندگي مرد و زني كه رسماً 
30 سال زن و ش��وهر بودند، اما در اصل تنها 12 
س��ال از اين مدت را زير يك س��قف گذراندند و 

الباقي به اسارت حسين لشكري گذشت. 
قبل از اينك��ه وارد بخش اصلي كتاب بش��ويم، 
نويسنده ترجيح داده است مختصري با زندگينامه 
شهيد لشكري آشنايمان كند: »حسين لشكري 
بيستم اسفندماه 1331 در دهكده ضياءآباد واقع 
در شمال شرق قزوين به دنيا آمد. در سال 1350، 
پس از گرفت��ن ديپلم براي خدمت س��ربازي به 
خراسان اعزام شد...« اما »روزهاي بي آينه« كه از 
نثري روان و گرم برخوردار است، به اين راحتي ها 
بخش معرفي نامه را فداي بي��ان يك زندگينامه 
خش��ك و بي روح نمي كند. اينجاست كه از زبان 
خود ش��هيد و از زاويه خاصي با بخشي از زندگي 
او آشنا مي ش��ويم: »من در كنار همسرم هستم؛ 
همسري كه 18 س��ال انتظار و خون دل خوردن 
آنقدر او را خسته و رنجيده كرده كه بدون اينكه 
خودش متوجه باش��د يا بخواه��د، كوچك ترين 
ناماليمات او را از روال عادي زندگي خارج مي كند. 
در كنار پسرم هس��تم؛ پس��ري كه روزهاي اول 
بازگشتم از اسارت مرا به اسم حسين صدا مي كرد 
و هم اكنون بعد از گذر س��ال ها بهت��ر يكديگر را 

درك مي كنيم...«
شهيد حسين لش��كري از خلبانان نيروي هوايي 
كشورمان بود كه در پاس��خ به شرارت ها دشمن 
بعثي، قبل از آغاز رسمي جنگ تحميلي، در يك 
عمليات هوايي ش��ركت مي كند و روز بيس��ت و 
هفتم شهريور سال 59 با سقوط جنگنده اش به 
اسارت دشمن درمي آيد. بعثي ها او را سال ها در 
زندان انفرادي و دور از ديد ناظران صليب س��رخ 
نگه مي دارند تا روزي از لشكري به عنوان سندي 
بر تجاوز ايران رونماي��ي كنند. به اين ترتيب او تا 
15 س��ال پس از اس��ارت مفقود بود و بعد از اين 
تاريخ، اجازه نامه نگاري به وي داده مي شود. نهايتاً 
بعد از آمد و ش��دها و مذاكرات متعدد، حس��ين 
لش��كري هفدهم فروردين ماه 1377 پس از 18 

سال اسارت به وطن بازمي گردد. 

   فصلاول
»بيستم هر ماه روضه داشتيم. مهمانخانه سه اتاق 
بزرگ تو در تو داشت با پنجره هاي بلند. روزهايي 
كه روضه داشتيم، پرده ها را كنار مي زديم و زن ها 
مي آمدند كيپ تا كيپ مي نشستند و صدا به صدا 
نمي رسيد... سيني هاي چاي پر و خالي مي شد. 
دخترها وظيفه شان را مي دانستند. مادر مي گفت: 
»بياييد، برويد، بايد م��ردم بدانند توي اين خانه 

شش تا دختر هست...«
فصل اول »روزهاي بي آينه« روايتگر بخش��ي از 
زندگي مرضيه لشكري اس��ت كه در خانه پدري 
مي گذرد. حسن انتخاب نويسنده كتاب »گلستان 
جعفريان« كم نظير است. روايت را از روضه شروع 
مي كند و مي فهميم كه با خان��واده اي مذهبي و 
سنتي آشنا هستيم. بعد همان روزي كه مرضيه از 
ديوار كوتاه خانه شلوغ و پر روضه شان حياط خانه 
دوستش پروين را ديد مي زند و مي بيند كه آقايي 
با لباس نظامي دارد از پله ها پايين مي رود، ما كم 
كم با محيط زندگي مرضيه لشكري و خانواده اش 
و همين طور حسين آقا لش��كري كه پسر دختر 

عمه خانواده است، آشنا مي شويم. 
از همين جا روايت كتاب به رواني و زيبايي پيش 
مي رود و با تردستي نويسنده، خودمان را درگير 
زندگي منيژه لش��كري مي يابيم و دوست داريم 
بدانيم اي��ن دختر نوجوان كه در ي��ك خانه پر از 
درخت انگور در محله دامپزشكي تهران زندگي 
مي كند، چطور با حس��ين آقاي��ي ازدواج خواهد 
كرد كه گذري به تهران آم��ده و مي خواهد براي 

گذراندن دوره خلباني به امريكا سفر كند. 
»16 سالم بود. حسين آمد نزديك ما، اول با مادرم 
احوالپرس��ي كرد، بعد با دو تاش��وهرخواهرهايم 
دست داد و نام خواهرهايم را يكي يكي پرسيد. بعد 
رسيد به من و گفت: منيژه خانم درسته؟. . بعدها 
حسين گفت: همون روز توي باغ از تو خوشم اومد 

و تو رو براي خودم انتخاب كردم.«
   ازدواجبايكخلبان

در فصل بعدي كتاب ما با رفت و آمدهاي حسين 
لش��كري به منزل پدري منيژه لشكري كه با هم 
فاميل هس��تند رو به رو مي ش��ويم. بيان روايت 
ديدارهاي جزئي منيژه لشكري و حسين لشكري، 
آنقدر ش��يرين است كه آدم دوس��ت دارد كتاب 
در همين فصل دوم توقف كند. در همينجاس��ت 
كه ماجراي زيبا و عجيب خواس��تگاري ش��هيد 
لشكري از همسرش روايت مي شود. چون منيژه 
زبان انگليس��ي اش خوب نيس��ت، از حسين آقا 

مي خواهد انشاي انگليس��ي برايش بنويسد. اما 
او به جاي نوشتن انشايي درباره خانواده، به زبان 
انگليس��ي مي نويس��د كه منيژه را دوست دارد. 
منيژه هم بي خبر از همه جا »دل نامه« حسين را 
سر كالس مي خواند و دبير زبانشان از تعجب شاخ 
درمي آورد: »دختر ساده! هر كس��ي اين انشا رو 
برات نوشته تو رو دوست داره. توي اين انشا نوشته 
به زودي از تو خواستگاري مي كنه.« اين دو با هم 
در بهار سال 58 پيوند زناشويي مي بندند و بعد از 
ازدواج، در تابستان همان سال به پايگاه شكاري 
دزفول مي روند كه محل كار حسين لشكري است. 
در همانج��ا اولين روزهاي با هم ب��ودن را تجربه 
مي كنند. جن��گ هنوز تحميل نش��ده بود و اين 
زوج جوان روزهاي شيريني را تجربه مي كردند. 
»حسين گفت: به به چه بوهاي خوبي مياد. ناهار 
چي داريم؟ گفتم: پلومرغ. چشم هايش را گشاد 
كرد و گفت: پلو مرغ! بلد بودي درست كني؟ گفتم: 
بله. با هم ناهار خورديم و خيلي تشكر كرد. چند 
روز بعد كه روح انگيز خانم را ديدم، گفتم: دست 
ش��ما درد نكنه روح انگيز خانم. مرغ خوشمزه اي 

بود. روح انگيز خنديد. من هم خنديدم. «
   فصلبيخبري

دكتر نگاهي به من كرد و بعد رو به حسين گفت: 
»جناب سروان همس��رتون حامله است، مراقب 
باش��يد. « بعد از ب��ه دنيا آمدن عل��ي تنها فرزند 
خانواده لشكري، زندگي آنها وارد مرحله جديدي 
مي شود. اما هرچه علي شيرين تر مي شود، اوضاع 
مرزهاي غربي كش��ور بيش��تر خراب مي ش��ود. 
»حس��ين گفت: گريه نكن عزيزم، دل منم براي 

تو و علي تنگ ميش��ه. باور كن بياي اونجا، اذيت 
ميش��ي. مناطق مرزي ناامنه، از صب��ح تا يازده، 
دوازه ش��ب بايد تو پايگاه بمون��م. نمي تونم كنار 
تو و بچه باشم. بيش��تر خلبان ها خانوماشون رو 

فرستادند تهران... «
از اينجا ب��ه بعد ديگر اوضاع اي��ن خانواده عادي 
نيس��ت. زندگي آنها وارد روال غريبي مي ش��ود 
كه ش��ايد از بين ميليون ها خان��واده تنها براي 
يك خانواده اتف��اق بيفتد. روز جمعه، بيس��تم 
شهريورماه 1359 كه حس��ين لشكري پسرش 
علي را بغل مي كند و مي بوس��د ت��ا به مأموريت 
برود، نه او و نه همس��رش نمي دانستند كه اين 
خداحافظي 18 سال تمام طول مي كشد. هفت 
روز بعد هواپيماي او داخل خاك عراق س��قوط 
مي كند. ام��ا بدتر از اي��ن اتفاق، ع��دم اطالع از 
سرنوشت حسين لشكري است و اينكه كمي بعد 
اعالم مي شود او به ش��هادت رسيده است.  »كم 
كم از گوشه و كنار زمزمه هايي بلند شد كه بايد 
ازدواج كنم. پدر حسين و برادرش به منزل پدرم 
آمدند. پدرش گفت ما قبول كرديم كه پسرمون 
شهيد شده. منيژه جوونه اگه خودش مايله، بچه 
رو بده به م��ا و زندگي تازه اي رو ش��روع كنه. « 
اما همسر ش��هيد قبول نمي كند و چشم انتظار 
بازگش��ت لش��كري مي ماند. »مي رفتم آتليه و 
عكس مي انداختم. بيست و پنج سالگي... بيست و 
هفت سالگي... سي سالگي... مي خواستم حسين 
تغييرات مرا ببيند. « دوران بي خبري 15 س��ال 
طول مي كشد و نهايتاً در خردادماه سال 74 اعالم 
مي شود كه حسين لشكري زنده است و صليب 

سرخ جهاني او را ديده است. »وقتي نامه او را به 
دستم دادند، دستم مي لرزيد؛ نمي توانستم باور 
كنم اين دستخط حسين است. نامه را بو كردم، 
بوسيدم؛ كاماًل شوكه شده بودم. كساني كه دور و 

برم بودند من را روي صندلي نشاندند. « 
اما تا لحظه معاوضه حس��ين لش��كري هنوز سه 
سال باقي مانده بود: »سه سال براي همديگر نامه 
نوشتيم و عكس فرس��تاديم. عكس هايش را كه 
مي ديدم افكار جور واجوري به سراغم مي آمد. فكر 
مي كردم اگر طي اين سال ها يك زندگي با حداقل 

امكانات هم داشت اين شكلي نمي شد.«
   فصلبازگشت

نهايت��اً دوران جدايي تمام مي ش��ود و حس��ين 
لشكري به خانه باز مي گردد. »اسفند 76 از نيروي 
هوايي و س��تاد آزادگان با من تم��اس گرفتند و 
گفتند به احتمال قوي، فروردين 1377 حسين 
لشكري معاوضه خواهد ش��د... ساعت سه و نيم 
يا چهار بود كه وارد س��الن شدند. عكس حسين 
را ديده بودم؛ همين كه وارد ش��د شناختمش. از 
فاصله خيل��ي دور مي ديدمش... درياي جمعيت 
براي من راه بازكردند. رو به روي هم قرار گرفتيم. 
دس��ت مرا گرفت و گفت حالت چط��وره؟ گفتم 
خوبم. « بعد از بازگش��ت شهيد لشكري به خانه، 
رواي كت��اب »منيژه لش��كري« به قل��م تواناي 
نويسنده اين كتاب فضايي را به تصوير مي كشند 
كه خواننده با ابعاد خاصي از زندگي اين دو آشنا 
مي ش��ود. حاال ديگر زندگي آنه��ا مثل قبل نبود 
»آنقدر مي رفت توي خودش كه مي ترسيدم. انگار 
توي اين دنيا نبود. مي رفتم س��راغش و به حرف 
مي گرفتمش. اوايل روي خوش نشان مي داد. اما 
بعد فهميدم اين جور مواقع دوست دارد مزاحمش 
نش��وم... پول ها را نمي ش��ناخت. همه را برايش 
توضيح دادم: اين هزار تومنيه، اين 2 هزار تومنيه... 
بعضي از ميوه ها را هم نمي شناخت. يكبار كيوي 
را ديد و گفت چرا س��يب زميني گذاش��تي روي 
ميوه ها.«  توصي��ف نوع رابطه پدر با پس��ري كه 
18 س��ال تمام تنها با تصوير پدر انس گرفته بود 
نيز جالب اس��ت: »علي اوايل با حسين غريبگي 
مي كرد، پدرش را به اس��م كوچك صدا مي كرد. 
انگار نمي توانس��ت راحت بگويد: پ��در« ازدواج 
علي در 22 سالگي و به دنيا آمدن »محمدرضا« 
نوه شهيد لشكري تحولي عمده در زندگي شهيد 
پديد مي آورد. گويي او ديگر خاطرات تلخ اسارت 
را از ذهن پاك كرده است: »هر روز كه حسين و 
محمدرضا دوتايي مي رفتن��د بيرون، محمدرضا 
با 10 تا س��ي دي و چند تا ماشين برمي گشت به 
خانه. . . خيلي وقت ها غذايي كه درست مي كردم 
محمدرضا نمي خورد. مي گفت بابا حسين ياال برو 
پيتزا بخر! اگر 10 شب هم بود حسين مي رفت و 

مي خريد. . . «
   وبازجدايي

حسين لشكري نهايتاً در 19 مردادماه 1388 بر 
اثر عوارض ناشي از 18 سال اسارت شهيد مي شود. 
»منيژه تموم شد... حسين آقا تموم كرد...گوشي 
از دستم افتاد... روز تش��ييع جنازه وقتي صورت 
حس��ين را باز كردند بغضم تركيد. از ته دل جيغ 

مي كشيدم. دست خودم نبود، مي سوختم...«
نقطه پاياني كتاب آنجايي است كه خانم لشكري 
روايتي را از زبان همسر شهيدش تعريف مي كند. 
زماني كه آقاي مارك از نمايندگان صليب سرخ 
عكس منيژه لشكري را مي بيند و متوجه مي شود 
او 18 سال براي بازگش��ت همسرش صبر كرده، 
به شهيد لش��كري مي گويد: »زن جوان و زيبايي 
مثل اون چطور تونس��ته 18 س��ال در بي خبري 
مطلق منتظر بمونه. اين باوركردني نيست. زن ها 

و مردهاي ايراني مثال زدني اند. «

روايتيازكتاب»روزهايبيآينه«

زنهاومردهايايرانيمثالزدنياند
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حل جدول 3146

هشدار درباره کالهبرداری
 با ترفند کمک به مسکن محرومان

رئیس پلیس فضای تولید و تبادل اطالعات )فتا( خراسان 
حمله  نوعی  فیشینگ  صفحات  طراحی  درباره  جنوبی 
سایبری با ترفند خالی  کردن حساب افراد به بهانه کمک 
برای ساخت مسکن محرومان هشدار داد. سرهنگ قدرت 
الوانی افزود: مجرمان فضای سایبر با انتشار تصاویری از 
از  سوء استفاده  در  سعی  نیازمند  افراد  زندگی  و  خانه 
کمک  بهانه  به  مجازی  فضای  کاربران  پاک  احساسات 
برای ساخت منزل و کالهبرداری از شهروندان می کنند. 
تصاویری  انتشار  با  سایبری  مجرمان  داشت:  اظهار  وی 
که  می کنند  وانمود  نیمه کاره  ساختمان  یک  از  جعلی 
این تصاویر مربوط به خانواده ای نیازمند است که شرایط 
زندگی بسیار سختی دارند و قادر به تکمیل کردن منزل 
جنوبی  خراسان  استان  فتا  پلیس  رئیس  نیستند.  خود 
گفت: در این روش از کالهبرداری، مجرمان سایبری با 
ارسال پیامک های حاوی لینک های جعلی افراد را به درگاه 
بانکی فیشینگ هدایت کرده و اقدام به سرقت اطالعات 
افراد  بانکی  آنان کرده و در نهایت حساب  بانکی  کارت 
به شدت  افزود: مجرمان سایبری  را خالی می کنند. وی 
کاربران  از  مختلف  روش های  با  که  هستند  تالش  در 
چنانچه  شهروندان  و  کنند  کالهبرداری  مجازی  فضای 
نیازمندان را دارند وجه  قصد کمک برای ساخت منزل 
مورد نظر را به حساب های معتبر که از طریق رسانه ملی 
معرفی می شود، واریز کنند. سرهنگ الوانی تاکید کرد: 
مردم از واریز وجه به شماره حساب و شماره کارت هایی 
کانال ها و گروه های فضای  ناشناس در  افراد  که توسط 
مجازی معرفی می شود، خوداری کنند. وی گفت: سایت 
آماده   www.cyberpolice.ir نشانی  به  فتا  پلیس 
می توانند  کاربران  و  است  مردمی  گزارش های  دریافت 
این  از  را  سایبری  رویدادهای  و  حوادث  اخبار،  آخرین 
تماس ۰۹۶۳۸۰  شماره  همچنین  کنند  دریافت  سایت 
مربوط به مرکز فوریت های سایبری پلیس فتا به صورت 
در  شهروندان  سواالت  به  پاسخگویی  آماده  شبانه روزی 

سراسر استان است.

کشف یک و نیم تن 
مکمل بدنسازی قاچاق در پایتخت

کشف  از  بزرگ  تهران  اقتصادی  امنیت  پلیس  رییس 
بیش از ۱.۵ تن پودر مکمل بدنسازی خبر داد و گفت: 
کارشناسان ارزش کاالهای قاچاق کشف شده را بیش از 

۱۰ میلیارد ریال برآورد کردند.
سرهنگ کارآگاه هدایت بهرامی با اشاره به کشف محل 
پلیسی،  و  فنی  اقدامات  انجام  با  قاچاق  کاالی  دپوی 
گفت: بر اساس بازرسی های صورت گرفته، مشخص شد 
کاالهای قاچاق که همان پودرهای مکمل بدنسازی است 
به صورت فله و با بسته بندی غیرمجاز، از جنوب کشور 
کاالهای  شود؛  منتقل  تهران  به  است  قرار  و  خریداری 
سامانه  در  و  بوده  گمرکی  مثبته  اسناد  فاقد  مکشوفه 

جامع تجارت ثبت نشده است. 
مکمل  پودر  تن  نیم  و  یک  افزود:  انتظامی  مقام  این 
بدنسازی کشف و پس از تشکیل پرونده به همراه متهم 
به مرجع قضایی معرفی شده است. بهرامی گفت: با توجه 
به اینکه مبارزه با قاچاق کاال از اهم وظایف پلیس امنیت 
درصورت  کرد  درخواست  شهروندان  از  است،  اقتصادی 
با شماره های  یا احتکار کاال  مشاهده هرگونه قاچاق و 

۰۲۱۶۶۷4۷۳4۳ و یا ۰۹۹۹۹۸۷۱۳۹۲ تماس بگیرند.

خبر

جدول 3147

فعالیت های  تشخیص  مرکز  رییس 
مخاطرات  تشریح  در  فتا  پلیس  سایبری 
حوزه  به  ورود  گفت:  رمزارزها  حوزه  
بالفعل  مخاطرات  با  دیجیتال  ارزهای 
و  فیشینگ  کالهبرداری ها،  نظیر  زیادی 
حمالت هکری همراه است و مردم نباید 
بدون بهره مندی از دانش کافی وارد این 

حوزه ها شوند.
 علی محمد رجبی با اشاره به مخاطرات 
وقتی  گفت:  رمزارز  حوزه  در  موجود 
فناوری های جدید گسترش پیدا می کنند 
شکل  آن ها  حول  زیادی  تبلیغات  و 
به روز  بدون  مردم  از  برخی  می گیرد، 
و  تبلیغات  اساس  بر  و صرفا  کردن خود 
در  می شوند.  آن ها  وارد  ناآگاهی  روی  از 
عنوان شبکه های  افرادی که تحت  ادامه 
از  استفاده  با  می کنند  کار  کالهبرداری 
قربانیان کالهبرداری  از  نقطه ضعف  این 

می کنند. 
یا  رمزارزها  گفت:  رمزارزها  درباره  وی 
مجموعه  توکن ها  یا  کریپتوکرنسی ها 
الگوریتم هایی  با  که  هستند  کدهایی 
براساس  و  می شوند  تولید  خاص 
مردم  اقبال  یا  و  دارند  که  طرفدارانی 
این  می شوند.  ارزشمند  آن ها  به  نسبت 
مخصوصی  پول های  کیف  در  توکن ها 
فرایند  رمزارزها  می شوند.  نگهداری 
و موضوعی که  نیست  و سختی  پیچیده 
اهمیت دارد، اعتبار آن هاست. افرادی که 
این بازار و فناوری را نمی شناسند، بدون 
تنها  رمزارزها  این  واقعی  ارزش  از  اطالع 
و  می دهند  قرار  مالک  را  آن ها  دریافت 
مخاطرات  دانستن  لذا  می شوند.  گرفتار 

رمز ارزها موضوع بسیار مهمی است.
بازار  تهدیدات  فرایند  به  اشاره  با  رجبی 
جرم  ترین  شایع  کرد:  اظهار  رمزارزها 
حوزه رمزارزها، این است که مردم ناآگاه 
به برخی افراد اعتماد می کنند و مبلغی به 
بخرند.  رمزارز  برایشان  تا  آن ها می دهند 
کارشناسان  و  کالهبرداران  این  از  برخی 
نمی  اصال  پول  دریافت  از  پس  جعلی 
می شوند.  ناپدید  و  نمی خرند  رمزارزی 
رمز  و  ارز می خرند  رمز  نیز  دیگری  عده 
کیف پول مردم را نزد خود نگه می دارند و 
بعد از مدتی کیف پول را تخلیه می کنند.  
وی اضافه کرد: گرفتاری دیگری که وجود 
دارد، خرید رمزارزهای بی ارزش یا شت 
به  فرایندی  زمینه،  این  در  است.  کوین 
یک  دارد.  وجود  دامپ  و  پامپ  عنوان 
شت کوین، ابتدا به صورت رایگان واگذار 
ارزش  با  فرایندی  در  سپس  و  می شود 
آن  ارزش  و  می کند  جذب  مشتری  کم 
بتواند  تا  می رود  باال  صعودی  صورت  به 
با  کالهبرداران  شود.  رمزارزها  بازار  وارد 
تبلیغ در فضای مجازی و استفاده از افراد 

مردم  و  می دهند  اعتبار  آن  به  معروف 
خرید  بی ارزش  رمزارزهای  این  از  نیز 
معروف  فرد  آن  مدتی  از  پس  می کنند. 
سقوط  رمزارز  و  می کشد  کنار  پروژه  از 

می کند.  
رجبی که در یک برنامه تلویزیونی سخن 
می گفت در ادامه اظهار کرد: خرید شت 
کوین نیز اخیرا زیاد شده و حجم بسیاری 
از افرادی که ضرر می کنند از این موضوع 
ضربه می خورند. مورد بعدی گرفتارشدن 
مورد  این  در  بدافزارهاست.  وسیله  به 
طراحی  جعلی  پولی  کیف  مجرمین 
مانند  مختلفی  روش های  با  و  می کنند 
مهندسی اجتماعی باعث می شوند تا فرد 
با  هکر  ادامه  در  و  کند  نصب  را  بدافزار 
خالی  را  آن  پول  کیف  اطالعات  دریافت 
فیشینگ  یک  مانند  مورد  این  می کند.  

است.
این  در  بعدی  مخاطره  داد:  ادامه  وی 
مردم  صرافی هاست.  در  فیشینگ  زمینه 
استفاده  صرافی ها  از  ارز  تبدیل  برای 
یک  مجرمان  روش  این  در  می کنند. 
سایت کامال شبیه به صرافی اصلی ایجاد 
اطالعات  دریافت  با  قبل  روش  مانند  و 
یکی  می کنند.  تخلیه  را  اصلی  حساب 
ما  که  است  این  زمینه  این  از مخاطرات 
بسیاری  به  دسترسی  تحریم ها،  علت  به 
و  نداریم  المللی  بین  صرافی های  از 
و  تحریم  و  مصادره  را  ما  دارایی  آن ها 
این  حساب های ما را بالک می کنند. در 
شرایط دیگر فرد دسترسی به دارایی های 
خود نخواهد داشت. برخی از مردم برای 
دور زدن تحریم هویت هایی در کشورهای 
همسایه ساخته اند اما پس از مدتی این 
افراد  امروز دیگر  و  بین رفته  از  هویت ها 

نمی توانند دارایی خود را خارج کنند.  

مورد  کرد:  اظهار  ادامه  در  رجبی 
کیف  شدن  هک  بعدی  مخاطره آمیز 
در  کاربری  های  حساب  یا  ها  پول 
صرافی هاست. هرکس وارد این حوزه می 
این تهدیدات روبه  با  باید بداند که  شود 
روست. فرایند رسیدگی به این جرائم نیز 
زیرا  است  پیچیده  بسیار  فتا  پلیس  در 
و  کشورند  از  خارج  مجرمین  از  بسیاری 
عمدتا  پرونده ها  ندارد.این  وجود  هویتی 

بین المللی می شود.  
گفت:  پانزی  کالهبرداری  درباره  وی 
به  اصال  که  می گویند  مردم  از  بعضی 
ارز  این رمزارزها اعتماد نمی کنند و رمز 
دیگری  به سراغ روش های  و  نمی خرند 
می روند. در اینجا مورد دیگری به عنوان 
در  می شود.  مطرح  پانزی  کالهبرداری 
شبکه ای  شرکت های  گذشته  سال های 
افراد  و  کردند  فعالیت  ایران  در  و هرمی 
به علت آن متضرر شدند. در آن  زیادی 
زمان این شرکت ها کاالیی را می فروختند 
و شبکه می ساختند. سرشبکه از این راه 
در آمد کسب می کرد و کاال نیز بی ارزش 

بود.
االن  کالهبرداری  این  داد:  ادامه  رجبی 
برای  می افتد.  اتفاق  مجازی  فضای  در 
در   tmon۵۵ مانند  مجموعه ای  مثال 
استان های آذربایجان غربی و شرقی افراد 
این  در  افراد  کرد.  درگیر خود  را  زیادی 
شبکه پول می گذاشتند و قرار بود تا پول 
آن ها ماهی دوبرابر شود اما منطقی است 
که هیچ کسب و کاری در هیچ نقطه دنیا 
این  کند.  دوبرابر  را  شما  پول  نمی تواند 
افراد، حتی ابتدایی ترین اطالعات را نیز 

راجع به حوزه رمزارز نداشتند.
وی اضافه کرد: برای مثال رمزارز معروفی 
از  سال  یک  فاصله  در  کوین  بیت  مانند 

رسیده  دالر  هزار   ۲۵ به  دالر  هزار   ۶۰
است. این بازار با این نوسان وحشتناکی 
که دارد چطور می تواند سرمایه را دوبرابر 
و  است  جدی  بسیار  موضوع  این  کند؟ 
مردم باید بدانند که این تبلیغات مبنی بر 
چندبرابرکردن دارایی ها قطعا کالهبرداری 
اول که  نفرات  ابتدا  این شبکه  در  است. 
از  اند سود می برند و پس  وارد آن شده 
افرادی  و  می شود  متالشی  سایت  مدتی 
می شوند.  متضرر  هستند  هرم  کف  که 
به علت  نیز  پیگیری هویت کالهبرداران 

نبود سرنخ سخت است.  
به شهروندان  رجبی در توصیه های خود 
نظر  از  گفت:  بازارها  این  به  ورود  برای 
می شود  باعث  طمع  شاید  روانشناسی 
شوند.  کشیده  بازارها  این  به  افراد  تا 
برای  بینی  خوش  علت  به  نیز  برخی 
و  می کنند  اعتماد  بیشتر  سود  کسب 
برای  می دهند.  از دست  را  خود  سرمایه 
در  زیادی  دانش  رمزارزها  بازار  به  ورود 
زمینه های امنیتی، تحلیل بازار اقتصادی 
اگر  و  است  نیاز  اطالعات  فناوری  و 
آن  به  ورود  از  نیستید  دانش  این  دارای 
حوزه  موضوعات  کنید.  پرهیز  شدت  به 
رمزارزها به “متاورس” هم کشیده شده و 
کالهبرداری های زیادی در متاورس تحت 
عنوان خرید زمین و .. انجام می شود که 
مردم باید مراقب آن ها باشند و بدانند که 

برایشان آورده ای ندارد.
وی گفت: مردم برای گزارش تخلفات نیز 
کنند  مراجعه  پلیس  سایت  به  می توانند 
 ۲4 صورت  به  ما  اپراتورهای  آن  در  که 
همچنین  می کنند.  چت  کاربر  با  ساعته 
شماره ۰۹۶۳۸۰ نیز برای مشاوره در این 

زمینه وجود دارد.

همه چیز درباره رمزارزها، 
از کالهبرداری و فیشینگ تا تله »شت کوین ها«

گذرنامه هایی که یک ماه اعتبار 
دارند، قابل تردد به عراق هستند



تحریم های ایران 
ممکن است به زودی برداشته شوند

 مقصران حادثۀ ساختمان متروپل آبادان 
مشخص شدند

صفحه )4(صفحه )4(

نماینده روسیه در مذاکرات وین گفت: تحریم ها علیه ایران ممکن 
روسیه  علیه  تحریم ها  مورد  در  اما  شوند،  برداشته  به زودی  است 
نمی شود چنین گفت.میخائیل اولیانوف نماینده روسیه در مذاکرات 
ایران ممکن است به زودی  وین در توییتی نوشت: تحریم ها علیه 
برداشته شوند. اما در مورد تحریم ها علیه روسیه نمی شود چنین 

گفت. تنها بخشی از آنها مربوط به اوکراین است. ....

گزارش  اسالمی گفت:  عمران مجلس شورای  رئیس کمیسیون   
کمیسیون عمران از حادثه ریزش ساختمان متروپل آماده و تقدیم 
هیات رئیسه مجلس شورای اسالمی ارسال شده که هفته جاری 
رضائی  محمدرضا  شد.   خواهد  قرائت  مجلس  علنی  صحن  در 
کوچی با اشاره به نهایی شدن گزارش کمیسیون عمران در مورد 
حادثه ریزش ساختمان متروپل گفت: از ابتدای کار در انتخاب ...
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استان برای گردشگری آبی 
ظرفیت های زیادی دارد

همه چیز درباره رمزارزها، 

از کالهبرداری و فیشینگ 
تا تله »شت کوین ها«

فرماندارباشت :

 راه اندازی کشتارگاه و کارخانه 
بازیافت زباله ضروری است

های  زیرساخت  توسعه  گفت:  باشت  فرماندار 
های  طرح  اجرای   با  شهرستان  این  بهداشتی 
کشتارگاه و کارخانه بازیافت زباله در این شهرستان 
ضروری است.  نادرگرامی شامگاه  شنبه در آیین 
کارخانه  نبودن  افزود:  باشت  خبرنگاران  از  تجلیل 
در  زیست محیطی  زباله موجب مشکالت  بازیافت 
این طرح  اندازی   راه  این شهرستان می شود که 
های  آلودگی  کاهش  در  مهمی  نقش  تواند  می 
با  وی  شود.  شهرستان  این  در  محیطی  زیست 
باشت  اینکه ساخت یک کشتارگاه جدید در  بیان 
نیازی ضروری است گفت: زمین مورد نیاز ساخت 

کشتارگاه باشت پیش  بینی شده که....

رئیس مجلس شورای اسالمی گفت:تعرض 
جنایتکارانی  پایه  که  حرم  مدافعان  به 
عزیزمان  سرزمین  از  را  داعش  همچون 
اعتباری  بی  و  رسوایی  جز  کردند،  کوتاه 
برای تعرض کنندگان و حامیان آنها نتیجه 

ای ندارد.
روز  علنی  نشست  در  قالیباف  محمدباقر   
یکشنبه )۲۳ مرداد( مجلس شورای اسالمی 
فرارسیدن  گفت:  دستور  از  پیش  نطق  در 
روز مقاومت اسالمی یادآور مقاومت جانانه 
است  روزه   ۳۳ جنگ  در  لبنان  اهلل  حزب 
رژیم  با  مبارزه  از  جدیدی  فصل  آغاز  و 
گرامی  را  بود،  صهیونیستی  جنایتکار 
اسالمی  شورای  مجلس  رییس  می دارم. 
فلسطین  اسالمی  جهاد  جنبش  افزود: 
علیه  اسالمی  مقاومت  از  حلقه  آخرین  در 
و  نویدبخش  صهیونیست،  جنایتکاران 
جهاد  حرکت  شد.  ظاهر  کوبنده  درهم 
از  بخش  هر  امروز  که  کرد  ثابت  اسالمی 
توانایی در هم  تنهایی  به  اسالمی  مقاومت 
کوبیدن عمیق ترین الیه های دفاعی رژیم 
صهیونیستی و خرد کردن اراده آنها را دارد.
و  اتحاد  سایه  در  امروز  اینکه  بیان  با  وی 
همدلی همه جریان های مقاومت با قاطعیت 
می گویم زوال دشمن غاصب نزدیکتر از هر 
هشت  به  غریب  کرد:  تصریح  است،  روز 
صهیونیستی  رژیم  جنایت  و  تبهکاری 
است  ساخته  آشکار  منصفی  بیننده  برهر 
که  جنایات این رژیم در گرو ایجاد ناامنی، 
سازمان  جنایت  و  اشغال  ترور،  اختالف، 

یافته در سراسر منطقه است.
جهان  که  روزی  هر  کرد:  تاکید  قالیباف 
ها  صهیونیست  بیشتر  های  جنایت  شاهد 
با همدستی  آنها  نقشه های شوم  و   است 
بیشتر  ارتجاعی  و  استکباری  رژیم های 
سرافراز  مدافعان  نقش  می شود،  مال  بر 
ایران  امنیت  از  دفاع  در  حرم  پرافتخار  و 

عزیزمان و ثبات منطقه آشکارتر ...

صنایع دستی  و  گردشگری  میراث فرهنگی،  مدیرکل   
کهگیلویه و بویراحمد گفت: استان با داشتن ۲ سد آبی 
شاه قاسم و کوثر، چند رودخانه و صدها چشمه سار و 
آبشار پرآب، مکانی بسیار مناسب برای سرمایه گذاری 
در بخش گردشگری آبی است. سعید طالبی پور روز 
استاندار  اقتصادی  معاون  بازدید  حاشیه  در  یکشنبه 
بویراحمد،  شهرستان  گردشگری  مناطق  از  استان 
قابلیت  قاسم  اظهار کرد: منطقه گردشگری سد شاه 
سرمایه گذاری های بزرگ دارد که نیازمند توجه جدی 
میراث فرهنگی،  مدیرکل  است.  استانی  مسئوالن 

گردشگری و صنایع دستی کهگیلویه و بویراحمد...

مدیر کل میراث فرهنگی و گردشگری عنوان کرد:

2

2

2 4

رئیس دانشگاه علوم پزشکی یاسوج:

کرونا تا سال ها 
همراه ما خواهد بود 

 مدیر کل ارتباطات، فناوری و اطالعات استان:

۱۵۰ روستای 
کهگیلویه و بویراحمد

 به اینترنت پایدار وصل می شوند

تعرض به قهرمانان ملی
 نتیجه ای جز رسوایی ندارد

2

2

نسبت به مناسبت های مذهبی در کهگیلویه و بویراحمد؛

مدیران
 بی تفاوت نباشند

3

رئیس پلیس راهنمایی و رانندگی فراجا ضمن انتقاد از بی توجهی برخی 
از دستگاه ها به وظایف خود در امر کاهش جانباختگان و آسیب دیدگان 
و  جاده  و  خودرو  ایمنی  افزایش  ضرورت  بر  دیگر  بار  رانندگی  تصادفات 

همچنین اصالح قوانین به منظور افزایش بازدارندگی آن تأکید کرد.
 سردار سیدکمال هادیانفر در نشست خبری که پیش از ظهر روز شنبه  در 
سالن همایش های نورالرضا برگزار شد، گفت: حوزه پلیس راهور حوزه کامال 
متفاوتی است که با جان مردم سروکار دارد. دیگر بخش ها و حوزه ها در 
کشور نیز مسئولیت های مهمی دارد؛ اما هیچ کدام به اندازه پلیس نیست 
که مستقیما بر جان مردم تمرکز داشته باشد. برای درک بهتر اهمیت این 
موضوع باید بگویم که در همین یک ساعتی که این جلسه برگزار شد دست 
کم دو نفر در جاده های ما و در تصادفات رانندگی کشته شدند و ۵۰ نفر 
برای  نفرشان  تعداد دست کم ۲۰  این  از  نیز دچار مجروحیت شدند که 
همیشه دارای معلولیت شدند. این آمار به هیچ عنوان پذیرفته شده نیست.

هادیانفر ادامه داد: ۵۱ درصد از جانباختگان حوادث رانندگی در دم و در 
همان صحنه تصادفات جان خود را از دست می دهند که از این تعداد ۳4 
درصد سرنشین خودرو هستند. 4۹ درصد نیز بعد از تصادف جان خود را 
از دست می دهند که در این میان 4۳ درصد در بیمارستان و ۶ درصد در 

حین انتقال جان خود را از دست می دهند.

نبود تجهیزات تشخیص خونریزی مغزی، در برخی بیمارستان ها
رئیس پلیس راهور فراجا ادامه داد: آمار 4۳ درصدی مرگ آسیب دیدگان 
از  بسیاری  در  متأسفانه  است.  باالیی  آمار  بیمارستان ها  در  تصادفات 
بیمارستان های ما ابزار و تجهیزات مربوط به تشخیص ضربه مغزی شدن 
یا خونریزی داخلی وجود ندارد. فرد به بیمارستان منتقل می شود، از او 
سوال می پرسند که آیا سردرد یا سرگیجه دارد یا خیر و ناگهان بعد از یک 
ساعت همین فرد در بیمارستان یا حتی در خانه و به دلیل خونریزی داخلی 
یا ضربه مغزی فوت می کند. الزم است به این موارد توجه ویژه ای شود و 

این تجهیزات و امکانات برای بیمارستان ها فراهم شود.
هادیانفر با تأکید بر اینکه در شرایطی هستیم که باید صادقانه عمل کنیم، 
گفت: تصادفات تعارف بردار نیست. تصادف به عامل انسانی، خودرو و راه 
بازمی گردد و واقعیت این است که نه خودرو، نه راه و نه عامل انسانی ما 
مناسب نیست. دلیل تصادفات به قوانین باز می گردد؛ اما قوانین ما بازدارنده 
نیست. وقتی در اصفهان یک خانمی فردی را در تصادف کشته و بعد می 
گوید دیه اش را می دهم این یعنی قوانین ما بازدارندگی کافی را ندارد که 

الزم است این موضوع نیز مورد توجه جدی قرار بگیرد.
افزود:  و  اشاره کرد  اسقاط خودروها  به موضوع  فراجا  راهور  پلیس  رئیس 
اسقاط  روند  و  است  شده  قیف  انتهای  مانند  ما  خودروی  خروجی  امروز 
خودرو بسیار کند است و در واقع می توان گفت که اصال به آن توجه نمی 
شود. وقتی یک خودرو ۲۰ بار تصادف کرده و بعد وارد جاده می شود و 
باز هم تصادف می کند و این بار باعث مرگ چندین نفر می شود. این ها 
مواردی است که باید به آن توجه شود. ما تا کی باید تعارف کنیم و فقط 

از یکدیگر تشکر کنیم.
هادیانفر افزود: سال ۸۳ من در پلیس راهور بودم. آن زمان ۵۲۰۰ نقطه 
حادثه ساز در کشور بود. زمانی که دوباره به پلیس راهور بازگشتم در سال 
۹۸ خواستند که آمار نقاط حادثه خیز در شهرها و جاده ها را به ما بدهند. 
باز هم آمار ۵۲۰۰ نقطه بود. خب چرا در این مدت کاری نشده. ما تا کی 
باید بپذیریم که راه اصلی ما جدا شونده نداشته باشد و آن وقت دو پژو که 
در هر دو آن ها اعضای خانواده حضور دارند بیایند و در این راه شاخ به 
شاخ با هم برخورد کنند و منفجر شوند و کسی هم کاری از دست شان بر 

نمی آید و این جان های عزیز پر پر شوند.

رئیس پلیس راهور فراجا ادامه داد: یک زمان به ما می گفتند در مصاحبه 
می  آسیب  تولید  روند  به  که  چرا  نیاورید  خودروها  از  نامی  هیچ  هایتان 
می  قربانی  خودروها  این  همچنان  چرا  اما  نیاوردیم  نامی  ما  خب  خورد. 

گیرد. امروز وضعیت چه شده است؟.
گفت:  دهیم،  می  کشته  محورهایمان  در  همچنان  ما  اینکه  بیان  با  وی 
شد  کشور  وارد  کرونا  که  وقتی  چطور  است.  ویروس  مانند  نیز  تصادفات 
تمام کشور برای مقابله با آن بسیج شدند باید در برابر ویروس تصادفات نیز 
همین رویکرد را داشته باشیم. اتفاقا ویروس کرونا رفع می شود اما ویروس 
تصادفات رفع نمی شود و الزم است که تمام کشور و تمام دستگاه ها برای 
مصدومان  و  جانباختگان  آمار  بتوانیم  ما  تا  شوند  بسیج  آن  آمار  کاهش 

حوادث رانندگی را کاهش دهیم.
سال  اواخر  که  ترافیک  عالی  شورای  جلسه  تشکیل  به  اشاره  با  هادیانفر 
به  آن جلسه  در  برگزار شد، گفت: من  رئیس جمهور  ریاست  به  گذشته 
رئیس جمهوری گفتم که همین که دولت بخواهد در این زمینه ورود کند 
۵۰ درصد کار ما حل است. من تکالیف دستگاه ها را خدمت رئیس جمهور 
دهد  انجام  باید  که  کارهایی  بابت  دستگاهی  هر  از  گفتم  و  کردم  عرض 
گزارش بخواهید و اولین دستگاه نیز پلیس باشد و از من رئیس پلیس راهور 
گزارش بخواهید که چه کارهایی انجام داده ام و اگر به وظایفم عمل نکرده 

بودم حتما با من برخورد کنید و با دیگر دستگاه ها نیز به همین شکل.

چرا وزارت بهداشت هیچ کاری درباره تصادفات نکرده است
رانندگی  با تصادفات  بهداشت در مواجهه  از عملکرد وزارت  ادامه  وی در 
انتقاد کرد و گفت: چرا وزارت بهداشت هیچ کاری با تصادفات ندارد، چرا 
هیچ گامی برنمی دارد. با سالم و صلوات که کار پیش نمی رود. من هم 
می توانم بایستم و تشکر کنم و بعد از پنج سال هم یک لوح تقدیر بگیرم 
و بروم اما ما فردا جواب مردم را چگونه می خواهیم بدهیم. چه جوابی در 
برابر آمار فوتی ها و جانباختگان خواهیم داشت. این ها موارد مهمی است 

که باید توجه کنیم.
رئیس پلیس راهور فراجا افزود: معتقدم که با ساده ترین اقدام و حداقل 
از آمار جانباختگان و مصدومان حوادث رانندگی کم  توان  منابع هم می 

کنیم.
انتقاد کرد و گفت:  نیز  از عملکرد دولت قبل در قبال تصادفات  هادیانفر 
دولت به استناد ماده ۱۰۸ مسئولیت داشته و نه فقط این دولت بلکه همه 
در  نکردند؟. چرا هشت سال  اما چرا رسیدگی  دارند  ها مسئولیت  دولت 
از کمیسیون ها حضور پیدا  بودند و هیچ کاری نکردند و در یکی  دولت 
نکردند. خوشبختانه جلسه عالی ترافیک شب عید با حضور رئیس جمهوری 

برگزار شد؛ اما این جلسه باید دست کم هر سه ماه یک بار برگزار شود.
رئیس پلیس راهور فراجا با اشاره به هجمه هایی که بعد از انتقادات وی 
از کیفیت خودروها روانه وی شد، افزود:  در حوزه سایبری اصلی داریم به 
نام اصل الجیک یعنی این طور تصور کنید که ممکن است ما ساختمانی 
را ببینیم و در ظاهر همه چیز عادی باشد اما مثال فرض کنید اگر با یک 
عینکی به آن نگاه کنیم هکرها و اقداماتی را می بینیم که قصد نفوذ به آنجا 
را دارند. چیزهایی که در ظاهر دیده نمی شوند اما در باطن فشار و هجمه 

آن وجود دارد. اگر به من هم نگاه کنید همین مشکالت رادارم و شاید با 
همین دید، امروز من با یک لباس پاره یا زخم های بر تن اینجا هستم. چرا 
که خیلی ها مانع شدند و ما را کشیدند که حرفی نزنیم اما واقعیت این 
است که بعد از تصادف بهبهان دیگر آستانه تحمل ما تمام شد و تصمیم 

گرفتیم تا راجع به خودرو حرف بزنیم.
وی افزود: برخی خودروسازها پیش ما می آیند و می گویند ۱۶4 برنامه 
ایمنی و کیفیت داریم. من می گویم که برنامه روی کاغذ که به درد نمی 
خورد. در عمل چه کاری انجام داده اید. فقط در یک مورد ورق ماشین باید 
فوالد کم کربن باشد اما در خودروهای ما از حلب سه الیه استفاده می شود 
پس معلوم است که در این شرایط با یک تصادف ساده خودرو مچاله می 
شود و آتش می گیرد. آیا خودروسازان ما ایربک و تمرکز را درست کردند؟ 
فقط به تولید و تولید فکر می کنند تا از یک میلیون به سه میلیون برسند. 

باید به جان مردم هم اهمیت بدهند و جان مردم برایشان مهم باشد.
هادیانفر افزود: خودروسازان چقدر از این ۲۰۰۰ میلیارد درآمد روزانه خود 
را صرف ایمنی و کیفیت خودروهای خود می کنند. خیلی ها به من می 
گویند که این حرف ها را نزن اما نمی توانم در برابر جان مردم سکوت کنم. 
نهایتا یک لوح هم به من می دهند و من هم می روم اما باید حرفم را بزنم 
و حاال صرف نظر از مسئوالن این خبرنگاران و رسانه ها هستند که باید این 

مطالبات را پیگیری کنند.
وی با اشاره به واردات خودرو به کشور گفت: یک زمانی شنیدیم که قصد 
دارند خودرویی کمتر از ۱۰ هزار دالر هندی بیاورند. خب این چه کاری 
است اگر قرار باشد خودرو ناایمن هندی را وارد کنند همین تیبا و پراید 
گوییم  می  اما  هستیم  خودرو  واردات  موافق  ما  دیگر.  بود  هم  خودمان 

واردات خودروی ایمن. در واردات باید کیفیت خودرو ارتقاء پیدا کند.

کاهش جانباختگان تصادفات با واردات خودرو
رئیس پلیس راهور فراجا افزود: زمانی که در سال ۸۵ واردات خودرو آزاد 
تولید داخل داشت و حتی  بر خودروهای  تأثیر مستقیم  این موضوع  شد 

کشته های ما نیز کاهش پیدا کرد.

تست معاینه فنی با سیخ کباب!
وی به تعیین سن فرسودگی خودرو در قانون نیز اشاره کرد و گفت: قانون 
آمده و سن فرسودگی خودرو را مشخص کرده اما از آن طرف یک نفر رفته 
کدام  باشد.  معیار  باید  فنی  معاینه  که  کرده  شکایت  عدالت  دیوان  در  و 
می  اگزوز  وارد  را  کباب  سیخ  تهران  اطراف  همین  در  وقتی  فنی  معاینه 
کنند و مثال با آن تست چهارگاز می گیرند من نمی توانم چشمم را روی 
این موارد ببندم. گاهی برخی از این شرکت های معاینه فنی ما را دعوت 
می کنند و می گویند از ما حمایت کنید. چه حمایتی باید بکنیم وقتی در 
طرف دیگر جان و ایمنی مردم وسط است. خب این ها را به خاطر پولش 

می گویند اما جان مردم مهمتر است.
هادیانفر به آمار مرگ کودکان در حوادث رانندگی نیز اشاره کرد و گفت: 
۱۸ درصد از فوتی های ما در تصادفات رانندگی کمتر از ۱۸ سال دارند. 
این ها چه گناهی کرده اند که باید آینده شان این طور تباه شود. چند وقت 

پیش از یک بیمارستان بازدید کردم. در آنجا فردی بود که می گفت ۲۰ 
سال است درگیر درمان عوارض ناشی از تصادفات است و بیش از ۲۰ عمل 

سنگین جراحی انجام داده است. به این ها باید توجه شود.
رئیس پلیس راهور فراجا به حمایت های مقام معظم رهبری و تأکیدات 
ایشان مبنی بر ارتقاء ایمنی تولیدات داخل نیز اشاره کرد و گفت: زمانی 
که ما از ایمنی خودرو صحبت کردیم متأسفانه کسی سمت ما نیامد و در 
نهایت این مقام معظم رهبری بود که به این موضوع ورود کردند و شخصا 
تأکید  خودروها  ایمنی  و  کیفیت  ارتقاء  ضرورت  بر  سخنرانی  چندین  در 
داشتند. خب حاال دیگر حجت بر همه تمام است. خودروسازان اگر به حرف 
من گوش نمی دهند به حرف رهبر معظم انقالب گوش دهند. آقای وزیر 
مربوطه باید از خودروسازان مطالبه کند که در راستای عمل به فرمایشات 

رهبری چه کرده اند.
این است که  واقعیت  اما  دارد  افزود: دولت خیلی مشغله و گرفتاری  وی 
موضوع ترافیک و هر آنچه که مربوط به تصادفات است مهم است به همین 
دلیل نیز تأکید دارم که شورای عالی باید هر سه ماه یک بار جلسه داشته 
باشد. امروز رفع ۳۰۰۰ نقطه حادثه خیز در جاده ها ۵۰۰۰ میلیارد اعتبار 
می خواهد. سال گذشته بیش از ۶۰۰۰ میلیارد را ما به خزانه ریختیم و 
قانون و نحوه هزینه کرد آن نیز مشخص است. خب پول ها کجا رفته است. 
ایم چرا به دستگاه هاییکه  این سال ها پول هایی که ما ریخته  در تمام 
پیش  از ۱۵ سال  که  نگرفته  تعلق  قانون سهم شان مشخص شده  طبق 
تاکنون همچنان نقاط حادثه ساز ما همان نقاط است. چرا آمبوالنس ها 
و خودروهای امداد و نجات ما مناسب شرایط جاده ای نیست. چرا گشت 
های پلیس تأمین نشده است. ما باید به ازای هر ۱۲۰ کیلومتر در ۲۹۰ 

هزار کیلومتر در راه های کشور گشت داشته باشیم.
وی با بیان اینکه کمیسیون اصل ۹۰ مجلس اخیرا به این موارد ورود کرده 
این موارد توجه شود.  به  امیدواریم که  را دارد، گفت:  بررسی آن  و قصد 
امروز در ۷۰۲ شهر ما هنوز پلیس راهور مستقر نیست و باید این موارد 

فراهم شود.

برگ سبز ۶۰ درصد هزینه های مردم را کاهش داد
هادیانفر در ادامه به موضوع برگ سبز خودروها و تبدیل آن به سند رسمی 
خودرو نیز اشاره کرد و گفت: خوشبختانه درباره برگ سبز پلیس پیگیری 
زیادی کرد و در نهایت دولت نیز با ما همراهی کرد. حاال دیگر هیچ الزامی 
به ثبت سند رسمی خودرو در دفترخانه ها نیست و همین موضوع هم 4۰ 
تا ۶۰ درصد هزینه های مردم را کاهش داد. از این ماجرا ریالی به پلیس 
راهور تعلق نمی گیرد اما قصد ما راحتی مردم بود. خوشبختانه به زودی نیز 
این موضوع در دستور کار مجلس قرار می گیرد و ان شاءاهلل تبدیل به قانون 

می شود و دیگر هیچ اما و اگری در این طرح باقی نمی ماند.
دادیم.  تغییر  را  نیز روش  ها  موتورسیکلت  توقیف  مورد  در  ما  افزود:  وی 
موتورسیکلت برای برخی از مردم وسیله زندگی و امرار معاش است. البته 
که ما به اجرای قانون مکلف هستیم اما اجرای قانون به طرفیت مردم است 

و ما وظیفه خود می دانیم که حال مردم را خوب کنیم.
هادیانفر با تأکید بر اینکه باید برویم به سمت اصالح قوانین، افزایش ایمنی 
خودرو، ارتقای ایمنی جاده ها و... گفت: این موضوع با همراهی و همکاری 
خبرنگاران و اصحاب رسانه شدنی است. ما برنامه داریم که در برنامه هفتم 
توسعه که این روزها در حال نگارش است آمار جانباختگان حوادث رانندگی 
ما طی یک برنامه پنج ساله به زیر ۸۰۰۰ نفر برسد. همچنین باید ۳۰۰ 
هزار مورد فوتی به ۱۵۰ هزار نفر کاهش پیدا کند. این موارد شدنی است 
به شرط آنکه تمام دستگاه ها به وظایف خود عمل کنند و پای کار بیایند.

انتقاد پلیس از وزارت بهداشت در مورد تصادفات
 تست معاینه فنی با سیخ کباب در اطراف تهران

امام علی علیه السالم
َمن نَِسَي اللَهّ ُسبحانَُه، أنساُه اللُهّ نَفَسُه وأَعمی َقلبَُه .

هر كس خدای سبحان را از یاد ببََرد، خداوند، 
خودش را از یادش می بََرد و دلش را كور می گردانَد .
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مطالعات نشان می دهد؛
مردان بیشتر از زنان

 مستعد ابتال به سرطان هستند
سرطان  به  ابتال  معرض  در  زنان  از  بیشتر  مردان 
هستند و یک مطالعه جدید نشان می دهد که این 
دو  بین  بیولوژیکی  تفاوت های  دلیل  به  عمدتاً  امر 

جنسیت است.
محقق  و  مطالعه  این  نویسنده  جکسون«،  »سارا 
انستیتوی ملی سرطان آمریکا، گفت: »پس  بخش 
مصرف  کشیدن،  سیگار  مانند  عواملی  کنترل  از 
الکل، رژیم غذایی، فعالیت بدنی و مشکالت پزشکی 
رایج که خطر ابتالء به سرطان را افزایش می دهد، 
سوگیری جنسیتی در اکثر سرطان ها وجود داشت.« 
اینکه دقیقاً کدام تفاوت های بیولوژیکی باعث ایجاد 
این نابرابری ها می شود هنوز به طور کامل مشخص 
نقش  می خواهیم  »ما  گفت:  جکسون  است.  نشده 
هورمون های جنسی و ژنتیک در بروز سرطان را در 
مطالعه،  این  برای  کنیم.«  بررسی  آینده  تحقیقات 
مورد   ۲۱ به  ابتالء  خطر  در  تفاوت  به  محققان 
زن  هزار   ۱۲۳ و  مرد  هزار   ۱۷۱ بین  در  سرطان 
مطالعه  یک  در  که  سال   ۷۱ تا   ۵۰ سنی  رده  در 
رژیم غذایی و سالمت از سال ۱۹۹۵ تا ۲۰۱۱ ثبت 
مدت، ۱۷۹۵۱  این  در  پرداختند.  بودند،  کرده  نام 
زنان  در  مورد   ۸۷4۲ و  مردان  در  جدید  سرطان 
بیشتر  معرض خطر  در  مردان  شد.  داده  تشخیص 
تفاوت  بیشترین  و  بودند،  سرطان ها  اکثر  به  ابتالء 
برابر   ۱۰.۸( مری  سرطان های  به  ابتالء  خطر  در 
بیشتر(، حنجره و مثانه )هر کدام ۳.۵ برابر بیشتر(؛ 
معده(  سرطان  )نوعی  معده  کاردیای  همچنین  و 
نشان  مطالعه  این  مشاهده شد.  بیشتر(  برابر   ۳.۳(
به سرطان  ابتالء  کمتر  نرخ  با  فقط  مردان  که  داد 
تیروئید و کیسه صفرا روبرو بودند. جکسون گفت: 
»مردان نیز بیشتر از زنان در معرض مرگ ناشی از 
سیگار  مانند  پرخطر  فاکتورهای  هستند.«  سرطان 
به  مربوط  مسائل  و  غذایی  رژیم  الکل،  کشیدن، 
سالمتی تنها بخش کوچکی از تفاوت در نرخ ابتالء 
می دهند.  تشکیل  را  زنان  و  مردان  در  سرطان  به 
و  غذایی  رژیم  کشیدن،  سیگار  مثال،  عنوان  به 
به  ابتالء  می تواند خطر  که  دیابت  مانند  مشکالتی 
برخی سرطان ها را افزایش دهد، تنها ۲۰ درصد از 
سوگیری مردان در سرطان مثانه را توضیح می دهد. 
برابر بیشتر از  از سه  جکسون گفت: »مردان بیش 
هستند.«  مثانه  سرطان  به  ابتالء  معرض  در  زنان 
درک  برای  بیشتری  تحقیقات  محققان،  گفته  به 
اینکه چرا مردان بیشتر از زنان در معرض ابتالء به 
بسیاری از سرطان ها هستند، مورد نیاز است. برخی 
هورمون ها  به  مربوط  است  ممکن  تفاوت ها  این  از 
ممکن  تستوسترون  مردانه  جنسی  هورمون  باشد. 
است باعث رشد برخی از سرطان ها شود و هورمون 
برابر  در  است  ممکن  استروژن  زنانه  جنسی 

سرطان های دیگر محافظت کند.
محققان می گویند؛

شناسایی نشانه های سرطان زایی
 در یکی از داروهای رایج دیابت

سازمان غذا و داروی ایاالت متحده اعالم کرد که 
داروی دیابت »ژنوویا« ممکن است حاوی آثاری 
از سرطان زایی باشد، اما بیماران باید به استفاده 
نیتروز  کشف  علیرغم  دهند.  ادامه  دارو  این  از 
نمونه های  از  برخی  و-STG-۱۹ )NTTP( در 
این دارو، که به طور کلی به عنوان سیتاگلیپتین 
قطع  دیابتی  بیماران  برای  می شود،  شناخته 
متخصص  با  مشورت  بدون  دارو  این  مصرف 
 NTTP محققان،  گفته  به  است.  خطرناک 
و  است  نیتروزامین  ترکیبات  کالس  به  متعلق 
برخی از آنها بر اساس آزمایشات آزمایشگاهی به 
عنوان سرطان زاهای احتمالی برای انسان طبقه 
سال های  در  تایمز،  گزارش  به  می شوند.  بندی 
از  داروها،  از  تعدادی  در  ترکیبات  این  اخیر، 
جمله داروی سوزش معده، زانتاک، آنتی بیوتیک 
ریفامپین )که برای درمان سل و مننژیت استفاده 
می شود( و داروی ترک سیگار یافت شده است. 

مطالعه ای دیگر نشان می دهد؛
کووید ۱۹ برای زنان باردار 

خطرناک است
بارداری  که  کند  می  تایید  جدید  مطالعه  یک 
ویرانگر  پیامدهای  احتمال  توجهی  قابل  طور  به 
ناشی  عوارض  دهد.  می  افزایش  را   ۱۹ کووید 
شامل  می تواند  باردار  زنان  برای  کروناویروس  از 
عالئم  و  قلبی  نارسایی  آریتمی،  قلبی،  حمله 
طوالنی مدت باشد که ممکن است تشخیص آنها 
دشوار  بارداری  دوران  در  قلبی  عوارض  سایر  از 
باشد. تخمین زده می شود که حمالت قلبی در 
»جوآن  دکتر  دهد.  رخ  بیماران  از  درصد   ۱۲
بریلر«، متخصص قلب و عروق از دانشگاه ایلینوی 
در  که  بدانند  باید  باردار  »افراد  گفت:  شیکاگو، 
 ۱۹ کووید  شدید  عفونت  به  ابتالء  معرض خطر 
از جمله بستری شدن در بخش ICU، عوارض 
قلبی، نیاز به مراقبت های ویژه و مرگ برای بیمار 
از  پیشگیری  و  کنترل  مرکز  یا جنین هستند.« 
بیماری های ایاالت متحده دریافته است که زنان 
شدید  عفونت  به  ابتالء  خطر  معرض  در  باردار 
کووید )۱۰ درصد(؛ پذیرش در ICU )4 درصد(; 
از  نیاز به تهویه مکانیکی )۳ درصد(؛ و استفاده 
ECMO )۰.۲ درصد( در مقایسه با زنان دیگر 

هستند.

اولیانوف: 

تحریم های ایران 
ممکن است به زودی برداشته شوند

ایران  علیه  تحریم ها  گفت:  وین  مذاکرات  در  روسیه  نماینده 
ممکن است به زودی برداشته شوند، اما در مورد تحریم ها علیه 

روسیه نمی شود چنین گفت.
 میخائیل اولیانوف نماینده روسیه در مذاکرات وین در توییتی 
نوشت: تحریم ها علیه ایران ممکن است به زودی برداشته شوند. 
اما در مورد تحریم ها علیه روسیه نمی شود چنین گفت. تنها 
بخشی از آنها مربوط به اوکراین است. غرب، خط مشی مستقل 
اعمال  سختی  به  و  می داند  راهبردی  چالش  یک  را  روسیه 

تحریم ها را کنار می گذارد.
نماینده روسیه در سازمان های بین المللی واقع در وین، پیش 
از این نیز در توئیتر نوشت: وزارت خارجه روسیه گفته است 
در  مشارکت کنندگان  اروپا  اتحادیه  سخنگوی  گفته  طبق  که 
مذاکرات وین با یک حق انتخاب مواجهند. آن ها یا باید متن 
بپذیرند که مذاکرات شکست خورده  باید  یا  بپذیرند  را  فعلی 
اتحادیه  هماهنگ کننده  به  برجام  مشترک  کمیسیون  است. 

اروپا اجازه نداده که چنین اظهاراتی را مطرح کند.
وی در توئیت دیگری هم نوشته بود: روسیه معتقد است که 
احیای  است.  رو  پیش  منطقِی  و  موثر  راه  تنها  برجام  احیای 
ایران، تقویت  برجام منجر به رفع تحریم های غیرقانونی علیه 
نظام عدم اشاعه هسته ای و ایجاد شرایط بهتر برای پیشرفت 

گفت وگوهای امنیتی منطقه ای خواهد شد.

رئیس کمیسیون عمران مجلس:

 مقصران حادثۀ ساختمان متروپل آبادان 
مشخص شدند

 رئیس کمیسیون عمران مجلس شورای اسالمی گفت: گزارش 
و  آماده  متروپل  ریزش ساختمان  از حادثه  عمران  کمیسیون 
که  شده  ارسال  اسالمی  شورای  مجلس  رئیسه  هیات  تقدیم 

هفته جاری در صحن علنی مجلس قرائت خواهد شد.
گزارش  شدن  نهایی  به  اشاره  با  کوچی  رضائی  محمدرضا   
متروپل  ساختمان  ریزش  حادثه  مورد  در  عمران  کمیسیون 
کوتاهی  پروژه  ناظر  و  مشاور  انتخاب  در  کار  ابتدای  از  گفت: 
کافی  مذکور صالحیت  شرکت  و  فرد  که  چرا  گرفته؛  صورت 

نداشته و مجوز آن نیز غیرقانونی بوده است.
رئیس کمیسیون عمران مجلس شورای اسالمی افزود: همچنین 
و  کردند  تغییر  متعددی  ناظرهای  نیز  ساخت وساز  حین  در 
به  متروپل  نامناسب ساختمان  ارائۀ گزارش وضعیت  علی رغم 
شهرداری آبادان، این مجموعه توجهی به تخلفات نکرده است 
و همچنین مسئوالن در رده های مختلف نیز که از این وضعیت 

اطالع داشتند، در انجام وظایف خود کوتاهی کردند.
ساختمان  مالک  عمران  کمیسیون  نظر  از  داد:  ادامه  کوچی 
تخلفات فراوانی داشته و شهرداری و سازمان نظام مهندسی نیز 
علی رغم مشهود بودن تخلفات در حین ساخت، کوتاهی کرده 
و به تخلفات توجهی کردند. از طرفی انتظار داشتیم وزارت راه 
و شهرسازی نیز به عنوان ناظر عالیه و منطقه آزاد نیز به عنوان 
این موضوع  به  آبادان  آزاد  متولی مدیریت عمرانی در منطقه 
که  می دادند  انجام  را  خودشان  قانوین  وظایف  و  کرده  ورود 

متاسفانه آن ها نیز کوتاهی کردند.
ریزش  درخصوص  عمران  کمیسیون  گزارش  کرد:  عنوان  وی 
یک  و  شده  مجلس  رئیسه  هیات  تقدیم  پل  مترو  ساختمان 
نسخه آن نیز به قوه قضاییه ارسال شده تا با متخلفان برخورد 
سازمان  و  آبادان  شهرداری  مالک،  کنار  در  ما  ازنظر  شود. 
البته دستگاه های  و  داشتند  را  تخلف  بیشترین  نظام مهندسی 

ناظر نیز به وظایف خودشان به خوبی عمل نکردند.

با هدف بهبود معیشت 
 و افزایش قدرت خرید اقشار هدف؛

پیشنهاد افزایش حقوق کارکنان و 
بازنشستگان لشکری و کشوری

 توسط دولت
بودجه”  و  “برنامه  و  استخدامی”  و  اداری  “امور  سازمان های   
و  کارمندان  مستمری  و  حقوق  افزایش  از  جدیدی  الگوی 

بازنشستگان لشکری و کشوری را به دولت ارائه کردند.
بودجه”  و  “برنامه  و  استخدامی”  و  اداری  “امور  سازمان های   
و  حقوق  افزایش  از  جدیدی  الگوی  مشترک،  پیشنهادی  در 
اتخاذ  و  بررسی  جهت  را  بازنشستگان  و  کارمندان  مستمری 

تصمیم به دولت ارائه کرده اند.
و  کارمندان  معیشت  به  و کمک  بهبود  با هدف  پیشنهاد  این 
بازنشستگان کشوری و لشکری و ارتقای قدرت خرید آنها به 
دولت ارائه شده است و در روزهای آینده روال قانونی تایید آن 

طی خواهد شد.
    

سالمت

جامعه

کاریکاتور

اذعان صهیونیست ها به شکست حمله تل آویو به غزه 

رییس مجلس:

تعرض به قهرمانان ملی نتیجه ای جز رسوایی ندارد
رئیس مجلس شورای اسالمی گفت:تعرض 
جنایتکارانی  پایه  که  حرم  مدافعان  به 
عزیزمان  سرزمین  از  را  داعش  همچون 
اعتباری  بی  و  رسوایی  جز  کردند،  کوتاه 
برای تعرض کنندگان و حامیان آنها نتیجه 

ای ندارد.
روز  علنی  نشست  در  قالیباف  محمدباقر   
شورای  مجلس  مرداد(   ۲۳( یکشنبه 
گفت:  دستور  از  پیش  نطق  در  اسالمی 
یادآور  اسالمی  مقاومت  روز  فرارسیدن 
جنگ  در  لبنان  اهلل  حزب  جانانه  مقاومت 
از  جدیدی  فصل  آغاز  و  است  روزه   ۳۳
بود،  رژیم جنایتکار صهیونیستی  با  مبارزه 

را گرامی می دارم.

جنبش جهاد اسالمی فلسطین 
نویدبخش و درهم کوبنده ظاهر شد

افزود:  اسالمی  شورای  مجلس  رییس 
جنبش جهاد اسالمی فلسطین در آخرین 
حلقه از مقاومت اسالمی علیه جنایتکاران 
کوبنده  درهم  و  نویدبخش  صهیونیست، 
ظاهر شد. حرکت جهاد اسالمی ثابت کرد 
به  اسالمی  مقاومت  از  امروز هر بخش  که 
تنهایی توانایی در هم کوبیدن عمیق ترین 
خرد  و  رژیم صهیونیستی  دفاعی  الیه های 

کردن اراده آنها را دارد.
و  اتحاد  سایه  در  امروز  اینکه  بیان  با  وی 
همدلی همه جریان های مقاومت با قاطعیت 
می گویم زوال دشمن غاصب نزدیکتر از هر 
هشت  به  غریب  کرد:  تصریح  است،  روز 
صهیونیستی  رژیم  جنایت  و  تبهکاری 
است  ساخته  آشکار  منصفی  بیننده  برهر 
که  جنایات این رژیم در گرو ایجاد ناامنی، 
سازمان  جنایت  و  اشغال  ترور،  اختالف، 

یافته در سراسر منطقه است.
جهان  که  روزی  هر  کرد:  تاکید  قالیباف 
ها  صهیونیست  بیشتر  های  جنایت  شاهد 
با همدستی  آنها  است و  نقشه های شوم 
بیشتر  ارتجاعی  و  استکباری  رژیم های 

سرافراز  مدافعان  نقش  می شود،  مال  بر 
ایران  امنیت  از  دفاع  در  حرم  پرافتخار  و 

عزیزمان و ثبات منطقه آشکارتر می شود.

مدافعان حرم نگهبان امنیت و ناموس 
کشور عزیزمان هستند

در  ابتدایی جنگ  روزهای  به  اشاره  با  وی 
روزها،  آن  در  کرد:  تاکید  عراق  و  سوریه 
اما  شدند  محاسباتی  خطای  دچار  عده ای 
جنایت های  با  صحنه  واقعیت  که  هنگامی 
دهشتناک داعش بیان شد، به گونه ای که 
حتی کشورهای اروپایی را هم نگران کرد، 
سیاسی  سلیقه های  با  منصفی  ایرانی  هر 
مختلف به این باور رسید که مدافعان حرم 
و  عصمت  بیت  اهل  حریم  پاسداران  فقط 
و  امنیت  نگهبان  بلکه  نیستند،  طهارت 

ناموس کشور عزیزمان هستند.
همین  به  شد:  یادآور  مقننه  قوه  رییس 

پای  که  ملی  قهرمانان  به  تعرض  جهت 
جنایتکارانی همچون داعش را از سرزمین 
به  پاشیدن  خاک  کردند،  کوتاه  عزیزمان 
آفتاب است که جز رسوایی و بی اعتباری 
برای تعرض کنندگان و حامیان آنها نتیجه 
ندارد. ما به این شهدای مظلوم که خود را 
ایران و حفظ حریم اهل بیت  فدای مردم 
کردند، افتخار می کنیم و زندگی در امنیت 

خود را مدیون آنها هستیم.

ظهور جلوه های اسالم سیاسی حامیان 
اسالم آمریکایی را خشمگین ساخت

قالیباف در ادامه با تقدیر از برپایی باشکوه 
سیدالشهدا  مصیبت  ذکر  و  عزا  مجالس 
علیه السالم در سراسر کشور، اظهار داشت: 
قبیل  از  سیاسی  اسالم  جلوه های  ظهور 
دشمنان  برابر  در  مقاومت  ظلم ستیزی، 
و  صهیونیستی  رژیم  علیه  مبارزه  اسالم، 

محرم  عزاداری های  در  نفاق  خط  افشای 
و  اسالم  دشمنان  ویژه  طور  به  امسال، 
خشمگین  را  آمریکایی  اسالم  حامیان 

ساخت.
وی ادامه داد: خشم دشمنان از آموزه های 
هیات  کرد   ثابت  محمدی،  ناب  اسالم 
عزت  مایع  ستیز،  ظلم  و  افزا  بصیرت 

مسلمین و خار چشم منافقین است.
به پیش  توجه  با  قالیباف خاطرنشان کرد: 
حضور  برای  مردم  گسترده  استقبال  بینی 
عراق،  کشور  در  امسال  اربعین  مراسم  در 
مسئوالن  است  ضروری  می کنم  تاکید 
مربوطه در تمام مراحل حضور مردم در این 
برای  را  امکانات  همه  باشکوه  راهپیمایی 
رفع دغدغه های مردم و تسهیل روندها به 

کار گیرند.

سخنگو و رییس شورای اطالع رسانی دولت 
گفت: با توجه به روی ریل افتادن صنعت 
خودرو و تالش مدیران برای افزایش تولید 
باید تالش کنیم حس  دیگر دستاوردها  و 
امیدواری و روشن بودن افق های پیش روی 

صنعت خودرو را در مردم ایجاد کنیم.
شورای  نشست  در  جهرمی  بهادری  علی 
مراسم  و  صمت  وزارت  عمومی  روابط 
برنامه  نمایشگاه  پوستر  از  رونمایی 
تبیین  و  تشریح  با  خودرو،  تحولی صنعت 
مسئولیت های مدیران روابط عمومی اظهار 
ارتباطات  مرکز  که  طور  همان  داشت: 
صمت در برگزاری تورهای راهیان پیشرفت 
ساختار  تغییر  و  انسانی  نیروی  تربیت  و 
افزایی  هم  حوزه  در  است،  بوده  پیشران 
انتشار  و  تابعه  های  شرکت  و  سازمان ها 

محتوا نیز پیشران باشد.
با تأکید  رییس شورای اطالع رسانی دولت 
در  مدیران  و  دستگاه  همه  تالش  لزوم  بر 
ایجاد  افزود:  تبیین،  جهاد  به  توجه  زمینه 
در  کننده  امیدوار  فضای  و  خوب  حس 

کشور یک ضرورت است.
بهادری جهرمی با تأکید بر داشتن اخالق 
فعالیت  و  سازی  گفتمان  فضای  در  نیکو 
بتوانیم  که  است  آن  هنر  گفت:  فرهنگی، 
و  هستند  ناراضی  مردم  که  شرایطی  در 

حالشان خوب نیست با آنها گفت وگو کنیم 
و وارد تعامل شویم.

این وظیفه خطیر و مهم  سخنگوی دولت 
را متوجه مدیران و دست اندر کاران روابط 
فضا  و  تبیین  گفت:  و  دانست  عمومی ها 
سازی رسانه ای برای اهداف مدنظر دولت و 
دستگاه های اجرایی و ایجاد حس امید در 
بار  مردم وظیفه مهم و سنگینی است که 

آن بر دوش روابط عمومی هاست.
وی با اشاره به موفقیت دولت در مدیریت 
و  تاکنون  کار  شروع  ابتدای  از  کرونا 
مردم،  بین  در  امیدواری  و  رضایت  ایجاد 
خاطرنشان کرد: دلیل این رضایت آن است 
که مردم احساس کردند که دولت در مسیر 
درمان قرار گرفته چرا که آمار مرگ و میر 
از حدود ۷۰۰ نفر در یک روز در تابستان 
این  در  نفر   ۷۰ یا   ۶۰ حدود  به  گذشته 

روزها رسیده است.
کنونی  به وضعیت  بهادری جهرمی سپس 

سال ها  مردم  گفت:  و  کرد  اشاره  خودور 
با  و حاال  بودند  ناراضی  از وضعیت خودرو 
و  صنعت  این  افتادن  ریل  روی  به  توجه 
دیگر  و  تولید  افزایش  برای  مدیران  تالش 
دستاوردها باید تالش کنیم حس امیدواری 
افق های پیش روی صنعت  و روشن بودن 

خودرو را در مردم ایجاد کنیم.
در  امیدواری  ایجاد حس  دولت  سخنگوی 
جامعه را از جمله وظایف روابط عمومی ها 
مقام  فرمایشات  بنابر  افزود:  و  کرد  عنوان 
دولت سیزدهم  کار  به  آغاز  رهبری  معظم 
منظور  همین  به  و  بود  شرایط سختی  در 
تبیین دستاوردها با توجه به شرایط سخت 
سنگین  را  عمومی  روابط  مدیران  وظیفه 

می کند.
این  در  رسانه ها  نقش  تبیین  در  وی 
یک  در  دستگاه ها  همه  گفت:  خصوص، 
باید  همسو  و  هماهنگ  و خواست  حرکت 
ایجاد  مردم  در  را  حس  این  کنند  تالش 

حال  در  جلویی  به  رو  حرکت  که  کنند 
اتفاق افتادن است و تالش ها برای مردم به 

نمایش گذاشته شود.
همه  همراهی  لزوم  بر  تأکید  با  بهادری 
اعالم  خصوص  در  یکدیگر  با  دستگاه ها 
تأکید  بخش  امید  فعالیت های  و  خبرها 
کرد: دستگاه ها توجه داشته باشند که نباید 
تفاوت  بی  یکدیگر  به دستاوردهای  نسبت 

باشند.
درباره  هنوز  مردم  افزود:  دولت  سخنگوی 
دولت  اقتصادی  دستاوردهای  و  موفقیت 
به  نیاز  عرصه  این  که  ندارند  خوبی  حس 
کافیست  و  دارد  بیشتری  تحول  و  تبیین 
کاری کنیم که مردم احساس کنند مسائل 
در مسیر حل شدن قرار دارد درست شبیه 
و  افتاد  اتفاق  کرونا  مدیریت  در  که  آنچه 
سالمتیشان  نگران  کمتر  دیگر  مردم 

هستند.
حالی  در  سیزدهم  دولت  داد:  ادامه  وی 
شروع به کار کرد که رشد اقتصادی کشور 
4 صدم درصد بود و حال خوبی نداشت اما 
باید  انجام شده  روزی  شبانه  تالش های  با 
وضعیت  گذشته  سال  یک  در  که  بگوییم 
قرار  نشان می دهد در مسیر اصالح  کشور 

گرفته ایم.

شورای  مجلس  در  میانه  مردم  نماینده 
اسالمی در مورد بهبود روابط قوای  سه گانه 
و پرهیز از تنازعات  و ایجاد آرامش سیاسی 
قوای  روابط  شرایط  کرد:  تاکید  کشور  در 
دارد،  قرار  مطلوبی  وضعیت  در  سه گانه 
تعامالت  یازدهم و دولت سیزدهم  مجلس 

خوبی با هم دارند.
مهدی اسماعیلی در مورد عملکرد یکساله 
دولت سیزدهم درتوجه به سیاست خارجی 
با  تعامل  داشت:  داشت  بیان  متوازن  
اولویت  از  منطقه  کشورهای  و  همسایگان 
های مهم دولت سیزدهم است و آیت اهلل 
رییسی در آغاز به کار دولت بر این موضوع 
تاکید داشت و این عامل توانست به رونق 
در  صادرات  افزایش  و  اقتصادی  مبادالت 

کشور منجر شود.
نماینده مردم میانه تصریح کرد: جمهوری 
همه  با  روابط  توسعه  خواستار  اسالمی 
بجز  غرب،  و  شرق  از  اعم  دنیا  کشورهای 
رژیم صهیونیستی است و با داشتن ظرفیت 
برای طرفین  می تواند  انرژی  در حوزه  باال 
در مبادالت اقتصادی منافع برد- برد داشته 

باشد.
بیان  مجلس  آموزش  کمیسیون  عضو 
در  داخلی  توانمندی  بر  تکیه  داشت: 
موضوعاتی  جمله  از  مختلف  حوزه های 
است که می تواند جایگاه بین المللی ایران 
را  ارتقا دهد و »ما می توانیم« را به منصه 

ظهور برساند.
اهلل  آیت  دولت  کرد:  تصریح  اسماعیلی 

و  داخلی  توانمندی  بر  تکیه  با  رییسی 
استفاده از ظرفیت نخبگان قدم های موثری 
در توسعه و رونق اقتصادی کشور برداشته 
نقطه مطلوب  به  تا رسیدن  است هر چند 
نوید  خوب،  شروع  این  اما   داریم  فاصله 

بخش آینده روشن کشور است .
معظم  مقام  تاکید  اینکه  بیان  با  وی  
رهبری و مجلس بر حل مشکالت اقتصادی 
است  داخلی  تولیدات  به  توجه  و  کشور 
مدون  های  برنامه  تنظیم  و  تهیه  با  گفت: 
همسایگان  با  تعامالت  توسعه  و  اقتصادی 
می توانیم مشکالت اقتصادی را در راستای 
خودکفایی و توانمندسازی اقتصاد مدیریت 
کنیم و دولت در این زمینه گام های خوبی 
با جدیت  برداشته شده است و الزم است 

این موضوع پیگیری شود.
سفرهای  به  اشاره  با  میانه  مردم  نماینده 
کشورهای  به  رییسی  اهلل  آیت  خارجی 
منطقه بیان داشت: سفر رییس جمهور به 
کشورهای همسایه نشان داد که دیپلماسی 
اقتصادی ایران در عرصه بین الملل تقویت 
آینده  در  مردم  امیدواریم  و  است  شده 

اقدامات  برکات  و  خیرات  شاهد  نزدیک 
دولت در حوزه سیاست خارجی و افزایش 

تعامالت اقتصادی با همسایگان باشند.
قوای   روابط  بهبود  مورد  در  اسماعیلی 
سه گانه و پرهیز از تنازعات  و ایجاد آرامش 
سیاسی در کشور تاکید کرد: شرایط روابط 
قوای سه گانه الحمداهلل در وضعیت مطلوبی 
قرار دارد مجلس یازدهم و دولت سیزدهم 
امروز  عصر  دارند،  هم  با  خوبی  تعامالت 
هم  جلسه تعامل بین مجلس و دولت در 
راستای هم افزایی قوا برگزار می شود تا  ان 
شاهلل بتوانیم مشکالت چندین ساله مردم 

را در حوزه معیشت حل کنیم.
قوای  بین  هماهنگی  اینکه  بیان  با  وی 
قوا  سران  جلسات  تشکیل  با  سه گانه 
به  هماهنگی  این  گفت:  می شود  تقویت 
می شود  دنبال  قوا  بین  مطلوب   صورت 
شاهد  هم  مجلس  کمیسیون های  در  و 
همکاری های و تعامالت خوبی بین دولت و 
مجلس هستیم  این ظرفیت ها به پیشرفت 
کردن  کم  در  و  می کند   کمک  کشور 

مشکالت اقتصادی مردم تاثیرگذار است.

با تالش در صنعت خودرو در مردم
 حس امیدواری ایجاد کنیم

یک نماینده مجلس عنوان کرد:
بهبود روابط قوا، پرهیز از تنازعات  و ایجاد 

آرامش سیاسی دستاورد دولت سیزدهم


