
مهمترین دستور وزارت 
اخذ تضمین در مذاکرات است 

عزم دولت برای کنترل شبکه بانکی
 در خلق نقدینگی جدی است 
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دستور  ترین  مهم  اینکه  بیان  با  خارجه  امور  وزارت  سخنگوی   
وزارت امورخارجه در مذاکرات، اخذ تضمین است، گفت: هر توافقی 
و اتفاقی شکل بگیرد اگر تضمینی وجود نداشته باشد، امکان دارد 
خارجه  امور  وزارت  سخنگوی  کنعانی  ناصر  شود.  نقض  مجددا 
دوشنبه  روز  گذشته  گفت:هفته  خبرنگاران  با  خبری  نشست  در 

میهمان آیت اهلل رئیسی و شنونده دیدگاه های رئیس جمهور ...

 عضو کمیسیون برنامه، بودجه و محاسبات مجلس از عزم دولت 
بانکی در خلق بی رویه نقدینگی، پایان دادن  برای کنترل شبکه 
به رفتارهای سوداگرانه بانک ها خبر داد. جعفر قادری با اشاره به 
اقدامات دولت در یکسال گذشته گفت: یکی از کارهای مهم دولت 
حذف ارز ترجیحی و پرداخت آن به صورت نقدی به مردم بود. 

عضو کمیسیون برنامه بودجه و محاسبات مجلس ...
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۳۵ درصد از شبکه توزیع آب
 شهر دوگنبدان فرسوده است

به صرف
 » عاشق شدن « نباید

 » ازدواج « کرد 

معاون آموزش متوسطه استان :

تزریق واکسن کرونا برای 
دانش آموزان اجباری نیست 
 معاون آموزش متوسطه اداره کل آموزش و پرورش 
اجباری  اینکه  بیان  با  وبویراحمد  کهگیلویه  استان 
برای تزریق واکسن برای دانش آموزان وجود ندارد 
گفت:۱۷۲هزار دانش آموز مقاطع مختلف تحصیلی 
روند.  می  مدرسه  به  امسال  مهرماه  استان  این 
محمد جمالی اظهار داشت:۲۰ هزار دانش آموز از 
این تعداد در پایه اول علم آموزی را آغاز می کنند.

وی بیان کرد:این دانش آموزان در سه هزار و ۱۸ 
مدرسه متشکل از هفت هزار و ۵۰۰ کالس درس 
معاون  کرد.  خواهند  آغاز  را  جدید  تحصیلی  سال 
آموزش متوسطه اداره کل آموزش وپرورش استان 

کهگیلویه وبویراحمد تصریح کرد:...

زراعی  سال  شروع  آیین  در  رئیس جمهور 
۱4۰۱ - ۱4۰۲ رونق اقتصاد کشور را در گرو 
و  دانست  کشاورزان  و  کارگران  تالش  و  کار 
یکی  به عنوان  »کشاورزی«  معرفی صنعت  با 
از مولفه های ملی اقتدار، اظهار داشت: کشور 
ایران باید استقالل خود را در بحث کشاورزی 
در  آن  انجام  که  کند  دنبال  غذایی  تأمین  و 
گرو حرکت جهادی کشاورزان و سازماندهی 

آن در وزارت جهاد کشاورزی است.
دوشنبه  روز  رئیسی«  ابراهیم  »سید  آیت اهلل 
در آیین آغاز سال زراعی جدید و با قدردانی 
که  زراعی  حوزه  در  برتر  تولیدکنندگان  از 
اظهار  شد،  برگزار  سران  اجالس  سالن  در 
داشت: نظارت جدی تر بر روند تولید تا عرضه 
دست  قطع  بر  عالوه  کشاورزی  محصوالت 
تا  می شود  سبب  سودجویان،  و  واسطه گران 

کاالها گران به دست مردم نرسد.
داد  اجازه  نباید  این که  بیان  با  رئیس جمهور 
اقتصاد کشور  و  را تضییع  دالل حق کشاورز 
را مختل کند، خاطرنشان کرد: محصول را از 
کشاورز به قیمت ناچیز می خرند و در میادین 
مرکزی تره بار قیمت بسیار متفاوت است و با 
توجه به این که کار همه بخش های کشاورزی 
شده،  متمرکز  یک جا  در  مجلس  مصوبه  با 
واسطه ها  دست  تا  می طلبد  بیشتری  نظارت 

و دالالن قطع شود.
و  مهم  امر  را  کشاورزی  رئیسی  آیت اهلل 
حتی  این که  بیان  با  و  برشمرد  ممتازی 
خداوند هم با تصریح بر »انتم زارعون ام نحن 
نسبت می دهد،  به خود  را  زراعت  الزارعون« 
به  باید  و  است  مبارکی  کار  زراعت  افزود: 
کشاورزی افتخار کرد؛ چون بهترین کارهاست 
و به لحاظ جایگاه بزرگ کشاورزی در فرهنگ 
دینی و برای اقتصاد خانواده و کشور، نقش آن 
برای خودکفایی و استقالل کشور مهم است.

گرو  در  را  کشور  اقتصاد  رونق  رئیس جمهور 
و  دانست  کشاورزان  و  کارگران  تالش  و  کار 
یکی  به عنوان  »کشاورزی«  معرفی صنعت  با 
از مولفه های ملی اقتدار، اظهار داشت: کشور 

ایران باید استقالل خود را در بحث ...

رئیس آبفا گچساران گفت: ۳۵ درصد از شبکه های 
توزیع آب شرب شهر دوگنبدان معادل ۳۵ کیلومتر 
زارعی  محمود  است.  بازسازی  نیازمند  و  فرسوده 
دوگنبدان  شهر  شهری  آب  شبکه  اصالح  افزود: 
ساالنه به ۱۱۰ میلیارد ریال اعتبار نیاز دارد. وی بیان 
انتقال آب  کرد:  ۳۱۰ کیلومتر شبکه توزیع  و خط 
از این  آشامیدنی در شهر دوگنبدان  وجود دارد که 
میزان ۲4۰ کیلومتر شبکه توزیع و مابقی خط انتقال 
تا ۳۰  را ۱۵  تاسیسات آب  است. زارعی  عمر مفید 
سال اعالم کرد و گفت: شبکه های آبرسانی دوگنبدان 

دارای قدمت 4۰ساله است...

رئیس آبفای گچساران  عنوان کرد:
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مدیر عامل شرکت توزیع برق استان گفت: 

رمزارزهای غیرمجاز دراستان 
 ۳۰ میلیارد ریال 
جریمه می شوند

شهردار باشت  خبر داد:

شهرداری باشت 
بیش از 200 میلیارد ریال

 بدهی دارد

رونق اقتصادی
 درگرو تالش کشاورزان است 

2

2

در کهگیلویه و بویراحمد ؛

چشم و هم چشمی ها 
مانع ازدواج آسان

3

معاون اول دولت حسن روحانی می گوید ماجرای تعیین نرخ 4۲۰۰ تومانی 
برای دالر که بعد از اعالم این نرخ از سوی او به »ارز جهانگیری« معروف 
شد، از »جفاهای تاریخی است که اگر دولت به آن ورود نمی کرد با جهش 
از  دست اول  و  تازه  روایتی  آغازگر  که  جمله ای  می شد.«  مواجه  عجیبی 
وضعیت بازار ارز ایران در زمستان سال ۹۶ است و در آن از نقش »ایادی 
از »خودداری  ارز،  بازار  از  برای جمع آوری دالر  برخی کشورهای منطقه« 
روس ها« برای دادن ارز به ایران و از پیشنهاد علی الریجانی رئیس وقت 

مجلس شورای اسالمی برای ثبات نرخ  تعیین شده خبر می دهد.
با عنوان فرعی »گزارشی تحقیقی  کتاب »بدون دود و آتش و خون« که 
درباره اثرات تحریم ها بر اقتصاد ایران« منتشر شده و نوشته بهراد مهرجو، 
ولی خلیلی و آرش پورابراهیمی است، روایت های ناگفته ای از درون دولت 
دوازدهم دارد که بیشتر متمرکز بر مقطع تاریخی خروج آمریکا از برجام، 
این  تاثیر  و  ایران  علیه  ترامپ  دونالد  دولت  بی سابقه  تحریم های  آغاز 
اقدامات بر اقتصاد کشور است. دوره ای که اسحاق جهانگیری آن را »جنگ 
اقتصادی« نامید و حسن روحانی از بی سابقه بودن تحریم های این دوره در 

طول کل حیات جمهوری اسالمی سخن گفت.
سه بخش آغازین این کتاب گزارش هایی از سه دیدار در سه مقطع زمانی 
نزدیک به هم با اعضای دولت دوازدهم ارائه می کند. دیدار اول بر سخنان 
حسن روحانی در جلسه ای با اعضای کابینه اش در روزهای منتهی به پایان 
اسحاق  با  دیداری  به  دوم  روایت  است،  متمرکز  دوازدهم  دولت  فعالیت 
بازمی گردد و روایت سوم در خرداد همان سال  بهار ۱4۰۰  جهانگیری در 

طی دیدار نویسندگان کتاب با محمد نهاوندیان شکل  می گیرد.
اسحاق جهانگیری در گفت وگوی خود با راویان کتاب سخنانش را با این 
جمله آغاز می کند: »یکی از دالیلی که می خواهم در انتخابات شرکت کنم، 
این است که به مردم بگویم طی این مدت چه بالهایی سر آن ها آوردند. این 

حرف ها را برای ثبت در تاریخ و اطالع مردم به آن ها باید گفت.«
آمریکایی ها کشتی به کشتی ما را تعقیب می کردند

او می گوید:»برجام حاصل تالش ظریف، روحانی و مقام معظم رهبری بود. 
اآلن  می شدیم،  خارج  برجام  از  ترامپ  از  بعد  اگر  زد.  بهم  را  آن  ترامپ 
هیچ امکاناتی برای مذاکره نداشتیم و بدتر اینکه ترامپ را خوشحال کرده  
انگار تمام  بودیم.« جهانگیری در این مصاحبه تاکید می کند که »عده ای 
امریکا را در  با تندروی، خواسته های  بود که  این گره خورده  به  منافعشان 
ایران پیاده کنند. این ها دشمن ملت ایران هستند.« و بعد یادآور می شود: 
»همان موقع که برخی از آقایان با سیاه نمایی مشغول این بودند که برای 
در جنگ  که  گذاشت  را  توانش  تمام  دولت  کنند،  هوادار جمع  خودشان 
اقتصادی دو کار مهم انجام دهد. مسئله اول اداره اقتصاد و مسئله دوم دور 

زدن تحریم ها بود.«
معاون اول دولت حسن روحانی از قصد امریکا برای جلوگیری از فروش نفت 
ایران سخن می گوید و از تعقیب »کشتی به کشتی« امریکایی ها برای تحقق 
این هدف یاد می کند. جهانگیری به بخشی از مسائلی که طی دوران جنگ 

اقتصادی رخ داد اشاره می کند و ادامه می دهد:»وقتی نظام بانکی آن ها علیه 
ایران را بستند. در این مقطع  به  انتقال پول  تمام مفرهای  ما شد، تقریباً 
مسئله اصلی ما جابه جایی پول های خارج کشور میان حساب ها بود. این کار 
را انجام دادیم. کار سختی بود. سخت تر اینکه چنین کاری را بدون اینکه 

یک دالر از منابع کشور هدر برود انجام دادیم.«
بعد از برجام ذخایر دالر در کشور به باالترین سطح رسید

او در بخش دیگری از این مصاحبه که به روایت نویسندگان، چهره اش را از 
خشم درهم  می برد، می گوید: »در دولت دهم، قرار بود طی دو مرحله ۳۵۰ 
بیاورند.  کشور  به  اسکناس  پالت  به صورت  آذربایجان  مرز  از  دالر  میلیون 
بعد در تهران ۳۱ میلیون دالر نیامد و سرنوشتش معلوم نشد. اسکناس ها 
را برداشته بودند و کسی هم مسئولیتش را قبول نکرد. این ها را مردم باید 
بدانند. بعد از برجام ذخایر اسکناس کاغذی دالر در کشور به باالترین سطح 
رسید. وقتی تحریم شروع شد، این اسکناس ها را برای وقتی ذخیره کردیم 

که همه مرزها را به روی ما ببندند که با اسکناس و نقدی خرید کنیم.«
فوالد می بردیم و به اسم غیر ایران را به طرف چینی می فروختیم

تحریم های  اعمال  از  پس  همسایگان  رفتار  به  روحانی  دولت  اول  معاون 
ترامپ اشاره می کند و می گوید: »در دوره قبلی تحریم ها حداقل امارات و 
کشورهای عربی همراه ایران بودند ولی در این دوره آن ها هم با ما نبودند. 
دقت کنید که در این مقطع چطور باید صادرات می کردیم؟ فوالد می بردیم  
و به اسم غیر ایران به طرف چینی می فروختیم. پول به حساب یک شرکت 
چینی ریخته می َشد و درنهایت با چند واسطه دیگر پول به ایران می آمد. 

اما در این مسیر هیچ تلفات مالی صورت نمی گرفت.«
وسط میدان جنگ بودیم

او مدیریت کشور در شرایط تحریم ها را به حضور در وسط میدان جنگ 
تجاری  سیاست  کشور  اقتصاد  اداره  »در  می دهد:  ادامه  و  می کند  تعبیر 
جدید را پیش گرفتیم. ما هم خیلی چیزها را می دانیم. اینکه اقتصاد باید 
آزاد باشد، رقابت توسعه پیدا کند و قیمت گذاری اشتباه است. اما مگر در 
مورد شرایط عادی صحبت می کنیم. ما وسط میدان جنگ بودیم. در همین 
دوره زمانی برای اداره اقتصاد کشور و کنترل تقاضای ارز، واردات ۲ هزار و 
۵۰۰ قلم کاال ممنوع شد. واردات خودروهای باالی ۲۵۰۰ سی سی را ممنوع 
کردیم. در همین دوره با تمام سختی ها و بدبختی ها، مواد اولیه کارخانه ها 
تأمین شد و هیچ کارخانه ای به دلیل عدم واردات مواد اولیه تعطیل نشد. 
این ها در چه زمانی رخ داد؟ وقتی که بتلذر جهانی به روی کشتی های ما 

بسته بود.«
چین تحت فشار امریکا چندین ماه کشتی های پتروشیمی ایران را 

در بنادرش معطل کرد
جهانگیری در بازگویی رخدادهای دوران جنگ اقتصادی به تاثیر تحریم ها 
بر رفتار کشورهایی همچون چین نیز اشاره می کند: »کشتی هایی که با ما 
نبود که  اینطور  با شماره پالکشان تحریم شده بودند. یعنی  کار می کردند 
مانند قبل بگویند استفاده از پرچم کشورهای دیگر ممنوع است. بلکه گفته 

بودند هر کشتی با ایران کار کند، خود آن کشتی را از ناوگان حمل و نقل 
دریایی کنار می گذارند.برای اینکه کشتی ها بتوانند با ایران کار کنند، بارها 
و بارها باید مالکان آن ها را عوض می کردیم. همین چین تحت فشار امریکا 
چندین ماه کشتی های پتروشیمی ایران را در بنادرش معطل کرد. با وجود 

تمام این مسائل ورود و خروج کاال به کشور متوقف نشد.«

روس ها به ایران ارز نمی دادند
به  اول رئیس جمهوری در پاسخ  این گفت وگو معاون  از  در بخش دیگری 
این پرسش که داستان ارز 4۲۰۰ تومانی چیست؟ توضیح می دهد: »اینهم 
از آن جفاهای تاریخی است. اگر دولت در آن مقطع ورود نمی کرد، قیمت 
ارز جهش عجیبی پیدا می کرد. از چند هفته قبل تر ایادی برخی کشورهای 
می کردند.  جمع  کاغذی  دالر  و  بودند  کرده   رخنه  ایران  بازار  در  منطقه 
میلیون  به کمتر ۱۰۰  بانک مرکزی  اسکناس  اسفند سال ۹۶ کل ذخایر 
دالر رسیده بود. روس ها به ایران ارز نمی دادند. تصور تحریم  کنندگان این 
بود که این وضعیت را ادامه دهند که فشار به تأمین کاالهای اساسی برسد 

و داستانی مانند آنچه برای پوشک رخ داد، بازهم تکرار شود.«

هنوز هم معتقدم تعیین قیمت 4۲۰۰ تومانی برای دالر
 تصمیم درستی بود

او به شب تعیین قیمت  ارز اشاره می کند و می گوید: »این جمع بندی همه 
اعضای جلسه بود. من اعالم کردم. هنوز هم معتقدم در آن مقطع زمانی 
تصمیم درستی بود. همه می گفتند وضعیت ارز خراب است. رئیس کل بانک 
مرکزی می گفت، باید ارز توزیع کنیم. دو سناریو وجود داشت. اول اینکه 
همین وضعیت را ادامه دهیم. اتفاق عجیبی هم نبود چراکه در طول دوره 
چهل سال گذشته، فقط هفت سال قیمت ارز آزاد بود. در دوره آقای هاشمی 
چندین نرخ ارز وجود داشت. در دولت اول آقای خاتمی ارز چندنرخی بود، 

بعد تک نرخی شد. در دولت احمدی نژاد هم ارز بازهم چند نرخی بود.«
قرار بود قیمت ارز باالتر رود ولی روحانی مخالف بود

است:  این  ارز  نرخ  تعیین  درباره  قوا  سران  بحث  از  جهانگیری  روایت 
اتفاقی بود که اجرا شد. یعنی تعیین قیمت واحد.  »سناریوی دوم همین 
قرار بود که قیمت ارز به عدد باالتری برود ولی آقای رئیس جمهور مخالف 
بودند و درنهایت 4 هزار تومان را پذیرفتند. بازهم بحث ها ادامه پیدا و کرد 
و قیمت 4 هزار و ۲۰۰ تومان اعالم شد. مسئله این است که عدد فیکس 
کاالیی  گروه بندی  بعد  کند.  تغییر  شرایط  اساس  بر  که  بود  قرار  و  نبود 
شد و تخصیص ارز صورت گرفت. سه ماه بعد در جلسه سران سه قوه که 
ارزی بحث شد همان موقع آقای الریجانی که رئیس  سیاست های جدید 
مجلس بودند، پیشنهاد داشتند که قیمت 4هزار و ۲۰۰ تومان ثابت بماند 

و سران موافقت کردند.«
سال ۹۶ می خواستیم به سمت اصالحات اقتصادی و توسعه برویم 

ولی تحریم ها بر سرمان خراب شد
او در دفاع از سیاست های اقتصادی دولت در مقطع تحریم ها، تصریح می کند: 
»در مقطع شدت گرفتن تحریم ها ما کارهایی کردیم که با روحیات خودمان 
هم سازگار نبود. اگر تقاضا برای ارز با آن تصمیم کنترل نمی َشد، معلوم نبود 
بعدازآن چه اتفاقاتی برای کشور رخ می داد. در دوران تحریم ها مسائل کشور 
به طورکلی عوض شد. اقتصاد ایران نیازمند برنامه های اصالحی بود. ما هم 
می دانستیم که چطور باید اقدام کنیم و اساساً در ابتدای سال ۹۶ موضوع 
این بود که به سمت اصالحات اقتصادی و توسعه برویم ولی تحریم ها ناگهان 
روی سر اقتصاد ایران خراب شد. همه چیز را عوض کرد. در این مقطع زمانی 

مجبور شدیم مدام با بخش نامه و اقدامات ضربتی اقتصاد را اداره کنیم.«

خیلی از موضوعات را کسی نمی دانست
انتقادات گسترده ای  جهانگیری در ادامه سخنانش با یادآوری مقطعی که 
به دولت صورت گرفت و گفته می شد در طول یک دوره زمانی شش ماهه،  
»این ها  می کند:  اظهار  است،  کرده  صادر  بخشنامه   ۱۲۰۰ از  بیش  دولت 
از  این است که شاید خیلی  انتقاد می کردند. دلیلش  به ما  را می دانم که 
موضوعات را کسی نمی دانست. حتی بخش خصوصی هم شاید به درستی 
نمی دانست که دولت زیر بار چه فشاری قرار دارد. البته خیلی از تصمیمات 
مقطعی بود و پس از رفع بحران، به حالت قبل بازمی گشت. سال ۹۸ تنها 

۱۵ میلیارد دالر منابع برای واردات کاالهای اساسی در اختیار داشتیم.«

وجود مجلس یازدهم برای اقتصاد به غیراز شوک هیچ چیز نداشت
به روایت کتاب، معاون اول دولت روحانی در بخش دیگری از این گفت وگو 
بازهم عصبانی می شود و اخم هایش درهم می رود، همان زمان که از رابطه 
مجلس یازدهم با دولت یاد می کند: »حضور مجلس یازدهم به غیراز شوک 
برای اقتصاد هیچ چیز نداشت. در مورد ارز فشار آوردند. برای بورس جلسه 
بورس  روز وضعیت  بعد چند  را هم دعوت می کردند.  وزرا  و  می گذاشتند 
صعودی شد و این ها خوشحال شدند و گفتند که حاصل جلساتشان بوده 
جمع  را  جلساتشان  بی سروصدا  خیلی  شد،  نزولی  بورس  که  بازهم  ولی 
کردند. متأسفانه این مجلس حتی درک درستی نکرد که همه این فشارها 
و رفتارها در دورانی انجام می دهد که جنگ اقتصادی ادامه دارد و دولت به 

معنای واقعی تنهای تنهاست.«

رهبری گفتند اشکال شما این است که دیر تصمیم گیری می کنید
با رهبری هم اشاره می کند:»ماه رمضان،  او به جلسات خصوصی خودش 
بعد از برپایی نماز خدمت ایشان موضوعات را عرض کردم. ایشان گفتند، 
اشکال شما این است که چرا دیر تصمیم گیری می کنید. مدتی بعد در مورد 
برخی کارهای مجلس نامه ای خدمت ایشان نوشتم و گفتم کارهای آن ها 
ممکن است اوضاع را بهم بریزد. شاید درزمانی کمتر از ۲ ساعت پاسخ دادند 
قانون  این مجلس  بعداز  باید توجه شود.  و  و نوشتند مطالب مهمی است 

بودجه را تصویب کرد.«
حاصل تحریم، فساد است

می گوید:  و  می داند  فساد  را  تحریم،  حاصل  گفت وگو  این  در  جهانگیری 
»حجم تجارت ایران ۷۰ میلیارد دالر است. ۲۰ درصد این رقم در جیب 
کسانی می رود که در داخل کشور دنبال تحریم هستند. همین ها گروهی را 
در امارات بسیج می کنند که به ایران سرویس بدهند و درازای آن چندین 
تأسیس  شرکت  چین  در  سومی  گروه  کنند.  مالی  مطالبه  معمول  برابر 
می کنند و فقط قصدشان این است که مشتری ایرانی داشته باشند که در 
دوران تحریم، آن ها را سرکیسه کنند. مشخص است که کانال های ارتباطی 
آن ها کجاست؟ پشتوانه آن ها قدرت سیاسی در داخل ایران است. این ها با 

تحریم کاسبی می کنند. کاری هم به وضعیت مردم ندارند.«
به رئیسی گفتم از سال ۸۰ تاکنون فساد کم شده یا زیاد؟

پایان بخش سخنان معاون اول روحانی در این دیدار، اشاره به وجود فساد 
رفت،  هدر  احمدی نژاد  دولت  در  که  ارزهایی  »هنوز  است:  نهم  دولت  در 
شناسایی نشده است. در موضوع فساد خیلی ها دستگیر شدند که مربوط 
به دولت ایشان بودند.« او در نهایت از دیدار خود با سیدابراهیم رئیسی هم 
یاد می کند و حرف هایش با این جمله تمام می شود: یک بار به آقای رئیسی 
گفتم، از زمانی که رهبری فرمان مبارزه با فساد را در سال ۸۰ داده اند، فساد 
زیاد یا کم شده است؟ وقتی که برخوردها دوگانه باشد، همین می شود. حاال 

هم از دل مبارزه با فساد فقط فساد بیرون می آید.«

ناگفته هایی از تصمیمات اقتصادی دولت روحانی؛

روایت جهانگیری از ارز ۴200 تومانی
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ادارات خدمت رسان استان برای 
آغاز سال تحصیلی بانشاط کمک کنند

جمعه  امام  و  بویراحمد  و  کهگیلویه  در  فقیه  ولی  نماینده 
یاسوج از دستگاهها و ادارات خدمات رسان و شهرداری های 
نهاد  عنوان  به  را  پرورش  و  آموزش  تا  خواست  استان  این 
تحصیلی  سال  آغاز  برای  و  دریابند  تربیت  و  تعلیم  متولی 

بانشاط یاری کنند.
آیت سید نصیر حسینی در دیدار روابط عمومی های مناطق 
ادارات می  از همه  افزود:  استان  پرورش  و  آموزش  ۱۳گانه 
خواهیم با توجه به در پیش بودن بازگشایی مدارس کمک 
کنند خصوصاً دستگاههای خدمات رسان مانند آب ، برق ، 
گاز و تلفن در زمان بازگشایی کالس های درس ، انشعاب 
در  توانند  می  هم  ها  ،شهرداری  نکنند  قطع  را  مدارس 
پاکسازی محیط مدرسه و اطراف آن به مدارس کمک کنند 

تا سال تحصیلی با نشاطی را آغاز کنیم.
آموزش  خوب   وفعالیتهای  تالشها  از  تقدیر  ضمن  وی 
وپرورش استان گفت : امروز آموزش مهد پیشرفت ،توسعه و 
تعالی هر جامعه ای است  که اگر در بحث تربیت و آموزش 
جامعه   بسترهای  همه  شود   کاری  کم  یا  و  انگاری  سهل 

تحت تاثیر قرار خواهد گرفت.
امام جمعه یاسوج برنامه ریزی در همه مراحل و عرصه های 
زندگی  باالخص آموزش وپرورش را بسیار مهم بر شمرد و 
گفت: آنهایی که امروز در میدان در مقابل دشمن مقاومت 
امروز  و  تربیت شده دیروز هستند  آموزان  می کنند دانش 
باید به   ، هم دانش آموزان به عنوان سرمایه هایی برای فردا 

خوبی تربیت شوند.
آیت اهلل حسینی افزود : نقش دانشگاه در فرهنگ و تعالی 
جامعه مهم است اما اندیشه ها و باورها و آرمان گرایی افراد 
در دوران دانش آموزی شکل می گیرد که این نکته مهم و 

حیاتی بر عهده آموزش و پرورش است .
وی ادامه داد : کسانی که در آینده رهبر ، رئیس جمهور ، 
استاندار ، مدیر ، پزشک و هر شغل دیگری را انتخاب می 
کنند ، از همین مراکز تعلیم و تربیت آموزش و پرورش یعنی 
مدارس پرورش می یابند ، بنابراین تسامح و تساهل در امر 
آموزش و تربیت اصال پذیرفتنی نیست و نباید کاهلی صورت 

گیرد و حتما باید با برنامه اقدام شود.

شهرداری باشت 
بیش از 200 میلیارد ریال بدهی دارد

شهردار باشت گفت: بدهی های شهرداری این شهرستان در 
بخش های مختلف بیش از ۲۰۰ میلیارد ریال می باشد که 
برای حل مشکل عدیده این شهر نیازمند کمک دولت است.

سید رضا حسینی افزود: از این میزان بدهی نزدیک به ۷۰ 
میلیارد ریال مربوط به تامین اجتماعی است.

جریمه  و  بیمه  حق  بابت  بدهی  میزان  این  کرد:  بیان  وی 
تامین  به سازمان  بیمه کارگران و پرسنل  دیرکرد پرداخت 
اجتماعی می باشد. حسینی با بیان اینکه  میزان مطالبات 
 ۱۰۰ از   بیش  باشت  شهرداری   از  پیمانکاران  و  مردمی 
میلیارد ریال است گفت: بخشی دیگر از بدهکاری ها مربوط 
شهرداری   کارگران  حقوق  و  آالت  ماشین  تعمیر  هزینه  به 
کارکنان  ماه  هفت  حقوق  گفت:  باشت  شهردار  است. 
شهرداری باشت به روز نشده است و این افراد حقوق عقب 
افتاده دارند. وی با اشاره به کاهش درآمد شهرداری باشت و 
کاهش رقم  ارزش افزوده پرداختی به این شهرداری گفت: 
کاهش درآمدهای شهرداری باشت در حالی است که حقوق، 
بیمه و مزایای کارگران و سایر هزینه های شهرداری باشت 
ریال است. حسینی تصریح کرد:  ماهانه حدود ۱۰ میلیارد 
درآمد ناشی از عوارض بر ساخت و سازها یکی از مهمترین 
هم  که  شود  می  محسوب  شهرداری ها  پایداری  درآمدهای 
ساز  و  ساخت  و  تولید  اقتصادی،  مشکالت  دلیل  به  اکنون 
مسکن به کندی صورت می گیرد. وی با بیان اینکه شهرداری 
باشت هم اکنون ماشین آالت سنگین از جمله لودر، گریدر 
گفت:  ندارد  باشت  مردم  به  رسانی  خدمت  برای  غلتک  و 
شهرداری باشت برای تعمیر ماشین آالت سنگین خود نیاز 

به اعتبارات دارد.

تصادف در محور گچساران به باشت
 دو کشته و دو مصدوم برجای گذاشت

گفت:  بویراحمد  و  کهگیلویه  استان   ۱۱۵ اورژانس  رئیس 
و  کشته  دو  باشت  به  گچساران  محور  در   ۹۰ ال  واژگونی 
افزود:  نژاد  وحدت  جهانبخش  گذاشت.  برجای  مصدوم  دو 
مسیر  از  انحراف  حادثه  مصدومین  به  امدادرسانی  از 
داد. وی  _باشت خبر  ال ۹۰ در محور گچساران  خودروی 
اظهارکرد: حادثه انحراف از مسیر خودروی ال ۹۰ در محور 
گچساران_باشت در ساعت ۱۹ و ۲۱ دقیقه  روز۱4 شهریور 
سال جاری به مرکز پیام گچساران اعالم شد. رئیس اورژانس 
بالفاصله  اینکه  بیان  با  بویراحمد  و  کهگیلویه  استان   ۱۱۵
پایگاه ۳شهری گچساران  و  )ع(  امامزاده جعفر  پایگاه های 
شدند،  اعزام  نشین  کالغ  منطقه  در  حادثه  وقوع  محل  به 
خاطرنشان کرد: متاسفانه به علت شدت باالی آسیب دو نفر 
از سرنشینان خودرو در دم فوت نمودند . وحدت نژاد بیان 
کرد: دو مصدوم دیگر بعد از اقدامات درمانی الزم در محل و 
مسیر انتقال، به بیمارستان شهید رجائی گچساران منتقل و 

تحویل بخش اتفاقات شدند.

معاون آموزش متوسطه کهگیلویه و بویراحمد :

تزریق واکسن کرونا اجباری نیست 
 معاون آموزش متوسطه اداره کل آموزش و پرورش استان 
تزریق  برای  اجباری  اینکه  بیان  با  وبویراحمد  کهگیلویه 
واکسن برای دانش آموزان وجود ندارد گفت:۱۷۲هزار دانش 
به  امسال  مهرماه  استان  این  تحصیلی  مختلف  مقاطع  آموز 

مدرسه می روند.
محمد جمالی اظهار داشت:۲۰ هزار دانش آموز از این تعداد 

در پایه اول علم آموزی را آغاز می کنند.
مدرسه   ۱۸ و  هزار  سه  در  آموزان  دانش  کرد:این  بیان  وی 
تحصیلی  سال  درس  کالس   ۵۰۰ و  هزار  هفت  از  متشکل 

جدید را آغاز خواهند کرد.
استان  وپرورش  آموزش  کل  اداره  متوسطه  آموزش  معاون 
کهگیلویه وبویراحمد تصریح کرد:برنامه ریزی های الزم برای 

بازگشایی مدارس استان انجام شده است.
جمالی تاکید کرد:۹۵درصد از معلمان مناطق سیزده گانه این 
استان نیز ساماندهی و محل خدمت آنان مشخص شده است.

استان  وپرورش  آموزش  کل  اداره  متوسطه  آموزش  معاون 
هم  مدارس  فرم  لباس  مورد  در  وبویراحمد  کهگیلویه 
اما  بپوشند  لباس یک شکل  آموزان  گفت:خوب است دانش 
می  آموزان  دانش  و  نیست  نو  لباس  خریدن  برای  اجباری 

توانند از لباس های سال تحصیلی گذشته استفاده کنند.
جمالی درباره واکسن نیز اظهار داشت: اجباری برای تزریق 

واکسن برای دانش آموزان وجود ندارد.
تمامی  در  آموزش  جدید  تحصیلی  سال  کرد:در  اضافه  وی 

مقاطع به صورت حضوری است.
در  آموزش  جدید  تحصیلی  سال  در  کرد:  تصریح  جمالی 
تمامی مقاطع به صورت حضوری است و ممکن است بتوانیم 
کنیم  استفاده  نیز  شاد  برنامه  از  حضوری  آموزش  کنار  در 
اما صددرصد روند آموزشی مدارس به صورت حضوری انجام 

خواهد شد.

۳۵ درصد از شبکه توزیع آب
 شهر دوگنبدان فرسوده است

رئیس آبفا گچساران گفت: ۳۵ درصد از شبکه های توزیع آب 
شرب شهر دوگنبدان معادل ۳۵ کیلومتر فرسوده و نیازمند 

بازسازی است.
محمود زارعی افزود: اصالح شبکه آب شهری شهر دوگنبدان 

ساالنه به ۱۱۰ میلیارد ریال اعتبار نیاز دارد.
وی بیان کرد:  ۳۱۰ کیلومتر شبکه توزیع  و خط انتقال آب 
میزان  این  از  دارد که  آشامیدنی در شهر دوگنبدان  وجود 

۲4۰ کیلومتر شبکه توزیع و مابقی خط انتقال است.
زارعی  عمر مفید تاسیسات آب را ۱۵ تا ۳۰ سال اعالم کرد 
و گفت: شبکه های آبرسانی دوگنبدان دارای قدمت 4۰ساله 

است.
رئیس آبفا گچساران اظهار داشت: محله های رادک، پربالی، 
های  شبکه  بیشترین  دارای  سادات  فردوس،  باغ  لبنان، 

فرسوده است.
فرسوده  های  شبکه  بهسازی  و  اصالح  کرد:  تصریح  زارعی 
آب آشامیدنی به منظور جلوگیری از شکستگی های متعدد، 
فشار  تثبیت  و  آب  روی  کاهش هدر  آسان،  رسانی  خدمات 

شبکه آب آشامیدنی صورت می گیرد.
وی با اشاره به همکاری شهروندان و دستگاه های اجرایی در 
پرداخت به موقع آب بها گفت: پرداخت به موقع قبوض نقش 

مهمی در خدمات رسانی بهتر به شهروندان دارد.
آب  انشعاب  هزار   ۳۸ از  بیش  افزود:  گچساران  آبفا  رئیس 

آشامیدنی در شهر دوگنبدان وجود دارد.
وی تصریح کرد: تعمیر شکستگی های  شبکه های توزیع آب 
انجام  بندی  اولویت  اساس  بر  مختلف شهرستان  مناطق  در 

می شود.
رئیس آبفا گچساران گفت: در مناطق بافت فرسوده دوگنبدان 
تملک  و  معابر  بازگشایی  عدم  و  عمومی  معارضات  دلیل  به 
بازسازی شبکه  و  اصالح  زمین های مسکونی  برخی  نکردن 

های معیوب امکان پذیر نیست.

یک بیمار کرونایی در کهگیلویه و 
بویراحمد جان خود را از دست داد

رئیس دانشگاه علوم پزشکی یاسوج گفت: در ۲4 ساعت 
استان گزارش  از کرونا در  ناشی  گذشته یک مورد فوتی 
شده و شمار قربانیان این بیماری درکهگیلویه وبویراحمد 

به یک هزار و ۱4۷ نفر رسیده است.
محمد غالم نژاد روز دوشنبه در این  باره اظهار داشت: هم 
اکنون ۵۷ بیمار در بیمارستان های استان بستری هستند 
که ۱۳ نفر مبتالی قطعی و ۶ نفر از این بیماران در بخش 

مراقبت های ویژه تحت درمان هستند.
۱۹در  کووید  به  مبتالیان  مجموع  از  کرد:  اضافه  وی 
کهگیلویه و بویراحمد ۹۸هزار۶۲4نفر بهبود یافته گزارش 

شده است.
غالم نژاد با اشاره به آزمایش های انجام شده دراستان طی 
۲4 ساعت گذشته تصریح کرد: از ۱۶۱ نمونه دریافت شده 
از آزمایشگاه های استان شامل تست های پی سی آر ورپید 

تست ۲۷درصد موارد مثبت بودند.
آمار  اینکه  بیان  با  یاسوج  پزشکی  علوم  دانشگاه  رئیس 
مبتالیان به بیماری کرونا در استان روزانه در حال افزایش 
است گفت: پیش بینی می شود طی روزهای آینده آمار 
بیماران بدحال و مرگ های ناشی از کرونا در کهگیلویه و 

بویراحمد افزایش یابد.
وی به مردم استان توصیه کرد که در صورت داشتن هر 
گونه عالئم بیماری کرونا به پزشک مراجعه و مراقبت های 
الزم برای پیشگیری از انتقال بیماری این بیماری به دیگر 

اعضا خانواده و دیگران را داشته باشند.
غالم نژاد مهمترین راهکار برای پیشگیری از ابتال به کرونا 
را رعایت دستور العمل های بهداشتی و خودداری از عادی 
انگاری این بیماری دانست و اضافه کرد: مردم استان برای 
و  کرونا  از  ناشی  میر  مرگ  کاهش  و  ابتال  از  پیشگیری 
گیر  همه  و  خطرناک  بیماری  این  برابر  در  ایمنی  ایجاد 
واکسیناسیون خود را تکمیل و دوز یادآور را حتما تزریق 

کنند.

اجتماعی  و  امنیتی  سیاسی،  معاون 
خواستار  وبویراحمد  کهگیلویه  استاندار 
و  ازدواج آسان شد و گفت: چشم  ترویج 
شده  ساز  مشکل  استان  در  هم چشمی ها 

است.
ستاد  نشست  در  مهر  هاشمی  سیدجواد 
و  کهگیلویه  جوانان  امور  ساماندهی 
بویراحمد اظهار داشت: تبلیغ ازدواج آسان 
بر مبنای سبک زندگی اسالمی در جامعه 
فرهنگی  نخبگان  و  امر  متولیان  برای 
باشد، زیرا چشم و هم چشمی  در  اولویت 
ازدواج مشکل  بویژه جشن های  مراسمات 
ساز شده تا جایی که بسیاری از جوانان در 

هزینه ها مانده اند.
با  باید  رسامه ها  اینکه  بر  تاکید  با  وی 
بدعت های غلط مبارزه کنند، عنوان کرد: 
با فرهنگ سازی در خصوص ازدواج سالم 
به  می توان  جامعه  در  تدریجی  اصالح  و 
سمت افزایش ازدواج و کاهش آمار طالق 

رفت.
فرهنگ  ضرورت  بر  تاکید  با  هاشمی مهر 

و  صدا  ظرفیت  از  بهره گیری  و  سازی 
سیما، رسانه های گروهی و فضای مجازی 
افزود:  آسان،  ازدواج  ترویج  راستای  در 
تالش  استان  فرهنگی  حوزه  مسئوالن 
سمت  به  را  مردم  باور  و  ذهنیت  کنند 
ازدواج آسان و ساده جوانان معطوف کنند.

وی بر  ضرورت تاکید مکرر و فرهنگ سازی 
و نهادینه کردن بر تسهیل ازدواج جوانان 
ما، مشاورین،  بزرگان  و گفت:  اشاره کرد 
رسانه  جماعات،  و  ائمه جمعه  معتمدین، 
توانند  می  سیما  و  صدا  و  گروهی  های 
بهترین مروج سیره ائمه اطهار)ع( و سبک 
زندگی اسالمی برای ازدواج  آسان جوانان 

باشند.
را  جوانان  اشتغال  و  مسکن  هاشمی مهر 
و  موقع  به  ازدواج  امر  در  مهم  عامل  دو 
تسهیالت  داد:  ادامه  و  کرد  بیان  پایدار 
های  وام  ازدواج،  امر  برای  الحسنه  قرض 
تسهیالت  و  اشتغال  ایجاد  برای  بهره  کم 
برای احداث مسکن از جمله طرح نهضت 
برنامه  در  موارد  این  همه  مسکن  ملی 

دیده  جوانان  مشکالت  رفع  برای  دولت 
شده است.

وی با بیان اینکه، نگاه جوانان به شغل های 
کرد:  تصریح  شود  اصالح  باید  دولتی 
آموزش های فنی و حرفه ای برای جوانان 
اشتغال  برای  قیمت  ارزان  تسهیالت  و 
فارغ  برای  بنیان  دانش  های  فعالیت  و 
کار  برای  را  زمینه  دانشگاهی  التحصیالن 

و فعالیت جوانان مهیا کرده است.
استاندار  اجتماعی  و  امنیتی  معاون 
های  آسیب  به  بویراحمد  و  کهگیلویه 
و  جوانان  ازدواج  امر  در  مجازی  فضای 
فضای  گفت:  و  کرد  اشاره  آنها  اشتغال 
مجازی در جایی تهدید از ناحیه دشمنان 
است و در جایی هم فرصت است و تقویت 
مجازی  فضای  فرهنگ  و  ای  رسانه  سواد 
برای جوانان و از جمله خانواده ها بسیار 

مهم است.
از جلسات  یکی  هاشمی مهر تصریح کرد: 
که  است  جلسه  همین  راهبردی  و  مهم 
باید به صورت منظم برگزار شود و در آن 

خصوص  در  ها  بانک  عملکرد  گزارشات 
پرداخت تسهیالت به امر ازدواج، اشتغال 

و مسکن جوانان ارائه شود. 
در  سازی  فرهنگ  با  کرد:  بیان  وی 
تدریجی  اصالح  و  سالم  ازدواج  خصوص 
آن در جامعه، آمار طالق کاهش می یابد 

و آسیب های اجتماعی کم خواهد شد.
اشتغال  ایجاد  با  داد:  ادامه  هاشمی مهر 
زمینه امید در بین جوانان و جامعه بیشتر 
مسکن  و  سرپناه  احداث  با  و  شود  می 
جوانان احساس امنیت و آرامش می کنند 
و نتیجه همه این اقدامات در نهایت نشاط 

شادابی در خانواده ها و جامعه است.
فرهنگی،  دستگاه های  همه  از  وی 
استان  بانکی  شبکه  و  اجرایی  اقتصادی، 
خواست تا هرآنچه که در توان دارند و می 

توانند در حوزه جوانان بکار گیرند.
و  آموزش  و  ها  خانواده  هاشمی مهر 
پرورش را دارای رسالتی عمیق و سنگین 
فرهنگ  ترویج  برای  جایگاه  مهمترین  و 
اسالمی و تربیت نسل جوان جامعه بیان 
کرد و افزود: در حوزه جوانان بیشتر باید 
نظر  و روحی در زندگی مد  ابعاد معنوی 
موفقیت  عامل  تنها  مادی  رفاه  زیرا  باشد 
یک زندگی شایسته و مطلوب نخواهد بود. 
اجتماعی  و  امنیتی  سیاسی  معاون 
رشد  و  فرزندآوری  اهمیت  به  استانداری 
جمعیت تاکید کرد و گفت: با اینکه رشد 
جمعیت کم است اما غالب جمعیت استان 
جوانان هستند که باید سیاست گذاری و 

برنامه ریزی برای آنها داشت.
امور  در  را  دانشگاه ها  جایگاه  هاشمی مهر 
دانست  کارساز  و  مهم  بسیار  جوانان 
آموزش  بر  عالوه  ها  دانشگاه  گفت:  و 
محوری، پژوهش محوری، مهارت  آموزی 
کسب و کار مورد نیاز در  جامعه در قالب 
از  بیش  جوانان  امور  کردن  بنیان  دانش 

پیش تالش کنند.

پروژه تاالر مرکزی یاسوج از سال ۱۳۸۷ 
مترمربع  هزار   ۲۳ مساحت  به  زمینی  در 
کلنگ زنی شد و قرار بود روزی این تاالر 
دالیل  به  شود،  کشور  فرهنگی  قطب 
اما  ماند  کاره  نیمه  طرح  این  مختلف 
مردمی  دولت  های  پیگیری  و  اهتمام  با 
بارقه  طرح،  این  تکمیل  برای  سیزدهم 
های امید در دل عالقه مندان به فرهنگ 

و هنر روشن شده است.
یاسوج  مرکزی  ساخت  حال  در  تاالر 
با  هنری  و  فرهنگی  مجتمع  بزرگترین 
 ۱4 مترمربع  ۲۳هزار  بر  افزون  زیربنایی 

سال به صورت نیمه کاره مانده است.
بنای غول آسای زنگ زده در ورودی شهر 
یاسوج سال هاست که به عنوان اسکلتی 
کرده  خوش  جا  ای  گوشه  در  جان  بی 

است.
این طرح که از سال ۱۳۸۷ آغاز شده به 
دلیل کمبود اعتبار تاکنون به بهره برداری 

نرسیده است.
برگزاری  ظرفیت  و  قابلیت  تاالر  این 
های  همایش  و  ها  جشنواره  از  بسیاری 
بزرگ فرهنگی و هنری در سطح ملی را 

دارد.
یک  دارای  یاسوج  فرهنگی  بزرگ  تاالر 
 ۵۰۰ سالن  یک  نفره،   ۵۰۰ اصلی  سالن 
چندین  و  موسیقی  سالن  نمایش،  نفره 

سالن اختصاصی دیگر است.
در سفر وزیر وقت فرهنگ و ارشاد اسالمی 
و  کهگیلویه  استان  به   ۱۳۹۵ سال  در 
این  نخست  فاز  که  بود  قرار  بویراحمد، 
اتفاق  این  اما  برداری برسد  بهره  به  طرح 

صورت نگرفت.
حوزه  اهمیت  و  ضرورت  به  توجه  با 
انقالبی  بازسازی  که  است  نیاز  فرهنگ، 
صورت  کشور  در  فرهنگی  ساختارهای 
بگیرد که وزیر فرهنگ و ارشاد اسالمی با 
مهم دانستن این موضوع، تاکید کرده که 

دهه  چهار  در  فرهنگ  نشده  باز  گره های 
گذشته در همین یکسال دولت سیزدهم 

باز شده است.
یکی از گام های دولت در استان کهگیلویه 
پیگیری  فرهنگ  حوزه  در  بویراحمد  و 
است  یاسوج  فرهنگی  بزرگ  تاالر  تکمیل 
انجام  حال  در  آن  مقدماتی  کارهای  که 

است.

تاثیر وجود مراکز فرهنگی و هنری 
بر فرهنگ جامعه

برخی  وجود  کارشناسان،  نظر  اساس  بر 
آسیب های اجتماعی در استان به واسطه 
عوامل  از  یکی  که  است  مختلفی  دالیل 
و  فرهنگ  این حوزه حوزه  در  تاثیر گذار 
هنر است که در سالیان گذشته کارهای 
گونه  به  است  نگرفه  صورت  چشمگیری 
ای که معاون سیاسی، امنیتی و اجتماعی 
استاندار کهگیلویه و بویراحمد از مسئوالن 
حوزه امور اجتماعی و فرهنگی این استان 
ارائه  دنبال  به  پیش  از  بیش  خواسته 
راهکار و اقدام مناسب به منظور بهبود و 
پیشگیری از این مسائل در استان باشند.

دهد،  می  نشان  ها  پژوهش  که  آنگونه 
فرهنگ از رایج ترین واژه هایی است که 
در طول تاریخ برای شکل دادن به تمدن 
داشته  بنیادی  تأثیر  جهان،  زنده  های 

است. 
فرهنگ هر جامعه بر تمام ارکان آن تاثیر 
می گذارد و مراکز فرهنگی شهر مناسب 
ترین موسسه برای تمرین پذیرش فرهنگ 

شهروندی است.
زیر  از  یکی  عنوان  به  فرهنگی  فضاهای 
های  ویژگی  شناساندن  برای  ها  ساخت 
بومی  فرهنگ  کیفیت  ارتقا  فرهنگی، 
با سایر فرهنگ  ارتباط  منطقه و برقراری 

ها به شمار می روند.
به  هنری  فرهنگی  مجموعه  همچنین 

نقش  ارزشمند  و  موثر  کالبد  یک  عنوان 
مهمی در کیفیت بخشیدن به رویدادهای 

فرهنگی در شهرها دارد.
اسالمی  ارشاد  و  فرهنگ  مدیرکل 
کهگیلویه و بویراحمد گفت: شعار دولت، 
شعار  این  اساسا  و  است  بودن  مردمی 
به  فرهنگ  که  زیرا  دارد  فرهنگی  مبنای 
های  مولفه  تجلی  و  است  مردم  معنای 
مردم  بروز  و  ظهور  در  همیشه  فرهنگی 
خود را نشان می دهد بنابراین در تالشیم 
بٌعد مردمی فعالیت های فرهنگی و هنری 

در استان تقویت شود.
کارشناسان حوزه فرهنگ بر این باورند که 
توسعه فرهنگی یکی از شاخصهای اصلی 
خود باوری جامعه است، توسعه فرهنگی 
در قالب اهمیت دادن به ارزش های محلی 
و ملی، باید بتواند از طریق برنامه ریزیهای 
فرهنگی و اجتماعی به نیازهای معنوی و 

مادی افراد جامعه خود پاسخ دهد. 

محدودیت های اعتباری مانع از 
تکمیل تاالر مرکزی یاسوج شد

و  دنا  بویراحمد،  شهرستان های  نماینده 
مارگون در مجلس شورای اسالمی اظهار 
داشت: تاالر فرهنگ و هنر شهر یاسوج که 
سال ۸۷ کلنگ زنی شده قرار بود سه سال 
با  هم اکنون  اما  برسد  بهره برداری  به  بعد 
گذشت حدود ۱4 سال از وعده داده شده، 
هنوز افتتاح نشده و سازه فلزی این پروژه 
در کنار رودخانه بشار نیمه کاره رها شده 
تاالر  این  افزود:  روشنفکر  مهدی  است. 
دارای ۵۰ درصد پیشرفت فیزیکی است و 
به دلیل نبود اعتبارات الزم نیمه کاره رها 
سال  در  کرد:  بیان  روشنفکر  است.  شده 
به  که  بوده  قرار  تاالر  این  گذشته،  های 
بخش خصوصی واگذار شود اما متأسفانه 
صورت  مناسب  استقبالی  زمینه  این  در 

نگرفته بود.
سرگذشت تاالر مرکزی یاسوج 

کل  اداره  مطبوعاتی  و  فرهنگی  معاون 
بویراحمد پیش  ارشاد استان کهگیلویه و 
هنر  و  فرهنگ  تاالر  که  بود  گفته  این  از 
شهر یاسوج با زیربنای ۲۳ هزار متر مربع 

کلنگ زنی شد.
این  برای  تاکنون  افزود:  خردمند  رضا 
پروژه 4۳ میلیارد تومان هزینه شده است.

به  اقدام  ارشاد  وزارت  کرد:  عنوان  وی 
بخش  به  تاالر  این  مشارکتی  واگذاری 
و  خصوصی کرده و سرمایه گذار مشخص 
فرآیند تأیید صالحیت نیز طی شده است.

کل  اداره  مطبوعاتی  و  فرهنگی  معاون 
ادامه  بویراحمد  و  استان کهگیلویه  ارشاد 
داد: مقرر شده بود که تاالر فرهنگ و هنر 
به صورت مشارکتی در بازه زمانی ۲۰ تا 

۲۵ سال به سرمایه گذار واگذار شود.

تکمیل بزرگترین پروژه فرهنگی 
کهگیلویه و بویراحمد

ریزی  برنامه  و  مدیریت  سازمان  رئیس 
بزرگترین  گفت:  بویراحمد  و  کهگیلویه 
فرهنگی  تاالر  استان  فرهنگی  پروژه 
واگذار  به بخش خصوصی  یاسوج  ورودی 
 ۲۷۰ با  گذار  سرمایه  است  قرار  و  شده 
پایان  به  را  مجتمع  آورده  تومان  میلیارد 

برساند.
علی شهابی نسب افزود: کارهای مقدماتی 
در  فرهنگی  پروژه  بزرگترین  ساخت 

جنوب ایران در دست ساخت است.
و  است  ملی  طرح  این  داد:  ادامه  وی 
وزارت فرهنگ و ارشاد اسالمی در دولت 
و  پیگیری  را  پروژه  این  تکمیل  سیزدهم 

گام های موثری برداشته شده است.
ریزی  برنامه  و  مدیریت  سازمان  رئیس 
هم  کرد:  تاکید  بویراحمد  و  کهگیلویه 
اینک سرمایه گذار طرح با استاندار استان 
دیدار داشته و طرح به صورت ) BOT( به 

این سرمایه گذار واگذار شده است.
تمامی حمایت  داشت:  ابراز  نسب  شهابی 
های الزم از این سرمایه گذار انجام خواهد 
شد تا پروژه بزرگ استان راه اندازی شود.

ریزی  برنامه  و  مدیریت  سازمان  رئیس 
به  اشاره  بدون  بویراحمد  و  کهگیلویه 
افزود: ۱۰ درصد  اعتبار  این  میزان دقیق 
کارهای  سهم  استان،  عمرانی  اعتبارات 
و  دین  هنر،  و  فرهنگ  از جمله  فرهنگی 

مذهب و رسانه است.

در کهگیلویه و بویراحمد ؛

چشم و هم چشمی ها مانع ازدواج آسان

مجتمع بزرگ فرهنگی و هنری یاسوج
بزرگترین پروژه فرهنگی استان تکمیل می شود 

استان  برق  نیروی  توزیع  شرکت  مدیرعامل 
میلیارد   ۳۰ جریمه  از  بویراحمد  و  کهگیلویه 
ریالی دارندگان رمزارزهای غیرمجاز در یکساله 

اخیر در این استان خبرداد.
بررسی  کمیته  در  زاده   معتمدی  جمال 
در  غیرمجاز  رمزارزهای  با  مقابله  راهکارهای 
استان کهگیلویه و بویراحمد اظهار داشت: بیش 
یکساله  طی  غیرمجاز  رمزارز  دستگاه   ۳۵۰ از 
ضبط  و  کشف  استان  این  از  مناطقی  در  اخیر 
شده که جریمه ای معادل ۳۰ میلیارد ریال برای 

مالکان آنها صادر شده است.

غیرمجاز  ارزهای  رمز  کشفیات  بیشترین  وی 
در این استان را مربوط به شهرستان بویراحمد 
این  دارندگان  پرونده  افزود:  و  کرد  عنوان 
رمزارزها با مشارکت پلیس اقتصادی در تعزیرات 
حکومتی نیز بررسی و جریمه هایی شامل این 
تخلف از سوی تعزیرات حکومتی صادر می شود.

استان  برق  نیروی  توزیع  شرکت  مدیرعامل 
کهگیلویه و بویراحمد، استفاده غیرقانونی از برق 
برای رمز ارزهای غیرمجاز را بسترساز نوسانات 
کرد:  خاطرنشان  و  عنوان  برق  های  شبکه  در 
بر  عالوه  شوم  پدیده  این  از  غیرمجاز  استفاده 
از دالیل  مشترکان،  سایر  برقی  لوازم  به  آسیب 

قطعی و ناپایداری برق است.
معتمدی زاده گفت: فعالیت رمزارزهای غیرمجاز 

امیدواریم  و  دارد  خاموشی ها  در  موثری  نقش 
افراد به این نکته توجه ویژه داشته باشند و البته 
از  جلوگیری   ، شبکه  بار  پیک  کاهش  هدف  با 
خاموشی برق سایر مشترکان و همچنین مقابله 
این  مختلف  اکیپ های  غیرمجاز،  انشعابات  با 
شرکت به صورت مستمر مصرف برق در یاسوج 

و تمامی نواحی ۹ گانه را رصد می کنند.
وی، توان مصرفی هر دستگاه شناسایی شده را ۲ 
و ۱۵ دهم کیلووات عنوان و تصریح کرد: از همه 
مشترکان برق در این استان درخواست می شود 
کاهش  و  مصرف  مدیریت  الگوهای  رعایت  با 
مصرف خود به خصوص در ساعت های پیک بار، 
دستگاه  از  استفاده  به  مشکوک  مورد  گونه  هر 
ماینر غیرمجاز را به شماره ۱۲۱، ۱۱۳ و ۱۱4 

پاداش  از  تومان  میلیون   ۲۰ سقف  تا  و  اطالع 
نقدی بهره مند شوند.

و  کهگیلویه  استان  در  برق  صنعت  ارشد  ُمدیر 
بویراحمد گفت: بخشی از کشفیات دستگاه های 
حضور  با  و  مردمی  گزارش  با  رمزارز  غیرمجاز 
عوامل انتظامی، امنیتی، قضائی و پلیس امنیت 

اقتصادی و جرائم آگاهی صورت می گیرد.
 معتمدی زاده با اشاره به اهمیت مدیریت مصرف 
برای کاهش هزینه مصرفی برق هم، خاطرنشان 
ارایه  برق،  صنعت  مجموعه  تالش  تمام  کرد: 
خاموشی های  از  جلوگیری  و  مطلوب  خدمات 
این  در  عده ای  متاسفانه  اما  است  ناخواسته 
تولید  به  و  هستند  بیشتر  سود  فکر  به  شرایط 

بیت کوین اقدام می کنند. 

 رمزارزهای غیرمجاز دراستان 
 ۳0 میلیارد ریال جریمه می شوند
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متولد فروردین :
 شما امروز به عنوان عضوی از یک تیم بسیار مورد احترام هستید، 
اما ممکن است یک سری نظرات مخالف ظاهر شود و به کار تعاونی 
دسته جمعی شما لطمه بزند. حتی اگر شما دلیل خوبی برای انجام 
می توانند  شما  عملکردهای  دارید،  گروه  میل  برخالف  عملی  دادن 
توسط افرادی از گروه که مشکل ساز هستند سوءتعبیر شود. اگر شما 
اجازه دهید همه چیز به روال عادی خود پیش برود اثربخشی شما 

نهایتاً زیادتر خواهد شد.
متولد اردیبهشت :

 شما امروز نسبت به روزهای قبل حال و حوصله بیشتری دارید و به 
راحتی با شخصی که به حرفه شما وارد شده است به رقابتی حساس 
اتهام آمیز  باشد، وضعیتی  نیت شما هم خوب  اگر  می پردازید. حتی 
وارد  شما  علیه  تا  شوند  تحریک  دیگران  که  می شود  باعث  داشتن 

عرصه شوند.
متولد خرداد : 

در این اواخر فرصت های مناسب بسیاری چه از لحاظ جنبه اجتماعی 
و چه از لحاظ جنبه شخصی برای شما پیش آمده است اما متاسفانه 
شما نتوانسته اید از این فرصت های به نحو احسنت و عالی استفاده 
نگران  اما  امیدی شده اید  نا  و  یاس  نیز دچار  به همین خاطر  کنید 

نباشید زیرا الطاف خدواند دوباره شامل حال شما خواهد شد.
متولد تیر : 

آنقدر  این حال  با  باشید،  امروز بسیار پریشان و نگران  ممکن است 
توانایی دارید که احساسات ناخوشانید خود را به بهره وری و کارایی 
به دور  را  انتظارات خود  این است که  اول  باالیی تبدیل کنید. گام 

بریزید و بپذیرید که دقیقا نمی دانید به کجا دارید می روید.
متولد مرداد : 

شما باید قادر باشید که در یک موقعیت دشوار بهترین کار را انجام 
دهید اگر شریک یا دوست شما از نظرات شما پیروی نکرد شما کار 
خودتان را بکنید. اخیرا به خاطر رفتار عجیب و غریب کسی شوکه 
شده اید اما االن آماده اید که برای رسیدن به موفقیت و شادکامی در 

زندگی تان کاری بکنید. 
متولد شهریور : 

امروز شما می توانید در یک لحظه خیلی به خودتان مطمئن باشید 
سیر  می برید.  رنج  خود  باالی  نفس  به  اعتماد  از  دیگر  لحظه  در  و 
این  طی  می توانید  شما  اما  نیست،  جالب  اصاًل  روند  این  در  کردن 
را  خودتان  و  بفهمید  خودتان  مهمی درباره  خیلی  چیزهای  مراحل 

بهتر بشناسید. 
متولد مهر : 

نیاز پیدا کنید که به مسائل خانوادگی تان توجه  امروز  ممکن است 
بین  می تواند  اما  نیست،  ساز  مشکل  برایتان  کار  این  اگرچه  کنید، 
شما و ارتباطات اجتماعی و حرفه ای دیگرتان فاصله بیندازد. به جای 
اینکه به خاطر کارهایی که مجبورید انجامشان دهید اعتراض کنید، 
اولویت را به کارهایی بدهید که هم اکنون پیش روی شما قرار دارند 

و بعد به سر کار بروید.
متولد آبان :

 با وجود اینکه امروز از احساسات تان خوشتان نمی آید، اما می دانید 
که باید آنها را ابراز کنید. ولی هنر شما در این است که طوری آن را 
بیان کنید که کسی بدش نیاید. البته اگر از این کار خجالت بکشید، 

حل کردن مشکالت و حرکت کردن برایتان مشکل می شود. 
متولد آذر :

 با وجود اینکه اتفاقات بسیاری در زندگی شما در حال وقوع است 
ممکن است شما بخواهید که از کنار همه اینها بگذرید. البته شما نیاز 
خواهید داشت که در رابطه با کارتان موضع مشخصی اتخاذ کنید اما 
شما به طور غریزی میدانید که بهتر است انرژی خود را هدر ندهید 

و آن را برای مواقع ضروری نگاه دارید.
متولد دی : 

شما در این روزها سر در گم شده اید و نمی دانید باید چه کاری را 
انجام دهید و چه کاری درست است. از درون تان با مشکالت زیادی 
مواجهه هستید. شما فردی هستید که برای شروع یک کار مدام به 
شخصی احتیاج دارید که شما را هل دهد تا پیش بروید و شخص 
دیگری استارت کاری را برای شما بزند به همین دلیل مدام به دنبال 

فردایی دروغین هستید. 
متولد بهمن :

 امروز شما وقتی که به درخششهای ذکاوتتان پی می برید، تاحدی 
روشهای  به  نسبت  قدیمی تر  روشهای  اینکه  برای  می شوید،  دلسرد 
تندرو ای که االن به ذهنتان می رسند مطمئن تر هستند. روش شما 
اما  کنید،  رد  را  قدیمی  روشهای  کردن  آزمایش  که  نیست  اینگونه 

اکنون یک ایده واقعاً خوب می تواند شما را به شدت وسوسه کند.
متولد اسفند :

 احساساتی که شما درباره شخص خاصی دارید امروز ممکن است 
مشخص شود که کامال درست است. اما اگر بخواهید فقط براساس 
و  آشفتگی  دچار  شما  رابطه  است  ممکن  کنید  رفتار  احساسات 
پیچیدگی های دشواری شود. کنترل روی احساسات تان ممکن است 
طرف  به  زمانی  اگر  حال،   هر  به  باشد؛   معقول  کامال  سیاست  یک 
شخص دیگری تمایل پیدا کردید سخت است که در این رابطه کنونی 
تان بی طرف بمانید. با این وجود، بهترین کاری که می توانید بکنید 
این است که قبل از اینکه بسرعت حرکت کنید، خوب به عواقب راهی 

که در پیش گرفته اید بیندیشید.

۳
فال روز 

حد  از  بیش  مصرف  که  می دهد  نشان  تحقیقات 
غذاهای فوق فرآوری شده مانند سوسیس و کالباس 

می تواند خبر بدی برای روده بزرگ مردان باشد.
مواد  میزان  بیشترین  که  مردانی  خاص،  طور  به 
می کنند،  مصرف  را  شده  فرآوری  فوق  غذایی 
مصرف  کمتری  مقادیر  که  مردانی  با  مقایسه  در 
می کنند، ۲۹ درصد بیشتر در معرض خطر ابتالء به 
سرطان روده بزرگ هستند. اما خطر افزایشی برای 
فرآوری  فوق  غذاهای  از  بیشتری  مقادیر  که  زنانی 

شده را مصرف می کردند، وجود نداشت.

»لو وانگ«، نویسنده این مطالعه از دانشگاه تافتس 
ارتباط  از  شواهدی  مطالعه  »این  گفت:  بوستون، 
سرطان  و  شده  فرآوری  فوق  غذاهای  بین  بالقوه 

کولورکتال )راست روده( ارائه می کند.«
شده  فرآوری  فوق  غذاهای  که  داد  توضیح  وانگ 
سرشار از قند، روغن / چربی و نشاسته تصفیه شده 
نقش  چاقی  و  وزن  افزایش  در  همگی  که  هستند 
برای  شده  شناخته  خطر  عامل  یک  چاقی  و  دارند 

سرطان روده بزرگ است.
دقیقاً اینکه چرا فقط مردان در معرض خطر باالتری 
قرار دارند، مشخص نیست. وانگ گفت: »یک توضیح 
احتمالی این است که ترکیب غذاهای فوق فرآوری 
شده مصرف شده توسط زنان با مردان متفاوت است. 
با تحقیقات بیشتر باید مشخص شود که آیا تفاوت 

جنسیتی واقعاً وجود دارد یا خیر.«
زن  و  مرد  هزار   ۲۰۰ از  بیش  شامل  مطالعه  این 
آمریکایی )نزدیک به ۱۶۰۰۰۰ زن و حدود 4۶۰۰۰ 

شرکت کنندگان  بود.  بزرگ  مطالعه  سه  از  مرد( 
یکبار  را هر چهار سال  رژیم غذایی  پرسشنامه های 
تکمیل کردند که از آنها پرسیده می شد حدود ۱۳۰ 

غذا را چند بار مصرف می کنند.
پیگیری،  سال   ۲۵ از  بیش  طی  دریافتند  محققان 
۱۲۹4 مورد سرطان روده بزرگ در مردان و ۱۹۲۲ 

مورد در میان زنان وجود داشت.
شده  فرآوری  فوق  غذاهای  بیشترین  که  مردانی 
به  ابتالء  خطر  بیشترین  معرض  در  می خوردند،  را 

سرطان روده بزرگ بودند.
مورد  شیمیایی  مواد  از  برخی  محققان،  گفته  به 
استفاده در گوشت های فرآوری شده مانند نیترات ها 
یا  می دارند  نگه  تازه  را  گوشت  که  نیتریت ها  و 
در  گوشت  پختن  هنگام  که  آمین ها  هتروسیکلیک 

دمای باال تولید می شوند، عامل سرطان هستند.
بشقاب  سوم  دو  حدود  می کنند  توصیه  محققان 
و  باشد  کامل  و غالت  میوه ها، سبزیجات  باید  شما 

و  مرغ  ماهی،  بدون چربی،  بقیه شامل گوشت های 
حبوبات باشد. گوشت قرمز را محدود کنید و سعی 
اجتناب  شده  فرآوری  گوشت های  مصرف  از  کنید 

نمائید.
شیمیایی  مواد  حاوی  شده  فرآوری  فوق  غذاهای 
را  روده  سالم  باکتری های  است  ممکن  که  هستند 
تغییر دهند، می تواند التهاب را تشدید کند و منجر 

به افزایش خطر سرطان روده شود.

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

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

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

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

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

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

سخت نبود؟
گذشتن از هويت سخت است اما كساني 

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

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

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

آغاز مي شود. 
ممكن است كمي بيشتر برايمان 

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

در مستي مرگمان نمي رقصيديم
ما شيفته راه شهادت هستيم

سرباز وفدايي ابوالفضل هستيم
صد بار اگر كشته به راهش گرديم

با جان دگر دوباره برمي گرديم
شاگرد كاس اول عباسيم

پس روي حسين و زينبش حساسيم
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88498481ارتباط با ما

گفت وگو

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

نوشتن از جنگ نيازمند نگاه هاي نو است
   عليرضا محمدي

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

ادبيات دفاع مقدس از نويسندگان 
خوبي بهره مي برد؟

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

نگاه

عالقه مندي مردم كشورهاي منطقه به ادبيات پايداري

 كتاب هايي كه
جنگ رواني وهابيون را خنثي مي كند

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

ما را از سر بريده نترسانید!

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

ایجاد گشت های ویژه
 برای مقابله با مجرمان خشن

جانشین فرمانده کل انتظامی از طرح های ویژه پلیس 
برای تشدید اقدامات مقابله ای با مجرمان سابقه دار و 
جرایم خشن خبر داد و گفت: به منظور تشدید مقابله 
ضربتی،  جدید،  سازوکارهای  خشن،  جرایم  مجرمان  با 
زود  زودی  به  و  کرده ایم  بینی  پیش  را  موثر  و  فوریتی 
با  برخورد  در  پلیس  ویژه  گشت های  فعالیت  شاهد 

مجرمان جرایم خشن هستیم.
با جرایم  سردار قاسم رضایی در قرارگاه مرکزی مقابله 
امام  حضرت  ملکوتی  و  بلند  روح  بر  اظهارکرد:  خشن 
انقالب  واالمقام  شهدای  طیبه  ارواح  و  )ره(  خمینی 
اسالمی، دوران دفاع مقدس، مدافعان حرم و حریم نظم 
و امنیت درود و رحمت می فرستیم و برای فرماندهی 
معزز کل قوا مقام معظم رهبری آرزوی طول عمر توام با 

صحت و سالمتی داریم.
وی با تاکید بر اینکه در برخورد با مجرمان جرایم خشن 
با  نداریم،اظهارکرد:  کاری  پاس  و  تعارف  زورگیری  و 
برگزاری چنین جلساتی به دنبال مصوبه نویسی نیستیم 
و معتقدیم که باید برای مقابله با جرایم خشن از جمله 
زورگیری، سرقت به عنف و ایجاد رعب  در جامعه حتما 

عمل انقالبی، ضربتی و ویژه انجام دهیم.
در  کرد:  تاکید  کشور  انتظامی  کل  فرمانده  جانشین 
تعارف  زورگیری،  و  خشن  جرایم  مجرمان  با  برخورد 
نداریم و برای انجام وظایف ذاتی، قانونی و انسانی مان 
معطل عملکرد و ایفای نقش سایر سازمان های مسئول 
همه  است  الزم  که  چند  هر  نمی مانیم  حوزه  این  در 
دستگاه های مسئول برای تشدید مقابله با جرایم خشن 

پای کار بیایند.
وی ادامه داد: به منظور تشدید مقابله با مجرمان جرایم 
خشن، سازوکارهای جدید ، ضربتی، فوریتی و موثر  را 
پیش بینی کرده ایم و به زودی زود شاهد فعالیت گشت 
خشن  جرایم  مجرمان  با  برخورد  در  پلیس  ویژه  های 

هستیم.
و  موتوری  پیاده،  ویژه  گشت های  تقویت  از  رضایی 
و  داد  به جرایم خشن خبر  آلوده  مناطق  در  خودرویی 
واحدهای  سازمان  و  ساختار  نیرو،  تقویت  کرد:  اظهار 
کنترل  طرفی  از  می دانیم؛  الزامات  از  را  جرم  کشف 
هوشمند مجرمان سابقه دار جرایم خشن را نیز مثمرثمر 

می دانیم.
و  شناسایی  برای  پلیس  سریع  واکنش  به  اشاره  با  وی 
دستگیری مجرمان جرایم خشن مطرح کرد: بهره گیری 
برخورد  و  مقابله  برای  دقیق  عملیاتی  تاکتیک های  از 

قاطع با مجرمان یک اصل الزام آور است.
رضایی بر لزوم تهیه بانک اطالعاتی از تصاویر عملیاتی در 
فرآیند مقابله قاطع با مجرمان سابقه دار و جرایم خشن 
ماموران  از  حقوقی  معاضدت  بر  کرد:  تصریح  و  تاکید 
اند  کرده  عمل  قانون  چارچوب  در  که  شناس  وظیفه 

تاکید ویژه دارم.
بر اساس اعالم سایت پلیس،  وی بر لزوم تناسب جرم 
خشن،   جرایم  بویژه  مجرمان  با  برخورد  در  مجازات  و 
زورگیری  و... تاکید و مطرح کرد : مجازات باید بازدارنده 

باشد ، سابقه تکرار جرم در مجازات مجرم لحاظ شود.
در این نشست تخصصی روند پیگیری پرونده های جرایم 
خشن در سه فرماندهی انتظامی استان تهران، خراسان 

رضوی وغرب تهران بررسی شد.

خبر
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زندگی  مهارت های  تخصصی  تیم  عضو 
بیان  با  و خانواده کشور  ازدواج  انجمن  در 
اینکه بسیاری از افراد با تصور اینکه عاشق 
شده اند، ازدواج کرده و زندگی خود را آغاز 
فکر کرد که  اینطور  نباید  می کنند، گفت: 
لزوما افراد از عشق آسیب نمی بینند چراکه 
عشق های  همین  از  زندگی ها  از  بسیاری 
نادرست آسیب دیده اند و افراد صدمه های 

جبران ناپذیری را تجربه کرده اند.
پیش  اینکه  بر  تاکید  با  نوری،  ربابه  دکتر 
از ازدواج باید تمام شرایط را سنجید و به 
صرف عاشق شدن برای ازدواج اقدام نکرد، 

عاشق  اینکه  صرف  به  نباید  کرد:  اظهار 
لزوما  عشق  که  تصور  این  با  و  شده ایم 
احساس خوبی است برای ازدواج اقدام کرد.

با  خوارزمی  دانشگاه  علمی  هیات  این 
عشق  از  می کنند  تصور  افراد  اینکه  بیان 
آسیبی نخواهند دید، ادامه داد: واقعا گاهی 
عشق  از  افراد  و  است  زننده  آسیب  عشق 
به  می بینند.  ناپذیری  جبران  آسیب های 
طوری که وقتی پس از ازدواج به مسیری 
نگاه  کرده اند  طی  مشترک  رابطه  در  که 
به اشتباه تصور  می کنند، متوجه می شوند 
تجربه  آنچه  و  شده اند  عاشق  می کردند 

کرده اند “آزار” و نه “عشق” بوده است.
به گفته این روانشناس بعضا افراد به صرف 
یکدیگر  با  عشق  و  انسانی  زیبای  عواطف 
از  پس  و  کنند  می  ازدواج  گرفته،  ارتباط 
ضربه های  چه  می شوند  متوجه  ازدواج 
فراوانی از این رابطه خورده اند و مورد آزار و 

اذیت روانی قرار گرفته اند.

فرصت هایی که از دست می روند
 وی با بیان اینکه گاهی صدمه سنگین یک 
باقی  افراد  زندگی  روی  بر  سالها  تا  رابطه 
می ماند، توضیح داد: در مواردی حتی افراد 
به  دادن  پایان  و  جدایی  از  پس  سال   ۲۰
عوارض  شاهد  همچنان  مشترک  زندگی 
حتی  گاهی  هستند.  قبلی  رابطه  روانی 
و  باشند  داشته  مجدد  ازدواج  نمی توانند 
فرصت تشکیل خانواده و ازدواج مجدد را از 
دست می دهند. گاهی  آسیب ها و ضربات 
سنگین روانی وارده به افراد در حدی است 
که به رفتارهای پر خطر نظیر مصرف مواد 
مخدر و یا اقدام به خودکشی روی می آورند 

و یا وارد رابطه ناسالم دیگری می شوند.
نوری معتقد است افراد پیش از ازدواج باید 
از طریق مشورت با متخصصان روانشناسی 
و مشاوره و یا با مطالعه کتب و منابع مفید 
اطالعات خود را در زمینه سالمت روان باال 
ببرند تا توصیف درست و واقعی از “عشق” 
و انتخاب درستی برای ازدواج داشته باشند.

زندگی  مهارت های  تخصصی  تیم  عضو 
شور  کشور،  خانواده  و  ازدواج  انجمن  در 
زیبا و دوست  تجربه ای  را  و هیجان عشق 
داشتنی توصیف کرد و در عین حال این را 

هم گفت که عشق بسیار عمیق و فراتر از 
یک هیجان است.

خوارزمی،  دانشگاه  علمی  هیات  این 
خانواده  بحث  با  عشق  چون  کرد:  تصریح 
و دلبستگی در هم آمیخته است، موضوعی 
اساسی، جدی و فراتر از یک هیجان است. 
می شود  باعث  عشق  فیزیولوژیک  جنبه 
با  و  شوند  کشیده  یکدیگر  سمت  به  افراد 
به  محدود  اما  می شود  آغاز  احتیاج  یک 
ضروری  رو  این  از  نمی ماند.  احتیاج  یک 
این  در  افراد  به  وسیعی  آموزش های  است 
راستا داده شود تا مالک های حقیقی عشق 
در  کنیم  می  تصور  گاهی  کنند.  درک  را 
رابطه ای عاشقانه قرار داریم اما در رابطه ای 

آزار دهنده هستیم.
آنکه  دلیل  به  است  معتقد  روانشناس  این 
مسائل روانشناختی در حوزه تجربیات هر 
روزه زندگی است، افراد تصور می کنند در 
این حیطه ها صاحب  نظر هستند و بی آنکه 
عمق ماجرا را به درستی بشناسند و درباره 
معتبر  منابع  بین  در  روانشناختی  مسائل 
جستجو و مطالعه کنند، با همان تصورات 

اشتباه خود در زندگی رفتار می کنند.
اینکه  بیان  با  پایان سخنان خود  نوری در 
رو  این  از  و  دارد  برانگیزاننده  جنبه  عشق 
توصیه  دارند،  شدن  عاشق  به  تمایل  افراد 
کرد: باید پیش از ازدواج آموزش های الزم 
در خصوص شناخت عشق های بد و آسیب 
زننده به افراد داده شود تا دختر و پسر با 
تصورات اشتباه خود اقدام به ازدواج نکنند.

یک روانشناس و عضو هیئت علمی دانشگاه 
و  غبطه  حسرت،  های  احساس  مورد  در 

حسادت افراد، توضیحاتی ارائه داد.
خوب«  »حال  برنامه  در  بهمنی،  بهمن 
شبکه سالمت، با بیان اینکه حسرت، غبطه 
عاطفی  هیجانی  تجربه  سه  حسادت  و 
انسان است، گفت: برداشت غلط از این این 
در  جدی  تفاهم های  سو  باعث  احساس ها 

ارتباط با خود و دیگران می شود.
که  می شود  خراب  وقتی  کار  افزود:  وی 
عاطفی  تجربه  یک  به  اشتباهی  برچسب 
بزنند و آن را حسادت بنامند. افراد زیادی 
بیزار  خود  از  کردن،  حسادت  هنگام 

می شوند.
غبطه  که  سوال  این  به  پاسخ  در  بهمنی 
چه فرقی با حسادت دارد، گفت: وقتی که 
یا چیز خوبی که  در داشته های دیگران و 
غبطه  احساس  ندارم  من  و  دارند  دیگران 
کنم )ای کاش من هم این امکان یا ویژگی 
این حس که ای کاش طرف  را داشتم( و 
مقابل نداشته باشد را ندارم )شما داری و 
کاش من هم داشته باشم( به معنای غبطه 

خوردن است.
نیست  بدی  احساس  غبطه  داد:  ادامه  وی 
باعث  می تواند  و  نمی شود  دردسر  باعث  و 

رشد و درک عمیق انسان گردد.

گذشته  به  یعنی  حسرت  گفت:  بهمنی 
باشد  این  برداشتم  و  بیاندیشم  خودم 
کرده  خراب  را  زیادی  فرصت های  که 
ثمر  بی  را  زیادی  مقدورات  و  امکانات  ام، 

گذاشته ام و فرصت ها را سوزانده ام.
رنج  حسرت  که  جمله  این  عنوان  با  وی 
از  اگر  افزود:  است،  بشر  حس  آورترین 
و  کنیم  استفاده  عبرت  عنوان  به  حسرت 
االن خود را، با تکرار نکردن الگوهای غلط، 

عمل  سازنده  و  خوب  بسیار  دهیم  سامان 
کرده ایم.

االن  جز  چیزی  آینده  کرد:  تاکید  بهمنی 
های درست نیست.

آور  رنج  و  بدخواهانه  حسادت  گفت:  وی 
است.  همراه  درونی  آسیب های  با  و  است 
درصورت بروز حسادت افراد باید شروع به 
بگویند  خودشان  به  و  کنند  آن  مدیریت 
را مدیریت کنم، من  بد  فکر  این  باید  من 

صاحب فکر بد هستم اما خودم بد نیستم.
کرد  اشاره  نکته  این  به  روانشناس  این 
نشناسیم،  خودمان  در  را  حسی  اگر  که 
و  پیدا  را  آن  دیگری  وجود  در  نمی توانیم 
حسادت  خودم  اگر  من  کنیم،  شناسایی 
وجود  در  را  آن  نمی توانم  باشم  نکرده 
دیگری شناسایی کنم و تا با این احساس ها 
آشنا نشویم، نمی توانیم پاسخ مناسبی برای 

آنها پیدا کنیم.
تجربه  را  حسادت  که  کسانی  گفت:  وی 
آنها  نیستند،  بدی  آدم های  لزوماً  می کنند 
باید این حس را بشناسند و بدانند که این 
حس اصیلی نیست و با مدیریت این حس 
نامناسب آن را به رفتار درست تبدیل کنند.

چگونه  که  سوال  این  به  پاسخ  در  بهمنی 
غبطه  به  را  حسادت  احساس  می توان 
را  خود  که  است  الزم  افزود:  کرد،  تبدیل 
بد نبیند و وقتی این احساس ناخوشایند را 
تجربه می کند در همان لحظه از چیزهای 
خوبی که در زندگی دارد، یاد کند و پاسخ 
خیرمند  و  گیرد  به دست  را  این حس  به 
رفتار کند و تکرار کند این احساس درونی 
این  من  و  نیست  من  شأن  در  حسادت، 
حس را به رفتار تبدیل نکرده ام و می توانم 

آن را به خیر خواهی تبدیل کنم.

به صرف » عاشق شدن « نباید » ازدواج « کرد

یک روانشناس مطرح کرد؛
تفاوت های سه تجربه هیجانی عاطفی 

افراد/ از حسرت تا حسادت

غذاهای فوق فرآوری شده و 
افزایش احتمال سرطان روده

 در مردان



مهمترین دستور وزارت 
اخذ تضمین در مذاکرات است 

عزم دولت برای کنترل شبکه بانکی
 در خلق نقدینگی جدی است 

صفحه )4(صفحه )4(

دستور  ترین  مهم  اینکه  بیان  با  خارجه  امور  وزارت  سخنگوی   
وزارت امورخارجه در مذاکرات، اخذ تضمین است، گفت: هر توافقی 
و اتفاقی شکل بگیرد اگر تضمینی وجود نداشته باشد، امکان دارد 
خارجه  امور  وزارت  سخنگوی  کنعانی  ناصر  شود.  نقض  مجددا 
دوشنبه  روز  گذشته  گفت:هفته  خبرنگاران  با  خبری  نشست  در 

میهمان آیت اهلل رئیسی و شنونده دیدگاه های رئیس جمهور ...

 عضو کمیسیون برنامه، بودجه و محاسبات مجلس از عزم دولت 
بانکی در خلق بی رویه نقدینگی، پایان دادن  برای کنترل شبکه 
به رفتارهای سوداگرانه بانک ها خبر داد. جعفر قادری با اشاره به 
اقدامات دولت در یکسال گذشته گفت: یکی از کارهای مهم دولت 
حذف ارز ترجیحی و پرداخت آن به صورت نقدی به مردم بود. 

عضو کمیسیون برنامه بودجه و محاسبات مجلس ...

سال شانزدهم * شماره 3164 * 4 صفحه *1000 تومانسه شنبه 15  شهریور 1401 * 6  سپتامبر 2022 * 9  صفر 1444

۳۵ درصد از شبکه توزیع آب
 شهر دوگنبدان فرسوده است

به صرف
 » عاشق شدن « نباید

 » ازدواج « کرد 

معاون آموزش متوسطه استان :

تزریق واکسن کرونا برای 
دانش آموزان اجباری نیست 
 معاون آموزش متوسطه اداره کل آموزش و پرورش 
اجباری  اینکه  بیان  با  وبویراحمد  کهگیلویه  استان 
برای تزریق واکسن برای دانش آموزان وجود ندارد 
گفت:۱۷۲هزار دانش آموز مقاطع مختلف تحصیلی 
روند.  می  مدرسه  به  امسال  مهرماه  استان  این 
محمد جمالی اظهار داشت:۲۰ هزار دانش آموز از 
این تعداد در پایه اول علم آموزی را آغاز می کنند.

وی بیان کرد:این دانش آموزان در سه هزار و ۱۸ 
مدرسه متشکل از هفت هزار و ۵۰۰ کالس درس 
معاون  کرد.  خواهند  آغاز  را  جدید  تحصیلی  سال 
آموزش متوسطه اداره کل آموزش وپرورش استان 

کهگیلویه وبویراحمد تصریح کرد:...

زراعی  سال  شروع  آیین  در  رئیس جمهور 
۱4۰۱ - ۱4۰۲ رونق اقتصاد کشور را در گرو 
و  دانست  کشاورزان  و  کارگران  تالش  و  کار 
یکی  به عنوان  »کشاورزی«  معرفی صنعت  با 
از مولفه های ملی اقتدار، اظهار داشت: کشور 
ایران باید استقالل خود را در بحث کشاورزی 
در  آن  انجام  که  کند  دنبال  غذایی  تأمین  و 
گرو حرکت جهادی کشاورزان و سازماندهی 

آن در وزارت جهاد کشاورزی است.
دوشنبه  روز  رئیسی«  ابراهیم  »سید  آیت اهلل 
در آیین آغاز سال زراعی جدید و با قدردانی 
که  زراعی  حوزه  در  برتر  تولیدکنندگان  از 
اظهار  شد،  برگزار  سران  اجالس  سالن  در 
داشت: نظارت جدی تر بر روند تولید تا عرضه 
دست  قطع  بر  عالوه  کشاورزی  محصوالت 
تا  می شود  سبب  سودجویان،  و  واسطه گران 

کاالها گران به دست مردم نرسد.
داد  اجازه  نباید  این که  بیان  با  رئیس جمهور 
اقتصاد کشور  و  را تضییع  دالل حق کشاورز 
را مختل کند، خاطرنشان کرد: محصول را از 
کشاورز به قیمت ناچیز می خرند و در میادین 
مرکزی تره بار قیمت بسیار متفاوت است و با 
توجه به این که کار همه بخش های کشاورزی 
شده،  متمرکز  یک جا  در  مجلس  مصوبه  با 
واسطه ها  دست  تا  می طلبد  بیشتری  نظارت 

و دالالن قطع شود.
و  مهم  امر  را  کشاورزی  رئیسی  آیت اهلل 
حتی  این که  بیان  با  و  برشمرد  ممتازی 
خداوند هم با تصریح بر »انتم زارعون ام نحن 
نسبت می دهد،  به خود  را  زراعت  الزارعون« 
به  باید  و  است  مبارکی  کار  زراعت  افزود: 
کشاورزی افتخار کرد؛ چون بهترین کارهاست 
و به لحاظ جایگاه بزرگ کشاورزی در فرهنگ 
دینی و برای اقتصاد خانواده و کشور، نقش آن 
برای خودکفایی و استقالل کشور مهم است.

گرو  در  را  کشور  اقتصاد  رونق  رئیس جمهور 
و  دانست  کشاورزان  و  کارگران  تالش  و  کار 
یکی  به عنوان  »کشاورزی«  معرفی صنعت  با 
از مولفه های ملی اقتدار، اظهار داشت: کشور 

ایران باید استقالل خود را در بحث ...

رئیس آبفا گچساران گفت: ۳۵ درصد از شبکه های 
توزیع آب شرب شهر دوگنبدان معادل ۳۵ کیلومتر 
زارعی  محمود  است.  بازسازی  نیازمند  و  فرسوده 
دوگنبدان  شهر  شهری  آب  شبکه  اصالح  افزود: 
ساالنه به ۱۱۰ میلیارد ریال اعتبار نیاز دارد. وی بیان 
انتقال آب  کرد:  ۳۱۰ کیلومتر شبکه توزیع  و خط 
از این  آشامیدنی در شهر دوگنبدان  وجود دارد که 
میزان ۲4۰ کیلومتر شبکه توزیع و مابقی خط انتقال 
تا ۳۰  را ۱۵  تاسیسات آب  است. زارعی  عمر مفید 
سال اعالم کرد و گفت: شبکه های آبرسانی دوگنبدان 

دارای قدمت 4۰ساله است...

رئیس آبفای گچساران  عنوان کرد:

2

2

2 4

مدیر عامل شرکت توزیع برق استان گفت: 

رمزارزهای غیرمجاز دراستان 
 ۳۰ میلیارد ریال 
جریمه می شوند

شهردار باشت  خبر داد:

شهرداری باشت 
بیش از 200 میلیارد ریال

 بدهی دارد

رونق اقتصادی
 درگرو تالش کشاورزان است 

2

2

در کهگیلویه و بویراحمد ؛

چشم و هم چشمی ها 
مانع ازدواج آسان

3

معاون اول دولت حسن روحانی می گوید ماجرای تعیین نرخ 4۲۰۰ تومانی 
برای دالر که بعد از اعالم این نرخ از سوی او به »ارز جهانگیری« معروف 
شد، از »جفاهای تاریخی است که اگر دولت به آن ورود نمی کرد با جهش 
از  دست اول  و  تازه  روایتی  آغازگر  که  جمله ای  می شد.«  مواجه  عجیبی 
وضعیت بازار ارز ایران در زمستان سال ۹۶ است و در آن از نقش »ایادی 
از »خودداری  ارز،  بازار  از  برای جمع آوری دالر  برخی کشورهای منطقه« 
روس ها« برای دادن ارز به ایران و از پیشنهاد علی الریجانی رئیس وقت 

مجلس شورای اسالمی برای ثبات نرخ  تعیین شده خبر می دهد.
با عنوان فرعی »گزارشی تحقیقی  کتاب »بدون دود و آتش و خون« که 
درباره اثرات تحریم ها بر اقتصاد ایران« منتشر شده و نوشته بهراد مهرجو، 
ولی خلیلی و آرش پورابراهیمی است، روایت های ناگفته ای از درون دولت 
دوازدهم دارد که بیشتر متمرکز بر مقطع تاریخی خروج آمریکا از برجام، 
این  تاثیر  و  ایران  علیه  ترامپ  دونالد  دولت  بی سابقه  تحریم های  آغاز 
اقدامات بر اقتصاد کشور است. دوره ای که اسحاق جهانگیری آن را »جنگ 
اقتصادی« نامید و حسن روحانی از بی سابقه بودن تحریم های این دوره در 

طول کل حیات جمهوری اسالمی سخن گفت.
سه بخش آغازین این کتاب گزارش هایی از سه دیدار در سه مقطع زمانی 
نزدیک به هم با اعضای دولت دوازدهم ارائه می کند. دیدار اول بر سخنان 
حسن روحانی در جلسه ای با اعضای کابینه اش در روزهای منتهی به پایان 
اسحاق  با  دیداری  به  دوم  روایت  است،  متمرکز  دوازدهم  دولت  فعالیت 
بازمی گردد و روایت سوم در خرداد همان سال  بهار ۱4۰۰  جهانگیری در 

طی دیدار نویسندگان کتاب با محمد نهاوندیان شکل  می گیرد.
اسحاق جهانگیری در گفت وگوی خود با راویان کتاب سخنانش را با این 
جمله آغاز می کند: »یکی از دالیلی که می خواهم در انتخابات شرکت کنم، 
این است که به مردم بگویم طی این مدت چه بالهایی سر آن ها آوردند. این 

حرف ها را برای ثبت در تاریخ و اطالع مردم به آن ها باید گفت.«
آمریکایی ها کشتی به کشتی ما را تعقیب می کردند

او می گوید:»برجام حاصل تالش ظریف، روحانی و مقام معظم رهبری بود. 
اآلن  می شدیم،  خارج  برجام  از  ترامپ  از  بعد  اگر  زد.  بهم  را  آن  ترامپ 
هیچ امکاناتی برای مذاکره نداشتیم و بدتر اینکه ترامپ را خوشحال کرده  
انگار تمام  بودیم.« جهانگیری در این مصاحبه تاکید می کند که »عده ای 
امریکا را در  با تندروی، خواسته های  بود که  این گره خورده  به  منافعشان 
ایران پیاده کنند. این ها دشمن ملت ایران هستند.« و بعد یادآور می شود: 
»همان موقع که برخی از آقایان با سیاه نمایی مشغول این بودند که برای 
در جنگ  که  گذاشت  را  توانش  تمام  دولت  کنند،  هوادار جمع  خودشان 
اقتصادی دو کار مهم انجام دهد. مسئله اول اداره اقتصاد و مسئله دوم دور 

زدن تحریم ها بود.«
معاون اول دولت حسن روحانی از قصد امریکا برای جلوگیری از فروش نفت 
ایران سخن می گوید و از تعقیب »کشتی به کشتی« امریکایی ها برای تحقق 
این هدف یاد می کند. جهانگیری به بخشی از مسائلی که طی دوران جنگ 

اقتصادی رخ داد اشاره می کند و ادامه می دهد:»وقتی نظام بانکی آن ها علیه 
ایران را بستند. در این مقطع  به  انتقال پول  تمام مفرهای  ما شد، تقریباً 
مسئله اصلی ما جابه جایی پول های خارج کشور میان حساب ها بود. این کار 
را انجام دادیم. کار سختی بود. سخت تر اینکه چنین کاری را بدون اینکه 

یک دالر از منابع کشور هدر برود انجام دادیم.«
بعد از برجام ذخایر دالر در کشور به باالترین سطح رسید

او در بخش دیگری از این مصاحبه که به روایت نویسندگان، چهره اش را از 
خشم درهم  می برد، می گوید: »در دولت دهم، قرار بود طی دو مرحله ۳۵۰ 
بیاورند.  کشور  به  اسکناس  پالت  به صورت  آذربایجان  مرز  از  دالر  میلیون 
بعد در تهران ۳۱ میلیون دالر نیامد و سرنوشتش معلوم نشد. اسکناس ها 
را برداشته بودند و کسی هم مسئولیتش را قبول نکرد. این ها را مردم باید 
بدانند. بعد از برجام ذخایر اسکناس کاغذی دالر در کشور به باالترین سطح 
رسید. وقتی تحریم شروع شد، این اسکناس ها را برای وقتی ذخیره کردیم 

که همه مرزها را به روی ما ببندند که با اسکناس و نقدی خرید کنیم.«
فوالد می بردیم و به اسم غیر ایران را به طرف چینی می فروختیم

تحریم های  اعمال  از  پس  همسایگان  رفتار  به  روحانی  دولت  اول  معاون 
ترامپ اشاره می کند و می گوید: »در دوره قبلی تحریم ها حداقل امارات و 
کشورهای عربی همراه ایران بودند ولی در این دوره آن ها هم با ما نبودند. 
دقت کنید که در این مقطع چطور باید صادرات می کردیم؟ فوالد می بردیم  
و به اسم غیر ایران به طرف چینی می فروختیم. پول به حساب یک شرکت 
چینی ریخته می َشد و درنهایت با چند واسطه دیگر پول به ایران می آمد. 

اما در این مسیر هیچ تلفات مالی صورت نمی گرفت.«
وسط میدان جنگ بودیم

او مدیریت کشور در شرایط تحریم ها را به حضور در وسط میدان جنگ 
تجاری  سیاست  کشور  اقتصاد  اداره  »در  می دهد:  ادامه  و  می کند  تعبیر 
جدید را پیش گرفتیم. ما هم خیلی چیزها را می دانیم. اینکه اقتصاد باید 
آزاد باشد، رقابت توسعه پیدا کند و قیمت گذاری اشتباه است. اما مگر در 
مورد شرایط عادی صحبت می کنیم. ما وسط میدان جنگ بودیم. در همین 
دوره زمانی برای اداره اقتصاد کشور و کنترل تقاضای ارز، واردات ۲ هزار و 
۵۰۰ قلم کاال ممنوع شد. واردات خودروهای باالی ۲۵۰۰ سی سی را ممنوع 
کردیم. در همین دوره با تمام سختی ها و بدبختی ها، مواد اولیه کارخانه ها 
تأمین شد و هیچ کارخانه ای به دلیل عدم واردات مواد اولیه تعطیل نشد. 
این ها در چه زمانی رخ داد؟ وقتی که بتلذر جهانی به روی کشتی های ما 

بسته بود.«
چین تحت فشار امریکا چندین ماه کشتی های پتروشیمی ایران را 

در بنادرش معطل کرد
جهانگیری در بازگویی رخدادهای دوران جنگ اقتصادی به تاثیر تحریم ها 
بر رفتار کشورهایی همچون چین نیز اشاره می کند: »کشتی هایی که با ما 
نبود که  اینطور  با شماره پالکشان تحریم شده بودند. یعنی  کار می کردند 
مانند قبل بگویند استفاده از پرچم کشورهای دیگر ممنوع است. بلکه گفته 

بودند هر کشتی با ایران کار کند، خود آن کشتی را از ناوگان حمل و نقل 
دریایی کنار می گذارند.برای اینکه کشتی ها بتوانند با ایران کار کنند، بارها 
و بارها باید مالکان آن ها را عوض می کردیم. همین چین تحت فشار امریکا 
چندین ماه کشتی های پتروشیمی ایران را در بنادرش معطل کرد. با وجود 

تمام این مسائل ورود و خروج کاال به کشور متوقف نشد.«

روس ها به ایران ارز نمی دادند
به  اول رئیس جمهوری در پاسخ  این گفت وگو معاون  از  در بخش دیگری 
این پرسش که داستان ارز 4۲۰۰ تومانی چیست؟ توضیح می دهد: »اینهم 
از آن جفاهای تاریخی است. اگر دولت در آن مقطع ورود نمی کرد، قیمت 
ارز جهش عجیبی پیدا می کرد. از چند هفته قبل تر ایادی برخی کشورهای 
می کردند.  جمع  کاغذی  دالر  و  بودند  کرده   رخنه  ایران  بازار  در  منطقه 
میلیون  به کمتر ۱۰۰  بانک مرکزی  اسکناس  اسفند سال ۹۶ کل ذخایر 
دالر رسیده بود. روس ها به ایران ارز نمی دادند. تصور تحریم  کنندگان این 
بود که این وضعیت را ادامه دهند که فشار به تأمین کاالهای اساسی برسد 

و داستانی مانند آنچه برای پوشک رخ داد، بازهم تکرار شود.«

هنوز هم معتقدم تعیین قیمت 4۲۰۰ تومانی برای دالر
 تصمیم درستی بود

او به شب تعیین قیمت  ارز اشاره می کند و می گوید: »این جمع بندی همه 
اعضای جلسه بود. من اعالم کردم. هنوز هم معتقدم در آن مقطع زمانی 
تصمیم درستی بود. همه می گفتند وضعیت ارز خراب است. رئیس کل بانک 
مرکزی می گفت، باید ارز توزیع کنیم. دو سناریو وجود داشت. اول اینکه 
همین وضعیت را ادامه دهیم. اتفاق عجیبی هم نبود چراکه در طول دوره 
چهل سال گذشته، فقط هفت سال قیمت ارز آزاد بود. در دوره آقای هاشمی 
چندین نرخ ارز وجود داشت. در دولت اول آقای خاتمی ارز چندنرخی بود، 

بعد تک نرخی شد. در دولت احمدی نژاد هم ارز بازهم چند نرخی بود.«
قرار بود قیمت ارز باالتر رود ولی روحانی مخالف بود

است:  این  ارز  نرخ  تعیین  درباره  قوا  سران  بحث  از  جهانگیری  روایت 
اتفاقی بود که اجرا شد. یعنی تعیین قیمت واحد.  »سناریوی دوم همین 
قرار بود که قیمت ارز به عدد باالتری برود ولی آقای رئیس جمهور مخالف 
بودند و درنهایت 4 هزار تومان را پذیرفتند. بازهم بحث ها ادامه پیدا و کرد 
و قیمت 4 هزار و ۲۰۰ تومان اعالم شد. مسئله این است که عدد فیکس 
کاالیی  گروه بندی  بعد  کند.  تغییر  شرایط  اساس  بر  که  بود  قرار  و  نبود 
شد و تخصیص ارز صورت گرفت. سه ماه بعد در جلسه سران سه قوه که 
ارزی بحث شد همان موقع آقای الریجانی که رئیس  سیاست های جدید 
مجلس بودند، پیشنهاد داشتند که قیمت 4هزار و ۲۰۰ تومان ثابت بماند 

و سران موافقت کردند.«
سال ۹۶ می خواستیم به سمت اصالحات اقتصادی و توسعه برویم 

ولی تحریم ها بر سرمان خراب شد
او در دفاع از سیاست های اقتصادی دولت در مقطع تحریم ها، تصریح می کند: 
»در مقطع شدت گرفتن تحریم ها ما کارهایی کردیم که با روحیات خودمان 
هم سازگار نبود. اگر تقاضا برای ارز با آن تصمیم کنترل نمی َشد، معلوم نبود 
بعدازآن چه اتفاقاتی برای کشور رخ می داد. در دوران تحریم ها مسائل کشور 
به طورکلی عوض شد. اقتصاد ایران نیازمند برنامه های اصالحی بود. ما هم 
می دانستیم که چطور باید اقدام کنیم و اساساً در ابتدای سال ۹۶ موضوع 
این بود که به سمت اصالحات اقتصادی و توسعه برویم ولی تحریم ها ناگهان 
روی سر اقتصاد ایران خراب شد. همه چیز را عوض کرد. در این مقطع زمانی 

مجبور شدیم مدام با بخش نامه و اقدامات ضربتی اقتصاد را اداره کنیم.«

خیلی از موضوعات را کسی نمی دانست
انتقادات گسترده ای  جهانگیری در ادامه سخنانش با یادآوری مقطعی که 
به دولت صورت گرفت و گفته می شد در طول یک دوره زمانی شش ماهه،  
»این ها  می کند:  اظهار  است،  کرده  صادر  بخشنامه   ۱۲۰۰ از  بیش  دولت 
از  این است که شاید خیلی  انتقاد می کردند. دلیلش  به ما  را می دانم که 
موضوعات را کسی نمی دانست. حتی بخش خصوصی هم شاید به درستی 
نمی دانست که دولت زیر بار چه فشاری قرار دارد. البته خیلی از تصمیمات 
مقطعی بود و پس از رفع بحران، به حالت قبل بازمی گشت. سال ۹۸ تنها 

۱۵ میلیارد دالر منابع برای واردات کاالهای اساسی در اختیار داشتیم.«

وجود مجلس یازدهم برای اقتصاد به غیراز شوک هیچ چیز نداشت
به روایت کتاب، معاون اول دولت روحانی در بخش دیگری از این گفت وگو 
بازهم عصبانی می شود و اخم هایش درهم می رود، همان زمان که از رابطه 
مجلس یازدهم با دولت یاد می کند: »حضور مجلس یازدهم به غیراز شوک 
برای اقتصاد هیچ چیز نداشت. در مورد ارز فشار آوردند. برای بورس جلسه 
بورس  روز وضعیت  بعد چند  را هم دعوت می کردند.  وزرا  و  می گذاشتند 
صعودی شد و این ها خوشحال شدند و گفتند که حاصل جلساتشان بوده 
جمع  را  جلساتشان  بی سروصدا  خیلی  شد،  نزولی  بورس  که  بازهم  ولی 
کردند. متأسفانه این مجلس حتی درک درستی نکرد که همه این فشارها 
و رفتارها در دورانی انجام می دهد که جنگ اقتصادی ادامه دارد و دولت به 

معنای واقعی تنهای تنهاست.«

رهبری گفتند اشکال شما این است که دیر تصمیم گیری می کنید
با رهبری هم اشاره می کند:»ماه رمضان،  او به جلسات خصوصی خودش 
بعد از برپایی نماز خدمت ایشان موضوعات را عرض کردم. ایشان گفتند، 
اشکال شما این است که چرا دیر تصمیم گیری می کنید. مدتی بعد در مورد 
برخی کارهای مجلس نامه ای خدمت ایشان نوشتم و گفتم کارهای آن ها 
ممکن است اوضاع را بهم بریزد. شاید درزمانی کمتر از ۲ ساعت پاسخ دادند 
قانون  این مجلس  بعداز  باید توجه شود.  و  و نوشتند مطالب مهمی است 

بودجه را تصویب کرد.«
حاصل تحریم، فساد است

می گوید:  و  می داند  فساد  را  تحریم،  حاصل  گفت وگو  این  در  جهانگیری 
»حجم تجارت ایران ۷۰ میلیارد دالر است. ۲۰ درصد این رقم در جیب 
کسانی می رود که در داخل کشور دنبال تحریم هستند. همین ها گروهی را 
در امارات بسیج می کنند که به ایران سرویس بدهند و درازای آن چندین 
تأسیس  شرکت  چین  در  سومی  گروه  کنند.  مالی  مطالبه  معمول  برابر 
می کنند و فقط قصدشان این است که مشتری ایرانی داشته باشند که در 
دوران تحریم، آن ها را سرکیسه کنند. مشخص است که کانال های ارتباطی 
آن ها کجاست؟ پشتوانه آن ها قدرت سیاسی در داخل ایران است. این ها با 

تحریم کاسبی می کنند. کاری هم به وضعیت مردم ندارند.«
به رئیسی گفتم از سال ۸۰ تاکنون فساد کم شده یا زیاد؟

پایان بخش سخنان معاون اول روحانی در این دیدار، اشاره به وجود فساد 
رفت،  هدر  احمدی نژاد  دولت  در  که  ارزهایی  »هنوز  است:  نهم  دولت  در 
شناسایی نشده است. در موضوع فساد خیلی ها دستگیر شدند که مربوط 
به دولت ایشان بودند.« او در نهایت از دیدار خود با سیدابراهیم رئیسی هم 
یاد می کند و حرف هایش با این جمله تمام می شود: یک بار به آقای رئیسی 
گفتم، از زمانی که رهبری فرمان مبارزه با فساد را در سال ۸۰ داده اند، فساد 
زیاد یا کم شده است؟ وقتی که برخوردها دوگانه باشد، همین می شود. حاال 

هم از دل مبارزه با فساد فقط فساد بیرون می آید.«

ناگفته هایی از تصمیمات اقتصادی دولت روحانی؛

روایت جهانگیری از ارز ۴200 تومانی

امام صادق علیه السالم
هر کس قبر حسین علیه السالم را برای خداوند عز و جل زیارت کند، 

جبرئیل و میکائیل و اسرافیل علیهم السالم، او را بدرقه می کنند
 تا به خانه اش در آید. 
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یک روانپزشک مطرح کرد؛
چرا کودکان

 دچار مشکالت خواب می شوند
برنامه مادر کودک  مشکالت خواب کودکان، در 
قرار  بررسی  و  بحث  مورد  سیما  سالمت  شبکه 

گرفت.
 مهدیه صالحی روانپزشک، از خواب به عنوان نیاز 
باعث  آن  در  اختالل  که  برد  نام  کودک  اساسی 
میزان  کاهش  و  کودک  خوی  و  خلق  در  تغییر 

هوش و رشد او می گردد.
وی، میزان خواب کودک را حدود ۱۰ ساعت ذکر 

کرد که دو سال از بزرگساالن بیشتر است.
صالحی گفت: مشکالت خواب کودکان می تواند 
)به  خواب  از  بلند شدن  موقع  خواب،  در شروع 
ادراری،  شب  خواب،  میانه  در  بیقراری(  شکل 
در  مشکالت  این  باشد.  و…،  شبانه  کابوس 
صورتی اطالق می شود که در یک بازه زمانی سه 

ماهه داشته باشد.
زمان  حداکثر  که  سوال  این  به  پاسخ  در  وی 
است،  چقدر  رفتن  خواب  به  برای  الزم  طبیعی 
افزود: در بزرگساالن انتظار می رود طی ۲۰ دقیقه 
از شروع به رختخواب رفتن، فرد به خواب برود 
اما در کودک شاید این زمان به یک ساعت زمان 
نیاز داشته باشد که با در آغوش کشیدن کودک، 
داستان،  کتاب  خواندن  و  کودک  کردن  نوازش 
کودکان  می شود.  کمک  کودک  رفتن  خواب  به 
با  که  هستند  روبرو  والدین  جدایی  از  ترس  با 
و  آرامش  به  خواب،  از  قبل  توصیه ها  این  انجام 
ایم. صالحی در پاسخ  آنها کمک کرده  اطمینان 
به این سوال که مکیدن انگشت در کودکان چه 
این  شیرخوارگی  دوران  در  گفت:  دارد،  دالیلی 
الی ۳ سالگی  از ۲  اما پس  است  حالت طبیعی 
این عادت بهبود می یابد، در صورت ادامه در این 
افزایش راهکارهای آرامش دهنده  یا  باید  سنین 
وی  شد  روبرو  مسئله  این  با  استرس  کاهنده  و 
انگشت  از  نهی کودک  نکته که  این  بر  تأکید  با 
مکیدن هیچگونه سودی ندارد و تنها راهکارهای 
از  افزود:  باشد،  راهگشا  می تواند  دهنده  آرامش 
تذکر در این خصوص به کودک خودداری کنند.

کودک  خواب  بهداشت  در  راهکارهایی  صالحی، 
ارائه کرد:

۱ - قبل از خواب از بازی با کودک پرهیز کنید 
خودداری  انگیز  هیجان  فعالیت های  انجام  از  و 

کنید.
مانند:  کودک  به  محرک  مواد  خوراندن  از   -  ۲
از  قبل  ساعت   ۶ حدود  چای  و  کافئین  کاکائو, 

خواب کودک خودداری کنید.
۳ - در نظم خواب کودک ممارست ورزید بهترین 

زمان خواب کودک بین ۸ تا ۱۱ شب است
4 - کمک کنید تا ۲ الی ۳ ساعت قبل از خواب 
دیجیتال  صفحات  و  موبایل  تلوزیون،  کودک، 
هنگام  در  همچنین  نباشد.  او  اختیار  در  بازی 

شروع خواب، نور اتاق کودک را کاهش دهید.
کودکان  در  رشد  هورمون  ترشح  اهمیت  به  وی 
افزایش  بیشترین  شد:  متذکر  و  کرد  اشاره 
هورمون رشد بین ساعت ۱۱ شب تا ۲ نیمه شب 
است، بدین ترتیب خواب قبل از ساعت ۱۱ شب 

ضرورت دارد.
یافته محققان سوئدی؛

نوعی درمان ناباروری  ریسک سرطان را 
در نوزاد افزایش می دهد

در  که  کودکانی  دادند  گزارش  سوئدی  محققان 
جنین  شامل  متداول  باروری  روش  یک  نتیجه 
در  است  ممکن  آیند،  می  دنیا  به  منجمد  های 

معرض خطر بیشتر ابتال به سرطان باشند.
در  جنین  شده،  منجمد-ذوب  جنین  شیوه  در 
می شود،  ایجاد  اسپرم  و  تخمک  از  آزمایشگاه 
ذوب  گزینی  النه  از  قبل  و سپس  شده  منجمد 
می شود. »اوال بریت ونرهولم«، یکی از نویسندگان 
این مطالعه از دپارتمان زنان و زایمان در دانشگاه 
خطر  مجموع  »در  می گوید:  سوئد،  گوتنبرگ 
افزایشی در  به طور کلی هیچ  و  بود،  فردی کم 
بین کودکانی که پس  در  به سرطان  ابتالء  نرخ 
بودند،  متولد شده  باروری  تکنیک های کمک  از 
داده اند  نشان  قبلی  مطالعات  نشد.«  مشاهده 
انتقال جنین منجمد  از شیوه  کودکانی که پس 
و ذوب شده به دنیا می آیند ممکن است خطرات 
اما  باشند،  داشته  بیشتری  کوتاه مدت  سالمتی 

خطرات بلندمدت کمتر مشخص بوده است.
پزشکی  داده های  محققان  جدید،  مطالعه  برای 
بیش از ۷.۹ میلیون کودک در دانمارک، فنالند، 
این  از  کردند.  تحلیل  و  تجزیه  را  سوئد  و  نروژ 
فناوری  نتیجه  در  نفر  هزار   ۱۷۲ حدود  تعداد، 
کمک باروری )ART( به دنیا آمدند که ۲۲,۶۳۰ 
نفرشان پس از شیوه انتقال منجمد و ذوب شده 
متولد شدند. محققان تاکید کردند در حالی که 
انتقال جنین منجمد-ذوب  از  کودکانی که پس 
شده به دنیا می آیند نسبت به کودکانی که پس 
تازه متولد می شوند، در معرض  انتقال جنین  از 
خطر  اما  هستند،  سرطان  به  ابتالء  بیشتر  خطر 
 ART از طریق  نوزادانی که  برای  کلی سرطان 
نویسندگان  نیست.  بیشتر  بودند  شده  تشکیل 
مطالعه خاطرنشان کردند شایع ترین سرطان هایی 
و  لوسمی  شد،  مشاهده  مطالعه  این  در  که 

تومورهای سیستم عصبی مرکزی بودند.

عضو کمیسیون برنامه و بودجه:

عزم دولت برای کنترل شبکه بانکی
 در خلق نقدینگی

عزم  از  مجلس  محاسبات  و  بودجه  برنامه،  کمیسیون  عضو   
دولت برای کنترل شبکه بانکی در خلق بی رویه نقدینگی، پایان 

دادن به رفتارهای سوداگرانه بانک ها خبر داد.
جعفر قادری با اشاره به اقدامات دولت در یکسال گذشته گفت: 
یکی از کارهای مهم دولت حذف ارز ترجیحی و پرداخت آن 
بودجه  برنامه  کمیسیون  عضو  بود.  مردم  به  نقدی  صورت  به 
با وجود حذف ارز  افزود:  و محاسبات مجلس شورای اسالمی 
ترجیحی از کاالهای اساسی شاهد هستیم که قیمت این کاالها 
افزایش چندانی نداشته است و امیدواریم که در ماه های پیش 

رو به ثبات کامل در بحث قیمت کاالها برسیم.
جاری  سال  مردادماه  در  کاالها  قیمت  داشت:  اظهار  قادری 
نسبت به ماه خرداد از ثبات برخوردار است و جلوی نوسانات 
قیمت ها تا حد زیادی گرفته شده و می توانیم بگوییم که به یک 

ثبات نسبی در قیمت کاالها رسیده ایم.
ثبات  ایجاد  اسالمی  شورای  مجلس  در  شیراز  مردم  نماینده 
نسبی در بازار را از دستاوردهای دولت سیزدهم در یک سال 
اخیر خواند و اظهار داشت: دولت سیزدهم از ابتدای فعالیت خود 
با بررسی های کارشناسی، ثبات در بازارهای مالی را در دستور 
دست  نسبی  موفقیت های  به  کوتاه،  مدت  در  و  داد  قرار  کار 
یافت. برای مهار تورم الزم بود در کوتاه مدت به صورت جدی 
سیاست تقویت ارزش پول ملی و کنترل نرخ ارز دنبال شود. در 
بلندمدت نیز از رفتار شبکه بانکی در خلق بی رویه نقدینگی، 
ممانعت و ازرفتارهای سوداگرانه از سوی بانک ها در بازارهای 
دولت  تالش های  تشریح  در  قادری  شود.  جلوگیری  مختلف 
برای کنترل نرخ رشد تورم، تصریح کرد: آمارها نشان می دهد 
از ابتدای شروع به کار دولت سیزدهم تا اردیبهشت۱4۰۱ ،نه 
تنها روند روبه رشد نرخ تورم کنترل شد، بلکه سیر نزولی پیدا 
کرد، به طوری که در مواردی مانند تورم نقطه به نقطه کاهش 

قابل توجه بیش از ۲۸ درصد طی این مدت ثبت شد.
وی افزود: فقط در خرداد ۱4۰۱شاهد افزایش نرخ رشد تورم 
بودیم که بخش عمده آن ناشی از حذف ارز ترجیحی و عادالنه 
سازی یارانه ها بود. آنچه در قالب افزایش قیمت ها ظهور کرد، 
در واقع تورم پنهانی بود که به دلیل پرداخت ارز 4۲۰۰ تومانی 
درکاالها پنهان بود و با حذف ارز ترجیحی این تورم نمایان شد.

وی خاطرنشان کرد: یکی دیگر از کارهای مهم دولت در حوزه 
با همکاری کشورهایی  فضایی و دفاعی است که ما می بینیم 
مانند روسیه و سایر کشورها دولت سیزدهم کارهای خوبی را 
در حوزه های دفاعی و فضایی آغاز کرده که نمونه آن را می توان 
برنامه  کمیسیون  عضو  کرد.  مشاهده  خیام  ماهواره  پرتاب  در 
بودجه و محاسبات مجلس شورای اسالمی بیان کرد: یکی دیگر 
از کارهای مهم دولت انجام سفرهای استانی بود که این سفرها 
باعث می شد مسئوالن ارشد اجرایی کشور از نزدیک و به طور 
دقیق با مشکالت مردم در حوزه های مختلف آشنا شوند و مردم 
بتوانند بدون واسطه مشکالت خود را با مقامات ارشد اجرایی 

در میان بگذارند.
فعالیت  استانی در سال نخست  قادری تصریح کرد: ۳۱ سفر 
دولت، در کنار بازدیدهای میدانی و سرزده متعدد، سند مردمی 

بودن دولت سیزدهم است. 

عضو هیات رئیسه مجلس:

حذف معلمان مهرآفرین از رتبه بندی 
مغایر با قانون است

عبارت  گفت:  اسالمی  شورای  مجلس  رئیسه  هیات  عضو   
مطابق  استخدام  تکمیل  به  منوط  بندی  رتبه  حکم  »اجرای 
اجرایی  نامه  آیین  در  مندرج  بود«  خواهد  مقررات  و  قوانین 
تطبیق  و  بررسی  هیات  نظر  با  معلمان،  بندی  رتبه  قانون 
شد.   داده  تشخیص  قانون  مغایر  قوانین،  با  دولت  مصوبات 
بررسی  فیروزجایی روز دوشنبه درباره سرنوشت  علی کریمی 
معلمان  بندی  رتبه  نظام  قانون  اجرایی  آیین نامه  اصالحات 
در هیات تطبیق مجلس شورای اسالمی افزود: بر اساس نظر 
این هیات که متشکل از حقوقدانان برجسته و با سابقه است، 
باید  و  شده  داده  تشخیص  قانون  مغایر  نامه،  آئین  از  بخشی 
مجلس  تحقیقات  و  آموزش  کمیسیون  عضو  شود.     اصالح 
تطبیق  و  بررسی  هیات  نظر  براساس  گفت:  اسالمی  شورای 
مصوبات دولت با قوانین که در مجلس شورای اسالمی تشکیل 
تکمیل  به  منوط  بندی  رتبه  حکم  »اجرای  عبارت  شود،  می 
قانون  مغایر  بود«  خواهد  مقررات  و  قوانین  مطابق  استخدام 
تشخیص داده شده و توسط دولت باید به نحوی اصالح شود 
که در هیئت مذکور تأیید شود. فیروزجایی تأکید کرد: بنابراین 
از  تا پیش  معلمان  بندی  رتبه  قانون  اجرایی  نامه  آئین  اینکه 
این شامل معلمان طرح مهرآفرین نمی شد، بر اساس این نظر 
هیات بررسی و تطبیق مجلس، مغایر قانون است و باید اصالح 
شود.   وی درباره فرآیند اصالح این آئین نامه هم گفت: با توجه 
به صورت  آیین نامه  از  بخش  این  بودن  قانون  مغایر  اینکه  به 
رسمی از سوی رئیس مجلس به رئیس جمهور ابالغ می شود، 
هیات دولت باید این آیین نامه را اصالح و مجدد برای بررسی 

به مجلس ارسال کند.

سالمت

جامعه

کاریکاتور

اخطار جدید حزب اهلل به صهیونیست ها: فرصت زیادی ندارید 

رئیس جمهور تاکید  کرد:

رونق اقتصادی در گرو تالش کشاورزان است 

زراعی  سال  شروع  آیین  در  رئیس جمهور 
۱4۰۱ - ۱4۰۲ رونق اقتصاد کشور را در گرو 
و  دانست  کشاورزان  و  کارگران  تالش  و  کار 
یکی  به عنوان  معرفی صنعت »کشاورزی«  با 
از مولفه های ملی اقتدار، اظهار داشت: کشور 
ایران باید استقالل خود را در بحث کشاورزی 
در  آن  انجام  که  کند  دنبال  غذایی  تأمین  و 
گرو حرکت جهادی کشاورزان و سازماندهی 

آن در وزارت جهاد کشاورزی است.
دوشنبه  روز  رئیسی«  ابراهیم  »سید  آیت اهلل 
در آیین آغاز سال زراعی جدید و با قدردانی 
که  زراعی  حوزه  در  برتر  تولیدکنندگان  از 
اظهار  شد،  برگزار  سران  اجالس  سالن  در 
داشت: نظارت جدی تر بر روند تولید تا عرضه 
دست  قطع  بر  عالوه  کشاورزی  محصوالت 
تا  می شود  سبب  سودجویان،  و  واسطه گران 

کاالها گران به دست مردم نرسد.
داد  اجازه  نباید  این که  بیان  با  رئیس جمهور 
دالل حق کشاورز را تضییع و اقتصاد کشور 
را مختل کند، خاطرنشان کرد: محصول را از 
کشاورز به قیمت ناچیز می خرند و در میادین 
مرکزی تره بار قیمت بسیار متفاوت است و با 
توجه به این که کار همه بخش های کشاورزی 
شده،  متمرکز  یک جا  در  مجلس  مصوبه  با 
واسطه ها  دست  تا  می طلبد  بیشتری  نظارت 

و دالالن قطع شود.
و  مهم  امر  را  کشاورزی  رئیسی  آیت اهلل 
حتی  این که  بیان  با  و  برشمرد  ممتازی 
ام  زارعون  »انتم  بر  تصریح  با  هم  خداوند 
نسبت  خود  به  را  زراعت  الزارعون«  نحن 
و  است  مبارکی  کار  زراعت  افزود:  می دهد، 
بهترین  کرد؛ چون  افتخار  به کشاورزی  باید 
کارهاست و به لحاظ جایگاه بزرگ کشاورزی 
و  خانواده  اقتصاد  برای  و  دینی  فرهنگ  در 
برای خودکفایی و استقالل  کشور، نقش آن 

کشور مهم است.

رونق اقتصاد کشور 
در گرو تالش کشاورزان است

گرو  در  را  کشور  اقتصاد  رونق  رئیس جمهور 
و  دانست  کشاورزان  و  کارگران  تالش  و  کار 
یکی  به عنوان  معرفی صنعت »کشاورزی«  با 
از مولفه های ملی اقتدار، اظهار داشت: کشور 
ایران باید استقالل خود را در بحث کشاورزی 
در  آن  انجام  که  کند  دنبال  غذایی  تأمین  و 
گرو حرکت جهادی کشاورزان و سازماندهی 

آن در وزارت جهاد کشاورزی است.
گفت:  کشاورزان  به  خطاب  رئیسی  آیت اهلل 
افزون  را  تالش  خواهم  می  مصرانه  شما  از 
و حرکت را جهادی کنید و حساب شده گام 

بردارید و دشمن که نمی خواهد خودکفایی 
دشمن  بشناسید.  ببیند،  را  ما  تولید  در 
نمی خواهد تولیدکننده گندم، ذرت کنجاله و 
نهادهای دامی باشیم درحالی که ما هم زمین 
مدیریت  با  و  داریم  کارآمد  نیروهای  هم  و 
دستاوردهای  به  می توانیم  آب  منابع  دقیق 

بزرگی برسیم.
وی ادامه داد: باید برای آنچه در سفره مردم 
باشیم  نداشته  کشور  از  خارج  به  نیاز  است، 
محصوالت  صادرکننده  بتوانیم  حتی  بلکه 

کشاورزی باشیم.
اساتید  همکاری  بر  تأکید  با  رئیس جمهور 
با  کشاورزی  حوزه  نخبگان  و  دانشگاه 
بخش های اجرایی تصریح کرد: کشاورزی باید 
پایه  تکنولوژی  و  پایه  علم  بخش ها  همه  در 
باشد و به تولید دانش بنیان هم در این عرصه 

باید توجه و اهتمام ویژه داشت.
هزار   ۱۲ وجود  به  اشاره  با  رئیسی  آیت اهلل 
عضو هیأت علمی در حوزه کشاورزی گفت: 
به کشاورز که شب و روز تالش می کند باید 
به لحاظ علمی هم کمک شود تا همه کشور 

از ثمره تالش او منتفع شود.
وی ادامه داد: صنایع تبدیلی به کار کشاورزی 
را  فروشی  خام  جلوی  و  دهد  می  جهت 
که  کند  می  ایجاد  افزوده  ارزش  و  می گیرد 

و  برود  کشاورز  خود  جیب  به  آن  سود  باید 
پیش  نیز  توسعه  برنامه  در  کارها  این  انجام 
بینی و در سیاست های کالن کشاورزی ابالغ 

شده است.

رشد اقتصادی
 با افزایش بهره وری در حوزه کشاورزی

به  کشاورزان  گفت:  سیزدهم  دولت  رئیس 
و  دولت  در  گیری  تصمیم  و  سازی  تصمیم 
هم  به  کمک  با  چون  کنند؛  کمک  مجلس 
در  استقالل  به  می توانیم  محدود  زمان  در 

کشاورزی دست یابیم.
با  می توان  این که  بیان  با  رئیسی  آیت اهلل 
منابع  و  کشت  سودآور  الگوی  در  مدیریت 
آبی به خودکفایی در حوزه کشاورزی رسید 
بازنگری  کرد،  برطرف  را  کشور  نیازهای  و 
ضروری  را  بهره وری  افزایش  فرایندهای  در 
در  اقتصادی  رشد  داشت:  اظهار  و  دانست 
و  سرمایه گذاری  افزایش  گرو  در  کشور 
بهره وری در همه عرصه ها به ویژه در بخش 

کشاورزی است.
وی بر همین اساس متذکر شد: در بهره مندی 
را  حاصلخیز  خاک  قدر  باید  آب،  و  خاک  از 
با  و  کنیم  مدیریت  را  آبی  منابع  و  بدانیم 
قطره ای  آبیاری  نوین،  روش های  از  استفاده 

یا زیرسطحی داشته باشیم.

جلوی سوداگران در تغییر کاربری 
اراضی گرفته شود

رئیس جمهور در بخش دیگری از سخنانش با 
تأکید بر مقابله با تغییر کاربری اراضی گفت: 
جلوی فعالیت سوداگران در تغییر کاربری ها 
باید  کشاورزی  اراضی  تغییر  گرفت؛  باید  را 
ضابطه مند و منضبط باشد و نباید اجازه داد 
جنگل ها  مانند  کشور  بزرگ  سرمایه های  به 
سیل  برابر  در  حافظی  جنگل ها  چه بسا  که 

هستند، دست اندازی و تعرض شود.
جدید  زراعی  سال  در  گزارش،  این  براساس 
واحد  تُن   ۳۵ جو،  تُن  میلیون   ۳ از  بیش 
جالیزی، ۳۰۰ هزار تُن وش پنبه، ۲.۳ میلیون 

تُن برنج در کشور تولید شد.
هزار   ۲۰۰ و  میلیون   ۷ امسال  همچنین 
گندمکاران  از  تضمینی  به صورت  گندم  تُن 

خریداری شده است.

اینکه  بیان  با  امور خارجه   سخنگوی وزارت 
در  وزارت امورخارجه  دستور  ترین  مهم 
مذاکرات، اخذ تضمین است، گفت: هر توافقی 
وجود  تضمینی  اگر  بگیرد  شکل  اتفاقی  و 

نداشته باشد، امکان دارد مجددا نقض شود.
خارجه  امور  وزارت  سخنگوی  کنعانی  ناصر 
گفت:هفته  خبرنگاران  با  خبری  نشست  در 
گذشته روز دوشنبه میهمان آیت اهلل رئیسی و 
شنونده دیدگاه های رئیس جمهور درخصوص 
جمهوری  سیزدهم  دولت  یکساله  عملکرد 

اسالمی ایران بودیم.
روز  چند  مهم  مناسبت های  به  اشاره   با  وی 
امروز  گفت:  آینده  روزهای  در  و  گذشته 
آیت اهلل  حضرت  شهادت  سالروز  دوشنبه 
روز  و  کوردل  منافقین  دست  به  قدوسی 
قیام  سالروز  شهریور   ۱۷ آینده  پنج شنبه 
سال  شهریور   ۱۷ در  ایران  مردم  خونین 
۱۳۵۷ و کشتار خونین جمع زیادی از مردم 
ایران به دست ماموران رژیم  انقالبی  و ملت 

ستمشاهی است.
شهریورماه   ۱۹ آینده  شنبه  روز  افزود:  وی 
سالروز درگذشت مرحوم آیت اهلل سید محمود 
طالقانی اولین امام جمعه تهران و روز یکشنبه 
دومین  شهادت  سالروز  شهریور   ۲۰ آینده 
شهید محراب حضرت آیت اهلل مدنی به دست 
به  آن  دست  که  سازمان  و  کوردل  منافقین 
خون بیش از ۱۷ هزار شهروند ایرانی اعم از 
مقامات عالیرتبه، رئیس جمهور، نخست وزیر، 
و  شهروندان  همچنین  و  مجلس  نمایندگان 
همین  متاسفانه  و  است  آلوده  عادی  مردم 
سازمان همچنان در حمایت کشورهایی است 
که شعار دفاع از حقوق بشرشان گوش فلک 

را کر کرده است.
به  پاسخ  در  خارجه  امور  وزارت  سخنگوی 
صورت  در  ها  تحریم  لغو  مورد  در  سوالی 
ها  تحریم  کامل  لغو  گفت:  احتمالی  توافق 
علیه دولت و ملت جمهوری اسالمی ایران از 
برجام  ایران و طرف های  بین  اهداف اساسی 
هماهنگ  سوی  از  پیشنهادی  متن  است. 
پاسخ  و  شده  داده  ایران  به  اروپایی  کننده 
با  آمریکایی  طرف  پاسخ  و  شد  ارائه  ایران 

تاخیر ارسال شد.
وی ادامه داد: ایران برای اینکه نقش خودش 
را برای مذاکرات برجام ایفا کند دیدگاه های 
پاسخ  را مطرح کرده است و منتظر  خودش 

دولت آمریکا است.

غرب اراده سیاسی داشته باشد، 
دستیابی به توافق امکان پذیر است

پایان  به  اینکه  برای  داشت:ما  اظهار  کنعانی 
منافع  به  تا  کنیم  کمک  ماراتن  این  خوش 
راستای  کنیم،در  پیدا  دست  ملی  مصالح  و 
المللی، مسئوالنه  تثبیت چارچوب های بین 
گام برداشتیم و دیدگاه های خود را به طرف 

اروپایی منتقل کردیم.

اراده  مقابل  طرف  در  چنانچه  افزود:  وی 
عمل  سازنده  و  باشد  داشته  وجود  سیاسی 
کند و نگاه رو به جلو داشته باشد، دستیابی 
به توافق امکان پذیر است.پاسخ ایران منطقی 
و سازنده بوده است لذا اگر طرف مقابل چنین 
اراده ای داشته باشد،دستیابی به توافق امکان 

پذیر است.

ادعای رژیم صهیونیستی مبنی بر حمله 
به پایگاه های ایران پوچ و بی اساس 

است
سخنگوی وزارت امورخارجه در پاسخ به سوالی 
در مورد ادعای رژیم صهیونیستی برای حمله 
اقدامات  در سوریه گفت:  ایرانی  نیروهای  به 
به   حمله  در  صهیونیستی  رژیم  غیرقانونی 
همچنان  متاسفانه  سوریه   زیرساخت های 
نتیجه  در  حمالت  این  دارد.متاسفانه  ادامه 

حمایت دولت امریکاست و دولت آمریکا نیز 
به طور غیرقانونی بخشی از نیروهای خودش 
است. کرده  مستقر  سوریه  از  مناطقی  در  را 

ما معتقدیم کلیه اقدامات رژیم صهیونیستی 
علیه زیرساخت های سوریه اعم از نظامی و 
غیرنظامی غیرقانونی، نامشروع، تجاوزکارانه و 

ناقض قوانین بین المللی است.
بر  مبنی  رژیم  این  ادعای  کرد:  تاکید  وی 
بی  و  پوچ  ایران  به  متعلق  اماکن  به  حمله 
به  فرار  و  جویی  بهانه  بر  مبتنی  و  اساس 
ایران  اسالمی   جمهوری  حضور  است.  جلو 
در سوریه مستشاری و به درخواست رسمی 
دولت سوریه صورت گرفته و اساساً این ادعاها 
باطل است.این اقدامات باید به طور جد مورد 
توجه جامعه بین المللی و شورای امنیت ملل 
بین  امنیت  و  صلح  مسئول  عنوان  به  متحد 
خود  بازدارنده  اقدامات  و  گیرد  قرار  المللی 
را انجام دهند.ما در مبارزه علیه تروریسم تا 
زمانی که دولت  سوریه از ما درخواست کند 
ملت سوریه  و  دولت  کنار  در  و  نکرده  دریغ 

خواهیم بود.

ایران یکی از ظرفیت های حل بحران 
انرژی اروپا است

از  ها  اروپایی  درخواست  مورد  در  وی 
کمبود  مشکل  حل  به  کمک  برای  ایران 
دلیل  به  ایران  به طور طبیعی  انرژی، گفت: 
برخورداری از منابع غنی نفت و گاز یکی از 
ایران در زیر سایه  و  انرژی است  منابع مهم 
تحریم ها حضور خود را در بازار انرژی حفظ 
ایران  با شرکای  نفت  کرده است و معامالت 

ادامه دارد.
بحران  به  اشاره  با  خارجه  وزارت  سخنگوی 
بحث  در  ها  اروپایی  مشکالت  و  اوکراین 
انرژی گفت: در صورت دستیابی به توافق در 
برای  ظرفیت ها  از  یکی  می تواند  ایران  وین، 

کشورهای اروپا باشد.

مهم ترین دستور کار وزارت خارجه در 
مذاکرات، اخذ تضمین است

تضمین ها  مورد  در  سوالی  به  پاسخ  در  وی 
متن  کرد،  تالش  اسالمی  جمهوری  گفت: 
توافق را  قوی تر کند و واقعیت امر این است 
که ایران سازنده عمل کرد و حرکت ما رو به 

جلو داشت.
دستور  ترین  مهم  اینکه  بیان  با  کنعانی 
تضمین  اخذ  مذاکرات،  در  وزارت امورخارجه 
است، گفت: هر توافقی و اتفاقی شکل بگیرد 
اگر تضمینی وجود نداشته باشد، امکان دارد 

مجددا نقض شود.
کرد:  تصریح  امورخارجه  وزارت  سخنگوی 
بودیم  رخداد  این  شاهد  هم  قبل  مرحله  در 
که آمریکا از توافق خارج شد در صورتی که 
ایران به صورت یکجانبه به توافق پایبند بود. 
تعهدات  به  نتوانستند  نیز  اروپایی  طرف های 
خود عمل کنند و نتوانستند خسارات ناشی از 

خروج یکجانبه آمریکا را تامین کنند.

آژانس انرژی اتمی باید از رفتار سیاسی 
دور شود

وجه  دو  تضمین  موضوع  کرد:  تصریح  وی 
دارد یک وجه تضمین، تضمین لغو تحریم ها 
است تا ایران به طور کامل از انتفاع اقتصادی 
برخوردار شود و بحث دیگر بحث دور کردن 
است  سیاسی  رفتار  از  اتمی  انرژی  آژانس 
چراکه این موضوع باعث ایجاد خلل می شود.

بسته شدن پرونده پادمانی برای ایران 
مهم است

وی افزود:  بر اساس همکاری ایران با آژانس 
بارها  است  داشته  اتمی  انرژی  بین المللی 
بارها  و  کرده  سفر  ایران  به  آژانس  بازرسان 
فعالیت های صلح آمیز هسته ای ایران را مورد 

تایید قرار داده اند.
اتهامات مختلفی  بارها  اظهار داشت:  کنعانی 
مطرح شد که یکی از آن ها اتهامات از سوی 
لذا  است  متهم  خودش  که  است  رژیمی 
نمی توان این اتهامات را مورد قبول قرار دارد. 
ایران همواره تالش کرده است که به صورت 
بنابراین  کند.  همکاری  آژانس  با  حرفه ای 
برای  هم  پادمانی  پرونده  شدن  بسته  بحث 

ایران مهم است.

مهم ترین دستور وزارت 
امورخارجه در مذاکرات

 اخذ تضمین است 


