
نفع اقتصادی کشور
 باید مهمترین نکته مذاکرات باشد

خطناک ترین راهبرد دشمن 
حمله به قلب ها و ذهن هاست

صفحه )4(صفحه )4(

یک عضو کمیسیون انرژی مجلس شورای اسالمی گفت: ضمن 
اینکه معتقدم ریشه همه مشکالت اقتصادی کشور قطعاً تحریم 
ها نیست و عمدتاً ریشه در مشکالت بروکراسی ها و برنامه ریزی 
از  باید  ها  تحریم  دارد، در هر صورت سنگ  داخلی  های غلط 
سفره مردم برداشته شود.  مصطفی نخعی عضو کمیسیون انرژی 

که نمایندگی مردم سربیشه و نهبندان در مجلس قرار دارد...

راهبرد  خطرناک ترین  اینکه  بیان  با  پاسداران  سپاه  کل  فرمانده 
دشمن و ویرانگرترین تهدیدی که انتخاب کرده، حمله به قلب ها 
و ذهن هاست، گفت: دشمن از قدرت نظامی خود به اندازه ممکن 
است. سردار سرلشکر  بوده  بسته  برایش  راه ها  اما  کرده  استفاده 
اجالس  وششمین  از سی   روز  دومین  در  پاسدار حسین سالمی 

مدیران و روسای آموزش و پرورش کشور که در سالن ...
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 احداث ۲ تونل 
در محور یاسوج _سی سخت

شباهت عالئم
 آبله میمونی

 و آبله مرغان 

فرماندار کهگیلویه عنوان کرد

دست خالی کهگیلویه
 در مقابل بحران ها

فرماندار شهرستان کهگیلویه گفت: وضعیت ماشین 
با بحرانها ضعیف  آالت این شهرستان برای مقابله 
سید  رویم.  می  مقابله  به  خالی  دست  با  و  است 
عبدالعزیز موسوی در نشست شورای اداری استان 
با اشاره به کمبودها و دست خالی این شهرستان 
در مواقع بحرانی افزود: اگر کمک های شرکت بهره 
بخش  همچنین  و  گچساران  گاز  و  نفت  برداری 
مقابله  به  توانستیم  نمی  گاه  هیچ  نبود  خصوصی 
استاندار  ابتکار  اظهارکرد:  وی  برویم.  سیل  با 
کهگیلویه و بویراحمد بود که توانستیم از امکانات 
بخش خصوصی استفاده کنیم در حالی که ما در 

این شهرستان از نظر ماشین آالت سنگین...

مردم  زندگی  اینکه  تاکید  با  جمهور  رئیس 
زد،  نخواهیم  گره  بیرونی  عامل  هیچ  به  را 
کشور  مشکالت  رفع  پیگیر  مجدانه  گفت: 
رئیسی  سیدابراهیم  بود.  خواهیم  مردم  و 
مسجد  جهانی  روز  اجالس  هفدهمین  در 
فرهنگ  سازمان  در  یکشنبه  روز  صبح  که 
گفت:  شد،  برگزار  اسالمی  ارتباطات  و 
برای  دشمن  ابزار  امروز  رسانه ای  امپراطوری 
کردن  دور  در صدد  و  در جامعه  یاس  القای 
مردم از دین، ارزش ها و آرمان های انقالب و 
نظام جمهوری اسالمی است. در سوی مقابل 
را  امیدآفرینی  پرچم  انقالب  معظم  رهبر  اما 
کانون های  به عنوان  نیز  و مساجد  برافراشته 
بسط  در  مهمی  بسیار  نقش  امیدآفرینی 

گفتمان رهبری در جامعه دارند.
وی با تاکید بر ضرورت پاسخ بهنگام و متقن 
شما  کرد:  خاطرنشان  جامعه،  در  شبهات  به 
مساجد  در  می توانید  جماعات  محترم  ائمه 
دینی،  معارف  نشر  و  نماز  اقامه  بر  عالوه 
و  رفع  را  مردم  برای  شده  ایجاد  شبهات 
که  چرا  کنید،  باز  را  جامعه  ذهنی  گره های 
مردم  ذهن  در  القائات دشمن  و  اگر شبهات 
اعتماد  و  اجتماعی  سرمایه  بماند،  بی پاسخ 

عمومی به مرور دچار فرسایش می شود.
به  خود  سخنان  ادامه  در  جمهور  رئیس 
سال  یک  در  دولت  اقدامات  و  فعالیت ها 
گذشته در زمینه مهار کرونا، توسعه سیاست 
ایجاد توزان در سیاست خارجی،  همسایگی، 
ذخایر  ارتقای  خارجی،  تجارت  افزایش 
تالش  همزمان  و  اساسی  کاالی  استراتژیک 
برای خودکفایی و تنوع مبادی ورود کاالهای 
با همراهی  اساسی اشاره کرد و گفت: دولت 
از  صیانت  در  را  بلندی  گام  توانست  مردم 
جان و سالمت مردم بردارد و همزمان بدون 
پول،  خلق  یا  مرکزی  بانک  از  استقراض 
سرمایه گذاری  افزایش  و  ملی  اقتصاد  توسعه 
نماید.  دنبال  را  ملی  کالن  پروژهای  در 
رئیس جمهور در بخش دیگری از سخنانش 
را  اسالمی  جمهوری  قدرت  مؤلفه  مهم ترین 

حضور مردم در عرصه ها و صحنه های ....

استاندار کهگیلویه و بویراحمد گفت:  دو تونل رفت و 
برگشت در جاده  یاسوج - سی سخت در حال احداث 
حال  در  شیفته  سه  و  بوده  خوب  کار  سرعت  است 
هر  آینده  سال  تابستان  تا  امیدواریم  که  کار هستند 
دو پروژه به طور کامل به بهره برداری برسد.سید علی 
احمدزاده پس از بازدید از جاده کمربندی یاسوج از 
جاده یاسوج به سی سخت بازدید و بر تسریع در انجام 
این پروژه تاکید کرد. استاندار کهگیلویه و بویراحمد 
ورودی  در  متری   ۳۲۰ پل  است  قرار  کرد:  بیان 
سی سخت احداث شود که از این پروژه بازدید کردیم 

تا کار وارد مرحله اجرایی شود....

استاندار کهگیلویه و بویراحمد عنوان کرد:
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فرماندار بویراحمد خبر داد

خسارت 70 درصدی سیل 
تابستانی به بخش کشاورزی 

شهرستان بویراحمد

رئیس پلیس راهنمایی و رانندگی استان عنوان کرد:

بیشترین تصادفات فوتی و 
جرحی یاسوج درکمربندی  

و پل سوم بشار

زندگی مردم را به هیچ 
عامل بیرونی گره نخواهیم زد
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معاون قضایی دادگستری استان از عملکرد برخی مدیران بانکی  انتقاد کرد؛

تسهیالت بانکی  
برای افراد خاص 

3

رییس قوه قضاییه در نشست مشترک هیات 
در  گفت:  قضائیه،  قوه  عالی  شورای  و  دولت 
و  آن که مشکالت  از  قبل  باید  قوای سه گانه 
به  کنیم،  لحاظ  را  خودمان  مجموعه  مسائل 
اهتمام  برطرف کردن مشکالت مردم  و  رفع 
داشته باشیم؛ به عبارت دیگر، قبل از آن که 

خودمان را ببینیم، باید مردم را ببینیم.
اژه ای،  محسنی  والمسلمین  حجت االسالم   
یکشنبه شب )۳۰ مرداد( در نشست مشترک 
به  قضاییه  قوه  عالی  شورای  و  دولت  هیات 
ایام  تعزیت  و  تسلیت  ضمن  دولت،  میزبانی 
حزن انگیز ماه محرم و همچنین گرامیداشت 
تالش  تمام  دشمن  کرد:  اظهار  دولت،  هفته 
و  وانمود  این گونه  تا  گرفته  کار  به  را  خود 
با  اسالمی  نظام  جدید  الگوی  که  کند  القاء 
معظم  رهبر  و  خمینی)ره(  امام  پرچمداری 
انقالب، توانایی غلبه بر مشکالت پیش روی 
ما  چنانچه  شرایط  این  در  و  ندارد  را  خود 
نقطه عطفی  آییم،  فائق  بر مشکالت  بتوانیم 
در گام دوم انقالب رقم خواهد خورد و ثابت 
می شود که مدل نظام اسالمی و مردمساالری 
دینی، توانایی پاسخگویی به مشکالت را دارد.

رئیس عدلیه اظهار داشت: رسیدن و نیل به 
فهم و درک مشترک از مشکالت و معضالت 
کشور و اقدامات هماهنگ و هم افزا برای غلبه 
بر این مسائل، از موضوعات ضروری و دارای 

اولویت هر سه قوه است.   
قاضی القضات با یادآوری این مهم که عبور از 
مشکالت و موانع بدون همکاری و هم افزایی 
میسر  مردم،  مشارکت  همچنین  و  قوا  همه 
نظام  در  گفت:  بود،  نخواهد  امکان پذیر  و 
به  توجه  ضمن  در  ما  کار  اساس  اسالمی 
ارزش های الهی و معنوی، توجه و عنایت به 
بیان  به  است؛  مردم  و مشکالت  رفع مسائل 
متن  و  بطن  در  آنها  مسائل  و  مردم  دیگر، 
تصمیمات و راهبردها و اقدامات ما قرار دارند.

وی تصریح کرد: بر همین مبنا، ما در قوای 
قضائیه  قوه  و  دولت  در  مشخصاً  و  سه گانه 
باید قبل از آنکه مشکالت و مسائل مجموعه 
برطرف  و  رفع  به  کنیم،  لحاظ  را  خودمان 
باشیم؛  داشته  اهتمام  مردم  مشکالت  کردن 
را  خودمان  آن که  از  قبل  دیگر،  عبارت  به 

ببینیم، باید مردم را ببینیم.   
اولویت  با تاکید بر این که  رئیس قوه قضائیه 
قوای سه گانه باید سیاستگذاری و برنامه ریزی 
عملیاتی در جهت رفع مشکالت مردم باشد، 
اولویت  بر  مبتنی  رویکرد  و  نگاه  کرد:  اظهار 
داشتن رفع مسائل و معضالت مردم، اکنون 
اما  است؛  جاری  و  ساری  سه گانه،  قوای  در 
عمق  رویکرد  و  نگاه  این  به  دارد  ضرورت 
و  الیه ها  تمامی  در  را  مقوله  این  و  بخشید 
یک  به  را  آن  و  داد  رسوخ  مدیریتی  سطوح 

باور و اعتقاد تبدیل کرد.   
اژه ای  محسنی  والمسلمین  حجت االسالم 
قضایی  دستگاه  مسئوالن  این که  بیان  با 
قوه  مشکالت  و  مسائل  خصوص  در 
و  برخوردارند  شناخت  و  آگاهی  از  مجریه، 
محدودیت های دولت را درک می کنند، گفت: 
دستگاه  مسئوالن  به  من  همیشگی  توصیه 
قضایی آن است که در بیان مسائل و مشکالت 
و  محذوریت ها  به  اوالً  دولتمردان،  نزد  خود 
کنند؛  التفات  و  توجه  دولت  محدودیت های 
را  خود  انتظارات  و  توقعات  که  معنا  بدین 
مطرح  دولت  در  موجود  تنگناهای  لحاظ  با 
مسائل  آسیب شناسی  بر  عالوه  ثانیاً  و  کنند 
و مشکالت، نسبت به ارائه راه حل های مرتبط 

نیز اهتمام داشته باشند.
سابقه  به  اشاره  با  ادامه  در  عدلیه  رئیس 
مناصب  در  رئیسی  آقای  حضور  طوالنی 
مختلف عالی قضایی و شناخت و بینش وی 
تخصصی  و  خطیر  زوایای  و  ابعاد  به  نسبت 
با توجه به آشنایی آقای  امور قضایی، گفت: 
و  قضا  خطیر  امر  پیچیدگی های  با  رئیسی 
و  تشریح  به  نیازی  قضایی،  دستگاه  مسائل 
قوه  محذوریت های  و  محدودیت ها  تبیین 
قضاییه برای وی وجود ندارد و رئیس جمهور 
دستگاه  مشکالت  کردن  برطرف  به  نسبت 

قضایی عنایت و توجه دارد.
رئیس جمهور  نشست،  این  در  است  گفتنی 
اعضای  همچنین  و  دولت  هیأت  اعضای  و 
شورای عالی قوه قضائیه حضور داشته و طی 
سخنانی به بیان مطالب و نقطه نظرات خود 
هماهنگی ها  و  هم افزایی ها  بسط  راستای  در 

میان دو قوه مجریه و قضاییه پرداختند.

سیاست  و  ملی  امنیت  کمیسیون  عضو  یک 
خارجی مجلس با تاکید بر این که احتیاجی 
به تصویب توافق احتمالی در مجلس نیست 
بلکه  نشده  شروع  جدیدی  حرکت  گفت: 
مجلس  قبال  که  است  قبلی  توافق  استمرار 

اذن داده بود.
جواد کریمی قدوسی عضو کمیسیون امنیت 
ملی و سیاست خارجی مجلس دهم و یازدهم 
به ابهامات، انتقادات و سواالت درباره ضرورت 
تصویب توافق احتمالی هسته ای در مجلس 

پاسخ داد که در زیر می خوانید.
برخی معتقدند که با توجه به تصویب برجام 
باید مجددا توافق احتمالی  در مجلس دهم، 
جدید در مذاکرات برجام به تصویب مجلس 
نمایندگی  سابقه  به  توجه  با  برسد.  یازدهم 
شما در مجلس سابق چقدر این نظر را قبول 

دارید؟
اقدام راهبردی برای لغو  طبق ماده ۷ قانون 
و  تعهدات  به  که ۱+4  در صورتی  تحریم ها، 
گزارشی  خارجه  وزارت  کند،  عمل  وظایفش 
عملکرد  درباره  ملی  امنیت  کمیسیون  به 
طرف مقابل ارائه می کند. سپس نوبت به کار 
رسد  می  ملی  امنیت  کمیسیون  کارشناسی 
مبنی بر اینکه توافق صورت گرفته برای لغو 
تحریم ها با راستی آزمایی عجین است یا خیر 

و آن گزارش در صحن قرائت می شود.
پس درهیچ جای قانون تصریح نشده که باید 
متن توافق به صحن آید بلکه ماده ۷ قانون 
ها می گوید  تحریم  لغو  برای  راهبردی  اقدام 
بررسی  از  بعد  ملی  امنیت  کمیسیون  که 
طرف  عملکرد  درباره  خارجه  وزارت  گزارش 
صحن  به  گزارشی  ها،  تحریم  لغو  در  مقابل 
این گزارش  ارائه کرده و مجلس روی  علنی 

اظهار نظر می کند و نه روی متن توافق.
تصویب  به  احتیاجی  آیا  توضیحات،  این  با 

متن توافق احتمالی در مجلس نیست؟
جدیدی  اتفاق  چون  نیست  احتیاجی  خیر 
رخ نداده و توافقنامه جدیدی نیست. حرکت 
جدیدی هم از صفر شروع نشده بلکه استمرار 
اذن  آن  برای  مجلس  که  است  قبلی  توافق 

داده و قانون شده است.
در  احتمالی  توافق  تصویب  به  احتیاجی 

مجلس نیست؛ حرکت جدیدی شروع نشده 
قبال  که  است  قبلی  توافق  استمرار  بلکه 
مجلس اذن داده بود. در مجلس قبلی هم ما 
برجام را تصویب نکردیم و وارد بحث برجام با 
آن همه مواد و تبصره و پیوست نشدیم بلکه 
خطوط  رعایت  با  که  دادیم  اجازه  دولت  به 
از آن  بعد  اجرا کند.  را  برجام  قرمز می تواند 
هفت  حدود  ملی  امنیت  عالی  شورای  هم 
 ،۶ هم  رهبری  معظم  مقام  و  گذاشت  شرط 
۷ شرط تعیین کرد و جمعا حدودا ۱۵ شرط 
برجام گذاشته شد.  اجرای  برای  برای دولت 
برجام  جزئیات  وارد  هم  قبلی  مجلس  در  ما 
نشدیم بنابراین بحثی که اکنون درباره برجام 
با  قبلی  موضوع  تداوم  در  است،  جریان  در 

همان اذنی است که در مجلس قبل دادیم.
و  شد  خارج  برجام  از  آمریکا  وسط،  این 
و  برگردد  برجام  به  می خواهد  آمریکا  حاال 
اروپایی ها هم به تعهداتشان عمل نکردند، ما 
هم در مجلس یازدهم قانون اقدام راهبردی 
این  با  کردیم  تصویب  را  تحریم ها  لغو  برای 
هدف که طبق قانون قبلی مجلس در برجام 
اگر طرف مقابل به وظایفش عمل نکرد، ایران 
هم عمل به وظایفش را متوقف کند. بر همان 
اساس بود که دولت آقای روحانی تعهداتش 
صادر  را  سازی  غنی  دستور  و  برگرداند  را 
کرد و دوباره روی غنی سازی پنج درصد و 
نصب شد.  ماشین های جدید  و  رفتیم  باالتر 
این اقدامات طبق همان قانون قبلی مجلس 
برجام و همچنین خطوط قرمز  اجرای  برای 
ترسیم شده از سوی شورای عالی امنیت ملی 

و رهبری انجام شد.
از همان ابتدای شروع به کار مجلس یازدهم، 
که  دادم  توضیح  ملی  امنیت  کمیسیون  در 
نصب  و  غنی سازی، ساخت  گام شامل  پنج 
ماشین های جدید، تحقیق و توسعه و انباشت 
آن  و  دیگر  گام  یک  و  برداشته شد  اورانیوم 
هم پروتکل الحاقی مانده که هنوز داوطلبانه 
دوربین های  آن  قالب  در  و  می شود  اجرا 
آژانس نصب شده و نظارت می کند. در همان 
روزهای اول مجلس یازدهم اصرار ما این بود 
طرحی  ارائه  با  ملی  امنیت  کمیسیون  که 

جلوی الحاق پروتکل الحاقی را بگیرد.

شوراهای  و  کشور  داخلی  امور  کمیسیون  سخنگوی 
و   ۳۰ سن  حداقل  تعیین  از  اسالمی  شورای  مجلس 
شورای  مجلس  به  ورود  داوطلبان  برای   ۷۵ حداکثر 

اسالمی در هنگام ثبت نام خبر داد.
 علی حدادی در توضیح نشست روز یکشنبه کمیسیون 
امور داخلی کشور و شوراها به خبرنگاران گفت: ادامه 
مجلس  انتخابات  قانون  از  موادی  اصالح  طرح  بررسی 
شورای اسالمی در دستور کار جلسه امروز بود و بر اساس 
کمیسیون  اعضای  تصویب  به  که  طرح  این   ۱4 ماده 
رسید، وزارت آموزش و پرورش و سازمان صداو سیما 
مکلف هستند که به منظور ترویج هنجارهای انتخاباتی 

و نهادینه کردن آنها در فرهنگ عمومی گام بردارند.
سخنگوی کمیسیون امورداخلی کشور و شوراها افزود: 
توسط  انتخاباتی  جرائم  و  تبلیغات  نحوه  همچنین 
است  مواردی  از  آنها  طرفداران  و  انتخاباتی  نامزدهای 
سیما  و  صدا  سازمان  و  پرورش  و  آموزش  وزارت  که 
اطالع  و  آموزش  مناسب  شکل  به  را  آن  شدند  مکلف 
رسانی کنند. بر همین اساس باید قوه قضاییه به تعداد 
کافی شعبی را در هر حوزه انتخابیه اختصاص دهد تا 
به صورت فوری و خارج از نوبت به این جرائم رسیدگی 

شود.
نماینده مردم طالقان در مجلس یادآور شد: بر اساس 
نهایی  تایید  پایان  تا  نام  ثبت  زمان  از  طرح،  این 
انتخابات، جلب یا بازداشت داوطلبان نمایندگی مجلس 
یا  نامزد  از  قبل  اتهامات  با  رابطه  در  اسالمی  شورای 

تخلفات یا جرائم انتخاباتی ممنوع است مگر اینکه در 
مواردی با استدالل کتبی دادستان مرکز استان تعویق 
در تعقیب یا رسیدگی به پرونده موجب تضییع حقوق 

افراد یا حقوق عمومی شود.
وی ادامه داد: بر اساس این طرح مصوب شد که رسیدگی 
به جرم های خاص انتخاباتی اعضای هیات های اجرایی 
صالحیت  در  ترتیب  به  شهرستان  و  بخش  نظارت  و 
استان  مرکز  و  شهرستان  قضایی  حوزه  صالحه  مراجع 
اعضای  انتخاباتی  خاص  جرم های  بنابراین  بگیرد.  قرار 
قضایی  در حوزه  نظارت بخش  یا  و  اجرایی  هیات های 
شهرستان و آنچه که مربوط به شهرستان است در حوزه 
قضایی مرکز استان محل وقوع جرم رسیدگی می شود. 
انتخاباتی  از جرائم  دیگر  بخشی  اینکه  بیان  با  حدادی 
اعضای هیات های اجرایی و نظارت استان یا مرکزی در 
دادگاه های کیفری تهران  رسیدگی خواهد شد،  توضیح 
داد: اگر فرمانداران تخلف یا جرائمی داشته باشند، در 
دادگاه های کیفری تهران به آنها رسیدگی خواهد شد. 
فرمانداران مراکز استان ها و اعضای هیات های اجرایی و 
نظارت در سطح استان نیز مشمول این بند می شوند. 
تخلف های  در  طرح  این   ۹ ماده  اساس  بر  همچنین 
داده  اجازه  ندارند،  استخدامی  رابطه  که  اشخاصی 
اداری  تخلفات  به  رسیدگی  های  هیات  در  می شود 
کارگروه  به  ماده  این  اما  شود،  رسیدگی  کشور  وزارت 

تخصصی ارجاع شد تا مورد بررسی مجدد قرار گیرد. 
نامزدهای  عمومی  شرایط  طرح  این  در  افزود:  وی 
انتخاباتی مجلس نیز تعیین شد. حداقل سن داوطلبان 
ورود به مجلس شورای اسالمی ۳۰ سال تمام و حداکثر 
۷۵ سال تمام هجری شمسی در هنگام ثبت نام است. 
مالک محاسبه سن اشخاص تاریخ اولیه ثبت شده در 
مدرک  حداقل  داشتن  است  آنان  رسمی  شناسنامه 
سطح  یا  ارشد  کارشناسی  مقطع  در  معتبر  تحصیلی 
سه حوزوی که در کلیه نهادها و سازمان ها جمهوری 

اسالمی دارای ارزش استخدامی بوده است.
معتبر  گواهی  کرد:  خاطرنشان  مجلس  نماینده  این 
بر  مبنی  مربوطه  دستگاه  مقام  باالترین  تایید  مورد  و 
آموزشی  اجرایی،  کار  سابقه  سال  پنج  حداقل  داشتن 
دولتی  خصوصی  یا  عمومی  بخش  در  پژوهشی  یا  و 
و  محجوریت  عدم  و  نام  ثبت  هنگام  در  غیردولتی  یا 
بزه هایی  به  موثر  کیفربی  قطعی  محکومیت  نداشتن 
حقوق  از  محرومیت  مشمول  آنها  قانونی  مجازات  که 
شرایط  کمیسیون  آتی  جلسات  در  می شود.  اجتماعی 

خصوصی داوطلبین مورد بررسی قرار خواهد گرفت.

 قبل از خودمان
 باید مردم را ببینیم

احتیاجی به تصویب توافق 
احتمالی در مجلس نیست

حداقل سن داوطلبان ورود به مجلس ۳۰ 
و حداکثر ۷۵ سال تعیین شد
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مدیرکل مدیریت بحران استان خبر داد

خسارت ۶۰۰۰ میلیارد تومانی سیل 
مونسون به کهگیلویه و بویراحمد

از  بویراحمد  و  کهگیلویه  استان  بحران  مدیریت  مدیرکل 
به بخشهای  تومانی سیل مونسون  میلیارد  خسارت ۶ هزار 
مختلف این استان خبر داد. علیرضا نیکروز صبح روز یکشنبه 
۳۰ مردادماه ۱4۰۱ در نشست شورای اداری استان گفت: 
استان کهگیلویه و بویراحمد در پی سامانه بارشی مونسون 
را  بارش ها  بیشترین  بلوچستان  و  سیستان  استان  از  پس 
به لحاظ سرعت و میزان در کشور داشته است. وی اظهار 
که  ها  رسانه  و  مختلف  دستگاه های  و  نهادها  همه  از  کرد: 
و  تالش  همکاری،  تابستانی  آسای  سیل  بارش های  در 
خدمات رسانی داشته آمد تشکر می کنم. مدیرکل مدیریت 
بحران استان کهگیلویه و بویراحمد خاطرنشان کرد: شدت 
الحمداهلل  اما  بود  زیاد  استان  این  در  آسا  سیل  بارش های 
حتی یک مورد هم تلفات انسانی نداشته ایم. نیکروز با بیان 
اینکه در پی بارشهای سیل آسای تابستانی ۶۰۰۰ میلیارد 
بویراحمد  و  کهگیلویه  استان  مختلف  بخشهای  به  تومان 
خسارت وارد شد، تصریح کرد: بیشترین خسارت به بخش 
کشاورزی استان با 4۲۰۰میلیارد تومان وارد شده است. وی 
ادامه داد: در پی این سیل ۲۹۳میلیارد تومان در بخش راه 
و شهرسازی، ۲۵۶ میلیارد تومان به راههای عشایری، ۱۹۸ 
میلیارد تومان شهرها و شهرداری ها، ۱4۹ میلیارد تومان به 
 ۸۰۰ و  آبفا  بخش  به  تومان  ۱۲۲میلیارد  راهداری،  بخش 
کرده  وارد  زیست خسارت  محیط  بخش  در  تومان  میلیون 
است. مدیرکل مدیریت بحران استان کهگیلویه و بویراحمد 
منزل   ۳۰۶ و   هزار  دو  تابستانی  سیل  پی  در  کرد:  بیان 

مسکونی در این استان دچار آبگرفتگی شدند.

استاندار عنوان کرد

 احداث ۲ تونل 
در محور یاسوج _سی سخت

و  رفت  تونل  دو  گفت:   بویراحمد  و  کهگیلویه  استاندار 
برگشت در جاده  یاسوج - سی سخت در حال احداث است 
سرعت کار خوب بوده و سه شیفته در حال کار هستند که 
امیدواریم تا تابستان سال آینده هر دو پروژه به طور کامل 
از  بازدید  از  پس  احمدزاده  علی  برسد.سید  بهره برداری  به 
جاده کمربندی یاسوج از جاده یاسوج به سی سخت بازدید و 
بر تسریع در انجام این پروژه تاکید کرد. استاندار کهگیلویه 
و بویراحمد بیان کرد: قرار است پل ۳۲۰ متری در ورودی 
تا  کردیم  بازدید  پروژه  این  از  که  شود  احداث  سی سخت 
کار وارد مرحله اجرایی شود.  وی ادامه داد: دو تونل رفت 
کار  سرعت  است  احداث  حال  در  جاده  این  در  برگشت  و 
خوب بوده و سه شیفته در حال کار هستند که امیدواریم تا 
تابستان سال آینده هر دو پروژه به طور کامل به بهره برداری 
بیان کرد: آسفالت ۸  بویراحمد  برسد. استاندار کهگیلویه و 
کیلومتر جاده چهارخطه محور یاسوج به سی سخت انجام و 
اشاره  با  احمدزاده  می رسد.  بهره برداری  به  دولت  هفته  در 
از  مردم  گفت:  ده برافتاب  روستای  شهدای  قبور  زیارت  به 
وضعیت ساختمان گلزار شهدا گالیه مند بودند که قرار شد 
اقدامی در این خصوص انجام شود، ضمن اینکه در آینده به 

»ده برآفتاب« سفر و با مردم دیدار خواهیم کرد.
ایمن سازی  بر  تاکید  با  بویراحمد  و  کهگیلویه  استاندار 
جاده های استان از افتتاح و کلنگ زنی چندین پروژه عمرانی 
پروژه های  لیست  کرد:  بیان  و  داد  خبر  دولت  هفته  در 
افتتاحی و کلنگ زنی هفته دولت از طریق رسانه ها در اختیار 

مردم قرار می گیرد.

سرپرست بیمارستان 
شهید بهشتی یاسوج معرفی شد

با  سرپرست بیمارستان شهید بهشتی یاسوج طی مراسمی 
حضور برخی مسئوالن و کادر این بیمارستان معرفی شد.

مراسم  این  در  یاسوج  پزشکی  علوم  دانشگاه  درمان  معاون 
انقالبی اینست که زمان نشناسد  انتظار از یک مدیر  گفت: 
راس  در  که  انقالبی  و  جوان  پزشک  یک  از  بخصوص 
آینده  در  اینکه  بیان  با  شهامت،  محمود  است.  بیمارستان 
بخش های  بویژه  ها  بیمارستان  کردن  الکترونیکی  نزدیک 
اقدام در ویزیت بیماران  افزود: این  ویژه را خواهیم داشت، 
با  شهامت  دارد.   بسزایی  تأثیر  پزشکان  موقع  به  حضور  و 
قدیمی ترین  از  یکی  بهشتی  شهید  بیمارستان  اینکه  بیان 
بیمارستان های استان است، خاطر نشان کرد: خدماتی که 
پزشکان متخصص و فوق تخصص و پرسنل مجرب و متعهد 
این بیمارستان به مردم استان کردند، فراموش شدنی نیست.

ادامه  با  که  خواست  بیمارستان   جدید  سرپرست  از  وی 
خدمت صادقانه و متعالی در شکوفایی و توسعه بیمارستان 
همت مضاعف بخرج دهد و انتظار داریم که با رزومه کاری 
جایگاه  به  بیمارستان  داریم  سراغ  وفاپور  دکتر  خانم  از  که 
واقعی خود برگردد کما اینکه خدماتی که آقای دکتر نیازی 
در  او  برای  و  است  ستودنی  دادند  انجام  کم  مدت  این  در 
سمت جدید آرزوی موفقیت دارم. در پایان این مراســم از 
شهید  بیمارستان  سابق  سرپرست  نیازی  بهنام  های  تالش 
بعنوان سرپرست جدید  وفاپور  فاطمه  و  تقدیر شد  بهشتی 

بیمارستان شهید بهشتی یاسوج معرفی شد.

رییس سازمان مدیریت و برنامه ریزی استان:

۱۵۰۰ پروژه عمرانی در کهگیلویه و 
بویراحمد در دست اجراست

و  کهگیلویه  استان  ریزی  برنامه  و  مدیریت  سازمان  رئیس 
در  عمرانی  پروژه  و ۵۰۰  هزار  امسال، یک  بویراحمد گفت: 
تومان  میلیارد  هزار  که حدود یک  اجراست  در حال  استان 

اعتبار قطعی و مصوب آن هاست.
افزود:  استان  اداری  شورای  نشست  در  نسب  شهابی  علی 
به  و  توزیع  استان  شهرستان   ۹ بین  عمرانی  اعتبارات 
بودجه  کارشناسان  و  مدیران  باید  و  شده  ابالغ  فرمانداران 
موافقت  و  تالش  ها  دستگاه  اعتبارات  جذب  برای  ادارات 
نامه ها را مبادله کنند.  وی اظهار کرد: ۲۳ دستگاه اجرایی 
سریعتر  باید  که  هستند  استانی  هزینه ای  بودجه  نظام  تابع 
پرداخت  در  مشکلی  تا  کنند  مبادله  را  موافقتنامه های خود 
حقوق کارکنان دولت ایجاد نشود، در غیر این صورت دیگر 

تخصیص اعتبار به آنها نمی دهیم.

فرماندار بویراحمد خبر داد

خسارت ۷۰ درصدی سیل تابستانی به 
بخش کشاورزی شهرستان بویراحمد

فرماندار شهرستان بویراحمد از خسارت سیل تابستانی به ۷۰ 
درصد بخش کشاورزی این شهرستان خبر داد.

شهرام مهدوی مطلق در نشست شورای اداری استان گفت: 
۷۰ درصد بخش کشاورزی شهرستان بویراحمد از ۳۰ تا ۱۰۰ 
خسارت  مونسون  سامانه  از  ناشی  تابستانی  سیل  در  درصد 

دیده است.
وی افزود: در پی بارش های سیل های تابستانی به ۷۰ درصد 
عشایری شهرستان  راه های  درصد  و ۱۰۰  روستایی  راه های 

بویراحمد خسارت وارد شده است.
فرماندار شهرستان بویراحمد خاطرنشان کرد: همچنین 4۵۰ 

منزل مسکونی در این شهرستان دچار آبگرفتگی شدند.
مهدوی مطلق از همکاری و کمک های سپاه تیپ 4۸ فتح 

استان در سیل اخیر تقدیر و تشکر کرد.
اعتبارات  توزیع  زمینه  در  استانی  مدیران  کرد:  بیان  وی   
محرومیت زدایی، تبصره ۱۶ و اشتغالزایی شاخص ها را جدی 

ببینند و فرمانداران میدان دار این اعتبارات باشند.

فرماندار کهگیلویه عنوان کرد

دست خالی شهرستان کهگیلویه
 در مقابل بحران ها

فرماندار شهرستان کهگیلویه گفت: وضعیت ماشین آالت این 
شهرستان برای مقابله با بحرانها ضعیف است و با دست خالی 

به مقابله می رویم.
با  استان  اداری  شورای  نشست  در  موسوی  عبدالعزیز  سید 
مواقع  در  شهرستان  این  خالی  دست  و  کمبودها  به  اشاره 
بحرانی افزود: اگر کمک های شرکت بهره برداری نفت و گاز 
نمی  گاه  هیچ  نبود  خصوصی  بخش  همچنین  و  گچساران 

توانستیم به مقابله با سیل برویم.
بویراحمد بود که  ابتکار استاندار کهگیلویه و  وی اظهارکرد: 
توانستیم از امکانات بخش خصوصی استفاده کنیم در حالی 
که ما در این شهرستان از نظر ماشین آالت سنگین وضعیت 

بسیار بدی داریم.
انتقاد  با  خصوص  همین  در  کهگیلویه  شهرستان  فرماندار 
شدید از عدم همکاری اداره کل راهداری استان خاطرنشان 
دستگاه  سه  تنها  کهگیلویه  شهرستان  راهداری  اداره  کرد: 
دو  که  دارد  لودر  دستگاه  سه  شامل  راهداری  آالت  ماشین 
برای  همتی  راهداری  و  افتاده  کار  از  تعداد  این  از  دستگاه 

بازسازی آن نکرده است.
توجه  با  هم  شهرستان  این  عشایر  امور  کرد:  بیان  موسوی 
به گستردگی عشایر در کهگیلویه از وضعیت بسیار بدی در 
خصوص ماشین آالت برخوردار است تعداد دو تانکر آبرسانی 
به  مربوط  موضوعات  این  که  فروختند  را  آنها  که  داشتند 
مدیریت های قبل است و بقیه دستگاه های سنگین آنها هم 

هیچ گونه کارایی ندارند.
همه  ما  از  قبل  هم  شهرستان  عشایری  امور  اظهارکرد:  وی 
را  خود  آبرسان  تانکرهای  و  راهسازی  سنگین  دستگاه های 
به  را  انجام می دادند  باید  و کارهایی که خود  است  فروخته 

پیمانکار سپرده است.

پیش بینی حضور ۱۰۰هزار کهگیلویه و 
بویراحمدی در پیاده روی اربعین

شود  می  بینی  پیش  گفت:  بویراحمد  و  کهگیلویه  استاندار 
که حدود ۱۰۰ هزار نفر از این استان در پیاده روی اربعین 

شرکت کنند.
افزود:  استان  اداری  شورای  نشست  در  احمدزاده  علی  سید 
امسال از استان کهگیلویه و بویراحمد بین ۷۰ تا ۱۰۰ هزار 
نفر زائر اربعین در قالب هیئت ها و موکب ها و بخشی هم با 

امکانات شخصی خود راهی سفر اربعین می شوند.
وی با بیان اینکه همه تمهیدات الزم برای پذیرایی از زائران 
اندازه  به  اظهارکرد: آب آشامیدنی  استان دیده شده  اربعین 
کافی برای زائرین در نظر گرفته ایم و مواد غذایی الزم نیز مد 
نظر قرار گرفته است ساماندهی الزم انجام شده و دستگاه ها 

وظیفه خود را می دانند.
استاندار کهگیلویه و بویراحمد با بیان اینکه اعتبار خوبی به 
نیاز  مورد  کاالهای  کرد:  خاطرنشان  می شود  داده  هیئت ها 

هیئت ها به نرخ دولتی به آنها داده خواهد شد.
احمد زاده با بیان اینکه یکی از مشکالت ما مربوط به کولر 
به همه دستگاههای دولتی گفته ایم یک  است تصریح کرد: 
عدد کولر برای اربعین کنار بگذارند تا این کولرها در موکب 
البته برای همیشه جزء اموال  ها مورد استفاده قرار گیرد و 

اربعین خواهند ماند.
 وی بیان کرد: کار خیلی خوبی که انجام شده تعدادی ژنراتور 
از استان به مرز شلمچه و برای عراق فرستاده شده چون که 

آنجا نوسان برق وجود دارد.
تکمیل  برای  اظهارکرد:  بویراحمد  و  کهگیلویه  استاندار 
زائرسرای استان در مشهد مقدس 4۰ میلیارد تومان پول و 

اعتبار در نظر گرفته شده است.

استان  کل  دادگستری  قضایی  معاون 
نکردن  پرداخت  از  بویراحمد  و  کهگیلویه 
و  برداشت  پرده  اشتغالزایی  تسهیالت 
گفت: خیلی از مدیران بانک ها، تسهیالت 
را تنها به افراد وابسته به خود و مسئوالن 
و مدیران بانک ها اختصاص داده اند و این 

افراد تنها تسهیالت را دریافت می کنند.
ستاد  نشست  در  حسنی  عیسی  سید 
موانع  رفع  و  اقتصادی  امنیت  و  قضایی 
قابلیت  ستاد  این  مصوبات  گفت:  تولید 
اجرایی برای تمام مدیران کل است و اجرا 
خواهد  مدیران  برای  تخلف  آننها  نکردن 

بود.
وی در خصوص مصوبات این شورا که در 
کرد:  اظهار  دارد،  اجرایی  قابلیت  بانک ها 
داخلی  قوانین  مخالف  مصوبات  گاهی 
مصوبات  حالت  این  در  که  بانک هاست 
تنها  و  دارد  اجرایی  قابلیت  نشست  این 
مصوبات  از  ایران  مرکزی  بانک  مصوبات 

این نشست باالتر است.
و  کهگیلویه  استان  دادگستری  معاون 
بویراحمد با اشاره به بیکاری و لزوم توجه 
خاطرنشان  استان  در  جوانان  اشتغال  به 
در  جوانان  اشتغال  عدم  و  بیکاری  کرد: 
استان داد می زنند، لزوم توجه مدیران به 
این جوانان برای اشتغال شان و ایجاد بازار 

کار از مهم ترین اولویت های استان است.
در  استان  مدیران  رغبتی  بی  از  حسنی 

و  استان  اعتبارات  جذب  عدم  خصوص 
و  داد  خبر  کشور  خزانه  به  آنها  برگشت 
تصریح کرد: این نشان می دهد که بعضی 

از مدیران نمی خواهند کار انجام شود.
تسهیالت  نکردن  پرداخت  از  وی 
اشتغالزایی هم پرده برداشت و ادامه داد: 
را  تسهیالت  بانک ها،  مدیران  از  خیلی 
مسئوالن  و  خود  به  وابسته  افراد  به  تنها 
و مدیران بانک ها اختصاص داده اند و این 

افراد تنها تسهیالت را دریافت می کنند.
بویراحمد  و  کهگیلویه  دادگستری  معاون 
تولیدی  به طرح های  در خصوص کمک 
تاکنون  کرد:  عنوان  اشتغالزا  و  اشتغال  و 
مصوبات ستاد توانسته کمک کار بسیاری 
از طرح های اقتصادی و کارگاهی و اشتغال 
زایی در استان باشد و خیلی از آنها را از 
ورشکستگی نجات داده و از شکست این 

طرح ها جلوگیری کرده ایم.
وارد  ستاد  حسنی  صحبت های  از  پس 
طرح  متقاضی  های  طرح  به  رسیدگی 
موضوع در این نشست شدند که کارخانه 
آجر دهدشت نماسازان مروارید به طرفیت 
استاندارد  اداره  و  معدن  و  صنعت  بانک 
صنعت  بانک  گرفت  قرار  بررسی  مورد 
و  تسهیالت  تصویب  به  توجه  با  معدن  و 
تعیین تکلیف بدهی معوق توسط مجری 
کل  دادستانی  مکرر  تأکیدات  و  طرح، 
طرح  از  جدی  و  تمام  حمایت  به  کشور 

مذکور بانک عامل باید از لحاظ سیستمی 
برطرف  را  معوق  بدهی  استمهال  مشکل 
تمامی  به مدت یک سال  بنابراین  نماید، 
سیستمی  صورت  به  بدهی ها  و  معوقات 
بتواند  مرکزی  بانک  که  شود  استمهال 

مجوز پرداخت تسهیالت را اعطا کند.
ستاره  کارخانه  خصوص  در  حسنی 
سپه  بانک  طرفیت  به  نساجی  درخشان 
مصوبه  اصالحیه  اظهارکرد:  ملت  بانک  و 
مبلغ  به  تومان  میلیارد   ۱۵ ۱۸از  تبصره 
می  تغییر  و  افزایش  تومان  میلیارد   ۲۵
وجه  در  چکی  طرح  موضوع  و  نماید 
سپه  بانک  معوقات  کل  برای  سپه  بانک 
و تسویه کامل به تاریخ وصول تسهیالت 
مبلغ  ملت  بانک  و  کنند  صادر  جدید 
بلوکه  تسهیالت جدید  از  را  مذکور  چک 
بانک سپه  به حساب  از حساب مجری  و 
انتقال می دهد کلیه وثایق در رهن بانک 
سپه، همزمان با تشکیل با تشکیل پرونده 
این  رهن  به  ملت  بانک  در  طرح  مجری 

بانک گذاشته می شود.
 معاون دادگستری کهگیلویه و بویراحمد 
صنعت  بویر  فوالد  شرکت  موضوع  به 
جابریان نیز اشاره کرد و گفت: شرکت گاز 
پایان سال مالی جهت پرداخت  تا  استان 
تمامی بدهی ها به صورت یکجا و تخفیف 
را  ثبتی  و  قضایی  اجرائیات  روند  کلیه 
با  مالیاتی  اداره  همچنین  و  ندهد  انجام 

در  مالیات  مبلغ  بدهی  اصل  پرداخت 
مردادماه امسال، مدیران اداره کل مالیاتی 
می توانند بخشودگی کل جرائم را اعمال 
و نیز جهت انتقال سند پروانه بهره برداری 
را  بودن  بالمانع  مالیات  اداره  تسریع  به 

اعالم کنند.
حسنی بیان کرد: در صورت تحقق این امر 
اشتغال 4۰۰نفر و خط تولید جدید آماده 
همچنین  و  باشد  می  استان  به  انتقال 
از  معوق  بدهی  اجتماعی  تامین  سازمان 
جرائم  بدهی  بخشودگی  سابق   سنوات 
و اصل بدهی نیز تا خردادماه سال آینده 
سند  انتقال  جهت  نیز  و  شود  پرداخت 
پروانه بهره برداری به تسریه اداره مربوطه 

بالمانع بودن را اعالم کنند.
وی به موضوع کارخانه قند یاسوج اشاره 
و اظهارکرد: یکی دیگر از مواردی که در 
مادر  درخواست  به  رسیدگی  نشست  این 

صنعت استان، کارخانه قند یاسوج بود.
 معاون دادگستری کهگیلویه و بویراحمد 
عنوان کرد: با توجه به اینکه تزریق بودجه 
سرمایه  عنوان  به  اجرایی  ستاد  توسط 
بهسازی  و  اندازی  راه  جهت  گردش  در 
بنا  نیز  و  باشد  می  کارخانه  نوسازی  و 
کلیه  ۳سال،  تا  تامین  ستاد  مصوبه  به 
از  رسان  خدمات  و  اجرایی  دستگاه های 
نمایند  امتناع  خود  مطالبات  درخواست 
بهره  و  تولید  از  بعد  مذکور  مطالبات  و 
شود  اجرایی  ۶۰ماهه  اقساط  و  برداری 
اجرائیات  و  ثبتی  روند  دستگاه ها  کلیه  و 
قضایی را متوقف کنند و بانک تجارت به 
تعهدات خود و ارائه تسهیالت به کارخانه 

قند کمک عینی کنند.
جانبه  همه  حمایت  که  است  گفتنی 
قند  کارخانه  از  استان  قضایی  دستگاه 
نماسازان  دهدشت  آجر  کارخانه  یاسوج، 
مروارید، ستاره درخشان نساجی و شرکت 

فوالد بویر صنعت جابریان
اقتصادی  امنیت  و  قضایی  ستاد  نشست 
کل  دادگستری  تولید  موانع  رفع  و 
کهگیلویه و بویراحمد در یاسوج برگزار و 
در این نشست 4 طرح برای رسیدگی به 
مشکالت شان که درخواست داده بودند، 

بررسی شد.

رئیس پلیس راهنمایی و رانندگی استان 
کمربندی  گفت:  بویراحمد  و  کهگیلویه 
بیشترین  بشار  سوم  پل  به  منتهی 
تصادفات فوتی، جرحی و خسارتی شهر 

یاسوج را به خود اختصاص داده است.
نبود  مناسب،  دسترسی های  نداشتن 
استاندارد،  دوربرگردان های  و  زیرگذر 
خط  و  دهنده  هشدار  عالئم  نداشتن 
کشی مناسب و تاریکی مطلق در شب و 
تردد روزانه هزاران خودرو از کمربندی 
بشار  سوم  پل  و  اورنگ«  ستار  »شهید 
دو  حدود  مسیر  این  تا  شده  باعث 
خطرناک ترین  از  یکی  به  کیلومتری، 
بویراحمد  و  کهگیلویه  محورهای 
و  شود  تبدیل  یاسوج  شهر  بخصوص 

جان مردم در آن به بازی گرفته شود.
ساعت حدود ۲۲ شب بود که در حال 
نام  به  از کمربندی پل سوم بشار  تردد 
اورنگ در  تنها شهید مدافع حرم ستار 
خطرناک  پیچ  یک  به  که  بودم  حرکت 
انگار جاده  تاریک رسیدم که  و تنگ و 
و  خیابان ها  با  بلوار  این  بود.  وحشت 
کوچه های آنتنی نا ایمن مثل همیشه 
پرحادثه  نقاط  در  و  پرتردد  و  شلوغ 
و  چاله  تند،  پیچ  وهم انگیز،  و  تاریک 
زیاد، بدون روشنایی، عالیم  چوله های 
از خار  پر  بلواری  رانندگی،  و  راهنمایی 
مانع  شده،  رها  کاره  نیمه  و  خاشاک  و 
سرعت  بتواند  رانندگان  که  شد  این  از 
خودرو را کنترل کند و می توان گفت 
این کمربندی  در  روزانه  میانگین  بطور 

شاهد تصادف هستیم.
اخیرا و ساعت ۲۱ و ۵۸ دقیقه سه شنبه 
۲۵ مرداد ماه۱4۰۱ در پی انحراف یک 

دستگاه خودرو پژو پارس در کمربندی 
پل سوم بشار، زیر گلزار شهدای یاسوج 
یک دختر بچه ۵ ساله فوت کرد و ۵ نفر 

دیگر مصدوم شدند.
از  یکی  در  و  مسیر  این  از  بخشی  در 
تقاطع ها، عرض جاده به یکباره کم می 
شود و رانندگان را به خصوص در شب 
به اشتباه می اندازد چرا که نبود عالئم 
می  باعث  دهنده  هشدار  و  راهنمایی 
شود رانندگان دید کافی نسبت به این 
نقطه کور نداشته باشند و به یکباره از 
مسیر خارج شوند و بعضاً موجب حادثه 

و خسارت می شود.
پلیس  رئیس  پیوست،  جابر  سرهنگ 
کهگیلویه  استان  رانندگی  و  راهنمایی 

این  گفت:  زمینه  این  در  بویراحمد  و 
فوتی،  تصادفات  بیشترین  کمربندی 
به  را  یاسوج  شهر  خسارتی  و  جرحی 

خود اختصاص داده است.
وی افزود: این کمربندی و پل نیمه کاره 
شهر  خیز  حادثه  نقاط  جز  بشار  سوم 

یاسوج است.
پیوست اظهار کرد: این کمربندی و پل 
دارای  و  بوده  روشنایی  فاقد  بشار  سوم 
بار ترافیکی زیاد است و با توجه به حجم 

خودروها و ظرفیت کم، جوابگو نیست.
رئیس پلیس راهنمایی و رانندگی استان 
کرد:  خاطرنشان  بویراحمد  و  کهگیلویه 
باوجود پیگیری های صورت گرفته برای 
پل  دوم  فاز  از  برداری  بهره  و  تکمیل 

سوم بشار تا کنون کسی پاسخگو نبوده 
است.

و  رفت  مسیر  کرد:  تصریح  پیوست 
دهانه  یک  روی  از  کمربندی  برگشت 
است  خطرناک  که  شود  می  انجام  پل 

و منجر به تصادفات زیادی شده است.
وی ادامه داد: در هر هفته بیش از ۱۰ 
تصادف فوتی، جرحی و خسارتی در این 
پل و کمربندی تاریک و نیمه کاره اتفاق 
می افتد که باید هر چه زودتر و قبل از 
وقوع فاجعه، برای رفع این مشکل چاره 

اندیشی شود.
اول پل سوم بشار  فاز  گفتنی است که 
سال  از  آن  ساخت  عملیات  که  یاسوج 
۸۲ آغاز شد خرداد ماه سال ۹۷ با حضور 
برخی از مسئوالن استانی و شهرستانی، 
بعد از حدود ۱۵ سال افتتاح و به بهره 
برداری رسید فاز دوم این پل همچنان 

بالتکلیف مانده است.
پیش بینی  پل،  این  افتتاح  با  بود  قرار 
از  یاسوج  شهر  با  ارتباط  قطع  بحران 
روستاهای  و  سپیدان  گچساران،  سمت 
اطراف یاسوج در صورت بروز مشکل در 
پل اول بشار رفع شده و به روان سازی 
ترافیک و گره ترافیک در خروجی شهر 
واقع  موثر  تصادفات  مشکالت  و  یاسوج 
شود اما متاسفانه مشکالت و چالش هایی 
جدیدی نیز اضافه کرده است که باید تا 
دیر نشده و جهت جلوگیری از تصادفات 
بهره  برای  سریعتر  کمتر،  تلفات  و 
برداری کامل پل سوم بشار و ساماندهی 
از  کمربندی  این  سازی  استاندارد  و 

سوی متولیان امر اقدام شود.

معاون قضایی دادگستری استان از عملکرد برخی مدیران بانکی  انتقاد کرد؛

تسهیالت بانکی  برای افراد خاص 

رئیس پلیس راهنمایی و رانندگی استان عنوان کرد:

بیشترین تصادفات فوتی و جرحی یاسوج 
درکمربندی  و پل سوم بشار

تیم های تخصصی صنعت برق در استان کهگیلویه 
برای بررسی شبکه های توزیع نیروی  بویراحمد  و 

برق به شهرستان لنده عازم شدند.
۲۹ مردادماه گزارشی با عنوان مشکالت قطع برق 
انداخت بر روی خروجی  مردم لنده را به زحمت 
از  برخی  گفته  به  بنا  که  گرفت  قرار  خبرگزاریها 
و  کهگیلویه  برق  نیروی  توزیع  شرکت  مسئوالن 
بویراحمد، مدیران واحدهای مختلف وزارت نیرو و 

توانیر خواستار بررسی و حل موضوع شده اند.
در  تابستانی  طوفان های  و  سیالب  وقوع  دلیل  به 
استان کهگیلویه و بویراحمد و معیوب شدن ترانس 

T۳ فوق توزیع در ایستگاه َسرپَری دهدست مرکز 
این  دیگر  تجهیزات  برخی  و  شهرستان کهگیلویه 
ایستگاه، متاسفانه برق شهرستان لنده ، سه بخش 
شهر  از  بخشی  دیشموک،  و  رئیسی  قلعه   ، سوق 
با  مناطق  این  در  اقماری  روستاهای  و  دهدشت 

مشکل قطعی برق در ساعاتی مواجه شدند.
تابستانی  سابقه  بی  های  طوفان  و  سیالب  شدت 
درکهگیلویه بزرگ، خساراتی بیش از ۵۰ میلیارد 
ریال بدنبال داشت اما با فعالیت بیش از ۳۰ اکیپ 
عملیاتی و اتفاقاتی، شبکه های توزیع نیروی برق در 
کمترین زمان ممکن از نعمت برق پایدار برخوردار 
شدند. طول شبکه های برقرسانی از یستگاه َسرپَری 
دهدشت تا شهر لنده مرکز شهرستان لنده بیش 
شبکه،  این  طول  تمامی  که  بوده  کیلومتر   ۳۵ از 
هوایی و در زمان وقوع حوادث غیرمترقبه ای چون 

این  بطورحتم  شدید،  بادهای  و  طوفان  سیالب، 
شبکه ها با قطعی های برق مواجه خواهند شد.

توزیع  شرکت  مدیرعامل  زاده  معتمدی  جمال 
نیروی برق استان کهگیلویه و بویراحمد با حضور 
معیوب  و  سیالب  وقوع  اولیه  ساعات  همان  در 
دهدشت،  َسرپَری  ایستگاه  در   T۳ ترانس  شدن 
به  سنگینی  خسارات  سیالب  وقوع  اظهارداشت: 
زده  توزیع  فوق  ایستگاه  این  تجهیزات  از  برخی 
نقاط  سایر  و  اهواز  از  اعزامی  تیم های  تالش  اما 
استان کهگیلویه و بویراحمد بر تامین برق پایدار 
مشترکین برق در شهرستان لنده، سه بخش قلعه 
رئیسی، سوق ، دیشموک، بخشی از شهر دهدشت 

و روستاهای اقماری این مناطق است.
به  فراوانی  خسارات  سیالب  تاکیدبراینکه  با  وی 
شبکه های توزیع نیروی برق استان نیز وارد کرده 

و هم اکنون اکیپ های عملیاتی و اتفاقاتی شرکت 
توزیع نیروی برق در حال احداث، اصالح و بهینه 
سازی این شبکه ها هستند، خاطرنشان کرد: برق 
تامین  کامل  بطور  دیگر  ساعاتی  تا  مشترکین 

خواهد شد.
در کمتر از ۱۰ ساعت، تمامی مناطق بی برق که 
بادهای  و  طوفان  سیالب،  وقوع  بدلیل  آنها  برق 
شدید و خسارات وارده به تاسیسات ایستگاه فوق 
توزیع َسرپَری دهدشت قطع شده بود برقدار شدند.

تیم های  جوی،  حاد  شرایط  یافتن  پایان  با 
عیب  رفع  به  نسبت  توزیع  شرکت  شهرستانی 
مشترکین  برای  پایدار  برق  بهتر  تامین  جهت 
کننده  تغذیه  به خط  شده  عنوان  نواحی  در  برق 
یابی  عیب  اقدامات  و  اعزام  لنده  شهرستان  برق 

شبکه های توزیع نیروی برق انجام گرفت.

 تیم های تخصصی صنعت برق
 به لنده اعزام شدند
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متولد فروردین :
بیان  اما  کنید.  پیدا  دست  خودتان  آرزوهای  به  نتوانید  امروز  شاید   
شما  که  بفهمند  همه  است  ممکن  نیست.  آسانی  کار  هم  تصوراتتان 
شما  خواسته ی  واقعاً  که  ندانند  اگر  حتی  هستید  مأیوس  و  امید  نا 
یک  از  شما  که  بدهند  تشخیص  می توانند  آنها  هرحال،  به  چیست. 
چیزی خیلی ناراحتید که نمی توانید بگویید. ناامید نشوید شاید فردا 

توانستید درباره ی آن با کسی صحبت کنید.
متولد اردیبهشت: 

و  ریزی  برنامه  با  تان  زندگی  مسیر  کردن  طی  برای  سابق  در  شما 
انجام  طرح بیشتری پیش می رفتید، می توان گفت تمام اقداماتی که 
با  را  کارهایتان  تمام  روزها  این  در  اما  بود  شده  حساب  می دادید 

بی برنامگی و عجله انجام می دهید. 
متولد خرداد :

 آن کتاب های طالع بینی که می گویند شما بلد نیستید چگونه تفریح 
کنید را بیرون بیندازید. با وجود اینکه شما قادرید که در موقع لزوم 
شادمانی و تفریح خود را به تعویق بیندازید همچنین می دانید که کی 

باید از زندگی تان لذت ببرید. 
متولد تیر :

تان  احساسات  است  الزم  که  می کنید  فراموش  اوقات  بعضی  شما   
بعضی اوقات بیان نشود، چرا که اغلب اوقات خیلی آسان تر است که 
احساسات خود را برای خودتان نگاه دارید. اما قضیه اکنون این نیست؛  
به خاطر اینکه شما وقتی احساسات خود را بیان نمی کنید آنها در قلب 

تان شدت یافته و تقویت می شوند. 
متولد مرداد :

 امروز روز متفاوتی برای شما می باشد، پس هر پروژه ای که رویش 
کار می کرده اید را تمام کنید تا برای دریافت پروژه های جدید آماده 
باشید. جرقه های شروع کار قباًل روشن شده اند، اما سعی نکنید به 
منظور روشن نگهداشتن آتش آنها را کنترل کنید. بهترین حرکت برای 
شما اکنون این است که به سمت برنامه های کاری شخصی تان رفته 

و تا جایی که امکان دارد سریع حرکت کنید.
متولد شهریور: 

ای  به شیوه  را  تان  داستان  از  امروز وسوسه شده اید که بخشی  شما 
متفاوت بیان کنید. شما نباید نقاط آسیب پذیر خود را پنهان بگذارید 
به خاطر اینکه اگر این کار را بکنید دیگر فضایی برای دیگری وجود 

ندارد که با شما ارتباط برقرار کند. 
متولد مهر: 

اگر امروز شخصی با یک ایده جالب به سمت شما می آید، قبل از اینکه 
به روی  کاماًل  را  با دید منفی ذهنتان  بررسی کنید،  را  آن  به خوبی 
این ایده نبندید. حتی اگر نمی خواهید زمانتان را برای دنبال کردن 
فکرهای جدید تلف کنید، شما می توانید سهواً به هر پروژه خیلی پر 
سر و صدا جواب رد بدهید فقط به این دلیل که اخیراً درگیر یک نقشه 

عظیم شده اید. 
متولد آبان: 

صبر شما در تمام کارهایی که انجام می دهید به نمونه و الگوی بارز و 
قابل تمجید برای همگان تبدیل شده است. شما با صبر خود توانسته 
اید بسیاری از سختی هایی را که حتی تا چندین سال بعد نیز گریبان 
گیر شما بودند در عرض مدتی کوتاه حل نمایید. فقط گاهی با دیدی 

منفی به زندگی نگاه می کنید.
متولد آذر :

 شما دوست دارید که امروز وقت تان را با دوستان و اعضای خانواده 
با رویاهای خود و چیزهایی که در زندگی  رابطه  تا در  بگذرانید  تان 
می خواهید با آنها صحبت کنید. بیان کردن دیدگاه تان راجع به زندگی 
فقط صحبت درباره رویاها و تصورات آن نیست. این یک حالت کامال 
انجام  با دیگران است که بدون قضاوت  از سهیم کردن رویاها  واقعی 
می گیرد و به شما یادآوری می کند که در حقیقت مهمترین مسئله در 

زندگی تان چیست و چه چیزی در اولویت قرار دارد.
متولد دی : 

منفعت و سودهای مالی بسیاری در انتظار شما هستند و در روزهای 
نه چندان دوری نصیب شما می شوند. اما باید حواستان را جمع کنید 
تا این منفعت های را بیهوده هدر ندهید. بعد از رسیدن به این منفعت 

مالی، به شما توصیه می کنیم که کمی استراحت کنید.
متولد بهمن :

متفاوت  رفتاری  با  که  گوید  بهتان می  درون شما  در  امروز صدایی   
خودتان را مطرح کرده و حرف هایتان را بزنید. اگر افراد دیگر بهتان 
اصرار کردند که برای انجام دادن کارهای مربوط به خود تالش کنید، 
بر جذابیت ها و مهر و عاطفه خود تکیه کنید. اگر شما با خودتان صادق 
بوده و در تمام روز این حالت را حفظ کنید، بعدها هم خیلی راحت تر 
می توانید در کنار اعضای یک گروه و به خاطر هماهنگی با افراد گروه 

کنترل اوضاع را درست بگیرید.
متولد اسفند : 

شما در عین حال که در بین دوستان و خانواده تان نقش یک راهنمای 
شجاع را بازی می کنید، الزم است اهل عمل هم به نظر بیایید. اما فقط 
انجام دان کاری که به نفع همه باشد کافی نیست، چراکه برای اینکه 
بتوانید برای انجام دادن کارهایی که دوستشان دارید دواطلب شوید به 
پول هم نیاز دارید. فقط نباید کارهایتان را به گردن دیگران بیندازید. 
وقتی شما کنترل خود را از دست می دهید آنها کاماًل می فهمند و با 

این رفتار ناپسند شما به وضوح مخالفت می کنند.

۳
فال روز 

براساس  کرد:  اعالم  کشوری  بازنشستگی  صندوق 
و  بازنشستگان  سنجی  رضایت  طرح  نتایج  آخرین 
افزایش  کشوری،  بازنشستگی  صندوق  بگیران  وظیفه 
شاغالن  همانند  درمان  تکمیلی  بیمه  حقوق،  میزان 
ترین  مهم  ترتیب  به  درمان  تکمیلی  بیمه  بهبود  و 
مطالبات بازنشستگان کشوری از دولت، دستگاه محل 

خدمت و صندوق بازنشستگی کشوری است.
بگیران  بازنشستگان و وظیفه  از  طرح رضایت سنجی 
 ۱4۰۰ سال   ماه  دی  از  صندوق  این  پوشش  تحت 
به  کشوری  بازنشستگی  صندوق  مدیرعامل  دستور  با 
صورت هفتگی و از طریق تماس تلفنی در قالب نمونه 
گیری تصادفی از بازنشستگان سراسر کشور در حوزه 
های مختلف از جمله مطالبات بازنشستگان از سه نهاد 

های  دستگاه  و  کشوری  بازنشستگی  صندوق  دولت، 
اجرایی محل اشتغال عملیاتی شده است.

هفته  دو  در  که  طرح  این  نتایج  جدیدترین  براساس 
منتهی به مردادماه ۱4۰۱ از مجموع ۳۵4 بازنشسته و 
وظیفه بگیر کشوری انجام شده است، ۲4۰ نفر معادل 
۶۷.۸درصد درخواست افزایش میزان حقوق و ۱4۷ نفر 
معادل 4۱.۵درصد نیز استمرار ساالنه متناسب سازی 
۹۰ درصد حقوق بازنشستگی با شاغالن همتراز را به 
عنوان مهم ترین مطالبه خود از دولت سیزدهم اعالم 

کردند.
افزایش سطح پوشش تعهدات بیمه درمان  همچنین  
تکمیلی ۲۷.۷درصد، اعطای مزایای رفاهی دستگاه های 
درصد،  شاغالن۱۲.4  همانند  بازنشستگان  به  اجرایی 
فرزندان  اشتغال  ۹درصد،  با  حقوق  موقع  به  پرداخت 
بازنشستگان  به  رسیدگی  ۸.۵درصد،  بازنشستگان 
مستاجر و بدون مسکن 4درصد و پرداخت وام ۲درصد 
به عنوان مطالبات بازنشستگان از دولت سیزدهم مطرح 

شده است.

از  درصد   ۲۸.۵ معادل  ۱۰۱نفر  دیگر،  سوی  از 
بازنشستگان کشوری که به نظرسنجی هفتگی صندوق 
بیمه  خدمات  ارایه  دادند،  پاسخ  کشوری  بازنشستگی 
تکمیلی درمان همانند شاغالن را به عنوان مهم ترین 
مطالبه خود از دستگاه های اجرایی محل خدمت اعالم 
همانند  گردشگری  و  تفریحی  خدمات  ارائه  کردند. 
شاغالن با ۲۳.4 درصد، استفاده از مزایای نقدی و غیر 
نقدی همانند شاغالن با ۲۳.۲درصد و توجه به معیشت 
۱۷.۵درصد  با  صندوق  خدمات  کنار  در  بازنشستگان 
کشوری  بازنشستگان  مطالبات  بعدی  های  جایگاه  در 
تکریم،  ادامه،  در  است.  بوده  اجرایی  های  دستگاه  از 
بازنشستگان  به  وام  ارائه   ،۱4.۷ با  پاسخگویی  احترام، 
خود ۱۳درصد، جویا شدن از حال بازنشسته ۷.۹درصد، 
آنان  کارگیری  به  و  بازنشستگان  تجربیات  از  استفاده 
۵.۱درصد، استخدام فرزندان بازنشستگان 4.۵درصد و 
از دیگر خواسته های  اقساطی ۲.۸درصد  مکان خرید 

بازنشستگان کشوری از دستگاه های اجرایی است.
نفر   ۱۸۷ که  دهد  می  نشان  نظرسنجی  این  نتایج 

پاسخ  از  ۵۲.۸درصد  یعنی  کشوری  بازنشستگان  از 
دهندگان، خواستار بهبود خدمات بیمه تکمیلی درمان 
معادل  بازنشستگی کشوری هستند. ۱۵۱نفر  صندوق 
4۲.۷درصد بهبود خدمات وام ها )ضروی، ازدواج، پایان 
نامه( ۷۷نفر معادل ۲۱.۸درصد  بهبود خدمات رفاهی 
بهبود  نیز  ۱۰.۲درصد  معادل  ۳۶نفر  و  گردشگری  و 
خدمات فروشگاهی را به عنوان مطالبه خود از صندوق 

بازنشستگی کشوری مطرح کردند.
بهبود  ۶.۵درصد،  با  تقسیطی  خرید  خدمات  بهبود 
خدمات  بهبود  و  ۲.۳درصد  احکام  صدور  در  سرعت 
بعدی  های  جایگاه  در  ۱.4درصد  حادثه  و  عمر  بیمه 
مطالبات بازنشستگان از صندوق بازنشستگی کشوری 

قرار دارد.
 ۶۶۳ و  میلیون  یک  با  کشوری  بازنشستگی  صندوق 
وام  افزایش  شامل  متعددی  خدمات  بازنشسته  هزار 
و  بیمه  خدمات  فرزندان،  ازدواج  وام  و  ضروری  های 
پرداخت هزینه بیمه های تکمیلی، حمایت از پایان نامه 

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

جدول کلمات متقاطع

نگاه

حق مردم خرمشهر نيست
 در خرابه ها زندگي کنند

  رضا خدري*
من از دوران طفولیت با خرمش��هر مأنوس ش��دم. بوي نم و رطوبت، 
هواي گرم و ش��رجي، س��احل زیباي کارون، خیابان س��احلي کوت 
ش��یخ، ناوچه هاي نیروي دریایي، لنج ها و اس��کله هاي بندر، صداي 
دلنواز کش��تي هاي باري که در س��احل بندر در کنار اس��کله ها پهلو 
مي گرفتند؛ صداي بلند ناخداها و دس��تورات پیاپي که به جاشوها و 
ملوانان مي دادند، میدان راه آهن، حرکت دسته جمعي مردم با کیف ها، 
ساک ها و کیسه هاي در دست که دیرشان ش��ده بود و دوان دوان به 
س��مت واگن هاي قطار مي دویدند. . . من با خرمش��هر مأنوسم، قلبم 

برایش مي تپد، خرمشهر قلب ایران است. 
نام خرمشهر به خاطر مبارزات و مقاومتش در برابر تجاوز عراقي ها و 
جانفشاني مردمانش که با چنگ و دندان خرمشهر را در سوم خرداد 
1361 از اسارت آزاد ساختند بر برگ هاي زرین تاریخ مي درخشد. اما 
متأسفانه پس از 29 سال که از پایان جنگ مي گذرد خرمشهر عزیزمان 
هنوز پیکرش زخمي و مجروح است، مردم شریف و ایثارگر این شهر 
هنوز آب آشامیدني س��الم ندارند، عده اي از مردم در خرابه ها زندگي 

مي کنند و در زجر و مشقت هستند. 
 خرمشهر از معدود شهرهایي است که نامش به تقویم رسمي کشور راه 
یافته. روزهاي سقوط و فتح خرمشهر به یکي از مهم ترین نقاط عطف 
تاریخ این مملکت بدل شده اند که مقاومت جانانه و پیروزمندانه مردم 

در مقابل تهاجم خارجي را به یاد مي آورند. 
فاصله بسیار اندک خرمش��هر تا مرز عراق موجب ش��د تا این شهر و 
مردمش به راحتي در تیررس دشمن قرار گیرند و بیشترین صدمات 
را از این حمالت تحمل کنند. این شهر پیش از اشغال، بندري پررونق  
و آباد و شهري شاد و خرم به حساب مي آمد. اما حاال تفاوت چنداني با 

روزهایي که در اشغال بعثي ها بود، ندارد. در و دیوارهاي سوراخ  سوراخ 
و س��اختمان هاي همچنان مخروبه اما نه متروکه، سیماي جنگ زده 
شهر را به تمامي حفظ کرده اند. در کمال تعجب، در اکثریت قریب به 
اتفاق همین بناها مردم س��کونت دارند. البته مسجد جامع، بازسازي 

شده و تنها بخشي از دیوار قدیمي آن به یادگار مانده است. 
ساختمان مشهور »شش طبقه«اش که زماني برو بیایي داشت، حاال 
حال و روز عجیب و غریبي دارد. کارون پرشورش هنوز نه تنها باید الشه 
قایق ها و لنج هاي کوچک و بزرگ را در خود تحمل کند که زباله ها و 
فاضالب شهري هم امانش را بریده اند. واقعاً خرمشهر باید 29 سال پس 

از پایان جنگ، مشکل فاضالب و آب شرب داشته باشد؟
خرمش��هر ن��ه از »س��ازندگي« و »اصالح��ات« خیري دی��د و نه از 
»مهرورزي« طرفي بس��ت، همان ماند که بود. آنها که در بازس��ازي 
کشورهاي دیگر اعم از »دوست و همس��ایه« و »دوست و برادر« این 
همه شوق نشان مي دهند، چرا و با چه توجیهي چشم روي خرمشهر 
و مشکالت بي شمارش مي بندند؟ واقعاً کدام وجدان بیدار و منصف، 
مي پذیرد که ایران در بازسازي »عراق« مشارکت کند ولي حال و روز 

خرمشهرش اینگونه باشد؟
واقعاً حق مردم خرمشهر پس از تحمل آن همه دشواري و آوارگي، این 
است؟ حق مردم خرمش��هر به کنار، حق در و دیوار خرمشهر هم این 
نیست. شاید خرمشهر بیش از »س��تاد دائمي بزرگداشت آزادسازي 
خرمشهر« به »ستاد دائمي بازسازي خرمشهر« نیاز داشته باشد. دیدار 
از خرمشهر جداً کار دشواري است، حتي اگر خرمشهري نباشید. اما 
این را بدانید که خرمش��هر هنوز که هنوز است زیباترین و سرخ ترین 

غروب دنیا را دارد. 
*خبرنگار و عكاس هشت سال جنگ تحميلي 

 عليرضا محمدي
خب�ر آزادي خرمش�هر ب�راي خيل�ي از مردم 
کشورمان ماندگار و تاريخي بود اما براي بچه هاي 
اين شهر که سال ها در خرمشهر زيسته بودند 
و دوران مقاوم�ت را با گوش�ت و پوست ش�ان 
احس�اس کردن�د، »آزادي خرمش�هر« طعم و 
مزه اي ديگر داش�ت. س�يد محمد فضلي مجد 
مش�هور ب�ه محم�ود فضل�ي از جمل�ه همين 
رزمندگان است که سال 39 در خيابان ستايش 
خرمشهر )محله پشت دادگستري( متولد شد. 
او سال ها در خرمشهر زيست و زماني که دشمن 
به آن حمله کرد، تا رمق داش�ت جنگيد و يكي 
از پاهاي�ش را در دوران مقاومت خونين ش�هر 
از دس�ت داد. گفت و گوي ما با محمود فضلي، 
مروري بر مقاوم�ت رزمندگان خرمش�هري و 
ح�ال و ه�واي اي�ن ش�هر در آن اي�ام دارد. 

با وجود اينكه خيلي از ساکنان خرمشهر 
عرب زب�ان هس�تند، اين س�ؤال مطرح 
مي ش�ود که چرا جوانان اين شهر فريب 
ش�عارهاي جدايي طلبان�ه را نخوردند و 

حامي انقالب ماندند؟
من هم پدرم عرب زبان بود و هم مادرم اما ما ملیت 
ایراني داریم و ب��ه آن افتخار مي کنی��م. بنابراین 
سرنوشت مان را با ملت ایران یکي مي دانیم. حضرت 
امام در آغاز ش��روع نهضت ش��ان تعبیري به این 
مضمون داش��تند که س��ربازان من در گهواره ها 
هستند. ما بچه هاي خرمشهري که در زمان انقالب 
و جنگ حضور داشتیم، مصداق بارز همین فرمایش 
امام بودیم. در واقع نداي انق��الب ما را جذب کرد 
و مثل خیلي از جوان هاي ایراني س��عي کردیم از 

انقالب اسالمي دفاع کنیم. 
شما فعاليت هاي انقالبي هم داشتيد؟

مقارن با پیروزي انقالب من در دبیرس��تان درس 
مي خواندم. البته چون پ��درم فوت کرده بود، یک 
مقطعي مجبور به ترک تحصیل شدم و در کارگاه 
تعمیر و سیم پیچي موتورهاي کشتي کار مي کردم. 
کم کم که بحث انقالب داغ شد، ما هم کتاب هاي 
ممنوعه مثل انقالب الجزایر، انقالب ش��یلي و... را 
مطالعه مي کردیم. همان ای��ام در پیاده روي محل 
کارم، روبه روي فلکه اردیبهش��ت که اکنون به نام 
فلکه شهدا ش��ناخته مي ش��ود، یک کتاب قطور 
قدیمي بدون جلد پیدا کردم ک��ه در مورد والیت 
فقیه و حکومت اسالمي بود. این کتاب را مخفیانه 
به خانه آوردم و ش��ب ها مطالعه مي ک��ردم. مادر 
وقتي از موضوع کتاب مطلع شد، چون فکر مي کرد 
دارم کار خطرناکي مي کنم، آن را به همراه س��ایر 
کتاب هایم روي پشت بام سوزاند. من خیلي از این 
قضیه ناراحت ش��دم، اما جرقه انقالب در وجودم 
زده ش��ده بود. عاقبت یک روز ک��ه در محل کارم 
صداي تظاهرات عده اي از جوانان خرمش��هري را 
شنیدم، بدون اینکه طلبم را از صاحبکارم بگیرم، 
به انقالبیون پیوستم و بعد از آن در راهپیمایي ها و 

تظاهرات شرکت مي کردم. 
بعد از انقالب چه کار مي کرديد؟ چطور با 

جنگ رو به رو شديد؟
بعد از پیروزي انقالب دوباره ادامه تحصیل دادم و 
عضو انجمن اسالمي دانش آموزان دبیرستان مان 
شدم. کمي بعد به عضویت اتحادیه انجمن اسالمي 
دانش آموزان درآم��دم. در همین اتحادیه از طرف 
سپاه مأمور ش��دیم »ذخیره دانش آموزي سپاه« 
را راه اندازي کنیم. اوایل انقالب چون بسیج شکل 
نگرفته بود، نیروهاي داوطلب عضو ذخیره س��پاه 
مي ش��دند. در نیروي ذخیره من مسئول هسته و 
تحقیقات محلي و فرستادن دانش آموزان به آموزش 
بودم. شهید سیدمحس��ن هاشمي و سیدمرتضي 

هاشمي هم مصاحبه و گزینش را انجام مي دادند. 
ما دانش آموزان و داوطلب��ان را بعد از جذب براي 
آموزش��ي یک هفته اي به پادگاني مي فرستادیم 
که در کیلومتر پنج جاده خرمش��هر به اهواز قرار 
داش��ت. چند باري که دانش آموزان را فرستادیم، 
به فکرمان رس��ید چرا خودمان در این آموزش ها 
ش��رکت نکنیم. در تدارک رفتن به آموزش بودیم 

که جنگ شروع شد. 
پس هنوز آموزش نديده بوديد که بعثي ها 

به خرمشهر حمله کردند؟
بله، خوب یادم اس��ت مقارن با شروع جنگ، یک 
شب در ساختمان اتحادیه انجمن اسالمي بودیم. 
آقاي چم سورکي از بچه هاي اتحادیه که برادرش 
در اتاق بي سیم کش��تیراني خرمشهر کار مي کرد 
گفت: برادرم شنیده عراقي ها اعالم کرده اند فردا به 
طور گسترده به ایران حمله مي کنیم. نیمه شب بود 
که چم سورکي این خبر را به ما داد. همان لحظه 
خودمان را به مقر س��پاه رس��اندیم و دیدیم وانت 
و ماشین اس��ت که همین طور از ساختمان سپاه 
خارج مي شود. فهمیدیم خودشان از خبرها مطلع 
هستند. پرسیدیم ما چه کار کنیم؟ گفتند در داخل 
شهر گشت بزنید و مراقب ستون پنجم باشید. صبح 
همان روز رفتم پادگان آموزشي تا ببینم بچه ها چه 
کار مي کنند. اوضاع آنجا هم به هم ریخته بود. بچه ها 
مي گفتند از شلمچه ما را مورد اصابت قرار مي دهند 
و پادگان باید تخلیه ش��ود. ش��هید سیدمحسن 
هاشمي آن زمان در دوره آموزشي بود. از پادگان 
که به ساختمان اتحادیه برگشتم، دیدم یک سري 
از بچه هاي رزمنده در مسجد امام صادق)ع( تجمع 
کرده اند. در آنجا آقاي احم��د فروزنده و بچه هاي 
سپاه به مردم اسلحه هاي ام. یک تحویل مي دادند 
و به عنوان ضمانت شناسنامه تحویل مي گرفتند. 
شهید هاشمي روي پش��ت بام همین مسجد بود. 
اسلحه اي در یک دست و قرآني در دست دیگرش 
داشت. با فریاد من را متوجه خودش کرد. برگشتم 
و تا در آن هیبت دیدمش به یاد حرف حضرت امام 
افتادم که فرمودند »با یک دست قرآن و در دست 
دیگر سالح برگیرید و از اسالم انقالب دفاع کنید.« 
خیلي طول نکشید که شهید هاش��مي به همراه 
جمعي از رزمندگان به جاده خرمشهر به اهواز اعزام 

شدند و همان جا سید محسن به شهادت رسید. 
ش�ما هم به محل درگيري با دشمن اعزام 

شديد؟
 من چون آم��وزش نظامي ندیده ب��ودم، تا مدتي 
وظیفه ام گشت در ش��هر و مراقبت از ستون پنجم 
بود. موتور سیکلتي داشتیم که در اختیار اتحادیه 

بود، با آن مي رفتیم و در شهر گشت مي زدیم. 
واکنش مردم نس�بت به شروع جنگ چه 

بود؟
خیلي ها فکر مي کردند جنگ زود تمام مي ش��ود یا 
اینکه یک درگیري مرزي است و دامنه اش به داخل 
شهر کشیده نمي شود. بنابراین خیلي از اهالي روزهاي 
اول جنگ از ش��هر خارج نش��دند و همین امر باعث 
شد در مراحل بعدي، تعدادي از غیرنظامي ها اسیر 
شوند. چند روزي که گذشت و دامنه جنگ به داخل 
شهر کشیده شد، مردم مجبور شدند بدون برداشتن 

کوچک ترین اسباب و اثاثیه اي شهر را ترک کنند. 
خانواده شما هم به خارج از شهر رفتند؟

من مادر و چهار خواهر داشتم که سه تا از خواهرها 
متأهل بودن��د. یکي از خواهرهایم که همس��رش 
رودس��ري بود، همراه مادرم به آنج��ا رفت. بنده 
خدا مادرم رفت و دوباره بازگش��ت تا س��راغ من و 
دیگر خواهرانم را بگیرد. ی��ک خواهر دیگر هم به 
بندر دیلم رفت. دیگري را ک��ه چند بچه قد و نیم 
قد داش��ت خودم به آن طرف کارون رساندم تا به 

ش��ادگان برود. بعدها خواهرم تعریف مي کرد که 
مجبور شده با یک نوزاد شیرخوار در آغوش و دو، 
س��ه بچه کوچکش از میان نخلستان ها حدود 70 
کیلومتر راه بروند تا به ش��ادگان برسند. مي گفت 
در میان��ه راه در حالي که اطراف م��ان گلوله هاي 
خمپاره دشمن منفجر مي ش��دند، مجبور بودیم 
از آب مان��ده و گندیده داخل گودال ها اس��تفاده 
کنیم. من و یک��ي از خواهرانم که مج��رد بود در 
خرمشهر ماندیم. من صبح تا شب فعالیت مي کردم 
و خواهرم تنها در خانه مي ماند. در یکي از روزهاي 
اولیه ش��روع جنگ، یک گلوله توپ به چند متري 
خانه مان برخورد مي کند. ترکش هایش در خانه را 
سوراخ سوراخ مي کند و یکي از ترکش ها به گلوي 
خواهرم مي خورد و چند ترکش دیگر هم به تنش 
اصابت مي کند. من از موضوع بي خبر بودم تا اینکه 
یکي از بچه هاي آشنا خبر داد که خواهرت مجروح 
شده اس��ت. س��ریع به خانه رفتم و دیدم در خانه 
سوراخ سوراخ شده و خبري از خواهرم نیست. در 
بیمارستان به خواهرم رس��یدم. اوضاعش خیلي 
بد بود و آم��اده اش مي کردند تا به ش��هر دیگري 
منتقلش کنند. گفتند مي خواهي با او بروي؟ گفتم 
نه باید بمانم و اینجا وظایفي دارم. دیگر از خواهرم 
خبر نداش��تم تا بعد از چند ماه که فهمیدم او را به 

بیمارستان نمازي شیراز فرستاده بودند. 
کمي بعد هم که خودتان مجروح شديد و 
شما که مسئوليت رزمي نداشتيد، چطور 

وارد درگيري ها شديد؟
من روز دهم مهرماه مجروح ش��دم. چند روز اول 
جنگ در مس��جد جامع به عنوان نیروي امدادي 
فعالی��ت مي ک��ردم ت��ا اینک��ه ی��ک روز رفتم به 
بیمارستان س��ر بزنم که دیدم یک گلوله خمپاره 
نزدیک چند بس��یجي خورد و تع��دادي از آنها را 
به شهادت رساند. در همین حین یک ماشین که 
تعدادي رزمنده درونش بودند مورد اصابت گلوله 
خمپاره قرار گرف��ت و توقف ک��رد. جلوتر رفتم و 
دیدم دو اس��لحه ژ. 3 با نارنجک تفنگي، کف وانت 
افتاده است. ترس��یدم مبادا مهمات منفجر شود. 
اسلحه ها را برداشتم بردم مقر سپاه و تحویل دادم. 
اما به مسئول مربوطه گفتم یکي را به خودم بدهید. 
قبول کردند و قرار شد در کوچه کنار مسجد پست 

بدهم تا مبادا ستون پنجم از طریق کوچه به مسجد 
و نیروهایش آسیب برسانند. سر پست یک گلوله 
خمپاره چند متري مان اصابت کرد که ترکشي از 
آن به سینه ام خورد. ترکش درست شبیه تیغه تبر 
تیز و برنده بود، اما چون رمق نداشت، آسیبي به من 
وارد نشد. همان جا بودیم که خبر دادند عراقي ها 
به پلی��س راه رس��یده اند. به آنجا اعزام ش��دیم تا 

جلوي شان را بگیریم. 
مجروحيت ت�ان ه�م در همي�ن ج�ا رقم 

خورد؟
بله در همین ماج��را مجروح ش��دم. آن روز قبل 
از پلی��س راه یک درگیري مختصر داش��تیم. من 
چون ناوارد ب��ودم کم مانده بود موق��ع تیراندازي 
به بچه هاي خودمان آس��یب برس��انم. بعد گفتند 
عراقي ها در پل نو هستند. نزدیک پل نو یک سري 
ساختمان هایي قرار داشت به نام منازل صد دستگاه 
که متعلق ب��ه اداره بندر بود. بعد از عقب نش��یني 
عراقي ها، م��ا به طرف منازل صد دس��تگاه رفتیم 
تا در آنجا پدافند کنیم. در همین حین یک گلوله 
از بین موهاي س��رم عبور کرد. نگو ت��ک تیرانداز 
دش��من مرا هدف قرار داده بود. کم��ي که جلوتر 
رفتیم، ی��ک گلوله دیگ��ر از کنارم عب��ور کرد که 
پش��تش آتش روش��ن بود. آن زمان نمي دانستم 
نام این گلوله ها چیست. به هرحال به صد دستگاه 
رسیدیم. سیدعباس از رزمنده هاي قدیمي تر از ما 
خواست پخش ش��ویم و یکجا تجمع نکنیم. من و 
عبدالخالق امینیان فر و س��یدمرتضي هاش��مي و 
شهید رضا ش��ریفي به یکي از خانه  ها رفتیم. من 
مي گفتم نباید وارد خانه اي بش��ویم که به تازگي 
گلوله اي کنارش منفجر شده و معلوم است عراقي ها 
گرایش را گرفته اند. ام��ا امینیان فر مي گفت باید 
داخل شویم. در همین گفت و گوها بودیم که یک 
گلوله خمپاره نزدیک مان اصابت کرد. تا چند لحظه 
چیزي نفهمیدیم. به خودم که آمدم دیدم دمر روي 
زمین افتاده ام و یک نفر که سر تا پایش خاکي است 
جلویم ایستاده. خوب نگاه کردم دیدم امینیان فر 
اس��ت. گفت رضا ش��هید شده اس��ت. خواستم از 
زمین بلند شوم که احس��اس کردم پایم سنگین 
شده و تکان نمي خورد. سرم را برگرداندم دیدم مچ 
پایم متالشي شده و به پوستي آویزان است. خود 
امینیان فر و دیگر بچه ها کم��ک کردند تا به جاده 
برسم و کمي بعد موتوري را متوقف کردند و من را 
روي ترکش نشاندند. امینیان فر هم پشتم نشست. 
خالصه من را به بیمارستان بردند  آنجا یک آشنایي 
داشتیم به اسم ابراهیم آبیار که به مورو معروف بود. 
مورو تا من را دید گفت ها محمود تویي؟ گفتم آره 
منم و بعد بي هوش ش��دم. مرا به بیمارستان آرین 
)طالقاني فعلي( آبادان برده و از آنجا به بیمارستان 
سیناي اهواز منتقل مي کنند. نهایتاً به بیمارستان 
لقمان الدوله تهران اعزام شدم که آنجا دوباره پایم 
را عمل کردند و به دلیل عفونتي که داشت، از زیر 

زانو قطع کردند. 
خبر آزادي خرمشهر را در کجا شنيديد؟ 

سال 60 دوباره به منطقه برگشتم و مدتي در آبادان 
بودم تا اینکه در بنیاد ش��هید شادگان مسئولیتي 
گرفتم. همان جا خبر آزادي خرمش��هر را شنیدم. 
از فرط خوش��حالي س��ریع برگه تردد گرفتم و به 
تنهایي خودم را به خونین شهر رساندم. وقتي وارد 
شهر شدم، هنوز اجساد نیروهاي دشمن در اطراف 
جاده دیده مي شد. شهر تقریباً ویران شده و چیزي 
ازش نمانده بود. اصاًل نمي دانستم کجاي خرمشهر 
قرار دارم تا اینکه خودم را به مسجد جامع رساندم 
و از مختصات آن، خیابان ها و کوچه هاي ش��هر را 
ح��دس زدم. خانه خودمان هنوز س��رجایش بود. 
نیمه ویران، اما مي شد گفت هنوز یک خانه است. 

خرمشهر، شهر من، آزاد شده بود. 
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حل جدول 3151

کشف ۱۰ میلیون دالر تقلبی در تهران 
تقلبی  از کشف ۱۰ میلیون دالر  پایتخت  رییس پلیس 

در تهران خبر داد.
 سردار حسین رحیمی با اشاره به اجرای طرح سه روزه 
و  کاال  قاچاق  با  مبارزه  برای  پلیس  استانی  و  سراسری 
ارز با اولویت کاالی گمرکی، دخانی و ترانزیتی و نظارت 
و واپایش انبارها و محل های دپوی کاال گفت: با تالش 
ماموران پلیس امنیت اقتصادی برخورد با انواع و اقسام 
در  قاچاق  با  مبارزه  در حوزه  اقتصادی  مفاسد  و  جرائم 
در  نیز  بسیار خوبی  و تالش های  گرفته  قرار  دستورکار 
تسلط  پلیس  این  خوشبختانه  و  شده  انجام  زمینه  این 

ویژه ای در این موارد دارد.
وی ادامه داد: ما در اطراف و اکناف تهران هزاران انبار 
با  ارتباط مستقیم  از آنها  بزرگ داریم که بخش زیادی 
پلیس امنیت اقتصادی برقرار کردند. ما در بحث پایش 
عملیات  شهر  سطح  در  قاچاق  کاالی  عرضه  و  انبارها 
ویژه ای را آغاز کردیم. این عملیات ۷۲ ساعته با همکاری 
وزارت صمت و مقام قضایی انجام شد و در این عملیات 
۱4۰ تیم و 4۲۰ ماپور پلیس در بازدیدی از ۳۵۲ انبار و 
اماکن موفق شدند مقادیر قابل توجهی از اقالم احتکاری 

و قاچاق را کشف کنند.
فرمانده انتظامی تهران بزرگ با بیان اینکه در این عملیات 
اقسام کاالی  و  انواع  از  و ۶۲۱ هزار  میلیون  بر دو  بالغ 
قاچاق کشف و ضبط شد، گفت: 4۶ متهم نیز دستگیر و 
۱۷ واحد صنفی و انبار که اقالم داخل آن هاست پلمب 
شد تا دستور قضایی برای تعیین تکلیف آنها صادر شود. 
ارزش اقالم مکشوفه قاچاق بالغ بر ۲۰۰ میلیارد تومان 
بود.  رحیمی همچنین از برخورد با یک باند بزرگ جعل 
پلیس  دیگر  ارزشمند  اقدام  یک  گفت:  و  داد  دالر خبر 
بزرگ دالرهای جعلی  باند  یک  انهدام  اقتصادی  امنیت 
است. اعضای این باند قصد داشتند بالغ بر ۱۰ میلیون 
دالر جعلی را وارد بازار کنند که پیش از این اتفاق دالرها 
کشف و ضبط شد. همچنین در این خصوص سه نفر نیز 
دستگیر شدند که تحقیقات در این خصوص ادامه دارد.

دالرهای کشف شده وی همچنین با بیان اینکه در یکی 
از انبارهای مکشوفه ۲۰۰ هزار قلم لوازم یدکی احتکار 
شده کشف و ضبط شد، گفت: همچنین در انبار دیگری 
انواع و اقسام لوازم ضروری و مایحتاج مردم مانند کنسرو 
موتور  روغن  لیتر  هزار   ۳۱۷ نیز  انبار  دیگر  در  و   ... و 
احتکار شده و قاچاق کشف شد.  همچنین کاالهایی مانند 
لوازم التحریر، المپ، کفش، پوشاک، باتری موتورسیکلت 
و پارچه نیز در این عملیات کشف شد. انواع کاالی قاچاق 
مانند الستیک و رینگ نیز کشف شد که تعداد آن ها به 
 ۶۰4 و  هزار  چهار  و  الستیک  حلقه  هزار   ۶4 از  بیش 
پلیس  دیگر  اقدامات  افزود:  رحیمی  می رسید.   رینگ 
انجام  تهران  مالیاتی  سازمان  با  خوب  همکاری  با  که 
شد سبب شد تا فردی که با شناسایی افراد کم بضاعت 
فقره شرکت   ۵۰ ثبت  به  اقدام  ناچیز  مبالغ  پرداخت  و 
غیرواقعی به نام آنان کرده بود، دستگیر شود. در ادامه 
نیز شرکت های کاغذی وی مشخص و شناسایی شد. تنها 
در چهار شرکت این فرد ۶۰۰ میلیارد تومان فرار مالیاتی 
گزارش شده است.  وی اضافه کرد: ما از ابتدای سال ۱۳ 
مرحله طرح مبارزه با دالالن ارزی را به اجرا در اوردیم. 
که  شدند  دستگیر  االن  تا  نفر   ۵۵ مرحله   ۱۳ این  در 
ارزش ارزهای کشف شده از آن ها بالغ بر ۲۸ هزار میلیارد 
تومان بوده است.  رییس پلیس پایتخت تاکید کرد: تمام 
پلیس  و  دارد  قرار  پلیس  پایش  و  نظارت  تحت  انبارها 
برخورد با عرضه کنندگان قاچاق را با همکاری سازمان 

تعزیرات، وزارت صمت و مقام قضایی ادامه خواهد داد.

خبر

جدول 3152

قابل  بیماری های  مدیریت  گروه  رییس 
انتقال بین انسان و حیوان وزارت بهداشت 
درباره موارد مشکوک ابتال به آبله میمونی 
بیشتر  آزمایش  و  رصد  مورد  باید  که 
کیت های  با  آزمایش  گفت:  گیرند،  قرار 
گرفته  کسانی  از  میمونی  آبله  تشخیصی 
بیماری  محتمل  موارد  جزو  که  می شود 
باشند. موارد مشکوک شامل کسانی است 
که دارای عالئم بالینی تب، سردرد شدید، 
تورم  ضعف،  کمردرد،  عضالنی،  دردهای 

غدد لنفاوی و بثورات پوستی باشد.
اینکه  بر  تاکید  با   ، امیری  بهزاد  دکتر 
تشخیصی  کیت  نظر  از  حاضر  درحال 
آبله میمونی در کشور هیچ مشکلی وجود 
تهیه  جهت  الزم  پیش بینی  گفت:  ندارد، 
میمونی  آبله  تشخیصی  امکانات  تامین  و 
مدت  از  تشخیصی  کیت های  جمله  از 
بهداشت  سازمان  که  این  از  بعد  کوتاهی 
جهانی مواردی از این بیماری را در سایر 
فراهم  کشور  در  داد،  گزارش  را  کشورها 
قطب   ۱۲ حدود  در  امکانات  این  شد. 
پاستور  انستیتو  آزمایشگاه  و  دانشگاهی 

فراهم است.
وی افزود: در آینده نزدیک این قطب های 
تا  یافت  خواهد  افزایش  آزمایشگاهی 
استانی  مراکز  همه  در  بتوانیم  ان شاءاهلل 

امکانات تشخیصی فراهم شود.
کیت های  با  آزمایش  کرد:  تاکید  او 
گرفته  کسانی  از  میمونی  آبله  تشخیصی 
بیماری  محتمل  موارد  جزو  که  می شود 
کسانی  شامل  مشکوک  موارد  باشند. 
بالینی تب، سردرد  است که دارای عالئم 
شدید، دردهای عضالنی، کمردرد، ضعف، 
تورم غدد لنفاوی و بثورات پوستی باشد. 
اپیدمیولوژیک  رابطه  یک  که  صورتی  در 
باشد  داشته  وجود  بیماری  و  بیمار  میان 
که یعنی بیمار با این عالئم، مسافرتی به 
با  تماس  یا  باشد  داشته  کشور  از  خارج 

موارد محتمل یا قطعی آبله میمونی داشته 
باشد و یا فردی که رابطه جنسی خارج از 
خانواده داشته باشد، مورد محتمل شمرده 
این  از  آزمایشگاهی  نمونه  حتما  و  شده 

افراد گرفته می شود.
قابل  بیماری های  مدیریت  گروه  رییس 
انتقال بین انسان و حیوان وزارت بهداشت 
این  شدن  شناسایی  اهمیت  بر  تاکید  با 
است  ممکن  گاهی  داد:  توضیح  افراد،  
بدن  در  محدود  تعداد  به  پوستی  بثورات 
نواحی  آنها هم در  باشد که  وجود داشته 
یا  باشد  شده  پوشیده  لباس  با  که  باشد 
آگاه  بثورات  این  وجود  از  هم  بیمار  خود 
کافی  آگاهی  صورت  این  در  که  نباشد 
ندارد تا برای اقدامات تشخیصی و درمانی 

مراجعه کند.
بیماری  شدن  تبدیل  احتمال  درباره  او 
تصریح  جهانی،  پاندمی  به  میمونی  آبله 
آبله  انتقال  راه  اینکه  به  توجه  با  کرد: 
شرایط  و  است  کرونا  از  متفاوت  میمونی 
انتقال آن به سهولت کرونا نیست، اگر این 
الگوی فعلی تغییری نکند، بر اساس اعالم 
جهانی  شیوع  جهانی  بهداشت  سازمان 

باالی این بیماری را متصور نیستیم.
آبله  عالئم  شباهت  به  اشاره  با  امیری 
 4۰ کرد:  بیان  مرغان،  آبله  و  میمونی 
موارد  شدند  آزمایش  که  کسانی  درصد 
رابطه  اگر  بودند.  مرغان  آبله  به  مبتال 
اپیدمیولوژیکی برای انتقال بیماری وجود 
به  بالینی  عالئم  وجود  باشد،   نداشته 
بیماری  کننده  مشخص  ما  برای  تنهایی 
از  کرونا  برخالف  میمونی  آبله  نیست. 
باشد  قرار  طریق هوا منتقل نمی شود که 
تعداد افراد زیادی در معرض خطر باشند.

دارای  که  کسانی  اینکه  بر  تاکید  با  وی 
رابطه اپیدمیولوژیک برای ابتال به بیماری 
را  بیماری  عالئم  که  کسانی  یا  و  هستند 
بهداشتی  منتخب  مراکز  به  باید  دارند 

درمانی مراجعه کنند، گفت: برای اقدامات 
همان  میمونی  آبله  حوزه  در  تشخیصی 
مراکز جامع خدمات سالمت منتخبی که 
نظر  را در  بودند  فعال  در تشخیص کرونا 
گرفتیم که با مراجعه به این مراکز اقدامات 

تشخیصی رایگان انجام می شود.
افراد  از  گیری  نمونه  نحوه  درباره  وی 
هنوز  اگر  کرد:  بیان  بیماری،  مشکوک 
ولی  باشد  نشده  ایجاد  پوستی  بثورات 
یا  بدن درد  تب،   مانند  عمومی  عالئم  فرد 
تورم غدد لنفاوی داشته باشد،  نمونه گیری 
بود.  خواهد  بینی  و  حلق  از  کرونا  مشابه 
از زمانی که بثورات پوستی ایجاد شود از 

محل زخم نمونه گیری می شود.
آبله  ویروس  انتقال  راه های  درباره  او 
از  بیماری  این  کرد:  تصریح  نیز  میمونی 
اما  نمی شود،  داده  انتقال  هوابرد  طریق 
احتمال انتقال به شکل دراپلت یا قطرات 
تنفسی وجود دارد. البته به عنوان مثال در 

مورد یک بیمار که در بیمارستان بستری 
اینتوبه  مانند  اقداماتی  است  قرار  و  است 
و  قلبی  احیای  نای(،  داخل  )لوله گذاری 
ریوی بگیرد و یا اقدامی برایش انجام شود 
شود،  آئروسل)افشانه(  تولید  به  منجر  که 
امکان انتقال هوابرد وجود دارد، اما این راِه 

معموِل انتقال بیماری شناخته نمی شود.
طریق  از  ویروس  انتقال  کرد:  تاکید  وی 
دو  تا  حداکثر  تنفسی  قطرات  یا  دراپلت 
هوابرد  انتقال  اما  است،  پذیر  امکان  متر 
یعنی خیلی سریع تر ویروس منتقل شود 
که در واقع شاید افراد ساکن در یک اتاق 
آبله  مورد  در  البته  شوند.  مبتال  بتوانند 
انتقال  امکان  که  می شود  عنوان  میمونی 
اینکه  مگر  نیست،  مطرح  چندان  هوابرد 
در یک مکان درمانی اقداماتی شکل گیرد 
در  که  شود  افشانه  تولید  به  منجر  که 
انتقال هوابرد به وجود  این صورت امکان 

می آید.

چطور با کودکی که 
“دست ِبزن” دارد، 

برخورد کنیم؟
والدین  اینکه  بر  تاکید  با  روانشناس  یک 
باید آرامش خود را در شرایطی که کودک 
می زند  را  دیگران  یا  و  خود  ساالن  هم 
پرهیز  تند  واکنش های  از  و  کرده  حفظ 
والدین  شرایطی  چنین  در  گفت:  کنند، 
این  بیان  نظیر  تند  واکنش های  از  باید 
جمله که “کودک بدی هستی و دوستت 
ندارم” پرهیز کنند و به کودک بگویند که 
فقط این رفتار او یعنی “زدن” دیگران را 

دوست ندارند.
“دست  اینکه  بیان  با  انزانی،  گوهریسنا 
رفتار  نوعی  کودک  داشتن  بِزن” 
مشاهده ای است که می تواند علل متفاوتی 

داشته باشد، اظهار کرد: حتما پیش از بروز 
رفتار “دست بِزن” در کودک، فکرهایی در 
ذهن او فعال شده و او احساساتی را تجربه 

کرده است.
گاهی  افکار  این  زمینه  وی،  گفته  به 
والدین  از  برداری  الگو  اساس  بر  می تواند 
باشد و والدینی که عادت دارند یکدیگر یا 
فرزندان را به هنگام بروز اختالفات بزنند، 
فرزندان آنها نیز دست بزن پیدا می کنند.

نیز  گاهی  کرد:  تصریح  روانشناس  این 
و  ها  فیلم  در  را  دیگران  زدن  کودکان 
می آموزند.  می بینند  که  انیمیشن هایی 
که  زمانی  و  است  پرخاشگری  نوعی  زدن 
حتما  می دهد  رخ  پرخاشگری  و  خشم 
احساس  درونی،  ترسهای  درگیر  کودک 
عدم امنیت و دوست داشتنی نبودن، ترس 
از تنها ماندن، از دست دادن والدین و... را 
بیان  با  والدین  گاهی  است.  کرده  تجربه 
میرم”  و  “میذارمت  اینکه  نطیر  جمالتی 

این ترس ها را در کودک ایجاد کرده اند.
که  است  معتقد  همچنین  انزانی 
می تواند  دیگران  زدن  نظیر  پرخاشگری 
دالیل جسمانی نظیر بی خوابی و گرسنگی 

کودک را نیز در پی داشته باشد.
پرخاشگری  اینکه  بیان  با  روانشناس  این 
کودکان نظیر گلوله برفی است که از باالی 
کوه شروع به آمدن کرده و هرچه به سمت 
پایین آید تبدیل به بهمن می شود، ادامه 
کم  کودک  پرخاشگری  که  ابتدا  در  داد: 
بگیرند.  را  آن  جلوی  والدین  باید  است 
در  ابتدا  همان  در  را  کودکان  رفتار  باید 
در  و  کنیم  بررسی  مختلف  موقعیت های 
در  و  کسی  چه  منزل  در  کودک  یابیم 
ارتباط با چه کسی و چه زمانی این رفتار 

را بروز می دهد.
هنگام  به  مداخله  درباره  همچنین  انزانی 
این  بروز  از  پیش  داد:  توضیح  والدین 
انجام  با  می توانند  والدین  پرخاشگری، 

خمیر  نظیر  ساده  بازی های  و  تمارین 
درست  پازل  و  بازی  منچ  نقاشی،  بازی، 
کردن خشم کودکان را از بین ببرند اما در 
شرایطی که کودک دست بزن پیدا کرده 
است والدین باید ابتدا بر روی احساسات 
باشند و سپس  آرام  و  خود تسلط داشته 
بچه را از آن فضا دور و ذهن خود را آرام 
با  این موضوع  به  راجع  آن  از  کنند. پس 
کودک صحبت کنند و به او توضیح دهند 
رفتار او را دوست ندارند و باید از این رفتار 

دوری کند.
والدین  که  کرد  تاکید  روانشناس  این 
کودک  سرزنش  از  شرایطی  چنین  در 
را  تماس چشمی خود  و  کرده  خودداری 
با او حفظ کنند و اگر قادر به اصالح رفتار 
متخصصان  و  مشاوران  از  نشدند  فرزند 

حوزه کودک بهره گیرند.

شباهت عالئم آبله میمونی و آبله مرغان

افزایش حقوق و بیمه تکمیلی درمان مهم ترین 

مطالبه بازنشستگان کشوری از دولت است



نفع اقتصادی کشور
 باید مهمترین نکته مذاکرات باشد

خطناک ترین راهبرد دشمن 
حمله به قلب ها و ذهن هاست

صفحه )4(صفحه )4(

یک عضو کمیسیون انرژی مجلس شورای اسالمی گفت: ضمن 
اینکه معتقدم ریشه همه مشکالت اقتصادی کشور قطعاً تحریم 
ها نیست و عمدتاً ریشه در مشکالت بروکراسی ها و برنامه ریزی 
از  باید  ها  تحریم  دارد، در هر صورت سنگ  داخلی  های غلط 
سفره مردم برداشته شود.  مصطفی نخعی عضو کمیسیون انرژی 

که نمایندگی مردم سربیشه و نهبندان در مجلس قرار دارد...

راهبرد  خطرناک ترین  اینکه  بیان  با  پاسداران  سپاه  کل  فرمانده 
دشمن و ویرانگرترین تهدیدی که انتخاب کرده، حمله به قلب ها 
و ذهن هاست، گفت: دشمن از قدرت نظامی خود به اندازه ممکن 
است. سردار سرلشکر  بوده  بسته  برایش  راه ها  اما  کرده  استفاده 
اجالس  وششمین  از سی   روز  دومین  در  پاسدار حسین سالمی 

مدیران و روسای آموزش و پرورش کشور که در سالن ...
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 احداث ۲ تونل 
در محور یاسوج _سی سخت

شباهت عالئم
 آبله میمونی

 و آبله مرغان 

فرماندار کهگیلویه عنوان کرد

دست خالی کهگیلویه
 در مقابل بحران ها

فرماندار شهرستان کهگیلویه گفت: وضعیت ماشین 
با بحرانها ضعیف  آالت این شهرستان برای مقابله 
سید  رویم.  می  مقابله  به  خالی  دست  با  و  است 
عبدالعزیز موسوی در نشست شورای اداری استان 
با اشاره به کمبودها و دست خالی این شهرستان 
در مواقع بحرانی افزود: اگر کمک های شرکت بهره 
بخش  همچنین  و  گچساران  گاز  و  نفت  برداری 
مقابله  به  توانستیم  نمی  گاه  هیچ  نبود  خصوصی 
استاندار  ابتکار  اظهارکرد:  وی  برویم.  سیل  با 
کهگیلویه و بویراحمد بود که توانستیم از امکانات 
بخش خصوصی استفاده کنیم در حالی که ما در 

این شهرستان از نظر ماشین آالت سنگین...

مردم  زندگی  اینکه  تاکید  با  جمهور  رئیس 
زد،  نخواهیم  گره  بیرونی  عامل  هیچ  به  را 
کشور  مشکالت  رفع  پیگیر  مجدانه  گفت: 
رئیسی  سیدابراهیم  بود.  خواهیم  مردم  و 
مسجد  جهانی  روز  اجالس  هفدهمین  در 
فرهنگ  سازمان  در  یکشنبه  روز  صبح  که 
گفت:  شد،  برگزار  اسالمی  ارتباطات  و 
برای  دشمن  ابزار  امروز  رسانه ای  امپراطوری 
کردن  دور  در صدد  و  در جامعه  یاس  القای 
مردم از دین، ارزش ها و آرمان های انقالب و 
نظام جمهوری اسالمی است. در سوی مقابل 
را  امیدآفرینی  پرچم  انقالب  معظم  رهبر  اما 
کانون های  به عنوان  نیز  و مساجد  برافراشته 
بسط  در  مهمی  بسیار  نقش  امیدآفرینی 

گفتمان رهبری در جامعه دارند.
وی با تاکید بر ضرورت پاسخ بهنگام و متقن 
شما  کرد:  خاطرنشان  جامعه،  در  شبهات  به 
مساجد  در  می توانید  جماعات  محترم  ائمه 
دینی،  معارف  نشر  و  نماز  اقامه  بر  عالوه 
و  رفع  را  مردم  برای  شده  ایجاد  شبهات 
که  چرا  کنید،  باز  را  جامعه  ذهنی  گره های 
مردم  ذهن  در  القائات دشمن  و  اگر شبهات 
اعتماد  و  اجتماعی  سرمایه  بماند،  بی پاسخ 

عمومی به مرور دچار فرسایش می شود.
به  خود  سخنان  ادامه  در  جمهور  رئیس 
سال  یک  در  دولت  اقدامات  و  فعالیت ها 
گذشته در زمینه مهار کرونا، توسعه سیاست 
ایجاد توزان در سیاست خارجی،  همسایگی، 
ذخایر  ارتقای  خارجی،  تجارت  افزایش 
تالش  همزمان  و  اساسی  کاالی  استراتژیک 
برای خودکفایی و تنوع مبادی ورود کاالهای 
با همراهی  اساسی اشاره کرد و گفت: دولت 
از  صیانت  در  را  بلندی  گام  توانست  مردم 
جان و سالمت مردم بردارد و همزمان بدون 
پول،  خلق  یا  مرکزی  بانک  از  استقراض 
سرمایه گذاری  افزایش  و  ملی  اقتصاد  توسعه 
نماید.  دنبال  را  ملی  کالن  پروژهای  در 
رئیس جمهور در بخش دیگری از سخنانش 
را  اسالمی  جمهوری  قدرت  مؤلفه  مهم ترین 

حضور مردم در عرصه ها و صحنه های ....

استاندار کهگیلویه و بویراحمد گفت:  دو تونل رفت و 
برگشت در جاده  یاسوج - سی سخت در حال احداث 
حال  در  شیفته  سه  و  بوده  خوب  کار  سرعت  است 
هر  آینده  سال  تابستان  تا  امیدواریم  که  کار هستند 
دو پروژه به طور کامل به بهره برداری برسد.سید علی 
احمدزاده پس از بازدید از جاده کمربندی یاسوج از 
جاده یاسوج به سی سخت بازدید و بر تسریع در انجام 
این پروژه تاکید کرد. استاندار کهگیلویه و بویراحمد 
ورودی  در  متری   ۳۲۰ پل  است  قرار  کرد:  بیان 
سی سخت احداث شود که از این پروژه بازدید کردیم 

تا کار وارد مرحله اجرایی شود....

استاندار کهگیلویه و بویراحمد عنوان کرد:

2

2
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فرماندار بویراحمد خبر داد

خسارت 70 درصدی سیل 
تابستانی به بخش کشاورزی 

شهرستان بویراحمد

رئیس پلیس راهنمایی و رانندگی استان عنوان کرد:

بیشترین تصادفات فوتی و 
جرحی یاسوج درکمربندی  

و پل سوم بشار

زندگی مردم را به هیچ 
عامل بیرونی گره نخواهیم زد

2

2

معاون قضایی دادگستری استان از عملکرد برخی مدیران بانکی  انتقاد کرد؛

تسهیالت بانکی  
برای افراد خاص 

3

رییس قوه قضاییه در نشست مشترک هیات 
در  گفت:  قضائیه،  قوه  عالی  شورای  و  دولت 
و  آن که مشکالت  از  قبل  باید  قوای سه گانه 
به  کنیم،  لحاظ  را  خودمان  مجموعه  مسائل 
اهتمام  برطرف کردن مشکالت مردم  و  رفع 
داشته باشیم؛ به عبارت دیگر، قبل از آن که 

خودمان را ببینیم، باید مردم را ببینیم.
اژه ای،  محسنی  والمسلمین  حجت االسالم   
یکشنبه شب )۳۰ مرداد( در نشست مشترک 
به  قضاییه  قوه  عالی  شورای  و  دولت  هیات 
ایام  تعزیت  و  تسلیت  ضمن  دولت،  میزبانی 
حزن انگیز ماه محرم و همچنین گرامیداشت 
تالش  تمام  دشمن  کرد:  اظهار  دولت،  هفته 
و  وانمود  این گونه  تا  گرفته  کار  به  را  خود 
با  اسالمی  نظام  جدید  الگوی  که  کند  القاء 
معظم  رهبر  و  خمینی)ره(  امام  پرچمداری 
انقالب، توانایی غلبه بر مشکالت پیش روی 
ما  چنانچه  شرایط  این  در  و  ندارد  را  خود 
نقطه عطفی  آییم،  فائق  بر مشکالت  بتوانیم 
در گام دوم انقالب رقم خواهد خورد و ثابت 
می شود که مدل نظام اسالمی و مردمساالری 
دینی، توانایی پاسخگویی به مشکالت را دارد.

رئیس عدلیه اظهار داشت: رسیدن و نیل به 
فهم و درک مشترک از مشکالت و معضالت 
کشور و اقدامات هماهنگ و هم افزا برای غلبه 
بر این مسائل، از موضوعات ضروری و دارای 

اولویت هر سه قوه است.   
قاضی القضات با یادآوری این مهم که عبور از 
مشکالت و موانع بدون همکاری و هم افزایی 
میسر  مردم،  مشارکت  همچنین  و  قوا  همه 
نظام  در  گفت:  بود،  نخواهد  امکان پذیر  و 
به  توجه  ضمن  در  ما  کار  اساس  اسالمی 
ارزش های الهی و معنوی، توجه و عنایت به 
بیان  به  است؛  مردم  و مشکالت  رفع مسائل 
متن  و  بطن  در  آنها  مسائل  و  مردم  دیگر، 
تصمیمات و راهبردها و اقدامات ما قرار دارند.

وی تصریح کرد: بر همین مبنا، ما در قوای 
قضائیه  قوه  و  دولت  در  مشخصاً  و  سه گانه 
باید قبل از آنکه مشکالت و مسائل مجموعه 
برطرف  و  رفع  به  کنیم،  لحاظ  را  خودمان 
باشیم؛  داشته  اهتمام  مردم  مشکالت  کردن 
را  خودمان  آن که  از  قبل  دیگر،  عبارت  به 

ببینیم، باید مردم را ببینیم.   
اولویت  با تاکید بر این که  رئیس قوه قضائیه 
قوای سه گانه باید سیاستگذاری و برنامه ریزی 
عملیاتی در جهت رفع مشکالت مردم باشد، 
اولویت  بر  مبتنی  رویکرد  و  نگاه  کرد:  اظهار 
داشتن رفع مسائل و معضالت مردم، اکنون 
اما  است؛  جاری  و  ساری  سه گانه،  قوای  در 
عمق  رویکرد  و  نگاه  این  به  دارد  ضرورت 
و  الیه ها  تمامی  در  را  مقوله  این  و  بخشید 
یک  به  را  آن  و  داد  رسوخ  مدیریتی  سطوح 

باور و اعتقاد تبدیل کرد.   
اژه ای  محسنی  والمسلمین  حجت االسالم 
قضایی  دستگاه  مسئوالن  این که  بیان  با 
قوه  مشکالت  و  مسائل  خصوص  در 
و  برخوردارند  شناخت  و  آگاهی  از  مجریه، 
محدودیت های دولت را درک می کنند، گفت: 
دستگاه  مسئوالن  به  من  همیشگی  توصیه 
قضایی آن است که در بیان مسائل و مشکالت 
و  محذوریت ها  به  اوالً  دولتمردان،  نزد  خود 
کنند؛  التفات  و  توجه  دولت  محدودیت های 
را  خود  انتظارات  و  توقعات  که  معنا  بدین 
مطرح  دولت  در  موجود  تنگناهای  لحاظ  با 
مسائل  آسیب شناسی  بر  عالوه  ثانیاً  و  کنند 
و مشکالت، نسبت به ارائه راه حل های مرتبط 

نیز اهتمام داشته باشند.
سابقه  به  اشاره  با  ادامه  در  عدلیه  رئیس 
مناصب  در  رئیسی  آقای  حضور  طوالنی 
مختلف عالی قضایی و شناخت و بینش وی 
تخصصی  و  خطیر  زوایای  و  ابعاد  به  نسبت 
با توجه به آشنایی آقای  امور قضایی، گفت: 
و  قضا  خطیر  امر  پیچیدگی های  با  رئیسی 
و  تشریح  به  نیازی  قضایی،  دستگاه  مسائل 
قوه  محذوریت های  و  محدودیت ها  تبیین 
قضاییه برای وی وجود ندارد و رئیس جمهور 
دستگاه  مشکالت  کردن  برطرف  به  نسبت 

قضایی عنایت و توجه دارد.
رئیس جمهور  نشست،  این  در  است  گفتنی 
اعضای  همچنین  و  دولت  هیأت  اعضای  و 
شورای عالی قوه قضائیه حضور داشته و طی 
سخنانی به بیان مطالب و نقطه نظرات خود 
هماهنگی ها  و  هم افزایی ها  بسط  راستای  در 

میان دو قوه مجریه و قضاییه پرداختند.

سیاست  و  ملی  امنیت  کمیسیون  عضو  یک 
خارجی مجلس با تاکید بر این که احتیاجی 
به تصویب توافق احتمالی در مجلس نیست 
بلکه  نشده  شروع  جدیدی  حرکت  گفت: 
مجلس  قبال  که  است  قبلی  توافق  استمرار 

اذن داده بود.
جواد کریمی قدوسی عضو کمیسیون امنیت 
ملی و سیاست خارجی مجلس دهم و یازدهم 
به ابهامات، انتقادات و سواالت درباره ضرورت 
تصویب توافق احتمالی هسته ای در مجلس 

پاسخ داد که در زیر می خوانید.
برخی معتقدند که با توجه به تصویب برجام 
باید مجددا توافق احتمالی  در مجلس دهم، 
جدید در مذاکرات برجام به تصویب مجلس 
نمایندگی  سابقه  به  توجه  با  برسد.  یازدهم 
شما در مجلس سابق چقدر این نظر را قبول 

دارید؟
اقدام راهبردی برای لغو  طبق ماده ۷ قانون 
و  تعهدات  به  که ۱+4  در صورتی  تحریم ها، 
گزارشی  خارجه  وزارت  کند،  عمل  وظایفش 
عملکرد  درباره  ملی  امنیت  کمیسیون  به 
طرف مقابل ارائه می کند. سپس نوبت به کار 
رسد  می  ملی  امنیت  کمیسیون  کارشناسی 
مبنی بر اینکه توافق صورت گرفته برای لغو 
تحریم ها با راستی آزمایی عجین است یا خیر 

و آن گزارش در صحن قرائت می شود.
پس درهیچ جای قانون تصریح نشده که باید 
متن توافق به صحن آید بلکه ماده ۷ قانون 
ها می گوید  تحریم  لغو  برای  راهبردی  اقدام 
بررسی  از  بعد  ملی  امنیت  کمیسیون  که 
طرف  عملکرد  درباره  خارجه  وزارت  گزارش 
صحن  به  گزارشی  ها،  تحریم  لغو  در  مقابل 
این گزارش  ارائه کرده و مجلس روی  علنی 

اظهار نظر می کند و نه روی متن توافق.
تصویب  به  احتیاجی  آیا  توضیحات،  این  با 

متن توافق احتمالی در مجلس نیست؟
جدیدی  اتفاق  چون  نیست  احتیاجی  خیر 
رخ نداده و توافقنامه جدیدی نیست. حرکت 
جدیدی هم از صفر شروع نشده بلکه استمرار 
اذن  آن  برای  مجلس  که  است  قبلی  توافق 

داده و قانون شده است.
در  احتمالی  توافق  تصویب  به  احتیاجی 

مجلس نیست؛ حرکت جدیدی شروع نشده 
قبال  که  است  قبلی  توافق  استمرار  بلکه 
مجلس اذن داده بود. در مجلس قبلی هم ما 
برجام را تصویب نکردیم و وارد بحث برجام با 
آن همه مواد و تبصره و پیوست نشدیم بلکه 
خطوط  رعایت  با  که  دادیم  اجازه  دولت  به 
از آن  بعد  اجرا کند.  را  برجام  قرمز می تواند 
هفت  حدود  ملی  امنیت  عالی  شورای  هم 
 ،۶ هم  رهبری  معظم  مقام  و  گذاشت  شرط 
۷ شرط تعیین کرد و جمعا حدودا ۱۵ شرط 
برجام گذاشته شد.  اجرای  برای  برای دولت 
برجام  جزئیات  وارد  هم  قبلی  مجلس  در  ما 
نشدیم بنابراین بحثی که اکنون درباره برجام 
با  قبلی  موضوع  تداوم  در  است،  جریان  در 

همان اذنی است که در مجلس قبل دادیم.
و  شد  خارج  برجام  از  آمریکا  وسط،  این 
و  برگردد  برجام  به  می خواهد  آمریکا  حاال 
اروپایی ها هم به تعهداتشان عمل نکردند، ما 
هم در مجلس یازدهم قانون اقدام راهبردی 
این  با  کردیم  تصویب  را  تحریم ها  لغو  برای 
هدف که طبق قانون قبلی مجلس در برجام 
اگر طرف مقابل به وظایفش عمل نکرد، ایران 
هم عمل به وظایفش را متوقف کند. بر همان 
اساس بود که دولت آقای روحانی تعهداتش 
صادر  را  سازی  غنی  دستور  و  برگرداند  را 
کرد و دوباره روی غنی سازی پنج درصد و 
نصب شد.  ماشین های جدید  و  رفتیم  باالتر 
این اقدامات طبق همان قانون قبلی مجلس 
برجام و همچنین خطوط قرمز  اجرای  برای 
ترسیم شده از سوی شورای عالی امنیت ملی 

و رهبری انجام شد.
از همان ابتدای شروع به کار مجلس یازدهم، 
که  دادم  توضیح  ملی  امنیت  کمیسیون  در 
نصب  و  غنی سازی، ساخت  گام شامل  پنج 
ماشین های جدید، تحقیق و توسعه و انباشت 
آن  و  دیگر  گام  یک  و  برداشته شد  اورانیوم 
هم پروتکل الحاقی مانده که هنوز داوطلبانه 
دوربین های  آن  قالب  در  و  می شود  اجرا 
آژانس نصب شده و نظارت می کند. در همان 
روزهای اول مجلس یازدهم اصرار ما این بود 
طرحی  ارائه  با  ملی  امنیت  کمیسیون  که 

جلوی الحاق پروتکل الحاقی را بگیرد.

شوراهای  و  کشور  داخلی  امور  کمیسیون  سخنگوی 
و   ۳۰ سن  حداقل  تعیین  از  اسالمی  شورای  مجلس 
شورای  مجلس  به  ورود  داوطلبان  برای   ۷۵ حداکثر 

اسالمی در هنگام ثبت نام خبر داد.
 علی حدادی در توضیح نشست روز یکشنبه کمیسیون 
امور داخلی کشور و شوراها به خبرنگاران گفت: ادامه 
مجلس  انتخابات  قانون  از  موادی  اصالح  طرح  بررسی 
شورای اسالمی در دستور کار جلسه امروز بود و بر اساس 
کمیسیون  اعضای  تصویب  به  که  طرح  این   ۱4 ماده 
رسید، وزارت آموزش و پرورش و سازمان صداو سیما 
مکلف هستند که به منظور ترویج هنجارهای انتخاباتی 

و نهادینه کردن آنها در فرهنگ عمومی گام بردارند.
سخنگوی کمیسیون امورداخلی کشور و شوراها افزود: 
توسط  انتخاباتی  جرائم  و  تبلیغات  نحوه  همچنین 
است  مواردی  از  آنها  طرفداران  و  انتخاباتی  نامزدهای 
سیما  و  صدا  سازمان  و  پرورش  و  آموزش  وزارت  که 
اطالع  و  آموزش  مناسب  شکل  به  را  آن  شدند  مکلف 
رسانی کنند. بر همین اساس باید قوه قضاییه به تعداد 
کافی شعبی را در هر حوزه انتخابیه اختصاص دهد تا 
به صورت فوری و خارج از نوبت به این جرائم رسیدگی 

شود.
نماینده مردم طالقان در مجلس یادآور شد: بر اساس 
نهایی  تایید  پایان  تا  نام  ثبت  زمان  از  طرح،  این 
انتخابات، جلب یا بازداشت داوطلبان نمایندگی مجلس 
یا  نامزد  از  قبل  اتهامات  با  رابطه  در  اسالمی  شورای 

تخلفات یا جرائم انتخاباتی ممنوع است مگر اینکه در 
مواردی با استدالل کتبی دادستان مرکز استان تعویق 
در تعقیب یا رسیدگی به پرونده موجب تضییع حقوق 

افراد یا حقوق عمومی شود.
وی ادامه داد: بر اساس این طرح مصوب شد که رسیدگی 
به جرم های خاص انتخاباتی اعضای هیات های اجرایی 
صالحیت  در  ترتیب  به  شهرستان  و  بخش  نظارت  و 
استان  مرکز  و  شهرستان  قضایی  حوزه  صالحه  مراجع 
اعضای  انتخاباتی  خاص  جرم های  بنابراین  بگیرد.  قرار 
قضایی  در حوزه  نظارت بخش  یا  و  اجرایی  هیات های 
شهرستان و آنچه که مربوط به شهرستان است در حوزه 
قضایی مرکز استان محل وقوع جرم رسیدگی می شود. 
انتخاباتی  از جرائم  دیگر  بخشی  اینکه  بیان  با  حدادی 
اعضای هیات های اجرایی و نظارت استان یا مرکزی در 
دادگاه های کیفری تهران  رسیدگی خواهد شد،  توضیح 
داد: اگر فرمانداران تخلف یا جرائمی داشته باشند، در 
دادگاه های کیفری تهران به آنها رسیدگی خواهد شد. 
فرمانداران مراکز استان ها و اعضای هیات های اجرایی و 
نظارت در سطح استان نیز مشمول این بند می شوند. 
تخلف های  در  طرح  این   ۹ ماده  اساس  بر  همچنین 
داده  اجازه  ندارند،  استخدامی  رابطه  که  اشخاصی 
اداری  تخلفات  به  رسیدگی  های  هیات  در  می شود 
کارگروه  به  ماده  این  اما  شود،  رسیدگی  کشور  وزارت 

تخصصی ارجاع شد تا مورد بررسی مجدد قرار گیرد. 
نامزدهای  عمومی  شرایط  طرح  این  در  افزود:  وی 
انتخاباتی مجلس نیز تعیین شد. حداقل سن داوطلبان 
ورود به مجلس شورای اسالمی ۳۰ سال تمام و حداکثر 
۷۵ سال تمام هجری شمسی در هنگام ثبت نام است. 
مالک محاسبه سن اشخاص تاریخ اولیه ثبت شده در 
مدرک  حداقل  داشتن  است  آنان  رسمی  شناسنامه 
سطح  یا  ارشد  کارشناسی  مقطع  در  معتبر  تحصیلی 
سه حوزوی که در کلیه نهادها و سازمان ها جمهوری 

اسالمی دارای ارزش استخدامی بوده است.
معتبر  گواهی  کرد:  خاطرنشان  مجلس  نماینده  این 
بر  مبنی  مربوطه  دستگاه  مقام  باالترین  تایید  مورد  و 
آموزشی  اجرایی،  کار  سابقه  سال  پنج  حداقل  داشتن 
دولتی  خصوصی  یا  عمومی  بخش  در  پژوهشی  یا  و 
و  محجوریت  عدم  و  نام  ثبت  هنگام  در  غیردولتی  یا 
بزه هایی  به  موثر  کیفربی  قطعی  محکومیت  نداشتن 
حقوق  از  محرومیت  مشمول  آنها  قانونی  مجازات  که 
شرایط  کمیسیون  آتی  جلسات  در  می شود.  اجتماعی 

خصوصی داوطلبین مورد بررسی قرار خواهد گرفت.

 قبل از خودمان
 باید مردم را ببینیم

احتیاجی به تصویب توافق 
احتمالی در مجلس نیست

حداقل سن داوطلبان ورود به مجلس ۳۰ 
و حداکثر ۷۵ سال تعیین شد
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مطالعات نشان می دهد؛
۵۰ درصد مبتالیان اومیکرون
 از بیماری خود اطالع ندارند

آیا شما از آن دسته افرادی هستید که فکر می 
کنند به نحوی معجزه آسا موفق شده اند بیش 
ابتال به کووید۱۹  از  از پاندمی،  از دو سال پس 

پیشگیری کنند.
که  افرادی  اکثر  می کند  ادعا  جدید  تحقیقات 
به سویه بسیار مسری اومیکرون مبتال شده اند 
عالئم شأن آنقدر خفیف است که نمی دانند آلوده 

هستند.
از  درصد   ۵۶ که  می دهند  گزارش  محققان 
نبودند.  آگاه   ۱۹ کووید  به  ابتالء  از  مبتالیان 
از  بود که ۸۰ درصد  مطالعات قبلی نشان داده 

مبتالیان هرگز عالئمی را تجربه نکرده بودند.
مؤسسه  از  ارشد  محقق  چنگ«،  »سوزان  دکتر 
»بی  می گوید:  آنجلس  لس  در  اسمیت  قلب 
از وضعیت  به کووید  افراد مبتال  بیشتر  اطالعی 
عفونت خود، به ویژه در حالی که به طور فعال 
تداوم  اصلی  عامل  احتماالً  هستند،  انتقال  قابل 
این بیماری همه گیر است که همه ما هنوز در 

تالش برای عبور از آن هستیم.«
 ۲۵۰۰ حدود  از  محققان  مطالعه،  این  برای 
یا  بیماران قبل  کارمند مراقبت های بهداشتی و 
بعد از شروع موج اومیکرون نمونه خون گرفتند.

آنها ۲۱۰ نفر را که به سویه اومیکرون آلوده شده 
این  از  درصد   44 تنها  کردند.  شناسایی  بودند 
افراد از ابتالی خود آگاه بودند. از بین کسانی که 
بی خبر بودند، تنها ۱۰ درصد گفتند که عالئمی 
دارند که آن را به سرماخوردگی یا سایر عفونت ها 

نسبت می دهند.
به گفته چنگ، »بیش از نیمی از افرادی که به 
خود  عفونت  از  شده اند  مبتال  اومیکرون  عفونت 
بی اطالع بوده اند. در بیشتر موارد، عالئم خفیف یا 
بدون عالئم بوده اند. در موارد معدودی که عالئم 
دیگری  علت  به  عالئم  این  دارد،  وجود  خفیف 

مانند سرماخوردگی نسبت داده می شود.«
او تاکید کرد: »برای تالش برای غلبه بر پاندمی، 
است  ممکن  بدانند  مردم  که  است  مهم  بسیار 
کووید ۱۹ داشته باشند و عالئم خفیفی نداشته 
باشند، اما همچنان عفونت را به دیگران منتقل 

کنند.«
کووید  که  می دهد  نشان  وضوح  به  مطالعه  این 
۱۹ بسیار بیشتر از آنچه گزارش شده است، افراد 
را مبتال کرده است. به گفته محققان، ترکیبی از 
مصونیت ناشی از خود ویروس و مصونیت حاصل 
از واکسیناسیون ممکن است به ُکند کردن روند 

پاندمی کمک کند.

محققان چینی می گویند؛
سالمت ایده آل قلب ریسک بیماری 

عروق مغزی را کاهش می دهد
حفظ  که  دهد  می  نشان  جدید  مطالعه  یک 
خطر  است  ممکن  عروق  و  قلب  سالمت 
ناهنجاری در عروق کوچک مغز را کاهش دهد.

تحقیقات قبلی نشان می دهد که بیماری عروق 
زوال  موارد  از  نیمی  حدود  در  مغزی  کوچک 
از  ناشی  مغزی  سکته های  چهارم  یک  عقل، 
از  ناشی  سکته های  بیشتر  در  و  خون  لخته 

خونریزی نقش دارد.
 ۳۰۶۷ داده های  محققان  جدید،  مطالعه  در 
سالمند در چین را بررسی کردند. تیم مطالعه 
اساس سه  بر  را  فرد  قلبی عروقی هر  سالمت 
قند  و  کلسترول  خون،  )فشار  پزشکی  فاکتور 
)عدم سیگار،  تغییر  قابل  رفتار  و چهار  خون( 
حفظ وزن سالم، تغذیه سالم و داشتن تحرک 
یا  »متوسط«  »ضعیف«،  عنوان  به  فیزیکی( 

»ایده آل« رتبه بندی کردند.
سپس، آنها سالمت قلب و عروق را با اسکن های 
MRI مغز مقایسه کردند تا نشانه های بیماری 
خونریزی های  مانند  مغزی،  کوچک  عروق 
میکروبی مغزی- بقایای خونی که از رگ های 
نام  به  ضایعاتی  و  است-  کرده  نشت  کوچک 

شدت ماده سفید را بررسی کنند.
از  که  داد شرکت کنندگانی  نشان  مطالعه  این 
بودند،  برخوردار  ایده آل  عروقی  قلبی  سالمت 
۲۶ درصد شانس کمتری برای ابتالء به بیماری 
عروق کوچک مغزی نسبت به افراد با سالمت 

قلبی عروقی ضعیف داشتند.
»یوسانگ پن«، یکی از نویسندگان این مطالعه 
از دانشگاه پکن، گفت: »این یافته ها تا حدودی 
زندگی سالم  زیرا یک سبک  بود،  انتظار  قابل 
می تواند هم برای عروق و هم برای مغز مفید 

باشد.«
 ۷.۱ سال ۲۰۲۰،  در  محققان،  آمار  اساس  بر 
میلیون نفر در سراسر جهان بر اثر سکته جان 

خود را از دست دادند.
محققان خواستار مطالعات مشاهده ای بزرگ تر 
بین  رابطه  درباره  تا  هستند  طوالنی مدت  و 
خطر  عوامل  و  مغزی  کوچک  عروق  بیماری 

بیماری قلبی عروقی بیشتر بدانند.

عضو کمیسیون انرژی مجلس:

نفع اقتصادی کشور
 باید مهمترین نکته مذاکرات باشد

گفت:  اسالمی  شورای  مجلس  انرژی  کمیسیون  عضو  یک 
کشور  اقتصادی  مشکالت  همه  ریشه  معتقدم  اینکه  ضمن 
قطعاً تحریم ها نیست و عمدتاً ریشه در مشکالت بروکراسی 
ها و برنامه ریزی های غلط داخلی دارد، در هر صورت سنگ 

تحریم ها باید از سفره مردم برداشته شود. 
مردم  نمایندگی  که  انرژی  کمیسیون  عضو  نخعی  مصطفی 
سربیشه و نهبندان در مجلس قرار دارد در جلسه روز یکشنبه 
۳۰ مرداد ۱4۰۱ مجلس شورای اسالمی در تذکری اظهار 
از برجام در جامعه بسیار مطرح و  این روزها صحبت  کرد: 
به همان نسبت نیز التهاباتی را به خصوص در حوزه اقتصاد 
و  ناقص  های  رسانی  اطالع  متاسفانه  اما  است  کرده  ایجاد 
به  که  است  عواملی  از  یکی  مذاکره کننده  تیم  غیرحرفه ای 

این التهابات دامن می زند. 
توسط  اخبار  از  بسیاری  که  نیست  شایسته  این  گفت:  وی 
شود.  رسیده  جامعه  اطالع  به  مذاکرات  دیگر  های  طرف 
مذاکرات  متن  از  فارغ  کرد:  تاکید  مجلس  نماینده  این 
آنچه که اهمیت دارد لغو تحریم ها است؛ طبق قانون اقدام 
ها  تحریم  لغو  گزارش  دارد  وظیفه  دولت  مجلس  راهبردی 
ملی  امنیت  و  انرژی  یعنی  تخصصی  کمیسیون های  به  را 
بدهد و پس از تائید کمیسیون ها گزارش در صحن مجلس 
ارزیابی می شود و پس از ارزیابی تائید صحن دولت، می تواند 

تعهدات هسته ای را عملیاتی کند. 
همه  ریشه  معتقدم  اینکه  ضمن  کرد:  نشان  خاطر  نخعی 
عمدتاً  و  نیست  ها  تحریم  قطعاً  کشور  اقتصادی  مشکالت 
غلط  های  ریزی  برنامه  و  ها  بروکراسی  مشکالت  در  ریشه 
سفره  از  باید  ها  تحریم  سنگ  صورت  هر  در  دارد،  داخلی 
مردم برداشته شود و نفع اقتصادی کشور باید مهمترین نکته 

مذاکرات باشد.

باید تمام مقامات مرتبط و مدیرعامل قبلی 
فوالد مبارکه محاکمه شوند

مبارکه  فوالد  شرکت  از  تفحص  و  تحقیق  کمیته  عضو  یک 
اصفهان گفت: طبق گزارش هیات تحقیق و تفحص، ۹۲هزار 
رخ  اصفهان  مبارکه  فوالد  شرکت  در  تخلف  تومان  میلیارد 
داد که البته مربوط به عملکرد دولت سابق و مدیریت قبلی 
و  گفت  در  الرگانی  موسوی  ناصر  سید  است.   شرکت  این 
از  تفحص  و  تحقیق  گزارش  ارجاع  به  اشاره  با  ایسنا  با  گو 
بررسی  برای  قضاییه  قوه  به  اصفهان  مبارکه  فوالد  شرکت 
فوالد  در  عظیم  درباره  فساد  پیش  سال  دو  گفت:  تخلفات 
سایبری  پاشی  پول  و  پروپاگاندا  با  اما  دادم  هشدار  مبارکه 
مانع دیدن هشدارها شدند؛ شرایط به گونه ای بود که برخی 
رسانه ها از هر جناحی حتی صدا و سیما به ارگان مدیران و 
حامیان فوالد تبدیل شدند و صدها میلیون درفضای مجازی 

و میلیاردها تومان خرج رپرتاژ در رسانه ها شد. 
و  تحقیق  جز  ای  چاره  وضعیت  این  به  توجه  با  افزود:  وی 
تفحص مجلس از عملکرد شرکت فوالد مبارکه اصفهان در 
نماند چون  باقی  این شرکت  دولت قبل و مدیرعامل سابق 
کردن  وارونه  و  دهنده  کردن هشدار  منکوب  دنبال  به  آنها 

حقایق بودند. 
به  اشاره  با  اسالمی  شورای  مجلس  در  فالورجان  نماینده 
اصفهان  مبارکه  فوالد  از شرکت  تفحص  و  تحقیق  جزییات 
گفت: عمق فساد بسیار ویران کننده تر از آن بود که تصورش 
رکورد  قطعا  تخلف،  تومان  میلیارد  ۹۲هزار  می کردیم.  را 
بزرگی در میزان  فساد صنعتی در کشور است. مقامات دولت 
وقت تمام قد پشت  عظیمیان  مدیر عامل سابق متخلف فوالد 
و همدستانش ایستادند و فوالد مبارکه حیاط خلوتشان بود. 
تخلفات مربوط به دولت قبل  و  مدیریت سابق شرکت فوالد 
مبارکه اصفهان است.   وی با اشاره به سفر برخی از مقامات 
دولت سابق به اصفهان یادآور شد: آقایان در دولت قبلی به 
اصفهان فقط برای بازدید از فوالدمبارکه سفر می کردند و 
اصال و ابدا به جایی مثل  زاینده رود  سر نمی زدند و کشاورزان 
را نمی دیدند. هرچه بود فوالدمبارکه بود و بس؛ به همین 
در  تومانی  میلیارد  تخلف ۹۲هزار  توان گفت که  دلیل می 
 فوالد مبارکه  پیامد بی توجهی به هشدارهایی است که طی 

چند سال گذشته دادیم.
مهار  برای  باید  همچنین   کرد:  اضافه  الرگانی  موسوی 
جوسازی کاذب رسانه ای چه در خبرگزاری ها و چه در فضای 
مجازی فکر اساسی کرد؛ چراکه نماینده یا هر مقام مسئول 
دلسوز و پاکی که درباره یک اشکال یا فساد تذکری می دهد 
بالفاصله از چپ و راست بر سرش می ریزند و او را به سهم 
خواهی متهم می کنند بدون اینکه به هشدارها پرداخته شود.

اسامی افرادی چون روحانی، جهانگیری، واعظی در گزارش 
کمیته تحقیق و تفحص از شرکت فوالد مبارکه اصفهان ذکر 

شده است.

سالمت

جامعه

کاریکاتور

یک بام  و  دو هوای رسانه های ضد انقالب 
در دفاع از نویسنده آیه های شیطانی 

رئیسی در هفدهمین اجالس روز جهانی مسجد:

زندگی مردم را به هیچ عامل بیرونی گره نخواهیم زد

رئیس جمهور با تاکید اینکه زندگی مردم را 
به هیچ عامل بیرونی گره نخواهیم زد، گفت: 
مردم  و  کشور  مشکالت  رفع  پیگیر  مجدانه 

خواهیم بود.
اجالس  هفدهمین  در  رئیسی  سیدابراهیم 
یکشنبه  امروز  صبح  که  مسجد  جهانی  روز 
اسالمی  ارتباطات  و  فرهنگ  سازمان  در 
برگزار شد، گفت: امپراطوری رسانه ای امروز 
ابزار دشمن برای القای یاس در جامعه و در 
و  ارزش ها  دین،  از  مردم  کردن  دور  صدد 
اسالمی  جمهوری  نظام  و  انقالب  آرمان های 
است. در سوی مقابل اما رهبر معظم انقالب 
پرچم امیدآفرینی را برافراشته و مساجد نیز 
به عنوان کانون های امیدآفرینی نقش بسیار 
جامعه  در  رهبری  گفتمان  بسط  در  مهمی 

دارند.
وی با تاکید بر ضرورت پاسخ بهنگام و متقن 
شما  کرد:  خاطرنشان  جامعه،  در  شبهات  به 

مساجد  در  می توانید  جماعات  محترم  ائمه 
دینی،  معارف  نشر  و  نماز  اقامه  بر  عالوه 
و  رفع  را  مردم  برای  شده  ایجاد  شبهات 
که  چرا  کنید،  باز  را  جامعه  ذهنی  گره های 
القائات دشمن در ذهن مردم  و  اگر شبهات 
اعتماد  و  اجتماعی  سرمایه  بماند،  بی پاسخ 

عمومی به مرور دچار فرسایش می شود.
به  خود  سخنان  ادامه  در  جمهور  رئیس 
سال  یک  در  دولت  اقدامات  و  فعالیت ها 
گذشته در زمینه مهار کرونا، توسعه سیاست 
همسایگی، ایجاد توزان در سیاست خارجی، 
ذخایر  ارتقای  خارجی،  تجارت  افزایش 
تالش  همزمان  و  اساسی  کاالی  استراتژیک 
برای خودکفایی و تنوع مبادی ورود کاالهای 
اساسی اشاره کرد و گفت: دولت با همراهی 
از  صیانت  در  را  بلندی  گام  توانست  مردم 
جان و سالمت مردم بردارد و همزمان بدون 
پول،  خلق  یا  مرکزی  بانک  از  استقراض 

سرمایه گذاری  افزایش  و  ملی  اقتصاد  توسعه 
در پروژهای کالن ملی را دنبال نماید.

رئیس جمهور در بخش دیگری از سخنانش 
را  اسالمی  جمهوری  قدرت  مؤلفه  مهم ترین 
حضور مردم در عرصه ها و صحنه های مختلف 
دانست و تاکید کرد: بحمداهلل کشور ما دارای 
تالش  و  است  مردم  آحاد  به  متکی  قدرت 
که  بوده  استوار  اساس  این  بر  مردمی  دولت 
از چنین قدرتی به خوبی برای تامین منافع 

ملت بهره بگیرد.
وجود  با  اینکه  بر  تأکید  با  جمهور  رئیس 
جدیت  با  را  کار  دولت  تهدیدها  و  تحریم ها 
اطالع  و  اعتقاد  با  افزود:  داد،  خواهد  ادامه 
دقیق از ظرفیت ها و توانمندی ها می گویم که 
امروز جنگ،  برای کشور روشن است.  آینده 
کرده  اراده  ایران  ملت  و  اراده هاست  جنگ 
است بر دشمنان خود فائق آید و قطعاً خدای 
ایران  ملت  یاریگر  و  حال  کمک  هم  متعال 
با  اینکه  بیان  با  جمهور  رئیس  بود.  خواهد 
رویکرد عزتمندانه دولت مردمی، بخش قابل 
توجهی از مطالبات خود از برخی کشورها را 
دریافت کرده ایم، تصریح کرد: در هیچ نشست 
نخواهیم  کوتاه  ملت  حقوق  از  مذاکراتی  و 
و  کشور  پیشرفت  برای  تالش  دولت  آمد، 
داد.  خواهد  ادامه  قوت  با  را  مشکالت  رفع 
ما زندگی مردم را به هیچ عامل بیرونی گره 
مشکالت  رفع  پیگیر  مجدانه  و  زد  نخواهیم 

کشور و مردم خواهیم بود.
ائمه  سخنانش  از  دیگری  بخش  در  رئیسی 
ارتباط  پیش  از  بیش  تحکیم  به  را  جماعات 
گفت:  و  کرد  توصیه  مردم  مختلف  اقشار  با 
و  انقالب  مبانی  جزء  مردم  با  وثیق  ارتباط 
نظام جمهوری اسالمی است. حضور در میان 
دغدغه های  و  سخنان  بی واسطه  شنیدن  و 
بارها گفته ام  برای همه ماست.  توفیقی  آنان 
میان  در  حضور  واسطه  به  را  ما  که  آنهایی 
می کنند،  مالمت  استانی  سفرهای  در  مردم 

لذت در کنار مردم بودن را درک نکرده اند.
استمرار  ضرورت  بر  تاکید  با  جمهور  رئیس 
سفرهای  افزود:  دولت،  استانی  سفرهای 
استانی را حتما ادامه خواهیم داد و دور دوم 
این سفرها به فاصله کوتاهی آغاز خواهد شد. 
و  بود  خواهیم  و  مردم هستیم  با  و  مردم  از 
به لطف خدا و با اتکاء به شعار ما می توانیم، 

مشکالت کشور حل خواهد شد.
جمع  در  خود  سخنان  ابتدای  در  رئیسی 
اهمیت  تشریح  در  کشور  جماعات  ائمه 
جایگاه مساجد در جامعه، تصریح کرد: برای 
و  آسیب  دچار  دلیلی  هر  به  که  انسان هایی 
مسجد  شده اند،  اجتماعی  اضطراب های 
ملجأ  و  آنها  آرامش  برای  محلی  عنوان  به 

ناامیدان است.
امام جماعت مسجد صرفاً  اینکه  بیان  با  وی 
و  مسجد  امام  بلکه  نیست،  مردم  پیش نماز 
افزود:  است،  مردم  مشکالت  حل  در  پیشرو 
مردم  آحاد  کدورت های  و  گره ها  از  بسیاری 
می شود.  باز  مساجد  جماعات  ائمه  دست  به 
در  جماعات  ائمه  و  مساجد  نقش  همچنین 
ایجاد آرامش اجتماعی و رفع نیاز خانواده های 
و  بی بدیل  نقشی  کرونا  دوران  در  نیازمند 
همچنین  جمهور  رئیس  بود.  اثرگذار  بسیار 
و  معرفت افزایی  حوزه  در  مساجد  کارکرد 
بصیرت افزایی را مورد اشاره قرار داد و گفت: 
همواره  عبادی،  جایگاه  کنار  در  مساجد 
مقاومت  برای  جایگاهی  و  سنگر  عنوان  به 
فرهنگی و نیز دشمن شناسی و دشمن ستیزی 
رئیسی  بوده اند.  الهام بخش  و  نقش آفرین  نیز 
گفت: خاستگاه شهدای ما و محل پرورش و 
تربیت رزمندگان و سرداران ما چه در دفاع 
بیت)ع(  اهل  از حرم  دفاع  در  چه  و  مقدس 
با اهمیت  این جایگاه  بوده است که  مساجد 
همواره باید از سوی ائمه جماعات، آحاد مردم 

و دولتمردان برجسته و بزرگ شمرده شود.

نماینده مردم اراک در مجلس شورای اسالمی 
فقط  منکر  از  نهی  و  معروف  به  امر  گفت: 
و مصادیقی  نیست  روزه خواری  و  بدحجابی 
دستمزد،  در  تبعیض  و  عدالتی  بی  همچون 
پارتی بازی، البی گری در انتصابات مسئولین 
و عدم رعایت کرامت انسانی به غیر از اینکه 
جامعه را تحریک می کند در امر به معروف و 

نهی از منکر جایگاهی ندارد.
دستور  میان  نطق  در  آصفری  محمدحسن 
مجلس  )یکشنبه(  روز  علنی  جلسه  در  خود 
)ع(  حسین  امام  کرد:  بیان  اسالمی  شورای 
مسئوالن  دنیاطلبی  را  انحراف  اصلی  عامل 
حق  مقابل  در  شما  فرماید  می  و  دانست 
حق  جا  هر  و  کردید  سکوت  مستضعفان 
خودتان در میان بود به شدت ایستادید و آن 
را مطالبه کردید. شما حاضر نیستید از هیچ 
چیز بگذرید از جان، مال و از آبرویتان. بعضی 
تبعیض و  به  اما نسبت  اند  و روزه  نماز  اهل 
برخی  هستند.  ساکت  ها  حکومت  ناعدالتی 
مشغول  دیگر  برخی  و  اندوزی  مال  دنبال 
را  قرآن  آیات  و  هستند  خود  درس  کرسی 

تفسیر می کنند و مساله شرعی می کنند.
وی افزود: در این شرایط بود که امام حسین 
آنها  به  را  علما  شده  فراموش  وظیفه  )ع( 
گوشزد می کند و می فرماید این ستمگران را 
باید امر به معروف و نهی از منکر می کردید 
زیانبارتر  همه  از  شما  معصیت  نکردید.  که 
مردم  چشم  و  بودید  دین  عالم  زیرا  است، 
می  اسالمی  نماینده  را  شما  و  بود  شما  به 

دانستند.
کرد:  عنوان  ادامه  در  اراک  مردم  نماینده 
چهار عامل اصلی که باعث انحطاط و نابودی 
حکومت ها می شود ظلم و بی عدالتی، فساد 
اداری، اقتصادی و اخالقی، تفرقه و تشتت و 

ترک امر به معروف و نهی از منکر است.
آصفری با بیان اینکه امر به معروف و نهی از 

نیست،  خواری  روزه  و  بدحجابی  فقط  منکر 
گفت: مصادیقی همچون بی عدالتی و تبعیض 
در حقوق و دستمزد، پارتی بازی در اشتغال 
مسئولین،  انتصابات  در  گری  البی  جوانان،  
بردن  کار  به  و  انسانی  کرامت  رعایت  عدم 
بی  مقابل  در  شرف(  )بی  نادرست  عناوین 
احترامی فردی به اعتقادات مذهبی مردم، به 
در  کند  می  تحریک  را  جامعه  اینکه  از  غیر 
امر به معروف و نهی از منکر جایگاهی ندارد.

وی در ادامه عنوان کرد: امروز هر گونه اقدامی 
که باعث تفرقه و دودستگی در جامعه باشد 
اسالم  و  ناب  اسالم  بین  تضاد  است.  خالف 
اموی از صدر اسالم وجود داشته است. بنی 
امیه اسالمی را تبلیغ می کردند که تضادی 
بین گنج قارون و قدرت فرعون نداشت، بلکه 
خود ریشه اشرافیت اقتصادی و سیاسی بود. 
اسالم آمریکایی یعنی اسالم تشریفاتی، اسالم 
بی تفاوتی در مقابل ظلم و سکوت در مقابل 

حقوق مظلومان.  
داخلی  امور  کمیسیون  رئیسه  هیات  عضو 
امام  شد:  یادآور  مجلس  شوراهای  و  کشور 
حسین )ع( در کربال با یک لشکر روبرو نبود 
با  بود.  مواجه  انحراف  جریان  یک  با  بلکه 
جریانی که قدرت، پول، رسانه و واعظ داشت، 
ولی حسین بن علی )ع( در مقابل این جهان 
پر از انحراف احساس ضعف نکرد و یک تنه به 
میدان آمد. عظمت کار امام حسین در جایی 
است که در مقابل فشار سنگین یک دنیای 

متعرض تردید نکرد. امام خمینی )ره( هم از 
مسیر  در  و  نترسید  دشمن  پوشالی  عظمت 

امام حسین )ع( قیام کرد.
و  عاشورا  بزرگ  اینکه درس  بیان  با  آصفری 
کربال این است که اگر امامت، رهبری، والیت، 
به دور  نباشد چرخیدن  هدف و حسین )ع( 
خانه خدا با بتخانه مساوی است، تصریح کرد: 
و  نظام  اصل  تضعیف  دنبال  به  برخی  امروز 
و  به دنبال تحریف  انقالب هستند و دشمن 
تضعیف نظام است. تبیین در مقابل تحریف 
امام  مقابل  نفر  هزار   ۳۰ تحریف  با  و  است 
به  نفر  با ۷۰  و سیدالشهدا  ایستادند  حسین 
تبیین پرداخت. با تحریف دشمن کاری کرد 
که مردم فکر کردند کشتن امام حسین )ع( 

ثواب هم دارد.
داخلی  امور  کمیسیون  رئیسه  هیات  عضو 
کشور و شوراها در رابطه با موضوعات حوزه 
مسائل داخلی کشور بیان کرد: تورم بی سابقه 
مردم  اندوزی  ثروت  و  گرانفروشی  مسابقه  و 
را به ستوه آورده است. قیمت فزاینده کاالها 
را  ها  سفره  حجم  روز  هر  مردم  مایحتاج  و 
کوچک تر کرده است. سوال این است که آیا 
با وجود این همه دانشگاه ها و دانشکده های 
حقوق اقتصادی در کشور نمی توان راه حلی 
هایی  یا دست  کرد؟  پیدا  تورم  کاهش  برای 

برای نارضایتی مردم در کار است؟
در  نباید  ساالری  شایسته  اینکه  بیان  با  وی 
دولت انقالبی فقط شعاری باشد، گفت: برخی 

از  اعتماد  رای  گرفتن  از  پس  وزرا  آقایان  از 
از  غیر  معیارهایی  جمهور  رئیس  و  مجلس 
شایستگی را مالک قرار دادند. مدیران دولت 
که گفتمان متفاوتی دارند همچنان در برخی 
مردم  دارند.  قرار  کار  راس  در  ها  کرسی  از 
تنبلی  گری،  اشرافی  گفتمان  خرداد   ۲4 در 
تکبر  و  بیگانه  برابر  در  مدیران، خودباختگی 
مسئوالن در برابر ملت را نفی کردند و دست 

رد به سینه این نوع تفکر زدند.
اینکه نظام مالیاتی همچنان  بیان  با  آصفری 
ضعیف و ناکارآمد است، گفت: اراده ای برای 
برابر ارزهای خارجی  تثبیت ارزش ریالی در 
اصل  به  توجه  ندارد.  بانک مرکزی وجود  در 
کرامت انسانی در ۱۰ اصل قانون اساسی به 
است  روشی  چه  این  شده،  تصویب  صراحت 
که بازنشستگان و معلمان به جهت ۳۰ سال 
خدمت و علم و دانش که باید سرلوحه کرامت 
معیشت  تامین  برای  هفته  و  روز  هر  باشند 
هم  که  باشند  داشته  تجمعات  به  نیاز  خود 
و  و هم دوست  دار شود  آنها خدشه  کرامت 

دشمن خدمات آنان را زیر سوال ببرند.
روابط  پروژه مرموز عادی سازی   افزود:  وی 
صهویونیستی  رژیم  با  منطقه  کشورهای 
آسیب  از هرگونه  و  دنبال شود  دقت  با  باید 

احتمالی جلوگیری شود.
داخلی  امور  کمیسیون  رئیسه  هیات  عضو 
امروز هزینه  پایان گفت:  کشور و شوراها در 
طور  به  شود،  نمی  محقق  بودجه  در  هایی 
مثال ۱۰۰ درصد از منابع و مصارف در یک 
باید  واقعی  مصارف  و  گیرد  می  قرار  ردیف 
مالیات فروش  آیا  باشد. مثال  منابع  با  همراه 
به  نسبت  نباید  امروز  است؟  واقعی  نفت 
باشیم.  برنامه و بودجه گالیه داشته  سازمان 
کاری که امسال در بودجه انجام دادیم ۶۶۰ 
هزار میلیارد مصارف است که نسبت به سال 

گذشته دو برابر شده است.

اینکه  بیان  با  پاسداران  سپاه  کل  فرمانده 
ویرانگرترین  و  دشمن  راهبرد  خطرناک ترین 
قلب ها  به  حمله  کرده،  انتخاب  که  تهدیدی 
و ذهن هاست، گفت: دشمن از قدرت نظامی 
خود به اندازه ممکن استفاده کرده اما راه ها 

برایش بسته بوده است.
در  سالمی  حسین  پاسدار  سرلشکر  سردار 
دومین روز از سی  وششمین اجالس مدیران 
در  که  کشور  پرورش  و  آموزش  روسای  و 
سالن اجالس سران برگزار شد، اظهار داشت: 
دوران  از  ما  و  است  مهم  بسیار  که  نکته ای 
کودکی در مسیر رشد و تکامل تدریجی خود 
این است که  را در محور زمان دیده ایم،  آن 
متخلق،  وارسته،  شخصیت هایی  ما  معلمان 
اسوه در فضایل اخالقی و انسان هایی شایسته 
برای ساخت زیربنای فکری، علمی، معرفتی 
نونهال و نوجوان و  برای نسل های  تربیتی  و 

جوان ما هستند.
اسالمی  انقالب  پاسداران  سپاه  کل  فرمانده 

محیط  از  منفصل  نقطه  یک  معلم  افزود: 
و  جاری  حقیقتی  بلکه  نیست  اجتماعی 
مدل  یک  است،  شونده  تکثیر  شخصیتی 
قله ای  معلم،  است.  یابنده  تعمیم  الگوی  و 
است از فضائل که از آن ارزش های اخالقی، 
و  می جوشد  معارف  علوم  و  دانش  تربیتی، 
در  شده  سرازیر  اجتماعی  محیط  دامنه  در 
افرادی  آینده می سازد. یعنی  برای  را  جامعه 
که بنای عظیم ساخت انسانی کشور را برای 
آینده ای که مستمراً به حال تبدیل می شود را 

می سازند معلمان ما هستند.
سرلشکر سالمی با بیان اینکه وسعت هر کشور 
در ابعاد و طول و عرض جغرافیایی آن نیست، 
تصریح کرد: وسعت هندسی یک عامل قدرت 

است اما عنصر اصلی که عظمت و وسعت و 
وسعت  می کند،  تعیین  را  جامعه  یک  شکوه 
به وسعت  قلب هاست. هر کشوری  و  ذهن ها 

مساحت ذهنی بزرگ یا کوچک است.
وی در بخش دیگری از سخنانش با اشاره به 
نبرد دشمن علیه کشورمان تاکید کرد: امروز 
زبان و قلم، سالح ما است که می تواند ما را از 
قلب یک نبرد نیرومند با موفقیت خارج کند. 
دشمن همه ابزارهای به تسلیم کشیدن ما را 
اعمال کرده است، تمام زوایای متنوع نبرد را 
به روی ما گشوده و همه راه ها را طی کرده 
انقالب  پاسداران  سپاه  کل  فرمانده  است. 
از قدرت نظامی  اسالمی عنوان کرد: دشمن 
از  اندازه ممکن استفاده کرده است.  به  خود 

تهدید اقتصادی به عنوان ویرانگرترین سالح 
اراده این ملت بهره  برای به تسلیم کشاندن 
مقیاس  در  نیابتی  نبردهای  از  است.  برده 
برده  بهره  ما  امنیتی  محاصره  برای  عظیم 
ترور،  عظیم،  اطالعاتی  نبرد  یک  از  است. 
خرابکاری و دستکاری در نظام امنیت داخلی 
ما استفاده کرده است. تمام این ابزارهای نبرد 

سخت را به کار گرفته، اما راه بسته است.
راهبردهای  به  اشاره  با  سالمی  سرلشکر 
گفت:  ایران  علیه  دشمن  خطرناک 
ویرانگرترین  و  دشمن  راهبرد  خطرناکترین 
به  حمله  است  کرده  انتخاب  که  تهدیدی 
خصوص  این  در  باید  ذهن هاست.  و  قلب ها 
این  من  از  پیش  حتما  البته  کنید.  مطالعه 
اساس  به  بنده  ولی  دارید.  مطالعه  حوزه 
مسئولیتی که در حفاظت از انقالب اسالمی 
گاهی  دارم  تهدیدات  متنوع  طیف  مقابل  در 
مجبور می شوم عالوه بر گذر به دنیای تهدیدات 
سخت در حوزه تهدیدات نرم مروری داشته باشم.

صفری نماینده مجلس شورای اسالمی عنوان کرد:

هر اقدامی تفرقه افکنانه در جامعه 
خالف است

خطرناکترین راهبرد دشمن 
حمله به قلب ها و ذهن هاست


