
وعده ساخت چهار میلیون واحد 
مسکونی محقق خواهد شد

دشمن اکنون در یک جنگ ترکیبی
 چند الیه صف آرایی کرده است
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جلسه شورای عالی مسکن عصر  روز)شنبه( به ریاست معاون اول 
رییس جمهور برگزار و برنامه های تأمین مالی مسکن برای دهک 
های کم درآمد و متوسط مورد بحث و بررسی قرار گرفت. محمد 
با حضور وزرای کشور، راه و شهرسازی،  این جلسه که  مخبر در 
نیرو، نفت، جهاد کشاورزی و روسای بانک مرکزی و سازمان برنامه 

و بودجه و همچنین مسئوالن دستگاه های مربوطه...

رئیس سازمان پدافند غیرعامل کشور گفت: بازدارندگی ایران در 
حوزه دفاعی، دشمن را وادار کرده است راهبرد خود را به سمت 
حوزه  در  ویژه  به  جانبه  همه  و  حداکثری  فشار  و  جنگ  مادون 
اقتصادی و سایبری ببرد.  سردار غالمرضا جاللی طی سخانی در 
نشست دو روزه مدیران کل پدافند غیرعامل استانداری ها با بیان 

اینکه حوزه ماموریتی سازمان پدافند غیرعامل کشور،...
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قلع و قمع ۱۰ هکتار
 باغ غیرقانونی در گچساران

چرا در موقعیت های 
سخت به خود 

» دروغ « می گوییم؟ 

مدیر عامل شرکت توزیع نیروی برق استان:

۱28 پروژه برق رسانی در 
استان به بهره برداری رسید

و  کهگیلویه  برق  نیروی  توزیع  شرکت  مدیرعامل 
بویراحمد گفت : در ۶ماه گذشته ۱۲۸ پروژه برق 
از ۲۵۷ میلیارد تومان در  اعتباری بیش  با  رسانی 
مناطق مختلف این استان افتتاح و به بهره برداری 
در  شنبه  روز  زاده  معتمدی  جمال  است.  رسیده 
حاشیه بازدید از آخرین روند خط ۲ مداره شهید 
سلیمانی در دهدشت به خبرنگاران گفت: در ۶ماهه 
گذشته، ۱۲۸ پروژه برق رسانی در مناطق شهری و 
روستایی استان کهگیلویه و بویراحمد افتتاح شده 

که بیش از ۵۰ هزار مشترک از آن بهره برده اند.
احداث،  روستایی،  رسانی  برق  اینکه  بیان  با  وی 

اصالح و بهینه سازی شبکه های برق، کاهش...

رهبر انقالب اسالمی در دیدار شرکت کنندگان 
در اجالس مجمع جهانی اهل بیت)ع( تاکید 
از  الهام  با  اسالمی  جمهوری  که  کردند 
عقب  را  استکبار  هفت سر  اژدهای  اهل بیت 

راند و پیشرفت کرد.
معظم  رهبر  ای  خامنه  اهلل  آیت  حضرت 
دیدار  در  )شنبه(  روز  صبح  اسالمی  انقالب 
اعضای مجمع جهانی اهل بیت)ع( و میهمانان 
شرکت کننده در هفتمین کنگره این مجمع، 
دنیای  در  را  اهل بیت  محبوبیت  و  عظمت 
کردند:  تأکید  و  خواندند  بی نظیر  اسالم 
برافراشته  پرچم  عنوان  به  اسالمی  جمهوری 
است  معتقد  سلطه،  نظام  مقابل  در  اهل بیت 
مذهبی،  فاصل  خط  هیچ  اسالم  دنیای  در 
قومی، فرقه ای و نژادی، حقیقی نیست و تنها 
خط فاصل برجسته و حقیقی، مرزبندی میان 
با جبهه کفر و استکبار جهانی  دنیای اسالم 

است.
به  مؤکد  توصیه  با  خامنه ای  آیت اهلل  حضرت 
از  گیری  بهره  برای  اهل بیت  جهانی  مجمع 
عظمت و محبوبیت اهل بیت در دنیای اسالم 
افزودند: مجمع باید پایگاه و محل الهام گیری 
معارف  از  مشتاق  جانهای  و  مسلمانان  همه 
که  کند  عمل  گونه ای  به  و  باشد  اهل بیت 

زینت اهل بیت شود.
مجموعه ای  را  اهل بیت  معارف  انقالب،  رهبر 
و  بشر  آحاد  مختلف  نیازهای  همه  از  کامل 
جوامع  گفتند:  و  خواندند  بشری  جوامع 
اهل بیت  معارف  ابعاد  همه  به  امروز  اسالمی 
با  باید  جهانی  مجمع  و  دارند  جدی  نیاز 
از  استفاده  و  صحیح  و  دقیق  برنامه ریزی 
این  تأثیرگذار،  ابزارهای  و  معقول  شیوه های 

وظیفه سنگین را انجام دهد.
نظام  برافراشته  پرچم  به  اشاره  با  ایشان 
استکبار  نظام  مقابل  در  اسالمی  جمهوری 
جهان  شیعیان  و  اهل بیت  پیروان  افزودند: 
اژدهای  مفتخرند که نظام اسالمی در مقابل 
به  هفت سر نظام سلطه، سینه سپر کرده و 
اعتراف خود مستکبران، بسیاری از نقشه های 

آنان را به شکست کشانده است...

گچساران  آبخیزداری  و  طبیعی  منابع  اداره  رئیس   
در  سال  پنج  باالی  مرکبات  باغ  هکتار   ۱۰ گفت: 
منطقه تلخاب شیرین این شهرستان مطابق با قانون 
حاشیه  در  شنبه  روز  نظری  مجید  شد.  قمع  و  قلع 
قلع و قمع اراضی ملی گچساران افزود: این اقدام در 
و  بدوی  محاکم  از  صادره  آرای  مفاد  اجرای  راستای 

تجدیدنظر استان در گچساران انجام شده است.
وی بیان کرد: با متخلفانی که بدون مجوز قانونی اقدام 
کنند،  ملی  های  زمین  در  مثمر  درختان  کاشت  به 
مقدار  این  داشت:  اظهار  نظری  شود.  می  برخورد 

اراضی ملی با صدور احکام قضایی و تالش...

رئیس منابع طبیعی گچساران خبر داد:
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سرپرست دانشگاه علوم پزشکی یاسوج گفت: 

هیچ شهرستانی از استان در 
وضعیت قرمز و آبی کرونایی

 قرار ندارد

فعال سیاسی و فرهنگی 
کهگیلویه و بویراحمد درگذشت

فرهنگی  و  سیاسی  فعاالن  از  الهوتی  قادر  سید 
استان صبح روز )شنبه (در اثر عارضه بیماری پس 
از تحمل درد و رنج در بیمارستان شیراز درگذشت.

جمهوری اسالمی اژدهای 
هفت سر استکبار را عقب راند
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2

در کهگیلویه و بویراحمد؛

بیمه ،
حلقه مفقوده کشاورزی

3

ایران  ساز  آینده  و  برنا  جوانان  گفت:  محاسبات  دیوان  رییس 
باید  آنان  دارند،  قرار  تبیین  جهاد  مقدم  خط  در  اسالمی 
دستاوردهای انقالب اسالمی را به همگان معرفی کرده و فضای 

مجازی را میدان تحرک مومنانه خود کنند.
مهرداد بذرپاش در جمع شرکت کنندگان در چهاردهمین کنگره 
اتحادیه انجمن های اسالمی دانش آموزان که در اردوگاه شهید 
باهنر تهران درحال برگزاری است، گفت: اتحادیه انجمن های 
اسالمی مجموعه ای اصیل و مطمئن برای کار اجتماعی مومنانه 
و محلی برای زیست اجتماعی، جذاب و اثربخش است. شما می 
نوجوانان  اجتماعی  بزرگ  سازمان  به  تبدیل  را  اتحادیه  توانید 
ایرانی کنید. کمیت به اندازه کیفیت مهم است و بایست روزی 
برسد که همه دانش آموزان عضو انجمن های اسالمی باشند و 

می شود روی این موضوع هدفگذاری کرد.
رئیس کل دیوان محاسبات کشور در ادامه با اشاره مطالبه مقام 
در  انقالب  رهبر  افزود:  کشور،  جوان  جامعه  از  رهبری  معظم 
بیانیه گام دوم از تمدن نوین اسالمی سخن به میان می آورند 
این  ادامه تصریح می کنند که دو مقوله مهم در نیل به  و در 
هدف، ظرفیت مادی و نیروی انسانی جوان و مستعد است که 
بحمداهلل شما نسل آتی ایران اسالمی مصداق آن هستید. جهاد 
تاکید می  روی آن  نکته دیگری است که رهبری دائماً  تبیین 
کنند که مهمترین سرفصل آن موضوع امیدآفرینی است. شما 
جوانان برنا و آینده ساز ایران اسالمی در خط مقدم جهاد تبیین 
قرار دارید که با روشنگری هم سن و ساالن خود، دستاوردهای 
را  مجازی  فضای  و  کرده  معرفی  همگان  به  را  اسالمی  انقالب 

میدان تحرک مومنانه خود کنید.
های  الزمه  دیگر  از  را  ملی  نفس  به  اعتماد  تقویت  بذرپاش، 
و  را  خودتان  وجه  هیچ  به  کرد:  تاکید  و  دانست  امیدبخشی 
کشورتان را دست کم نگیرید و با افتخار ایرانی بودنتان را فریاد 
بزنید. کارهایی در این کشور شده و در حال انجام است که با 
وجود انواع و اقسام تحریم ها و سنگ اندازی ها، حتی در تصور 
هم نمی گنجد. بدانید که برای باال نگه داشتن پرچم این آب 
در  پرچم  این  اینک  و  ریخته شده  زیادی  های  و خاک، خون 

دستان شماست.
این عضو هیات علمی دانشگاه در توصیه دیگری اظهار داشت: 
همیشه روحیه نقادانه و مطالبه گرانه خود را حفظ کنید و به 
و  بپرسید  از مسئوالن خود سوال  نباشید.  راضی  موجود  وضع 
از ایشان پاسخ قانع کننده بخواهید. شما جوانید و ارتباطاتتان 
با بدنه مردم قوی است. هیچگاه این رابطه را کمرنگ نکنید و 
از  اینکه  ضمن  نشوید.  گیری  تصمیم  دربسته  های  اتاق  اسیر 
خودمحوری فاصله بگیرید و روحیه کار جمعی و تشکیالتی را در 
خود تقویت کنید. تیم سازی قوی را در سرلوحه برنامه هایتان 

قرار دهید و از هم اکنون برای حل مشکالت کشور فکر کنید.

و  فراز   ۱4۰۱ سال  آغاز  از  گذشته  ماه های  طی  ایران  در  اینترنت 
نشیب هایی را طی کرده و در مقاطعی با کندی یا اختالل رو به رو 

شد که هر کدام دالیلی داشت.
کندی  با  کشور  اینترنت  بار  چندین  تاکنون  جاری  سال  تیرماه  از 
داشته  را  خود  دالیل  زمانی  دوره  هر  در  و  شده  روبه رو  اختالل  و 
است. در تاریخ ۱۶ خردادماه امسال مصرف برق کشور در زمان اوج 
مصرف به مرز ۶۰ هزار مگاوات رسیده بود که عدد بسیار بزرگی به 
شمار می رفت و این رقم از آخرین زمان مصرف سال گذشته ۵۰۰۰  
مگاوات بیشتر بود. هرچند از سوی مسئوالن صنعت برق اعالم شده 
بود که شبکه برق کشور بدون مشکل و پایدار است و مشکلی برای 
تأمین برق وجود ندارد، اما در برخی نقاط شاهد خاموشی هایی بودیم 
و  موبایل  آنتن های  قطعی  گذشته  سال های  مانند  مسئله  همین  و 

اینترنت و در نتیجه کندی اینترنت را به دنبال داشت.
پس از آن در تیرماه سال جاری بود که اینترنت با کندی کلی مواجه 
قطعی  را  آن  دلیل  اطالعات  فناوری  و  ارتباطات  وزیر  و  بود  شده 
گسترده ای که طی دو، سه شب در همان ماه اتفاق افتاده بود، اعالم 

کرد.
امسال  مردادماه  سوم  در  اجتماعی  شبکه های  کاربران  همچنین 
اختالل  با  تهران  در  اول  همراه  و  خانگی  اینترنت  که  کردند  اعالم 
روبه رو شده بود؛ خبری که یکی از رسانه های کشور به نقل از شرکت 
مخابرات منتشر کرده بود اما از بروز این اختالل در نقاط دیگری از 

کشور هم مشاهده می شد.
در همین رابطه اداره کل ارتباطات و امور بین الملل شرکت مخابرات 
اعالم کرد اختالل ایجاد شده باعث قطعی موقت اینترنت »دربرخی 
ایران  بعد شرکت مخابرات  اما در ساعاتی  نقاط کشور« شده است؛ 
ایران  مخابرات  شرکت  به  ارتباطی  اینترنت،  »قطعی  کرد  اعالم 
ندارد.«؛ همچنین برخی از فعاالن این حوزه گفته بودند »اختالل در 

مرکز ارتباطات زیرساخت« سبب بروز این مشکل شده است.
در نهایت وزارت ارتباطات و فناوری اطالعات به نقل از روابط عمومی 
شرکت ارتباطات زیر ساخت گفت که اختالل مذکور بر اثر فرسودگی 
خطوط و تجهیزات انتقال، برق در شبکه اینترنتی برخی از مناطق 
این  کارشناسان  همکاری  و  پیگیری  با  که  بود  شده  ایجاد  تهران 
شرکت و هماهنگی شرکت توانیر مشکل برطرف و تمامی ارتباطات 

به حالت به پایدار درآمده است.
پس از آن هشتم مردادماه هم بر اثر قصور یکی از پیمانکاران شرکت 
چهار  حدود  و  بود  شده  قطع  نوری  فیبرهای  از  یکسری  مخابرات، 
ساعت ارتباطات چند استان اعم از مشهد، خراسان جنوبی، خراسان 

شمالی و کرمان دچار اختالل شده بود که برطرف شد.
بار دیگر، تاریخ ۱۰ مرداد سال جاری بود که شبکه اینترنت همراه و 
ثابت چندین شرکت با اختالل روبه رو و بعضا قطع شد. شبکه تلفن 
همراه نیز برای بعضی از کاربران در برخی از مناطق تهران از دسترس 
خارج شد و امکان برقراری تماس وجود نداشت. به دنبال این اختالل، 
برای  تهران  از مناطق  ثابت و سیار در بخش هایی  ارتباط مخابراتی 

برخی از مشتریان خانگی و تجاری دارای اختالل بود.

مخابرات  شرکت  الملل  بین  امور  و  ارتباطات  کل  اداره  اعالم  طبق 
ایران اختالل ایجاد شده در برخی از خطوط ارتباطی به علت آتش 
سوزی در یکی از حوضچه های ارتباطی منطقه ۸ مخابرات بود و در 
نتیجه ارتباط مخابراتی ثابت و سیار در مناطقی از شهر، مختل شده 
این  سریع  حل  منظور  به  فعالیت  مشغول  مخابراتی  کارشناسان  و 

اختالالت هستند.
همین  در  اطالعات-  فناوری  و  ارتباطات  وزیر  پور-  زارع  عیسی 
ایران  مخابراتی  شرکت  از حوضچه های  یکی  بود  کرده  اعالم  رابطه 
ارتباطات  قطع  سبب  که  شد  سوزی  آتش  دچار  کارگر  خیابان  در 
مشترکان  و  ساعت  پنج  چهار  مدت  به  ایرانسل  شرکت  مشترکان 

شرکت مخابرات شد.
و  )مشهد  اخیر  حادثه  دو  این  برای  جلسه ای  شد  اعالم  همچنین 
تهران( برگزار شده و عامل اصلی که باعث بروز این حوادث شده بود، 
متأسفانه عدم رعایت اصول حرفه ای توسط این اپراتورها بود که در 

آن اصول پدافند غیر عامل هم رعایت نشده بود.
از سوی دیگر اعالم شد که مسئول پدافند غیرعامل وزارت ارتباطات 
تمام  هفته  دو  مدت  طی  که  است  شده  مأمور  اطالعات  فناوری  و 
را  اصلی  اپراتورهای  به  ابنیه متعلق  و  مراکز مخابراتی  و  حوضچه ها 
شود؛  برطرف  سرعت  به  دارد  وجود  مشکلی  اگر  که  کنند  بررسی 
شرکت مخابرات هم حتما باید ضرر و زیان مشترکان خود و ایرانسل 

را جبران کند.
اواخر هفته گذشته هم به دنبال بروز برخی اختالالت در برخی مناطق 
شمال کشور، شرکت ارتباطات زیر ساخت اعالم کرد که هیچ اختاللی 
در شبکه ارتباطات زیرساخت کشور وجود نداشته و سرویس دهی به 
اپراتورهای مخابراتی و ارائه دهندگان خدمات در الیه های دسترسی 
به روال عادی و معمول در جریان است و اختالل در ارتباطات برخی 

از مناطق شمال کشور مربوط به شرکت زیرساخت نیست.
شبکه  که  کرد  تاکید  زیرساخت  ارتباطات  شرکت  اساس  این  بر 
ارتباطات زیرساخت کشور وضعیت عادی و پایدار دارد و اختالل در 
مخابرات  به شرکت  مربوط  مناطق شمال کشور  از  برخی  ارتباطات 

ایران است.

شورای  مجلس  انرژی  کمیسیون  عضو  یک 
اسالمی، تاکید کرد: با توجه به نیازهایی که 
دارد  بنزین در سطح کشور وجود  در حوزه 
باید به تدریج به سمت واقعی کردن قیمت 
حامل های انرژی با در نظر گرفتن پیوست 

های اجتماعی و فرهنگی گام برداشت.
فریدون عباسی، درباره وضعیت تامین بنزین 
در سطح کشور، بیان کرد: در فصل تابستان 
به دلیل افزایش مسافرت ها، مصرف بنزین در 
افزایش داشته است، همچنین  سطح کشور 
تعداد افرادی که با خودروهای سواری تردد 
می کنند افزایش داشته است. از سوی دیگر 
نقل عمومی وضعیت  چون  وسایل حمل و 
برای  هستند  مجبور  مردم  ندارد  خوبی 
ترددهای درون شهری از خودروی شخصی 

استفاده کنند.
در برخی از مقاطع تولید داخل 

پاسخگوی نیاز بنزین نیست
که  سال هاست  کرد:  اظهار  ادامه  در  وی 
نشده  تقویت  رانی  اتوبوس  شهری  ناوگان 
موجود  که  اتوبوسی  محدود  تعداد  و  است 
در  توانند  نمی  مردم  است.  فرسوده  است، 
یک  هر  تا  بایستند  منتظر  اتوبوس  ایستگاه 
ربع یک اتوبوس بیاید. مردم اگر بخواهند از 
الزم  راحتی  نه  کنند  استفاده  نیز  آهن  راه 
را داشته و نه سرعت کافی را دارد. هواپیما 
نیز به تعداد کافی موجود نیست و پروازهای 
می  انجام  متعدد  تاخیرهای  با  نیز  هوایی 
هم  دست  به  دست  عوامل  این  همه  شود. 
نقلیه  وسیله  با  مسافرت  به  میل  تا  داده 
شخصی افزایش یابد و بالتبع مصرف بنزین 

افزایش یابد.
شورای  مجلس  در  کازرون  مردم  نماینده 
اسالمی، با طرح این سوال که آیا پاالیشگاه 
توانند  می  تابستان  ایام  در  ویژه  به  ما  های 
تولید  و  دهند  پاسخ  بنزین  مصرف  نیاز  به 
باالیی داشته باشند و در فصل زمستان نیز 
که نیاز داخلی کمتر می شود بنزین را صادر 
این  در  آید  می  نظر  به  کرد:  عنوان  کنند؟ 
زمینه  در  هستیم.  مواجه  اختالل  با  حوزه 
از  برخی  یکباره  به  و  داشته  کمبود  بنزین 
پمپ بنزین ها خالی از بنزین می شوند. از 

سوی دیگر وسایل حمل و نقلی که باید این 
های  لوله  خط  یا  و  کنند  حمل  را  سوخت 

انتقال دارای محدودیت است.
واقعی شدن قیمت حامل های انرژی

 نباید شوک اقتصادی به زندگی مردم 
وارد کند

ادامه  انرژی مجلس در  این عضو کمیسیون 
تاکید کرد: ما باید خود را آماده کنیم تا در 
مواقع نیاز، واردات بنزین نیز انجام دهیم اما 
قیمت  باید  کنیم  وارد  بنزین  بخواهیم  اگر 
بپردازیم.  را  آزاد  بازارهای  در  آن  جهانی 
دولت  شود  می  وارد  بنزین  این  که  زمانی 
داخلی  قیمت  با  تا  بپردازد  سوبسیدی  باید 
به دست مردم برسد. پس بهتر است که ما 
به تدریج قیمت حامل های انرژی را واقعی 
کنیم اما این اقدام باید به نحوی صورت گیرد 
که جامعه بتواند خود را تنظیم کرده و شوک 

اقتصادی یکباره به زندگی مردم وارد نشود.
دولت ها نباید تصمیمات امروز را به 

فردا بیندازند
که  پرسش  این  به  پاسخ  در  ادامه  در  وی 
بنزین  قیمت  است  این دولت ممکن  آیا در 
افزایش یابد؟ بیان کرد: دولت ها باید همیشه 
کارها  نباید  و  بگیرند  تصمیم  زمان الزم  در 
ها  دولت  تصمیمات  اما  بیندازند.  عقب  را 
فرهنگی  اجتماعی،  پیوست های  با  باید  نیز 
پیوست  نباید  فقط  شود.  انجام  روانی  و 
اقتصادی دیده شود. زمانی که قرار است یک 
کار اقتصادی صورت گیرد حتما باید تبعات 
اجتماعی آن نیز در نظر گرفته شود. دولت 
اقدام  به  جامعه  پاسخ  که  بسنجند  باید  ها 

اقتصادی آنها چه خواهد بود.
عباسی در پایان تاکید کرد: نباید در شرایط 
فشاریم،  تحت  دنیا  سوی  از  که  بحرانی 
تصمیمات داخلی در جهتی باشد که طرف 
های مقابل بتوانند فشار بیشتری به ما وارد 
کنند. باید با مردم رو راست بود. صدا و سیما 
و رسانه های فضای مجازی نیز نقش مهمی 
دارند که موضوعات را برای مردم به درستی 
تجزیه و تحلیل کنند. اگر مردم توجیه شوند 
آینده  نفع  به  که  اقداماتی  اجرای  در  قطعا 

کشور است کمک خواهند کرد.

جوانان 
فضای مجازی را میدان 
تحرک مومنانه خود کنند

عباسی عضو کمیسیون انرژی مجلس:دلیل مشکالت اخیر اینترنت  چه بود؟

قیمت حامل های انرژی
 باید به تدریج واقعی شود
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هیچ شهرستانی از استان در وضعیت 
قرمز و آبی کرونایی قرار ندارد

رئیس دانشگاه علوم پزشکی یاسوج گفت: براساس اطالعات 
رسانی  اطالع  سامانه  آماری  نقشه  مطابق  و  آمده  دست  به 
این استان در وضعیت  وزارت بهداشت هیچ شهرستانی در 

قرمز و آبی کرونایی قرار ندارد .
محمد غالم نژاد روز شنبه با اعالم  این مطلب به رسانه ها  
اظهار داشت: هم اکنون چهار شهرستان دروضعیت زرد، پنج 

شهرستان وضعیت نارنجی کرونایی قرار دارند.
باشت،  ترتیب  به  استان  نارنجی  های  افزود: شهرستان  وی 

بویراحمد، بهمئی، چرام و کهگیلویه است.
کرد:لیست  تصریح  یاسوج  پزشکی  علوم  دانشگاه  رئیس 

شهرستان های زرد دنا، گچساران، لنده و مارگون است.
هم اکنون ۵۰ بیمار در بیمارستان های استان بستری هستند 
که ۱۸نفر مبتالی قطعی و ۶ نفر از این بیماران در بخش 

مراقبت های ویژه تحت درمان هستند.
پزشکی  علوم  دانشگاه  مسئوالن  های  بینی  پیش  اساس  بر 
آمار  آینده  روزهای  مدت  در  شود  می  بینی  پیش  استان، 
و  کهگیلویه  در  کرونا  از  ناشی  مرگ های  و  بدحال  بیماران 

بویراحمد افزایش یابد.

فعال سیاسی و فرهنگی 
کهگیلویه و بویراحمد درگذشت

استان  فرهنگی  و  سیاسی  فعاالن  از  الهوتی  قادر  سید 
کهگیلویه و بویراحمد صبح روز )شنبه (در اثر عارضه بیماری 

پس از تحمل درد و رنج در بیمارستان شیراز درگذشت.
مرحوم قادر الهوتی مدت ها از بیماری کلیوی رنج می برد 
که پس از بستری در بیمارستان ابن سینا شیراز امروز صبح 

دار فانی را وداع گفت.
مرکزی  بخش  در  ۱۳۳4ه.ش.  سال  در  الهوتی  قادر  سید 

کهگیلویه متولد شد.
آشنای  نام  و  بنام  ، مردی  غریب  پدرش مرحوم حاج سید 
طوایف مختلف ، از افراد نیک نام و بلند آوازۀ دیار کهگیلویه 
تبار  از  بویراحمد  ایل  بزرگان  از  یکی  دختر  مادرش  بودو 

تامرادی بود.
 وی دوران تحصیالت ابتدایی را در راک و دوران متوسطه را 
در بهبهان با رتبۀ ممتاز به اتمام رسانید و در ادامه با استفاده 
و  معدل  بودن  باال  به  توجه  با   ، وزیری  نخست  بورسیۀ  از 
سهمیۀ مناطق محروم راهی دانشگاه اصفهان در رشتۀ زبان 
لیسانس گردید و در  به اخذ درجۀ  فارسی موفق  ادبیات  و 
سال ۱۳۵۸ یک سال بعد از انقالب به استخدام آموزش و 
پرورش در آمد و تحصیالت کارشناسی ارشد خویش را در 
دانشگاه شهید چمران اهواز در همان رشته به پایان رساند و 

از پیشگامان اخذ مدرک ارشد در کهگیلویه بود.
تحصیلی  مقاطع  در  دل  و  جان  با  معلمی  سالها  از  بعد  و 
مختلف ، منشأ خیر و برکت وافر و تربیت و ترغیب سایرین 
به علم و دانش تحصیالت در مقطع دکتری در دانشگاه آزاد 

بوشهر را سپری کرد.
دانشگاه  علمی  هیأت  عضو  عنوان  به  زیادی  های  سال 
آزاد  و  نور  پیام  های  دانشگاه  با  همکاری  و  گچساران  آزاد 
شهرستانهای همجوار در تربیت نسلی روشنگر ،آگاه ،صاحب 

درک و احساس مسؤلیت هّمت  گماشت.
معاونت ادارۀ آموزش و پرورش کهگیلویه، فرماندار شهرستان 
در  عضویت  و  دهدشت  نور  پیام  دانشگاه  رییس  گچساران، 
از  بویراحمد  و  استان  کهگیلویه  پرورش  و  آموزش  شورای 

سوابق شغلی ایشان بوده  است.

۶ شکارچی متخلف در گچساران 
دستگیر شدند

مدیرکل حفاظت محیط زیست کهگیلویه وبویراحمد گفت: 
از ۲ روز گذشته تاکنون ۶ شکارچی متخلف در مناطق آزاد 

شهرستان گچساران دستگیر شده اند.
اسالم جاودان خرد روز شنبه در گفت و گو با خبرنگار ایرنا 
اظهار داشت : در این مدت با پایش مناطق آزاد گچساران از 
سوی محیط بانان سه  گروه شکارچی متخلف به همراه الشه 

۶ قطعه تیهو دستگیر و اعمال قانون شدند.
مدیرکل حفاظت محیط زیست کهگیلویه و بویراحمد تصریح 
اسلحه  قبضه   ۲ همچنین  شده  دستگیر  متخلفان  از   : کرد 
بادی کشف و ضبط شده  اسلحه  ساچمه زنی و یک قبضه 

است.
وی افزود: هر ۶ نفر متخلف به همراه آالت جرم مکشوفه به 

مراجع قضایی معرفی شدند.
 مدیرکل حفاظت محیط زیست کهگیلویه و بویراحمد افزود: 
از  حفاظت  و  غیرمجاز  شکار  از  جلوگیری  برای  قانونگذار 
گونه های حیات وحش جرائم بسیار سنگینی برای متخلفان 

شکار و صید حیات وحش در نظر گرفته است.
جاودان خرد ضمن قدردانی از همکاری خوب مردم با محیط 
توانند  می  زیست  محیط   دوستداران   : کرد  عنوان  زیست 
به   ۱۵4۰ مردمی  ارتباط  سامانه  با  را  خود  های  گزارش 

مسئوالن متولی گزارش کنند.
وی تاکید کرد:حفاظت از محیط زیست وظیفه همگانی است 
و همه شهروندان در این زمینه مسوولیت اجتماعی و انسانی 

برعهده دارند.

رئیس منابع طبیعی گچساران خبر داد: 

قلع و قمع ۱۰ هکتار باغ غیرقانونی
 در گچساران

 رئیس اداره منابع طبیعی و آبخیزداری گچساران گفت: ۱۰ 
هکتار باغ مرکبات باالی پنج سال در منطقه تلخاب شیرین 

این شهرستان مطابق با قانون قلع و قمع شد.
ملی  اراضی  قمع  و  قلع  حاشیه  در  شنبه  روز  نظری  مجید 
گچساران افزود: این اقدام در راستای اجرای مفاد آرای صادره 
از محاکم بدوی و تجدیدنظر استان در گچساران انجام شده 

است.
به  اقدام  قانونی  مجوز  بدون  که  متخلفانی  با  کرد:  بیان  وی 
کاشت درختان مثمر در زمین های ملی کنند، برخورد می 

شود.
احکام  صدور  با  ملی  اراضی  مقدار  این  داشت:  اظهار  نظری 
یک   دست  از  طبیعی  منابع  حفاظت  یگان  تالش  و  قضایی 

سودجو خارج شد.
وی  تصریح کرد: این اقدام در راستای جلوگیری از تخریب 
و تصرف زمین های منابع ملی در شهرستان گچساران انجام 

شد.
اظهار  گچساران  آبخیزداری  و  طبیعی  منابع  اداره  رئیس 
از  امسال  شهرستان  این  ملی  اراضی  از  هکتار   ۲۰ داشت: 

دست افراد سودجو رفع تصرف شد.
نظری افزود: ۲۶ پرونده تخلف امسال در عرصه منابع طبیعی 
های  پیگیری  برای  متخلفان  و  شد  تشکیل  شهرستان  این 

قانونی به مراجع قضایی معرفی شدند.
کارهای  انجام  منظور  به  که  ملی  اراضی  کرد:  بیان  وی 
کشاورزی و یا ساخت و سازهای غیرمجاز تصرف می شود، از 
سوی نیروهای یگان حفاظت از منابع طبیعی شناسایی شده 

و پس از تشکیل پرونده به مراجع قضایی ارسال می شود.
پرونده  هفت  مدت  این  در  همچنین  داشت:  اظهار  نظری 
تخلف چرای دام مازاد در عرصه منابع طبیعی این شهرستان  
تشکیل و برای پیگیری های قانونی به مراجع قضایی ارسال 

شده است.
وی ادامه داد: در این زمینه ۵۹۰  رأس دام از منطقه خارج 

شد.
افزود:  گچساران  آبخیزداری  و  طبیعی  منابع  اداره  رئیس 
افرادی که قصد خرید زمین به ویژه اراضی بدون سند رسمی 
را در گچساران دارند باید قبل از خرید به اداره منابع طبیعی 
و آبخیزداری این شهرستان مراجعه کننده و از ملی نبودن 

اراضی مطمئن شوند.
عرصه های  را  گچساران  شهرستان  اراضی  از  درصد   ۹۰
و  مرتع  درصد   ۷۰ میزان  این  از  که  می دهد  تشکیل  ملی 
جنگل است و ۳۲۰ هزار مرتع و ۱۱۵ هزار هکتار جنگل در 

گچساران وجود دارد.
وسعت  بیشترین  بنه  و  بلوط  بادام،  جنگلی  گونه های 

جنگل های این شهرستان را به خود اختصاص داده  است.

تیرانداز کهگیلویه و بویراحمد ۴ نشان 
برتر ارتش های جهان را کسب کرد

قاسم شعبانی از فرزندان ارتشی استان کهگیلویه و بویراحمد 
و ساکن شهرستان بهمئی موفق شد در سومین دوره رقابت 
های دانشجویان دانشگاه های افسری ارتش های جهان ،چهار 

نشان برتر المپیک ارتش های جهان را کسب کند.
 روز شنبه در آیینی از سوی مسئوالن شهرستان بهمئی از 
قاسم شعبانی افسر برتر رقابت های ارتش های جهان تجلیل 
شد. سومین دوره مسابقات دانشجویان دانشگاه های افسری 
ارتش های جهان )سیزم( در هفت رشته ورزشی شنا، والیبال، 
پنج گانه نظامی، جهت یابی، دوومیدانی، تیراندازی و بای اتلون 

تابستانی )دوگانه( در کشور روسیه برگزار شد.
موانع  پیکارها »قاسم شعبانی« موفق شد در بخش  این  در 
مقام اول، بخش زرهی مقام دوم، بخش بقا مقام سوم و در 

بخش انفرادی هم عنوان بهترین تیرانداز را به دست آورد.
مسابقات  در  شعبانی  قاسم   ، ها  رقابت  از  دوره  این  در 
تیراندازی با کالشینکف در کشور روسیه، برای استان افتخار 
از  برتر  تیم   ۶ تیراندازی،  تک  رقابت  است.در  کرده  آفرینی 
جمهوری  ارتش  و  گینه  تاجیکستان،  ونزوال،  چین،  روسیه، 
اسالمی ایران به نمایندگی از نیروهای مسلح حضور داشتند.

قالب  در  ها  رقابت  این  در  کننده  شرکت  منتخب  نظامیان 
تک نفره، زوجی و گروهی به رقابت پرداختند. مسابقات بین 
المللی نظامی در سال های اخیر با حضور نظامیان کشورهای 
مختلف از جمله روسیه و جمهوری اسالمی ایران برگزار می 
شود و به یک رویداد مهم برای ارزیابی توان رزمی نیروهای 
است.  شده  تبدیل  دوستی  و  صلح  گسترش  البته  و  مسلح 
کاروان ایران در ۶ رشته با کشورهای جهان رقابت کرد و در 

پایان موفق به کسب مدال های مختلف شد.

ریشه کنی بیسوادر در زندان از اهداف 
سازمان نهضت سوادآموزی است

معاون سوادآموزی اداره کل آموزش وپرورش استان کهگیلویه 
وبویراحمد گفت: ریشه کنی بیسوادی در زندان های استان، 
ارتقای سطح سواد و افزایش قابلیت گروه های هدف با اجرای 
راهبردهای سند  و  اهداف  با  برنامه های سوادآموزی همسو 
سوادآموزی  نهضت  سازمان  های  سیاست  و  بنیادین  تحول 
با مدیرکل  روز شنبه در در دیدار  نژاد  باقری  است.  حمزه 
و  پایه  دانش  داشت:  اظهار  یاسوج  در  استان  های  زندان 
آموزش مهارت ها یکی از مهم ترین اولویت های حوزه معاونت 
ریشه  وی  است.  استان  زندان های  سطح  در  سوادآموزی 
بسیاری از آسیب های و ناهنجاری های اجتماعی را جهل و 
بی سوادی دانست و افزود: اداره کل آموزش و پرورش استان 
خدمات  ارائه  تسهیل  زمینه  در  موجود  ظرفیت های  تمامی 
آموزشی را در خدمت مردم قرار می دهد.  معاون سوادآموزی 
اداره کل آموزش وپرورش استان کهگیلویه وبویراحمد هدف 
آنان  توانمندسازی  را  زندانی  مددجویان  به  آموزش  ارائه  از 
ادامه  و  برشمرد  جامعه  در  شرافتمند  زندگی  به  بازگشت  و 
به  منجر  زندان  در  یادگیری  مراکز  تقویت  و  تأسیس  داد: 
یادگیری  های  فرصت  زندگی،  مهارت  و  سوادآموزی  تلفیق 
برای همه، زمینه سازی برای یادگیری مادام العمر، افزایش 
و  تعاون  فرهنگ  ترویج  عمومی،  توانمندیهای  و  اطالعات 
همکاری و توانمند سازی برای راه اندازی کسب و کار در بین 

مددجویان زندان می  شود.

تجربه بارندگی های سیل آسای تابستان 
امسال و خشکسالی های پی در پی سال 
های اخیر و زیان های گسترده کشاورزان 
نشان می دهد بهره برداران، به احتماالت 
توجه  آنهاست  کنترل  از  خارج  که  آینده 
محصوالت،  کردن  بیمه  و  دارند  کمتری 
بهترین راه حل برای حل این چالش است.

پرشمار  وقوع  پیاپی  های  خشکسالی 
سیل،  جمله  از  طبیعی  ناگهانی  حوادث 
سرمازدگی و حمله آفات مختلف از جمله 
عواملی است که ضرورت توجه به پوشش 
بهره  به  بخشی  آگاهی  و  کشاورزی  بیمه 
پیش  از  بیش  را  زمینه  این  در  برداران 

نمایان کرده است.
بارندگی  طبیعی،یعنی  حادثه  آخرین  در 
حوزه  امسال  تابستان  آسای  سیل  های 
متحمل  بویراحمد  و  کهگیلویه  کشاورزی 
چهار هزار و ۲۰۰ میلیارد تومان خسارت 
شده است که با توجه به اینکه در صورت 
قرار گرفتن محصوالت زیرپوشش صندوق 
قابل  بخش  کشاورزی  محصوالت  بیمه 
کشاورزان  به  ها  زیان  این  از  توجهی 
پرداخت می شود نیاز است تا بهره برداران 
این مقوله مهم همت مضاعفی  به  نسبت 

داشته باشند.
بیمه محصوالت کشاورزی  با وجودی که 
جبران  راهکار  ترین  جدی  عنوان  به 
همچون  طبیعی  حوادث  های  خسارت 
خشکسالی،سرمازدگی و سیل مطرح است 
ظرفیت   این  از  کشاورزان  از  بسیاری  اما 
وقوع  زمان  در  و  کنند  نمی  استفاده 
نابودی دسترنج  از  حوادث طبیعی شاهد 

خود هستند.
از آنجا که قرار دادن محصوالت کشاورزی 
می  بیمه  صندوق  خدمات  زیرپوشش 
اقتصاد  تقویت  مانند  پیامدهایی  تواند 
کاهش  دهقانان،  انگیزه  افزایش  ملی، 
تضمین  کشاورزی،  شغل  خطرپذیری 
به  اعتماد  افزایش  و  کشاورزان  سرمایه 
پیش  حوادث  بروز  زمان  در  آنان  نفس 
باشد  داشته  دنبال  به  را  نشده  بینی 
زمین  همه  برداران  بهره  تا  دارد  ضرورت 

دام  تولیدی  واحدهای  و  کشاورزی  های 
و طیور برای تحقق این مهم اقدام کنند.

فراگیر شدن پوشش بیمه ای راهکار 
جبران خسارت های حوادث طبیعی

بر  طبیعی  حوادث  زیاد  تاثیر  وجود  با 
بهره  از  بسیاری  اما  کشاورزان  معیشت 
برای  بویراحمد  و  کهگیلویه  برداران  
اقدام  کشاورزی  بیمه  از خدمات  استفاده 
افزایش  با  دارد  ضرورت  که  اند  نکرده 
برنامه های تبلیغی و آگاهی بخشی برای 

انجام این مهم چاره اندیشی شود.
کم  استان  برداران  بهره  از  برخی  هرچند 
تامین  در  ناتوانی  و  درآمد  میزان  بودن 
هزینه های بیمه را از دالیل اقدام نکردن 
آنان برای قرار دادن محصوالت خود اقدام 
سال  تجربیات  به  توجه  با  اما  دانند  می 
محصول  تن  هزاران  نابودی  و  اخیر  های 
بر اثر پدیده های طبیعی استفاده از این 
آنان  درآمد  پایداری  برای  نیازی  ظرفیت 

محسوب می شود.
و  کهگیلویه  کشاورزی  بانک  شعب  مدیر 
با  زراعی جاری  در سال  بویراحمد گفت: 
تالش مضاعف در خصوص ترویج،آموزش 
و اشاعه فرهنگ بیمه ای در سطح استان 
اقدام های گسترده ای صورت گرفته است 
برای  برداران  بهره  از   زیادی  شمار  اما 
اقدام  کشاورزی  محصوالت  بیمه  پوشش 

نکرده اند.
بهنام فرح بخش بیان کرد: تحقق پوشش 
بیمه برای بیش از ۹۵ درصد زمین های 
کاهش  برای  ضروری  امری  کشاورزی 
بهره  معیشت  بر  طبیعی  حوادث  اثرات 

برداران در کهگیلویه و بویراحمد است.
بانک  بیمه  صندوق  کرد:  یادآوری  وی 
کشاورزی بهترین ابزار برای تضمین تولید 
درصورت  و  است  کشاورزی  محصوالت 
وجود  اطمینان  این  طبیعی  سوانح  بروز 
سوی  از  شده  وارد  های  خسارت  تا  دارد 
صندوق بیمه تا حدود زیادی جبران  شود.

کهگیلویه  کشاورزی  بانک  شعب  مدیر 
بیمه  حق  کرد:  تصریح  بویراحمد  و 

کشاورزان استان ۸۸۰ میلیارد ریال است 
که از این میزان ۲۶۰ میلیارد ریال  سهم 
سهم  ریال   میلیارد   ۶۲۰ و  کشاورزان 

دولت بوده است.

میزان پوشش بیمه ای
استان  کشاورزی  های  زمین  سطح 
هکتار  ۲۷۲هزار  بویراحمد  و  کهگیلویه 
۳۰درصد  از  کمتر  دیگر  عبارت  به  است 
جاری  زراعی  سال  در  ها  زمین  این  از 

زیرپوشش صندوق بیمه قرار گرفته اند.
و  کهگیلویه  کشاورزی  بانک  شعب  مدیر 
از  هکتار  داشت:۷۲هزار  اظهار  بویراحمد 
اراضی زراعی و باغی استان در سال زراعی 
قرار  کشاورزی  بیمه  پوشش  تحت  جاری 

گرفته اند.
در حالی که ۱۶۰ هزار هکتار زمین زراعی 
در استان وجود دارد که دست کم نیمی 
و  شود  می  کشت  دیم  صورت  به  آن  از 
های  زمین  از  هکتار  هزار   4۰ همچنین 
کشاورزی کهگیلویه و بویراحمد باغستان 
است میزان پوشش بیمه ای امسال کمتر 

از نیاز بهره برداران است.
نامه  بیمه  هزار   ۲۸۸ گفت::  بخش  فرح 
جاری  زراعی  سال  ابتدای  از  کشاورزی 
تاکنون برای بخش های زراعت و باغبانی 

در استان صادر شده است.
هزار   ۲4 از  بیش  داشت:امسال  ابراز  وی 
زمین  هکتار  هزار   ۶4 برای  نامه  بیمه 
زراعی و همچنین  بیش از ۲۶4هزار بیمه 
هزار  هشت  ای  بیمه  پوشش  برای  نامه 

هکتار باغ در استان صادر شده است.
نامه  بیمه  تعداد  این  افزود:  بخش  فرح 
برای باغستان های مرکبات، بادام ، سیب، 
آلو و آلوچه و هلو صادر شده  انار،  گردو، 

است.
باغستان  از  نیمی  اینکه  به  توجه  با 
مناطق  در  بویراحمد  و  کهگیلویه  های 
گرمسیری قرار دارد و این باغ ها همواره 
در معرض تنش آبی هستند و محصوالت 
شاهد  نیز  سردسیری  مناطق  های  باغ 
تا  است  نیاز  هستند  سرمازدگی  پدیده 

باغ های بهره برداران این حوزه به صورت 
قرار  ای  بیمه  زیرپوشش  درصدی   ۱۰۰

گیرد.
استان  کشاورزی  بانک  شعب  مدیر 
کرد:  تصریح  بویراحمد  و  کهگیلویه 
دام،هفت  راس  هزار   ۶۳۲ همچنین 
قطعه  میلیون  طیور،۱4  قطعه  میلیون 

ماهی زیر پوشش بیمه قرار گرفته اند.
در  احشام  راس  صدها  شدن  تلف  تجربه 
و  سویی  از  امسال  تابستان  های  سیالب 
به  ها  دام  از  زیادی   شمار  رفتن  بین  از 
ویژه در فصل زمستان بر اثر عواملی چون 
ظرفیت  از  غفلت  دهد  می  نشان  صاعقه 
سوزی  فرصت  ها  خسارت  جبران  های 

است.
قرار گرفتن دام و طیور به ویژه برای ۱۱ 
هزار خانوار عشایری کهگیلویه و بویراحمد 
که معیشت آنان بر پایه دامپروری استوار 
برای  گامی  ای  بیمه  پوشش  زیر  است 
زحمت  قشر  این  درآمد  پایداری  تضمین 

کش است.
ماهی  پرورش  خانواری  هزار   ۲ جامعه 
های  سال  که  بویراحمد  و  کهگیلویه 
زلزله  از  زیادی  اخیر شاهد خسارت های 
تابستان  های  سیالب  دنا،  شهرستان 
های  حمایت  نیازمند  نیز  بوده  امسال 
صندوق بیمه محصوالت کشاورزی استان 

هستند.
تابستان  از سیل  ناشی  بیشترین خسارت 
و  کهگیلویه  کشاورزی  حوزه  به  امسال 
بویراحمد در بخش آبزیان بوده به طوری 
که از ۲۶۰ مزرعه پرورش ماهی این استان 
جزئی  یا  و  کامل  طور  به  مزرعه   ۱۸۰

آسیب دیده است.
بخش  آسا  سیل  های  بارندگی  این  در 
تاسیسات آب و خاک،  و  پمپاژها  آبزیان، 
سراب های  و  کانال ها  دامی،  اماکن 
و  صیفی  و  برنج کاری  اراضی  کشاورزی، 
سبزی و برخی باغ ها آسیب جدی دیدند.

در  غرامت  ریال  میلیارد  یکهزار  از  بیش 
سال جاری

بانک  مدیریت  بیمه ای  خدمات  معاون 
اشاره  با  بویراحمد  و  کهگیلویه  کشاورزی 
به اینکه بیش از ۶۰۰ میلیارد ریال غرامت 
مربوط  کشاورزی  مختلف  های  بخش  در 
به حساب  استان  در  قبل  زراعی  سال  به 
کرد:  تاکید  است  شده  واریز  بهره برداران 
اعتبار  ریال  میلیارد  یکهزار  هم  امسال 
به  شده  وارد  های  خسارت  جبران  برای 
بهره برداران استان پیش بینی شده است.

وی افزود: در سال زراعی جاری خشکسالی 
در  ،سرمازدگی  گرمسیری  مناطق  در 
همه  در  سیالب  و  سردسیری  مناطق 
حوزه  به  خسارت  موجب  استان  نقاط 
کشاورزی شده  که نتایج ارزیابی و بررسی 
خسارت مستندات در سامانه جامع بیمه 
میزان  و  بارگذاری  کشاورزی  محصوالت 

خسارت وارده پرداخت می شود.
محصوالت  انواع  تن  هزار   ۹۷۲ ساالنه 
کشاورزی در استان کهگیلویه و بویراحمد 
هزار   ۲۷۰ استان  این  و  می شود  تولید 
هکتار زمین کشاورزی دارد که ۱۶۰ هزار 

هکتار آن زراعی است.

برق  نیروی  توزیع  شرکت  مدیرعامل 
۶ماه  در   : گفت  بویراحمد  و  کهگیلویه 
گذشته ۱۲۸ پروژه برق رسانی با اعتباری 
مناطق  در  تومان  میلیارد   ۲۵۷ از  بیش 
مختلف این استان افتتاح و به بهره برداری 

رسیده است.
جمال معتمدی زاده روز شنبه در حاشیه 
بازدید از آخرین روند خط ۲ مداره شهید 
سلیمانی در دهدشت به خبرنگاران گفت: 
در ۶ماهه گذشته، ۱۲۸ پروژه برق رسانی 
استان  روستایی  و  شهری  مناطق  در 
که  شده  افتتاح  بویراحمد  و  کهگیلویه 
بیش از ۵۰ هزار مشترک از آن بهره برده 

اند. وی با بیان اینکه برق رسانی روستایی، 
احداث، اصالح و بهینه سازی شبکه های 
واگذاری  انرژی،  تلفات  نرخ  کاهش  برق، 
و  عشایر  به  خورشیدی  های  نیروگاه 
پروژه  عناوین  جمله  از  معابر  روشنایی 
نیروی  توزیع  های  شبکه  افتتاحی  های 
برق در استان کهگیلویه و بویراحمد بوده 
بویراحمد  شهرستان  اظهارداشت:  است، 
یک  با  لنده  شهرستان  و  پروژه   ۵۷ با 
های  پروژه  کمترین  و  بیشترین  پروژه، 
به  مدت  این  در  را  رسانی  برق  افتتاحی 
خود اختصاص داده اند. مدیرعامل شرکت 
بویراحمد،  و  برق کهگیلویه  نیروی  توزیع 

با  دنا  شهرستان  دارشاهی  پُست  احداث 
روستا،  به ۱۳  رسانی  برق  مگاوات،  هفت 
تبدیل بیش از ۱۵۰ کیلومتر شبکه های 
سیمی به کابلی ، واگذاری بیش از ۱۰۰ 
اجرای  و  عشایر  به  خورشیدی  نیروگاه 
در  بار  اولین  برای  کامپوزیتی  پروژه 
شهرستان ُچرام را از مهمترین پروژه های 
گذشته  ۶ماهه  در  شرکت  این  افتتاحی 

عنوان کرد.
رسانی  برق  شرایط  گفت:  زاده  معتمدی 
بدلیل  بویراحمد  و  کهگیلویه  استان  در 
بودن،  کوهستانی  روستاها،  پراکندگی 
و  ها  شبکه  فرسودگی  و  بودن  طوالنی 
استان  اغلب  به  نسبت  محلی  معارضان 

های کشور سختتر است.
به کابلی نمودن شبکه های  اشاره  با  وی 
پایان سال،  تا  استان  این  در  برق  سیمی 

 ۹۰۰ حدود  کنیم  می  تالش  شد:  یادآور 
ضعیف  فشار  های  شبکه  از  کیلومتر 
پایان  تا  استان  مختلف  مناطق  در  برق 
ارتقای  تا شاهد سطح  امسال کابلی شود 

رضایتمندی مشترکین برق باشیم.
برق  نیروی  توزیع  شرکت  مدیرعامل 
بهره  با  افزود:  بویراحمد  و  کهگیلویه 
برداری از پروژه هایی در بخش فوق توزیع 
نظیر ایستگاه دژکوه لنده تا نیمه اول سال 
آینده نیز شاهد رفع مشکالت عمده تامین 

برق پایدار خواهیم بود.
در  برق  مشترکین  تعداد  زاده،  معتمدی 
این استان را بیش از ۲۸۵ هزار مشترک 
از ۲۱۰ هزار مشترک  ذکر کرد که بیش 
آن خانگی هستند. از ۲۱۰ هزار اشتراک 
بویراحمد،  و  کهگیلویه  استان  در  خانگی 
و  روستایی  آن  اشتراک  هزار   ۶۰ حدود 

مابقی شهری هستند.

در کهگیلویه و بویراحمد؛

بیمه ،حلقه مفقوده کشاورزی

۱28 پروژه برق رسانی  در کهگیلویه و بویراحمد
 به بهره برداری رسید

صنایع دستی  و  گردشگری  میراث فرهنگی،  مدیرکل 
کهگیلویه و بویراحمد گفت: امسال ۵۵ میلیارد ریال 
یافت  اختصاص  دهدشت  تاریخی  بافت  مرمت  برای 
جدید  فاز  برای  ریال  میلیارد   ۳۲ میزان  این  از  که 

مرمت بازار تاریخی آن هزینه می شود.
سعید طالبی پور اظهار داشت: ۵۵ میلیارد ریال برای 
مرمت مسجد مورک، کاوش و آوار برداری ارگ بافت 
تاریخی، کاوش و آوار برداری گذر پشت کاروان سرا، 
از  بخشی  مرمت  غفاری،  ابوذر  پارک مسجد  احداث 
حجره های بازار تاریخی دهدشت در نظر گرفته شده 

است.
در  کوهیار  حمام  و  سرا  کاروان  تاکنون  افزود:  وی 

بافت تاریخی دهدشت جهت سرمایه گذاری به بخش 
خصوصی واگذار شده است.

صنایع دستی  و  گردشگری  میراث فرهنگی،  مدیرکل 
همچنین  کرد:  تصریح  بویراحمد  و  کهگیلویه 
اولیه  ارزیابی  یونسکو  جهانی  سازمان  کارشناسان 
خود را در بافت تاریخی دهدشت برای ثبت جهانی 
کاروانسرای این بافت انجام داده اند و این کاروانسرا 

در لیست انتظار ثبت جهانی قرار گرفته است.
فاز  برای  ریال  میلیارد   ۳۲ کرد:  عنوان  پور  طالبی 
جدید مرمت بازار تاریخی آن هزینه و ۱۱ حجره از 
بازار تاریخی بالد شاپور مرمت و ساماندهی می شود.

مرمت  از  بعد  تاریخی  بازار  این  داد:  ادامه  وی 
باهدف ایجاد اشتغال زایی برای مردم و رونق صنعت 
سرمایه گذار  به  کهگیلویه  شهرستان  در  گردشگری 

بخش خصوصی واگذار می شود.
همه  تعامل  با  تاکنون  کرد:  بیان  پور  طالبی 

مردم  نماینده  و  استان  استاندار  بخصوص  مسئوالن 
در  لنده  و  چرام  بهمئی،  کهگیلویه،  شهرستان های 
مجلس شورای اسالمی اعتبارات خوبی در سطح ملی 
اختصاص  دهدشت  تاریخی  بافت  ساماندهی  برای 

داده شده است.
صنایع دستی  و  گردشگری  میراث فرهنگی،  مدیرکل 
تاریخی  بافت  داشت:  ابراز  بویراحمد  و  کهگیلویه 
برای  مناسب  بسیار  مکانی  به  امروز  دهدشت 

سرمایه گذاری بخش خصوصی تبدیل شده است.
ثبت جهانی  ملی موضوع  در سطح  کرد:  عنوان  وی 
کاروانسرای بافت تاریخی دهدشت نیز پیگیری شده 

است.
طالبی پور ادامه داد: بافت قدیمی بالد شاپور با ۳۷ 
هکتار وسعت یکی از بزرگ ترین به افت های تاریخی 

کشور است.
یکی  وسعت  هکتار   4۵ با  شاپور  بالد  قدیمی  بافت 

به شمار می  تاریخی کشور  های  بافت  بزرگترین  از 
آمد اما این بافت به دالیل توسعه شهرنشینی تخریب 
شد و هم اینک ۳۷ هکتار از این شهر قدیمی باقی 

مانده است.
براساس شواهد تاریخی موقعیت جغرافیایی این شهر 
به عنوان یکی از مراکز سکونت صفویان و تجارت با 
بنادر جنوبی ، نقش مهمی در اقتصاد و تجارت زمان 

خود داشته است.
وجود بیش از دو هزار خانه، مسجد، حمام، کاروانسرا 
قدمت  از  نشان  قدیمی  بافت  این  در  بزرگ  بازار  و 
باالی آن است که روز به روز درحال نابودی و تخریب 

است.
کاروانسرایی  دهدشت  تاریخی  بافت  غربی  ضلع  در 
به جا مانده از عصر طالیی صفویه وجود دارد، این بنا 
دارای ۳۷ حجره و ۳۰ ایوان در جلوی حجره  ها بوده 

که دور تا دور حیاط بنا شده  اند.

55 میلیارد ریال برای مرمت بافت 
تاریخی دهدشت اختصاص یافت
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متولد فروردین : 
اکنون  اید،  شناخته شده  اجتماعی خوب  روابط  داشتن  به  گرچه 
باید  اما  ببرید.  بهره  آن  از  بیشتر  تا  شده  فراهم  آن  موقعیت  نیز 
پرانرژی بودن خود را خوب کنترل کنید که می تواند شخص مهمی 
را برنجاند. نشاط خود را خیلی نشان ندهید اما متعادل رفتار کنید. 
امروز مودب بودن به این معنی نیست که سکوت کنید بلکه باید 
بدانید که چه چیزی درست است که بگویید، چقدر صحبت کنید 

و چه موقع آن را قطع کنید.
متولد اردیبهشت :

استشمام  و  و هر لحظه می کشید  روز  نفسی که در هر   شما هر 
تاکیدی  از  است.  تان  گذشته  خاطره  و  یاد  بخاطر  فقط  می کنید 
از  مانع  گذشته  یاد  زیرا  بکاهید  دارید  تان  گذشته  روی  بر  که 
که  را  خیالی  آسودگی  و  راحتی  می شود.  شما  آتی  پیشرفت های 

می توانید در حال حاضر داشته باشید بخاطر گذشته برهم نزنید.
متولد خرداد : 

با وجود اینکه شما می خواهید که کمی از نظر روحی در انزوا باشید 
اما به این معنی نیست که بخواهید از حواس پرتی هایی که ناشی از 
فعالیت های مختلف است جلوگیری کنید. ممکن است ناامید کننده 
باشد به خاطر اینکه شما میتوانید بدون اینکه زیاد مشغول شوید 
هر کاری را انجام دهید. روزتان را به خاطر اینکه مشخص کنید چه 
کار باید بکنید خراب نکنید؛ به جای آن روی اینکه چه احساس 

می کنید تمرکز کنید. 
متولد تیر : 

حواستان جمع باشد چون امروز یک نفر برای دوست شدن با شما 
پیشقدم می شود. ممکن است این شخص تمام حرفهای شما را باور 
شما  اینکه  برای  می کند،  پیچیده  را  اوضاع  موضوع  همین  و  کند 
نمی توانید بفهمید که چه چیزی نادرست است. اما اختالف نظرها 

هم می تواند باعث بروز مشکل بشود. 
متولد مرداد : 

مدام  تان  ذهن  در  مختلف  و  جدید  ایده های  بین  اینکه  جای  به 
گردش کنید روی طرحی که در روزهای گذشته آغاز کرده بودید 
کار کنید و آن را به جایی برسانید. اگر اکنون در میان افکارتان غرق 
شدید نگران نشوید به خاطر اینکه سیاره حاکم شما عطارد بوسیله 
پلوتون تیره و کدر سایه دار و مبهم شده است و تمرکز کردن را 

برای شما مشکل کرده است. 
متولد شهریور :

و  کرده  پیدا  بیشتری  هیجان  و  شور  شما  برای  چیز  همه  امروز   
شما دوست ندارید قدرت ادراک خود را از دست بدهید. شما حس 
بخصوص  بزنید،  حرف  نیازهایتان  مورد  در  مجبورید  که  می کنید 
اگر آنها به چیزهایی که شما از شغلتان می خواهید مربوط باشند. 

متولد مهر : 
امروز احتماال بسیار سخت کار می کنید اما کارتان زیاد موثر نیست 
و به چشم نمی آید. شاید آنقدر دلسرد شوید که حتی خود را تسلیم 
کنید. اما اکنون زمان مناسبی برای دست کشیدن از کار نیست به 
خاطر اینکه احتماال بیشتر از آنچه فکر کنید به خط پایان نزدیک 

هستید. 
متولد آبان :

 اگر شما اخیرا در فکر ایجاد تغییراتی در کار تکراری و روتین خود 
نمایش  یک  درباره  صحبت  است.  عمل  روز  دیگر  امروز  اید  بوده 
نیست؛ ماه جدید در ششمین خانه از “جزئیات” پیشنهاد می کند 

که برداشتن قدم های کوچک ایده کوچکی است. 
متولد آذر : 

شما امروز تنها کسی هستید که نقش خیلی سنگینی را به عهده 
گرفته اید. معنی این حرف این نیست که می خواهید خیلی مهم 
افراد دیگر همگی روی شما  این است که  بلکه معنی اش  باشید؛ 
حساب باز کرده اند و واقعا الزم است که یک نفر آنها را چک کند. 
دقیقا  شما  چراکه  اید،  شده  آماده  کارتان  برای  خیلی خوب  شما 

می دانید چه کاری باید انجام دهید. 
متولد دی :

کشیده  پردازی  خیال  سوی  و  سمت  به  خیلی  شما  روزها  این   
می شوید، برای اینکه وقت هایی که شما زیاد درگیر کار و امور اداری 
دور  رویایی  و  خیالی  موضوعات  حوش  و  حول  افکارتان  نیستید 
می زند. با این حال دوستان نزدیک و افراد خانواده تان بهتان اجازه 
نمی دهند به طور کامل از واقعیت فرار کنید، اما باز هم نمی توانند 

شما را به لحظه حال برگردانند.
متولد بهمن : 

مرز باریکی بین واقعیت و رویا وجود دارد، این مرز باریک در حالیکه 
تمیز دادن این دو را از یکدیگر برای شما مشکل کرده است، آزادانه 
را  در حال جابجایی و حرکت کردن است. در حالیکه رویاهایتان 
برای  یا تفریح غرق شده اید،  بررسی می کنید و در هنر، موسیقی 

تخلیه کردن این انرژی تان از تخیل خود استفاده کنید.
متولد اسفند :

 به جای اینکه مدام از این شاخه به آن شاخه پریده و هر کدام از 
وظایف خود را ناتمام و بسرعت انجام دهید آنها را به وقت دیگری 
موکول کنید. این تصمیم شماست که یک معتاد به تلویزیون باشید 
یا اینکه برای خود خلوتی پیدا کنید و درباره زندگی تان بیندیشید. 
شاید به نظر دیگران تنبل و بی تحرک برسید؛ اما به خاطر این است 

که آنها شما را درک نمی کنند.

3
فال روز 

از کشف هشت  انتظامی شهرستان ری  فرمانده 
تن گوشت فاسد و شش کیلوگرم تریاک طی دو 

عملیات جداگانه پلیسی خبر داد.
سرهنگ دوستعلی جلیلیان با اشاره به دو مورد 
انتظامی  فرماندهی  پرونده های  مهمترین  از 
درپی  اظهارکرد:  گذشته  روز  در  ری  شهرستان 
نگهداری  و  توزیع  بر  مبنی  اخباری  دریافت 
با  مرتبطت  صنفی  واحد  یک  در  فاسد  گوشت 
بازیافت در محدوده شهرری رسیدگی به موضوع 
امین   ۱۷۳ کالنتری های  ماموران  دستورکار  در 
با  ادامه  قرار گرفت که در  باقرشهر  آباد و ۱۷۵ 
انجام تحقیقات تکمیلی صحت گزارش دریافتی 

ثابت شد. 
وی ادامه داد:  در ادامه هماهنگی با مقام قضایی 
حاضر  محل  در  انتظامی  مأموران  و  شده  انجام 
کردند  واحد  این  از  بازرسی  در  به  اقدام  و  شده 
که در جریان آن هشت تن گوشت قرمز فاسد از 
محل کشف و ضبط شد. در این خصوص یک تن 
نیز دستگیر شد که در جریان آن ماموران متوجه 
تاریخ  با چرخ کردن گوشت های  فرد  این  شدند 
داشت  قصد  آن  بسته بندی  و  گذشته  مصرف 
محصوالت فاسد را وارد بازار کند که با هوشیاری 
و اقدام سریع پلیس موفق به انجام این کار نشد.

فاسد  محصوالت  ارزش  به  اشاره  با  جلیلیان 
گوشت های  ارزش  کارشناسان  گفت:  مکشوفه 
کشف شده را بیش از ۱۰ میلیارد ریال ارزیابی 
کردند. مأموران انتظامی همچنین پس از پلمب 
دادسرا  به  پرونده  تشکیل  با  را  متهم   ، محل 

معرفی کردند.
با  ادامه  در  ری  شهرستان  انتظامی  فرمانده 
اشاره به کشف شش کیلوگرم تریاک در قلعه نو 
راستای  در  نو  کالنتری۲۱۱قلعه  مأموران  گفت: 
اصلی  عناصر  با  برخورد  طرح های  اجرای  تداوم 
تهیه، توزیع مواد مخدر، با اطالع از فعالیت یک 
این  با  برخورد  به  اقدام  موادمخدر  توزیع کننده 

فرد کردند.
وی ادامه داد: رصد فنی منجر به شناسایی محل 
متهم  خانه  در  که  شد  موادمخدر  کردن  پنهان 
با هماهنگی مرجع  ادامه  بود. در  جاسازی شده 
کیلوگرم  شش  عملیات،  یک  انجام  با  قضایی 
فروشنده  یک  زمینه  این  در  شد.  کشف  تریاک 
دستگیر و پس از تشکیل پرونده تحویل دادسرا 

شد.

يادکرد

پدر اولين شهيد مدافع حرم اهل سنت به فرزندش پيوست

 مردي كه افتخار سرزمين نيم روز است
   احمد محمدتبريزي

در بحبوحه جنگ س�وريه و مبارزه براي 
دف�اع از حرم مطه�ر اهل بي�ت )ع( خبر 
ش�هادت عمر مالزه�ي از ش�هداي اهل 
س�نت بازتاب گس�ترده اي در رسانه هاي 
داخل�ي و عرب�ي پي�دا ک�رد. ت�ا پيش از 
ش�هادت مالزهي رس�انه هاي نزديك به 
وهابيون سعودي س�عي مي کردند جنگ 
سوريه را جنگ ميان ش�يعيان و سني ها 
نشان دهند ولي ش�هادت اين جوان اهل 
س�نت وجهه ديگري از آنچه در س�وريه 
مي گ�ذرد را پي�ش چش�م م�ردم جهان 
گذاشت. ش�هادت عمر مالزهي نشان داد 
جنگ در سوريه، تنها جنگ شيعه و سني 
نيس�ت بلكه نبرد براي دف�اع از حقانيت 
اسالم و مسلمانان است و تفاوتي نمي کند 
اين مس�لمانان س�ني يا ش�يعه باش�ند. 
به گزارش »جوان« پس از انتشار خبر شهادت 
مالزهي در سوم آذر ماه سال ۹۴ پدر شهيد در 
گفت وگوهاي مختلفي كه با رسانه ها داشت 
خيلي محكم بر مواضع اعتقادي اش ايستاد 
و شهادت پس��رش را يك افتخار بزرگ براي 
خود و خانواده اش دانست. اسماعيل مالزهي 
خيل��ي زود در گفت وگوهاي��ش راه را براي 
فتنه و اختالف افكني دش��منان كشور بست 
و گفت: ش��ايد براي بعضي ها سؤال باشد كه 
مثاًل ما چون سني هستيم بايد جذب طرف 
مقابل شويم اما هر انسان عاقلي مي فهمد آنها 
دروغگو هستند و چه كسي راست مي گويد؛ 

مانند جنگ ايران و عراق .براي دشمن فرق 
نمي كند بمب��ي كه مي اندازد روي س��ر چه 
كسي، با چه دين و تفكري مي ريزد. دشمن 
سعي دارد در قضيه س��وريه اينگونه القا كند 
كه جنگ بين شيعه و س��ني است در حالي 
كه هر دوي ما مسلمان و با هم برادريم، همه 
مي گوييم ال ال��ه اال اهلل. وقت��ي مي بينيم در 
سوريه برادران ما كش��ته مي شوند آن هم با 
بدترين وضع انس��ان نمي تواند تحمل كند و 
عمر هم احساس مس��ئوليت كرد و خواست 

دينش را ادا كند. 
حرف هاي اميدواركنن��ده و الهام بخش پدر 
شهيد مالزهي جبهه تازه اي در شرق كشور 
گش��ود. اس��ماعيل مالزهي در روز تشييع 
فرزندش با دلي قرص و اراده اي محكم بيان 
كرد: راضي هس��تم به رضاي خدا. ش��هادت 
دس��ت خداوند اس��ت. خداوند از نيت هاي 
انسان ها آگاه است. خوشحالم كه حاال من هم 
پدر شهيد هستم. مسلمان ها با هم برادرند. 
شيعه و سني برادرند و هر دو مورد ظلم داعش 
هستند. كس��ي كه نظري خالف اين داشته 
باش��د، باعث تفرقه مي ش��ود. من به فرزندم 
عمر تبريك مي گويم ك��ه مردانه جنگيده و 
به شهادت رسيده اس��ت. جوانان نيكشهر را 

به جهاد تش��ويق مي كنم تا بروند در سوريه 
بجنگند و از خون مسلمانان دفاع كنند. 

پس از ش��هادت عمر، جوانان ديگري براي 
حق خواهي و دفاع از حريم اسالم پا به جبهه 
مقاومت گذاش��تند و با شهادتش��ان اجازه 
دس��ت درازي را  به تروريست هاي تكفيري 
و وهابي ندادند. رهب��ر معظم در ديداري كه 
با پدر شهيد مالزهي داشتند، روحيه ايشان 
را چنين توصي��ف كردن��د: »خانواده هايي 
از ش��هداي مدافع حرم پيش من آمدند كه 
در بينشان چند خانواده س��ّني بودند. خب، 
اين برادر اهل س��ّنت كه ب��راي دفاع از حرم 
حضرت زينب يا حرم اميرالمؤمنين يا حرم 
سيدالّشهدا جوان خودش را گسيل مي كند 
به جبهه، بعد هم كه پيش ما مي آيد، به جاي 
اظهار تأّسف، به جاي اظهار غم و اندوه يا گله 
و شكايت، ابراز افتخار مي كند كه پسر من در 

اين راه شهيد شده است«.
حال پ��س از گذش��ت بيش از يك س��ال از 
شهادت عمر مالزهي، پدر اين شهيد بزرگوار 
در بيمارس��تاني در زاهدان دار فاني را وداع 
گفت تا يك��ي از چهره هاي مان��دگار جبهه 
مقاومت به فرزند شهيدش بپيوندد. اسماعيل 
مالزهي در طول مدتي كه از شهادت پسرش 
مي گذشت، به خوبي از رسالت بزرگي كه بر 
دوش��ش بود برآمد و با صب��ر و تكيه بر خدا 
و اهل بيت)ع( نام��ي نيك از خ��ود بر جاي 
گذاش��ت. پدر ش��هيد با س��عه صدر، صبر و 
اس��تقامت، فرزندش و كار بزرگي كه انجام 

داده بود را به بقيه م��ردم معرفي كرد تا افراد 
زيادي از سراسر كشور با شهيد عمر مالزهي 
آشنا ش��وند. مس��لمانان اهل س��نت در غم 
بزرگمردي نشسته اند كه همواره مأمن غم ها 
و ناراحتي هايش��ان بود و در يك سال اخير 
به همه ش��ان قوت قلب مي داد. قدرت ايمان 
پدر ش��هيد مالزهي از او مردي بزرگ و يك 
الگو س��اخته بود. مردم سيس��تان امروز در 
كنار شهيدان جنگ تحميلي و مدافع حرم، 
قهرماناني مثل اسماعيل مالزهي را دارند و به 

آنها افتخار مي كنند. 

   صغري خيل فرهنگ 
اولين نكت�ه اي که در زندگي ش�هيد مدافع 
حرم حسين معز غالمي جلب توجه مي کند، 
اين نكته اس�ت ک�ه او مداح اه�ل بيت بود. 
در بخش هاي�ي از مداحي ه�اي اين ش�هيد 
ک�ه از طرف يك�ي از دوس�تانش به دس�تم 
رس�يد حرف هايي اس�ت از جنس ناله يكي 
از جاماندگان قافله شهدا: نمي دونم تا به کي 
بايد آقا بمونم/ رفيقام شهيد بشند، ولي من 
جا بمونم. . . شهيد حسين معز غالمي آنقدر 
در خانه ارباب بي کف�ن را عاجزانه کوفت، تا 
اينكه قرعه ش�هادت به نام�ش افتاد و گوي 
س�بقت را از پدر جانبازش رب�ود. علي اکبر 
مع�ز غالمي اين م�داح اهل بي�ت عصمت و 
طه�ارت، عاقبت جان�ش را نيز ب�راي حفظ 
حريم اهل بيت داد. گفت و گوي ما با علي اکبر 
معز غالم�ي پدر ش�هيد را پي�ش رو داريد. 

      
به عنوان يك پدر چ�ه توصيفي براي 
خصوصي�ات اخالق�ي ش�هيد داريد؟ 
قبلش اگر مي شود کمي از خانواده تان 

بگوييد. چند فرزند داريد؟
من س��ه فرزند دارم، دو دختر و يك پسر كه در 
راه خدا هديه اش كردم. حسين در 6 فروردين 
ماه سال 1373 در پايگاه پنجم شكاري اميديه 
اهواز به دنيا آمد. اگر بخواهم خصوصيات حسين 
را در چند جمله خالصه كنم بايد بگويم ايشان 
تقريباً جزو جوانان اس��تثنائي بود. هم از لحاظ 
رفتار هم از لحاظ ك��ردار و گفتار. رفتار و كردار 
حسين در منزل هم نمونه و خاص بود. ايشان 
ارتباط صميمان��ه اي با خواهرهايش داش��ت. 
احترام زيادي به ما مي گذاشت. شايد در ميان 
نسل امروزي كم باشند كساني كه از سر ارادت 
پاي پدر و مادر را ببوسند اما حسين از آن دست 
جواناني بود كه با افتخار اين كار را بارها و بارها 
انجام مي داد و مي گفت من براي ثوابش اين كار 
را مي كنم. وقتي اهل خانه كاري را به حس��ين 
مي سپرد به هر ترتيبي بود آن را به خوبي انجام 
م��ي داد و هيچگاه از زير بار مس��ئوليت ش��انه 
خالي نمي كرد. ش��ايد يكي از مش��خص ترين 
ويژگي هاي اخالقي حس��ين خواندن نماز اول 
وقت بود. اصرار زيادي هم داشت كه اين فريضه 
الهي در مس��جد برگزار ش��ود. اعتقاد داش��ت 
حضور جوانان در مساجد بايد بيش از هميشه 
باشد. هر شب جمعه به آستان شاه عبدالعظيم 
حسني مي رفت. هر ماه يك بار زيارت حضرت 
معصومه را در برنامه خود داشت. در مراسم هاي 
مذهبي بسيار شركت مي كرد و مداح قابلي هم 
بود. حسين به خواندن و حفظ قرآن كريم بسيار 
اهتمام داشت. حسين آيات قرآني را در زندگي 
خود به كار مي بست و اصرار به انجام دستورات 
قرآني داشت. به نظر من قرآن و عمل به فرامين 
الهي بود كه حسين را به اين مرحله از تكامل و 
عاقبت بخيري رساند و شهادت را نصيبش كرد. 
پس��رم جواني مؤمن بود كه به مسئله حجاب 
بسيار اهميت مي داد. از همان دوران طفوليت 
زماني كه پس��ربچه اي بيش نب��ود وقتي يك 
نامحرم به خانه مي آمد به خواهرانش مي گفت 
حتماً جوراب بپوش��يد نامحرم ب��ه خانه آمده 
است. اما ما همه اينها را به عنوان شوخي تلقي 
مي كرديم. پسرم به حالل و حرام و رزقي كه به 
خانه مي امد اهميت م��ي داد. يكي از مهم ترين 
دغدغه هاي حس��ينم امر به مع��روف و نهي از 

منكر بود. 
نظر حس�ين آقا در خصوص باب جهاد 
و شهادتي که در دفاع از حرم باز شده، 

چه بود؟
حسين مي گفت دعا كنيد با من محشور شويد. 
اما ما با خنده از حرفش مي گذش��تيم اما امروز 
كه به آن حرف ها فكر مي كني��م مي بينيم آن 
شوخي هاي حسين بي حكمت نبوده است. در 
نهايت گوي سبقت را از ما هم ربود و شهيد شد. 
آن هم يك شهيد مدافع حرم. واقعاً ما بايد دعا 

كنيم با او محشور شويم. 
ميان هم صحبتي با دوس�تان ش�هيد، 
حس�ين آقا را بيش�تر از هر چيزي به 
عنوان يك جوان هيئتي شناخته ايم. 

نظر شما در اين باره چيست؟
بله؛ ايشان يك جوان مداح و هيئتي بود. جاذبه 
خوبي هم داش��ت و بس��ياري از جوانان محل 
را به دور خودش جمع كرده ب��ود. جواناني كه 
خانواده هايشان مي گفتند اگر همراهي با حسين 
نبود ش��ايد آنها به بيراهه مي رفتند. حس��ين 
به عنوان يك عنصر فرهنگ��ي فعال، خيلي ها 
را ج��ذب مي ك��رد. فعاليتش در مس��جد قمر 
بني هاش��م متمركز بود. هر جواني با ايش��ان 
برخورد مي كرد جذب مي شد. با جمعي از همين 
جوانان حلقه هاي صالحين را تشكيل داده بود. 
با جمعي از دوستان و هم محله اي ها هيئتي به 
نام منتظران مهدي )عج( تشكيل داد و هيئت 
موفقي بود. من چند جلس��ه اي رفتم و حال و 
هواي خالصانه بچه ها واقعاً ديدني بود. حسين 
در اندك فرصتي كه به دست مي آورد به خانواده 

شهداي مدافع حرم سركشي مي كرد. 
خود شما هم در جبهه حضور داشتيد؟

من از ابتداي جنگ تحميلي به جبهه رفتم. از 
همان ابتدا همراه با شهيد چمران در جنگ هاي 
نامنظم شركت داش��تم. البته من نظامي بودم 
و تخصصم تعمي��ر هواپيماهاي ش��كاري بود 
اما با ش��روع جنگ داوطلبان��ه از طريق گروه 
ضربت پاي��گاه ش��كاري، گروهي را تش��كيل 
داديم و در عمليات ها ش��ركت كرديم. آخرين 
عملياتي كه ش��ركت كرديم، عمليات مرصاد 

بود. عمليات لش��كر اس��الم در مقابل نفاق كه 
با كمك ص��دام و بعث عراق تجهيز ش��ده و در 
اسالم آباد جنايات زيادي انجام دادند و در نهايت 
با دالوري رزمندگان اسالم در چهار زبر زمينگير 
شدند. من در مدت حضورم در جبهه هاي نبرد 
شيميايي شدم. در مرحله اي از عمليات مجبور 
ش��دم ماس��ك خود را به صورت يك بسيجي 
بزنم و ايش��ان را ت��ا مس��يري روي دوش خود 
حمل كنم. هر از گاهي كه اي��ن ياد گاري هاي 
مانده در جانم خودنمايي مي كن��د ياد آن روز 
پرخاطره برايم زنده مي شود اما هيچ گاه به دنبال 
مدرك جانبازي نرفتم. در دفاع مقدس يكي از 

برادرهايم نيز به شهادت رسيد. 
رابطه حسين با عموي شهيدش چطور 
بود؟ پاي خاطرات دوران جنگ شما هم 

مي نشست؟
من و حسين قبل از اينكه پدر و پسر باشيم رفيق 
بوديم. خيلي وقت ها با شوخي و كشتي گرفتن از 
خجالت هم در مي آمديم. حسين گذشته من را 
خوب مي شناخت. ما شش برادر بوديم. هر شش 
برادر ه��م در دوران دفاع مقدس در جبهه هاي 
نبرد حضور داش��تيم. از مي��ان برادر هايم حاج 
محمدحس��ين به شهادت رس��يد. من رفاقت 

زيادي با حاج محمدحس��ين داش��تم، الفتي 
عجيب بين م��ا بود. تا مدت ها بعد از ش��هادت 
ايش��ان نااميد بودم به طوري كه فكر مي كردم 
ديگر به زندگي عادي ام بازنخواهم گشت. كمي 
بعد از ش��هادت برادرم حس��ين به دنيا آمد. با 
آمدن حس��ين گويي جاي خالي برادر شهيدم 
پر شد. از همين رو عالقه زيادي به حسين پيدا 
كردم و رفيق هم شديم. بعد ها كه حسين بزرگ 
شد برايش از عموي ش��هيدش تعريف كردم، 
از سجاياي اخالقي ايش��ان بسيار گفتم. ايشان 
عمويش را ب��ه خوبي مي ش��ناخت. يك روز به 
من گفت كه مي خواهم مثل داداش ش��هيدت 
باش��م و جاي خالي او را برايت پر كنم. اين ايام 
گذشت تا يك سال پيش، از من پرسيد بابا من 
مثل داداشت ش��ده ام؟من هم به شوخي گفتم 
نه، هنوز خيلي مانده است. اما حسين در نهايت 
مثل داداش شهيدم شد همانطور كه قولش را 

داده بود. 
يادي کنيم از برادر ش�هيدتان محمد 

حسين معز غالمي. 
ب��رادرم متولد 1337ب��ود. در زم��ان خودش 
يك عنصر فعال فرهنگي محس��وب مي شد. از 
فعاالن دوران انقالب بود و مورد تعقيب ساواك. 
س��خنراني ها و تدريس هاي��ش همچن��ان در 
اذهان نوجوانان و جوانان آن دوران باقي مانده 
اس��ت. برادرم از نيرو هاي جهاد سازندگي بود. 
س��ال 1363در جاده سردشت –بانه در كمين 
منافقين گرفتار مي ش��وند و هم��راه 11 نفر از 
مسافران ميني بوس به شهادت مي رسند، باقي 
مسافران هم به اس��ارت گروهك هاي معارض 
كردستان در مي آيند. برادرم 27سال داشت و 
متأهل بود. از ايشان دو فرزند يك سال و نيم به 
نام مهدي و شاهد كه هشت ماه بعد از شهادت 

پدرش به دنيا آمد، به يادگار مانده است. 
پسر شهيدتان کي وارد سپاه شد؟

زماني كه حس��ين دوران پيش دانش��گاهي را 
س��پري مي كرد باره��ا و بارها به م��ا گفت كه 
مي خواهد وارد سپاه شود و در اين نهاد مقدس 
خدمت كند. از آنجايي كه عمو ها و دايي ايشان 
سپاهي بودند مكرراً به حسين مي گفتند كه شما 
بايد با تحصيالت باال وارد سپاه شويد تا بتوانيد 
خدمات بهتر و شايسته تري انجام دهيد. بعد از 
اعالم نتايج كنكور، حسين در رشته تكنسيني 
اتاق عمل پذيرفته شد اما تمايلي به اين رشته 
نداشت. مي گفت اگر دكتراي خودم را هم بگيرم 
باز هم به سپاه خواهم رفت. در نهايت در دانشگاه 

امام حسين)ع( پذيرفته شد. 
ش�هيد چه زماني راهي ميدان نبرد در 

جبهه مقاومت اسالمي شد؟
حس��ين از همان ابتداي مباح��ث موجود در 
منطقه تمايل به حضور داش��ت ام��ا با توجه به 
اينكه هنوز دوره هاي مورد نظر را سپري نكرده 

و آموزش هاي الزم را نديده بود تا سال 13۹۴ 
منتظر زمان موعود مان��د. در نهايت18 آذر ماه 
سال 13۹۴ براي اولين بار به منطقه اعزام شد. 
رفت و آمد هاي حسين به منطقه ادامه داشت تا 

اينكه درسومين اعزامش به شهادت رسيد. 
بعد از اع�زام ب�ه منطقه با ه�م تماس 

داشتيد؟
 حسين هميشه در تالش بود تا اوضاع منطقه 
را خيلي آرام برايمان جلوه ده��د و به مادرش 
مي گفت مادر ج��ان حتي يك تي��ر هم از بغل 
گوش��مان رد نمي ش��ود. مادرش هم مي گفت 
خب اگر اينطور است ش��ما براي چه مي رويد 
مي گفت: ما براي مباحث آموزش��ي مي رويم. 
البته مادرش به اين اوضاع عادت داش��ت. من 
1۹روز بع��د از ازدواج يعني زماني كه ازدواج ما 
پا گرفته بود ايش��ان را تنها گذاشته و به جبهه 
رفتم. اگر بگوييم از مسيري كه حسين انتخاب 
كرده بود دلواپس نبوديم، غلو كرده ايم. حسين 
عزيزكرده م��ا بود. بهترين موقعي��ت را برايش 
فراهم كرده بوديم. خوب ياد دارم برايش ماشين 
نو خريديم. گفتم تو سوار شو من ماشين قبلي 
را سوار مي شوم، گفت نه من ناراحت مي شوم. 
وقتي مأموريت بود و با هم تماس داشتيم گفتم 
حس��ين جان منتظريم كه بيايي. ماشين نو را 
گرفته ايم تا تو برگردي و سوار شوي. حسين اما 
نيامد... اينها اهل دنيا و تعلقاتش نيستند. از همه 
چيز اين دنيا دل كنده و راهي مي شوند، گويي 

اين دنيا برايشان بازيچه اي بيش نيست. 
با خبر شهادتش چطور روبه رو شديد؟

وقتي مادرش از حسين بي خبر مي ماند و ابراز 
نگراني مي كرد و مي گفت چ��را يك روز زود تر 
زنگ نمي زني، حسين مي گفت: خيالت تخت 
باش��د مادر جان، يك ربع بعد از ش��هادت من، 
خبر آن را در تلگرام خواهي ديد و عكس من را 
مشاهده خواهي كرد. تا زماني كه خبري نشده 
خيالت از حال و روز من راحت و آسوده باشد كه 
من سالم هستم. دقيقاً پيش بيني حسين درست 
از كار در آمد. ما در همدان مهمان بوديم كه خبر 
شهادت حس��ين در فضاي مجازي پيچيد و ما 
متوجه آسماني ش��دنش شديم. گويي حسين 
سه روز قبل از شهادتش از ناحيه دست مجروح 
مي ش��ود اما كار را ادامه مي ده��د. تير دژخيم 
دشمن به چشم و پهلوي حسين اصابت مي كند. 
حسين در۴ فروردين 13۹6 تنها دو روز مانده 
به سالروز حيات دنيايي اش در حماه به شهادت 

رسيد و حيات اخروي اش را آغاز كرد. 
در پايان اگر صحبتي داريد بفرماييد. 

از مهم ترين شاخصه هاي ايشان عشق به آل اهلل 
بود؛ عشق به ابا عبداهلل و عشق به خانم زينب )س(  
و سه ساله امام حسين )ع(. خط قرمز شهيد واليت 
فقيه بود. حسين مي گفت در بيرون از كشور در 
عراق، س��وريه و لبنان و جاهايي ك��ه ما رفتيم، 
ديديم رهبري عزيز ما را با عنوان امام خامنه اي 

مي شناسند و مورد خطاب قرار مي دهند. 
الزم مي دانم در اينجا به اين مهم اشاره كنم كه 
وقتي حسين حرف ها و حديث هاي مردم را در 
مورد چرايي حضور و اينكه چرا بايد به آنجا نيرو 
اعزام شود مي شنيد بس��يار ناراحت مي شد. از 
اينكه اينگونه فتنه ها در اذهان نيرو هاي جوان 
و پير در جامعه اس��المي به وجود آمده دلخور 
بود. مي گفت برخي فكرشان كوتاه است و تنها 
خودش��ان را مي بينند و بين خود و كشور هاي 
اسالمي مرزبندي كرده اند. حسين معتقد بود 
اسالم يك دين جهاني اس��ت و مرزي ندارد و 
وقتي يك مسلماني در يمن فرياد يا لل مسلمان 

سر مي دهد، بايد به فريادش رسيد. 

گفت  وگوي »جوان« با پدر شهيد مدافع حرم معز غالمي از اولين شهداي سال 96

دعا كرديم با تو محشور شويم
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88498481ارتباط با ما

مي گفت برخي فكرش�ان 
کوتاه است و تنها خودشان 
را مي بينن�د و بي�ن خود و 
کشور هاي اسالمي مرزبندي 
کرده اند. حسين معتقد بود 
اسالم يك دين جهاني است 
و مرزي ن�داردو وقتي يك 
مس�لماني در يمن فرياد يا 
لل مسلمان س�ر مي دهد، 
باي�د ب�ه فريادش رس�يد. 

و  اميدوارکنن�ده  حرف ه�اي 
الهام بخ�ش پ�در ش�هيد مالزهي 
جبه�ه ت�ازه اي در ش�رق کش�ور 
گش�ود. اس�ماعيل مالزه�ي در 
روز تش�ييع فرزن�دش ب�ا دل�ي 
قرص و اراده اي محك�م بيان کرد: 
راض�ي هس�تم ب�ه رض�اي خدا. 
ش�هادت دس�ت خداون�د اس�ت
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حل جدول 3161

هشدار پلیس فتا نسبت به 
کالهبرداری سایبری از شهروندان

 به بهانه اربعین
ترفند  خصوص  در  بزرگ  تهران  فتای  پلیس  رئیس 
از  کالهبرداری  برای  سایبری  کالهبرداران  جدید 

شهروندان در آستانه اربعین حسینی هشدار داد.
نزدیک  به  اشاره  با  گودرزی  معظمی  داود  سرهنگ 
افراد سودجو در  اربعین حسینی گفت:   ایام  به  شدن 
فضای  کاربران  از  سوءاستفاده  دنبال  به  مناسبتی  هر 
با  نیز  حسینی  اربعین  آستانه  در  و  هستند  مجازی 
قیمت  ارزان  لوازم  فروش  نظیر  دروغینی  تبلیغات 
کشور  به  اقساطی  و  قیمت  ارزان  سفرهای  سفر، 
از عواطف و احساسات  عراق و همچنین سوءاستفاده 
مذهبی مردم با بهانه جمع آوری کمک های مالی برای 

نیازمندان و ... اقدام به کالهبرداری می کنند.
وی با بیان اینکه الزم است شهروندان هرگونه خروج 
از کشور را از طریق مبادی قانونی و معتبر انجام دهند، 
گفت: الزم است شهروندان وجه مربوط به نذورات را نیز 
به شماره حساب هیئت های مذهبی و مؤسسات خیریه 
معتبر و شناخته شده واریز کرده و برای پیشگیری از 
کارت های  اطالعات  از  سوءاستفاده  هرگونه  یا  سرقت 
بانکی  درگاه  پرداخت  لینک های  به  مراجعه  از  بانکی 

منتشر شده در فضای مجازی خودداری کنند.
رئیس پلیس فتای پایتخت گفت: در روشی دیگر مجرمان 
از  اجتماعی  شبکه های  در  دروغین  آگهی های  درج  با 
قبیل فروش اجناس و اقالم مورد نیاز پیاده روی اربعین 
با کمترین قیمت یا سفر ارزان قیمت و اقساطی به کشور 
و  هدایت  بانکی  جعلی  درگاه های  به  را  کاربران  عراق، 
درنهایت به اطالعات بانکی هموطنان دسترسی و اقدام 
نیز  راستا  همین  در  می کنند،  غیرمجاز  برداشت  به 
قصد  که  صورتی  در  باشند  داشته  دقت  باید  هموطنان 
خرید اینترنتی دارند فقط از طریق سایت های معتبر که 
دارای نماد اعتماد الکترونیکی است اقدام به خرید کنند 

و هرگز فریب آگهی های دروغین را نخورند.
پلیس ایتالیا گزارش کرد

کشف ۱3 کیلو کوکائین
 از تشک ویلچر یک تبعه اسپانیایی

ماموران پلیس مرزی ایتالیا با کمک سگ های موادیاب 
یک  تشک  در  که  را  کوکائین  کیلوگرم   ۱۳ از  بیش 
ویلچر موتوردار جاسازی شده بود؛ در فرودگاِه نزدیک 
مقامات  ایسنا،  گزارش  به  کردند.  کشف  میالن  شهر 
پلیس ایتالیا اعالم کردند که بسته های کوکائین داخل 
وقتی  بودند.  شده  جاسازی  ویلچر،  چرمی  روکش 
استفاده  ویلچر  از  که  مردی  شد  کشف  کوکائین ها 
می کرد بلند شد و اقدام به فرار کرد. مظنون یک تبعه 
اسپانیایی است که از سوی پلیس بازداشت شد. پلیس 
فرودگاه  مواد در  گفت که سگ های متخصص کشف 
مالپنسا مستقر شده اند تا مسافران و چمدان های آن ها 
کنند.  بررسی  دومینیکن  جمهوری  پروازهای  در  را 
پلیس ایتالیا همچنین در بیانیه ای اعالم کرد که این 
اروپا  به  مخدر  مواد  قاچاق  برای  این  از  پیش  مسیر 
را  پلیس  توجه  موادیاب  سگ  وقتی  می شد.  استفاده 
مسافر  ابتدا چمدان  نیروها  این  کرد،  مسافر جلب  به 
را تفتیش کردند که چیزی پیدا نشد اما سپس سراغ 
این  در  را  کوکائین  بسته های  و  رفتند  ویلچر  روکش 

مکان کشف کردند.

خبر

جدول 3162

یک روانشناس، درباره اینکه چرا افراد در 
موقعیت های سخت برای توجیه رفتارشان 
ما  اغلب  دروغ می گویند؟، گفت:  به خود 
در موقعیت هایی که شرایط برایمان سخت 
می شویم؛  مساله ای  گرفتار  و  می گذرد 
برای توجیه رفتار خود دالیلی را بیان می 
کنیم که واقعی نیستند و در واقع در حال 
دروغ گفتن به خود هستیم تا با حقیقت 

دردناک مساله پیش رو مواجه نشویم.
به دروغ هایی  اشاره  با  عزیزی   لیال  دکتر 
به هنگام  برای توجیه رفتارشان  افراد  که 
گرفتاری ها و تجربه شرایط سخت به خود 

می گویند، اظهار کرد: اغلب به هنگامی که  
شرایط برایمان سخت می گذرد و دردی را 
تجربه می کنیم به جای مواجهه با واقعیت 
می  دروغ  خود  به  رفتارمان  توجیه  برای 
با  صورت  این  غیر  در  چراکه  گوییم، 
اطالعاتی  به  و  شده  مواجه  احساساتی 
دردناک  برایمان  که  می کنیم  پیدا  دست 

است.
در  حاضرند  افراد  اینکه  بیان  با  وی 
توجیه  را  رفتار خود  موقعیت هایی  چنین 
از واقعیت را تحمل  اما درد حاصل  کنند 
نکنند، افزود: در واقع افراد یا نمی خواهند 

مسئولیت رفتار خود را بر عهده بگیرند و 
آن  عوامل  از  یکی  خود  که  چرا  بپذیرند 
و  هستند  آمده  پیش  شرایط  و  گرفتاری 
باید برای خود کاری کنند تا شرایط تغییر 
کند و یا در حدی این امر برایشان سخت 
است که ترس مواجهه با درونیات و افکار 
ترجیح  مواقع  این  در  لذا  و  دارند  را  خود 

می دهند در موضع قربانی قرار بگیرند.
داد:  ادامه  مثالی  ذکر  با  روانشناس  این 
گاهی افراد شکایت می کنند که در محیط 
کار با همکاران مشکل دارند، یا از محیط 
رابطه ای  در  نیستند،  راضی  خود  شغلی 
قرار دارند که به آنها بی احترامی می شود و 
یا از شرایط ناراحت کننده ای که خودشان 
باید تغییرش دهند شکایت دارند. در تمام 
برای  تالش  بدون  افراد  موقعیت ها  این 
تغییر موقعیت، نقش خود در آن شرایط 

را انکار می کنند.
موقعیت ها  این  تمام  کرد:  تصریح  عزیزی 
وجود،  از  بخشی  که  است  این  بیانگر 
رفتارهای  محرک  افراد  ذهن  و  شخصیت 
به  افراد  حال  عین  در  و  است  شده  آنها 
رو  این  از  و  ندارند  آگاهی  محرک ها  این 
بیان  به  شروع  خود  رفتار  توجیه  برای 
خود  اینگونه  می کنند.  واقعی  غیر  دلیلی 
را در موضع قربانی و ضعف قرار می دهند 
با واقعیتی که معطوف  چون نمی خواهند 

به رفتار خودشان است، مواجه شوند.
موقعیت  در  افراد  اگر  است  معتقد  وی 
دردآوری قرار گرفه اند، باید نقش خودشان 

را در تداوم آن شرایط بپذیرند چراکه آنها 
قبول کرده اند در آن شرایط بمانند و آن 

را تغییر ندهند.
که   گفت  هم  را  این  همچنین  عزیزی 
ترس  و  شرایط  تغییر  به  نسبت  ناتوانی 
باعث  جدید  موقعیت  در  گرفتن  قرار  از 
می شود افراد برای جلب همدلی دیگران، 
برای  داده،  جلوه  شرایط  قربانی  را  خود 
توجیه رفتار خود دالیل غیر واقعی آورند 
و بدون در نظر گرفتن مسئولیت خود در 
تحمل  را  گرفتاری  موجود،  وضع  ایجاد 

کنند. 
به گفته این روانشناس، تا زمانی که افراد 
خود  خشم  و  ترس  واقعی،  احساسات  با 
مثبت  حرکتی  نمی توانند  نشوند  مواجه 

برای تغییر شرایط انجام دهند.
عزیزی در پایان سخنان خود با بیان اینکه 
موقعیت  آن  می شود  باعث  شرایط  انکار 
کرد:  تاکید  نکند،  تغییر  هیچگاه  دردناک 
داریم  وجودمان  در  را  حقایقی  ما  تمامی 
از  با موقعیت های بد  که به هنگام مواجه 
انکار  را  آنها  و  کرده  اجتناب  حقایق  این 
مواجهه  که  است  حالی  در  این  می کنیم. 
و  درمان  آغازین  نقطه  حقیقت  با  افراد 
ابتدا  تغییر آن وضعیت است. بنابراین در 
باید صورت مساله را بیابیم و سپس برای 
درمان شرایط موجود دنبال راه حل باشیم 
تا ضعف هایمان رفع شده و موقعیت مثبت 

جدید را تجربه کنیم.

رئیس سازمان نظام روانشناسی و مشاوره 
شرایط  به  توجه  با  اینکه  بیان  با  کشور 
پاندمی کووید ۱۹ طی دو سال اخیر، در 
سال  به  نسبت  ملی  اضطراب  حال حاضر 
امری  که  دارد  گیری  چشم  افزایش   ۹۸
طبیعی است، گفت: در حال حاضر تنهایی 
روانی  آسیب های  راس  در  افسردگی  و 
ناشی از پاندمی کووید ۱۹ در کشور قرار 

دارند.
با  تلویزیونی  برنامه ای  در  حاتمی  محمد 
“آسیب  ملی  همایش  نخستین  به  اشاره 
ـ  روانی  مداخالت  و  کرونا  روانی  شناسی 
اجتماعی” که طی دو روز گذشته )۱۰ و 
۱۱ شهریور( برگزار شد، اظهار کرد: نتایج 
این همایش را در اختیار وزارت بهداشت 
قرار می دهیم و نهایتا این وزارت بهداشت 
آسیب های  کمی  وضعیت  باید  که  است 
دهد  ارائه  را   ۱۹ کووید  از  حاصل  روانی 
و  تنهایی  گفت  می توان  کلی  طور  به  اما 
افسردگی در راس این آسیب ها قرار دارد 
اضطراب،  نظیر  اختالالتی  آن  از  پس  و 
استرس و وسواس دربرگیری زیادی دارند.

“فرد گرایی” بیداد می کند
فرد  حاضر  حال  در  اینکه  بیان  با  وی 
گرایی “بیداد” می کند، توضیح داد: نقش 
پذیری اجتماعی از بین رفته است و دانش 
آموزانی که طی دو سال قرنطینه مدرسه 
رشد  در  تاخیر  دچار  نکرده اند  تجربه  را 

جسمی، روانی و اجتماعی هستند و بعضا 
هویت تاخیری دارند.

رئیس سازمان نظام روانشناسی و مشاوره 
کشور با یادآوری اینکه این سازمان دارای 
4۲۰۰ روانشناس آماده کار است و ۷۰۰ 
روانشناس نیز در دوران پاندمی کووید ۱۹ 
سامانه  طریق  از  روزی  شبانه  صورت  به 
مردم  روانشناختی  سواالت  به   4۰۳۰
نظام  کرد:  نشان  خاطر  می دادند،  پاسخ 
واقعیت  اما  است  ما درمان محور  سالمت 
درمان  بر  مقدم  پیشگیری  که  است  این 

شده  یاد  روانشناختی  آسیب های  و  است 
تمرکز  تبیین شوند.  و  واکاوی، رصد  باید 
همایش برگزار شده نیز بر روی پیشگیری 
و آموزش مهارت ها بود. در بیانیه اختتامیه 
باید  که  کردیم  اعالم  نیز  همایش  این 
پیشگیری در سه سطح دنبال شود و این 

امر را پیگیری خواهیم کرد.
“آسیب  ملی  همایش  حاتمی،  گفته  به 
روانی  مداخالت  و  کرونا  روانی  شناسی 
نگاری  تجربه  منظور  به  اجتماعی”،  ـ 
جهانی  و  داخلی  پژوهش های  اساس  بر 
مربوط به سالمت روان در دوران پاندمی 

کووید ۱۹ برگزار شد.
در دو سال اخیر ۸۵ میلیون ایرانی 

تحت فشار روانی  بودند
پاندمی کووید  وی “آسیب شناسی روانی 
۱۹” را از جمله مهم ترین اهداف همایش 
می توان  افزود:  و  کرد  عنوان  شده  یاد 
میلیون   ۸۵ هر  اخیر  سال  دو  طی  گفت 
نفر جمعیت ایران تحت فشار روانی بودند. 
به  ویروس  این  ورود  از  ماه   ۳۰ حدود 
کوتاه  در  ویروس  این  و  می گذرد  کشور 

ترین زمان تبدیل به یک بحران شد و بر 
بر جای گذاشت.  اثرات منفی  روان مردم 
در این مدت مردم ترس های غیر منطقی، 
و  وسواس  تنهایی،  افسردگی،  استرس، 
می بایست  و  کردند  تجربه  را  اضطراب 
سازمان نظام روانشناسی و مشاوره کشور 
به عنوان متولی روانشناسی کشور چنین 

همایشی را برگزار می کرد.
رئیس سازمان نظام روانشناسی و مشاوره 
کشور همچنین این را هم گفت که حدود 
۳۵۰ مقاله به دبیرخانه این همایش ارسال 
شد که از این بین ۲۱۹ مقاله واجد ارائه 

در همایش شدند.
بررسی  حال  در  اینکه  بیان  با  حاتمی 
روانی  عوارض  با  مقابله  تدوین سند  برای 
جمع  داده های  با  مطابق  کرونا  اجتماعی 
شده  یاد  همایش  مقاالت  از  شده  آوری 
عنوان  کنگره  این  در  داد:  ادامه  هستیم، 
شد که باید غربالگری و تدوین شناسنامه 
آموزان  دانش  برای  ویژه  به  روان  سالمت 
راستای  در  باید  ما  همچنین  شود.  انجام 
مردم  روان  سالمت  سواد  افزایش 
این  بدهیم.  آنها  به  را  الزم  آموزش های 
آموزش ها باید از دوران مدرسه آغاز شوند. 
همچنین مهارت هایی نظیر کنترل خشم، 
کنترل استرس، مهارت های ارتباطی و... را 

به دانش آموزان و مردم آموزش دهیم.

چرا در موقعیت های سخت به خود » دروغ « می گوییم؟

پلیس از ورود 8 تن گوشت فاسد
 به بازار جلوگیری کرد

»تنهایی« و »افسردگی« در راس 
آسیب های روانی ناشی از کرونا



وعده ساخت چهار میلیون واحد 
مسکونی محقق خواهد شد

دشمن اکنون در یک جنگ ترکیبی
 چند الیه صف آرایی کرده است

صفحه )4(صفحه )4(

جلسه شورای عالی مسکن عصر  روز)شنبه( به ریاست معاون اول 
رییس جمهور برگزار و برنامه های تأمین مالی مسکن برای دهک 
های کم درآمد و متوسط مورد بحث و بررسی قرار گرفت. محمد 
با حضور وزرای کشور، راه و شهرسازی،  این جلسه که  مخبر در 
نیرو، نفت، جهاد کشاورزی و روسای بانک مرکزی و سازمان برنامه 

و بودجه و همچنین مسئوالن دستگاه های مربوطه...

رئیس سازمان پدافند غیرعامل کشور گفت: بازدارندگی ایران در 
حوزه دفاعی، دشمن را وادار کرده است راهبرد خود را به سمت 
حوزه  در  ویژه  به  جانبه  همه  و  حداکثری  فشار  و  جنگ  مادون 
اقتصادی و سایبری ببرد.  سردار غالمرضا جاللی طی سخانی در 
نشست دو روزه مدیران کل پدافند غیرعامل استانداری ها با بیان 

اینکه حوزه ماموریتی سازمان پدافند غیرعامل کشور،...
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قلع و قمع ۱۰ هکتار
 باغ غیرقانونی در گچساران

چرا در موقعیت های 
سخت به خود 

» دروغ « می گوییم؟ 

مدیر عامل شرکت توزیع نیروی برق استان:

۱28 پروژه برق رسانی در 
استان به بهره برداری رسید

و  کهگیلویه  برق  نیروی  توزیع  شرکت  مدیرعامل 
بویراحمد گفت : در ۶ماه گذشته ۱۲۸ پروژه برق 
از ۲۵۷ میلیارد تومان در  اعتباری بیش  با  رسانی 
مناطق مختلف این استان افتتاح و به بهره برداری 
در  شنبه  روز  زاده  معتمدی  جمال  است.  رسیده 
حاشیه بازدید از آخرین روند خط ۲ مداره شهید 
سلیمانی در دهدشت به خبرنگاران گفت: در ۶ماهه 
گذشته، ۱۲۸ پروژه برق رسانی در مناطق شهری و 
روستایی استان کهگیلویه و بویراحمد افتتاح شده 

که بیش از ۵۰ هزار مشترک از آن بهره برده اند.
احداث،  روستایی،  رسانی  برق  اینکه  بیان  با  وی 

اصالح و بهینه سازی شبکه های برق، کاهش...

رهبر انقالب اسالمی در دیدار شرکت کنندگان 
در اجالس مجمع جهانی اهل بیت)ع( تاکید 
از  الهام  با  اسالمی  جمهوری  که  کردند 
عقب  را  استکبار  هفت سر  اژدهای  اهل بیت 

راند و پیشرفت کرد.
معظم  رهبر  ای  خامنه  اهلل  آیت  حضرت 
دیدار  در  )شنبه(  روز  صبح  اسالمی  انقالب 
اعضای مجمع جهانی اهل بیت)ع( و میهمانان 
شرکت کننده در هفتمین کنگره این مجمع، 
دنیای  در  را  اهل بیت  محبوبیت  و  عظمت 
کردند:  تأکید  و  خواندند  بی نظیر  اسالم 
برافراشته  پرچم  عنوان  به  اسالمی  جمهوری 
است  معتقد  سلطه،  نظام  مقابل  در  اهل بیت 
مذهبی،  فاصل  خط  هیچ  اسالم  دنیای  در 
قومی، فرقه ای و نژادی، حقیقی نیست و تنها 
خط فاصل برجسته و حقیقی، مرزبندی میان 
با جبهه کفر و استکبار جهانی  دنیای اسالم 

است.
به  مؤکد  توصیه  با  خامنه ای  آیت اهلل  حضرت 
از  گیری  بهره  برای  اهل بیت  جهانی  مجمع 
عظمت و محبوبیت اهل بیت در دنیای اسالم 
افزودند: مجمع باید پایگاه و محل الهام گیری 
معارف  از  مشتاق  جانهای  و  مسلمانان  همه 
که  کند  عمل  گونه ای  به  و  باشد  اهل بیت 

زینت اهل بیت شود.
مجموعه ای  را  اهل بیت  معارف  انقالب،  رهبر 
و  بشر  آحاد  مختلف  نیازهای  همه  از  کامل 
جوامع  گفتند:  و  خواندند  بشری  جوامع 
اهل بیت  معارف  ابعاد  همه  به  امروز  اسالمی 
با  باید  جهانی  مجمع  و  دارند  جدی  نیاز 
از  استفاده  و  صحیح  و  دقیق  برنامه ریزی 
این  تأثیرگذار،  ابزارهای  و  معقول  شیوه های 

وظیفه سنگین را انجام دهد.
نظام  برافراشته  پرچم  به  اشاره  با  ایشان 
استکبار  نظام  مقابل  در  اسالمی  جمهوری 
جهان  شیعیان  و  اهل بیت  پیروان  افزودند: 
اژدهای  مفتخرند که نظام اسالمی در مقابل 
به  هفت سر نظام سلطه، سینه سپر کرده و 
اعتراف خود مستکبران، بسیاری از نقشه های 

آنان را به شکست کشانده است...

گچساران  آبخیزداری  و  طبیعی  منابع  اداره  رئیس   
در  سال  پنج  باالی  مرکبات  باغ  هکتار   ۱۰ گفت: 
منطقه تلخاب شیرین این شهرستان مطابق با قانون 
حاشیه  در  شنبه  روز  نظری  مجید  شد.  قمع  و  قلع 
قلع و قمع اراضی ملی گچساران افزود: این اقدام در 
و  بدوی  محاکم  از  صادره  آرای  مفاد  اجرای  راستای 

تجدیدنظر استان در گچساران انجام شده است.
وی بیان کرد: با متخلفانی که بدون مجوز قانونی اقدام 
کنند،  ملی  های  زمین  در  مثمر  درختان  کاشت  به 
مقدار  این  داشت:  اظهار  نظری  شود.  می  برخورد 

اراضی ملی با صدور احکام قضایی و تالش...

رئیس منابع طبیعی گچساران خبر داد:

2

2

2 4

سرپرست دانشگاه علوم پزشکی یاسوج گفت: 

هیچ شهرستانی از استان در 
وضعیت قرمز و آبی کرونایی

 قرار ندارد

فعال سیاسی و فرهنگی 
کهگیلویه و بویراحمد درگذشت

فرهنگی  و  سیاسی  فعاالن  از  الهوتی  قادر  سید 
استان صبح روز )شنبه (در اثر عارضه بیماری پس 
از تحمل درد و رنج در بیمارستان شیراز درگذشت.

جمهوری اسالمی اژدهای 
هفت سر استکبار را عقب راند

2

2

در کهگیلویه و بویراحمد؛

بیمه ،
حلقه مفقوده کشاورزی

3

ایران  ساز  آینده  و  برنا  جوانان  گفت:  محاسبات  دیوان  رییس 
باید  آنان  دارند،  قرار  تبیین  جهاد  مقدم  خط  در  اسالمی 
دستاوردهای انقالب اسالمی را به همگان معرفی کرده و فضای 

مجازی را میدان تحرک مومنانه خود کنند.
مهرداد بذرپاش در جمع شرکت کنندگان در چهاردهمین کنگره 
اتحادیه انجمن های اسالمی دانش آموزان که در اردوگاه شهید 
باهنر تهران درحال برگزاری است، گفت: اتحادیه انجمن های 
اسالمی مجموعه ای اصیل و مطمئن برای کار اجتماعی مومنانه 
و محلی برای زیست اجتماعی، جذاب و اثربخش است. شما می 
نوجوانان  اجتماعی  بزرگ  سازمان  به  تبدیل  را  اتحادیه  توانید 
ایرانی کنید. کمیت به اندازه کیفیت مهم است و بایست روزی 
برسد که همه دانش آموزان عضو انجمن های اسالمی باشند و 

می شود روی این موضوع هدفگذاری کرد.
رئیس کل دیوان محاسبات کشور در ادامه با اشاره مطالبه مقام 
در  انقالب  رهبر  افزود:  کشور،  جوان  جامعه  از  رهبری  معظم 
بیانیه گام دوم از تمدن نوین اسالمی سخن به میان می آورند 
این  ادامه تصریح می کنند که دو مقوله مهم در نیل به  و در 
هدف، ظرفیت مادی و نیروی انسانی جوان و مستعد است که 
بحمداهلل شما نسل آتی ایران اسالمی مصداق آن هستید. جهاد 
تاکید می  روی آن  نکته دیگری است که رهبری دائماً  تبیین 
کنند که مهمترین سرفصل آن موضوع امیدآفرینی است. شما 
جوانان برنا و آینده ساز ایران اسالمی در خط مقدم جهاد تبیین 
قرار دارید که با روشنگری هم سن و ساالن خود، دستاوردهای 
را  مجازی  فضای  و  کرده  معرفی  همگان  به  را  اسالمی  انقالب 

میدان تحرک مومنانه خود کنید.
های  الزمه  دیگر  از  را  ملی  نفس  به  اعتماد  تقویت  بذرپاش، 
و  را  خودتان  وجه  هیچ  به  کرد:  تاکید  و  دانست  امیدبخشی 
کشورتان را دست کم نگیرید و با افتخار ایرانی بودنتان را فریاد 
بزنید. کارهایی در این کشور شده و در حال انجام است که با 
وجود انواع و اقسام تحریم ها و سنگ اندازی ها، حتی در تصور 
هم نمی گنجد. بدانید که برای باال نگه داشتن پرچم این آب 
در  پرچم  این  اینک  و  ریخته شده  زیادی  های  و خاک، خون 

دستان شماست.
این عضو هیات علمی دانشگاه در توصیه دیگری اظهار داشت: 
همیشه روحیه نقادانه و مطالبه گرانه خود را حفظ کنید و به 
و  بپرسید  از مسئوالن خود سوال  نباشید.  راضی  موجود  وضع 
از ایشان پاسخ قانع کننده بخواهید. شما جوانید و ارتباطاتتان 
با بدنه مردم قوی است. هیچگاه این رابطه را کمرنگ نکنید و 
از  اینکه  ضمن  نشوید.  گیری  تصمیم  دربسته  های  اتاق  اسیر 
خودمحوری فاصله بگیرید و روحیه کار جمعی و تشکیالتی را در 
خود تقویت کنید. تیم سازی قوی را در سرلوحه برنامه هایتان 

قرار دهید و از هم اکنون برای حل مشکالت کشور فکر کنید.

و  فراز   ۱4۰۱ سال  آغاز  از  گذشته  ماه های  طی  ایران  در  اینترنت 
نشیب هایی را طی کرده و در مقاطعی با کندی یا اختالل رو به رو 

شد که هر کدام دالیلی داشت.
کندی  با  کشور  اینترنت  بار  چندین  تاکنون  جاری  سال  تیرماه  از 
داشته  را  خود  دالیل  زمانی  دوره  هر  در  و  شده  روبه رو  اختالل  و 
است. در تاریخ ۱۶ خردادماه امسال مصرف برق کشور در زمان اوج 
مصرف به مرز ۶۰ هزار مگاوات رسیده بود که عدد بسیار بزرگی به 
شمار می رفت و این رقم از آخرین زمان مصرف سال گذشته ۵۰۰۰  
مگاوات بیشتر بود. هرچند از سوی مسئوالن صنعت برق اعالم شده 
بود که شبکه برق کشور بدون مشکل و پایدار است و مشکلی برای 
تأمین برق وجود ندارد، اما در برخی نقاط شاهد خاموشی هایی بودیم 
و  موبایل  آنتن های  قطعی  گذشته  سال های  مانند  مسئله  همین  و 

اینترنت و در نتیجه کندی اینترنت را به دنبال داشت.
پس از آن در تیرماه سال جاری بود که اینترنت با کندی کلی مواجه 
قطعی  را  آن  دلیل  اطالعات  فناوری  و  ارتباطات  وزیر  و  بود  شده 
گسترده ای که طی دو، سه شب در همان ماه اتفاق افتاده بود، اعالم 

کرد.
امسال  مردادماه  سوم  در  اجتماعی  شبکه های  کاربران  همچنین 
اختالل  با  تهران  در  اول  همراه  و  خانگی  اینترنت  که  کردند  اعالم 
روبه رو شده بود؛ خبری که یکی از رسانه های کشور به نقل از شرکت 
مخابرات منتشر کرده بود اما از بروز این اختالل در نقاط دیگری از 

کشور هم مشاهده می شد.
در همین رابطه اداره کل ارتباطات و امور بین الملل شرکت مخابرات 
اعالم کرد اختالل ایجاد شده باعث قطعی موقت اینترنت »دربرخی 
ایران  بعد شرکت مخابرات  اما در ساعاتی  نقاط کشور« شده است؛ 
ایران  مخابرات  شرکت  به  ارتباطی  اینترنت،  »قطعی  کرد  اعالم 
ندارد.«؛ همچنین برخی از فعاالن این حوزه گفته بودند »اختالل در 

مرکز ارتباطات زیرساخت« سبب بروز این مشکل شده است.
در نهایت وزارت ارتباطات و فناوری اطالعات به نقل از روابط عمومی 
شرکت ارتباطات زیر ساخت گفت که اختالل مذکور بر اثر فرسودگی 
خطوط و تجهیزات انتقال، برق در شبکه اینترنتی برخی از مناطق 
این  کارشناسان  همکاری  و  پیگیری  با  که  بود  شده  ایجاد  تهران 
شرکت و هماهنگی شرکت توانیر مشکل برطرف و تمامی ارتباطات 

به حالت به پایدار درآمده است.
پس از آن هشتم مردادماه هم بر اثر قصور یکی از پیمانکاران شرکت 
چهار  حدود  و  بود  شده  قطع  نوری  فیبرهای  از  یکسری  مخابرات، 
ساعت ارتباطات چند استان اعم از مشهد، خراسان جنوبی، خراسان 

شمالی و کرمان دچار اختالل شده بود که برطرف شد.
بار دیگر، تاریخ ۱۰ مرداد سال جاری بود که شبکه اینترنت همراه و 
ثابت چندین شرکت با اختالل روبه رو و بعضا قطع شد. شبکه تلفن 
همراه نیز برای بعضی از کاربران در برخی از مناطق تهران از دسترس 
خارج شد و امکان برقراری تماس وجود نداشت. به دنبال این اختالل، 
برای  تهران  از مناطق  ثابت و سیار در بخش هایی  ارتباط مخابراتی 

برخی از مشتریان خانگی و تجاری دارای اختالل بود.

مخابرات  شرکت  الملل  بین  امور  و  ارتباطات  کل  اداره  اعالم  طبق 
ایران اختالل ایجاد شده در برخی از خطوط ارتباطی به علت آتش 
سوزی در یکی از حوضچه های ارتباطی منطقه ۸ مخابرات بود و در 
نتیجه ارتباط مخابراتی ثابت و سیار در مناطقی از شهر، مختل شده 
این  سریع  حل  منظور  به  فعالیت  مشغول  مخابراتی  کارشناسان  و 

اختالالت هستند.
همین  در  اطالعات-  فناوری  و  ارتباطات  وزیر  پور-  زارع  عیسی 
ایران  مخابراتی  شرکت  از حوضچه های  یکی  بود  کرده  اعالم  رابطه 
ارتباطات  قطع  سبب  که  شد  سوزی  آتش  دچار  کارگر  خیابان  در 
مشترکان  و  ساعت  پنج  چهار  مدت  به  ایرانسل  شرکت  مشترکان 

شرکت مخابرات شد.
و  )مشهد  اخیر  حادثه  دو  این  برای  جلسه ای  شد  اعالم  همچنین 
تهران( برگزار شده و عامل اصلی که باعث بروز این حوادث شده بود، 
متأسفانه عدم رعایت اصول حرفه ای توسط این اپراتورها بود که در 

آن اصول پدافند غیر عامل هم رعایت نشده بود.
از سوی دیگر اعالم شد که مسئول پدافند غیرعامل وزارت ارتباطات 
تمام  هفته  دو  مدت  طی  که  است  شده  مأمور  اطالعات  فناوری  و 
را  اصلی  اپراتورهای  به  ابنیه متعلق  و  مراکز مخابراتی  و  حوضچه ها 
شود؛  برطرف  سرعت  به  دارد  وجود  مشکلی  اگر  که  کنند  بررسی 
شرکت مخابرات هم حتما باید ضرر و زیان مشترکان خود و ایرانسل 

را جبران کند.
اواخر هفته گذشته هم به دنبال بروز برخی اختالالت در برخی مناطق 
شمال کشور، شرکت ارتباطات زیر ساخت اعالم کرد که هیچ اختاللی 
در شبکه ارتباطات زیرساخت کشور وجود نداشته و سرویس دهی به 
اپراتورهای مخابراتی و ارائه دهندگان خدمات در الیه های دسترسی 
به روال عادی و معمول در جریان است و اختالل در ارتباطات برخی 

از مناطق شمال کشور مربوط به شرکت زیرساخت نیست.
شبکه  که  کرد  تاکید  زیرساخت  ارتباطات  شرکت  اساس  این  بر 
ارتباطات زیرساخت کشور وضعیت عادی و پایدار دارد و اختالل در 
مخابرات  به شرکت  مربوط  مناطق شمال کشور  از  برخی  ارتباطات 

ایران است.

شورای  مجلس  انرژی  کمیسیون  عضو  یک 
اسالمی، تاکید کرد: با توجه به نیازهایی که 
دارد  بنزین در سطح کشور وجود  در حوزه 
باید به تدریج به سمت واقعی کردن قیمت 
حامل های انرژی با در نظر گرفتن پیوست 

های اجتماعی و فرهنگی گام برداشت.
فریدون عباسی، درباره وضعیت تامین بنزین 
در سطح کشور، بیان کرد: در فصل تابستان 
به دلیل افزایش مسافرت ها، مصرف بنزین در 
افزایش داشته است، همچنین  سطح کشور 
تعداد افرادی که با خودروهای سواری تردد 
می کنند افزایش داشته است. از سوی دیگر 
نقل عمومی وضعیت  چون  وسایل حمل و 
برای  هستند  مجبور  مردم  ندارد  خوبی 
ترددهای درون شهری از خودروی شخصی 

استفاده کنند.
در برخی از مقاطع تولید داخل 

پاسخگوی نیاز بنزین نیست
که  سال هاست  کرد:  اظهار  ادامه  در  وی 
نشده  تقویت  رانی  اتوبوس  شهری  ناوگان 
موجود  که  اتوبوسی  محدود  تعداد  و  است 
در  توانند  نمی  مردم  است.  فرسوده  است، 
یک  هر  تا  بایستند  منتظر  اتوبوس  ایستگاه 
ربع یک اتوبوس بیاید. مردم اگر بخواهند از 
الزم  راحتی  نه  کنند  استفاده  نیز  آهن  راه 
را داشته و نه سرعت کافی را دارد. هواپیما 
نیز به تعداد کافی موجود نیست و پروازهای 
می  انجام  متعدد  تاخیرهای  با  نیز  هوایی 
هم  دست  به  دست  عوامل  این  همه  شود. 
نقلیه  وسیله  با  مسافرت  به  میل  تا  داده 
شخصی افزایش یابد و بالتبع مصرف بنزین 

افزایش یابد.
شورای  مجلس  در  کازرون  مردم  نماینده 
اسالمی، با طرح این سوال که آیا پاالیشگاه 
توانند  می  تابستان  ایام  در  ویژه  به  ما  های 
تولید  و  دهند  پاسخ  بنزین  مصرف  نیاز  به 
باالیی داشته باشند و در فصل زمستان نیز 
که نیاز داخلی کمتر می شود بنزین را صادر 
این  در  آید  می  نظر  به  کرد:  عنوان  کنند؟ 
زمینه  در  هستیم.  مواجه  اختالل  با  حوزه 
از  برخی  یکباره  به  و  داشته  کمبود  بنزین 
پمپ بنزین ها خالی از بنزین می شوند. از 

سوی دیگر وسایل حمل و نقلی که باید این 
های  لوله  خط  یا  و  کنند  حمل  را  سوخت 

انتقال دارای محدودیت است.
واقعی شدن قیمت حامل های انرژی

 نباید شوک اقتصادی به زندگی مردم 
وارد کند

ادامه  انرژی مجلس در  این عضو کمیسیون 
تاکید کرد: ما باید خود را آماده کنیم تا در 
مواقع نیاز، واردات بنزین نیز انجام دهیم اما 
قیمت  باید  کنیم  وارد  بنزین  بخواهیم  اگر 
بپردازیم.  را  آزاد  بازارهای  در  آن  جهانی 
دولت  شود  می  وارد  بنزین  این  که  زمانی 
داخلی  قیمت  با  تا  بپردازد  سوبسیدی  باید 
به دست مردم برسد. پس بهتر است که ما 
به تدریج قیمت حامل های انرژی را واقعی 
کنیم اما این اقدام باید به نحوی صورت گیرد 
که جامعه بتواند خود را تنظیم کرده و شوک 

اقتصادی یکباره به زندگی مردم وارد نشود.
دولت ها نباید تصمیمات امروز را به 

فردا بیندازند
که  پرسش  این  به  پاسخ  در  ادامه  در  وی 
بنزین  قیمت  است  این دولت ممکن  آیا در 
افزایش یابد؟ بیان کرد: دولت ها باید همیشه 
کارها  نباید  و  بگیرند  تصمیم  زمان الزم  در 
ها  دولت  تصمیمات  اما  بیندازند.  عقب  را 
فرهنگی  اجتماعی،  پیوست های  با  باید  نیز 
پیوست  نباید  فقط  شود.  انجام  روانی  و 
اقتصادی دیده شود. زمانی که قرار است یک 
کار اقتصادی صورت گیرد حتما باید تبعات 
اجتماعی آن نیز در نظر گرفته شود. دولت 
اقدام  به  جامعه  پاسخ  که  بسنجند  باید  ها 

اقتصادی آنها چه خواهد بود.
عباسی در پایان تاکید کرد: نباید در شرایط 
فشاریم،  تحت  دنیا  سوی  از  که  بحرانی 
تصمیمات داخلی در جهتی باشد که طرف 
های مقابل بتوانند فشار بیشتری به ما وارد 
کنند. باید با مردم رو راست بود. صدا و سیما 
و رسانه های فضای مجازی نیز نقش مهمی 
دارند که موضوعات را برای مردم به درستی 
تجزیه و تحلیل کنند. اگر مردم توجیه شوند 
آینده  نفع  به  که  اقداماتی  اجرای  در  قطعا 

کشور است کمک خواهند کرد.

جوانان 
فضای مجازی را میدان 
تحرک مومنانه خود کنند

عباسی عضو کمیسیون انرژی مجلس:دلیل مشکالت اخیر اینترنت  چه بود؟

قیمت حامل های انرژی
 باید به تدریج واقعی شود

امام علی علیه السالم
الَعفُو ُیفِسُد ِمَن اللَّئیِم بَِقدِر إصالِحِه ِمَن الَکریِم .

گذشت به همان اندازه که شخص بزرگوار را درست می کند،
 شخص فرومایه را تباه می گرداند. 
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سازمان غذا و دارو آمریکا هشدار می دهد؛
محصوالت روشن کننده پوست

 خطرناک هستند
داد  هشدار  متحده  ایاالت  داروی  و  غذا  سازمان 
که محصوالت روشن کننده پوست وقتی حاوی 
مواد مضر باشند، برای مصرف کنندگان خطرناک 
بیانیه خبری گفت  هستند. این سازمان در یک 
که مواد بالقوه مضر هیدروکینون یا جیوه هستند.

از  که  افرادی  داد  هشدار  دارو  و  غذا  سازمان 
کرده  استفاده  هیدروکینون  حاوی  محصوالت 
اند، دچار عوارض جانبی از جمله بثورات پوستی، 
تورم صورت و تغییر رنگ دائمی پوست شده اند. 
در همین حال، جیوه بسیار سمی است و می تواند 
و  بدن  ایمنی  و  گوارشی  عصبی،  سیستم  به 
همچنین ریه ها، کلیه ها، پوست و چشم ها آسیب 
برساند. محصوالت روشن کننده پوست به عنوان 
درمانی برای رنگ ناهموار پوست، آکنه، لکه های 
پیری، کک و مک و چین و چروک به بازار عرضه 
محصوالت  است  ممکن  شرکت ها  می شوند. 
محصوالت  عنوان  به  را  پوست  کننده  روشن 
سفید کننده، محو کننده، یا روشن کننده پوست 
مالنین  تولید  محصوالت  این  برسانند.  بفروش 
چشم  و  مو  پوست،  رنگ  مسئول  که  را  پوست 
جیوه  و  هیدروکینون  اما  می کند.  محدود  است، 

می توانند در طول زمان در بدن انباشته شوند.

محققان توصیه می کنند؛
کنترل قندخون نوجوانان دیابتی

 به تقویت مغز کمک می کند
نشان می دهد که  بالینی جدید  یک کارآزمایی 
کنترل   ۱ نوع  دیابت  به  مبتال  نوجوانان  وقتی 
بهتری بر قند خون خود داشته باشند، مغز آنها 
وقتی  دریافتند  محققان  برد.  می  بیشتری  بهره 
اغلب  که  جدیدتر  فناوری  با  را  درمان  نوجوانان 
گفته  مصنوعی”  “لوزالمعده  سیستم های  آن  به 
به  که  نوجوانانی  از  بهتر  کردند،  می شود، شروع 
دوره های  از  بودند،  پایبند  دیابت  سنتی  درمان 
نوبه  به  روند  این  شد.  جلوگیری  باال  خون  قند 
خود منجر به بهبود ساختار مغز و نمرات تست 
از  یافته ها  این  می گویند  کارشناسان  شد.   IQ
کودکان  برای  خون  قند  شدیدتر  کنترل  ارزش 
مبتال به دیابت نوع ۱ حمایت می کند. »سانجی 
دوتا«، معاون تحقیقات در بنیاد تحقیقات دیابت 
اگرچه  می دهد  نشان  »یافته ها  گفت:  نوجوانان، 
دیابت نوع ۱ می تواند بر رشد مغز کودکان تأثیر 
منفی بگذارد، اما می توان از این اثرات جلوگیری 
کرد یا حتی معکوس کرد. به این دلیل که شرکت 
سال سن   ۱۷ تا   ۱4 بین  آزمایش  در  کنندگان 
این  به  سالگی   ۸ از  قبل  آنها  همه  و  داشتند 
بیماری مبتال شده بودند.« با این حال، در طول 
را  خود  خون  قند  که  افرادی  ماه،  شش  مدت 
کنترل کردند، در ساختار مغز شأن، حالت عادی 
آزمون  یک  در  آنها  نمرات  همچنین  شد.  ثبت 
که  ادراکی«  »استدالل  استاندارد ضریب هوشی 
توانایی فرد برای تفکر انعطاف پذیر را می سنجد، 
از  ارشد  یافت. دکتر »آلن ریس«، محقق  بهبود 
در  تغییرات  استنفورد، گفت: »مشاهده  دانشگاه 
تصویربرداری مغز و نمرات آزمایش در یک بازه 

زمانی نسبتاً کوتاه، شگفت انگیز بود.«
کنترل  که  می دانیم  »ما  کرد:  خاطرنشان  ریس 
دقیق تر گلوکز ]قند خون[ می تواند از آسیب به 
قلب، و چشم ها  کلیه ها،  نظیر  اندام های مختلف 
جلوگیری کند.« به گفته او، »این مطالعه نشان 
برابر  در  کودکان  مغز  از  می توان  که  می دهد 

“اثرات مضر” قند خون باال نیز محافظت کرد.«
است  نوع ۲  از  بسیار کمتر  نوع ۱  دیابت  شیوع 
که به طور معمول در بزرگسالی بروز می کند و 
اغلب با چاقی همراه است. دیابت نوع ۱ ناشی از 
حمله نادرست سیستم ایمنی بدن به سلول های 
تنظیم  هورمون  انسولین،  که  است  پانکراس 
مبتال  افراد  می کند.  تولید  را  خون،  قند  کننده 
روز  هر  باید  ماندن  زنده  برای   ۱ نوع  دیابت  به 

انسولین مصنوعی مصرف کنند.
یافته محققان بلژیکی؛

بیماری های لوپوس و ام اس ریسک 
مشکالت قلبی را افزایش می دهند

مشکالت  ریسک  اس  ام  و  لوپوس  های  بیماری 
مطالعه  یک  نتایج  دهند  می  افزایش  را  قلبی 
بزرگ نشان می دهد که بیماری های خودایمنی 
احتمال ابتال به بیماری های قلبی را افزایش می 
دهند. بیماری های خود ایمنی مانند پسوریازیس، 
ام اس، لوپوس و دیابت نوع ۱ زمانی رخ می دهند 
که بدن درگیر حمله به اندام ها، بافت ها، مفاصل 
یا استخوان های خود می شود. این مطالعه نشان 
از  بیش  است  ممکن  بیماری ها  این  که  می دهد 
قلبی  ناراحتی های  به  ابتالء  احتمال  برابر  سه 
میان  در  به ویژه  خطر  این  و  دهند  افزایش  را 
کنراد«،  »ناتالی  است.  بیشتر  جوان تر  بیماران 
از  یکی  و  بلژیک  لوون  دانشگاه  اپیدمیولوژیست 
مزمن  »التهاب  گفت:  مطالعه،  این  نویسندگان 
مشکالت  اکثر  مشترک  مشخصه  سیستمیک  و 
خودایمنی است و نشان داده شده است که باعث 
انعقادی قلب و  از مشکالت  ایجاد طیف وسیعی 

خون می شود.«

مخبر عنوان کرد؛

وعده ساخت چهار میلیون واحد مسکونی 
در دولت سیزدهم محقق خواهد شد

جلسه شورای عالی مسکن عصر  روز)شنبه( به ریاست معاون 
مسکن  مالی  تأمین  های  برنامه  و  برگزار  جمهور  رییس  اول 
بررسی  و  بحث  مورد  متوسط  و  درآمد  کم  های  دهک  برای 

قرار گرفت.
و  راه  کشور،  وزرای  با حضور  که  جلسه  این  در  مخبر  محمد 
شهرسازی، نیرو، نفت، جهاد کشاورزی و روسای بانک مرکزی 
بودجه و همچنین مسئوالن دستگاه های  و  برنامه  و سازمان 
رییس  وعده  حتماً  اینکه  بر  تأکید  با  شد،  برگزار  مربوطه 
جمهوری برای ساخت چهار میلیون واحد مسکونی در دولت 
انجام  برنامه ریزی های  با  سیزدهم محقق خواهد شد، گفت: 
شده برای ساخت واحدهای مسکونی، روش های مختلف تأمین 

مالی مطابق با دهک های درآمدی پیش بینی شده است.
معاون اول رییس جمهور ادامه داد: باید تعداد واحدهای مورد 
نیاز برای هر دهک درآمدی و چگونگی ارائه تسهیالت و نحوه 
برای ساخت و ساز مشخص شده  اختیار قرار دادن زمین  در 
ارائه  با این دهک ها در روند  و دستگاه های ذیربط متناسب 
کمک برای ساخت و ساز حضور جدی و پررنگ داشته باشند.

مخبر همچنین با اشاره به گزارش وزارت مسکن مبنی بر شروع 
ساخت یک و نیم میلیون واحد مسکونی، تأکید کرد: در ساخت 
زیرساخت  باید  مسکن  ملی  نهضت  طرح  مسکونی  واحدهای 

های آب، انرژی و حمل و نقل در نظر گرفته شود.
تمام وزرای دولت  اول رییس جمهور خاطرنشان کرد:  معاون 
تأمین  نحوه  از  برنامه مشخص  و  بسته  تا یک  موظف هستند 
منابع و زمین مورد نیاز برای خانه دار شدن کارکنان وزارتخانه 
به  مناسب  اختیار  تفویض  این  بر  عالوه  دهند.  ارائه  خود 
استانداران داده شود تا بتوانند روند ساخت مسکن را خصوصا 

در شهرهای کوچکتر تسریع کنند.
رستم قاسمی وزیر راه و شهرسازی نیز دراین جلسه با اشاره 
به برنامه های این وزارتخانه در راستای آغاز طرح نهضت ملی 
مسکن تأکید کرد: در کل کشور یک میلیون و ۵۰۰ هزار واحد 
میلیون  برای یک  و همچنین  است  مسکونی در حال ساخت 
و ۹۰۰ هزار واحد مسکونی زمین اختصاص یافته و ساخت و 
ساز این واحدها آغاز شده که ظرف مدت زمان کوتاهی نیز با 
کمک دستگاه ها و وزارتخانه های مختلف برای سه میلیون  و 
۲۰۰ هزار واحد مسکونی در طرح نهضت ملی مسکن ، زمین 

اختصاص خواهد یافت.
راه و شهرسازی زمین  اینکه وزارت  به  اشاره  با  وی همچنین 
مورد نیاز برای ساخت بخشی از واحدهای مسکونی را تحویل 
داده و این واحدها در حال ساخت هستند، گفت: استانداری ها 
در هر استان می بایست پس از بررسی های الزم زمین مورد 

نیاز متقاضیان برای ساخت و ساز را تأمین کنند.
مردم  اختیار  در  زمین  که  استانی  هر  در  داد:  ادامه  قاسمی 
قرار داده شده است باید ظرف یکسال و نیم پس از آن خانه 
ساخته شود و همچنین وزارت راه و شهرسازی برنامه دارد تا 
با روش های »ساخت تدریجی«، »ساخت گروهی« و»ساخت 
با واگذاری به استانداری ها« روند ساخت و ساز در کشور را 

تسریع بخشد.
 ۶۰۰ تا  شده  مقرر  مسکن  بنیاد  با  توافقنامه  طی  افزود:  وی 
تحویل  مردم  به  سازمان  این  توسط  نیز  مسکونی  واحد  هزار 

داده شود.

سردار جاللی: 

دشمن اکنون در یک جنگ ترکیبی
 چند الیه صف آرایی کرده است

رئیس سازمان پدافند غیرعامل کشور گفت: بازدارندگی ایران 
در حوزه دفاعی، دشمن را وادار کرده است راهبرد خود را به 
سمت مادون جنگ و فشار حداکثری و همه جانبه به ویژه در 

حوزه اقتصادی و سایبری ببرد.
 سردار غالمرضا جاللی طی سخانی در نشست دو روزه مدیران 
کل پدافند غیرعامل استانداری ها با بیان اینکه حوزه ماموریتی 
سازمان پدافند غیرعامل کشور، تهدیدات انسان ساخت، نظامی، 
غیرطبیعی و CBRNE را شامل می شود، اظهار کرد: در این 
یعنی  این  داریم  فناوری سروکار  و  انسان  با دو موضوع  حوزه 
تهدیدات در این حوزه از پویایی و سیالیت برخوردار است. حال 
سوال اینجاست که آیا می توان در برابر این تهدیدات رویکرد 
ثابتی برای دفاع اتخاذ کرد. طبیعتا رویکردهای ما در پدافند 

غیرعامل نیز باید متناسب با نوع تهدیدات پویا باشد.
پدافند  بر  مبتنی  موفق  راهبرد  اتخاد یک  برای  افزود:  جاللی 
غیرعامل، قبل از هرچیز باید تهدید را بشناسیم و به سرعت آن 
را تشخیص دهیم. گام بعدی این است که بر مبنای آن تهدید، 
راهبرد دفاعی مبتنی بر پدافند غیرعامل را انتخاب، تدوین و 

عملیاتی کنیم.
رئیس سازمان پدافند غیرعامل کشور در ادامه به تشریح تغییر 
و تحوالت منطقه و تغییر راهبرد دشمن پرداخت و اظهار کرد: 
بازدارندگی ایران در حوزه دفاعی، دشمن را وادار کرده است 
راهبرد خود را به سمت مادون جنگ و فشار حداکثری و همه 

جانبه به ویژه در حوزه اقتصادی و سایبری ببرد.

سالمت

جامعه

کاریکاتور

اخطار جدید حزب اهلل به صهیونیست ها: فرصت زیادی ندارید 

حضرت آیت اهلل خامنه ای:

جمهوری اسالمی اژدهای هفت سر استکبار را عقب راند

رهبر انقالب اسالمی در دیدار شرکت کنندگان 
در اجالس مجمع جهانی اهل بیت)ع( تاکید 
از  الهام  با  اسالمی  جمهوری  که  کردند 
عقب  را  استکبار  هفت سر  اژدهای  اهل بیت 

راند و پیشرفت کرد.
معظم  رهبر  ای  خامنه  اهلل  آیت  حضرت 
دیدار  در  )شنبه(  روز  صبح  اسالمی  انقالب 
اعضای مجمع جهانی اهل بیت)ع( و میهمانان 
شرکت کننده در هفتمین کنگره این مجمع، 
دنیای  در  را  اهل بیت  محبوبیت  و  عظمت 
کردند:  تأکید  و  خواندند  بی نظیر  اسالم 
برافراشته  پرچم  عنوان  به  اسالمی  جمهوری 
است  معتقد  نظام سلطه،  مقابل  در  اهل بیت 
مذهبی،  فاصل  خط  هیچ  اسالم  دنیای  در 
قومی، فرقه ای و نژادی، حقیقی نیست و تنها 
خط فاصل برجسته و حقیقی، مرزبندی میان 
دنیای اسالم با جبهه کفر و استکبار جهانی 

است.
به  با توصیه مؤکد  آیت اهلل خامنه ای  حضرت 
از  گیری  بهره  برای  اهل بیت  جهانی  مجمع 
عظمت و محبوبیت اهل بیت در دنیای اسالم 
افزودند: مجمع باید پایگاه و محل الهام گیری 
معارف  از  مشتاق  جانهای  و  مسلمانان  همه 
که  کند  عمل  گونه ای  به  و  باشد  اهل بیت 

زینت اهل بیت شود.
را مجموعه ای  اهل بیت  معارف  انقالب،  رهبر 
و  بشر  آحاد  مختلف  نیازهای  همه  از  کامل 
جوامع  گفتند:  و  خواندند  بشری  جوامع 
اهل بیت  معارف  ابعاد  همه  به  امروز  اسالمی 
با  باید  جهانی  مجمع  و  دارند  جدی  نیاز 
از  استفاده  و  صحیح  و  دقیق  برنامه ریزی 

این  تأثیرگذار،  ابزارهای  و  معقول  شیوه های 
وظیفه سنگین را انجام دهد.

نظام  برافراشته  پرچم  به  اشاره  با  ایشان 
استکبار  نظام  مقابل  در  اسالمی  جمهوری 
جهان  شیعیان  و  اهل بیت  پیروان  افزودند: 
مفتخرند که نظام اسالمی در مقابل اژدهای 
هفت سر نظام سلطه، سینه سپر کرده و به 
اعتراف خود مستکبران، بسیاری از نقشه های 

آنان را به شکست کشانده است.
رهبر انقالب، رمز استواری جمهوری اسالمی 
الهام گیری از اهل بیت دانستند و افزودند:  را 
آن ستارگان درخشان با معارف نظری و سیره 
عملی خود به ما آموخته اند که چگونه با تدبر 

و عمل به قرآن، راه اسالم عزیز را بپیماییم.
جمهوری  پرچم  خامنه ای  آیت اهلل  حضرت 
خواندند  معنویت  و  عدالت  پرچم  را  اسالمی 
دنیای  که  است  طبیعی  و  بدیهی  گفتند:  و 
سلطه که همه باورها و اعمالش بر مادیات و 
پول و زور متکی است، در مقابل این پرچم به 

معارضه و دشمنی برخیزد.
استکبار  جبهه  رأس  در  را  امریکا  ایشان، 
خواندند و افزودند: امام بزرگوار با الهام از قرآن 
به همه یاد داد که خطوط فاصل غیرحقیقی 
میان جوامع اسالمی را کنار بگذارند و فقط 
یک خط فاصل یعنی مرزبندی دنیای اسالم 

با کفر و استکبار را قبول داشته باشند.
حضرت آیت اهلل خامنه ای خاطرنشان کردند: 
حمایت  که  بود  عمیق  باور  همین  براساس 
اول در دستور  از همان روزهای  از فلسطین 
کار انقالب اسالمی قرار گرفت و امام با همه 
وجود پای مسئله فلسطین ایستاد و جمهوری 

به همین هندسه سیاسی  امروز هم  اسالمی 
عمل  الشأن  عظیم  راحل  امام  شده  ترسیم 
وفادار خواهد  آن  به  نیز  آینده  در  و  می کند 

ماند.
ملتها  میان  موجود  بی نظیر  همدلی  ایشان، 
به  را  ایران  ملت  با  اسالم  دنیای  سراسر  در 
امام  راهبرد  به  ایران  مردم  پایبندی  علت 
نژادی  ای،  فرقه  مذهبی،  نفی خطوط  یعنی 
در جهان اسالم دانستند و افزودند: بر همین 
اساس ما همیشه همه کشورهای اسالمی را 
و  »شیعه  همچون  مسائلی  به  بی اعتنایی  به 
سنی«، »عرب و عجم« و دیگر خطوط فاصل، 

و عمل به مبانی و اصول دعوت کرده ایم.
به  دیگر  ملتهای  تشویق  انقالب،  رهبر 
علل  از  را  زورگویی ها  مقابل  در  ایستادگی 
عصبانیت نظام سلطه و دشمنی آنها دانستند 
و گفتند: خنثی کردن نقشه های جنایتکارانه 
نمونه  یک  که  مختلف  کشورهای  در  آمریکا 
متراکم  تبلیغات  باعث  بود،  داعش  آن 
کردن  متهم  و  شیعه هراسی،  و  ایران هراسی 
شده  دیگر  کشورهای  در  دخالت  به  ایران 

است.
اسالمی  جمهوری  اینکه  بر  تأکید  با  ایشان 
ندارد،  دیگر  کشورهای  در  دخالتی 
عجز  از  ناشی  را  گران  سلطه  اتهام زنی های 
پیشرفت های  از  جلوگیری  در  آنها  ناتوانی  و 
افزودند:  و  خواندند  اسالمی  نظام  چشمگیر 
البته همه باید در مقابل سیاستهای استکباری 

هوشیار باشند و با آنها همراهی نکنند.
کنونی  سیاست  خامنه ای،  آیت اهلل  حضرت 
خطوط  و  تفاوتها  کردن  رنگ  پر  را  استکبار 

برشمردند  اسالم  دنیای  در  غیرواقعی  فاصل 
جنگ  برای  نقشه کشی  و  تحریک  گفتند:  و 
شیعه و سّنی، عرب و عجم، شیعه با شیعه، و 
سّنی با سّنی که اکنون در برخی از کشورها 
بزرگ  شیطان  سیاست  می شود،  مشاهده 
آن  مقابل  در  باید  که  است  آمریکا  یعنی 

هوشیار بود.
اهل بیت  پیروان  اینکه  به  اشاره  با  ایشان 
باشند،  باید پرچمدار همبستگی و هم افزایی 
گفتیم،  اول  روز  از  همچنان که  افزودند: 
معنای  به  اهل بیت  جهانی  مجمع  تشکیل 
مقابله و دشمنی با غیرشیعه نیست و از ابتدا 
درست  راه  در  که  غیرشیعه  برادران  با  نیز 

حرکت کرده، همراهی کرده ایم.
این سؤال که »آیا  به  انقالب در پاسخ  رهبر 
توانایی مقابله با معارضه های دشمنان جهان 
توانایی  قطعاً  گفتند:  دارد«،  وجود  اسالم 
متوقف کردن و عقب راندن استکبار با توجه 
به ظرفیتهای نرم افزاری و سخت افزاری دنیای 

اسالم وجود دارد.
توکل  اسالمی،  معارف  و  »حقایق  ایشان 
مسئله  تاریخ،  به  امیدوارانه  نگاه  خدا،  به 
مهدویت« را از جمله ظرفیت های نرم افزاری 
جهان اسالم خواندند و با اشاره به بن بست های 
فکری غرب و نظام لیبرال دموکراسی افزودند: 
با  مستکبران  سخت افزاری،  زمینه  در  البته 
استعمارگری و استفاده از منابع دنیای اسالم 
قوی  را  خود  حیله ها،  انواع  بردن  به کار  و 
اسالم  دنیای  طبیعی  ظرفیتهای  اما  کرده اند 
اهمیت  که  است  زیاد  بسیار  پیشرفت  برای 
برای  امروز  گاز  و  نفت  یعنی  آن  نمونه  یک 

همه آشکارتر شده است.
شدن  شکوفا  خامنه ای،  آیت اهلل  حضرت 
شناخت  راسخ،  عزم  گرو  در  را  ظرفیتها 
دشمن، هدایتی همچون هدایت امام بزرگوار 
و کنار گذاشتن کم کاری ها دانستند و گفتند: 
الگو  یک  به عنوان  اسالمی  جمهوری  امروز 
انواع  مقابل  در  توانسته  زنده،  واقعیت  و 
و  نشان دهد  تاب آوری  دشمنی ها و حمالت 
آن نهال تازه روییده را به درختی کهن تبدیل 
کند. البته مقصود از الگو بودن، الگوگیری از 
ساختار سیاسی نیست بلکه تمسک به اصول 

و مبانی امام بزرگوار است.
آینده  کردند:  خاطرنشان  پایان  در  ایشان 
آینده روشنی است و مجموعه  اسالم  دنیای 
آن  در  بزرگی  نقش آفرینی  می تواند  شیعه 

انجام دهد.
در ابتدای این دیدار، حجت االسالم والمسلمین 
رمضانی دبیرکل مجمع جهانی اهل بیت)ع( از 
مجمع  این  عمومی  مجمع  اجالس  هفتمین 
که با حضور شخصیت هایی از ۱۱۷ کشور و با 
شعار »اهل بیت)ع( محور عقالنیت، عدالت و 

کرامت« برگزار شد، گزارشی بیان کرد.

بیان  با  بین الملل  مسائل  کارشناس  یک   
در  ملی  منافع  تامین  به دنبال  دولت  اینکه 
تامین  مذاکرات رفع تحریم ها است، گفت: 
ها  تحریم  رفع  مذاکرات  محور  ملی  منافع 
است و دولت سیزدهم از خطوط قرمز عقب 

نشینی نخواهد کرد.
از  خود  ارزیابی  در  گناباد  عابدی  رضا 
دولت  گفت:  سیزدهم  دولت  اولویت های 
سیزدهم در شرایطی امور کشور را به دست 
گرفت که معضالت متعددی در حوزه های 
کشور  در  بین المللی  و  منطقه ای  داخلی، 
تعداد  دلیل  به  کرونا  بحث  و  داشت  وجود 
تبدیل  کشور  اصلی  دغدغه  به  باال  تلفات 

شده بود.
دولت  افزود:  بین الملل  مسائل  کارشناس 
سیزدهم با تسهیل واکسیناسیون و مدیریت 
توانست  کرونا  حوزه  در  مناسبی  و  صحیح 
آمار را به شدت کاهش دهد و فضای کشور 
را از وضعیتی که بسیاری از کسب و کارها 
دچار مشکل شده و زندگی بسیاری از افراد 
به  قدری  بود  داده  قرار  تاثیر  تحت  جامعه 
مهمترین  از  یکی  شاید  که  برساند  ثبات 
سیزدهم  دولت  و  رئیسی  آیت اهلل  اقدامات 

بود و باید آن را ارج نهیم.
عابدی گناباد در مورد سیاست خارجی دولت 
سیزدهم اظهار کرد: متاسفانه در دولت قبل 
همه توجه ها به بحث برجام و تعامل با غرب 
معطوف  آمریکا  متحده  ایاالت  مشخصا  و 
شده بود و ما شاهد سیاست های منطقه ای 

غیرفعال از سوی ایران بودیم.
وی خاطرنشان کرد: البته درست است که 
در ابتکاراتی هم مطرح شد اما عماًل شاهد 
بودیم که در حوزه همسایگان توجه جدی 
چندانی برای گسترش روابط با همسایگان 
 ۹۰  -  ۸۰ به  نزدیک  و  نمی گرفت  صورت 
برجام  موضوع  به  دولت  دغدغه  درصد 
متمرکز شده بود و همه مسائل کشور را به 
برجام و بحث های سیاست خارجی مرتبط 

خروجی  هم  همان  متاسفانه  که  می کردند 
خاصی نداشت.

البته  کرد:  اظهار  دانشگاه  مدرس  این 
زمینه،   این  در  ارقام  و  آمارها  از  صرفنظر 
اما چیزی که در کف جامعه می بینیم این 
برجام  هم  اوباما  دوره  در  حتی  که  است 
نداشت.  مردم  زندگی  در  چندانی  خروجی 
شد  خارج  برجام  از  ترامپ  که  هم  زمانی 
از  آمریکا  خروج  با  برخورد  در  متاسفانه 
و  داشتیم  را  منفعالنه  سیاست های  برجام 
دلبستن دولت قبل به مکانیزم )اینستکس( 
به  هم  بودند  آن  به دنبال  اروپایی ها  که 

نتیجه نرسید.
از  حاضر  حال  در  شد:  یادآور  عابدی گناباد 
جمله اقداماتی که دولت سیزدهم در حوزه 
که  است  این  داده  انجام  خارجی  سیاست 
همه تخم مرغ ها را در بحث هسته ای نچیده 
و  با کشورهای همسایه  روابط  توسعه  به  و 

رشد مبادالت تجاری توجه ویژه ای دارد.
رشد  شاهد  ما  حاضر  حال  در  افزود:  وی 
آذربایجان،  جمهوری  با  تجاری  مبادالت 

کشورهای  و  مرکزی  آسیای  عراق،  ترکیه، 
حاشیه خلیج فارس هستیم. تالش هایی هم 
با کشورهای عربی  برای تعامل و گفت وگو 
انجام شده و مذاکرات با عربستان سعودی 

به شکل جدی تر دنبال شده است.
این کارشناس مسائل بین الملل عنوان کرد: 
نمی توان  که  هستند  مواردی  این ها  همه 
اقتصادی،  بحث های  در  را  آنها  خروجی 
سیاسی و منافع ملی در کوتاه مدت مشاهده 
آینده صبر  تا یکسال  باید  کنیم و معتقدم 
این  در  مثبت  خروجی های  شاهد  تا  کنیم 

عرصه ها باشیم.
مقتدرانه  پیگیری های  درباره  عابدی گناباد 
بحث  کرد:  بیان  تحریم ها  رفع  مذاکرات 
مورد  همواره  تحریم ها  رفع  برای  مذاکرات 
توجه دولت بوده است اما دولت قبل همه 
و  گذاشت  برجام  سبد  در  را  تخم مرغ ها 
مسائل کشور را برجام گره زده بود و حتی 
از سوی برخی مسئولین و رسانه ها ادعاهایی 
در بحث های زیست محیطی مطرح می شد 
را  بحث ها  همین  هم  اکنون  متاسفانه  که 

تکرار می کنند.
اکنون  که  موضوعی  کرد:  خاطرنشان  وی 
دولت  در  که  است  این  هستیم  شاهد 
نشد.  بیان  اینگونه حرف ها  رئیسی  آیت اهلل 
رفع  مذاکرات  که  همزمان  سیزدهم  دولت 
تحریم ها پیش  می رفت، برای رفع مشکالت 
کرونا  معیشتی،  مختلف  حوزه های  در 
منطقه،  کشورهای  با  روابط  گسترش  و 
مسائل  و  داد  تغییر  را  خود  سیاست های 
چشم  و  برد  پیش  طریق  این  از  را  کشور 
این  و  ندوخت  برجام  به  تنها  را  امید خود 

یکی از نکات مثبت این دولت است.
این مدرس دانشگاه اضافه کرد: این موضوع 
همچنین پیام خوبی به غرب داشت که اگر 
جمهوی  نرسد  نتیجه  به  برجام  مذاکرات 
را  خود  کارهای  می تواند  ایران  اسالمی 
صادرات  می بینیم  اینکه  کما  ببرد  پیش 
نفت و صادرات غیرنفتی افزایش پیدا کرد و 
سناریوی خنثی سازی و دور زدن تحریم ها 
از سوی دولت سیزدهم همزمان با مذاکرات 

پیش رفت.

دولت سیزدهم به دنبال تامین منافع 
ملی در برجام است

برجام  مذاکرات  اگر  گفت:  عابدی گناباد 
برای رفع تحریم ها به نتیجه رسید که بسیار 
نرسیدن  به نتیجه  در صورت  و  است  خوب 
معطل  را  دیگر  کارهای  کشور  مذاکرات، 

نگذاشته را پیش برده است.
را  اقتدار  پیام  این موضوع  وی عنوان کرد: 
در نظام بین الملل در پی داشت و آن اینکه 
توافق  یا  و  توافق  هرگونه  دنبال  به  دولت 
این است که  دنبال  به  بلکه  نیست  ضعیف 
منافع ملی تامین شود. اینها نکاتی بود که 
عنوان  به  آن  از  می توان  می رسد  نظر  به 
نکات مثبت در بحث مذاکرات احیای برجام 
یکسال  در  دولت  خارجی  سیاست های  و 

اخیر مدنظر قرار داد.

تامین منافع ملی 
محور مذاکرات رفع تحریم ها


