
دستگاهها نسبت به اجرای قانون 
تولید مسکن کوتاهی می کنند

هزینه های دستگاههای دولتی کاهش و 
درآمدها افزایش یابد
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با توجه به  عضو کمیسیون فرهنگی مجلس شورای اسالمی گفت: 
بندهای  اجرای  به  نسبت  دستگاه ها  برخی  متأسفانه  موجود  آمار 
در  را  خود  مسئولیت  و  دارند  کوتاهی  مسکن  تولید  جهش  قانون 
این زمینه انجام نمی دهند. احمد راستینه عضو کمیسیون فرهنگی 
مجلس شورای اسالمی، در رابطه با تحقق وعده ساخت 4 میلیون 

مسکن در دولت سیزدهم گفت: در تمام دنیا مهمترین ...

وظایف  از  را  درآمدها  افزایش  و  هزینه ها  کاهش  جمهور  رئیس 
این دستگاهها  بر تالش  و  دانست  اولویت دار دستگاههای دولتی 
برای تحقق درآمدها از طرق پیش بینی شده مثل فروش اموال 
مازاد، مولد سازی دارائی و عرضه سهام دولتی تاکید کرد.  آیت اهلل 
با  ابراهیم رئیسی در جلسه بعدازظهر یکشنبه هیات دولت  سید 

اشاره به حضور گسترده و  پرشور مردم کشورمان در مراسم...
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بی توجهی مسوولین استانی
 به کمیته خودکشی  در استان 

راههای مقابله با
 سکته مغزی 
را بشناسیم  

معاون اقتصادی استاندار خبر داد:
خرید هواپیما در دستور کار 
مسئوالن تیم اقتصادی استان 

بویراحمد  و  کهگیلویه  استانداری  اقتصادی  معاون 
با  هواپیما  خرید  استان  توسعه  جهت  به  گفت: 
گرفت  قرار  کار  دستور  در  سرمایه گذار  مشارکت 
است. سید علی احمدزاده در دیدار سرمایه گذاری 
ظرفیت های  به  اشاره  با  عمان  ساکن  ایرانی االصل 
حمایت  بر  بویراحمد  و  کهگیلویه  استان  بی نظیر 
و  کهگیلویه  استاندار  کرد.  تاکید  سرمایه گذاران  از 
استان  برای  هواپیما  خرید  به  اشاره  با  بویراحمد 
گفت: از سرمایه گذار برای خرید هواپیما و تحول در 
استان حمایت کرده و با رایزنی با دولت تسهیالت 
عسکری،  احسان  سید  می دهیم.  اختصاص  ارزی 

معاون اقتصادی استانداری کهگیلویه و...

فرایند  مجلس  پژوهش های  مرکز  رئیس 
تأمین زمین در قانون جهش تولید مسکن را 
نگران کننده دانست و گفت: طراحی و مدل 
مسکن،  تولید  جهش  قانون  در  شده  تعریف 

پاسخگوی شرایط جاری بازار مسکن نیست.
 بابک نگاهداری در تشریح روند اجرای قانون 
جهش تولید مسکن و چالش های پیش روی 
جدی  طور  به  اگر  گفت:  قانون،  این  اجرای 
تولید  جهش  قانون  اجرای  روند  به  واقعی  و 
این  که  متوجه می شویم  کنیم  توجه  مسکن 
از  اگر  نکاتی است که  به  نیازمند توجه  مهم 
مورد  را  دولت  عملکرد  هم  شود  غفلت  آنها 
مشکالت  هم  و  می دهد  قرار  جدی  سوال 
در  می ماند.  پابرجا  همچنان  مسکن  بازار 
طول دهه های اخیر قیمت مسکن همواره در 
بوده  روبرو  افزایش  با  متناوب  زمانی  مقاطع 
است؛ اما طی سال ۹۷ تا ۱4۰۰ با جهش ۷ 
برابری، میانگین قیمت مسکن و اثرگذاری آن 
بر بازار اجاره، بخش عمده درآمد خانوارها به 
واسطه هزینه مسکن بلعیده شده و بسیاری از 
مستأجران به حاشیه های شهر رانده شده اند.

وی افزود: طرح خانه دار کردن مردم و ساخت 
چهار  طول  در  مسکونی  واحد  میلیون  چهار 
سال، توسط دولت سیزدهم ازجمله وعده هایی 
بود که اقشار فاقد مسکن را امیدوار به خانه دار 
از  یکی  شعار  این  که  آنجایی  از  کرد،  شدن 
است،  سیزدهم  دولت  محوری  برنامه های 
عملکرد  بر  وسیعی  بازخورد  آن  تحقق  عدم 
دولت خواهد داشت. رئیس مرکز پژوهش های 
در  مرکز  این  اقدامات  تشریح  در  مجلس 
زمینه قانون جهش تولید مسکن، خاطرنشان 
راستای  در  مجلس  پژوهش های  مرکز  کرد: 
اعتالی جایگاه و نقش نظارتی مجلس شورای 
اسالمی و به عنوان بازوی مشورتی این نهاد 
در راستای کمک به تصمیم سازی برای پایش 
دقیق تر نمایندگان مردم بر روندهای اجرایی 
قوانین و برنامه های دولت، اقدام به تدوین و 
ابعاد  انتشار ۸ گزارش تخصصی در خصوص 
مختلف قانون جهش تولید مسکن نمود و در 

۱۳ تیرماه ۱4۰۱ نیز همایشی با ...

همچنان  بویراحمد  و  کهگیلویه  استان  در  خودکشی 
اختصاص  خود  به  کشور  سطح  در  را  باالیی  آمار 
عضو  خرامین  شیرعلی  دکتر  گفته  به  و  است  داده 
از  پیشگیری  »کمیته  عضو  و  دانشگاه  علمی  هیئت 
برهه  در  بویراحمد«،  و  کهگیلویه  استان  خودکشی 
کنونی خودکشی در سنین پایین و نوجوانی افزایش 
چگونگی  به  نوجوانان،  مشکالت  افزایش  است.  یافته 
رفتار والدین با فرزندان برمی گردد و والدین در این 
فرزندان  تربیت  در  خود  نقش  به  نسبت  باید  استان 
جنبه های  از  باشند.  داشته  جدی  بازنگری های 

اجتماعی، زیرساخت های فرهنگی، اجتماعی،...

عضو کمیته خودکشی استان عنوان کرد:
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رئیس دانشگاه علوم پزشکی یاسوج: 

احتمال خیزش مجدد
 ویروس کرونا 

در استان وجود دارد

رئیس سازمان جهادکشاورزی استان :

۳۰ واحد گلخانه ای جدید
 در استان  به زودی تحویل 

متقاضیان می شوند

فرآیند تامین زمین در جهش 
تولید مسکن نگران کننده است 
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سرپرست راه و شهرسازی کهگیلویه و بویراحمد اعالم کرد؛

کمبود زمین مشکل 
نهضت مسکن در استان 

3

مرور  بهانه  بریتانیا،  در  از هفت دهه سلطنت  انگلستان پس  ملکه  مرگ 
هفتاد سال نگاه منفعت طلبانه و زیاده خواهانه لندن به تهران خواهد بود. 
رویکردی که نشان می دهد، دیدگاه بدبینانه ایرانیان به انگلستان زمینه 
تاریخی و تلخ بسیاری دارد. هفت دهه سلطنت »الیزابت دوم«، شامگاه 
 ۹۶ سن  در  انگلیس  ملکه  و  رسید  پایان  به  سپتامبر(   ۸( شهریور،   ۱۷
نشیب هایی  و  فراز  شاهد  سال  هفتاد  این  در  بریتانیا  درگذشت.  سالگی 
ایران، می تواند هفت  با  این روابط  بود که مرور  با جهان  در روابط خود 
ایران را نشان دهد  انگلستان در دوران ملکه برای سلطه بر  دهه تقالی 
انگلیس  ایرانیان »کار،کار  از  بسیاری  دیدگاه  از  و مشخص کند که چرا 
گرچه  سال  هفتاد  این  بررسی  در  نیست.  بی دلیل  هم  چندان  است!«، 
به طور  اما  باشد  بحث  می تواند محل  و  یافته  وقوع  متنوعی  رویدادهای 
مشخص روابط ایران و بریتانیای دوران الیزابت دوم را می توان به دوران 
پهلوی اول و دوم و جمهوری اسالمی تقسیم کرد. ملی شدن صنعت نفت، 
کودتای ۲۸ مرداد، شکل گیری انقالب مردم ایران، جنگ تحمیلی، برنامه 
در  تاریخی  نقاط  مهمترین  از  آن،  به  مربوط  مذاکرات  و  ایران  هسته ای 

روابط ایران و انگلستان در دوران الیزابت دوم است.

نفت، کودتا و حمایت از دیکتاتوری پهلوی
ملکه   ۱۳۳۰ بهمن   ۱۶ حالی  در  ویندزور«  مری  الکساندرا  »الیزابت 
مهمترین  از  یکی  سلطنتش،  آغاز  از  پیش  سال  یک  که  شد  انگلستان 
پرونده های روابط کشورش با ایران گشوده شده بود و تهران پس از دهه ها 
باج به لندن، تصمیم گرفته بود تا صنعت نفت خود را از چنگال بریتانیا 
آزاد و آن را ملی کند. رهبر این جنبش استقالل خواهی در ایران؛ محمد 

مصدق بود که می توان پذیرش با اکراه وی در مقام نخست وزیری از سوی 
»محمدرضا پهلوی« را نخستین شکست، انگلستان در دوران پهلوی دوم 

دانست.
مصدق ۳۰ خرداد ۱۳۳۰ یعنی سه ماه پس از اعالم ملی شدن صنعت 
نفت  شرکت  از  ید  خلع  اعالم  ضمن  رادیویی  پیامی  در  ایران،  در  نفت 
انگلیس و ایران خطاب به ملت ایران گفته بود: »امروز روزی است که ما 
ایرانیان می توانیم صفحه جدید و مقدسی در حیات سیاسی – اجتماعی 
خود باز کنیم و پس از ۵۰ سال سلطه انگلستان دوره نوینی را در برابر 

جهانیان و نسل آینده آغاز نماییم«.
به هر روی کشمکش های پرونده ملی شدن صنعت نفت ایران با شکایت 
ایران به دیوان بین المللی دادگستری در الهه هلند  از  بریتانیا  بی نتیجه 
به اوج خود رسید. دادگاه الهه حقانیت استدالل های مردم ایران در ملی 
کردن صنعت نفت خود را روز ۳۱ تیر ۱۳۳۱تایید کرد و مدیریت »شرکت 
نفت ایران و انگلیس« که در عمل همان سلطه و نه مدیریت انگلستان بود، 
محدود شد. این حق طبیعی مردم ایران و استقالل خواهی آنها به یکی از 
مهمترین چالش های وقت انگلستان با ایران تبدیل و در نهایت عامل این 

استقالل یعنی محمد مصدق را از نخست وزیری برانداخت.
مصدق، تاوان مقابله با استعمار انگلستان دوران ملکه الیزابت را با کودتای 
۲۸ مرداد ۱۳۳۲ پس داد . روزی که رمز کودتا از رادیو بی بی سی اینگونه 
اعالم شد: »اینجا لندن است و اکنون ساعت دقیقا ۱۲ نیمه شب است« 
بود؛  مصدق  محمد  دولت  سرنگونی  برای  آژاکس  عملیات  رمز  پیام  این 
سرنگونی که برای همیشه سرنوشت یک ملت را تغییر داد و مسیر توسعه 
و استقالل آنها را دهه ها عقب انداخت. مصدق تمام پیشنهادات بازگشت 
»آنتونی  و  بود  کرده  رد  را  ایران  نفت  صنعت  به  انگلستان  سلطه طلبانه 
ایدن« وزیر خارجه وقت انگلستان، دستپاچه به واشنگتن سفر کرده بود 
تا روزولت را قانع کند که مصدق گزینه خطرناکی برای نخست وزیر ایران 
است و در مسیر این اقناع، وی را مهره کمونیسم در ایران جلوه داده بود! 
ایران  بریتانیا در  یافته سرویس های جاسوسی  ۱۵۰ هزار دالر اختصاص 
به امثال شعبان بی مخ رسید و دولت محمد مصدق سرانجام سقوط کرد.

یکی از ماموران برجسته انگلیس که با تالش بسیار در پی راضی کردن 
و همراهی آمریکا با انگلیس بود، »مونتی وودهاووس« سرهنگ ۲۷ ساله 
انگلیسی بود که با اعالم قطع روابط با بریتانیا از سوی مصدق در ۳۰ دی 
براندازی  که  بود  قضیه  این  متوجه  وودهاووس  شد.  ایران  راهی   ۱۳۳۱
مصدق بی مشارکت و دستیاری آمریکا میسر نمی شود. آنها نقشه براندازی 
مصدق را که نام رمزی »عملیات چکمه« بر آن گذاشته بودند با سیا در 

میان گذاشتند.
با  مالقات  از  پس  و  رفته  قبرس  سوی  به  واشنگتن  از  پس  وودهاوس 
ماموران انگلیسی پایگاه نظامی بریتانیا در قبرس، دفتری تاسیس کرد و 
ترتیب ارتباط با عمال خود در تهران را داد و به لندن بازگشت. وودهاوس 
داریم  قصد  ما  که  شود  تلقی  گونه  این  نمی خواستم  »چون  می گوید: 
آمریکا را آلت دست قرار دهیم و در پی منافع خود هستیم، در مذاکره با 
آمریکایی ها از پرداختن به مسئله نفت خودداری نمودم و به جای آن بر 

خطری که از جانب کمونیست متوجه ایران بود، تاکید می نهادم. استدالل 
من چنین بود که اگر هم احتمال ضعیفی برای حصول توافق با مصدق 
بر سر مسئله نفت وجود داشته باشد، دکتر مصدق در وضعی نیست که 

بتواند در برابر کودتا مقاومت کند«.
با سقوط دولت مصدق راه برای تداوم سلطه انگلستان بازتر شد و این بار 
ایران حضور  اقتصاد  از همیشه در صحنه سیاست و  آمریکا هم جدی تر 
یافت و تمام قد پشت محمدرضا پهلوی و اقدامات او ایستاد. نخستین بار 
ملکه الیزابت دوم، اردیبهشت ۱۳۳۸ میزبان پهلوی دوم بود و محمدرضا 
نجات  برای   )MI۶( بریتانیا  جاسوسی  سرویس  تالش  از  سفر  این  در 
دوم  الیزابت  به  خطاب  و  کرد  ویژه  تشکر  انگلستان  ملکه  از  حکومتش 
گفت: مناسبات صمیمانه ای که اکنون بین ایران و کشور شما وجود دارد، 
هیچ گاه برپایه ای مستحکم تر از اساس کنونی نبوده است«. ملکه انگلستان 

هم دیپلم افتخاری مارشال نیروی هوایی به شاه اهدا کرد.
روابط پهلوی و الیزابت دوم در اواخر دهه ۳۰ شمسی به گونه ای صمیمانه 
جزیره  آواره  را  ایران  جوان  شاه  پدر  که  دولتی  آن  گویا  که  رفت  پیش 
ملکه  صمیمیت،  این  پی  در  بود.  کبیر  بریتانیای  جز  کرد؛  سنت لوییس 
انگلیسی ها  کرد،  سفر  اصفهان  و  تهران  به   ۱۳۳۹ سال  هم  انگلستان 
سرمایه داری  اصلی  عامل  و  گرفتند  عهده  به  را  ایران  صنایع  از  بسیاری 
شدند.  تبدیل  ایران  اقتصاد  در  دالل(  و  وابسته  سرمایه داری  کمپرادور) 
عهده  بر  را  لندن  آب  بهسازی  پهلوی  که  بود  زمانی  صمیمت  این  اوج 
گرفت و این در حالی بود که بسیاری از شهرهای ایران به آب آشامیدنی 
دسترسی نداشتند. روابط تهران-لندن در باالترین سطح ممکن و تا سال 
۱۳۵۷ ادامه یافت اما انقالب مردم ایران، لندن را بار دیگر در پیگیری نگاه 

منفعت طلبانه به ایران ناکام گذاشت.

انقالب ایران و نقش انگلیس در جنگ تحمیلی
انقالب  آغاز  نقطه  از پژوهشگران،  به گفته بسیاری  را  اگر خرداد ۱۳4۲ 
اسالمی مردم ایران بدانیم، همان تاریخ را هم می توان آغاز کارشکنی های 
برخی  گرچه  دانست.  ایرانیان  تاریخی  خواست  این  مسیر  در  انگلستان 
به  توسل  هم  کنار  در  دوران  این  اتفاقات  از  شماری  هم چیدن  کنار  با 
نظریه توطئه این کارشکنی ها را انکار می کنند اما رفتار دولت های مختلف 
بریتانیا در دوران سلطنت الیزابت دوم، پس از پیروزی انقالب اسالمی به 
خوبی انگیزه و اقدام آنها را درباره انقالب را نشان می دهد. گرچه دولت 
انگلستان پس از پیروزی انقالب اسالمی آن را به رسمیت شناخت اما در 
دوران نخست وزیری »مارگات تاچر« لندن از تصمیم پیشین خود برگشت 

و روابط دو کشور ۱۱ سال در سردترین حالت خود بود.
فشارها بر جمهوری اسالمی از همان ۲۲ بهمن ماه سال ۵۷ آغاز شد و 
با تمام قوا پشت دیکتاتور بعث جمع  به شهریور ۱۳۵۹ رسید که غرب 
این  در  آغاز کرد.  ایران  اسالمی  علیه جمهوری  عیار  تمام  و جنگی  شد 
هشت سال سرزمین ملکه، از خدمات جاسوسی تا به روزترین تسلیحات 
و  دفاعی  محرمانه  اطالعات  داد.  قرار  اختیار صدام حسین  در  را  نظامی 
نظامی ایران در اختیار رژیم بعث عراق قرار می گرفت. خدمات هوایی ویژه 
)A.A.S( و آموزش واحدهای ویژه هوابرد عراق تنها بخشی از حمایت های 
از عراق در هشت سال جنگ بود. تحویل تانک های چیفتن به  انگلیس 
عراق )به قیمت یک میلیارد( یعنی همان تانک های که به ایران فروخته 
»هاوک«  جنگنده  هواپیماهای  فروش  بود،  کرده  دریافت  را  آن  مبلغ  و 
فروش  قرارداد  تانک،  یدکی  قطعات  تحویل  دالر(،   میلیارد   ۲ مبلغ  )به 

جت های جنگنده »آلفا« نشانه های آشکار همان حمایت تمام قد است.

در توصیف پشتیبانی تمام قد غرب و انگلیس از صدام حسین اظهارات 
صدام  تالش  درباره  صدام،  ایتالیایی  وکیل  استفانو«  دی  »جیووانی 
مشخص  »به طور  است:  تامل  قابل  شیمیایی،  مواد  آوردن  بدست  برای 
شرکت هایی از انگلیس، آلمان، ایتالیا، هلند و فرانسه در چهارچوب تضمین 
مالی آمریکا به عراق کمک کردند. انگلیس از جنگ میان عراق و ایران 
خوشحال بود زیرا در جریان این جنگ قیمت نفت خام برنت شمال به 
اوج رسیده بود«. سازمان ملل متحد نیز در گزارشی صراحتا تصریح کرده 
که عراق تسلیحات خود را از ۱۵۰ شرکت آلمانی و آمریکایی و انگلیسی 
تهیه کرده است. دولت عراق از سال ۱۹۷۵ توسط ۸۰ کمپانی آلمانی، ۲4 
انگلیسی و چند شرکت سوئیسی،  آمریکایی و حدود ۱۲شرکت  شرکت 
ژاپنی، ایتالیایی، فرانسوی، سوئدی، برزیلی و آرژانتینی تجهیزات دریافت 

کرده است«.
تحریم هایی به بهانه انرژی هسته ای

پایان جنگ تحمیلی، آغاز دور جدیدی از زیاده خواهی ها علیه جمهوری 
هم  ابزار  و  هسته ای  صلح آمیز  فعالیت های  بهانه  بار  این  و  بود  اسالمی 
تحریم هایی که هر روز به بهانه ای به فرماندهی آمریکا و همراهی انگلیس 
دارای  کشورهای  معدود  جمع  در  ایران  حضور  پذیرش  می شد.  وضع 
فناوری غنی سازی اورانیوم و تولید سوخت هسته ای، با وجود تحریم ها، 
جنگ و دیگر فشارهای پنهان و پیدا، برای کشورهای غربی و انگلیس به 
دلیل تمامیت خواهی ناتمام آن ها، چندان خوشایند و قابل قبول نبود. این 
چالش جدید در نظم مورد نظر آنها خیلی زود به زنگ خطری برای آنها 
تبدیل شد. برای مقابله با این توان جمهوری اسالمی، انگلیس و آمریکا 
و  قطعنامه ها  انواع  صدور  با  تا  شدند  بسیج  اروپایی  کشورهای  دیگر  و 
تحریم های حداکثری ایران را از دستیابی به این حق مسلم خود محروم 
کنند. در کنار این قطعنامه های تحریمی انگلیس در حمایت های آشکار 
و پنهان از رژیم صهیونیستی، ترور دانشمندان هسته ای و خرابکاری در 

تاسسیات ایران را دستور کار قرار داد.
چرا ایرانیان به لندن بدبین هستند؟

اشغال ایران وچشم طمع به تمامیت ارضی، ایجاد قحطی و جنگ داخلی، 
تحریک دولت های خارجی و مخالفان داخلی به منظور هجمه علیه ایران، 
سلطه بر مهمترین منبع اقتصاد ایران یعنی نفت، نقش آفرینی در کودتای 
۲۸ مرداد، کارشکنی در مسیر انقالب و فشار بر ایران پس از آن، حمایت از 
صدام حسین در دوران جنگ تحمیلی، همراهی در اعمال فشار و تحریم 
است  پاسخ هایی  مهمترین  هسته ای،  پرونده  در  اسالمی  جمهوری  علیه 
که ایرانیان در جواب پرسش باال می توانند اعالم کنند. روابط با انگلیس 
همراه  تلخی  خاطرات  با  دوم؛  الیزابت  ملکه  دوران  در  ایران  مردم  برای 
شده است که چارلز سوم برای از بخشیده شدن این اشتباهات لندن در 
قبال تهران، راه دشواری را پیش رو دارد، راهی که شواهد نشان می دهد، 
انگلستان چندان عزمی برای گام نهادن در آن از خود نشان نمی دهد و 
آن ها  برای  همیشگی  سیاستی  عنوان  به  خصومت  و  بدبینی  این  تداوم 
تعریف شده است.  جمهوری اسالمی ایران اما با وجود تمام این فشارها و 
زیاده خواهی ها، راه خود را میانه جهان گشوده و حتی تعریف جدیدی از 
نظم بین الملل ارائه داده است، مسیر آمده و خصومت های رفته بر مردم 
ایرانیان حک شده، نه  ایران از سوی بریتانیا، همگی در حافظه تاریخی 
فراموش می شوند و نه بخشیده. تکرار سیاست های منفعت طلبانه الیزابت 
دوم و مارگارت تاچر علیه مردم ایران از سوی چارلز سوم و لیز تراس این 
تلخی ها را دوچندان کرده و تاریخ اشغال و کودتا و جنگ را برای مردم 

ایران بار دیگر زنده خواهد کرد.

الیزابت دوم؛ هفت دهه روابط با ایران
 بریتانیا و زخم هایی که فراموش نمی شوند
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هفتمین اهدا عضو
 در کهگیلویه و بویراحمد ثبت شد

یاسوج  پزشکی  علوم  دانشگاه  درمان  معاون  سرپرست 
ایثار  با  استان  این  عضو  اهدا  هفتمین  سالجاری  در  گفت: 
خانواده بیمار مرگ مغزی به نام مرحومه »فاطمه کشاورز« 
اظهار داشت:  اهالی کهگیلویه ثبت شد. محمود شهامت  از 
تاریخ  در  بدنبال سانحه تصادف  مرحومه »فاطمه کشاورز« 
۱۳ شهریورماه سال جاری به بیمارستان امام خمینی )ره( 
کهگیلویه منتقل و در بخش آی سی یو مغز و اعصاب بستری 
دانشگاه  مغزی  مرگ  کمیته  تایید  از  پس  افزود:  وی  شد. 
به  نسبت  زنده یاد  آن  نوعدوست  اعالم رضایت خانواده  با  و 
اهدای اعضای قابل پیوند وی اقدام شد. مسئول واحد فراهم 
آوری اعضای پیوندی معاونت درمان دانشگاه علوم پزشکی 
یاسوج نیز گفت: با هماهنگی و همکاری تیم پیوند اعضای 
دانشگاه علوم پزشکی شیراز و دانشگاه علوم پزشکی یاسوج 
کلیه  دهدشت   خمینی)ره(  امام  بیمارستان  عمل  اتاق  در 
وکبد آن مرحومه برداشت و برای پیوند به بیماران نیازمند 
به مرکز فوق تخصصی ابوعلی سینای شیراز ارسال شد.  سید 
سینا سعیدی بیان کرد: با اقدام خداپسندانه خانواده مرحوم 
کشاورز، هفتمین ایثار ماندگار استان کهگیلویه و بویراحمد 
در سال ۱4۰۱ به ثبت رسید. جوان ترین اهدا کننده عضو در 
استان کهگیلویه و بویراحمد کودک ۱۹ ماهه و مسن ترین 
از ۷۰ سال سن داشته است.اهدای  اهدا کننده عضو بیش 
بویراحمد  بیماران مرگ مغزی در کهگیلویه و  اعضای بدن 
از سال ۱۳۹۰ تاکنون جان 44۰ بیمار را نجات داده است. 
و  کهگیلویه  نوع دوست  مردم  از  نفر  هزار  پنج  بر  افزون 
بویراحمد فرم اهدای عضو پس از مرگ را تکمیل کرده  اند. 
سال ۱۳۹۹ کهگیلویه و بویراحمد با ۱۶ مورد اهدای اعضای 
بدن بیماران مرگ مغزی رتبه سوم کشور به نسبت جمعیت 

را کسب کرد.

آب پایدار ۱۴ روستای کهگیلویه
 در قالب محرومیت زدایی تامین شد

فرماندار کهگیلویه با اشاره به اجرای طرح محرومیت زدایی 
آبرسانی به روستاها در دولت سیزدهم گفت: با نصب و تجهیز 
خطوط انتقال، آب پایدار ۱4 روستای این شهرستان در قالب 
محرومیت زدایی تامین شده است. سید عبدالعزیز موسوی 
اظهار داشت: برای محرومیت زدایی در روستاها، آبرسانی به 
۱۸۳ روستا با همکاری بسیج سازندگی در حال انجام است 

که از این تعداد سهم شهرستان کهگیلویه ۵4 روستا است.
اجرایی  با همکاری بسیج سازندگی عملیات  بیان کرد:  وی 
و  شهرستان  غربی  حومه  روستای   ۱4 پایدار  آب  تامین  
در  اجرای  عملیات  موسوی  است.  شده  اجرا  سوق  بخش  
طرح محرومیت زدایی آبرسانی را را شامل اصالح شبکه آب 
اندازه خطوط  بردن  باال  و  بودن  فرسوده  به  توجه  با  شرب 
طرح  اجرایی  عملیات  کرد:  اضافه  وی  کرد.  اعالم  انتقال 
روزی  با تالش شبانه  روستاها  دیگر  به  آبرسانی  محرومیت 
نیروهای بسیج سازندگی در حال اجرا است. به گفته متولیان 
امر آب و فاضالب کهگیلویه و بویراحمد در خصوص پروژه 
های محرومیت زدایی آبرسانی،  ۲۱۷ میلیارد تومان بصورت 
نقد اعتبار دریافت کرد و با این میزان اعتبار برای محرومیت 
زدایی در روستاها، آبرسانی به ۱۸۳ روستا با همکاری بسیج 

سازندگی در دستور کار قرار گرفت.

هرگونه حفاری تا ۱۵ مهرماه در معابر 
اصلی شهرهای استان ممنوع شد

بویراحمد گفت:  و  استانداری کهگیلویه  فنی  دفتر  مدیرکل 
حفاری از سوی دستگاه های خدمات رسان از ۲۰ شهریور تا 
۱۵ مهرماه در تمام معابر اصلی شهرهای این استان ممنوع 
است و نسبت به ترمیم کندکاری صورت گرفته قبلی اقدام 
ترافیک  شورای  نشست  در  یکشنبه  شهامت  عیسی  شود. 
فرارسیدن  به  به  توجه  با  داشت:  اظهار  یاسوج  در  استان 
ترافیکی ویژه ای در بحث  بازگشایی مدارس، تمهیدات  ایام 
سرعت گیرها،  عالئم  نصب  معابر،  آمیزی  رنگ  ترافیک، 

ساماندهی سرویس های خودروی مورد نیاز صورت گیرد.
مناطق  از  برخی  در  ترافیکی  گره   مدیریت  بر  تاکید  با  وی 
ساماندهی  برای  متولی  دستگاه های  داد:  ادامه  شهری، 
سرویس مدارس و مدیریت ترافیک محدوده مدارس از هم 
فنی  دفتر  مدیرکل  باشند.   داشته  ویژه  برنامه ریزی  اکنون 
از  ابراز داشت: شهرداری ها  بویراحم  و  استانداری کهگیلویه 
حفاری غیرمجاز دستگاه های خدمات رسان در سطح معابر 
شورای  مصوبات  افزود:  شهامت  کنند.  جلوگیری  شهری 
اجرای  در  باید  شورا  اعضای  و  است  االجرا  الزم  ترافیک 
مصوبات اهتمام جدی داشته باشند. وی عنوان کرد: اعضای 
باشند و  باید در اجرای مصوبات اهتمام جدی داشته  شورا 

مصوبات در موعد مقرر اجرایی شود.
 مدیرکل دفتر فنی استانداری کهگیلویه و بویراحمد ضمن 
از  یکی  کرد:  عنوان  شهری،  معابر  سازی  ایمن  بر  تأکید 
ایجاد  و  عالئم  نصب  کشی،  خط  سازی  ایمن  راهکارهای 
شیارهای لرزاننده بوده که باید مورد اهتمام ویژه مسئولین 

امر قرار گیرد.وی با اشاره
طرح  راهداری  و  شهرسازی  و  راه  کل  اداره  گفت:  شهامت 
چگونگی تامین حریم در دو شهر پاتاوه و بوستان را تا یک 

ماه آینده تحویل شورای ترافیک دهد.

معاون اقتصادی استاندار خبر داد:
خرید هواپیما در دستور کار مسئوالن 

تیم اقتصادی کهگیلویه و بویراحمد
به  گفت:  بویراحمد  و  کهگیلویه  استانداری  اقتصادی  معاون 
سرمایه گذار  مشارکت  با  هواپیما  خرید  استان  توسعه  جهت 
در  احمدزاده  علی  سید  است.  گرفت  قرار  کار  دستور  در 
به  اشاره  با  عمان  ساکن  ایرانی االصل  سرمایه گذاری  دیدار 
ظرفیت های بی نظیر استان کهگیلویه و بویراحمد بر حمایت 
از سرمایه گذاران تاکید کرد. استاندار کهگیلویه و بویراحمد با 
اشاره به خرید هواپیما برای استان گفت: از سرمایه گذار برای 
رایزنی  با  و  کرده  استان حمایت  در  تحول  و  هواپیما  خرید 
احسان  سید  می دهیم.  اختصاص  ارزی  تسهیالت  دولت  با 
بویراحمد  و  کهگیلویه  استانداری  اقتصادی  معاون  عسکری، 
نیز در همین خصوص گفت: مردم بدانند تیم اقتصادی استان 
در فرآیندهای مختلف به دنبال باز کردن مسیرهای توسعه 
استان هستند. وی اظهار کرد: یکی از این مسیرها برقراری 
ایرالین و فعال کردن پروازها به مناطق مختلف کشور و حتی 
که  مشکالتی  از  یکی  افزود:  عسکری  است.  کشور  از  خارج 
تعداد  کمبود  بودند  مواجه  آن  با  مردم  اخیر  سال های  در 
هواپیماها در استان بود که تالش می کنیم تعدادی هواپیما 
با نام »دنا ایر« برای استان خریداری کنیم و حداقل دو پرواز 
در یک روز برای مرکز استان و دو پرواز هم برای شهرستان 
استانداری کهگیلویه  اقتصادی  برقرار شود. معاون  گچساران 
و بویراحمد با بیان اینکه برقراری خطوط هوایی می تواند اثر 
این  در  کرد:  تصریح  باشد،  داشته  استان  توسعه  بر  مثبتی 
خصوص دو رویکرد خرید هواپیما از داخل کشور و دیگری 
خرید هواپیما از خارج کشور و تقویت ناوگان هوایی را دنبال 

می کنیم.
استانداری  عمومی  روابط  از  نقل  به  مردم   امید  گزارش  به 
تامین  اولویت  کرد:  بیان  عسکری  بویراحمد،  و  کهگیلویه 
هواپیما از خارج کشور است که سرمایه گذار تا ۲۰ روز آینده 
مسیرهایی را پیگیری کند و اگر توانستیم هواپیما وارد کشور 
استان  برای  داخلی  هواپیماهای  از  اینصورت  غیر  در  کنیم 

خریداری می کنیم.

رئیس سازمان جهادکشاورزی استان خبر داد:

۳۰ واحد گلخانه ای جدید در استان
 به زودی تحویل متقاضیان می شوند

رئیس سازمان جهاد کشاورزی کهگیلویه و بویراحمد گفت: 
با اتمام زیرساخت های این شهرک، ۳۰ واحد گلخانه ای آماده 
فارغ التحصیالن  اولویت  با  کار  جویای  جوانان  به  واگذاری 

کشاورزی و افراد می شود.
سید علی معتمدی پور که به همراه مدیر شرکت شهرک های 
گلخانه ای  شهرک  احداث  عملیات  از  سرزده  کشاورزی، 
گلخانه ای  شهرک  افزود:   کرد،  بازدید  دهدشت  دشت مازه 
به مساحت ۳۲  مازه طولیان در شهرستان کهگیلویه  دشت 
هکتار در دست ساخت است که در یکسال گذشته سرعت 
این  تولیدی  واحدهای  تعداد  وی،  است.  گرفته  قبولی  قابل 
ادامه  در  اظهارکرد:  و  اعالم  مورد   ۳۰ را  کشاورزی  شهرک 
تکمیل زیرساخت های این مجتمع، شبکه داخلی گاز آن در 
تامین شده است. رئیس  نیز  اعتبارات آن  حال اجراست که 
با  بویراحمد  و  کهگیلویه  استان  کشاورزی  جهاد  سازمان 
بیان اینکه این اعتبارات از محل اعتبارات ملی تامین شده، 
خاطرنشان کرد: مبالغی هم از محل اعتبارات استانی به این 
پروژه داده شده که با تخصیص آنها، عملیات زیرساخت های 
آب و برق آن نیز تکمیل می شود. معتمدی پور تصریح کرد: 
استخر و چاه تامین آب این شهرک انجام شده و با اتمام شبکه 
داخلی گاز و اصالح و تکمیل شبکه داخلی آب و برق شرایط 
واگذاری واحدهای گلخانه ای در سال جاری مهیا می شود. وی 
از چند پروژه در دست اجرای شهرستان کهگیلویه از جمله 
بازدید کرد و گفت: سازه اصلی سد  نیز  سد خاکی کوهبرد 
انتقال آب نیز در دست  اتمام است و پمپاژ و خط  در حال 
این  نهایی  تکمیل  افزایش سرعت  بر  تاکید  با  اجراست. وی 
سد و رسیدن آب به مزارع کشاورزی ادامه داد: آنچه اکنون 
این است که مدیریت شهرستان،  انجام شود  اولویت  با  باید 
اراضی کشاورزی زیر دست سد را مطابق قانون برای اجرای 
فاز سه و چهار) شبکه داخلی  آبیاری تحت فشار در  شبکه 
مزارع( مشخص و برای کشاورزان تشکیل پرونده دهد تا هر 
چه زودتر کشاورزان از مزایای احداث این سد بهره مند شوند.

رئیس سازمان جهاد کشاورزی کهگیلویه و بویراحمد عنوان 
کرد: ۵۰ درصد بهای اراضی که زیر پوشش مخزن سد قرار 
گرفتند، پرداخت شده و این روند ادامه دارد و کشاورزان و 

مالکان در بهره برداری از این سد همراه و همگام هستند.
 معتمدی پور همچنین از همکاری شرکت امور آب منطقه ای 
برای اخذ مجوزهای تخصیص آب از وزارت نیرو خبر داد و 
بیان کرد: با اخذ این تخصیص در استفاده از آب سد کوهبرد 
خاکی  سد  این  از  بهره برداری  در  جدی  مشکل  کهگیلویه، 

نخواهیم داشت.

ورزشکاران گچسارانی در مسابقات 
مناطق مختلف کشور درخشیدند

گاز  و  نفت  ورزشی  فرهنگی  باشگاه  عمومی  روابط  مسئول 
با  شهرستان  این  نفت  صنعت  ورزشکاران  گفت:  گچساران 
کسب ۲ مقام قهرمانی و ۲ نائب قهرمانی در مسابقات ورزشی 
جنوب،  نفتخیز  مناطق  کارکنان  زاگرس،  جام  های  استان 
اظهار  دهقان  امین  درخشیدند.  خوش  کشور  هفت  منطقه 
 ۱۱۵ حضور  با   ۲ ریتینگ زاگرس  شطرنج  مسابقات  داشت: 
،فارس  بویراحمد  و  کهگیلویه  های  استان  از  کننده  شرکت 
خوزستان ،چهارمحال بختیاری و در رده های سنی مختلف 
از زیر ۱۰ تا باالی ۶۵ سال در یاسوج برگزار شد که ثمینا 
این  سال   ۱۰ زیر  سنی  رده  اول  مقام  گچساران   از  نارکی 
پیرو  نیکو  بیان کرد: همچنین  را کسب کرد. وی  ها  رقابت 
از گچساران مقام دوم گروه سنی زیر هشت سال مسابقات 
شطرنج جام زاگرس را به دست آورد. مسئول روابط عمومی 
کرد:  تصریح  گچساران  گاز  و  نفت  ورزشی  فرهنگی  باشگاه 
تیم تنیس روی میز نوجوانان و جوانان نفت و گاز گچساران 
عمومی  روابط  مسئول  کشور شد.  هفت  منطقه  قهرمان  نیز 
باشگاه فرهنگی ورزشی نفت  و گاز گچساران گفت: همچنین 
نایب قهرمان  این شهرستان  تیم شطرنج زیر ۱۵ سال نفت 

مسابقات مناطق نفتخیز جنوب شد

می  استان  شهرسازی  و  راه  سرپرست 
ملی  نهضت  در  ما  اصلی  مشکل  گوید: 
بویراحمد، کمبود  و  در کهگیلویه  مسکن 
زمین در شهر یاسوج است و ما پیگیریم 
که به زودی با حمایت وزرارت خانه این 

مشکل حل شود.
صبح روز )۱۹ شهریور ۱4۰۱( خبرنگاران 
محمد  با  همراه  بویراحمدی  و  کهگیلویه 
راستا سرپرست راه و شهرسازی استان از 

پروژه های این اداره کل دیدن کردند.
در ابتدای این بازدید، از پروژه مسکن ملی 
شهر یاسوج معروف به سایت جهاد دیدن 
شد. در محل این سایت، راستا عنوان کرد: 
از  بیش  ملی مسکن،  نهضت  در خصوص 
۵۸ هزار متقاضی در سطح استان داشتیم، 
که از آن میان، قریب به ۳۰ هزار نفر واجد 

شرایط بودند.
وی افزود: از این ۳۰ هزار نفر، قریب به ۹ 
هزار نفر، در شهر یاسوج ثبت نام کرده اند.

وی با بیان اینکه در سطح استان بیش از 
است،  واحد مسکونی شروع شده  ۳ هزار 
گفت: بیش از ۲ هزار واحد در گچساران، 
در  واحد   ۶۰ کهگیلویه،  در  واحد   ۱۲۵۰
بهمئی، ۵۰ واحد در سی سخت، ۵۰ واحد 
شروع  یاسوج  در  واحد   ۳4۰ و  چرام،  در 

شده است.
در  ما  اصلی  مشکل  کرد:  عنوان  راستا 
و  کهگیلویه  در  مسکن  ملی  نهضت 
یاسوج  شهر  در  زمین  کمبود  بویراحمد، 
است و ما پیگیریم که به زودی با حمایت 

وزرارت خانه این مشکل حل شود.
عنوان  استان  شهرسازی  و  راه  سرپرست 
کرد: سایت جهاِد شهر یاسوج، ۱۶۰ واحد 
است که هم کیفیت و هم سرعت کار آن 

خوب است و ما هم اکنون در حال اجرای 
ستون هستیم.

 ۱.۶ سایت  این  زمین  اینکه  بیان  با  وی 
هکتار است گفت: همه امکانات زیرساختی 

در این سایت وجود دارد.
دوساله  پروژه،  زمانی  برنامه  افزود:  راستا 
سال  دو  از  قبل  امیدواریم  ولی  است. 

بتوانیم آن را تحویل دهیم.
تقاطع  پروژه  از  بازدید،  این  ادامه  در 
غیرهمسطح مهریان بازدید صورت گرفت.

راستا در خصوص این پروژه اظهار داشت: 
پرترافیک  محورهای  از  یکی  محور،  این 
شاهد  آن  در  روزانه  که  است  استان 
ترافیک هستیم و به همین خاطر، تقاطع 
شده  پیش بینی  آن  برای  غیرهمسطح 

است.
به  نزدیک  پروژه  این  اینکه  بیان  با  راستا 
گفت:  دارد،  فیزیکی  پیشرفت  درصد   ۲۰
پروژه های  مهمترین  از  یکی  پروژه،  این 

راهسازی در استان است.
 ۷۲ پروژه  قرارداد  مبلغ  است  گفتنی 
 ۱4۰۰ سال  در  که  است  تومان  میلیارد 

شروع شده است.
گفت:  پروژه  مشکالت  خصوص  در  وی 
مردمی  معارضات  بیشتر  پروژه  مشکالت 
است و مشکل دیگر، کمبود اعتبار است. 
چون حجم پروژه باالست نیاز به تخصیص 
حتی  و  دارد  بیشتری  بسیار  اعتبارات 
اجرای  خود  هزینه  با  معارضات  قیمت 

پروژه برابری می کند.
یکی دیگر از پروژه هایی که در این بازدید، 
بابامیدان- محور  پروژه  دیدن شد،  آن  از 

یاسوج  کمربندی  قطعه  یاسوج-سمیرم، 
بود.

طول  کرد:  عنوان  خصوص  این  در  راستا 
این قطعه ۱4 کیلومتر و قرارداد آن، ۷۷ 

میلیارد تومان است.
و  کهگیلویه  شهرسازی  و  راه  سرپرست 
بویراحمد گفت: این پروژه در سال ۱4۰۰ 
شروع شده و هم اکنون بیش از 4۰ درصد 

پیشرفت دارد.
وی افزود: تالش بر این است که 4 و نیم 
کیلومتر آن به بهره برداری برسد و بعد به 

ادامه مسیر برسیم.
از  عظیمی  بخشی  کرد:  عنوان  راستا 
تصادفات در استان در این محور است و 
مربوط  استان  در  تصادفات  از  درصد   ۱۱
به همین قطعه ۱4 کیلومتری است و به 
خاطر همین این قطعه را در اولویت قرار 

داده ایم.
با بیان اینکه این پروژه ملی است،  راستا 
میلیارد  تقریبا 4۶  در سال ۱4۰۱  گفت: 
در سال ۱4۰۰،  و  دارد  اعتبار  محور  کل 
۷۸ میلیارد تومان اعتبار به آن تخصیص 

داده شده است.
سیسخت  به  یاسوج  جاده  از  سپس 
آن ۹  کلی  آمد که طول  به عمل  بازدید 
 ۱۱ گذشته  سال های  در  است.  کیلومتر 
کیلومتر تمام شد. ۸ کیلومتر هم اخیراً به 

بهره برداری رسیده است.
تونل  کرد:  بیان  خصوص  این  در  راستا 
طول  به  سیسخت  به  یاسوج   ۲ شماره 
میلیارد   ۱۱۰ قراردادی  با  و  متر   ۷۶۰

تومان است و پیشرفت خوبی دارد.
حفاری  متر  دو  روزانه  اینکه  بیان  با  وی 
تونل  پایان ۱4۰۱ حفاری  تا  دارد، گفت: 
از آن سراغ کارهای  انجام می شود و بعد 

دیگر آن می رویم.

یاسوج  یک  شماره  تونل  از  ادامه  در 
در  راستا  بازدید صورت گرفت.  سیسخت 
با  تونل   این  قرارداد  گفت:  این خصوص 
طول ۸۰۰ متر در سال ۱4۰۰ منعقد شد.

میلیارد   ۹۶ را  تونل  این  قرار  مبلغ  وی 
به  عملیات  گفت:  و  کرد  اعالم  تومان 

صورت شبانه روزی در حال انجام است.
گلزار  به  منتهی  متر مسیر  آسفالت 4۰۰ 
شهدای روستای ده برآفتاب با اعتبار ۲۵۰ 
میلیون تومان و همچنین توجه به ترمیم 
سقف گزارش شهدای این روستا از دیگر 
بازدید  این  در  شهرسازی  و  راه  اقدامات 

بود.
پروژه های  به  بازدید  این  پایان  در  راستا 
مهم راه و شهرسازی در استان اشاره کرد 
استان،  مهم  پروژه های  از  یکی  گفت:  و 
سه  که  است  یاسوج-سیسخت  جاده 
داریم؛  اجرا  دست  در  آن  در  مهم  پروژه 
در مسیر گنجه ای تا ده برآفتاب دو پروژه 

تونل داریم.
راستا عنوان کرد: جاده یاسوج شیراز یکی 
دیگر از پروژه های مهم است که الزم است 

زودتر به بهره برداری برسد.
و  کهگیلویه  شهرسازی  و  راه  سرپرست 
در  که  دیگر  مهم  پروژه  گفت:  بویراحمد 
حوزه شهرستان بویراحمد و دنا قرار دارد، 
که  است  یاسوج-بابامیدان-سمیرم  جاده 
باند دوم آن ۶۵ کیلومتر اجرا شده است 
و ۳۰ کیلومتر در حال اجرا دارد و انشااهلل 
خواهد  افتتاح  یاسوج  کمربندی  اول  فاز 

شد.
گچساران-باباکالن- پروژه  افزود:  وی 

چرام که در دو قطعه ۶ کیلومتری و ۱۰ 
کیلومتری آن در حال کار هستیم و قریب 

به ۷۰ کیلومتر پیشرفت فیزیکی دارد.
گچساران-گناوه  جاده  خصوص  در  وی 
گفت: ۱۶ کیلومتر آن در حال اجرا است و 
بیش از ۸ کیلومتر آن آسفالت شده است.

راستا عنوان کرد: پروژه مجتمع فرهنگی 
گچساران فعال و در حال کار است.

منازل  پروژه ها،  از  دیگر  یکی  افزود:  وی 
که ۱۵  است  باشت  بیمارستانی  سازمانی 
درصد آن در حال اجرا است. راستا اظهار 
سال ها  هم  دهدشت  ورودی های  داشت: 
مانده بود که به همت دولتمردان و سفر 

ریاست جمهوری، اعتبار خوبی داده شد.
گفت:  استان  شهرسازی  و  راه  سرپرست 
پروژه دهدشت-سوق هم مراحل پایانی اش 

را می گذراند.
در  هم  پروژه هایی  گفت:  پایان  در  راستا 
در  انشااهلل  که  داریم  هم  مطالعه  دست 

آینده به صمع و نظر مردم می رسانیم.

خودکشی در استان کهگیلویه و بویراحمد 
کشور  سطح  در  را  باالیی  آمار  همچنان 
گفته  به  و  است  داده  اختصاص  خود  به 

دکتر شیرعلی خرامین عضو هیئت علمی 
از  پیشگیری  »کمیته  عضو  و  دانشگاه 
خودکشی استان کهگیلویه و بویراحمد«، 
در برهه کنونی خودکشی در سنین پایین 

و نوجوانی افزایش یافته است.
چگونگی  به  نوجوانان،  مشکالت  افزایش 
و  گردد  برمی  فرزندان  با  والدین  رفتار 
والدین در این استان باید نسبت به نقش 
بازنگری های  فرزندان  تربیت  در  خود 

جدی داشته باشند.
زیرساخت های  اجتماعی،  جنبه های  از 
ورزشی  و  تفریحی  اجتماعی،  فرهنگی، 
در این استان بسیار پایین است و در این 
مورد  که  هستند  امر  مسئوالن  خصوص 

انتقاد قرار دارند.
استانداری  سیاسی  و  امنیتی  معاون 
به  نسبت  بار ها  بویراحمد  و  کهگیلویه 
در  اجتماعی  و  فرهنگی  بودجه  افزایش 
استان اشاره کرده و آن را مایه خوشحالی 
دانستند، سؤال اینجا است که برای استان 
در  بویراحمد  و  کهگیلویه  بحران زده 
فرهنگی چه  و  اجتماعی  خصوص مسائل 

اقداماتی صورت گرفته است.
مسئوالن از زیر پوست این شهر به خوبی 
با خبر هستند اما اقدام عملی و برنامه ای 
معضالت  حل  برای  تاکنون  هدفمندانه 

اجتماعی این استان دیده نشده است.
بی توجهی مسئوالن به کمیته خودکشی

دکتر شیرعلی خرامین  روز یکشنبه )۲۰ 
»چگونگی  کارگاه  در   )۱4۰۱ شهریورماه 
کم  به  خودکشی«  به  مربوط  اخبار  نشر 
خودکشی  مسأله  به  امر  مسئوالن  لطفی 
اشاره کرده و گفت: چندین ماه است که 
از استاندار وقت یک ساعته ای می خواهم 
برای اینکه طرح عملی برای جلوگیری از 
ارائه کنم که هنوز این فرصت  خودکشی 

در اختیار بنده گذاشته نشده است.

جلوگیری از خودکشی راهکار دارد
خرامین در بخشی از سخنان خود گفت: 
خودکشی انواعی دارد و اینگونه نیست که 
از خودکشی وجود  برای جلوگیری  راهی 

نداشته باشد.
برنامه های  که  صورتی  در  افزود:  وی 
فرهنگی رسانه ای به خوبی در این استان 
درصد   ۸۰ از  می توان  قطعاً  شوند  اجرا 
می افتد  اتفاق  که  خودکشی هایی  انواع 

جلوگیری کرد.

عالئم خودکشی
برای  خانواده ها  به  توصیه  خرامین ضمن 

عالئم  به  نوجوانان،  رفتار  گرفتن  جدی 
فردی که قصد خودکشی دارد اشاره کرده 
و گفت: این افراد یا بطور کلی غمگین و 
افسرده هستند، احساس پوچی، احساس 
جامعه  از  می کنند،  بودن  سربار  گناه، 
به  ناگهانی  تمایل  می کنند،  کناره گیری 
سر و سامان دادن به امور شخصی؛ وصیت 
خود  شخصی  وسایل  و  می نویسند  نامه 
راه هایی  و جوی  به جست  را می بخشند، 
که  افرادی  می پردازند،  خودکشی  برای 
دچار بحران یا فقدان شده اند مثل طالق، 
گرفتن  عزیزان،  مرگ  عاطفی،  شکست 
مستقیم  اشاره های  عجیب،  عکس های 
عادت  در  تغییر  مرگ،  به  غیرمستقیم  و 
خوردن و خوابیدن، یا کم خواب هستند یا 

بیش از حد می خوابند.
وی گفت: در صورتی که خانواده ها به این 
درک  را  خود  فرزند  کنند،  توجه  عالئم 
آن ها  یا سرزنش،  نصیحت  بجای  و  کنند 
روانشناس  مطب  به  که  کنند  مجاب  را 
خواهد  بخش  نتیجه  قطعاً  کنند،  مراجعه 

بود.
ننگ  روانی  بیماری های  گفت:  خرامین 
نیست و مردم همانطوری که وقتی بیماری 
جسمی دارند به پزشک مراجعه می کنند، 
وقتی روان و روح آن ها با مشکلی مواجه 

شد باید به متخصص مراجعه کنند.

سرپرست راه و شهرسازی کهگیلویه و بویراحمد اعالم کرد؛

کمبود زمین مشکل نهضت مسکن در استان 

عضو کمیته پیشگیری از خودکشی در استان:

بی توجهی مسووالن به کمیته خودکشی 
در کهگیلویه و بویراحمد 

به  گفت:  یاسوج  پزشکی  علوم  دانشگاه  رئیس   
علت خستگی ناشی از پاندومی و حضوری شدن 
مدارس احتمال خیزش مجدد ویروس کرونا در 

این استان وجود دارد.
به  باره  این  در  یکشنبه  روز  نژاد  غالم  محمد 
از نقشه  رسانه ها اعالم کرد: اگرچه رنگ قرمز 
غلط  کمی  نقشه  این  البته  و  است  رفته  کرونا 

انداز نیز می باشد.
وی افزود: در ۲4 ساعت گذشته فوتی ناشی از 
کرونا  در استان گزارش نشده و شمار قربانیان 
همچنان  وبویراحمد  درکهگیلویه  بیماری  این 

یکهزار و ۱4۸نفر است.
رئیس دانشگاه علوم پزشکی یاسوج تصریح کرد: 
استان  بیمارستان های  در  بیمار   4۷ اکنون  هم 
نفر مبتالی قطعی و 4  بستری هستند که ۱۳ 
ویژه  مراقبت های  بخش  در  بیماران  این  از  نفر 

تحت درمان هستند.
غالم نژاد اضافه کرد: از مجموع مبتالیان به کووید 
۹۸هزار۹۹۶نفر  بویراحمد  و  کهگیلویه  ۱۹در 

بهبود یافته گزارش شده است.
وی با اشاره به آزمایش های انجام شده دراستان 
 ۵۸ از  کرد:  تصریح  گذشتهف  ساعت   ۲4 طی 
استان  آزمایشگاه های  از  شده  دریافت  نمونه 
تست  ورپید  آر  سی  پی  تست های  شامل 

۲۶درصد موارد مثبت بودند.
بیان  با  یاسوج  پزشکی  علوم  دانشگاه  رئیس 

بیماری کرونا در استان  به  اینکه آمار مبتالیان 
روزانه در حال افزایش است، گفت: پیش بینی 
می شود طی روزهای آینده آمار بیماران بدحال 
و  کهگیلویه  در  کرونا  از  ناشی  مرگ های  و 

بویراحمد افزایش یابد.
وی افزود: توصیه می شود افراد در صورت داشتن 
هر گونه عالئم بیماری کرونا به پزشک مراجعه 
انتقال  از  پیشگیری  برای  الزم  مراقبت های  و 
و  خانواده  اعضا  دیگر  به  بیماری  این  بیماری 

دیگران را داشته باشند.
غالم نژاد مهمترین راهکار برای پیشگیری از ابتال 
به کرونا را رعایت دستور العمل های بهداشتی و 
دانست  بیماری  این  انگاری  عادی  از  خودداری 
از  پیشگیری  برای  استان  مردم  کرد:  اضافه  و 
ابتال و کاهش مرگ میر ناشی از کرونا و ایجاد 

ایمنی در برابر این بیماری خطرناک و همه گیر 
واکسیناسیون خود را تکمیل و ُدز یادآور را حتما 

تزریق کنند.

احتمال خیزش مجدد ویروس کرونا 
در استان وجود دارد
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متولد فروردین :
اهدافتان  به  رسیدن  جلوی  می کند  سعی  نفر  یک  که  حالی  در   
این  فقط  دلیلش  اما  می شود.  بیشتر  نیز  شما  ناامیدی  بگیرد،  را 
این  و  است  بیشتر شده  استقامت شما  و  پایداری  امروز  که  است 
سخن به معنی این نیست که شما به راحتی تن به شکست خوردن 
می دهید. آماده مبارزه کردن برای چیزهایی باشید که می خواهید 
بهشان برسید؛ اگر االن پافشاری کنید بعدها از نتایح آن شگفت زده 

خواهید شد.
به جهانی آرمانی راه  بتوانید  امروز شما  اگر   : متولد اردیبهشت 
پس  در  نرمی  به  شما  مطلوب  موسیقی  که  حالی  در  کنید،  پیدا 
زمینه نواخته می شود، همه رنگها نیز کاماًل با هم هماهنگ خواهند 
ببینید  را  کاملی  دنیای  اینکه  برای  ندارد  لزومی  بود. خوشبختانه 
در  نپتون  با  عطارد  اینکه  برای  کنید،  مسافرت  دیگر  جاهای  به 

سازگاری کامل به سر می برد. 
فقط  و  کنید  صبر  بیشتر  کمی  نمی توانید  شما   : خرداد  متولد 
همچنین  و  خالی  زمان  کردن  پیدا  اما  کنید.  تفریح  می خواهید 
کار  شوند  ملحق  شما  به  اینکه  برای  دیگران  از  کردن  درخواست 
خواسته هایتان  از  آسانی  به  می توانید  شما  بنابراین  است،  سختی 
یازدهمین  در  طرب انگیز  ژوپیتر  خوشبختانه  کنید.  پوشی  چشم 
خانه شما قرار می گیرد و به شما فرصتی برای خندیدن و خوش 

بودن می دهد.
متولد تیر : ممکن است شما دوست داشته باشید که رویه خود را 
تغییر داده و از زندگی تان لذت ببرید، اما به نظر می رسد دیگران 
نسبت به شما تصور دیگری در ذهن دارند. اگرچه شما باید سعی 
اگر به نقطه ای  اما  برنامه هایتان پیش بروید،  به  با توجه  کنید که 
رسیدید که فکر کردید نباید تا اینجا پیش روی می کردید نگرانی 

به خود راه ندهید. 
انجام  قباًل  که  آنچه  اساس  بر  کردن  کار  اکنون   : مرداد  متولد 
داده اید ساده تر است، اما پیدا کردن جایگاه جدیدی برای به ثمر 
خاطر  به  فقط  امروز،  شما  است.  سختی  کار  تالشهایتان  نشاندن 
اینکه به سرعت خود بیفزایید، ابتدا مثل حرکت سریع یک خرگوش 
بعد مثل یک الک پشت حرکت  و  به جلو حرکت کرده  با سرعت 

خود را آرام می کنید. 
تا مسیر  توقف می کند  زمانی که سیاره عطارد   : متولد شهریور 
روشنش را تغییر بدهد، آرامشی غیر عادی در محیط وجود به وجود 
خواهد آمد، شما می توانید تغییرات عالئم و قراین حس کنید. به 
جای اینکه از مقابل بهترین نظریه تان با شتاب بگذرید، آنچه را یاد 
گرفته اید تمام کنید و سپس شروع کنید که بینش جدیدتان را در 

طول چند روز آینده به کار ببندید.
اکنون  کردن  برقرار  ارتباط  برای  عملی  روش  یک   : مهر  متولد 
واقعیت  اما  کنید،  تر حرکت  آرام  که شما کمی  است  باعث شده 
باید  امروز  شما  است.  سرگرمی  و  کردن  تفریح  از  جدای  زندگی 
رفتاری جدی داشته باشید و بسیار مهم است که با هر کسی که به 
شما نزدیک می شود صادق باشید. فرضیه پردازی نکنید؛ اگر شما 
از اینکه بتوانید روی شخص دیگری حساب کنید اطمینان کافی 
ندارید، فقط نظریات خود را با او در میان گذاشته و ببینید که بحث 

به کدام سمت هدایت می شود.
متولد آبان : با وجود اینکه شما می دانید امروزه پیروی کردن از 
قوانین اهمیت ویژه ای دارد، اما شما کارهایتان را بر مبنای منطق 
خودتان انجام می دهید. حتی اگر این رفتار غیر قانونی شما باعث 
شود که احساس کامل بودن بکنید، توجیه کردن آن کار سختی 
است. برخی از قابلیتهای تان را باید به خاطر پذیرفته شدن توسط 

اجتماع زیر پا بگذارید. 
متولد آذر : شما وقتی که قصد دارید کاری را شروع کنید، حتی 
اگر دوستان باهوشتان با نقشه های جدیدتان مخالف باشند، دوست 
ندارید که با جواب منفی روبرو بشوید. هنگامی که شما مورد اتهام 
واقع می شوید، ممکن است که وانمود کنید دارای شاخهای واقعی 

قوچ هستید تا از آسیب پذیریتان محافظت کنید. 
امروز از دنده چپ بلند شده اید، اما گذشته  متولد دی : احتماالً 
همکارانتان  و  دوستان  کنید.  فکر  حال  به  و  کنید  فراموش  را 
بسازید.  آنها  با  باید  شما  اما  بدانند  گناه  بی  را  شما  می خواهند 
می دانید که زندگی کردن در زمان حال چقدر مهم است پس بدون 
اینکه خود را درگیر خاطرات شخصی بکنید با زمان و اتفاقاتی که 

در حال اتفاق می افتند پیش بروید.
متولد بهمن : امروز شما می توانید برقی را در چشمان اطرافیانتان 
تشخیص بدهید، این برق شما را قادر می سازد که متوجه تواناییهای 
آنها شده و آنها را برای رسیدن به آرزوهایشان تشویق کنید. حس 
از  بنابراین شما می توانید حتی قبل  ششم شما بسیار قوی است، 
فکر  چیزی  چه  به  که  بفهمید  کند  صحبت  شما  با  کسی  اینکه 

می کند. 
متولد اسفند :

 شاید وقتی به خرید می روید به دنبال پیدا کردن یک ترازو برای 
است  ممکن  حتی  نبیند.  را  آن  چشمتان  موقتاً  اما  شید.  با  خود 
خیلی طول بکشد تا بفهمید که چه چیزی االن می خواهید. چون 
این کار شما را آسان تر می کند.با این وجود، اگرچیز قشنگی هم 
بخرید،راضی نخواهید بود.تازه اگر آن چیز جدیدی که خریده اید 

به درد نخور باشد از خرید آن پشیمان هم می شوید.

۳
فال روز 

خصوص  در  ایران،  پزشکی  علوم  دانشگاه  دانشیار 
اهمیت ورزش در درمان کبد چرب، نکاتی را متذکر 
شبکه  ضربان  برنامه  در  نژاد،  مظاهری  علی  شد. 
سالمت، ابتدا به تفاوت های ورزش و فعالیت فیزیکی 
اشاره کرد و گفت: فعالیت فیزیکی به فعالیتی اطالق 
می شود که به وسیله عضالت اسکلتی بدن صورت 
می گیرد و انرژی مصرف می کند. اگر فعالیت بدنی 
باشد،  هدفمند  و  شده  ریزی  برنامه  شونده،  تکرار 
نام ورزش را به خود اختصاص می دهد. نکته دیگر 
شدت ورزش است که به سه دسته خفیف، متوسط 

و شدید طبقه بندی می شود.
وی افزود: در ورزش خفیف هنگام ورزش کردن به 

راحتی می توانیم صحبت کنیم اگر در حین ورزش 
فعالیت  این  بزنیم  الی ۵ کلمه نفس نفس  با هر 4 
الی   ۱ هر  اگر  و  می شود  محسوب  متوسط  ورزشی 
ورزش  انجام  حال  در  بزنیم،  نفس  نفس  کلمه،   ۲
شدید هستیم. این متخصص طب ورزشی گفت: در 
کمتر  ورزش  زمان  مدت  شدید،  نوع  کردن  ورزش 
ندارد،  بود. در فرد سالمی که هیچ مشکلی  خواهد 
انجام ۱۵۰ الی ۳۰۰ دقیقه ورزش در هفته با شدت 
زیاد،  شدت  با  دقیقه   ۱۵۰ الی   ۷۵ یا  و  متوسط 

توصیه می شود.
وی ادامه داد: برای کسانی که وقت زیادی برای ورزش 
کردن ندارند توصیه به انجام ورزش های متناوب با 
ثابت  اخیر  مطالعات  در  می گردد.  شدت های شدید 
شده که اگر با فواصل حتی یک دقیقه ورزش کنید، 
مفید است زیرا اثرات آن به شکل تجمیعی حساب 
می شود؛ البته به شرط آنکه در طول روز در مجموع 
حداقل ۳۰ دقیقه ورزش متوسط را انجام داده باشیم 

که ۵ روز در هفته هم تکرار شده باشد. مظاهری نژاد 
هفته  در  که  افرادی  آیا  که  سوال  این  به  پاسخ  در 
یکبار به کوه می روند و ۱۵۰ دقیقه ورزش می کنند 
را می توان جزو حرکات ورزشی هفتگی آنها محسوب 
به حرکات ورزشی  افراد حتماً  این  بلی  کرد، گفت: 

هفتگی خود ادامه دهند.
عنوان  به  روز  در شبانه  افراد  گام های  تعداد  از  وی 
افزود: ایده آل این  نام برد و  انجام حرکات ورزشی 
قدم ها حدود ۱۰ هزار گام در طول شبانه روز است 
که در صورت شدت بخشیدن به این گام ها، می توان 

آن را به ۸ هزار عدد هم رساند.
مظاهری نژاد گفت: عملی ترین نوع ورزش که نیاز 
به هیچ گونه زمان و مکان خاصی ندارد انجام پیاده 

روی روزانه با این روش است.
آن،  اهمیت  و  ورزش  نوع  خصوص  در  وی 
و  مقاومتی  هوازی،  گروه  سه  به  ورزش ها  افزود: 
انعطاف پذیری تقسیم بندی می شوند. در ورزش های 

راه  دویدن،  مانند  دارد  مؤثری  نقش  زمان  هوازی، 
رفتن، والیبال و…، ورزش های قدرتی، ورزش هایی 
می گیرند  انجام  مقاومت  یک  مقابل  در  که  هستند 

مانند شنای سوئدی، ورزش با وزنه و کش.
یک  از  باید  قدرتی  ورزش های  کرد:  تاکید  وی 
حداقلی برخوردار باشند برای نمونه حداقل باید دو 
الی سه روز در هفته ورزش قدرتی انجام شود. قابل 
انواع ورزش قدرتی،  بین  فاصله  ذکر است یک روز 
کششی  پذیری،  انعطاف  ورزش های  است.  الزم 
هستند و انجام حداقل دو روز از این نوع ورزش در 

هفته پیشنهاد می شود.
عضو هیئت علمی دانشگاه علوم پزشکی ایران گفت: 
در افراد مبتال به کبد چرب تنها راه بهبود، ورزش 
است. وی ادامه داد: کبد چرب بیماری شایعی است 
چرب،  کبد  علت  شایع ترین  شده  ثابت  امروزه  که 
اضافه وزن و چاقی است. روش ارجح برای کاهش 

وزن، رژیم غذایی همراه با ورزش است.

جدول

گفتوگو

گفتوگوي»جوان«باچمنگلرضاييمادرشهيدمحمدجواد
رضاييكه10ماهمفقودبود

هميشهوجودشرادركنارخودماحساسميكنم

چطورش�دكهمدتزي�اديپساز
ش�هادتآقاجوادخبرشهادتشرا

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

مامان من آمدم. 
بانبودنهايآقاجوادچهميكنيد؟

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

مي كنم. 
غيرازآقاجوادچندفرزندداريد؟

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

دست مي آورد. 
شهيدچطوربچهايبود؟

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

جذب مي كرد. 
وقتيشهيدبراياولينبارازرفتنو
دفاعازحرمآلاهللصحبتكرد،چه

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

ميدان جهاد شد. 
چندباراعزامشدند؟

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

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

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

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

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

وشهادتشنميشديد؟

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

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

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

سپاسگزارم. 

صغريخيلفرهنگ
خواهرانمنتظركهطراحتمثالشهدايمدافعحرمهستندوچنديپيشگفتوگويياز
آنهامنتشركرديم،خانوادهشهيدمحمدجوادرضاييراجهتهمكالميوتهيهگزارش
بهمامعرفيكردند.شهيديكهدرعينگمناميمدتهادرجبههمقاومتاسالميحضور
يافتودرنهايتطيرونداجرايعملياتبصرالحريربهيارانشهيدشپيوست.امابنا
بهداليلي10ماهبعدازشهادتشخبرآسمانيشدناوبهخانوادهاطالعدادهميشود.به
هررويبرايشناختهرچهبيشتريكيازشهدايمظلوممدافعحرم،گفتوگوييبا
چمنگلرضاييمادراينشهيدبزرگوارانجامدادهايمكهماحصلشراپيشروداريد.

   عليرضامحمدي
انتخاب�اتناخودآگاهم�نرابهيادش�هيد
حسينلشكريمياندازد.سيداسرايايراني
كه18سالتمامدراسارتدشمنبعثيبود.
اوليناس�يريكهداديموآخرينآزادهاي
كهآزادشد.ش�ايديكيازداليلتقارناين
يادكرد،زمانشهادتوياست.اينخلبان
س�رافرازكش�ورمان19مردادم�اه88در
بحبوحهفتنهايكهپسازانتخاباترياست
جمهوريرخداد،بهش�هادترسيد.زماني
كههنوزآتشفتنهداغبودهمرئيسجمهور
قانونيبرايش�هادتشپيامدادوهمكسي
كهخودشرابرن�دهانتخاباتميدانس�ت
وفتنهانگي�زيميكرد.بههرح�الدراين
روزهاكهبازبهانتخاباتنزديكميش�ويم
دوبارهيادشهيدلشكريافتادمكهبهشكل
اتفاقيكتاب»روزه�ايبيآينه«خاطرات
منيژهلشكريهمس�رآزادهخلبانشهيد
حسينلشكريبهدس�تمرسيد.ايناتفاق
ميمونباعثمعرفي»روزهايبيآينه«شد.

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

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

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

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

سال اسارت به وطن بازمي گردد. 

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

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

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

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

و تو رو براي خودم انتخاب كردم.«
   ازدواجبايكخلبان

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

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

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

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

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

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

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

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

امكانات هم داشت اين شكلي نمي شد.«
   فصلبازگشت

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

مي خريد. . . «
   وبازجدايي

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

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

و مردهاي ايراني مثال زدني اند. «

روايتيازكتاب»روزهايبيآينه«

زنهاومردهايايرانيمثالزدنياند
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حل جدول 3167

انفجار اتوبوس حامل زائران ایرانی در عراق:
جان باختن ۱۱ نفر/ انتقال اجساد 

ایرانی به کشور برای تشخیص هویت
صبح  روز گذشته در پی برخورد یک دستگاه اتوبوس 
حامل زائران ایرانی با یک دستگاه ون حامل کپسول  
گاز در شهر شوملی استان بابل عراق، تعدادی از زائران 

جان باختند و شماری نیز مصدوم شدند.
به تصادف یک دستگاه  اشاره  با   پیرحسین کولیوند، 
اساس گزارش های رسیده  بر  اتوبوس در عراق گفت: 
یک  ایران  اسالمی  جمهوری  احمر  هالل  جمعیت  به 
استان  شوملی  شهر  بنزین  پمپ  در  اتوبوس  دستگاه 

بابل عراق دچار انفجار شده است.
وی ادامه داد: در همین راستا نیروهای جمعیت هالل 
آمبوالنس های  اتوبوس  و  شدند  اعزام  محل  به  احمر 
امدادی  و عملیات  دارند  احمر در محل حضور  هالل 

همچنان ادامه دارد.
نفر   ۳۰ انفجار  این  وقوع  پی  در  کرد:  اظهار  کولیوند 
که  است  آن  از  حاکی  گزارش ها  و  شدند  مصدوم 

دستکم ۱۱ نفر جان خود را از دست دادند.
میان  در  اینکه  بیان  با  احمر  هالل  جمعیت  رئیس 
و  هویت  گفت:  دارند  حضور  نیز  ایرانیان  مصدومان، 
ملیت جان باختگان مشخص نیست و پس از شناسایی 

اطالعات تکمیلی اعالم خواهد شد.
زیارت  و  حج  پزشکی  مرکز  معاون  درودی،  طاهر 
یک  حادثه  این  در  نیزگفت:  احمر   هالل  جمعیت 
برخورد  ون  خودروی  یک  به  پشت  از  مینی بوس 
اینکه این ون کپسول گاز به همراه  می کند، به علت 
داشته انفجار رخ می دهد و کامیونی که جلوتر بوده نیز 
دچار انفجار شده و تعداد قابل توجهی از مسافران در 

این حادثه فوت و مصدوم شده اند.
وی بیان کرد: در این حادثه ۱۱ تن جان باختند و ۳۰ 

نفر هم مجروح شدند.
درودی گفت: آمبوالنس های اورژانس مصدومان را به 
نیز در  اعزام کردند. دو آمبوالنس  بیمارستان دیوانیه 
آنجا مستقر هستند. همچنین بیمارانی که قابل انتقال 
به کشور هستند به مرز منتقل و تحت سیستم درمان 
اما  هستند  ایرانی  مصدومان  از  تعدادی  شد.  خواهند 
از مصدومان  برخی  کنیم.  ارائه  دقیق  آمار  نمی توانیم 
تعیین هویت  امکان  و  دچار سوختگی شدید شده اند 
تعیین هویت  تا  فوتی ها  تعداد  متأسفانه  ندارد.  وجود 
نشوند نمی توان آمار و اطالعات دقیق درباره آنها داد. 
علت اصلی انفجار کپسول گاز موجود در خودروی ون 
بوده است. مهدی ولی پور رئیس سازمان امداد و نجات 
مصدوم   ۱۱ اینکه  بیان  با  نیز،  احمر  هالل  جمعیت 
اعزام  ایران  به  عراق  در  گذشته  روز  تصادف  حادثه 
شدند گفت: بر اثر تصادف روز گذشته در عراق ۱۱ نفر 
داد:  ادامه  بازگشتند. وی  به کشور  مصدوم شدند که 
شده  منتقل  نجف  بیمارستان  به  ابتدا  مصدومان  این 
بودند و پس از معاینات ابتدایی به ایران آمدند. سید 
علی مرعشی رئیس مرکز پزشکی جمعیت هالل احمر  
نیز گفت: مصدومان این حادثه به بیمارستان های شهر 

حله و کوت منتقل شده اند.
ایرانی  اینکه تعداد مصدومان و فوتی های  با بیان  وی 
هنوز برای ما به صورت دقیق مشخص نیست؛ گفت: 
فوتی های دست طرف عراقی  و  تعداد مصدومان  آمار 
است و آنان تاکنون تعداد دقیق مصدومان و فوتی های 

ایرانی را مشخص و اعالم نکرده اند.

خبر
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و  حرکتی  اختالل  ایجاد  با  مغزی  سکته 
را  بالغ مشکالت بسیاری  افراد  ناتوانی در 
برای افراد و جامعه ایجاد می کند و از این 
رو شناسایی عوامل خطر و زمینه ساز این 
بیماری می تواند در پیشگیری از بروز این 

عارضه نقش موثری داشته باشد.
سالمت  به  توجه  و  زندگی  سبک  اصالح 
در  بسزایی  نقش  تواند  می  عمومی 
داشته  مغزی  سکته  بروز  از  پیشگیری 
باشد. سازمان جهانی بهداشت در این باره 
با ورزش کردن  افراد  توصیه می کند که 
منظم )حداقل ۳۰ دقیقه در روز(، خوردن 
دور  اندازه  به  توجه کردن  سالم،  غذاهای 
کنترل  دیابت،  انواع  کنترل  وزن،  و  کمر 
کردن  ترک  و  باال  کلسترول  و  فشارخون 
مصرف سیگار و مشروبات الکلی می توانند 
دور  خود  از  را  مغزی  سکته  بروز  خطر 

کنند.
دکتر فرزاد اشرافی متخصص مغز و اعصاب 
و عضو هیات علمی دانشگاه علوم پزشکی 
شهید بهشتی، سکته مغزی را دومین علت 
دنیا معرفی کرد و گفت:  و میر در  مرگ 
بافت  به  خونرسانی  در  اختالل  “هرگونه 

مغز سکته مغزی تلقی می شود. “

چه عواملی در بروز سکته مغزی 
دخالت دارند؟

وی در پاسخ به این سوال که چه عواملی 
در بروز سکته مغزی دخالت دارند؛ گفت: 
دو عامل خونریزی دهنده و عوامل ناشی 
عنوان  به  را  لخته  علت  به  انسداد رگ  از 
مغزیاست،همچنین  سکته  بروز  عوامل 
نوع دیگری از سکته، حمله گذرای سکته 
مغزی است که عالئم آن در کمتر از ۲4 

ساعت رفع می شود.
اعصاب  و  مغز  بخش  رییس  گفته  به 
ترین  شایع  تجریش،  شهدای  بیمارستان 
انسداد رگ  از  ناشی  مغزی، سکته  سکته 

هاست.
عالئم سکته مغزی

اثر  مغزی،  سکته  عالئم  به  نسبت  آگاهی 
پررنگی در درمان به موقع و کاهش آسیب 
های ناشی از آن دارد، البته سکته مغزی 
های  قسمت  از  یک  کدام  اینکه  به  بسته 
را درگیر کرده است، عالئم مختلفی  مغز 
دارد؛ به گفته اشرافی این عالئم می تواند 
شامل تاری دید، اختالل در میدان بینایی، 
اختالل در بلع، اختالل در صحبت کردن، 
حس  در  اختالل  فلجی،  و  اندام  ضعف 
ادراری شود.  اختالل  و  تعادل  اندام، عدم 
عروق  ها  لخته  که  مواردی  در  همچنین 
توانند  را درگیر می کنند، می  مغز  ساقه 
به  بیمار  برای  را  کما  و  هوشیاری  افت 

دنبال داشته باشند.
در صورت بروز سکته مغزی
 از خود درمانی پرهیز کنید

طول  در  که  دارد  وجود  زیادی  احتمال 
سکته  دچار  ما  اطرافیان  یا  خود  زندگی، 

شدیم  متوجه  که  زمانی  شوند،  مغزی 
کسی از اطرافیان دچار سکته مغزی شده، 
آسیب  تواند  می  ما  اشتباه  ترین  کوچک 
داشته  دنبال  به  را  ناپذیری  جبران  های 

باشد.
این پزشک متخصص درباره اقدامات الزم 
برای بیماری که دچار سکته مغزی شده 
اطرافیان  یا  و  فرد  اگر  کرد:  تاکید  است، 
صورت،  شدن  کج  همچون  بارزی  عالئم 
اختالل در صحبت کردن، اختالل حرکتی 
باید  کردند،  مشاهده  را  اندام  ضعف  یا  و 
از  سریعا به اورژانس ۱۱۵ اطالع دهند و 

خود درمانی خودداری کنند.
حتی  بدانید  است  الزم  افزود:  اشرافی 
برای  نباید  باالست  بیمار  فشارخون  اگر 
به  اقدام  بیمار  خون  فشار  آوردن  پایین 

خوددرمانی کنید.
را  مغزی  سکته  احتمال  مواردی  چه 

افزایش می دهد؟
وی توضیح داد: برخی از عواملی که باعث 
احتمال سکته مغزی می شود، مانند سن، 
جنس، نژاد و ژنتیک غیر قابل تغییر است 
سیاه  و  مردان  مسن،  افراد  میان  “در  و 
پوستان احتمال بروز سکته مغزی بیشتر 

است. “
وی گفت: در افزایش احتمال بروز سکته 
باال  اند؛  دخیل  مختلفی  عوامل  مغزی 
دیابت، چاقی،  و چربی خون،  فشار  بودن 
بی تحرکی، مصرف انواع دخانیات از جمله 
گفته  به  الکل  مصرف  قلیان،  و  سیگار 
متخصص مغز و اعصاب دانشگاه از جمله 
سبک  اصالح  با  افراد  که  است  عواملی 
کنترل  را  ها  آن  توانند  می  خود  زندگی 

کنند.
اعصاب  و  مغز  بخش  رییس  گفته  به 
مصرف  تجریش  شهدای  بیمارستان 
مواد  از  برخی  و  گردان  روان  داروهای 
امفیتامین، شیشه  محرک مانند ترکیبات 
سکته  بروز  عوامل  دیگر  از  کوکائین  و 

مغزی در سنین پایین به شمار می روند.

ردپای مشکالت قلبی و عروقی در 
بروز سکته های مغزی

از  را  عروقی  و  قلبی  مشکالت  اشرافی، 
مهم ترین عوامل بروز سکته مغزی عنوان 
مغزی  سکته  بروز  “احتمال  گفت:  و  کرد 
یا  و  قلبی  ریتم  اختالالت  که  افرادی  در 
دارند،  قلب  دریچه  به  مربوط  مشکالت 

بیشتر از سایر افراد است. “
بروز  عوامل  بررسی  در  کرد:  تصریح  وی 
نقش  زندگی  سبک  مغزی  های  سکته 
متخصص  این  که  جایی  تا  دارد،  پررنگی 
مغز و اعصاب، یکی از دالیل پایین آمدن 
زندگی  را  مغزی  سکته  سن  میانگین 
غذایی  رژیم  رعایت  عدم  شهرنشینی، 
سالم مانند مصرف فست فودها و مصرف 

داروهای روان گردان عنوان می کند.
پزشکی  علوم  دانشگاه  علمی  هیات  عضو 

شهید بهشتی ادامه داد: بیماری که سکته 
ناتوانی  دچار  کند،  می  تجربه  را  مغزی 
که  شود  می  ذهنی  و  حرکتی  حسی، 
کشور  بهداشتی  سیستم  و  خانواده  برای 
درمان  رو  این  از  دارد،  زیادی  درمانی  بار 
عارضه های ناشی از سکته مغزی به دارو 

درمانی و بازتوانی نیاز دارد.
اشرافی درباره سکته های از نوع گذرا که 
یادآوری  است،  ساعت   ۲4 زیر  آن  عالئم 
نیز  افراد  این  که  است  کند: ضروری  می 
بعد از بروز سکته حتما به پزشک مراجعه 
کنند، زیرا احتمال تکرار سکته در افرادی 
وجود  هم  باز  اند  داشته  گذرا  عالئم  که 

دارد.
در صورت بروز مشاهده عالئم سکته 

مغزی وقت را تلف نکنید
که  بیماری  رساندن  در  عمل  سرعت 
دچار سکته شده گامی مهم و اساسی در 
نجات جان وی محسوب می شود. بعد از 
شده  مغزی  سکته  دچار  که  فردی  اینکه 
بالفاصله  شود  می  منتقل  بیمارستان  به 
وی  مغز  از  تصویربرداری  برای  پزشکان 

اقدام می کنند.
به گفته متخصصان اگر بیمار در کمتر از 
حدود 4,۵ ساعت به بیمارستان برسد، می 
لخته  ضد  داروی  از  نوعی  تزریق  با  توان 
عالئم حیاتی بیمار را برگرداند؛ البته این 
تمام سکته های مغزی کاربرد  برای  دارو 
انسداد  از  ناشی  برای سکته های  و  ندارد 

رگ در اثر لخته موثر است.
کاهش میانگین سن بروز سکته مغزی 

در کشور
پزشکی  علوم  دانشگاه  علمی  هیات  عضو 
شهید بهشتی با هشدار نسبت به کاهش 
درباره  مغزی  سکته  بروز  سن  میانگین 
سکته  دچار  که  افرادی  سنی  میانگین 
مغزی می شوند، اظهارداشت: شیوع سکته 
مغزی بعد از ۵۵ سالگی افزایش می یابد و 

به ازای هر پنج سال افزایش سن، ریسک 
ساالنه  و   شود  می  بیشتر  مغزی  سکته 
بیش از ۱۲ هزارنفر در کشور دچار سکته 

مغزی می شوند.
نورولوژیست  هرندی  امینی  علی  دکتر 
علوم  دانشگاه  علمی  هیات  عضو  دیگر  و 
با  باره  این  در  بهشتی هم  پزشکی شهید 
به  افراد مشکوک  بر مراجعه سریع  تاکید 
منتخب  درمانی  مراکز  به  مغزی  سکته 
گفت: زمان طالیی برای تزریق  r-tPA و 
کاهش عوارض در بیماران مبتال به سکته 
زیر 4,۵ ساعت است و  ایسکمیک  مغزی 
پس از این زمان تزریق دارو هیچ تاثیری 
مغزی  سکته  از  ناشی  عوارض  کاهش  در 

ندارد.
هنگام  تهران  اورژانس  کرد:  تاکید  وی 
مواجهه با بیمار مشکوک به سکته مغزی، 
بیمارستان مربوطه )محل  به  را  کد ۷۲4 
انتقال بیمار( اعالم می کند، سپس بیمار 
به مرکز مذکور منتقل شده و سیر درمان 

وی آغاز می شود.

دومین  درمان  برای  هایی  روش  چه 
عامل مرگ و میر در دنیا وجود دارد؟

شهدای  بیمارستان  نورولوژیست  این 
درمانی  مراکز  به  نکردن  مراجعه  تجریش 
 r-tPA در زمان طالیی برای آغاز تزریق
غیرمنتخب  و  نابجا  مراکز  به  مراجعه  یا 
در  اشکاالت  از  را  مغزی  سکته  درمان 
روند درمان بیماران مبتال به سکته مغزی 
به  کرد:  توصیه  هموطنان  به  و  عنوان 
شدن  کج  نظیر  عالئمی  مشاهده  محض 
و  بازو  حرکت  ضعف  صورت،  عضالت 
اختالل تکلم در افراد خانواده خود سریعا 
با اورژانس تهران تماس گرفته و وضعیت 
به  سریعا  بیمار  تا  دهند  اطالع  را  بیمار 
مراکز منتخب درمان سکته مغزی انتقال 

داده شود.

راههای مقابله با سکته مغزی را بشناسیم 

ورزش تنها راه بهبود کبد چرب/ 
چگونه کاهش وزن داشته باشیم



دستگاهها نسبت به اجرای قانون 
تولید مسکن کوتاهی می کنند

هزینه های دستگاههای دولتی کاهش و 
درآمدها افزایش یابد

صفحه )4(صفحه )4(

با توجه به  عضو کمیسیون فرهنگی مجلس شورای اسالمی گفت: 
بندهای  اجرای  به  نسبت  دستگاه ها  برخی  متأسفانه  موجود  آمار 
در  را  خود  مسئولیت  و  دارند  کوتاهی  مسکن  تولید  جهش  قانون 
این زمینه انجام نمی دهند. احمد راستینه عضو کمیسیون فرهنگی 
مجلس شورای اسالمی، در رابطه با تحقق وعده ساخت 4 میلیون 

مسکن در دولت سیزدهم گفت: در تمام دنیا مهمترین ...

وظایف  از  را  درآمدها  افزایش  و  هزینه ها  کاهش  جمهور  رئیس 
این دستگاهها  بر تالش  و  دانست  اولویت دار دستگاههای دولتی 
برای تحقق درآمدها از طرق پیش بینی شده مثل فروش اموال 
مازاد، مولد سازی دارائی و عرضه سهام دولتی تاکید کرد.  آیت اهلل 
با  ابراهیم رئیسی در جلسه بعدازظهر یکشنبه هیات دولت  سید 

اشاره به حضور گسترده و  پرشور مردم کشورمان در مراسم...
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بی توجهی مسوولین استانی
 به کمیته خودکشی  در استان 

راههای مقابله با
 سکته مغزی 
را بشناسیم  

معاون اقتصادی استاندار خبر داد:
خرید هواپیما در دستور کار 
مسئوالن تیم اقتصادی استان 

بویراحمد  و  کهگیلویه  استانداری  اقتصادی  معاون 
با  هواپیما  خرید  استان  توسعه  جهت  به  گفت: 
گرفت  قرار  کار  دستور  در  سرمایه گذار  مشارکت 
است. سید علی احمدزاده در دیدار سرمایه گذاری 
ظرفیت های  به  اشاره  با  عمان  ساکن  ایرانی االصل 
حمایت  بر  بویراحمد  و  کهگیلویه  استان  بی نظیر 
و  کهگیلویه  استاندار  کرد.  تاکید  سرمایه گذاران  از 
استان  برای  هواپیما  خرید  به  اشاره  با  بویراحمد 
گفت: از سرمایه گذار برای خرید هواپیما و تحول در 
استان حمایت کرده و با رایزنی با دولت تسهیالت 
عسکری،  احسان  سید  می دهیم.  اختصاص  ارزی 

معاون اقتصادی استانداری کهگیلویه و...

فرایند  مجلس  پژوهش های  مرکز  رئیس 
تأمین زمین در قانون جهش تولید مسکن را 
نگران کننده دانست و گفت: طراحی و مدل 
مسکن،  تولید  جهش  قانون  در  شده  تعریف 

پاسخگوی شرایط جاری بازار مسکن نیست.
 بابک نگاهداری در تشریح روند اجرای قانون 
جهش تولید مسکن و چالش های پیش روی 
جدی  طور  به  اگر  گفت:  قانون،  این  اجرای 
تولید  جهش  قانون  اجرای  روند  به  واقعی  و 
این  که  متوجه می شویم  کنیم  توجه  مسکن 
از  اگر  نکاتی است که  به  نیازمند توجه  مهم 
مورد  را  دولت  عملکرد  هم  شود  غفلت  آنها 
مشکالت  هم  و  می دهد  قرار  جدی  سوال 
در  می ماند.  پابرجا  همچنان  مسکن  بازار 
طول دهه های اخیر قیمت مسکن همواره در 
بوده  روبرو  افزایش  با  متناوب  زمانی  مقاطع 
است؛ اما طی سال ۹۷ تا ۱4۰۰ با جهش ۷ 
برابری، میانگین قیمت مسکن و اثرگذاری آن 
بر بازار اجاره، بخش عمده درآمد خانوارها به 
واسطه هزینه مسکن بلعیده شده و بسیاری از 
مستأجران به حاشیه های شهر رانده شده اند.

وی افزود: طرح خانه دار کردن مردم و ساخت 
چهار  طول  در  مسکونی  واحد  میلیون  چهار 
سال، توسط دولت سیزدهم ازجمله وعده هایی 
بود که اقشار فاقد مسکن را امیدوار به خانه دار 
از  یکی  شعار  این  که  آنجایی  از  کرد،  شدن 
است،  سیزدهم  دولت  محوری  برنامه های 
عملکرد  بر  وسیعی  بازخورد  آن  تحقق  عدم 
دولت خواهد داشت. رئیس مرکز پژوهش های 
در  مرکز  این  اقدامات  تشریح  در  مجلس 
زمینه قانون جهش تولید مسکن، خاطرنشان 
راستای  در  مجلس  پژوهش های  مرکز  کرد: 
اعتالی جایگاه و نقش نظارتی مجلس شورای 
اسالمی و به عنوان بازوی مشورتی این نهاد 
در راستای کمک به تصمیم سازی برای پایش 
دقیق تر نمایندگان مردم بر روندهای اجرایی 
قوانین و برنامه های دولت، اقدام به تدوین و 
ابعاد  انتشار ۸ گزارش تخصصی در خصوص 
مختلف قانون جهش تولید مسکن نمود و در 

۱۳ تیرماه ۱4۰۱ نیز همایشی با ...

همچنان  بویراحمد  و  کهگیلویه  استان  در  خودکشی 
اختصاص  خود  به  کشور  سطح  در  را  باالیی  آمار 
عضو  خرامین  شیرعلی  دکتر  گفته  به  و  است  داده 
از  پیشگیری  »کمیته  عضو  و  دانشگاه  علمی  هیئت 
برهه  در  بویراحمد«،  و  کهگیلویه  استان  خودکشی 
کنونی خودکشی در سنین پایین و نوجوانی افزایش 
چگونگی  به  نوجوانان،  مشکالت  افزایش  است.  یافته 
رفتار والدین با فرزندان برمی گردد و والدین در این 
فرزندان  تربیت  در  خود  نقش  به  نسبت  باید  استان 
جنبه های  از  باشند.  داشته  جدی  بازنگری های 

اجتماعی، زیرساخت های فرهنگی، اجتماعی،...

عضو کمیته خودکشی استان عنوان کرد:

2

2

2 4

رئیس دانشگاه علوم پزشکی یاسوج: 

احتمال خیزش مجدد
 ویروس کرونا 

در استان وجود دارد

رئیس سازمان جهادکشاورزی استان :

۳۰ واحد گلخانه ای جدید
 در استان  به زودی تحویل 

متقاضیان می شوند

فرآیند تامین زمین در جهش 
تولید مسکن نگران کننده است 

2

2

سرپرست راه و شهرسازی کهگیلویه و بویراحمد اعالم کرد؛

کمبود زمین مشکل 
نهضت مسکن در استان 

3

مرور  بهانه  بریتانیا،  در  از هفت دهه سلطنت  انگلستان پس  ملکه  مرگ 
هفتاد سال نگاه منفعت طلبانه و زیاده خواهانه لندن به تهران خواهد بود. 
رویکردی که نشان می دهد، دیدگاه بدبینانه ایرانیان به انگلستان زمینه 
تاریخی و تلخ بسیاری دارد. هفت دهه سلطنت »الیزابت دوم«، شامگاه 
 ۹۶ سن  در  انگلیس  ملکه  و  رسید  پایان  به  سپتامبر(   ۸( شهریور،   ۱۷
نشیب هایی  و  فراز  شاهد  سال  هفتاد  این  در  بریتانیا  درگذشت.  سالگی 
ایران، می تواند هفت  با  این روابط  بود که مرور  با جهان  در روابط خود 
ایران را نشان دهد  انگلستان در دوران ملکه برای سلطه بر  دهه تقالی 
انگلیس  ایرانیان »کار،کار  از  بسیاری  دیدگاه  از  و مشخص کند که چرا 
گرچه  سال  هفتاد  این  بررسی  در  نیست.  بی دلیل  هم  چندان  است!«، 
به طور  اما  باشد  بحث  می تواند محل  و  یافته  وقوع  متنوعی  رویدادهای 
مشخص روابط ایران و بریتانیای دوران الیزابت دوم را می توان به دوران 
پهلوی اول و دوم و جمهوری اسالمی تقسیم کرد. ملی شدن صنعت نفت، 
کودتای ۲۸ مرداد، شکل گیری انقالب مردم ایران، جنگ تحمیلی، برنامه 
در  تاریخی  نقاط  مهمترین  از  آن،  به  مربوط  مذاکرات  و  ایران  هسته ای 

روابط ایران و انگلستان در دوران الیزابت دوم است.

نفت، کودتا و حمایت از دیکتاتوری پهلوی
ملکه   ۱۳۳۰ بهمن   ۱۶ حالی  در  ویندزور«  مری  الکساندرا  »الیزابت 
مهمترین  از  یکی  سلطنتش،  آغاز  از  پیش  سال  یک  که  شد  انگلستان 
پرونده های روابط کشورش با ایران گشوده شده بود و تهران پس از دهه ها 
باج به لندن، تصمیم گرفته بود تا صنعت نفت خود را از چنگال بریتانیا 
آزاد و آن را ملی کند. رهبر این جنبش استقالل خواهی در ایران؛ محمد 

مصدق بود که می توان پذیرش با اکراه وی در مقام نخست وزیری از سوی 
»محمدرضا پهلوی« را نخستین شکست، انگلستان در دوران پهلوی دوم 

دانست.
مصدق ۳۰ خرداد ۱۳۳۰ یعنی سه ماه پس از اعالم ملی شدن صنعت 
نفت  شرکت  از  ید  خلع  اعالم  ضمن  رادیویی  پیامی  در  ایران،  در  نفت 
انگلیس و ایران خطاب به ملت ایران گفته بود: »امروز روزی است که ما 
ایرانیان می توانیم صفحه جدید و مقدسی در حیات سیاسی – اجتماعی 
خود باز کنیم و پس از ۵۰ سال سلطه انگلستان دوره نوینی را در برابر 

جهانیان و نسل آینده آغاز نماییم«.
به هر روی کشمکش های پرونده ملی شدن صنعت نفت ایران با شکایت 
ایران به دیوان بین المللی دادگستری در الهه هلند  از  بریتانیا  بی نتیجه 
به اوج خود رسید. دادگاه الهه حقانیت استدالل های مردم ایران در ملی 
کردن صنعت نفت خود را روز ۳۱ تیر ۱۳۳۱تایید کرد و مدیریت »شرکت 
نفت ایران و انگلیس« که در عمل همان سلطه و نه مدیریت انگلستان بود، 
محدود شد. این حق طبیعی مردم ایران و استقالل خواهی آنها به یکی از 
مهمترین چالش های وقت انگلستان با ایران تبدیل و در نهایت عامل این 

استقالل یعنی محمد مصدق را از نخست وزیری برانداخت.
مصدق، تاوان مقابله با استعمار انگلستان دوران ملکه الیزابت را با کودتای 
۲۸ مرداد ۱۳۳۲ پس داد . روزی که رمز کودتا از رادیو بی بی سی اینگونه 
اعالم شد: »اینجا لندن است و اکنون ساعت دقیقا ۱۲ نیمه شب است« 
بود؛  مصدق  محمد  دولت  سرنگونی  برای  آژاکس  عملیات  رمز  پیام  این 
سرنگونی که برای همیشه سرنوشت یک ملت را تغییر داد و مسیر توسعه 
و استقالل آنها را دهه ها عقب انداخت. مصدق تمام پیشنهادات بازگشت 
»آنتونی  و  بود  کرده  رد  را  ایران  نفت  صنعت  به  انگلستان  سلطه طلبانه 
ایدن« وزیر خارجه وقت انگلستان، دستپاچه به واشنگتن سفر کرده بود 
تا روزولت را قانع کند که مصدق گزینه خطرناکی برای نخست وزیر ایران 
است و در مسیر این اقناع، وی را مهره کمونیسم در ایران جلوه داده بود! 
ایران  بریتانیا در  یافته سرویس های جاسوسی  ۱۵۰ هزار دالر اختصاص 
به امثال شعبان بی مخ رسید و دولت محمد مصدق سرانجام سقوط کرد.

یکی از ماموران برجسته انگلیس که با تالش بسیار در پی راضی کردن 
و همراهی آمریکا با انگلیس بود، »مونتی وودهاووس« سرهنگ ۲۷ ساله 
انگلیسی بود که با اعالم قطع روابط با بریتانیا از سوی مصدق در ۳۰ دی 
براندازی  که  بود  قضیه  این  متوجه  وودهاووس  شد.  ایران  راهی   ۱۳۳۱
مصدق بی مشارکت و دستیاری آمریکا میسر نمی شود. آنها نقشه براندازی 
مصدق را که نام رمزی »عملیات چکمه« بر آن گذاشته بودند با سیا در 

میان گذاشتند.
با  مالقات  از  پس  و  رفته  قبرس  سوی  به  واشنگتن  از  پس  وودهاوس 
ماموران انگلیسی پایگاه نظامی بریتانیا در قبرس، دفتری تاسیس کرد و 
ترتیب ارتباط با عمال خود در تهران را داد و به لندن بازگشت. وودهاوس 
داریم  قصد  ما  که  شود  تلقی  گونه  این  نمی خواستم  »چون  می گوید: 
آمریکا را آلت دست قرار دهیم و در پی منافع خود هستیم، در مذاکره با 
آمریکایی ها از پرداختن به مسئله نفت خودداری نمودم و به جای آن بر 

خطری که از جانب کمونیست متوجه ایران بود، تاکید می نهادم. استدالل 
من چنین بود که اگر هم احتمال ضعیفی برای حصول توافق با مصدق 
بر سر مسئله نفت وجود داشته باشد، دکتر مصدق در وضعی نیست که 

بتواند در برابر کودتا مقاومت کند«.
با سقوط دولت مصدق راه برای تداوم سلطه انگلستان بازتر شد و این بار 
ایران حضور  اقتصاد  از همیشه در صحنه سیاست و  آمریکا هم جدی تر 
یافت و تمام قد پشت محمدرضا پهلوی و اقدامات او ایستاد. نخستین بار 
ملکه الیزابت دوم، اردیبهشت ۱۳۳۸ میزبان پهلوی دوم بود و محمدرضا 
نجات  برای   )MI۶( بریتانیا  جاسوسی  سرویس  تالش  از  سفر  این  در 
دوم  الیزابت  به  خطاب  و  کرد  ویژه  تشکر  انگلستان  ملکه  از  حکومتش 
گفت: مناسبات صمیمانه ای که اکنون بین ایران و کشور شما وجود دارد، 
هیچ گاه برپایه ای مستحکم تر از اساس کنونی نبوده است«. ملکه انگلستان 

هم دیپلم افتخاری مارشال نیروی هوایی به شاه اهدا کرد.
روابط پهلوی و الیزابت دوم در اواخر دهه ۳۰ شمسی به گونه ای صمیمانه 
جزیره  آواره  را  ایران  جوان  شاه  پدر  که  دولتی  آن  گویا  که  رفت  پیش 
ملکه  صمیمیت،  این  پی  در  بود.  کبیر  بریتانیای  جز  کرد؛  سنت لوییس 
انگلیسی ها  کرد،  سفر  اصفهان  و  تهران  به   ۱۳۳۹ سال  هم  انگلستان 
سرمایه داری  اصلی  عامل  و  گرفتند  عهده  به  را  ایران  صنایع  از  بسیاری 
شدند.  تبدیل  ایران  اقتصاد  در  دالل(  و  وابسته  سرمایه داری  کمپرادور) 
عهده  بر  را  لندن  آب  بهسازی  پهلوی  که  بود  زمانی  صمیمت  این  اوج 
گرفت و این در حالی بود که بسیاری از شهرهای ایران به آب آشامیدنی 
دسترسی نداشتند. روابط تهران-لندن در باالترین سطح ممکن و تا سال 
۱۳۵۷ ادامه یافت اما انقالب مردم ایران، لندن را بار دیگر در پیگیری نگاه 

منفعت طلبانه به ایران ناکام گذاشت.

انقالب ایران و نقش انگلیس در جنگ تحمیلی
انقالب  آغاز  نقطه  از پژوهشگران،  به گفته بسیاری  را  اگر خرداد ۱۳4۲ 
اسالمی مردم ایران بدانیم، همان تاریخ را هم می توان آغاز کارشکنی های 
برخی  گرچه  دانست.  ایرانیان  تاریخی  خواست  این  مسیر  در  انگلستان 
به  توسل  هم  کنار  در  دوران  این  اتفاقات  از  شماری  هم چیدن  کنار  با 
نظریه توطئه این کارشکنی ها را انکار می کنند اما رفتار دولت های مختلف 
بریتانیا در دوران سلطنت الیزابت دوم، پس از پیروزی انقالب اسالمی به 
خوبی انگیزه و اقدام آنها را درباره انقالب را نشان می دهد. گرچه دولت 
انگلستان پس از پیروزی انقالب اسالمی آن را به رسمیت شناخت اما در 
دوران نخست وزیری »مارگات تاچر« لندن از تصمیم پیشین خود برگشت 

و روابط دو کشور ۱۱ سال در سردترین حالت خود بود.
فشارها بر جمهوری اسالمی از همان ۲۲ بهمن ماه سال ۵۷ آغاز شد و 
با تمام قوا پشت دیکتاتور بعث جمع  به شهریور ۱۳۵۹ رسید که غرب 
این  در  آغاز کرد.  ایران  اسالمی  علیه جمهوری  عیار  تمام  و جنگی  شد 
هشت سال سرزمین ملکه، از خدمات جاسوسی تا به روزترین تسلیحات 
و  دفاعی  محرمانه  اطالعات  داد.  قرار  اختیار صدام حسین  در  را  نظامی 
نظامی ایران در اختیار رژیم بعث عراق قرار می گرفت. خدمات هوایی ویژه 
)A.A.S( و آموزش واحدهای ویژه هوابرد عراق تنها بخشی از حمایت های 
از عراق در هشت سال جنگ بود. تحویل تانک های چیفتن به  انگلیس 
عراق )به قیمت یک میلیارد( یعنی همان تانک های که به ایران فروخته 
»هاوک«  جنگنده  هواپیماهای  فروش  بود،  کرده  دریافت  را  آن  مبلغ  و 
فروش  قرارداد  تانک،  یدکی  قطعات  تحویل  دالر(،   میلیارد   ۲ مبلغ  )به 

جت های جنگنده »آلفا« نشانه های آشکار همان حمایت تمام قد است.

در توصیف پشتیبانی تمام قد غرب و انگلیس از صدام حسین اظهارات 
صدام  تالش  درباره  صدام،  ایتالیایی  وکیل  استفانو«  دی  »جیووانی 
مشخص  »به طور  است:  تامل  قابل  شیمیایی،  مواد  آوردن  بدست  برای 
شرکت هایی از انگلیس، آلمان، ایتالیا، هلند و فرانسه در چهارچوب تضمین 
مالی آمریکا به عراق کمک کردند. انگلیس از جنگ میان عراق و ایران 
خوشحال بود زیرا در جریان این جنگ قیمت نفت خام برنت شمال به 
اوج رسیده بود«. سازمان ملل متحد نیز در گزارشی صراحتا تصریح کرده 
که عراق تسلیحات خود را از ۱۵۰ شرکت آلمانی و آمریکایی و انگلیسی 
تهیه کرده است. دولت عراق از سال ۱۹۷۵ توسط ۸۰ کمپانی آلمانی، ۲4 
انگلیسی و چند شرکت سوئیسی،  آمریکایی و حدود ۱۲شرکت  شرکت 
ژاپنی، ایتالیایی، فرانسوی، سوئدی، برزیلی و آرژانتینی تجهیزات دریافت 

کرده است«.
تحریم هایی به بهانه انرژی هسته ای

پایان جنگ تحمیلی، آغاز دور جدیدی از زیاده خواهی ها علیه جمهوری 
هم  ابزار  و  هسته ای  صلح آمیز  فعالیت های  بهانه  بار  این  و  بود  اسالمی 
تحریم هایی که هر روز به بهانه ای به فرماندهی آمریکا و همراهی انگلیس 
دارای  کشورهای  معدود  جمع  در  ایران  حضور  پذیرش  می شد.  وضع 
فناوری غنی سازی اورانیوم و تولید سوخت هسته ای، با وجود تحریم ها، 
جنگ و دیگر فشارهای پنهان و پیدا، برای کشورهای غربی و انگلیس به 
دلیل تمامیت خواهی ناتمام آن ها، چندان خوشایند و قابل قبول نبود. این 
چالش جدید در نظم مورد نظر آنها خیلی زود به زنگ خطری برای آنها 
تبدیل شد. برای مقابله با این توان جمهوری اسالمی، انگلیس و آمریکا 
و  قطعنامه ها  انواع  صدور  با  تا  شدند  بسیج  اروپایی  کشورهای  دیگر  و 
تحریم های حداکثری ایران را از دستیابی به این حق مسلم خود محروم 
کنند. در کنار این قطعنامه های تحریمی انگلیس در حمایت های آشکار 
و پنهان از رژیم صهیونیستی، ترور دانشمندان هسته ای و خرابکاری در 

تاسسیات ایران را دستور کار قرار داد.
چرا ایرانیان به لندن بدبین هستند؟

اشغال ایران وچشم طمع به تمامیت ارضی، ایجاد قحطی و جنگ داخلی، 
تحریک دولت های خارجی و مخالفان داخلی به منظور هجمه علیه ایران، 
سلطه بر مهمترین منبع اقتصاد ایران یعنی نفت، نقش آفرینی در کودتای 
۲۸ مرداد، کارشکنی در مسیر انقالب و فشار بر ایران پس از آن، حمایت از 
صدام حسین در دوران جنگ تحمیلی، همراهی در اعمال فشار و تحریم 
است  پاسخ هایی  مهمترین  هسته ای،  پرونده  در  اسالمی  جمهوری  علیه 
که ایرانیان در جواب پرسش باال می توانند اعالم کنند. روابط با انگلیس 
همراه  تلخی  خاطرات  با  دوم؛  الیزابت  ملکه  دوران  در  ایران  مردم  برای 
شده است که چارلز سوم برای از بخشیده شدن این اشتباهات لندن در 
قبال تهران، راه دشواری را پیش رو دارد، راهی که شواهد نشان می دهد، 
انگلستان چندان عزمی برای گام نهادن در آن از خود نشان نمی دهد و 
آن ها  برای  همیشگی  سیاستی  عنوان  به  خصومت  و  بدبینی  این  تداوم 
تعریف شده است.  جمهوری اسالمی ایران اما با وجود تمام این فشارها و 
زیاده خواهی ها، راه خود را میانه جهان گشوده و حتی تعریف جدیدی از 
نظم بین الملل ارائه داده است، مسیر آمده و خصومت های رفته بر مردم 
ایرانیان حک شده، نه  ایران از سوی بریتانیا، همگی در حافظه تاریخی 
فراموش می شوند و نه بخشیده. تکرار سیاست های منفعت طلبانه الیزابت 
دوم و مارگارت تاچر علیه مردم ایران از سوی چارلز سوم و لیز تراس این 
تلخی ها را دوچندان کرده و تاریخ اشغال و کودتا و جنگ را برای مردم 

ایران بار دیگر زنده خواهد کرد.

الیزابت دوم؛ هفت دهه روابط با ایران
 بریتانیا و زخم هایی که فراموش نمی شوند

امام صادق علیه السالم
وجلَّ ِمن َقلبِه إنکاَرُه . َحسُب الُمؤِمِن ِعّزا إذا َرأی ُمنَکرا أن یَعلََم اللُهّ َعزَّ

برای عّزت مؤمن همین کافی است که هر گاه منکری را ببیند، خداوند 
عز و جل بداند که در دل آن را انکار می کند.
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محققان اسپانیایی می گویند؛

واکسن آنفلوانزا ریسک سکته 
مغزی را کاهش می دهد

یک  نتایج  آنفلوانزا،  فصل  به  شدن  نزدیک  با 
مطالعه جدید به فایده احتمالی واکسیناسیون 

اشاره می کند: خطر کمتر بروز سکته مغزی.
محققان در اسپانیا دریافتند که در بین نزدیک 
به ۸۶۰۰۰ بزرگسال میانسال و مسن، کسانی 
بودند،  آنفلوانزا تزریق کرده  که ساالنه واکسن 
آینده  سال  طی  در  که  داشت  احتمال  کمتر 

دچار سکته مغزی ایسکمیک شوند.
سکته ها  بیشتر  که  ایسکمیک،  سکته های 
ایجاد  خون  لخته  اثر  در  می شوند،  شامل  را 
مغز  به  باعث کاهش جریان خون  می شود که 

می شود.
نتایج نشان داد به طور متوسط، افراد واکسینه 
در  که  دارد  احتمال  کمتر  درصد   ۱۲ شده 
دچار  خود  نشده  واکسینه  همتایان  با  مقایسه 

سکته مغزی شوند.
دکتر »فرانسیسکو خوزه دی آباجو«، سرپرست 
تیم تحقیق از دانشگاه آلکاال مادرید، می گوید: 
»تعداد زیادی از مردم در سراسر جهان هر سال 
از  تعداد زیادی  دچار سکته مغزی می شوند و 

آنها می توانند واکسن آنفلوانزا دریافت کنند.«
وی در ادامه می افزاید: »بنابراین حتی یک اثر 
واکسیناسیون می تواند  از  ناشی  نسبی  محافظ 
مغزی  سکته های  از  توجهی  قابل  تعداد  از 

پیشگیری کند.«
آنفلوانزا  که  است  مطرح  فرضیه  این  اینرو  از 
کاهش  را  مغزی  مستقیم خطر سکته  به طور 

می دهد.
که  است  شده  »مشخص  می گوید:  آباجو 
خطر  موقت  طور  به  می تواند  آنفلوانزا  عفونت 
افزایش  را  پذیر  آسیب  افراد  در  مغزی  سکته 
به  که  واکسنی  تئوری،  نظر  از  بنابراین  دهد. 
نوبه  به  می کند،  کمک  آنفلوانزا  از  جلوگیری 
خود، از برخی سکته ها نیز پیشگیری می کند.«

واکسن  این  که  دارد  وجود  هم  احتمال  این 
بر  دیگر  مفید  اثرات  یا  دهد  کاهش  را  التهاب 
روی رگ های خونی داشته باشد. اما تحقیقات 
بیشتری برای پاسخ به این سواالت الزم است.

مغزی  سکته  خطر  که  داد  نشان  مطالعه  این 
پس از واکسینه شدن افراد به سرعت، طی دو 

هفته تا یک ماه، کاهش یافت.

یافته محققان فرانسوی؛

شیرین کننده های مصنوعی
 سالمت قلب را به خطر می اندازند

محبوب  روشی  مصنوعی  های  کننده  شیرین 
فرانسوی  محققان  اما  هستند،  الغری  برای 
حمله  خطر  است  ممکن  که  کنند  می  عنوان 

قلبی یا سکته را نیز افزایش دهند.
در  قلب  سالمت  پیگیری  حاصل  یافته ها  این 
فرانسه  در  زن  و  مرد  هزار   ۱۰۳ از  بیش  بین 

برای حدود یک دهه است.
»ماتیلد توویر«، نویسنده این مطالعه از دانشگاه 
که  کردیم  »ما مشاهده  فرانسه، گفت:  سوربن 
با  مصنوعی  کننده های  شیرین  بیشتر  مصرف 
افزایش خطر بیماری های قلبی عروقی مرتبط 

است.«
در ابتدای مطالعه، تقریباً چهار نفر از ۱۰ شرکت 
کننده گزارش دادند که به طور مرتب از شیرین 

کننده های مصنوعی استفاده می کردند.
به  آن  از  پس  کنندگان  شرکت  قلب  سالمت 

طور متوسط ۹ سال ردیابی و مقایسه شد.
قلبی  مشکل   ۱۵۰۰ از  بیش  مدت،  این  در 
سفتی  مغزی،  سکته  قلبی،  حمالت  جمله  از 
عمل  به  نیاز  و  سینه  قفسه  شدید  درد  یا 
جراحی برای بازکردن شریان های مسدود شده 

)آنژیوپالستی( ثبت شد.
شیرین  مصرف  تأثیر  بررسی  از  پس  محققان 
نتیجه  قلبی،  مشکالت  بر  مصنوعی  کننده 

گرفتند که این دو باهم در ارتباط هستند.
محققان تأکید کردند که کار آنها به طور قطعی 
طور  به  ها  کننده  شیرین  که  نمی کند  ثابت 
مستقیم سالمت قلب را تضعیف می کنند، فقط 
نشان می دهد که بین این دو ارتباط وجود دارد.

با این حال محققان معتقدند یک دلیل احتمالی 
با  می تواند تعامل شیرین کننده های مصنوعی 
گیرنده های طعم شیرین روده باشد که می تواند 

بر میزان انسولین و جذب قند تأثیر بگذارد.
ممکن  همچنین  مصنوعی  کننده های  شیرین 
را  روده  در  موجود  میکروب های  آرایش  است 
باعث  و  داده  افزایش  را  التهاب  دهند،  تغییر 

نقص عروقی شود.
این  که  می کنند  خاطرنشان  محققان  اما 
تأیید  تجربی  از طریق مطالعات  باید  فرضیه ها 

شوند.

رئیس جمهور: 

هزینه های دستگاههای دولتی کاهش و 
درآمدها افزایش یابد

رئیس جمهور کاهش هزینه ها و افزایش درآمدها را از وظایف 
اولویت دار دستگاههای دولتی دانست و بر تالش این دستگاهها 
برای تحقق درآمدها از طرق پیش بینی شده مثل فروش اموال 

مازاد، مولد سازی دارائی و عرضه سهام دولتی تاکید کرد.
 آیت اهلل سید ابراهیم رئیسی در جلسه بعدازظهر یکشنبه هیات 
دولت با اشاره به حضور گسترده و  پرشور مردم کشورمان در 
مراسم امسال اربعین حسینی، از دولت و ملت عراق بابت تالش 
برای تامین نیاز زائران اربعین، و همچنین از  همه دستگاههای 
امدادی، بهداشتی و نظامی کشور و  رسانه ها به ویژه  اجرایی، 
مراسم  این  بهتر  چه  هر  برگزاری  به  کمک  برای  ملی،  رسانه 

جهانی، قدردانی کرد.
رئیس جمهور در عین حال تالش مضاعف برای حل مشکالت 

زائران و تسهیل بازگشت آنها را ضروری دانست.
آیت اهلل رئیسی در بخش دیگری از سخنانش افزایش بهره وری 
اداری  نظام  کارامدی  و  تولید  رونق  اقتصادی،  رشد  الزمه  را 
دانست و همه اعضا دولت را مکلف کرد که نسبت به تحقق این 

مهم در دستگاههای خود برنامه ریزی و اقدام کنند.
رئیس جمهور کاهش هزینه ها و افزایش درآمدها را از وظایف 
اولویت دار دستگاههای دولتی دانست و بر تالش این دستگاهها 
برای تحقق درآمدها از طرق پیش بینی شده مثل فروش اموال 

مازاد، مولد سازی دارائی و عرضه سهام دولتی تاکید کرد.
آیت اهلل رئیسی با اشاره به ضرورت استفاده بیشتر از ظرفیتهای 
مسوالن  و  خارجه  امور  وزارت  به  منطقه  اقتصادی کشورهای 
اقتصادی دولت ماموریت داد که با ایجاد یک ساختار متمرکز 
برای پیگیری مستمر اجرای تفاهم نامه ها با دیگر کشورها، برای 
حضور ایران در بازارهای منطقه ای و جهانی برنامه ریزی کنند.

و  مدارس  بازگشایی  و  تحصیلی جدید  آستانه شروع سال  در 
از وزارتخانه های آموزش و  مراکز علمی کشور، رئیس جمهور 
پرورش، علوم تحقیقات و فناوری و بهداشت و درمان خواست 
پرشور  حضور  زمینه  کردن  فراهم  برای  را  خود  همت  همه 

ونشاط جویندگان علم در مراکز آموزشی به کار بگیرند.

مدیرکل دفتر سیاسی وزارت کشور:

دولت سیزدهم وارث بی تصمیمی ها و 
مسایل حل نشده است

 مدیرکل دفتر سیاسی وزارت کشور گفت: کشور با تلنبار شدن 
همچنان  دولت  روبروست.  گذشته  از  نشده  گرفته  تصمیمات 
وارث  میپردازد،  را  میلیاردی  ۵۰۰هزار  بدهی  اقساط  که 

بی تصمیمی های و مسایل حل نشده نیز هست.
توجیهی  نشست  چهارمین  در  یکشنبه  روز  مرادی  عبداهلل 
آموزشی فرمانداران سراسر کشور در محل وزارت کشور افزود: 
عالی  نماینده  و  جامعه  با  ارتباط  در  دولت  پیشانی  فرماندار، 
میاندار  نقش  تحقق  اما  است.  شهرستان  در  دولت  میاندار  و 
حکمرانی محلی فرماندار منوط به رعایت الزاماتی است و همه 
فرمانداران دولت مردمی باید این الزامات را سرلوحه خود قرار 

دهند.
را  فرماندار  حکمرانی  نقش  ایفای  در  اساسی  الزامات  مرادی 
داشتن نگرش راهبردی در پیشرفت منطقه ای، ایجاد اجماع در 
گروههای سیاسی، میانداری میان دستگاه های اجرایی، رویکرد 
اما رضایت  با اقدامات کوچک  جهادی در میدان، نگاه تحولی 

آفرین برای مردم، دانست.
خود  سخنان  دیگر  بخش  در  کشور  وزارت  سیاسی  مدیرکل 
و  پرداخت  انقالبی  الگوی مدیریت  و میدان در  میز  تبیین  به 
گفت: کشور با تلنبار شدن تصمیمات گرفته نشده از گذشته 
روبروست. دولت همچنان که اقساط بدهی ۵۰۰هزار میلیاردی 
را می پردازد، وارث بی تصمیمی های و مسایل حل نشده نیز 

هست.
مانده،  برجای  های  بدهی  و  مسائل  حل  برای  افزود:  مرادی 
دولت ابتدا با مردم و در میدان واقعی مشکالت حاضر می شود 
و سپس متکی بر برنامه ریزی که در پشت میز مدیریت اتفاق 
می افتد، تصمیم می گیرد. تلفیق میز و میدان، کارآمدی و حل 
مساله را برای شهروند ملموس می سازد و همین خود سرمایه 

غیرقابل شمارشی برای دولت است
پشت  در  را  ساله   4۰ ای  تجربه  دولت  اینکه  بر  تاکید  با  وی 
سازی  دوگانه  در  مردمی  دولت  داد:  ادامه  دارد،  خود  سر 
مقاومت  بودن،  نخبگانی  یا  بودن  مردمی  میان؛  مخرب  های 
در  کرد.  نخواهد  توقف  مدیریتی،  یا  جهادی  دیپلماسی،  یا 
دولت مردمی، هیچکدام از این مفاهیم به نفع دیگری مورد بی 

توجهی قرار نخواهد گرفت. 
مدیر کل سیاسی وزارت کشور با یادآوری دیپلماسی چندجانبه 
گرای دولت در مذاکرات در عین پایبندی به منطق مقاومت در 
عرصه خارجی، حضور میدانی و در عین حال نگرش راهبردی 
عقالنیت  الگوی  از  دیگری  مثال  را  کشور  وزیر  وحیدی  دکتر 
بدان  منجر  که  دانست  داخلی  سیاست  مدیریت  در  انقالبی 
شد تا مقام معظم رهبری، با ذکر مصداق ضمن تحسین این 
اقدامات از لزوم »وظیفه قدرشناسی از مسئوالن انقالبی« سخن 

به میان آورند.

سالمت

جامعه

کاریکاتور

کاریکاتور/ ماهی 1۰ میلیون هزینه نگهداری سارقان! 

رئیس مرکز پژوهش های مجلس؛

فرآیند تامین زمین در قانون جهش تولید مسکن نگران کننده است

فرایند  مجلس  پژوهش های  مرکز  رئیس 
تأمین زمین در قانون جهش تولید مسکن را 
نگران کننده دانست و گفت: طراحی و مدل 
مسکن،  تولید  جهش  قانون  در  شده  تعریف 
پاسخگوی شرایط جاری بازار مسکن نیست.

 بابک نگاهداری در تشریح روند اجرای قانون 
جهش تولید مسکن و چالش های پیش روی 
جدی  طور  به  اگر  گفت:  قانون،  این  اجرای 
تولید  جهش  قانون  اجرای  روند  به  واقعی  و 
این  مسکن توجه کنیم متوجه می شویم که 
مهم نیازمند توجه به نکاتی است که اگر از 
مورد  را  دولت  عملکرد  هم  شود  غفلت  آنها 
مشکالت  هم  و  می دهد  قرار  جدی  سوال 
در  می ماند.  پابرجا  همچنان  مسکن  بازار 
طول دهه های اخیر قیمت مسکن همواره در 
بوده  روبرو  افزایش  با  متناوب  زمانی  مقاطع 
است؛ اما طی سال ۹۷ تا ۱4۰۰ با جهش ۷ 
برابری، میانگین قیمت مسکن و اثرگذاری آن 
بر بازار اجاره، بخش عمده درآمد خانوارها به 
واسطه هزینه مسکن بلعیده شده و بسیاری از 
مستأجران به حاشیه های شهر رانده شده اند.

عدم تحقق ساخت 4 میلیون مسکن، بازخورد 
وسیعی بر عملکرد دولت خواهد گذاشت

و  مردم  کردن  خانه دار  طرح  افزود:  وی 
ساخت چهار میلیون واحد مسکونی در طول 
ازجمله  سیزدهم  دولت  توسط  سال،  چهار 
را  مسکن  فاقد  اقشار  که  بود  وعده هایی 
از آنجایی که  امیدوار به خانه دار شدن کرد، 
دولت  محوری  برنامه های  از  یکی  شعار  این 
بازخورد  آن  تحقق  عدم  است،  سیزدهم 

وسیعی بر عملکرد دولت خواهد داشت.
تشریح  در  مجلس  پژوهش های  مرکز  رئیس 
جهش  قانون  زمینه  در  مرکز  این  اقدامات 
مرکز  کرد:  خاطرنشان  مسکن،  تولید 
اعتالی  راستای  در  مجلس  پژوهش های 
شورای  مجلس  نظارتی  نقش  و  جایگاه 
اسالمی و به عنوان بازوی مشورتی این نهاد 
در راستای کمک به تصمیم سازی برای پایش 
دقیق تر نمایندگان مردم بر روندهای اجرایی 

قوانین و برنامه های دولت، اقدام به تدوین و 
ابعاد  انتشار ۸ گزارش تخصصی در خصوص 
و  نمود  مسکن  تولید  جهش  قانون  مختلف 
در ۱۳ تیرماه ۱4۰۱ نیز همایشی با موضوع 
و  اجتماعی  فنی،  سازوکارهای  و  الزامات 
مسکن  ملی  نهضت  طرح  تحقق  اقتصادی 
برگزار کرد که برآیند سلسله اقدامات صورت 
گرفته، همگی داللت بر نگرانی از تداوم روند 
اندیشیده  پیش  از  سازوکار  فقدان  و  موجود 
نشده و تکرار فرایندهای غیرشفاف برنامه های 
مهر،  مسکن  از  اعم  حمایتی  مسکن  پیشین 
مسکن  ملی  اقدام  طرح  و  اجتماعی  مسکن 
این فرایند و  تا به جد  دارد و ضروری است 
سازوکار مدیریتی و اجرایی مورد بازبینی قرار 

گیرد.

اجرای قانون جهش تولید مسکن 
عقب تر از برنامه است

قانون  نکاتی مهم در  از  وی در تشریح یکی 
کنونی  عملکرد  گفت:  مسکن،  تولید  جهش 
مسکن  معاونت  و  شهرسازی  و  راه  وزارت 
تولید  جهش  قانون  اجرای  در  ساختمان  و 
مسکن، با وجود تمامی تالش ها و حمایت های 
همه جانبه مجلس و دولت، کند و عقب تر از 

برنامه است.
نگاهداری افزود: به دلیل ضعف اطالع رسانی 
آمارهای  اما  کرد  ارائه  دقیقی  آمار  نمی توان 
ارائه شده در خصوص فرایند ساخت بیش از 
به  ناظر  عمدتاً  مسکونی،  واحد  میلیون  یک 
ساختمانی  واحد  تعداد  و  است  زمین  تأمین 
دارای پیشرفت فیزیکی در احداث بنا بعد از 
مرحله پی کنی و فونداسیون، کمتر از ۲۰۰ 

هزار واحد مسکونی برآورد می شود.
قانون  در  زمین  تأمین  فرآیند  ادامه  در  وی 
و  کننده  نگران  را  مسکن  تولید  جهش 
این  در  شد:  یادآور  و  برشمرد  برانگیز  شائبه 
خصوص گفتارهای موثقی در خصوص نحوه 
تأمین  راستای  در  اراضی  گستره  و  تعیین 
منافع مالکان و زمین داران نیز مطرح است. 
همچنین توسعه در اراضی نامناسب بر اساس 

مالحظات شهرسازی در اجتناب از بارگذاری 
آن  از  نامناسب  یا  و  خطر  واجد  مناطق  در 
جمله اند. در زمان بررسی طرح جهش تولید 
مسکن مرکز پژوهش های مجلس با مطالعه و 
برآورد، پیشنهاد کرد که سالیانه ۸۰۰۰ هکتار 
الحاق  و در مجموع ۵ سال، 4۰ هزار هکتار 
در نظر گرفته شود تا از تبعات منفی احتمالی 

اجتناب شود.
موضوع  مجلس  پژوهش های  مرکز  رئیس 
بانک ها  اندک  مشارکت  و  اعتبارات  تأمین 
غیر از بانک مسکن را یکی دیگر از مشکالت 
تولید  قانون جهش  اجرای  روی  پیش  عمده 
مسکن دانست و توضیح داد: با وجود تکلیف 
هزار   ۳۰ اعطای  برای   ۱4۰۱ بودجه  قانون 
میلیارد تومان به صندوق ملی مسکن، میزان 
است  بوده  تابستان صفر  ابتدای  تا  تخصیص 
و اخیراً خبری در خصوص تخصیص ۳ هزار 
شده  منتشر  مرکزی  بانک  تومانی  میلیارد 

است.

طراحی قانون جهش تولید مسکن، 
پاسخگوی شرایط جاری نیست

مدل  و  طراحی  اینکه  بیان  با  نگاهداری 
مسکن،  تولید  جهش  قانون  در  شده  تعریف 
پاسخگوی شرایط جاری بازار مسکن نیست، 
گفت: با اغماض در خصوص ارقام دقیق و به 
روز، کل ثبت نام کنندگان بالغ بر ۵ میلیون 
از  نیمی  از  کمتر  بوده،  نفر  هزار  چهارصد  و 
بر  مبتنی  نهایتاً  و  واجد شرایط هستند  آنها 
آمار و اطالعات تا نیمه خرداد ماه حدود نیم 
میلیون نفر افتتاح حساب کرده اند و از این 
واریزی داشته  نفر  از ۳۰۰ هزار  تعداد کمتر 
اند و کمتر از ۱۲۰ هزار نفر واریز بیش از 4۰ 

میلیون تومان داشته اند.
هرگونه  از  فارغ  اعداد  این  کرد:  اضافه  وی 
عملکرد  بر  شاهد  مهمترین  کیفی،  ارزیابی 
نامناسب در این حوزه است که البته بخشی 
از آن نیز به در استطاعت نبودن و یا جذاب 
که  پروژه هاست  بودن  نامشخص  و  نبودن 
ملی  اقدام  طرح  کار  و  ساز  مشابه  عمدتاً 

مسکن و مسکن مهر است.
رئیس مرکز پژوهش های مجلس با بیان اینکه 
به دلیل مکان یابی و جانمایی نامطلوب عمده 
عدم  و  جدید  شهرهای  در  ویژه  به  پروژه ها 
کاهش  مؤثر  تقاضای  تقاضا،  در محل  عرضه 
در  مسکن  توسعه  تجربه  گفت:  است،  یافته 
مشکل  انبوه،  مقیاس  در  جدید  شهرهای 
مسکن را حل نکرده است و این موضوع باعث 
شده است که بر سهم مستأجران و خانه های 
سوداگری  بیشترین  و  گردد  اضافه  خالی 
برخی  که  باشد  داشته  پی  در  را  مسکن 
پردیس  جدید  شهر  در  بویژه  آن  مصادیق 

محسوس است.
نگاهداری ابهام و نامشخص بودن پروژه ها را 
جهش  قانون  اهمیت  با  موارد  از  دیگر  یکی 
انتظار  شاید  کرد:  تصریح  و  دانست  تولید 
مشخصات،  موقعیت،  نام،  ثبت  از  بعد  اینکه 
قیمت و زمان تحویل یه متقاضی اعالم شود، 
بعضاً  که  باشد  متقاضیان  حق  بدیهی ترین 
تومان  واریز حداکثری ۱۶۰ میلیون  با  حتی 
هم از آن محروم هستند. از سوی دیگر این 

ابهام، برای سازندگان نیز در خصوص هزینه 
با  پرداخت  کار  و  ساز  مترمربع،  هر  ساخت 
قیمت ثابت یا متغیر و نحوه تکمیل پرداخت 

متقاضیان وجود دارد.

اثربخشی ناچیز اجرای قانون جهش 
تولید مسکن در سال ۱4۰۱

تولید  جهش  قانون  اجرای  اثربخشی  وی 
این  ساماندهی  در   ۱4۰۱ سال  در  مسکن 
توجه  با  کرد:  تاکید  و  دانست  ناچیز  را  بازار 
به متوسط زمان ۲.۵ ساله شروع تا عرضه و 
سال  در  وضعیت  این  تداوم  مسکن،  تحویل 
پیش رو  سناریوی  محتمل ترین  نیز   ۱4۰۲

است.
از  افزود:  مجلس  پژوهش های  مرکز  رئیس 
سوی دیگر میزان عملکرد و اجرای بسیاری از 
مواد قانون جهش تولید مسکن از جمله آئین 
نامه تأسیس، توسعه و تسهیل مقررات فعالیت 
صندوق های سرمایه گذاری برای تأمین مالی 
از طریق  اجاره واحدهای مسکونی  ساخت و 
نامه  آئین  یا  خصوصی  بخش  سرمایه  جذب 
باز پس گیری آن دسته از اراضی واگذار شده 
نشده  احداث  قرارداد  مفاد  مطابق  که  قبلی 
در  برگ،  تک  رسمی  سند  دریافت  یا  است 

هاله ای از ابهام قرار دارد.
مرکز  پیشنهادهای  تشریح  در  نگاهداری 
بهبود  راستای  در  مجلس  پژوهش های 
فرایندهای اجرای قانون جهش تولید مسکن، 
که  است  این  پیشنهادها  این  از  یکی  گفت: 
ارکان اجرای قانون شامل تأمین مالی، مدل 
زمین  تخصیص  و  تأمین  نحوه  مشارکت، 
متقاضیان  غربالگری  و  شناسایی  فرایند  و 
بازنگری شود، ضمن آنکه بسته های حمایتی 
دستور  در  مستأجران  برای  هدفمند  و  مؤثر 
کار قرار گیرد. همچنین سیاست مکان یابی و 
توزیع و تخصیص نیز بازنگری شود و تسهیل 
صدور پروانه ساختمانی، توسعه ساخت و ساز 
نوسازی  و  شخصی و خصوصی و خودمالکی 
اقدام  اولویت  بافت فرسوده در  حداکثری در 

قرار گیرد.
پژوهش های  مرکز  دیگر  پیشنهاد  افزود:  وی 
بخش  مشارکت  با  که  است  این  مجلس 
مسکن،  ساخت  حوزه  فعاالن  و  خصوصی 
از  با بهره مندی  مدل های مشارکتی جدیدی 
ظرفیت بخش خصوصی و تأکید بر روش های 
صنعتی سازی و فناوری های نوین ساختمانی 
و  دوام  و  استحکام  آنکه  ضمن  شود.  تدوین 
طبیعی  بالیای  برابر  در  پایداری  و  بنا  ُعمر 
ملی  مقررات  بازنگری  و  تدوین  مستلزم 
ساختمان بر اساس نیازهای کشور و با تکیه 
بر پژوهش ها و تحقیقات ملی و نه به صورت 

ترجمه برخی مدارک خارجی است.
گفت:  مجلس  پژوهش های  مرکز  رئیس 
مرکز  شده  ذکر  پایانی  پیشنهادهای  در 
پژوهش های مجلس الزم است با به کارگیری 
روند  علمی،  سابقه  با  و  نظر  صاحب  افراد 
شده  متحول  ساختمان  ملی  مقررات  تدوین 
پژوهش های  و  و منطقه ای  اقلیمی  و شرایط 
انجام شده در کشور به عنوان مبنای کار مورد 

توجه قرار گیرد.

شورای  مجلس  فرهنگی  کمیسیون  عضو 
موجود  آمار  به  توجه  با  گفت:  اسالمی 
اجرای  به  نسبت  دستگاه ها  برخی  متأسفانه 
کوتاهی  مسکن  تولید  جهش  قانون  بندهای 
دارند و مسئولیت خود را در این زمینه انجام 
کمیسیون  عضو  راستینه  احمد  نمی دهند. 
با  رابطه  فرهنگی مجلس شورای اسالمی، در 
تحقق وعده ساخت 4 میلیون مسکن در دولت 
اقدام  مهمترین  دنیا  تمام  در  گفت:  سیزدهم 
برای خروج از رکود اقتصادی، بهبود بخشیدن 
به حوزه مسکن است. مسکن، صنعت پیشران 
است و می تواند عالوه بر ایجاد رشد اقتصادی، 
بسیاری از صنایعی را که امروز در کشور وضع 
افزود:  وی  کند.  خارج  رکود  از  ندارند  خوبی 
مهمترین  مسکن  که  است  آن  مهم تر  نکته 
نیازی  می رود،  شمار  به  مردم  ضروری  نیاز 
جامعه  روز  دغدغه  اصلی ترین  به  امروز  که 
از  زیادی  سهم  چراکه  است؛  شده  تبدیل 
می شود.  مسکن  صرف  خانوار  هزینه  سبد 
مجلس  هدف گذاری  کرد:  تصریح  راستینه 
دقیق  مسکن  تولید  قانون جهش  تصویب  در 
بود؛ چراکه در وهله اول این اقدام کشور را از 
رکود اقتصادی خارج می کند، دوم آنکه تولید 
سوم  نکته  داشت.  خواهد  اشتغالزایی  مسکن، 
یعنی  مردم  دغدغه  مهمترین  که  است  این 
تأمین مسکن پاسخ داده خواهد شد و چهارم 
آنکه صنایع وابسته به صنعت مسکن از رکود 

خارج می شوند.

وزارت راه و شهرسازی ظرف شش ماه 
برای تملک اراضی اقدام کند

کرد:  بیان  مجلس  فرهنگی  کمیسیون  عضو 
در قانون جهش تولید مسکن چند اقدام برای 
است.  شده  بینی  پیش  مذکور  موارد  تحقق 
همه  که  است  آن  نکات  مهم ترین  از  یکی 
مازاد  اراضی  تمامی  شده اند  مکلف  دستگاه ها 
خود را در اختیار وزارت راه و شهرسازی قرار 
متأسفانه  موجود،  آمار  به  توجه  با  اما  دهند؛ 
بند  این  اجرای  به  نسبت  دستگاه ها  برخی 
را  خود  مسئولیت  و  دارند  کوتاهی  قانونی 
و  راه  وزارت  نمی دهند.  انجام  زمینه  این  در 
شهرسازی بر اساس قانون مکلف است حداکثر 
ظرف شش ماه خودش برای تملک این اراضی 

اقدام کند.
شهرسازی  و  راه  وزارت  به  کرد:  عنوان  وی 
که  دستگاه هایی  مقابل  در  می کنیم  سفارش 
در انجام تعهدات خود کوتاهی دارند از ظرفیت 

قانونی موجود استفاده کند.
راستینه در رابطه با سهم تسهیالت ارزان برای 
تاکید  قانون  در  کرد:  عنوان  مسکن  ساخت 
شده که سهم دولت در تأمین تسهیالت ارزان 
باید  ایجاد صندوق توسعه مسکن  به  با توجه 
افزایش پیدا کند؛ اما گزارش هایی که دریافت 
انقباضی  سیاست  می دهد  نشان  می کنیم 
همچنان در دستور کار قرار دارد و این موضوع 
در  مسکن  میلیون  یک  ساخت  شده  سبب 
دچار خدشه شود. عضو  به شدت  سال  طول 

کمیسیون فرهنگی مجلس شورای اسالمی با 
تاکید بر اینکه قطعاً دولت با سیاست انقباضی 
به  آنها  پرداخت  و  تسهیالت  نوع  در  حاکم 
رسید،  نخواهد  مسکن  ساخت  برنامه  اهداف 
بیان کرد: ضروری است چند اقدام برای حل 
اول  بگیرند؛  قرار  هم  کنار  در  مسکن  مشکل 
دیده  جدی  صورت  به  تسهیالت  سهم  آنکه 
شود، دوم آنکه به افراد طبقات ضعیف جامعه 
این  شود،  داده  اختصاص  بالعوض  تسهیالت 
اما هنوز محقق  بیفتد  اتفاق  بود  قرار  موضوع 

نشده است.
وی افزود: موضوع سوم ارائه تسهیالت ساخت 
و ساز روستایی است که متأسفانه بی دلیل در 
فصل تابستان که زمان ساخت و ساز به شمار 
می رود متوقف شده است؛ درحالیکه این توقف 

حتی یک روز هم جایز نیست.

دستگاه های اجرایی در تأمین انبوه 
مصالح همراه نیستند

راستینه تصریح کرد: نکته مهم دیگر در قانون 
جهش تولید مسکن آن است که دستگاه ها در 
کاهش هزینه های تمام شده مسکن مشارکت 
مواردی  جمله  از  انبوه  مصالح  تأمین  کنند. 
شده  اشاره  آن  به  مذکور  قانون  در  که  است 
و دستگاه ها مکلف شده اند در این راستا اقدام 
این دستگاه ها حتی  امروز  متأسفانه  اما  کنند 
به کوچک ترین وظیفه خود همچون تأمین آب 
مورد نیاز برای ساخت و ساز عمل نمی کنند. 

وی با بیان اینکه آب یکی از مهمترین مؤلفه ها 
در ساخت پروژه ها به شمار می رود، گفت: در 
برخی استان ها موضوع آب برای بخش نهضت 
ملی هنوز حل نشده است. وقتی در تأمین آب 
با مشکل مواجه هستیم، سیاست های انقباضی 
تأمین  اراضی  است،  برقرار  تسهیالت  ارائه  در 
ایفای  برای  دستگاه ها  همچنین  و  نمی شوند 
و  تعلل  طبیعی  مصالح  تأمین  در  خود  نقش 
در  خود  اهداف  به  قطعاً  می کنند،  کوتاهی 

زمینه ساخت مسکن نخواهیم رسید.
دولت برای ساخت مسکن
 باید هم افزایی ایجاد کند

عضو کمیسیون فرهنگی مجلس ضمن اشاره 
بحث  در  رهبری  معظم  مقام  اخیر  تذکر  به 
توجه  با  کرد:  اظهار  مسکن؛  ساز  و  ساخت 
به آنکه دولت عزم جدی برای ساخت و ساز 
مسکن دارد، باید هم افزایی قابل قبولی میان 
دستگاه های اجرایی برای ساخت مسکن مورد 
نیاز ایجاد کند و همچنین با دستگاه هایی که 
به وظایف خود عمل نمی کنند برخورد جدی 
شخص  کرد:  خاطرنشان  وی  باشد.  داشته 
وعده  تحقق  برای  رئیسی  االسالم  حجت 
این  و  است  میلیون مسکن مصمم  ساخت 4 
قابل تقدیری است که رئیس جمهور در  نکته 
می داند  را  جامعه  درد  نظام  راهبردی  سطح 
دستگاه های  است  ضروری  اما  می شناسد؛  و 
برنامه  راهبردی،  فهم  این  کنار  در  اجرایی 
باشند.  داشته  میدانی  عملیات  و  هم افزایی 
بسیاری  هنوز  که  است  آن  از  حاکی  شواهد 
نرسیده اند.  الزم  هم افزایی  به  دستگاه ها  از 
اگر می خواهیم به اهداف خود برسیم هر چه 

سریع تر باید این تعلل ها برطرف شود.

دستگاه ها نسبت به اجرای قانون جهش تولید مسکن کوتاهی می کنند


