
 همه ظرفیت های دولت برای آرامش 
زائران اربعین فعال شده است 

 پرونده اتهامات پادمانی ایران
 باید بسته شود

صفحه )4(صفحه )4(

زائران  آرامش  حفظ  برای  دولت  گفت:  رئیس جمهور  اول  معاون 
از این ظرفیت ها  اربعین تمام ظرفیت های خود را فعال و بخشی 
نیز به کشور عراق ارسال شده در نتیجه این اقدامات، محدودیت ها 
رفع شده است.  محمد مخبر با قدردانی از تالش های انجام شده 
در بخش های مختلف دولت و گروه های مردمی و مواکب، تأکید 

کرد: امسال با توجه به کاهش مخاطرات کرونا در سطح کشور..

 نایب رئیس کمیسیون امنیت ملی و سیاست خارجی مجلس با 
اشاره به بحران تصمیم گیری در آمریکا در قبال مذاکرات گفت: 
اما  ایران در مذاکرات برای لغو تحریم ها مشخص است،  مواضع 

آمریکا پاسخ روشنی برای خواسته های بحق ملت ایران ندارد.
بیان  لغو تحریم ها  برای  روند مذاکرات  ابراهیم عزیزی در مورد 

داشت: جمهوری اسالمی از ابتدای مذاکرات وین با هدف...
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برق ادارات بدهکار
 قطع می شود 

»بچه وسط حرف من نپر«؛

 کودکان را 
»نوازش منفی« نکنیم!

در کهگیلویه و بویراحمد؛

۳۰ هزار نفر  واجد شرایط 
طرح نهضت ملی مسکن

استان  شهرسازی  و  راه  کل  اداره  سرپرست 
کهگیلویه و بویراحمد گفت: قریب به ۳۰ هزار نفر 
در این استان واجد شرایط طرح نهضت ملی مسکن 
بودند.محمد راستا در جمع خبرنگاران افزود: بیش 
در  مسکن  ملی  نهضت  متقاضی طرح  هزار   ۵۸ از 
که  داشتیم،  بویراحمد  و  کهگیلویه  استان  سطح 
واجد شرایط  نفر  هزار  به ۳۰  قریب  تعداد،  این  از 
نفر،  هزار   ۹ به  قریب  نفر،  هزار   ۳۰ این  از  بودند. 
در شهر یاسوج ثبت نام کرده اند.وی با بیان اینکه 
مسکونی  واحد  هزار  سه  از  بیش  استان  سطح  در 
شروع شده است، اظهارکرد: بیش از دو هزار واحد 
در گچساران، یک هزار و ۲۵۰واحد در کهگیلویه....

سخنگوی وزارت امور خارجه گفت: جمهوری 
تروئیکای  موضع  با  ارتباط  در  ایران  اسالمی 
را قبال رسما  اروپایی موضع خودش  اتحادیه 
موضع  یک  اقدام  این  است،  کرده   اعالم 
نادرست  زمان  یک  در  نسنجیده  و  نادرست 
بود و همانطور که قبال تاکید کردیم ناشی از 

محاسبات نادرست طرف اروپایی بود.
نشست خبری  در  دوشنبه  روز  کنعانی  ناصر 
امور  وزارت  محل  در  که  خبرنگاران  با  خود 
سوالی  به  پاسخ  در  وی  شد،  برگزار  خارجه 
در مورد نیاز اروپا به انرژی و صدور بیانیه سه 
ایران گفت: جمهوری  اروپایی و پاسخ  کشور 
اسالمی ایران به عنوان یک بازیگر بسیار مهم 
این  انرژی  بزرگ  بازار  حوزه  در  برجسته  و 
توانمندی را دارد که بخشی از نیاز بازارهای 
جهانی را برای کسانی که عالقه مند هستند 

از این ظرفیت استفاده کنند، تامین کند.
اما  سخنگوی وزارت امور خارجه تاکید کرد: 
در ارتباط با موضع تروئیکای اتحادیه اروپایی 
ما موضع خودمان را قبال رسما اعالم کرده ایم؛ 
این اقدام یک موضع نادرست و نسنجیده در 
قبال  که  همانطور  و  بود  نادرست  زمان  یک 
نادرست  محاسبات  از  ناشی  کردیم  تاکید 
جمهوری  افزود:  کنعانی  بود.  اروپایی  طرف 
همه  جاری  مذاکرات  روند  در  ایران  اسالمی 
و  مبتکرانه  که  داد  خرج  به  را  خود  تالش 
انجام  سازنده عمل کند و مسیر را به سمت 
توافق باز کند. توافق یک مسیر دوطرفه است، 
در  هم  مذاکره  که طرف های  بود  این  انتظار 

این مسیر سازنده عمل کنند.
کرد:  تاکید  دیپلماسی  دستگاه  سخنگوی 
به  مربوط  می کنند  مطرح  که  موضوعی 
جمهوری  هسته ای  فعالیت های  مباحث 
آن  بودن  آمیز  صلح  که  است  ایران  اسالمی 
اثبات شده و جمع بندی سال ۲۰۱۵ میالدی 
- سال امضای توافق - و بعد از آن گزارش های 
مکرری که آژانس بین المللی انرژی اتمی داد 
فعالیت های  ماهیت  بودن  صلح آمیز  بر  دال 
هسته ای ایران بود. وی ادامه داد: در باب امور 

پادمانی جمهوری اسالمی ایران به همان ...

و  کهگیلویه  برق  نیروی  توزیع  شرکت  مدیرعامل 
مطالبات  آماری  وضعیت  آخرین  تشریح  با  بویراحمد 
ادارات  به  مربوط  را  مطالبات  بیشترین  شرکت،  این 
دولتی، شرکت های خدمات رسان و شهرداری ها ذکر 
کرد و گفت: برق این نهادها در صورت پرداخت نشدن 
زاده  ُمعتمدی  جمال  شود.  می  قطع  حسابها  صورت 
روز دوشنبه در نشست شورای انسجام بخشی صنعت 
آب و برق در ستاد شرکت توزیع نیروی برق کهگیلویه 
و بویراحمد با اظهار تاسف از همکاری نکردن برخی از 
ادارات دولتی، شرکت های خدمات رسان و شهرداری 

ها در پرداخت بدهی به این شرکت، ....

مدیر عامل شرکت برق کهگیلویه و بویراحمد :
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مدیر کل دفتر فنی استاندار گفت: 
تا 15 مهر ماه؛

هرگونه حفاری در معابر اصلی 
شهرهای استان ممنوع شد

رئیس جهاد کشاورزی استان:

طرح تهاتر دام با نهاده های دامی 
در کهگیلویه و بویراحمد

 اجرا می شود

بیانیه تروئیکای اروپا ، اقدام 
نسنجیده و نادرست بود

2
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رئیس کل دادگستری کهگیلویه و بویراحمد عنوان کرد؛

4۰ درصد پرونده ها 
مربوط به منابع طبیعی است 

3

برای  تالش  ادعای  کنار  در  تحریم  و  تند  بیانیه 
مذاکره  در  غرب  متناقض  دوگانه  توافق؛  احیای 
برای رفع تحریمهاست و تروئیکای اروپا و آمریکا 
متاثر از ماجراجویی های رژیم صهیونیستی، تکلیف 
خود را در قبال خواسته های به حق ایران نمی دانند 
و این ندانستن را در بهانه هایی چون زمستان اروپا 

و گاز ایران پنهان می کنند.
آلمان  فرانسه،  کشور  سه  بیانیه  تازه ترین  انتشار 
کنار  در  ایران  ای  هسته  برنامه  علیه  انگلیس،  و 
تحریم وزیر و وزارت اطالعات ایران، نشان می دهد 
هویج«  و  سابق »چماق  پاشنه  همان  بر  غرب  در 
سال   4 از  پس  اروپا  میان  این  در  می چرخد. 
خطر  به  مدعی  در،  خود  تعهدات  به  بی تعهدی 
تیره شدن چشم انداز آن شده   و  افتادن مذاکرات 
توافق  از  از خروج یک جانبه  است.آمریکا هم پس 
هسته ای و اعمال شدیدترین تحریم ها علیه ایران، 
بار دیگر و خالف ادعاهای »جو بایدن« تحریم های 

جدید علیه ایران وضع می کند.
با وجود تمام این زیاده خواهی ها اما این دو طرف 
از هجمه  بهره گیری  با  که  این هستند  تقالی  در 
بن بست  مقصر  را  اسالمی  جمهوری  رسانه ای، 
از  ادعاهایی  دهند.  جلوه  مذاکرات  در  موجود 
رسیدن  برای  را  مذاکرات  ایران  که  دست  این  
قاره،  این  سوخت  بحران  آغاز  و  اروپا  زمستان  به 
غرب  که  است  تلخی  شوخی های  کرده،  متوقف 
آن ها  به  خود  جدی  مسئولیت های  از  فرار  برای 

دست می یازد.
بیانیه و تحریم یا مذاکره و پیش نویس؟

دور جدید مذاکرات هسته ای ایران و 4+۱ با ایده 
ایران  شد،  آغاز  برجام  در  حاضر  کشور  سه  تازه 
که  را  ایده  این  خود،  حسن نیت  اساس  بر  هم 
بررسی  دقت  با  بود،  شده  تبدیل  پیش نویسی  به 
انتقال  غربی  طرف های  به  را  خود  دیدگاه های  و 
آنها  ارزیابی خود  در  اگرچه  دیدگاه ها  تبادل  داد؛ 
به خوبی پیش می رفت اما از یازدهم شهریور که 
آخرین دیدگاه های ایران به رابط اروپایی و سپس 
به آمریکا منتقل شد، متوقف مانده و شواهد نشان 
تازه ای  خواب  آمریکا  و  اروپا  تروئیکای  می دهد، 
برای مذاکرات و احیای توافق دیده اند. بیانیه روز 
و  آلمان  فرانسه،  کشور  سه  شهریور(   ۱۹( شنبه 
انگلیس و نیز تحریم وزارت و وزیر اطالعات ایران 
از  نشانه هایی  آمریکا  از سوی  واهی  بهانه های  به 

همین شواهد هستند.
تروئیکای اروپا در بیانیه  خود از خواسته ایران در 

این که  بر  مبنی  توافق هسته ای  احیای  مذاکرات 
درباره  تحقیقاتش  اتمی  انرژی  بین المللی  آژانس 
هسته ای  سایت  سه  در  یافت شده  اورانیوم  ذرات 
و مدعی  نارضایتی کرده  ابراز  برساند،  پایان  به  را 
شدند »این خواسته چشم انداز بازگرداندن برجام 
را به خطر می اندازد«. وزارت خزانه داری آمریکا هم 
روز جمعه با صدور بیانیه ای اعالم کرد که »سید 
اسماعیل خطیب«، وزیر و وزارت اطالعات ایران را 
در لیست تحریم های خود قرار داد و دلیل اعمال 
ادعایی  سایبری«  به حمله  »کمک  را  تحریم  این 

علیه آلبانی عنوان کرد.
گفت وگوها هم درباره ایران همچنان ادامه دارد؛ 
کنفرانس  در  گذشته  جمعه  آمریکا  خارجه  وزیر 
ناتو  دبیرکل  استولتنبرگ،  ینس  همراه  به  خبری 
به خبرنگاران  برجام  احیای  برای  درباره مذاکرات 
به  را  »ما  آمریکا  به  ایران  اخیر  پاسخ  که  گفت 
در  همچنین  بلینکن«  »آنتونی  می برد«.  عقب 
کاترین  با  بروکسل  به  خود  جمعه  شامگاه  سفر 
همتایان  بربوک،  آنالنا  و  ِکلِورلی  جیمز  کولونا، 
خود از فرانسه، انگلیس و آلمان دیدار کرد. وزارت 
را  ایران  چالش های  بیانیه ای  در  آمریکا  خارجه 
است.  کرده  اعالم  دیدار  این  محور  مهمترین 
امور  در  آمریکا  دولت  ویژه  نماینده  مالی«  »راب 
گروه های  روسای  با  گذشته  پنج شنبه  هم  ایران 
از  پیش  کرد.  دیدار  آیپک  مانند  صهیونیستی، 
مذاکرات  هماهنگ کننده  بورل«  »جوزپ  هم  این 
وین و مسئول سیاست خارجی اتحادیه اروپا گفته 
به  ایران  هسته ای  توافق  سر  بر  مذاکرات  که  بود 
فاصله گرفتن  حال  در  نظرات،  نزدیک شدن  جای 

آراست«.
هشدار درباره تاثیرات طرف های ثالث 

مذاکرات
و  اقدامات  این  مجموعه  گذاشتن  هم  کنار  با 
تحوالت، پرسش اصلی این خواهد بود که آیا غرب 
واقعا به دنبال احیای برجام و توافق است؟ این ابهام 
در واکنش سخنگوی وزارت خارجه هم مشهود بود 
به  واکنش  در  شهریور  نوزدهم  کنعانی«  »ناصر  و 
که  است  تأسف  و  تعجب  باعث  گفت:  بیانیه  این 
در شرایطی که تعامالت دیپلماتیک و تبادل پیام 
میان طرف های مذاکره و هماهنگ کننده گفتگوها 
برای نهایی کردن مذاکرات جریان دارد، سه کشور 
رویکرد  از  دور  به  و  انحرافی  اقدامی  در  اروپایی 
چنین  صدور  به  اقدام  مذاکرات،  در  نتیجه بخش 

بیانیه ای می کنند.

سخنگوی وزارت امور خارجه کشورمان با اشاره به 
ایران  حسن نیت و اراده جدی جمهوری اسالمی 
برای نهایی کردن توافق رفع تحریم و با یادآوری 
از  بسیاری  در  مذاکرات  پیشرفت  که  موضوع  این 
و  ابتکارات  نتیجه  اخیر،  مقطع  جمله  از  مقاطع 
به  است،  بوده  ایران  اسالمی  جمهوری  ایده های 
طرف های اروپایی درباره تأثیرپذیری از فضاسازی  
طرف های ثالثی که از ابتدا مخالف روند مذاکرات 
بوده و اکنون نیز با همه توان به دنبال به شکست 

کشاندن مذاکرات هستند، هشدار داد.
و  وزیر  تحریم  به  واکنش  در  همچنین  کنعانی 
وزارت اطالعات ایران؛ این برچسب جدید تحریمی 
را نیز همچون تحریم های غیرقانونی قبلی آمریکا 
نخواهد  هرگز  که  دانست  اطالعات  وزارت  علیه 
خدمتگزاران  عزم  در  خللی  کوچکترین  توانست 
امنیت مردم ایران در این نهاد سرافراز ایجاد کند.

ایران  کننده  مذاکره  تیم  مشاور  مرندی«  »محمد 
در مذاکرات وین در گفت وگو با شبکه المیادین 
واشنگتن  و  اروپا  »تروئیکای  کرد:  تصریح  هم 
مسالمت آمیز  ایران  هسته ای  برنامه  که  می دانند 
که  است  توافقی  به  رسیدن  خواهان  ایران  است. 
منافعش را حفظ کند. ما نمی توانیم به آمریکایی ها 
و اروپایی ها اعتماد کنیم و سه کشور اروپایی بی 
و  هستند  آمریکا  پیمان  هم  بلکه  نیستند  طرف 

نباید فریب پروپاگاندا را بخوریم«.
کدام طرف چشم انداز برجام را تیره کرد؟

بیانیه های تهدیدآمیز و تحریم های غیرقانونی در 
طرف های  سوی  از  اسالمی  جمهوری  علیه  حالی 
پای  را  ایران  خود  آنها  که  می شود  صادر  غربی 
نیت  حسن  با  هم  تهران  و  آورده اند  مذاکره  میز 
به  شاید  است.  کرده  بررسی  را  آنها  پیشنهادات 
همین دلیل است که »میخائیل اولیانوف« نماینده 
اروپایی  کشور  سه  اقدام  این  مذاکرات  در  روسیه 
حساس  زمان  در  درست  و  موقع«  بی  »خیلی  را 
حکام  شورای  نشست  آستانه  در  و  وین  مذاکرات 
آژانس بین المللی انرژی اتمی، توصیف کرده است.

روایت  اینگونه  رسانه ها  در  ادعاها  همه  این  با   
را  مذاکرات  تعمدا  اسالمی  جمهوری  که  می شود 
کند و متوقف کرده است تا زمستان در اروپا آغاز 
شود و ایران از اهرم انرژی خود برای اثرگذاری در 
در  تقطیع  و  تحریف  این  کند!  استفاده  مذاکرات 
تحلیل در حالی از صورت می گیرد که پاییز سال 
جاری انتخابات کنگره آمریکا هم در پیش است و 
هر تحلیلگر مسائل بین الملل هم می داند که بایدن 
و دموکرات ها برای حفظ دست برتر خود در برابر 
جمهوری خواهان و شانس پیروزی، امضای برجام 
رژیم  البی های  فشارهای  است.  کرده  متوقف  را 

صهیونیستی هم متغییر غیرقابل انکاری است .

مذاکرات به کدام سو می رود؟ 
از تحریم جدید آمریکا تا بیانیه تروئیکای اروپا
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فرماندار: 
کمبود ناوگان حمل ونقل عمومی از 

مشکالت دانش آموزان کهگیلویه است
نقل  و  حمل  ناوگان  کمبود  به  اشاره  با  کهگیلویه  فرماندار 
ویژه ای  ستاد  گفت:  مدارس  بازگشایی  آستانه  در  عمومی 
تا  مشکالت  رفع  و  پیگیری  برای  متولی  نهادهای  سوی  از 

بازگشایی مدارس تشکیل خواهد شد.
شورای  جلسه  در  دوشنبه  روز  موسوی  عبدالعزیز  سید 
افزایش  میزان  به  توجه  با  داشت:  اظهار  پرورش  و  آموزش 
نیاز است تمهیدات الزم برای تامین  دانش آموزان مدارس 

ناوگان حمل و نقل در شهرستان اندیشیده شود.
و  آموزش  نماینده  استانی  جلسه  در  اینکه  به  اشاره  با  وی 
شهر  در  بوس  مینی  دستگاه   ۳۰ وجود  استان  پرورش 
و  آموزش  مسئوالن  است  نیاز  گفت:  تاییدکرد  را  دهدشت 
این  تکلیف  تعیین  به  نسبت  الزم  های  پیگیری  با  پرورش 

تعداد ناوگان اقدام کنند.
موسوی وجود تاکسی های فرسوده برای ایاب و ذهاب دانش 
از  برای جلوگیری  اضافه کرد:  ندانست و  را مناسب  آموزان 
راستا  این  در  باید  استانی  مسئوالن  مدارس،  تعطیل شدن 

همکاری الزم را انجام دهند.
قانونی  مجوز  نداشتن  کهگیلویه  وپرورش  آموزش  رییس 
مشکالت  از  یکی  را  عمومی  نقل  و  حمل  ناوگان  سوی  از 
گفت:  و  دانست  جاری  تحصیلی  سال  در  مدارس  اساسی 
ناوگان های درون شهری فرسوده هستند و جوابگوی تعداد 

زیاد دانش آموزان نیست.
محمد علی جمشیدی بیان کرد: با برنامه ریزی های انجام 
شده از ظرفیت ناوگان شهرستان های همجوار برای خدمات 

رسانی بهتر استفاده خواهد شد.
معاون شهرداری دهدشت نیز در این جلسه با اشاره به اینکه 
در سال های گذشته سهمیه شهر دهدشت در جابجایی دانش 
آموزان ۱۲ دستگاه مینی بوس بوده افزود: این دستگاه ها به 

دلیل فرسودگی از سیستم خارج شدند.
نقل  و  حمل  سازمان  و  شهرداری  در  کرد:   تصریح  تقوی 
ارائه  برای  عمومی شهرداری دهدشت هیچ گونه خودرویی 

خدمات در آستانه بازگشایی مدارس وجود ندارد.
مقاطع  در  آموز  دانش  هزار   ۱۹ از  بیش  جاری  سال  در 
را  خود  تحصیلی  سال  دهدشت  شهر  در  مختلف  تحصیلی 

اغاز خواهند کرد.

۱۵هکتار از جنگلهای بلوط
 شهرستان چرام در آتش سوخت

رییس اداره منابع طبیعی و آبخیزداری چرام گفت: در آتش 
سوزی شب یکشنبه در جنگلهای کوه سیاه این شهرستان 

۱۵هکتار از درختان بلوط این منطقه در آتش سوخت.
صادق پورمند اظهار داشت:  آتش سوزی جنگل های بلوط 
منطقه کوه سیاه این شهرستان ساعت ۲۱ شب گذشته آغاز 
شد. وی بیان کرد: در کمترین زمان ممکن کار اطفای حریق 
از سوی نیروهای اطفای حریق و مردمی آغاز و با توجه به 

سخت گذربودن منطقه آتش سوزی بامداد امروز مهار شد.
پورمند تصریح کرد:  با بررسی کارشناسان بیش از ۱۵ هکتار 
با  از بلوط های کهنسال این منطقه طعمه حریق شد. وی 
بیان اینکه بنظر می رسد علت این آتش سوزی عمدی باشد 
افزود: نیروهای منابع طبیعی در حال پایش منطقه هستند و 

تا اطمینان کامل از مهار آتش در محل حضور دارند.

صدور پروانه شکار در استان
 منوط به شرکت در کارگاه آموزشی است

مدیرکل حفاظت محیط زیست کهگیلویه و بویراحمد گفت: 
صدور هرگونه پروانه شکار احتمالی در این استان منوط به 

شرکت در کارگاه آموزشی ویژه شکارچیان است .
 اسالم جاودان خرد افزود: برای نخستین بار ،کارگاه آموزشی 
ویژه شکارچیان و صیادان در کهگیلویه و بویراحمد برگزار 

می شود.
وی ادامه داد: سازمان حفاظت محیط زیست در آینده برای 
افرادی مجوز شکار صادر می کند که در این دوره آموزشی 

شرکت کرده باشد.
مدیرکل حفاظت محیط زیست استان تاکید کرد کهگیلویه 
دوره  این  برگزاری  در  کشور  استان  نخستین  بویراحمد 

آموزشی است.
به گفته وی، با همکاری تشکل های زیست محیطی مردم 
در  که  است  کشور  شهرستان  نخستین  گچساران  نهاد،  
برگزاری این دوره آموزشی پیشقدم شده و پس از آن این 
کارگاه آموزشی در همه شهرستان های استان برگزار خواهد 

شد .
شرکت  برای  متقاضیان  نیست  نیازی   : گفت  خرد  جاودان 
در این کارگاه آموزشی به دیگر  شهرستان ها بروند چرا که 
این دوره در تمامی شهرستان های استان به تفکیک برگزار 
خواهد، ضمن آنکه زمان برگزاری این دوره در هر شهرستان 

اطالع رسانی خواهد شد .
وی یادآور شد؛ از دیگر الزامات صدور پروانه شکار،  ثبت نام 
در سامانه جامع محیط زیست است که متقاضیان می توانند 
با مراجعه به پورتال سازمان حفاظت محیط زیست کشور و 

با بارگذاری مدارک، ثبت نام کنند .

رئیس جهاد کشاورزی استان:
طرح تهاتر دام با نهاده های دامی در 

کهگیلویه و بویراحمد اجرا می شود
رئیس سازمان جهاد کشاورزی کهگیلویه و بویراحمد از اجرای 

طرح تهاتر دام با نهاده های دامی در این استان خبر داد.
حمایتِی  طرح  آغاز  زمان  از  افزود:  پور  معتمدی  علی  سید 
از  دام  تومان  میلیارد  تاکنون ۲  از عشایر  پرواری  داِم  خرید 

دامداران استان خریداری شده است.
پاسخ  و  کشاورزی  بخش  در  تولیدکنندگان  از  حمایت  وی 
به مطالبه این قشر از جامعه به عنوان فعاالن عرصه تولید و 
امنیت غذایی را از اولویت های دولت و وزارت جهاد کشاورزی 

دانست.
دامی  نهادهای  بهای  افزایش  به  توجه  افزود:با  پور  معتمدی 
معضالتی برای دامداران ایجاد شد و وضعیت بازار به نحوی 
است که برای برقراری تعادل شرکت پشتیبانی امور دام جهاد 

کشاورزی وارد عمل شد.
وی با اشاره به اینکه بخشی از مطالبات دامداران در زمینه 
خرید دام با تاخیر پرداخت شد و بر اساس دستورالعمل بخشی 
از باقیمانده این بدهی را جهاد کشاورزی به صورت تهاتر بین 
بهای دام و نهادهای دامی به تولیدکنندگان پرداخت می کند. 
است  دامداران  و  تولیدکنندگان  خود  با  انتخاب  گفت:  وی 
و  پرداخت شود  یکجا  کامل  به صورت  بها  که  بدین صورت 
یا به صورت تهاتر دام های پروار از تولیدکنندگان خریداری 
می شود و در قبال آن به آنها نهادهای دامه عرضه می شود.

طرح خرید حمایتی بره و گوساله پرواری دامداران و عشایر 
کهگیلویه و بویراحمد از مردادماه امسال در استان آغاز شد.

پرواری ۸۵  دام   زنده  وزن  کیلوگرم  هر  قیمت  این طرح  در 
هزار تومان تعیین شد و براساس آن مباشر خرید، دام را از 
دامداران خرید و در کشتارگاه دام، کشتار و سپس گوشت 
منجمد آن را به شرکت پشتیبانی امور دام جهاد کشاورزی 

تحویل می دهد.
دامداران استان امسال هم به دلیل خشکسالی مازاد و انباشت 
دام داشتند و از طرفی تقاضای و قدرت خرید مردم بسیار کم 
دامداران  زیان  و  برای کاهش ضرر  این طرح  است که  بوده 

اجرا شده است.
 ۲ از  بیش  بویراحمد  و  کهگیلویه  دامی  واحدهای  تعداد   
میلیون و ۶۰۰ هزار راس است. بیش از 4۰ هزار دامدار در 

استان فعال هستند.

تا 15 مهر ماه؛

هرگونه حفاری در معابر اصلی شهرهای 
استان ممنوع شد

گفت:  بویراحمد  و  کهگیلویه  استانداری  فنی  دفتر  مدیرکل 
هرگونه حفاری تا ۱۵ مهرماه در معابر اصلی شهرها ممنوع 

است.
ترافیک  شورای  نشست  در  دوشنبه  روز  شهامت  عیسی 
کهگیلویه و بویراحمد اظهار داشت: مصوبات شورای ترافیک 
الزم االجرا است و اعضای شورا باید در اجرای مصوبات اهتمام 

جدی داشته باشند.
وی اظهار داشت: اعضای شورا باید در اجرای مصوبات اهتمام 

جدی داشته باشند و مصوبات در موعد مقرر اجرایی شود.
وی ضمن تأکید بر ایمن سازی معابر شهری تصریح کرد: یکی 
ایجاد  و  عالئم  نصب  کشی،  سازی خط  ایمن  راهکارهای  از 
باید مورد اهتمام ویژه مسئولین  شیارهای لرزاننده بوده که 

امر قرار گیرد.
مدیرکل دفتر فنی استانداری کهگیلویه و بویراحمد با اشاره 
به فرارسیدن ایام بازگشایی مدارس افزود: تمهیدات ترافیکی 
عالئم  نصب  معابر،  آمیزی  رنگ  ترافیک،  بحث  در  ویژه  ای 
نیاز  مورد  خودروی  سرویس های  ساماندهی  سرعت گیرها، 

صورت گیرد.
مناطق  از  برخی  در  ترافیکی  گره   مدیریت  بر  تاکید  با  وی 
شهری، خاطرنشان کرد: دستگاه های متولی برای ساماندهی 
از هم  ترافیک محدوده مدارس  سرویس مدارس و مدیریت 

اکنون برنامه ریزی ویژه داشته باشند.
دستگاه های  سوی  از  حفاری  کرد:  خاطرنشان  شهامت 
معابر  تمام  در  مهرماه   ۱۵ تا  شهریور   ۲۰ از  خدمات رسان 
اصلی ممنوع است و نسبت به ترمیم کندکاری صورت گرفته 

قبلی اقدام شود.
وی تاکید کرد: شهرداری ها از حفاری غیرمجاز دستگاه های 
خدمات رسان در سطح معابر شهری جلوگیری کنند و اداره 
کل راه و شهرسازی و راهداری طرح چگونگی تامین حریم 
در دو شهر پاتاوه و بوستان را تا یک ماه آینده تحویل شورای 

ترافیک دهد.

برداشت بی رویه آب از رودخانه دره 
شور دهدشت سبب تلف شدن آبزیان شد

مدیرکل حفاظت محیط زیست کهگیلویه و بویراحمد گفت : 
برداشت بی رویه آب توسط کشاورزان با پمپاژهای غیر مجاز 
سبب کم شدن دبی آب و اتالف آبزیان در رودخانه دره شور 

دهدشت شده است.
محیط  کارشناسان  قبل  ماه  یک  افزود:  خرد  جاودان  اسالم 
زیست کهگیلویه ، آب منطقه ای و جهاد کشاورزی شهرستان  
از رودخانه دره شور بازدید کردند و پس از این بازدید  محیط 
کهگیلویه  ای  منطقه  آب  و  کشاورزی  جهاد  به  زیست 
و غیر مجاز  رویه  بی  برداشت های  از  درخصوص جلوگیری 
افزود  آب و خشک شدن رودخانه هشدار داد. جاودان خرد 
: هشت نفر از کشاورزان منطقه با پمپاژهای غیر مجاز ، آب 
برداشت  یونجه  و  ذرت  مزارع  آبیاری  هدف  با  را  رودخانه  
می کنند و همین امر باعث کاهش دبی آب در پایین دست 
شده است . وی گفت : کارشناسان اداره کل حفاظت محیط 
با مشاهده عدم رعایت حقابه زیست محیطی  زیست استان 
به  گونه  هشدار  ای  نامه  طی  را   موضوع  کشاورزان،  توسط 
آب منطقه ای و جهاد کشاورزی شهرستان کهگیلویه ارسال 
کردند و خواهان اقدام مقتضی شدند. جاودان خرد ادامه داد 
با  نامه محیط زیست  دریافت  از  ای پس  اداره آب منطقه   :
طرح دعوی در مراجع قضایی موضوع را پیگیری کرده و در 
شهرستان  زیست  محیط   : گفت  وی   . است  رسیدگی  حال 
کهگیلویه پیرو شکایت آب منطقه ای با تنظیم شکوائیه ای از 
طریق مراجع قضایی علیه این هشت نفر کشاورز که بصورت 
غیر مجاز پمپاز و برداشت آب دارند طرح دعوی کرده است .

و  کهگیلویه  دادگستری  کل  رئیس 
در  اختالف  اینکه  به  اشاره  با  بویراحمد 
مالکیت موجب تشکیل پرونده در محاکم 
می شود، تصریح کرد:  قریب 4۰ درصد از 
ورودی پرونده های وارده مربوط به منابع 

طبیعی است.
حسن نگین تاجی روز دوشنبه در نشست 
اسناد  صدور  موانع  و  مشکالت  بررسی 
اظهار  یاسوج  در  استان  کشاورزی  اراضی 
اراضی  کاداستر  طرح  اجرای  داشت: 
و  قضاییه  قوه  زارعین،  نفع  به  کشاورزی، 

دولت است.
کرد:  عنوان  دادگستری  کل  رئیس 
کاداستر برنامه اصلی قوه قضائیه و دولت 
است  اراضی  مالکیت  تثبیت  جهت  در 
بنابراین یکی از مشکالتی که در دستگاه 
وجود  پرونده  ورودی  در خصوص  قضایی 
دارد، درباره اختالف در مالکیت هاست که 
با اجرای طرح کاداستر خیلی از مشکالت 

رفع خواهد شد.
 وی افزود: در سراسر استان بخش زیادی 
از  پرونده های مردم ناشی از اختالفات در 
مالکیت اراضی کشاورزی است و از سوی 
به  مربوط  پرونده های  از  بسیاری   دیگر 
منابع طبیعی، موارد اعتراض به ماده ۵۶ 
می باشد که باز هم موضوع زراعی و ملی 

بودن در میان است.
که  اختالفی  کرد:  تاکید  تاجی  نگین 
دلیل   به  دارند   اراضی  به  نسبت  مردم 

تداخل پالکهای است که نسبت به اراضی 
و  ایجاد شده   منابع طبیعی  و  کشاورزی 
اراضی  در  اختالف  موارد  از  دیگر  یکی 

کشاورزی و ملی است.
و  کهگیلویه  دادگستری  کل  رئیس 
بویراحمد با اشاره به اینکه همین اختالف 
در  پرونده  تشکیل  موجب  مالکیت  در 
محاکم می شود، تصریح کرد:  قریب 4۰ 
درصد از ورودی پرونده های وارده مربوط 

به منابع طبیعی است.
از  درصد   ۵۰ حدود  گفت:  تاجی  نگین   
آمار پرونده ها در حوزه اموال غیر منقول، 
تثبیت  به  مربوط  مالکیت  در  اختالف 

حدود نشدن اراضی کشاورزی است.
اراضی  کاداستر  هدف  کرد:  بیان  وی 
مالکیت  حدود  تثبیت  ملی  و  کشاورزی 
واقع  در  و  کشاورزی  ملی،  اراضی  بر 
برگ  تک  و  یکدیگر  از  آنها  جداسازی 

نمودن سند مالکیت در این اراضی است.
وی در خصوص موضوع نسق های زراعی 
اشتباهی  دیدگاه  داشت:  ابراز  استان،  در 
به  سند  را  زراعی  های  نسق  که  است 
زراعی  نسق  چون  آورند،  نمی  حساب 
یعنی مالکیت و اشکال کار در مشاع بودن 

اراضی است.
 نگین تاجی تصریح کرد: نتیجه کاداستر 
همه  به  دادن  پایان  کشاورزی  اراضی 
اختالفاتی است که در حوزه مالکیت اموال 

غیرمنقول وجود دارد.

و  کهگیلویه  دادگستری  کل  رئیس 
بودن  پیشگیرانه  خصوص  در  بویراحمد 
جرم،  وقوع  از  کشاورزی  اراضی  کاداستر 
عنوان کرد: آسیب شناسی که در خصوص 
می  نشان  شده  انجام  ها  قتل  و  ها  نزاع 
دهد که ریشه بسیاری از جرائم در استان، 

ناشی از اختالفات ملکی است.
وراث  بین  اختالف  وجود  افزود:  وی 
دعاوی  منقول،  غیر  اموال  تقسیم  در 
روانی  و  اجتماعی  امنیت  و  خانوادگی 
موضوعاتی هستند که اهمیت کاداستر را 

روشن تر می کند.
اراضی  تقسیم  خصوص  در  تاجی  نگین   
همچون  استان  از  مناطقی  در  کشاورزی 
بویراحمد،  شهرستان  در  قالت  و  سروک 
مردم  مشکل  حل  ما  هدف  داشت:  ابراز 
است و در این صورت تمام دعاوی از بین 
اراضی  به  تجاوز  و  کاربری  تغییر  و  رفته 

ملی انجام نشود.
و  کهگیلویه  دادگستری  کل  رئیس 
در  همکاری  اینکه  به  اشاره  با  بویراحمد 
کشاورزی  اراضی  کاداستر  طرح  اجرای 
وظیفه همگانی است که بین دولت و قوه 
قضائیه اجرایی می شود، گفت: دهیاری ها، 
شوراهای اسالمی در روستاها و بخشداری 
ها موظف به همکاری، در اجرای کاداستر 

اراضی کشاورزی هستند.
اراضی  کاداستر  طرح  اجرای  افزود:  وی 
افراد صاحب نسق فوت  اراضی که  برای  

کرده اند نیازمند ارائه انحصار وراثت نبوده 
ثبت  امکان  نیز  محلی  استشهادیه  با  و 

اراضی وجود دارد. 
برنامه  از  برخی  در  اینکه  به  اشاره  با  وی 
حق  مالکان  زراعی،  های  نسق  صدور 
عنوان  اند،  نکرده  تسویه  را  دولت  السهم 
دولت  مالی  حقوق  که  صورتی  در  کرد: 
حق  اسناد،  مالکان  است  نشده  پرداخت 
حقوق  تا  نداشته  را  آن  فروش  و  خرید 

مالی دولت را پرداخت کنند.
 نگین تاجی تاکید کرد: با توجه به اینکه 
ثبت برخی از امالک به دلیل عدم پرداخت 
مبلغ جزئی که حق السهم افراد در نسق 
های  سازمان  است  ارضی  اصالحات  های 
کشاورزی  جهاد  و  امالک  و  اسناد  ثبت 
هیچ  را  اراضی  ثبت  کار  موظفند،  استان 
وقت متوقف نکنند، در خصوص مبلغی که 
اداره  توسط  تهران  از  شود  پرداخت  باید 
کل ثبت اسناد استان استعالم تا کار ثبت 

اراضی کشاورزی متوقف نشود.
وی گفت: در صورتی که پس از استعالم 
هیچ راهی جز پرداخت وجود نداشته باشد 
و  کهگیلویه  استاندار  از  خصوص  این  در 

بویراحمد کمک خواسته شود.
و  کهگیلویه  دادگستری  کل  رئیس 
بویراحمد ادامه داد: اسناد بر اساس میزان 
بنابراین  می شود،  صادر  آن  مالک  تصرف 
امالکی که مالکان آنها فوت شده و امالک 
در اختیار ورثه می باشد بر اساس میزان 

تصرفات آنها، سند صادر می شود.
در  اراضی  امور  مدیر  داشت:  ابراز  وی 
برای  استان  کشاورزی  جهاد  سازمان 
تا  دارد  الزام  اراضی  کاداستر  در  تسهیل 
ظرف ۲ ماه نقشه اجرای ماده ۵4 پالک 
های کاکان، لیشتر، دشت روم و شهر سی 
سخت را تحویل اداره ثبت اسناد نمایند تا 
از  مناطق  این  اراضی کشاورزی  ثبت  کار 

زودتر انجام شود.
و  کهگیلویه  دادگستری  کل  رئیس 
جهاد  سازمان  کرد:  تصریح  بویراحمد 
دولت  اینکه  به  توجه  با  استان  کشاورزی 
دوم  مراحل  مشمول  که  هایی  پالک  در 
اند، سهمی  ارضی شده  اصالحات  و سوم 
ندارد، وظیفه دارد اطالعات این پالک ها 
ثبت  اداره  به  هفته،  یک  مدت  ظرف  را 

اسناد و امالک استان اعالم نمایند.

سرپرست اداره کل راه و شهرسازی استان 
کهگیلویه و بویراحمد گفت: قریب به ۳۰ 
هزار نفر در این استان واجد شرایط طرح 

نهضت ملی مسکن بودند.
افزود:  خبرنگاران  جمع  در  راستا  محمد 
نهضت  طرح  متقاضی  هزار   ۵۸ از  بیش 
ملی مسکن در سطح استان کهگیلویه و 
بویراحمد داشتیم، که از این تعداد، قریب 
به ۳۰ هزار نفر واجد شرایط بودند. از این 
۳۰ هزار نفر، قریب به ۹ هزار نفر، در شهر 

یاسوج ثبت نام کرده اند.
بیش  استان  در سطح  اینکه  بیان  با  وی 
شده  شروع  مسکونی  واحد  هزار  سه  از 
واحد  هزار  دو  از  بیش  اظهارکرد:  است، 
در  ۲۵۰واحد  و  هزار  یک  گچساران،  در 
کهگیلویه، ۶۰ واحد در بهمئی، ۵۰ واحد 
در سی سخت، ۵۰ واحد در چرام، و ۳4۰ 

واحد در یاسوج شروع شده است.
شهرسازی  و  راه  کل  اداره  سرپرست 
بویراحمد خاطرنشان  و  استان کهگیلویه 
کرد: مشکل اصلی کهگیلویه و بویراحمد 
و  کمبود  مسکن،  ملی  نهضت  زمینه  در 
زمین در شهر یاسوج است و ما پیگیریم 
که به زودی با حمایت وزرارت خانه این 

مشکل حل شود.
ملی  نهضت  سایت  کرد:  تصریح  راستا 
واحد   ۱۶۰ یاسوج،  شهر  جهاِد  مسکن 

است که هم کیفیت و هم سرعت کار آن 
خوب است و ما هم اکنون در حال اجرای 

ستون ها هستیم.
 ۱.۶ سایت  این  زمین  اینکه  بیان  با  وی 
امکانات  همه  داد:  ادامه   ، است  هکتار 

زیرساختی در این سایت وجود دارد.
شهرسازی  و  راه  کل  اداره  سرپرست 
استان کهگیلویه و بویراحمد عنوان کرد: 
اما  است.  دوساله  پروژه،  زمانی  برنامه 
را  آن  بتوانیم  دو سال  از  قبل  امیدواریم 

تحویل دهیم.
تقاطع  پروژه  این  خصوص  در  راستا 
محور،  این  گفت:  مهریان  غیرهمسطح 
یکی از محورهای پرترافیک استان است 
که روزانه در آن شاهد ترافیک هستیم و 
به همین خاطر، تقاطع غیرهمسطح برای 

آن پیش بینی شده است.
به  نزدیک  پروژه  این  اینکه  بیان  با  وی 
۲۰ درصد پیشرفت فیزیکی دارد،  افزود: 
پروژه های  مهمترین  از  یکی  پروژه،  این 
قرارداد  است.مبلغ  استان  در  راهسازی 
این پروژه ۷۲ میلیارد تومان است که در 

سال ۱4۰۰ شروع شده است.
شهرسازی  و  راه  کل  اداره  سرپرست 
استان کهگیلویه و بویراحمد در خصوص 
مشکالت پروژه اظهارکرد: مشکالت پروژه 
اعتبار  کمبود  و  محلی  معارضات  بیشتر 

به  نیاز  باالست  پروژه  حجم  چون  است. 
دارد  بیشتری  بسیار  اعتبارات  تخصیص 
خود  هزینه  با  معارضات  قیمت  حتی  و 

اجرای پروژه برابری می کند.
حال  در  جاده  خصوص  در  راستا 
چهارخطه یاسوج به سی سخت که طول 
خاطرنشان  است،  کیلومتر   ۹ آن  فعلی 
کیلومتر   ۱۱ گذشته  سال های  در  کرد: 
به  اخیراً  هم  کیلومتر   ۸ و  شد  تمام 
بهره برداری رسیده است. تونل شماره ۲ 
یاسوج به سی سخت به طول ۷۶۰ متر 
است  تومان  میلیارد  قراردادی ۱۱۰  با  و 
و پیشرفت خوبی دارد. وی با بیان اینکه 
روزانه دو متر حفاری دارد، تصریح کرد: 
تا پایان ۱4۰۱حفاری تونل انجام می شود 
از آن سراغ کارهای دیگر آن می  و بعد 
رویم. سرپرست اداره کل راه و شهرسازی 
استان کهگیلویه و بویراحمد در خصوص 
سی  به  یاسوج  محور  یک  شماره  تونل 
به  تونل  این  قرارداد  داد:  ادامه  سخت 
منعقد   ۱4۰۰ سال  در  متر   ۸۰۰ طول 
میلیارد   ۹۶ تونل  این  قرارداد  مبلغ  شد. 
به  آن  اجرایی  عملیات  و  است  تومان 

صورت شبانه روزی در حال انجام است.
متر   4۰۰ آسفالت  کرد:  عنوان  راستا 
روستای  شهدای  گلزار  به  منتهی  مسیر 
“ده برآفتاب” با اعتبار ۲۵۰ میلیون تومان 
گلزار  سقف  ترمیم  به  توجه  همچنین  و 
شهدای این روستا از دیگر اقدامات راه و 

شهرسازی بوده است.
جاده  کردن  چهارخطه  کرد:  تاکید  وی 
یاسوج به شیراز یکی دیگر از پروژه های 
مهم راه و شهرسازی استان است که الزم 

است زودتر به بهره برداری برسد.
شهرسازی  و  راه  کل  اداره  سرپرست 
استان کهگیلویه و بویراحمد تصریح کرد: 
پروژه مهم دیگر که در حوزه شهرستان 
قرار دارد، جاده یاسوج- بویراحمد و دنا 

دوم  باند  که  است  بابامیدان-سمیرم 
 ۳۰ و  است  شده  اجرا  کیلومتر   ۶۵ آن 
کیلومتر در حال اجرا دارد و ان شاءاهلل فاز 

اول کمربندی یاسوج افتتاح خواهد شد.
گچساران-باباکالن- پروژه  افزود:  راستا 

 ۱۰ و  کیلومتری   ۶ قطعه  دو  در  چرام 
کیلومتری در حال کار است و قریب به 

۷۰ کیلومتر پیشرفت فیزیکی دارد.
گچساران-گناوه  جاده  خصوص  در  وی 
حال  در  آن  کیلومتر   ۱۶ اظهارکرد: 
اجراست و بیش از ۸ کیلومتر آن آسفالت 

شده است.
راستا عنوان کرد: پروژه مجتمع فرهنگی 
گچساران فعال و در حال کار است. یکی 
دیگر از پروژه های استان، منازل سازمانی 
بیمارستانی باشت است که ۱۵ درصد آن 

در حال اجراست.
هم  دهدشت  ورودی های  داد:  ادامه  وی 
سال ها مانده بود که به همت دولتمردان 
خوبی  اعتبار  جمهوری،  ریاست  سفر  و 
هم  دهدشت-سوق  پروژه  شد.  داده 

مراحل پایانی اش را می گذراند.
شهرسازی  و  راه  کل  اداره  سرپرست 
کرد:  بیان  بویراحمد  و  کهگیلویه  استان 
هم  مطالعه  دست  در  هم  پروژه هایی 
و  به سمع  آینده  در  ان شاءاهلل  که  داریم 

نظر مردم می رسانیم.

رئیس کل دادگستری کهگیلویه و بویراحمد عنوان کرد؛

4۰ درصد پرونده ها مربوط به منابع طبیعی است 

سرپرست راه و شهرسازی استان عنوان کرد

۳۰ هزار کهگیلویه و بویراحمدی
 واجد شرایط طرح نهضت ملی مسکن

و  کهگیلویه  برق  نیروی  توزیع  شرکت  مدیرعامل 
بویراحمد با تشریح آخرین وضعیت آماری مطالبات 
ادارات  به  مربوط  را  مطالبات  بیشترین  این شرکت، 
ها  شهرداری  و  رسان  خدمات  های  شرکت  دولتی، 
ذکر کرد و گفت: برق این نهادها در صورت پرداخت 

نشدن صورت حسابها قطع می شود.
جمال ُمعتمدی زاده روز دوشنبه در نشست شورای 
شرکت  ستاد  در  برق  و  آب  صنعت  بخشی  انسجام 
اظهار  با  بویراحمد  و  کهگیلویه  برق  نیروی  توزیع 
دولتی،  ادارات  از  برخی  نکردن  همکاری  از  تاسف 
در  ها  شهرداری  و  رسان  خدمات  های  شرکت 
پرداخت بدهی به این شرکت، اظهار داشت: شرکت 

توزیع نیروی برق استان ۱۸۸ میلیارد و ۸۰۰ میلیون 
تومان تا پایان مردادماه امسال از ُمشترکین خانگی، 
عمومی)اداری(، تجاری، صنعتی و کشاورزی طلبکار 

است.
مطالبات،  این  تفکیکی  آمارهای  به  اشاره  با  وی 
 ۸۹ با  عمومی)اداری(  ُمشترکین  کرد:  خاطرنشان 
به  بدهی  بیشترین  تومان  میلیون   ۵۸۰ و  میلیارد 
شرکت توزیع نیروی برق استان کهگیلویه و بویراحمد 
را دارند و با وجود تمام پیگیری ها، متاسفانه برخی 
از مشترکین این تعرفه )عمومی - اداری( در پرداخت 
سهل  این  که  کرده  انگاری  سهل  خود  های  بدهی 
انگاری باعث می شود این شرکت، در اجرای پروژه 
های زیرساختی صنعت برق با مشکالتی روبه رو شود.

و  کهگیلویه  برق  نیروی  توزیع  شرکت  مدیرعامل 
بویراحمد از بدهی ۳۶ میلیارد و ۵۲۰ میلیون تومانی 
این  به  بدهکار  دومین  بعنوان  خانگی  مشترکین 

هزار   ۲۱۰ حدود  شد:  یادآور  و  خبرداد  هم  شرکت 
هزار  که ۱۵۰  داریم  استان  این  در  خانگی  اشتراک 

مشترک آن شهری و مابقی روستایی است.
ُمعتمدی زاده با بیان اینکه در ساعات پیک بار مصرف 
برق در تابستان امسال تمام تالش مان را کردیم تا 
داشت:  اظهار  نشود،  قطع  خانگی  مشترکین  برق 
پرداخت  در  داریم  انتظار  مشترکین  این  از  اکنون 
بدهی های خود با ما همکاری داشته باشند تا بتوانیم 
زیرساختی  عمرانی  های  پروژه  از  برخی  اجرای  با 
در  پایدارتر  برقی   ، برق  نیروی  توزیع  های  شبکه 

اختیار مشترکین خانگی قرار دهیم.
وی گفت: سومین ُمشترکین بدهکار به شرکت توزیع 
نیروی برق کهگیلویه و بویراحمد مشترکین تجاری 
 ۳۰۰ و  میلیارد   ۳۶ معادل  بدهی  با  استان  این  در 
درآمدهای  داشتن  وجود  با  که  است  تومان  میلیون 
درآمد،  برق مصرف محل  بدهی  پرداخت  برای  الزم 

متاسفانه از پرداخت بدهی شان خودداری می کنند.
و  کهگیلویه  استان  در  برق  صنعت  ارشد  مدیر 
بویراحمد از پیگیری های ُمستمر گروه های وصول 
و  خبرداد  ها  بدهی  این  آوری  جمع  برای  مطالبات 
هیچ  مشترکین  برق  قطع  به  ای  عالقه  یادآورشد: 
اما  نداریم  بدهی  نکردن  پرداخت  برای  را  ای  تعرفه 
قانون این اجازه را درصورت پرداخت نکردن بدهی به 

شرکت برق داده است.
ُمعتمدی زاده با بیان اینکه ُمشترکین صنعتی در این 
استان با بدهی ۲۰ میلیارد تومانی در ردیف چهارم 
بدهکاران شرکت توزیع نیروی برق استان قرار دارند، 
اظهارداشت: اغلب ُمشترکین این تعرفه )صنعتی( از 
درآمدهای الزم برای پرداخت برق مصرفی محل کار 
واحدهای  یا  ها  شکن  سنگ  ها،  کارگاه  نظیر  خود 
صنعتی دیگر دارند اما حاضر نیستند نسبت به این 

بدهی اقدام کنند.

برق ادارات  بدهکار
قطع می شود
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متولد فروردین : 
اطراف ششمین خانه  اکنون چندین سیاره در  اینکه هم  با وجود 
شما که مربوط به پیشرفت و تعالی می باشد، تجمع کرده اند و شما 
با توجه کردن به جزئیات یک پروژه نتایج تأثیر گذاری را به دست 
آورده اید، ولی اکنون از سوی قلمروات مابعد طبیعی هیچ سودی به 
شما نمی رسد. با این حال قربانی دنیای مادی نشوید؛ سعادت واقعی 

فراتر از حواس پنج گانه تان قابل درک می شود.
متولد اردیبهشت :

اینکه  برای  باشید،  داشته  توجه  خودتان  خوی  و  خلق  به  امروز   
ممکن است شما حتی قبل از اینکه متوجه بشوید اتفاق بدی افتاده 
به  شما  احساسات  بدهید.  نشان  خود  از  شدیدی  عصبانیت  است 
طور ناگهانی می توانند شما را غافلگیر کنند، به خصوص اگر شما 
برای دور شدن از آنها تالش می کنید. شدید بودن این احساسات 
می تواند هر کسی را شگفت زده کند، حتی خود شما هم تحت تأثیر 
یک  زدودن  با  اینکه  از  قبل  می شوید.  شگفت زده  احساسات  این 
بیشتر  را خالص کنید،  از ذهنتان خودتان  غیر ضروری  گرفتاری 

به آن توجه کنید.
متولد خرداد : 

شما ترجیح می دهید که بیشتر در منزل باشید زیرا از فعالیت های 
اجتماعی تان خسته شده اید ، برای مدتی استراحت کنید اما الزم 
است بدانید که شما در حال حاضر در سکوی پرش قرار دارید و هر 
لحظه موفقیت بزرگی در عرصه ی اجتماعی نصیب شما خواهد شد. 
افرادی هستند که می خواهند عرصه زندگی را بر شما محدود سازند 
با هوشیاریتان جلوی این افراد را بگیرید، به ذهن خود رجوع کنید.

متولد تیر : 
خیلی برای اتان سخت است که براستراحت خود غلبه کنید.بنابراین 
از تکان دادن به خودتان شانه خالی می کنید. شاید آرزویتان این 
استاد  درآن  شما  که  تفریح  و  شادی  با  را  لحظات  تمام  که  باشد 
هستید، بگذرانید اما خیال پردازی شما به واقعیت تبدیل نمی شود 
مگر اینکه خودتان بخواهید که کار کنید و فوراً راحت طلبی را کنار 
خواهش  کار  این  خاطر  به  خودتان  از  خیلی  باید  گرچه  بگذارید. 
کنید ولی به لذت وقتی که چیزی برای نشان دادن روزتان دارید 

می ارزد.
متولد مرداد : 

شما قدرت خود باوری و اعتماد به نفس تان در این روزهای اخیر 
بسیار کم شده است، شاید به دلیل صحبت های دوستان تان باشد یا 
شاید هم به دلیل اتفاقات ناگواری باشد که برایتان پیش آمده است 

و باعث شده است که شما اعتماد به نفس تان را از دست بدهید. 
متولد شهریور :

 افراد و اطرافیانتان بیش از حد امروز به کمک شما احتیاج دارند 
دچار  بعدها  تا  کنید  کمک  انها  به  است  هستند.بهتر  نیازمند  و 
زیرا شما  دهید  قلبی خود گوش  الهامات  نشوید.به  وجدان  عذاب 
کنید. پیدا  دست  تر  سریع  مقصدتان  به  تا  می کنند  راهنمایی  را 

الهامات تان را جدی بگیرید و از انها به سادگی عبور نکنید.
متولد مهر : 

زندگی امروز شما با زندگی که در دیروز یا چند هفته پیش داشته 
اید کامال فرق کرده است. رفتار ها و مشکالتی را که مانند یک سد 
بزرگ در مقابل شما قد علم کرده بودند را به راحتی و آسودگی 

خیال بیشتری کنار می گذارید. 
متولد آبان: 

که  خاصی  وظایف  روی  که  بخواهید  است  ممکن  اینکه  وجود  با 
بمانید،   متمرکز  برسانید  پایان  به  امروز  همین  را  آنها  است  الزم 
اما از اقبال بد شما همچنانکه از روز می گذرد شما گیج و پریشان 

می شوید. 
متولد آذر : 

امروز که ماه در نشانه شما قرار گرفته است شما نسبت به همیشه 
سرحال تر هستید، اما زیاد مشتاق نیستید که دیگران بفهمند که 
بین  گسستگی  یک  می تواند  موضوع  این  اما  دارید.  احساسی  چه 
تفکرات منطقی و احساسات قلبی شما ایجاد کند. سعی نکنید که 
دیگران را هم درگیر این کشکمش های درونی خودتان بکنید، برای 

اینکه آنها نمی توانند هیچ کمکی بهتان بکنند. 
متولد دی :

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

شما را به لحظه حال برگردانند. 
متولد بهمن : 

شاید فرصت این را داشته باشید که با روشی متفاوت نظر خود را 
ابراز کنید، اما وقتی این کار را شروع کنید خودتان می فهمید که از 
آنچه پیش بینی می کردید پیچیده تر است. باهمه این احوال االن 

زمان عقب نشینی کردن نیست. 
متولد اسفند :

 در فکر و خیال بودن بدین معنی نیست که شما در رویا و خیاالت 
خود غرق شده اید، اما حاال به اندازه کافی وسوسه تان می کند! وقتی 
مدام جلوی پایتان سنگ انداخته می شود، حفظ کردن نگرش های 

مثبت کار دشواری است.

۳
فال روز 

یک اپیدمیولوژیست با اشاره به آخرین وضعیت آبله 
از  شواهدی  و  عالئم  هیچ  اینکه  بیان  با  و  میمونی 
قابلیت تبدیل شدن آبله میمونی به پاندمی مشاهده 
تهدیدات  از  پر  امروز  دنیای  گفت:  است،  نشده 
زیستی است و باید برای آن برنامه ریزی و کار شود، 
ساختار و آموزش هایمان تغییر کنند و در عین حال 
باید از تجارب موفق بین المللی استفاده کرده و آن ها 

را بومی سازی و اجرا کنیم.
دکتر حمید سوری، درباره آخرین وضعیت بیماری 
آبله میمونی، گفت: در ایران یک مورد شناسایی و 
باید توجه کرد  اعالم شد و دیگر موردی نداشتیم. 
که بیماری هایی که به صورت طغیان هایی در اطراف 

جهان رخ می دهد، از گذشته هم وجود داشته و این 
تغییرات و طغیان ها خیلی نگران کننده  نیست. آبله 
در  مرتبا  شده  شناخته  که   ۱۹۵۸ سال  از  میمونی 
مناطق بومی خودش دیده می شده که مناطق بومی 
و کانون اصلی و اپیدمیک آن عمدتا آفریقای مرکزی 
و کشورهایی مانند نیجریه، کنگو، کامرون و ... بوده 
می رفتند،  سفر  برای  که  افرادی  هم  گاهی  است. 
بیماری را منتقل می کردند و بر این اساس در اروپا و 

آمریکا هم مواردی مشاهده شده است.
در  میمونی  آبله  خوشبختانه  اینکه  بیان  با  وی 
گفت:  ندارد،  انتقال  قابلیت  بیماری  پنهان  دوره 
مواجه  آن  با  که   ۱۹ کووید  مانند  پاندمی هایی  در 
بهداشتی  متداول  اتفاقات  این  به  جامعه  شدیم، 
شود،  انجام  باید  که  اقدامی  عمال  می شود.  حساس 
برنامه ریزی  جامعه  سالمت  متولیان  که  است  این 
مناسبی داشته باشند و مردم هم اگر عالئمی مانند 
تاول پوستی و ... دیدند به پزشک مراجعه کرده و از 

تماس با فردی که این عالئم را دارد، اجتناب کنند. 
از عالئم  یکی  پوستی  راش های  که  کرد  توجه  باید 
آبله میمونی است و عالئمی مانند تب، سردرد و ... 
مساله  میمونی  آبله  اینکه  بیان  با  سوری  دارد.  هم 
حادی نیست، افزود: نگرانی سازمان جهانی بهداشت 
بومی  مناطق  در  که  است  کسانی  برای  عمدتا  هم 
از طریق  آبله میمونی  دارند.  بیماری رفت وآمد  این 
خیلی  کشورمان  در  ما  می شود.  منتقل  جوندگان 
اگر هم موردی مشاهده  و  نداریم  را  مواجهه ها  این 
می شود، عمدتا از طریق افرادی است که بیماری را 
وارد کشور کرده اند. به این معنی که به کشورهای 
و  بهداشتی  مراکز  وظیفه  داشتند.  مسافرت  آلوده 
درمانی این است که بالفاصله با مشاهده یک مورد، 
آن را تحت مراقبت قرار داده و کنترل کنند و اجازه 
این  ما  کشور  در  می آید  نظر  به  که  ندهند  انتشار 

اتفاق افتاده است.
وی تاکید کرد: فکر می کنم خیلی مفید نباشد که در 

این موارد در جامعه التهاب ایجاد کنیم. به هر حال 
بین المللی  سفرهای  افزایش  با  که  کرد  توجه  باید 
طی  در  که  بیماری هایی  مردم  باالی  جابجایی  و 
تاریخ و برای مدت ها حالت بومی در برخی کشورها 
داشته اند، استعداد پاندمی در آن ها ایجاد شده است. 
مهم کنترل کردن است و در عین حال نظام مراقبت 
از بیماری ها هم باید فعال تر، به روزتر و چابک تر شود 
تا بتواند از عهده این مسائل برآید. دنیای امروز پر 
از تهدیدات زیستی است و باید برای آن برنامه ریزی 
و کار شود. باید ساختار تغییر کند،  آموزش هایمان 
موفق  تجارب  از  باید  حال  عین  در  و  کنند  تغییر 
بین المللی استفاده کرده و آن ها را بومی سازی کنیم 

و سپس در کشور اجرا کنیم.
با بیان اینکه درباره آبله میمونی نگرانی در  سوری 
عالئم  هیچ  گفت:  نداریم،  کرونا  مانند  پاندمی  حد 
به  میمونی  آبله  تبدیل شدن  قابلیت  از  و شواهدی 
پاندمی مشاهده نشده است و قابلیت پاندمی ندارد.
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جدول سودوکو
ارقام 1تا 9 را طوری قرار دهيد که 
در هر رديف، ستون و مربع های 
کوچک سه در سه فقط يک بار 
به کار روند.

جدول کلمات متقاطع

گفت وگو

گفت وگوي »جوان« با مسئول تيم جهادي سفيران صالحين
32 طرح ابتكاري صالحين شناسايي شده است

فكر تشكيل يک تيم جهادي براي ترويج 
حلقه هاي صالحين از کجا ناشي مي شود؟ 
مگر اي�ن حلقه ها هم اکنون در س�طوح 

مختلف بسيج اجرا نمي شوند؟
حلقه هاي صالحين هشت س��الي است كه در 
اقشار مختلف بسيج اجرا مي شوند. اما گذشت 
ساليان باعث شده تا ش��اهد كاستي هايي در 
اجراي دقيق اين طرح باشيم. به عنوان نمونه 
عدم نوآوري در برنامه هاي حلقه هاي صالحين 
باع��ث ماللت و خس��تگي جوانان مي ش��ود. 
همين طور عدم اطالع دقيق برخي از نخبه ها، 
علما و مس��ئوالن آفت ديگري است كه سعي 
كرديم با تشکيل تيم جهادي سفيران صالحين 

نسبت به رفع آنها اقدام كنيم. 
چرا اسم سفيران را براي خودتان انتخاب 
کرده اي�د؟ گ�روه از چه زمان�ي کارش را 

شروع کرده است؟
تيم ما از پايان ماه رمضان سال گذشته فعاليتش 
را شروع كرده است. ناممان را هم »سفيران« 

گذاشتيم چراكه سعي مي كنيم سفير ترويج 
برنامه هاي مختلف در همه زمينه ها در سراسر 
كشور باشيم. بنده خودم در اولين قدم همان 
سال 95 به استان لرس��تان رفتم و با برخي از 
علما، مسئوالن و دس��ت اندركاران حلقه هاي 
صالحي��ن گفت وگوهاي��ي داش��تم. بعده��ا 
دوستان ديگري مثل حجت االسالم خرم نژاد و 
حجت االسالم رئيسي از شهر قم، حجت االسالم 
جليلي از خوزستان، آقاي لطفي زاده از گلستان و 
آقاي آذرافروز به ما پيوستند. ما سه هدف عمده 
را دنبال مي كنيم؛ اهميت به مس��ئله تربيت 
سفير صالحين براي اس��تان ها، بررسي سطح 
ابتکارات و خالقيت هاي صالحين اس��تان ها و 
ترويج گفتمان صالحين ميان علما، مسئوالن 
و نخبگان. بر همين اساس هر ازگاهي به يکي 
از استان هاي كشورمان مي رويم و با مسئوالن، 
علما، نخبگان و فعاالن اين عرصه جلساتي را 

برگزار  و اهداف ذكر شده را دنبال مي كنيم. 
موضوع ترويج حلقه هاي صالحين در بين 
مس�ئوالن به اين معني اس�ت که خيلي 
از آنها اش�رافي نس�بت به اي�ن حلقه ها 

ندارند؟ 
بله، ما در خيلي از مواقع با مسئوالني رو به رو 
مي شويم كه هيچ اطالعي از ماهيت حلقه هاي 
صالحين ندارند. گفت وگ��وي ما با اين عزيزان 
مي تواند در جهت جلب حمايت آنها در توجه هر 

چه بيشتر به حلقه هاي صالحين در استان هاي 
متبوع شان تأثيرگذار باشد. 

 تا به حال به چند اس�تان سفر کرده ايد؟ 
چه ابتكاراتي در بحث حلقه هاي صالحين 

شناسايي شده  اند؟ 
تا كنون به 13 استان لرستان، قم، البرز، تهران، 
خراس��ان رضوي، اصفهان، يزد، فارس،  ايالم، 
همدان، اردبيل و كردستان رفته ايم. طي اين 
مدت 85 ديدار با نمايندگان محترم ولي فقيه در 
استان ها، علما، ائمه جمعه، مسئوالن و متوليان 
امر صورت گرفته است. 32 طرح ابتکاري نيز 
در برخي از اين استان ها مشاهده كرده ايم كه 
مي توانند به ساير استان ها و حلقه هاي صالحين 

سراسر كشور تسري يابند. 
اگر مي ش�ود چن�د نمون�ه از طرح هاي 

ابتكاري را نام ببريد. 
طرح باشگاه صالحين، طرح هسته هاي امداد، 
طرح مس��جد دانش آموزي، ط��رح خانه هاي 
صالحين و... به عنوان نمونه در طرح باش��گاه 

صالحين ابتکار جالبي از س��وي بس��يجيان 
خرم آب��ادي ديديم. اي��ن عزيزان با تش��کيل 
كالس هاي آموزش رايگان ورزش كشتي باعث 
جذب جوانان و نوجوانان به حلقه هاي صالحين 
مي شوند يا در طرح خانه هاي صالحين، مربي 
آموزش��ي صالحين ش��خصاً در خانه اعضاي 
حلقه حضور مي يابد و عالوه بر آگاهي رساني 
در خصوص آسيب هاي اجتماعي، فرهنگي و. . 
. گزارشي از عملکرد اعضاي حلقه را به والدين 
آنها ارائه مي دهد و همچنين به جذب پدران و 

مادران در حلقه هاي صالحين مي پردازد. 
سخن پاياني 

اين كار صرفاً يك حركت بسيجي وار با هزينه 
شخصي و بدون استفاده از منابع سازماني بوده 
و فعاالن و دغدغه من��دان در اين عرصه تالش 
كردند در راستاي مطالبه رهبرمعظم انقالب كه 
فرمود: جوانان كارهاي خودجوش و جهادي را 
انجام دهند، صورت گرفته است. يکي از بركات 
سفرهاي استاني ما، آشنايي علما و روحانيون 
با حلقه ه��اي صالحين و همين ط��ور تعيين 
سفيران صالحين براي هر استان است كه منجر 
به گسترش و ترويج هر چه بيشتر اين حلقه ها 
خواهد شد. حلقه هايي كه مقام معظم رهبري 
در خصوص شان فرمودند: جهان اسالم نيازمند 

چنين حركت بسيجي اي است. 

  غالمحسين بهبودي
اکنون که چند س�الي از تش�كيل طرح حلقه هاي صالحين در رده هاي مختلف بسيج 
مي گذرد، اي�ن طرح توانس�ته با باالبردن س�طح توانايي ه�اي اعتق�ادي، فرهنگي و 
حتي ورزش�ي جوانان، عملكرد موفقي از خ�ود به نمايش بگذارد. اما به نظر مي رس�د 
حلقه ه�اي صالحين با آفت هايي چ�ون عدم ن�وآوري در طرح ها و ني�ز مهجوريت در 
ميان مس�ئوالن رو به رو باش�د. بر همين اس�اس ع�ده اي از جوانان فع�ال در عرصه 
حلقه ه�اي صالحين س�عي کرده اند ب�ا تش�كيل »تيم جه�ادي س�فيران صالحين« 
ب�ه ترويج و تش�ويق اين حلقه ها در سراس�ر اي�ران اس�المي بپردازن�د. پوريا بگري 
مبتكر تيم جهادي س�فيران صالحين اس�ت که گفت وگوي ما با وي را پيش رو داريد. 

 احمد محمدتبريزي
ش��عبان از نيمه گذش��ته و ارديبهشت آخرين 
روزهاي��ش را به چش��م مي بيند. ح��ال و هواي 
بهاري با نشاط و شلوغي انتخاباتي درآميخته و 
فضاي شهر را خاص و ويژه كرده است. طرفداران 
كانديداها در كمال آرامش و امنيت، به تبليغات 
مي پردازند و شور و شعف را ميان شهروندان پخش 
مي كنند. آفتاب نيمه س��وزاني كه حاال به وسط 
آسمان رسيده، گرماي اين رقابت هاي انتخاباتي 
را بيشتر مي كند. در چنين مواقعي بهتر و بيشتر 

مي فهميم امنيت چه نعمت بزرگي است... 
راسته خيابان طالقاني را مي گيرم تا خودم را به 
خيابان شهيد موسوي برس��انم. جايي كه موزه 
ش��هدا در نبش خيابان، گنجين��ه اي تاريخي از 
روزگاري نه چندان دور را در خود جاي داده است. 
موزه اي نسبتا بزرگ در دِل يکي از مركزي ترين 
مناطق پايتخت. راهرويي باريك و نيمه تاريك 
را طي مي كنم تا به س��الني پر نور و پر از وسايل 
و اشياي مربوط به شهدا برس��م. موزه بر خالف 
شلوغي  هاي شهر، آرام، ساكت و خلوت است. جز 
من چند نفر ديگري در اينجا هستند كه آنها هم 
نگاهي مي اندازند و خيلي سريع در شلوغي خيابان 

گم مي شوند. 
نبايد سرس��ري از اين مکان گذشت، بايد لختي 
ايس��تاد و در سرگذش��ت و حال و اح��وال اين 
انسان هاي بزرگ تأملي كرد و با دستي پر از موزه 
خارج شد. موزه شهدا در نهايت سادگي حرف هاي 
زيادي براي گفتن دارد. اينجا همه خوبان جمع 
شده اند. همت، متوس��ليان، زين الدين و باكري 
فرا مي خوانند مان تا شايد عهدي را  كه با جانان 
بسته بوديم، يادآورمان شوند. موزه شهدا حرف 
براي گفتن بسيار دارد به شرطي كه با گوش شنوا 

داخل شده باشيم. 
 طراوت زندگي

در موزه شهدا مدال و ماسك و نشان هاي مختلفي 
يا به ديوار زده ش��ده اند ي��ا درون محفظه هايي 
شيشه اي نگهداري مي شوند. قاب عکسي نقاشي 
ش��ده از ش��هيد چمران هنگام ورود خودنمايي 
مي كند. اينج��ا كوچك ترين نش��انه ها، عالمي 
حرف با خود دارند. اش��ياي موزه ارزش شان را از 
قدمت ش��ان نمي گيرند، بلکه تمام اعتبارشان از 
همراهي شان با صاحبان شان است؛ مهر، جانماز، 
دفترچه يادداشت، كتاب و لباس بيشترين وسايل 
موزه هستند. اشيايي به ظاهر ساده با دنيايي حرف 
و خاطره.  رد نگاه ش��هدا در عکس هايشان تيز و 
برنده است. طوري به چشم هاي بازديدكنندگان 
خيره مي شوند كه گويي خبري در خود دارند. با 
چشم دل بايد در جاي جاي موزه نگريست، هر 
تکه و قطعه اي كه از رهگذر زمان و سيل حوادث 
به اينجا رسيده، نکته اي را گوشزد مي كند. بايد در 
سرگذشت اين آدم ها، در راهي كه انتخاب كرده اند 
و در زندگي شان دقيق و ريز شد تا آنچه را كه نياز 
دنياي اين روزهايمان است، برداشت كنيم. اگر 
اين روزها، زندگي هايمان را به زندگي شهدا گره 
بزنيم، زندگي مان عطر، طراوت و شادابي خاصي 
مي گيرد. شايد اين انس��ان ها آمده اند تا زندگي 
آدم هايي در سال هاي بعد از خود را بيمه كنند و 

آنها را از روزمرگي و خمودگي جدا سازند. 
 شال باقري 

هر محفظه شيشه اي به يك ش��هيد تعلق دارد. 
نخستين محفظه به جوان بااستعداد و خوشنام 
جبهه ها، حسن باقري اختصاص دارد. يك شال 
منقش ب��ه تصوير حض��رت امام، پيراهن س��بز 
پاسداري و كاغذي به دستخط شهيد غالمحسين 
افشردي معروف به حسن باقري يادگارهاي او در 
موزه هستند. روي كاغذ به تاريخ 59/7/20 ساعت 

2/15 بعدازظهر، از اطالعات سپاه پاسداران به اتاق 
جنگ لشکر  � ستاد هماهنگي � فرماندهي سپاه 
نوشته شده: » طبق يك گزارش از شاهد عيني 
پااليش��گاه آبادان، ديروز و امروز نيز مورد حمله 
قرار گرفته و آتش گرفته است. وضع شهر عادي 
است اما در مورد حالت روحي، به بسته شدن دو 
راه اين شهر توسط نيروهاي عراقي بايد توجه نمود 
تنها راه باز ]شدن[ آن جاده ماهشهر مي باشد. اتاق 

خبر حسن باقري«. 
در همسايگي شهيد باقري، متوسليان، همت و 
باكري قرار دارند. سررس��يد سال 60 حاج احمد 
قطعاً حرف ها و دردهاي بس��ياري در خود دارد. 
كاش مي ش��د آن را از محفظه شيشه اي بيرون 
آورد و ساعت ها پاي حرف هايش نشست. اگر حاج 
احمد اين روزها در كش��ور بود، در سررسيدش 
چه مطالبي از حال و احوال امروزمان مي نوشت؟ 
چقدر جنس درد و دل هايش با 30 س��ال پيش 
فرق مي كرد و آيا همچنان نگراني هايش، همان 

نگراني هاي اول انقالب بود؟ 
 مهماني ساده و بي ريا

محفظه شهيد محمد ابراهيم همت خيلي شلوغ 
نيس��ت. تنها وس��ايلي كه از او به جا مانده، يك 
قمقمه، مهر، تس��بيح و انگشتر اس��ت. انگشتر 
عقيق هم��ت، همانند صاحبش خ��وش تراش، 
باريك و دلربا ست! روي برگه اي كه درون محفظه 
شيش��ه اي قرار داده شده، همسر شهيد حکايت 
خريد انگشتر عقيق سردار خيبر را چنين روايت 
مي كند: »قرار خريد و عقد گذاشته شد. روز خريد 
يك حلقه طال براي من و خودش هم يك انگشتر 
عقيق انتخاب كرد  ) ب��ه قيمت 150 تومان(. آن 
شب وقتي پدرم قيمت حلقه يا بهتر بگويم انگشتر 
او را فهميد، ناراحت شد و گفت: » اين دختر آبرو 
براي ما نگذاشته اس��ت.« به همين خاطر وقتي 
كه حاج همت به خانه ما زنگ زد، پدرم به مادرم 
گفت كه از ايشان بخواهيد بيايند و يك حلقه بهتر 
بخرند ولي او در جواب گفت: » حاج آقا من لياقت 
اين حرف ها را ندارم. شما دعا كنيد كه بتوانم حق 

همين را ادا كنم«. 
اينجا همه س��اده و بي ريايند. ناگهان چش��م باز 
مي كني و خ��ودت را در مهماني صاف و س��اده 
انسان هاي خاكي و خودماني مي بيني كه با مهر 
و تسبيح و كاغذ دعا به استقبالت آمده اند. اينجا 
با دنياي شلوغ و پر زرق و برق بيرون تفاوت دارد. 
همه چيز بوي س��ادگي مي دهد. در چشم برهم 
زدني به س��ال هاي دهه 60 پرتاب مي ش��وي و 
مي بيني داري با همت و باكري رفاقت مي كني. 
انگار حاج مه��دي كنارت ايس��تاده و با نجوايي 
آسماني، آرام در گوشت زمزمه مي كند: »عزيزانم 
ش��بانه روز بايد شکرگزار خدا باش��يم كه سرباز 
راس��تين صادق اين نعمت ش��ويم و بايد خطر 
وسوس��ه هاي دروني و دنيا فريبي را ش��ناخته و 
بر ح��ذر باش��يم كه ص��دق نيت و خل��وص در 
عمل، تنها چاره ساز است. اي عاشقان اباعبداهلل 
بايس��تي ش��هادت را در آغوش گرفت، گونه ها 
بايستي از شوقش سرخ شود و ضربان قلب تندتر 
بزند. بايس��تي محتواي فرامين ام��ام را درک و 
عمل نماييم تا بلکه ق��دري از تکليف خود را در 

شکرگزاري بجا آورده باشيم.«
 سكه هاي له شده

شهيد حس��ين علم الهدي با آن چهره مهربان و 
معصومانه در جايي از موزه نظاره گر توست. كاله 
جنگي سوراخ ش��ده او، گوياي اتفاقاتي است كه 
بر او و يارانش در 16 دي 59 در هويزه گذش��ته 
است. جايي كه ميان س��ه تانك بعثي محاصره 
ش��ده بود و جز يك آرپي جي چيزي براي دفاع 
نداش��ت. براي لحظه اي در هوي��زه قيامت به پا 

شد و سه تانك به طور همزمان به سمت حسين 
علم  الهدي ش��ليك كردند. پيکر حاج حس��ين 
پشت خاكريز ها افتاد و يکي از تانك ها به سمتش 
حركت كرد. . . چند سکه فلزي جزو اقالم همراه 
شهيد هستند. سکه هايي كه از شدت ضربه معلوم 
نيست چند توماني بوده اند. همين سکه ها بدون 
هيچ توضيحي روايتگر اتفاقاتي كه در شانزدهمين 

روز دي افتاده، هستند. 
عليرضا موحددانش كه يکي از دس��تانش را در 
عمليات »ب��ازي  دراز« از دس��ت داد در موزه هم 
سبکبال اس��ت. يك كمربند و مهر تمام دارايي 
او در اين مکان است. محمود كاوه هم سهمي از 
دارايي هاي دنيا نبرده است. تمام سرمايه شان در 
وجود بزرگشان نهفته بوده و بي نياز از نعمت هاي 
دنيوي، عمرش��ان را وقف امور اخ��روي كردند. 
صفاي باطن ش��ان حال هر رهگ��ذري را خوب 
مي كند. كاش مي ش��د آدم هاي بيرون كه غرق 
هياهوهاي دنيا شده اند را براي دقايقي هر چند 
كوتاه به موزه دعوت كرد و اين حال خوب را با آنها 
تقسيم كرد. كاش امکان داشت لحظه اي دنياي 
آدم هاي دهه 90 با صفاي آدم هاي دهه شصتي 
پيوند زد و گفت زندگي فقط در تأمين نيازهاي 
مادي خالصه نشده است. اين جوان هاي رعناي 

دهه 60 حرف هاي زيادي براي گفتن دارند. 
 بابا رفت

شهيد عباس محمد وراميني همانند ديگر شهدا 
جانماز و چفيه اي به يادگار گذاشته است. شهيد 
در دلنوش��ته اي خطاب به پس��رش مي نويسد: 
» خدمت ميثم كوچولو سالم عرض مي كنم و از 
خدا مي خواهم كه تو يادگارم را در زير سايه خود 
حفظ كند و خود او نگهدار تو باشد. ميثم جان! بابا 
رفت به صحراي كربالي ايران، خوزستان داغ تا 
شايد درد حسين )ع( را با تمام گوشت و پوستش 
حس كند. بابا رفت تا شايد بوي خون حسين)ع( 
به مشامش برسد. بابا رفت تا شايد بتواند به رگ 
بريده حسين)ع( بوسه بزند. بابا رفت تا شايد بتواند 
با خون ناقابلش راه كربال را براي تمام دل هايي كه 
هواي كربال دارند، باز كند. بابا رفت تا شايد ديگر 

برود و پهلوي تو نباشد. . . «
لباس ارتش��ي ش��هيد موس��ي نامجو در موزه 
تماشايي است. همچنين حکم وزير دفاعي اش 
كه زيرش را محمدجواد باهنر در تاريخ 60/5/26 

امضا كرده قابل رؤيت است. از عباس بابايي كاله و 
لباس سقايي اش به موزه رسيده كه نشان از ميزان 

ارادت قلبي ايشان به اباعبداهلل است. 
 تحرير قرآن يک شهيد

 يکي از بخش هاي ديدني موزه به محفظه شهيد 
ش��ريف اش��راف برمي گردد. قرآني كه شهيد با 
دستخط خودش نوشته در موزه نگهداري مي شود. 
شهيد سرلشکر اشراف كار تحرير كالم اهلل مجيد 
را از سال 1347 آغاز و در س��ال 1358 به اتمام 
رسانيد. ايشان در رابطه با تحريم قرآن دو نکته را 
متذكر شده بود: » اول اينکه با اتمام كار تحرير اين 
قرآن عمر من نيز به پايان مي رسد. و ديگر اينکه، 
از زمان شروع نوشتن اين كالم اهلل هر مسجدي كه 
در تهران بنا شده يك آجر از آن به من تعلق دارد.« 
همسر ش��هيد درباره شهادت ايش��ان مي گويد: 
»او آنقدر به كار خودش عالقه داش��ت كه حتي 
تذهيب حاش��يه قرآن را نيز خودش انجام داد. 
سال ها گذشت و در سال 1358 كار نوشتن قرآن 
كريم به پايان رس��يد. دو ماه پس از آن رهسپار 
كردستان ش��د، چون ضد انقالب در كردستان 

كشتار مي  كرد.«
بخش مربوط به شهيد مرتضي آويني هم تماشايي 
است. همه ما سيد اهل قلم را با آن عينك معروف 
به ياد داريم و حاال در م��وزه در كنار عينك، نوار 
ويدئويي، چفيه اي كه رويش خون خشك شده 
نمايان اس��ت و كتاني تکه تکه ش��ده مي بينيم. 
مس��تندهاي روايت فتح آويني، تصويري واضح 
به مردم پش��ت جبهه مي دهد و پس از گذشت 
سال ها از روزهاي دفاع مقدس، مستندهاي حاج 
مرتضي بهترين تصاوير براي درک فضاي جبهه 
و رزمندگان است. ش��هيد آويني كه روزگاري با 
دوربينش، زبان گوياي بچه هاي جنگ بود، حاال 
نامش در كنار ش��هدا چون در مي درخشد. حاج 
مرتضي از جنس شهدا بود و در آخر به دوستانش 

پيوست. 
نگاه نافذ محمدحسين فهميده گيرايي خاصي 
دارد. در چشمانش بر خالف بسياري از هم سن 
و سال هايش نشاني از شور جواني ديده نمي شود. 
نگاه فهميده عمق دارد. عمقي به درازاي ابديت، 
در كنار عکس او، چه��ره داود فهميده هم ديده 
مي شود. از اين شهيدان يك طناب براي ورزش 

كردن به جا مانده است. 

 پايان سفر به دهه 60
وسايل سرلشکر خلبان شهيد حسن خلعتبري 
يکي ديگر از قسمت هاي جالب موزه است. پاكت 
نامه هايي كه از خارج كش��ور ب��راي خانواده اش 
فرس��تاده، نوار كاس��ت ها و كاله تکه تکه شده  و 
نامه اي كه براي مادرش نوشته، همگي كلي راز 
به همراه دارند. زمان جنگ بعثي ها براي سرش 
جايزه تعيين كرده بودن��د و مهارتش در خلباني 
مثال زدن��ي بود. با ش��هادت او در س��ال 1364، 
تلويزيون عراق اعالم كرد كه موفق شده يکي از 
بهترين خلبانان ايراني را از بين ببرد.  شهيد حسن 
آبشناسان با دستخطش حديثي از امام علي )ع( 
را به زيبايي نوشته است: » در آن روزي كه مرگ 
براي انسان مقدر اس��ت، اگر در اعماق درياها و 
باالي ابرهاي انبوه مقام كن��د، باالخره جهان را 
بدرود خواهد گف��ت و در صورتي كه لحظه اي از 
عمر برقرار باشد، اگر در ميان آتش سوزان درافتد 
يا ب��ه كام گرداب هاي ژرف و عميق رود، رش��ته 
عمرش گسيخته نخواهد ش��د. بنابراين هرگز از 
ميدان جنگ و مبارزه ترس و انديش��ه نداش��ته 
باشيد.« گواهينامه خلباني عباس دوران كه در 
16 دسامبر سال 1971 از مي سي سي پي گرفته 
در موزه به چش��م مي خورد و مايه افتخار و غرور 
است. از شهيد علي اكبر شيرودي دستکش هاي 
كاموايي اش ب��ه يادگار مانده ولي ش��هيد احمد 
كشوري وسايل بيشتري دارد. خودكار، كاردک، 
چراغ قوه، جاي عينك دودي، كاله خلباني و قرآن 
و رحلش دارايي شهيد كشوري در موزه شهداست.  
آخرين بخش موزه به دكت��ر چمران و جايي كه 
پيراهن چريکي آغشته به خونش به همراه مدارک 
تحصيلي اش در معرض ديد قرار دارد، تعلق دارد. 
جايي كه حضرت امام با دستخط شان حکم وزارت 
دفاع ايشان را نوشته است. سفر ما به موزه شهدا 
با شهيد مصطفي چمران شروع شد و با ايشان به 
پايان رسيد. اينجا حلقه وصل است؛ جايي براي 
آشنا شدن و آشتي كردن. موزه بخش هاي ديگري 
داشت كه مجال براي نوش��تن نبود ولي همين 
گشت و گذار در يك سالن موزه و بودن در دنياي 
ش��هداي دفاع مقدس، حال و هواي خوبش را به 
همراه داشت. غرق شدن در اين دنيا و آدم هايش 
تجربه اي ناب بود كه در هيچ جاي ديگري بيرون 

از موزه نمي توان سراغش را گرفت. 

گزارش »جوان« از موزه شهدا، محلي که شما را به حال و هواي دهه 60 مي برد

خوبان عالم همه اينجا جمعند
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حل جدول 3168

کالهبرداری با نام یک فرد مشهور
 در فضای مجازی

پایتخت  اطالعات  تبادل  و  تولید  پلیس فضای  رئیس 
از شناسایی و دستگیری فردی که با جعل هویت یک 
شخص مشهور مجازی اقدام به راه اندازی یک صفحه 
اینستاگرامی کرده بود خبر داد. سرهنگ داود معظمی 
گودرزی در این باره اظهار کرد: چندی پیش فردی که 
در فضای مجازی کشور مطرح و مشهور بود به پلیس 
فتا مراجعه و عنوان کرد که یک صفحه جعلی با نام 
و تصاویر او در شبکه های اجتماعی فعالیت کرده و از 

شهروندان دریافت وجه و کالهبرداری می کند. 
کارشناسان  گفت:  بزرگ  تهران  فتا  پلیس  رئیس 
آغاز کردند  را  تحقیقات خود  بزرگ  تهران  فتا  پلیس 
انجام شده مشخص شد یک صفحه  بررسی های  در  و 
اینستاگرامی با بیش از  ۶۰ هزار نفر دنبال کننده با 
سوءاستفاده از جایگاه اجتماعی شاکی و جعل هویت 
به  کمک  ترفند  و  آرشیوی  تصاویر  از  استفاده  با  وی 

افراد بی ضاعت از کاربران کالهبرداری می کند.
وی ادامه داد: کارآگاهان سایبری پلیس فتا پایتخت از 
را در فضای  بهره گرفته و مجرم  روش های تخصصی 
به  را  او  هویت  اطالعات  و  کردند  شناسایی  مجازی 
دست آوردند. متهم پس از انجام تشریفات قضایی در 
یکی از مناطق جنوبی تهران بزرگ دستگیر و به پلیس 
فتا منتقل شد. سرهنگ گودرزی اظهار کرد: مجرم در 
تحقیقات انجام شده به راه اندازی صفحه ای جعلی با 
نام و مشخصات شاکی در شبکه اجتماعی اینستاگرام 
و دریافت وجه از بیش از ۱۹ نفر از شهروندان اعتراف 
انگیزه خود  او  ابراز پشیمانی کرد.  این خصوص  و در 
شدن  مطرح  و  نامشروع  مال  کسب  اقدام  این  از  را 
فتا  پلیس  رئیس  کرد.  عنوان  مجازی  فضای   در 
با توصیه به شهروندان در این  تهران بزرگ در پایان 
خصوص گفت: گاهی برخی از افراد سودجو با استفاده 
هویت های  ایجاد  و  اجتماعی  شبکه های  بستر  از 
می دهند.  فریب  را  خود  قربانیان  جعلی  مجازی 

قاچاقچی عتیقه های ۳۰۰۰ ساله 
دستگیر شد

فرمانده انتظامی شهرستان ری با اشاره به دستگیری 
گفت:  عتیقه  اشیای  قلم   ۱۵ کشف  و  قاچاقچی  یک 

قدمت این اشیاء به ۳۰۰۰ سال پیش می رسد.
از  مورد  دو  به  اشاره  با  جلیلیان  دوستعلی  سرهنگ 
شهرستان  انتظامی  فرماندهی  پرونده های  مهمترین 
ری گفت: در تحقیقات پلیس مبنی بر حمل عتیقه با 
یک دستگاه خودرو پراید مشکی، رسیدگی به موضوع 
به صورت خاص در دستور کار ماموران کالنتری حرم 
حضرت عبدالعظیم)ع( قرار گرفت. وی ادامه داد: دیروز 
هدفمند،  گشت زنی های  از  پس  کالنتری  ماموران 
 “ “گلحصار  روستای  محدوده  در  را  مذکور  خودروی 
مشاهده کردند و متهم بالفاصله پس از دیدن ماموران 
عملیات  اتفاق  این  پی  در  کرد.  فرار  از صحنه  پلیس 
تعقیب و گریز آغاز شد. جلیلیان در ادامه گفت: پس از 
انجام تعقیب و گریز و اجرای طرح مهار خودرو، متهم 
داخل  از  بازدید  طی  شد.   دستگیر  راننده  و  متوقف 
خودرو یک گونی سفید حاوی  ۱۵قلم اشیای عتیقه با 
۳۰۰۰ سال قدمت کشف و متهم به همراه اقالم کشف  

شده برای  تحقیقات بیشتر به کالنتری منتقل شد.

خبر

جدول 3169

والدین  واکنش  درباره  روانشناس  یک 
“وسط  اصطالح  به  کودکان  که  هنگامی 
در  گفت:  می پرند”،  بزرگ ترها  حرف 
والدین  وسط حرف  کودکان  که  شرایطی 
می پرند، واکنش هایی تند از سوی والدین 
نیا”  من  نکن، وسط حرف  “بچه  همچون 
“نوازش  است،  خشم  ابراز  با  همراه  که 
می شود  باعث  و  شده  محسوب  منفی” 
این  بیان  با  والدین  کند  تصور  کودک 
کردن  توجه  حال  در  نوعی  به  جمالت 
به او هستند و اینگونه حتی ممکن است 

رفتارش تشدید شود.
اینکه کودکان  بیان  با  انزانی   گوهر یسنا 
از حدود 4 و ۵ سالگی احساس می کنند 
خود  رو  این  از  و  هستند  عالم  محور 
می دانند،  کردن  صحبت  اولویت  در  را 
خود  کودکان  برخی  اینکه  چرایی  درباره 
بزرگ ترها  حرف  “قاطی  اصطالح  به  را 
 ۷ و   ۶ تا  حدودا  کرد:  اظهار  می کنند”، 
آداب  کودکان  تا  می برد  زمان  سالگی 
صحبت  و  کردن  صبر  نظیر  اجتماعی 
دیگران  سخن  شدن  تمام  از  پس  کردن 
این  بعضا شاهد  این رو  از  و  بگیرد  یاد  را 
امر هستیم که کودکان به هنگام صحبت 
والدین با یکدیگر و یا با دوستان و اقوام، 
حرف آنها را قطع کرده و وسط حرف آنها 

سخن می گویند.
کودکان  اینکه  بیان  با  حال  عین  در  وی 
حرف  وسط  “پریدن  شده  یاد  سنین  در 
بزرگترها” را رفتاری زشت نمی دانند، ادامه 
نیز کودکان در  از سوی دیگر گاهی  داد: 
ارتباط با والدین دچار ترس هایی می شوند 
و از این رو وسط حرف آنها می پرند. برای 

مثال وقتی مادر در حال صحبت کردن با 
تلفن است کودک به اشتباه این رفتار مادر 
را تهدید تصور می کند و یا به دلیل ترس 
به  مادرنسبت  بی توجهی  و  شدن  طرد  از 

خود، وسط حرف او می پرد.
این روانشناس همچنین در ادامه سخنان 
چرایی  درباره  توضیحاتی  ارائه  به  خود 
حرف  وسط  نوجوانان  برخی  اینکه 
نیز توضیح داد: معموال  بزرگترها می پرند 
اجتماعی  آداب  سالگی   ۷ و   ۶ از  بچه ها 
بودن،  نوبت  انتظار  در  کردن،  صبر  نظیر 
از  پس  کردن  صحبت  و  آرامش  حفظ 
این  با  می آموزند.  را  دیگران  حرف  اتمام 
درگیر  نوجوانان  برخی  دارد  امکان  حال 
یا  و  باشند  فعالی  بیش  نظیر  اختالالتی 
را  هیجانات  مدیریت  نظیر  مهارت هایی 
حرف  وسط  رو  این  از  و  باشند  نداشته 
نوجوانان  بنابراین در مورد  بپرند.  دیگران 
حرفی  چه  دارد  قصد  فرزند  بدانیم  باید 
ابراز وجود  را به ما بزند و چرا می خواهد 
داشته باشد و به نوجوان کمک کنیم تا به 

هویت مستقل برسند.
به گفته انزانی، نوجوانان در مرحله گذار از 
کودکی به بزرگسالی اند و از این رو ممکن 
ابراز  برای  باشند  داشته  دوست  است 
بزرگترها شده  وارد تصمیم گیری  وجود، 

و حرف بزنند تا نظرات آنها شنیده شود.
 وی با بیان اینکه نوجوانان به دنبال کسب 
هویت مستقل اند و از این رو ممکن است 
دوست داشته باشند درباره هر چیزی نظر 
نسبت  گاهی  والدین  کرد:  تصریح  دهند، 
و  فکری، حسی، جسمی  رشد  مراحل  به 
هستند.  ناآگاه  نوجوان  و  کودک  رفتاری 

باید بدانیم بچه ها کم کم برخورد مناسب 
را یاد می گیرند و از بچه ۳ ساله نمی توان 
و  باشد  داشته  فراوانی  داشت صبر  انتظار 
در عین حال پس از ۶ و ۷ سالگی انتظار 
داریم با ورود بچه ها به مدرسه مهارت صبر 
کردن و به نوبت حرف زدن را بیاموزند و 

آن را رعایت کنند.
این روانشناس معتقد است که والدین باید 
درباره مراحل رشد سنی کودکان از کتب 
اطالعات  متخصص  مشاورین  یا  و  معتبر 
ترس های  حال  عین  در  و  کرده  کسب 
درونی خود را بشناسند و آنها را مدیریت 

کنند.
یادآوری  با  خود  سخنان  پایان  در  انزانی 
و  باید هنگامی که کودکان  والدین  اینکه 

از  می پرند  دیگران  حرف  وسط  نوجوانان 
تاکید  کنند،  خودداری  منفی”  “نوازش 
کرد: در چنین شرایطی بهتر است والدین 
تماس چشمی را با بچه قطع کنند و تماس 
کالمی و فیزیکی با او نداشته باشند. با او 
فرزند  اگر  و  نکنند  به هیچ وجه صحبتی 
او  می توانند  والدین  کند،  صبر  توانست 
کنند.  کالمی  تشویق  صبر   این  برای  را 
از  توانند  می  والدین  گاهی  همچنین 
تکنیک ایفای نقش نیز استفاده کنند. به 
بازی  طریق  از  مادر  و  پدر  که  معنا  این 
با عروسک ها به فرزند خود صبر کردن را 
بیاموزند و یا اینکه در صحبت های خود با 
همسر درباره اهمیت صبر کردن و نپریدن 

وسط حرف دیگران توضیح دهند.

تشریح  در  بزرگ  تهران  آگاهی  پلیس  رییس 
روزهای  در  پلیس  این  پرونده های  مهمترین 
اخیر از دستگیری سارقان ناموفق طالفروشی و 

سارقان ۲۰۰ میلیاردی منازل  خبر داد.
به  اشاره  با  گودرزی  ولیپور  علی  سرهنگ 
مهمترین پرونده های پلیس آگاهی در روزهای 
اخیر گفت: با وقوع یک فقره سرقت مسلحانه 
از  تیمی  تهران  شرق  در  طالفروشی  یک  از 
ماموران اداره یکم، پلیس آگاهی رسیدگی به 

پرونده را بر عهده گرفتند.
ماموران  میدانی  تحقیقات  داد:  ادامه  وی 
به  مراجعه  از  پس  سارقان  که  کرد  مشخص 
کالشینکف  اسلحه  از  استفاده  با  طالفروشی 
ویترین طالفروشی دستبرد  به  و کلت کمری 
و  پلیس  گشت  موقع  به  حضور  با  اما  زدند 
درگیری مسلحانه با آنها، سریعا از محل حادثه 

فرار کردند.
اظهار  بزرگ  تهران  آگاهی  پلیس  رئیس 
درگیری  در  سارقان  خودروی  الستیک  کرد: 
مسلحانه با ماموران پلیس هدف تیراندازی قرار 

گرفت اما آن ها توانستند فرار کنند.

که  داد  نشان  بررسی ها  گفت:  ادامه  در  وی 
جنوب  در  را  خود  خودروی  ناچار  به  سارقان 
خود  اسلحه  از  استفاده  با  و  کرده  رها  تهران 
جلوی خودرو دیگری را گرفته و پس از ضرب 

و جرح راننده آن، خودرو وی را دزدیده اند.
گودرزی تصریح کرد: حساسیت موضوع سبب 
شد تا تیمی از ماموران سریعا وارد عمل شوند 
با  سارقان  که  شهری  تحقیقات  انجام  با  و 
خودروی سرقتی  با آن فرار کرده اند را در غرب 

کشور شناسایی کنند.  
وی افزود: ماموران پس از دریافت این اطالعات 
و  رفتند  نظر  مورد  شهر  به  سریعا  مهم، 
تجسس های میدانی را شروع کردند و در ادامه 
محل اختفای یکی از سارقان را کشف و متهم 

در مخفیگاهش دستگیر کردند.  
دیگر  همدست  شناسایی  به  اشاره  با  گورزی 
دیگر  همدست  ماموران  کرد:  اظهار  سارق 
وی را نیز شناسایی کردند. همچنین در ادامه 
آگاهی  پلیس  یکم  اداره  ماموران  تحقیقات 
از سارقان سوار یک  نفر  دو  متوجه شدند که 
به  دارند  قصد  و  هستند  مسافربری  اتوبوس 

تهران سفر کنند. با شناسایی اتوبوس مورد نظر 
هر دو سارق طی یک عملیات پلیسی دستگیر 
شدند و  با بررسی چمدان متهمان یک قبضه 

سالح کلت کمری و کالشینکف کشف شد.
وی با اشاره به اظهارات متهمان گفت: سارقان 
در بررسی های ابتدایی با صراحت به جرم خود 
نافرجام  مسلحانه  سرقت  فقره  سه  بر  مبنی 
سرقت  چهارفقره  و  طالفروشی  مغازه های  از 
گذشته  سال  دو  طول  در  خودرو  مسلحانه 
همدست  باهمکاری   تهران  مختلف  نقاط  در 

دیگرشان اعتراف کردند.  
سارق  گفت:  پایتخت  آگاهی  پلیس  رئیس 
ماموران  توسط  نیز  پرونده  این  متواری 
قانونی  قرار  صدور  با  همچنین  شد.  بازداشت 
جرائم  کشف  برای  متهمان  دادسرا  سوی  از 
یکم  اداره  ماموران  اختیار  در  دیگر  احتمالی 
پلیس آگاهی قرار گرفتند و تحقیقات در این 

زمینه ادامه دارد.
گودرزی در ادامه با اشاره به پرونده رسیدگی 
پلیس به پرونده سرقت میلیاردی منازل گفت: 
با وقوع چند فقره سرقت  از منازل شرق تهران 
رسیدگی به موضوع در دستور کار تیمی زبده 
از ماموران پایگاه دهم پلیس آگاهی قرار گرفت.

وی ادامه داد: تحقیقات میدانی ماموران نشان 

با شکستن  بود که سه مرد جوان  این  دهنده 
زیادی  اموال  و  خالی شده  خانه های  وارد  در، 

را دزدیده اند.  
رئیس پلیس آگاهی تهران بزرگ تصریح کرد: 
بنابر حساسیت موضوع، کارآگاهان تحقیقات را 
با روش های  اطالعات  بررسی  با  و  آغاز کردند 
نوین پلیسی ابتدا مخفیگاه سه متهم حرفه ای 
از  پس  پلیس  ماموران  کردند.  شناسایی  را 
هماهنگی های  با  مهم،  اطالعات  این  دریافت 
قانونی سریعا راهی محل اختفای آن ها  شدند 
و در یک عملیات منسجم متهمان را دستگیر 

کردند.
به  ارتکاب  در  متهمان  سابقه  به  اشاره  با  وی 
جرم گفت: سارقان سابقه دار هستند و پس از 
انتقال به پایگاه دهم دهم پلیس آگاهی و انجام 
 ۲۰۰ ارزش  به  سرقت  فقره   ۳۰ به  تحقیقات 
میلیارد ریال معترف شدند. همچنین با صدور 
قرار قضایی از سوی دادسرا متهمان برای کشف 
پایگاه  کارآگاهان  اختیار  در  احتمالی  جرائم 
همچنین  گرفتند.  قرار  آگاهی  پلیس  دهم 

تحقیقات بیشتر در جریان است.

»بچه وسط حرف من نپر«؛
 کودکان را »نوازش منفی« نکنیم!

شواهدی بابت پاندمی شدن
 »آبله میمونی« وجود ندارد

سارقان ناکام طالفروشی دستگیر شدند



 همه ظرفیت های دولت برای آرامش 
زائران اربعین فعال شده است 

 پرونده اتهامات پادمانی ایران
 باید بسته شود

صفحه )4(صفحه )4(

زائران  آرامش  حفظ  برای  دولت  گفت:  رئیس جمهور  اول  معاون 
از این ظرفیت ها  اربعین تمام ظرفیت های خود را فعال و بخشی 
نیز به کشور عراق ارسال شده در نتیجه این اقدامات، محدودیت ها 
رفع شده است.  محمد مخبر با قدردانی از تالش های انجام شده 
در بخش های مختلف دولت و گروه های مردمی و مواکب، تأکید 

کرد: امسال با توجه به کاهش مخاطرات کرونا در سطح کشور..

 نایب رئیس کمیسیون امنیت ملی و سیاست خارجی مجلس با 
اشاره به بحران تصمیم گیری در آمریکا در قبال مذاکرات گفت: 
اما  ایران در مذاکرات برای لغو تحریم ها مشخص است،  مواضع 

آمریکا پاسخ روشنی برای خواسته های بحق ملت ایران ندارد.
بیان  لغو تحریم ها  برای  روند مذاکرات  ابراهیم عزیزی در مورد 

داشت: جمهوری اسالمی از ابتدای مذاکرات وین با هدف...
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برق ادارات بدهکار
 قطع می شود 

»بچه وسط حرف من نپر«؛

 کودکان را 
»نوازش منفی« نکنیم!

در کهگیلویه و بویراحمد؛

۳۰ هزار نفر  واجد شرایط 
طرح نهضت ملی مسکن

استان  شهرسازی  و  راه  کل  اداره  سرپرست 
کهگیلویه و بویراحمد گفت: قریب به ۳۰ هزار نفر 
در این استان واجد شرایط طرح نهضت ملی مسکن 
بودند.محمد راستا در جمع خبرنگاران افزود: بیش 
در  مسکن  ملی  نهضت  متقاضی طرح  هزار   ۵۸ از 
که  داشتیم،  بویراحمد  و  کهگیلویه  استان  سطح 
واجد شرایط  نفر  هزار  به ۳۰  قریب  تعداد،  این  از 
نفر،  هزار   ۹ به  قریب  نفر،  هزار   ۳۰ این  از  بودند. 
در شهر یاسوج ثبت نام کرده اند.وی با بیان اینکه 
مسکونی  واحد  هزار  سه  از  بیش  استان  سطح  در 
شروع شده است، اظهارکرد: بیش از دو هزار واحد 
در گچساران، یک هزار و ۲۵۰واحد در کهگیلویه....

سخنگوی وزارت امور خارجه گفت: جمهوری 
تروئیکای  موضع  با  ارتباط  در  ایران  اسالمی 
را قبال رسما  اروپایی موضع خودش  اتحادیه 
موضع  یک  اقدام  این  است،  کرده   اعالم 
نادرست  زمان  یک  در  نسنجیده  و  نادرست 
بود و همانطور که قبال تاکید کردیم ناشی از 

محاسبات نادرست طرف اروپایی بود.
نشست خبری  در  دوشنبه  روز  کنعانی  ناصر 
امور  وزارت  محل  در  که  خبرنگاران  با  خود 
سوالی  به  پاسخ  در  وی  شد،  برگزار  خارجه 
در مورد نیاز اروپا به انرژی و صدور بیانیه سه 
ایران گفت: جمهوری  اروپایی و پاسخ  کشور 
اسالمی ایران به عنوان یک بازیگر بسیار مهم 
این  انرژی  بزرگ  بازار  حوزه  در  برجسته  و 
توانمندی را دارد که بخشی از نیاز بازارهای 
جهانی را برای کسانی که عالقه مند هستند 

از این ظرفیت استفاده کنند، تامین کند.
اما  سخنگوی وزارت امور خارجه تاکید کرد: 
در ارتباط با موضع تروئیکای اتحادیه اروپایی 
ما موضع خودمان را قبال رسما اعالم کرده ایم؛ 
این اقدام یک موضع نادرست و نسنجیده در 
قبال  که  همانطور  و  بود  نادرست  زمان  یک 
نادرست  محاسبات  از  ناشی  کردیم  تاکید 
جمهوری  افزود:  کنعانی  بود.  اروپایی  طرف 
همه  جاری  مذاکرات  روند  در  ایران  اسالمی 
و  مبتکرانه  که  داد  خرج  به  را  خود  تالش 
انجام  سازنده عمل کند و مسیر را به سمت 
توافق باز کند. توافق یک مسیر دوطرفه است، 
در  هم  مذاکره  که طرف های  بود  این  انتظار 

این مسیر سازنده عمل کنند.
کرد:  تاکید  دیپلماسی  دستگاه  سخنگوی 
به  مربوط  می کنند  مطرح  که  موضوعی 
جمهوری  هسته ای  فعالیت های  مباحث 
آن  بودن  آمیز  صلح  که  است  ایران  اسالمی 
اثبات شده و جمع بندی سال ۲۰۱۵ میالدی 
- سال امضای توافق - و بعد از آن گزارش های 
مکرری که آژانس بین المللی انرژی اتمی داد 
فعالیت های  ماهیت  بودن  صلح آمیز  بر  دال 
هسته ای ایران بود. وی ادامه داد: در باب امور 

پادمانی جمهوری اسالمی ایران به همان ...

و  کهگیلویه  برق  نیروی  توزیع  شرکت  مدیرعامل 
مطالبات  آماری  وضعیت  آخرین  تشریح  با  بویراحمد 
ادارات  به  مربوط  را  مطالبات  بیشترین  شرکت،  این 
دولتی، شرکت های خدمات رسان و شهرداری ها ذکر 
کرد و گفت: برق این نهادها در صورت پرداخت نشدن 
زاده  ُمعتمدی  جمال  شود.  می  قطع  حسابها  صورت 
روز دوشنبه در نشست شورای انسجام بخشی صنعت 
آب و برق در ستاد شرکت توزیع نیروی برق کهگیلویه 
و بویراحمد با اظهار تاسف از همکاری نکردن برخی از 
ادارات دولتی، شرکت های خدمات رسان و شهرداری 

ها در پرداخت بدهی به این شرکت، ....

مدیر عامل شرکت برق کهگیلویه و بویراحمد :

2

2

2 4

مدیر کل دفتر فنی استاندار گفت: 
تا 15 مهر ماه؛

هرگونه حفاری در معابر اصلی 
شهرهای استان ممنوع شد

رئیس جهاد کشاورزی استان:

طرح تهاتر دام با نهاده های دامی 
در کهگیلویه و بویراحمد

 اجرا می شود

بیانیه تروئیکای اروپا ، اقدام 
نسنجیده و نادرست بود

2

2

رئیس کل دادگستری کهگیلویه و بویراحمد عنوان کرد؛

4۰ درصد پرونده ها 
مربوط به منابع طبیعی است 

3

برای  تالش  ادعای  کنار  در  تحریم  و  تند  بیانیه 
مذاکره  در  غرب  متناقض  دوگانه  توافق؛  احیای 
برای رفع تحریمهاست و تروئیکای اروپا و آمریکا 
متاثر از ماجراجویی های رژیم صهیونیستی، تکلیف 
خود را در قبال خواسته های به حق ایران نمی دانند 
و این ندانستن را در بهانه هایی چون زمستان اروپا 

و گاز ایران پنهان می کنند.
آلمان  فرانسه،  کشور  سه  بیانیه  تازه ترین  انتشار 
کنار  در  ایران  ای  هسته  برنامه  علیه  انگلیس،  و 
تحریم وزیر و وزارت اطالعات ایران، نشان می دهد 
هویج«  و  سابق »چماق  پاشنه  همان  بر  غرب  در 
سال   4 از  پس  اروپا  میان  این  در  می چرخد. 
خطر  به  مدعی  در،  خود  تعهدات  به  بی تعهدی 
تیره شدن چشم انداز آن شده   و  افتادن مذاکرات 
توافق  از  از خروج یک جانبه  است.آمریکا هم پس 
هسته ای و اعمال شدیدترین تحریم ها علیه ایران، 
بار دیگر و خالف ادعاهای »جو بایدن« تحریم های 

جدید علیه ایران وضع می کند.
با وجود تمام این زیاده خواهی ها اما این دو طرف 
از هجمه  بهره گیری  با  که  این هستند  تقالی  در 
بن بست  مقصر  را  اسالمی  جمهوری  رسانه ای، 
از  ادعاهایی  دهند.  جلوه  مذاکرات  در  موجود 
رسیدن  برای  را  مذاکرات  ایران  که  دست  این  
قاره،  این  سوخت  بحران  آغاز  و  اروپا  زمستان  به 
غرب  که  است  تلخی  شوخی های  کرده،  متوقف 
آن ها  به  خود  جدی  مسئولیت های  از  فرار  برای 

دست می یازد.
بیانیه و تحریم یا مذاکره و پیش نویس؟

دور جدید مذاکرات هسته ای ایران و 4+۱ با ایده 
ایران  شد،  آغاز  برجام  در  حاضر  کشور  سه  تازه 
که  را  ایده  این  خود،  حسن نیت  اساس  بر  هم 
بررسی  دقت  با  بود،  شده  تبدیل  پیش نویسی  به 
انتقال  غربی  طرف های  به  را  خود  دیدگاه های  و 
آنها  ارزیابی خود  در  اگرچه  دیدگاه ها  تبادل  داد؛ 
به خوبی پیش می رفت اما از یازدهم شهریور که 
آخرین دیدگاه های ایران به رابط اروپایی و سپس 
به آمریکا منتقل شد، متوقف مانده و شواهد نشان 
تازه ای  خواب  آمریکا  و  اروپا  تروئیکای  می دهد، 
برای مذاکرات و احیای توافق دیده اند. بیانیه روز 
و  آلمان  فرانسه،  کشور  سه  شهریور(   ۱۹( شنبه 
انگلیس و نیز تحریم وزارت و وزیر اطالعات ایران 
از  نشانه هایی  آمریکا  از سوی  واهی  بهانه های  به 

همین شواهد هستند.
تروئیکای اروپا در بیانیه  خود از خواسته ایران در 

این که  بر  مبنی  توافق هسته ای  احیای  مذاکرات 
درباره  تحقیقاتش  اتمی  انرژی  بین المللی  آژانس 
هسته ای  سایت  سه  در  یافت شده  اورانیوم  ذرات 
و مدعی  نارضایتی کرده  ابراز  برساند،  پایان  به  را 
شدند »این خواسته چشم انداز بازگرداندن برجام 
را به خطر می اندازد«. وزارت خزانه داری آمریکا هم 
روز جمعه با صدور بیانیه ای اعالم کرد که »سید 
اسماعیل خطیب«، وزیر و وزارت اطالعات ایران را 
در لیست تحریم های خود قرار داد و دلیل اعمال 
ادعایی  سایبری«  به حمله  »کمک  را  تحریم  این 

علیه آلبانی عنوان کرد.
گفت وگوها هم درباره ایران همچنان ادامه دارد؛ 
کنفرانس  در  گذشته  جمعه  آمریکا  خارجه  وزیر 
ناتو  دبیرکل  استولتنبرگ،  ینس  همراه  به  خبری 
به خبرنگاران  برجام  احیای  برای  درباره مذاکرات 
به  را  »ما  آمریکا  به  ایران  اخیر  پاسخ  که  گفت 
در  همچنین  بلینکن«  »آنتونی  می برد«.  عقب 
کاترین  با  بروکسل  به  خود  جمعه  شامگاه  سفر 
همتایان  بربوک،  آنالنا  و  ِکلِورلی  جیمز  کولونا، 
خود از فرانسه، انگلیس و آلمان دیدار کرد. وزارت 
را  ایران  چالش های  بیانیه ای  در  آمریکا  خارجه 
است.  کرده  اعالم  دیدار  این  محور  مهمترین 
امور  در  آمریکا  دولت  ویژه  نماینده  مالی«  »راب 
گروه های  روسای  با  گذشته  پنج شنبه  هم  ایران 
از  پیش  کرد.  دیدار  آیپک  مانند  صهیونیستی، 
مذاکرات  هماهنگ کننده  بورل«  »جوزپ  هم  این 
وین و مسئول سیاست خارجی اتحادیه اروپا گفته 
به  ایران  هسته ای  توافق  سر  بر  مذاکرات  که  بود 
فاصله گرفتن  حال  در  نظرات،  نزدیک شدن  جای 

آراست«.
هشدار درباره تاثیرات طرف های ثالث 

مذاکرات
و  اقدامات  این  مجموعه  گذاشتن  هم  کنار  با 
تحوالت، پرسش اصلی این خواهد بود که آیا غرب 
واقعا به دنبال احیای برجام و توافق است؟ این ابهام 
در واکنش سخنگوی وزارت خارجه هم مشهود بود 
به  واکنش  در  شهریور  نوزدهم  کنعانی«  »ناصر  و 
که  است  تأسف  و  تعجب  باعث  گفت:  بیانیه  این 
در شرایطی که تعامالت دیپلماتیک و تبادل پیام 
میان طرف های مذاکره و هماهنگ کننده گفتگوها 
برای نهایی کردن مذاکرات جریان دارد، سه کشور 
رویکرد  از  دور  به  و  انحرافی  اقدامی  در  اروپایی 
چنین  صدور  به  اقدام  مذاکرات،  در  نتیجه بخش 

بیانیه ای می کنند.

سخنگوی وزارت امور خارجه کشورمان با اشاره به 
ایران  حسن نیت و اراده جدی جمهوری اسالمی 
برای نهایی کردن توافق رفع تحریم و با یادآوری 
از  بسیاری  در  مذاکرات  پیشرفت  که  موضوع  این 
و  ابتکارات  نتیجه  اخیر،  مقطع  جمله  از  مقاطع 
به  است،  بوده  ایران  اسالمی  جمهوری  ایده های 
طرف های اروپایی درباره تأثیرپذیری از فضاسازی  
طرف های ثالثی که از ابتدا مخالف روند مذاکرات 
بوده و اکنون نیز با همه توان به دنبال به شکست 

کشاندن مذاکرات هستند، هشدار داد.
و  وزیر  تحریم  به  واکنش  در  همچنین  کنعانی 
وزارت اطالعات ایران؛ این برچسب جدید تحریمی 
را نیز همچون تحریم های غیرقانونی قبلی آمریکا 
نخواهد  هرگز  که  دانست  اطالعات  وزارت  علیه 
خدمتگزاران  عزم  در  خللی  کوچکترین  توانست 
امنیت مردم ایران در این نهاد سرافراز ایجاد کند.

ایران  کننده  مذاکره  تیم  مشاور  مرندی«  »محمد 
در مذاکرات وین در گفت وگو با شبکه المیادین 
واشنگتن  و  اروپا  »تروئیکای  کرد:  تصریح  هم 
مسالمت آمیز  ایران  هسته ای  برنامه  که  می دانند 
که  است  توافقی  به  رسیدن  خواهان  ایران  است. 
منافعش را حفظ کند. ما نمی توانیم به آمریکایی ها 
و اروپایی ها اعتماد کنیم و سه کشور اروپایی بی 
و  هستند  آمریکا  پیمان  هم  بلکه  نیستند  طرف 

نباید فریب پروپاگاندا را بخوریم«.
کدام طرف چشم انداز برجام را تیره کرد؟

بیانیه های تهدیدآمیز و تحریم های غیرقانونی در 
طرف های  سوی  از  اسالمی  جمهوری  علیه  حالی 
پای  را  ایران  خود  آنها  که  می شود  صادر  غربی 
نیت  حسن  با  هم  تهران  و  آورده اند  مذاکره  میز 
به  شاید  است.  کرده  بررسی  را  آنها  پیشنهادات 
همین دلیل است که »میخائیل اولیانوف« نماینده 
اروپایی  کشور  سه  اقدام  این  مذاکرات  در  روسیه 
حساس  زمان  در  درست  و  موقع«  بی  »خیلی  را 
حکام  شورای  نشست  آستانه  در  و  وین  مذاکرات 
آژانس بین المللی انرژی اتمی، توصیف کرده است.

روایت  اینگونه  رسانه ها  در  ادعاها  همه  این  با   
را  مذاکرات  تعمدا  اسالمی  جمهوری  که  می شود 
کند و متوقف کرده است تا زمستان در اروپا آغاز 
شود و ایران از اهرم انرژی خود برای اثرگذاری در 
در  تقطیع  و  تحریف  این  کند!  استفاده  مذاکرات 
تحلیل در حالی از صورت می گیرد که پاییز سال 
جاری انتخابات کنگره آمریکا هم در پیش است و 
هر تحلیلگر مسائل بین الملل هم می داند که بایدن 
و دموکرات ها برای حفظ دست برتر خود در برابر 
جمهوری خواهان و شانس پیروزی، امضای برجام 
رژیم  البی های  فشارهای  است.  کرده  متوقف  را 

صهیونیستی هم متغییر غیرقابل انکاری است .

مذاکرات به کدام سو می رود؟ 
از تحریم جدید آمریکا تا بیانیه تروئیکای اروپا
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محققان پی بردند؛
داروی ضدسرطان 

می تواند در درمان کووید ۱۹ موثر باشد
نتایج یک مطالعه نشان می دهد که مهار کننده 
مولکولی کوچک RK-۳۳ می تواند مانع از تکثیر 

چندین سویه از کروناویروس شود.
جان  دانشگاه  محققان  جدید  مطالعه  یافته های 
برای  مؤثر  ابزار  یک  که  می دهد  نشان  هاپکینز 
مشکل  است  ممکن  کروناویروس،  با  مبارزه 
برخورد  هنگام  اغلب  که  را  ایمنی  کاهش 
ظهور  حال  در  کووید  انواع  با  فعلی  واکسن های 

مشاهده می شود، دور بزند.
مقابله  ظهور  حال  در  کووید  انواع  با  واکسن ها 
مولکولی  بازدارنده  یک  از  روش  این  می کنند. 
کوچک )مولکولی به اندازه تقریباً ۱ نانومتر که از 
پروتئین ها جلوگیری  بین  برهمکنش های خاص 
از  تا  می کند  استفاده   RK-۳۳ نام  به  می کند( 
تولید  “کارخانه  تصرف  برای  ویروس  توانایی 
خود  از  کپی  ساختن  و  میزبان  سلول  ژنتیکی” 

جلوگیری کند.
»ونو رامان«، سرپرست تیم تحقیق، در این باره 
 ۱۹ کووید  واکسن های  امروز،  به  »تا  می گوید: 
مبتنی بر جلوگیری از اتصال پروتئین خوشه ای 
کروناویروس به سلول های میزبان و ایجاد عفونت 
بوده اند، اما اگر پروتئین خوشه ای در سویه های 
جدید تغییر کند، اثربخشی واکسن ممکن است 

ضعیف شود.«
ما  مطالعه  مقابل،  »در  می افزاید:  ادامه  در  وی 
 RK-۳۳ نشان می دهد که قابلیت ضد ویروسی
قرار  خوشه ای  پروتئین  جهش های  تأثیر  تحت 
به یک  کروناویروس  در چهار سویه  و  نمی گیرد 

اندازه تأثیر داشته است.«
همکارانش  و  رامان  که  است  سال  چندین 
پروتئینی به نام DDX۳ و تأثیر آن بر سرطان 
اسید  یک   DDX۳ .دادند قرار  مطالعه  مورد  را 
پروتئینی  است،  هلیکاز   )RNA( ریبونوکلئیک 
که RNA دو رشته ای کنترل کننده بسیاری از 
خوانده  امکان  و  می کند  باز  را  تومور  سلول های 

شدن کد ژنتیکی RNA را فراهم می سازد.
مطالعات انجام شده توسط تیم رامان و دیگران 
مهارکننده  یک   ،RK-۳۳ که  است  داده  نشان 
یافته  توسعه  رامان  آزمایشگاه  در  که   DDX۳
 RNA باز شدن  از  با جلوگیری  است، می تواند 
برای بازخوانی، روند پیشرفت سرطان را کاهش 

دهد.
پروتئین  که  است  شده  مشخص  همچنین 
DDX۳ به ترویج عفونت بسیاری از ویروس های 
 RSV تنفسی  ویروس  و   HIV مانند   RNA
بازدارنده   ،RK-۳۳ نتیجه،  در  می کند.  کمک 
سرطان،  کننده  مبارزه  یک  عنوان  به   DDX۳
اکنون به طور جدی برای دومین عملکرد درمانی 
مورد توجه قرار گرفته است: عامل ضد ویروسی 

با طیف وسیع.
رامان می گوید: »نتایج ما نشان می دهد که برای 
کردیم،  آزمایش  که  کروناویروس  سویه  چهار 
بار  در  قابل توجهی  کاهش   RK-۳۳ درمان 

ویروسی به اندازه هزار برابر نشان داد.«
بررسی  و تیمش در حال  رامان  در حال حاضر، 
برابر  در  ویروس  ضد  یک  عنوان  به   RK-۳۳
محققان  هستند.  کروناویروس  اومیکرون  سویه 
امیدوارند یافته های خود را در اواخر سال جاری 

میالدی منتشر کنند.

مطالعات نشان می دهد؛
آنتی بیوتیک ها

 موجب وخامت سرطان پوست می شوند
آنتی  که  داد  نشان  ها  موش  روی  مطالعه  یک 
روده  میکروبیوم  کننده  تخریب  های  بیوتیک 
را  پوست،  سرطان  نوعی  مالنوما،  است  ممکن 

بدتر کنند.
در  را  مالنوما  از  ناشی  تومور  رشد  محققان 
با  درمان  تحت  موش های  استخوان های 
روده  میکروبیوم  تخریب کننده  آنتی بیوتیک های 

بررسی کردند.
آنها دریافتند که تعداد سلول های تومور استخوان 
در موش های تحت درمان با آنتی بیوتیک و فاقد 
آنتی  بدون  کنترل  گروه  از  بیشتر  میکروبیوم 

بیوتیک بود.
میکروبیوم  که  دادند  نشان  همچنین  محققان 
به  روده  از  ایمنی  سلول های  انتقال  با  روده 
رشد  تومور،  حامل  استخوان های  استخواِن  مغز 
رشد  تسریع  می کند.  مهار  را  استخوان  تومور 
کاهش  دلیل  به  موش ها  در  استخوان  تومور 
نشان می دهد  بیوتیک  آنتی  از  ناشی  میکروبیوم 
بالقوه  به طور  است  ممکن  ها  بیوتیک  آنتی  که 
مالنوما  بگذارند.  منفی  تأثیر  مالنوما  بیماران  بر 
نوعی سرطان است که زمانی ایجاد می شود که 
سلول های پوستی که رنگدانه تیره کننده مالنین، 
مالنوسیت ها را تولید می کنند، دچار جهش شده 
مالنوما  می کنند.  تقسیم  به  شروع  سرعت  به  و 
ریه،  استخوان،  مانند  دور  اندام های  به  می تواند 
کبد و مغز سرایت کند. مطالعه محققان دانشگاه 
بالقوه  پیامدهای  مورد  در  آتالنتا،  در  اموری 
تخریب کننده  آنتی بیوتیکی  درمان های  مضر 

میکروبیوم در بیماران مالنوما هشدار می دهد.

مخبر:

 همه ظرفیت های دولت برای آرامش 
زائران اربعین فعال شده است 

آرامش  حفظ  برای  دولت  گفت:  رئیس جمهور  اول  معاون 
از این  زائران اربعین تمام ظرفیت های خود را فعال و بخشی 
ظرفیت ها نیز به کشور عراق ارسال شده در نتیجه این اقدامات، 

محدودیت ها رفع شده است.
 محمد مخبر با قدردانی از تالش های انجام شده در بخش های 
مختلف دولت و گروه های مردمی و مواکب، تأکید کرد: امسال 
با توجه به کاهش مخاطرات کرونا در سطح کشور، با تقاضای 
از  بخشی  که  بودیم  مواجه  اربعین  سفر  برای  سابقه ای  بی 
مشکالت در دو هفته اخیر به علت این سطح تقاضا و حضور 
با  اربعین  ستاد  تمرکز  و  چهارگانه  مرزهای  در  انبوه جمعیت 
این  مشکالت  و  چالش ها  حل  برای  کشور  وزارت  محوریت 

رویداد عظیم بود.
سال های  و  امسال  جوی  وضعیت  به  اشاره  با  همچنین  وی 
پیِش رو که ایام اربعین با اوج گیری گرمای هوا روبه رو خواهد 
بود و همچنین ناکافی بودن زیرساخت های مسیر اربعین برای 
در  اخیر  هفته  از مشکالت  بخشی  زائران گفت:  انبوه  پذیرش 
مرزهای چهارگانه به خصوص در مرز مهران ناشی از محدودیت 
با  که  بود  زمانی  مقطع  یک  در  زائر  تعداد  این  پذیرش  در 
رایزنی های فشرده و انتقال بخشی از ظرفیت های حمل و نقل و 
امکانات اولیه به خاک عراق، این مشکل تا حد زیادی رفع شد.

معاون اول رئیس جمهور با اشاره به فراخوان امکانات دستگاه های 
مختلف برای پاسخ به نیازهای زائران چه در داخل مرز و چه 
در شهرهای عراق، خاطرنشان کرد: در حال حاضر تردد زائران 
در مرزها بدون مشکل در حال انجام است و مسیرهای حمل 
و نقل داخل خاک عراق نیز با تالش هایی که در روزهای اخیر 
صورت گرفته، به صورت روان در حال جابه جایی زائران اربعین 

حسینی است.
مخبر افزود: امکانات اولیه مانند آب و غذا با کمک به موکب های 
مردمی به صورت ویژه در طول مسیرهای منتهی به مرز و در 
داخل خاک عراق و شهرهای نجف و کربال در بین زائران در 

حال توزیع است.
راه و  اقدامات وزارت  با  اول رئیس جمهور تصریح کرد:  معاون 
شهرسازی، استانداران و دیگر دستگاه ها، ستاد اربعین تمهیدات 
الزم را برای بازگشت زائرین با هماهنگی با استان های منتهی 
به صورت  اتوبوس  و  عمومی  ناوگان  و  چهارگانه  مرزهای  به 

اختصاصی برای جابه جایی زائران در نظر گرفته است.

 پرونده اتهامات پادمانی ایران
 باید بسته شود

 نایب رئیس کمیسیون امنیت ملی و سیاست خارجی مجلس با 
اشاره به بحران تصمیم گیری در آمریکا در قبال مذاکرات گفت: 
مواضع ایران در مذاکرات برای لغو تحریم ها مشخص است، اما 
آمریکا پاسخ روشنی برای خواسته های بحق ملت ایران ندارد.

ابراهیم عزیزی در مورد روند مذاکرات برای لغو تحریم ها بیان 
داشت: جمهوری اسالمی از ابتدای مذاکرات وین با هدف لغو 
بیان کرده است  و  را صریح و شفاف  تحریم ها مواضع خود 
راهبردهای جمهوری اسالمی در این مسیر روشن و مشخص 

است.
 نایب رئیس کمیسیون امنیت ملی و سیاست خارجی مجلس 
خطوط  را  خود  شده  تعریف  راهبردهای  ایران  اینکه  بیان  با 
کردگفت:موضوع  نخواهد  عبور  آنها  از  و  می کند  تلقی  قرمز 
اصلی رفع تحریم ها باید در مسیر مذاکرات به صورت شفاف و 
روشن تعیین تکلیف شود و طرف غربی باید از هرگونه ابهامی 
تصریح  شیراز  مردم  نماینده  کند.    پرهیز  مذاکرات  روند  در 
امکان  آینده  در  که  وعده  این  با  مذاکرات  موهومی  لغو  کرد: 
لغو تحریم ها وجود دارد، برای ایران قابل پذیرش نیست.هدف  
اصلی لغو کامل تحریم هاست که باید محقق شود. عزیزی در 
مورد درخواست  تضمین برای مذاکرات بیان داشت: جمهوری 
خود  تعهدات  به  که  است  کرده  اثبات  دنیا  به  بارها  اسالمی 
پایبند است اما طرف مذاکره اروپا و آمریکا عهدشکن است و 
به تعهداتش عمل نمی کند، لغو تحریم ها برای ایران مهم است 
رئیس  نایب  دهند.  تضمین  مورد  این  در  باید  آمریکا  و  اروپا 
کمیسیون امنیت ملی و سیاست خارجی مجلس با بیان اینکه 
پیش از حصول توافق احیای برجام، باید همه مسائل پادمانی 
ایران  اتمی حل شود گفت:   انرژی  با آژانس بین المللی  ایران 
بر بسته شدن پرونده اتهامی پادمانی در مذاکرات اصرار دارد 
باید این موضوع پایان یابد و طرف مقابل از هرگونه اتهام مجدد 
پرهیز کند این برای  آینده صنعت هسته ای ایران مهم است. 
، پذیرفتن  لغو کامل تحریم ها  نماینده مردم شیراز سه شرط 
تضمین و بسته شدن پرونده پادمانی را خواسته های بحق ملت 
ایران خواند و تاکید کرد: باید کشورهای اروپایی آمادگی کامل 
برای  لغو تحریم ها داشته باشند و تضمین دهند که نقض عهد 
نمی کنند و برای همیشه موضوع اتهامی پرونده پادمانی ایران 
را می بندند. وی افزود:ایران از مذاکره هراسی ندارد و با منطق 
باید  که  هستند  ها  آمریکایی  این  است  شده  گفتگوها   وارد 
تکلیف خودشان را مشخص کنند، ایران خیلی روشن و صریح 

مواضع خود را در طول و بعد از مذاکرات اعالم کرده است.

سالمت

جامعه

کاریکاتور

تعریف آمریکا از تروریسم به منافع واشنگتن بستگی دارد 

سخنگوی وزارت امور خارجه تاکید کرد؛

بیانیه تروئیکای اروپا یک موضع نادرست و نسنجیده بود

سخنگوی وزارت امور خارجه گفت: جمهوری 
تروئیکای  موضع  با  ارتباط  در  ایران  اسالمی 
اتحادیه اروپایی موضع خودش را قبال رسما 
موضع  یک  اقدام  این  است،  کرده   اعالم 
نادرست  زمان  یک  در  نسنجیده  و  نادرست 
بود و همانطور که قبال تاکید کردیم ناشی از 

محاسبات نادرست طرف اروپایی بود.
ناصر کنعانی روز دوشنبه در نشست خبری 
امور  وزارت  محل  در  که  خبرنگاران  با  خود 
سوالی  به  پاسخ  در  وی  شد،  برگزار  خارجه 
در مورد نیاز اروپا به انرژی و صدور بیانیه سه 
کشور اروپایی و پاسخ ایران گفت: جمهوری 
اسالمی ایران به عنوان یک بازیگر بسیار مهم 
این  انرژی  بزرگ  بازار  حوزه  در  برجسته  و 
توانمندی را دارد که بخشی از نیاز بازارهای 
جهانی را برای کسانی که عالقه مند هستند 

از این ظرفیت استفاده کنند، تامین کند.
سخنگوی وزارت امور خارجه تاکید کرد: اما 
در ارتباط با موضع تروئیکای اتحادیه اروپایی 
ما موضع خودمان را قبال رسما اعالم کرده ایم؛ 
این اقدام یک موضع نادرست و نسنجیده در 
قبال  که  همانطور  و  بود  نادرست  زمان  یک 
نادرست  محاسبات  از  ناشی  کردیم  تاکید 

طرف اروپایی بود.

ایران در روند مذاکرات جاری مبتکرانه 
و سازنده عمل کرد

در  ایران  اسالمی  جمهوری  افزود:  کنعانی 
به  را  خود  تالش  همه  جاری  مذاکرات  روند 
خرج داد که مبتکرانه و سازنده عمل کند و 
مسیر را به سمت انجام توافق باز کند. توافق 
بود که  این  انتظار  یک مسیر دوطرفه است، 
سازنده  مسیر  این  در  هم  مذاکره  طرف های 

عمل کنند.
کرد:  تاکید  دیپلماسی  دستگاه  سخنگوی 
به  مربوط  می کنند  مطرح  که  موضوعی 
جمهوری  هسته ای  فعالیت های  مباحث 
بودن  آمیز  صلح  که  است  ایران  اسالمی 
 ۲۰۱۵ سال  جمع بندی  و  شده  اثبات  آن 
میالدی - سال امضای توافق - و بعد از آن 
بین المللی  آژانس  که  مکرری  گزارش های 
انرژی اتمی داد دال بر صلح آمیز بودن ماهیت 

فعالیت های هسته ای ایران بود.
وی ادامه داد: در باب امور پادمانی جمهوری 
اسالمی ایران به همان اندازه که حامی ثابت 
به  هست،  و  بود  هسته ای  سالح  خلع  قدم 
همان میزان هم نسبت به عدم اشاعه متعهد 
و پایبند است و در عین حال از اجرای غیر 
تبعیض آمیز و بی طرفانه نظام پادمان ها توسط 

آژانس تاکید می کند.
خاطرنشان  خارجه  امور  وزارت  سخنگوی 
آژانس  که  کرده ایم  تاکید  همواره  ما  کرد: 
حرفه ای  به صورت  خود  وظایف  به  باید  هم 
و فارغ از فشار طرف های ثالث به خصوص در 
ارتباط با اتهامات بی اساسی که از سوی یک 
جامعه  نظام  در  عضو  غیر  و  غیرپایبند  رژیم 
پادمان ها ارائه شده است، اجتناب کند؛ جای 
این  سه گانه  صادرکنندگان  که  است  تاسف 
بیانیه به جای پاسخ مثبت به اقدامات سازنده 
جمهوری اسالمی ایران در مسیر دستیابی به 
نقش  از  قدردانی  و  تشکر  جای  به  و  توافق 
در همکاری  ایران  اسالمی  سازنده جمهوری 
انرژی اتمی، تحت تاثیر  با آژانس بین المللی 
قرار گرفته اند  از سوی رژیمی  و فشارپذیری 
که عضو هیچ کدام از نظام های جامع پادمانی 
و  نیست  اتمی  انرژی  بین المللی  آژانس 
قرار  غیرسازنده  رویکرد  مسیر  در  متأسفانه 

گرفته است.
اروپایی  شرکای  به  ما  توصیه  داد:  ادامه  وی 
مسیر  که  است  این  وین  گفت وگوهای  روند 
سازنده را در پیش بگیرند و خطای گذشته را 
جبران کنند و در یک مسیر سازنده و متکامل 
شود.  باز  توافق  برای  مسیر  که  کنند  تالش 
جمهوری اسالمی ایران آمادگی خود را برای 

بین المللی  آژانس  با  سازنده  همکاری  ادامه 
و  می کند  اعالم  و  کرده  اعالم  اتمی  انرژی 
زدودن  مسیر  در  دارد  آمادگی  همچنین 
درخصوص  غیرواقعی  و  ساختگی  تصاویر 
جمهوری  صلح آمیز  هسته ای  فعالیت های 

اسالمی ایران با آژانس همکاری کند.
حال  عین  در  خارجه  امور  وزارت  سخنگوی 
تاکید کرد که همکاری با آژانس هم در مسیر 
حقوق است و هم در مسیر تکالیف. جمهوری 
دارد  تکالیفی  که  همانطور  ایران  اسالمی 
حقوقی هم دارد این دو در کنار یکدیگر معنا 

و مفهوم پیدا می کنند.
خبرنگاری  سوال  به  پاسخ  در  همچنین  وی 
از  بعد  به  وین  مذاکرات  آیا  اینکه  بر  مبنی 
انتخابات کنگره در آمریکا موکول شده است، 
اظهار داشت: تا این لحظه چنین درخواستی 

را دریافت نکرده ایم.

در خصوص عربستان سعودی تاکید ما 
بر اتخاذ رویکردهای سازنده است

در  خبرنگاری  سوال  به  پاسخ  در  کنعانی 
از  حمایت  و  عربستان  اخیر  رویکرد  مورد 
ایران  با  روابط  قطع  در  آلبانی  دولت  اقدام 
اظهار داشت: کشورهای منطقه نیازمند اتخاذ 
تدابیری به منظور تقویت صلح و آرامش در 
منطقه هستند و این موضوع نیازمند ثبات و 

زمینه ساز توسعه اقتصادی است.
به  می تواند  که  چیزی  آن  کرد:  تاکید  وی 
به  توجه  کند،  کمک  منطقه  در  ثبات  ایجاد 
مصالح ملی و عمومی منطقه  است. ما همواره 
تأکید کردیم که آمادگی داریم با کشورهای 
همسایه و دوست در منطقه تعامل و گفت وگو 
و  غیرسازنده  سیاست های  اتخاذ  لذا  کنیم 
کننده  کمک  مذاکرات  مسیر  در  غیراصولی 
نیست.در مورد عربستان هم با توجه به نگاه 
ایران برای استفاده از ظرفیت های منطقه ای 
پنج  در  که  شدیم  آن ها  با  گفت وگو  وارد 
شد.  حاصل  توافقاتی  و  یافت  ادامه  مرحله 
تاکید ما بر اتخاذ رویکردهای سازنده است و 
ایران به هر اقدام و گام سازنده ای به صورت 

متناسب پاسخ خواهد داد.

دولت آمریکا موظف به صدور روادید 
برای آیت اهلل رئیسی است

کنعانی در پاسخ به سوالی در مورد صدور ویزا 
برای آیت اهلل رئیسی رئیس جمهور کشورمان 
عمومی  مجمع  نشست  در  شرکت  برای 
اساس  بر  آمریکا  دولت  افزود:  ملل  سازمان 
زمینه  تا  است  موظف  مقر  دولت  موافقتنامه 
حضور سران همه اعضای سازمان ملل متحد 
را از جمله مجمع عمومی فراهم کند و انتظار 
داریم در خصوص ایران نیز به تعهداتش عمل 

کند.
وی تاکید کرد: به مسئولیت های دولت آمریکا 
به عنوان میزبان توجه داریم و انتظار داریم تا 
مسئولیت خود را انجام دهد که در این مورد 
نیز نهاد ریاست جمهوری در این زمینه اطالع 

رسانی خواهد کرد.
امروز  نشست  برای  قطعنامه ای  پیش نویس 
است/امیدواریم  نشده  ارائه  حکام  شورای 
ایفا  را  خود  حرفه ای  نقش  آژانس  مدیرکل 

کند
کنعانی در مورد نشست شورای حکام آژانس 
صدور  احتمال  و  اتمی  انرژی  المللی  بین 
اطالع  آنجا که  تا  ایران گفت:  علیه  قطعنامه 
شورای  در  قطعنامه ای  نویس  پیش  داریم 
نشده   ارائه  ایران  مورد  در  آژانس  و  حکام 
است. ما انتظار یک رویکرد سازنده از آژانس 
و شورای حکام را داریم و معتقد هستیم که 
نتیجه  آژانس  در  غیرسازنده  اقدام  هرگونه 

غیرسازنده خواهد داشت.
وی افزود: برخی از کشورها، اعتبار آژانس را 
قربانی دیدگاه ها و منافع سیاسی خود نکنند. 
رویکرد  یک  انتظار  طبیعی  طور  به  ایران 

سازنده از آژانس و اعضای شورای حکام  دارد 
حرفه ای  نقش  آژانس  مدیرکل  امیدواریم  و 

خود را ایفا کند.

منتظر دریافت پاسخ رسمی از آمریکا 
هستیم/ ایران در پاسخ جدید خود، 
مطالبات جدیدی را طرح نکرده است

به  پاسخ  در  خارجه  امور  وزارت  سخنگوی 
پاسخ  به  مقابل  پاسخ طرف  مورد  در  سوالی 
اخیر ایران و همچنین اظهارات بلینکن وزیر 
خارجه آمریکا گفت: پاسخ ایران قبال داده شد 
و در این ارتباط منتظر دریافت پاسخ رسمی 
دارد  ضرورت  آمریکا  دولت  مقامات  هستیم. 
توافق  به  دستیبابی  برای  را  سازنده ای  رفتار 
و  کرده ایم  تاکید  بارها  ما  بگیرند،  پیش  در 
طور  به  که  کشوری  می کنیم  تاکید  مجددا 
یک جانبه از توافق امضا شده در سال ۲۰۱۵ 
به یک  مانع دستیابی  و  میالدی خارج شده 
توافق مبتنی بر منافع مشترک در روند توافق 
غیرقانونی  تحریم های  اعمال  با  و  است  شده 
زیادی  هزینه های  غیرمنطقی  و  یکجانبه  و 
را بر دولت و ملت ایران تحمیل کرده است، 
حق ندارد اکنون در مقام مدعی قرار بگیرد و 

ژست طلبکارانه به خود بگیرد.
کنعانی عنوان کرد:  این آمریکا است که باید 
که  کند  اثبات  توافق  روند  به  بازگشت  برای 
دولت  این  است،  اعتمادی  قابل  عضو  یک 
قانون  رژیم  یک  کند  اثبات  باید  که  آمریکا 
گریز و بحران آفرین نیست، این آمریکا است 
بین المللی  به هنجارهای  اثبات کند  باید  که 
احترام  بین المللی  نرم های  به  و  است  پایبند 

می گذارد.
شده  داده  پاسخ  در  ایران  افزود:  وی 
به  اروپایی  اتحادیه  کننده  هماهنگ  به 
مانع  که  جدیدی  موضوعات  عنوان  هیچ 
شکل گیری توافق و مانع جمع بندی توافقات 
شود را مطرح نکرده و مطالبات جدی در آنجا 
طرح نکرده است. اما اینکه طرف های مقابل 
برای امتیازگیری می خواهند به جنگ روانی 
متوسل شوند و به زیاده خواهی روی بیاورند 
اسالمی  جمهوری  که  است  طبیعی  بسیار 
ایران نه به زیاده خواهی تمکین می کند و نه 

از خطوط قرمز خود عبور می کند.

داد:  ادامه  خارجه  امور  وزارت  سخنگوی 
به  مقابل  طرف های  که  هستیم  متاسف  ما 
تالش  جای  به  و  ملی  منافع  به  توجه  جای 
دیپلماسی  مکانیسم  یک  از  حفاظت  برای 
چندجانبه برای حل و فصل اختالفات، منافع 
یک رژیم قانون شکن را و غیرپایبند به نظام 
جامع پادمانی را بر منافع خودشان و منافع و 

مصالح بین المللی ترجیح می دهند.
کنعانی بیان کرد: ما معتقد هستیم که آمریکا 
بیانیه  به ویژه صادرکنندگان سه گانه  اروپا  و 
به  روند مذاکره  اثبات کند که در  باید  اخیر 
نرم های بین المللی پایبند هستند و مشخصا 
اولویت  اینکه منافع رژیم صهیونیستی را در 

تصمیم گیری سیاسی خود قرار نمی دهند.
اگر  که  می کنیم  تاکید  ما  کرد:  اضافه  وی 
داشته  وجود  مقابل  طرف  در  سیاسی  اراده 
مبتنی  توافق  یک  به  دستیابی  برای  باشد، 
بر مذاکرات انجام شده و توافقی که در روند 
تبادل  که  متونی  و  گرفته  صورت  مذاکرات 
شده است زمینه برای دستیابی به یک توافق 
مصالح  و  منافع  کننده  تامین  جانبه  همه 

متقابل فراهم است.

ادعای حمله سایبری به آلبانی رابه طور 
جدی رد می کنیم

حمله  درباره  خارجه  امور  وزارت  سخنگوی 
واهی سایبری ایران به آلبانی گفت: جمهوری 
حمالت  معرض  در  بارها  ایران  اسالمی 
است  تاسف  است.جای  گرفته  قرار  سایبری 
در شرایطی که زیرساخت های هسته ای ایران 

اما  است  گرفته  قرار  سایبری  هجوم  مورد 
مدعی  کشورهای  سوی  از  واکنش  شاهد  ما 
نبودیم اما در مورد آلبانی در کمترین زمان 
شدنی  اثبات  که  هستیم  بیانیه هایی  شاهد 
مواضع  ما  آلبانی  بحث  با  ارتباط  در  نیست. 
خصوص  این  در  صریح  طور  به  را  خودمان 
تاکید می کنیم که  اعالم کرده ایم. ما مجددا 
ایران  اسالمی  به جمهوری  اتهام زنی  هرگونه 
در بحث حمله ادعایی سایبری به آلبانی را به 

طور جدی و قاطع رد می کنیم.
و  دوگانه  برخوردهای  ما  افزود:  کنعانی 
در  را  دوگانه  استانداردهای  از  استفاده 
طور  به  سایبری  قضایای  به  مربوط  مباحث 
تقبیح می کنیم.  را  این  و  جدی رد می کنیم 
که  است  کشوری  ایران  اسالمی  جمهوری 
بارها در معرض حمالت سایبری قرار گرفته 
برخی  به طور ضمنی  زمینه  این  در  و  است 
طرف های مدعی نقش خود را اعالم کرده اند.

به عنوان  آلبانی  جای تاسف است که دولت 
کشوری که میزبان یک سازمان معلوم الحال 
و سازمان نشاندار تروریستی شده ادعاهایی را 
زمینه سازی  با  ایران  اسالمی  جمهوری  علیه 
به  که  کند  می  مطرح  را  دیگری  طرف های 
طراحی  سناریوی  یک  ابتدا  از  می آید  نظر 

شده است.
که  است  این  جالب  نکته  کرد:  بیان  کنعانی 
جمهوری اسالمی ایران قبال به دولت آلبانی 
پس از طرح این ادعا اعالم کرد که به لحاظ 
فنی آمادگی دارد به دولت آلبانی کمک کند 
را  این موضوع  با  ابهامات مرتبط  اینکه  برای 
برطرف کند و توانمندی های خود را در حوزه 
در  موضوع  ابعاد  شدن  روشن  برای  سایبری 
سناریویی  در  آلبانی  دهد.دولت  قرار  اختیار 
ثالثی  طرف های  آن  طراح  که  گرفته  قرار 

هستند. 
برجام تنها موضوع یا مهمترین موضوع 

سیاست خارجی ایران نیست
مورد  در  خارجه  امور  وزارت  سخنگوی 
موضوع  گفت:  سیزدهم  دولت  های  سیاست 
مذاکرات رفع تحریم ها یا برجام تنها موضوع 
ما  خارجی  سیاست  موضوع  مهمترین  یا 
نیست بلکه صرفاً یکی از موضوعات سیاست 
خارجی است در عمل هم این رویکرد نشان 
توجه  بر  مبنی  داده شده که سیاست دولت 
به ظرفیت های نهفته در کشورهای همسایه، 
در  و شرق  آسیا  به ظرفیت های حوزه  توجه 

عمل دیده شده است.
دولت  که  گزارش هایی  کرد:  عنوان  کنعانی 
را پشت سر  آن  مشخصا در هفته دولت که 
افزایش  خصوص  در  است  داده  گذاشتیم 
منطقه  کشورهای  با  تجاری  مبادالت  حجم 
تعداد  با  ارتباط  در  همسایه  کشورهای  و 
شد،  انجام  و  گرفت  صورت  که  سفرهایی 
که  اقتصادی  مشترک  کمیسیون  تعداد 
در  که  کمیسیون هایی  تعداد  و  شده  برگزار 
قرار  نزدیک  آینده  در  برگزاری  برای  برنامه 
دارند همچنین توجه به ظرفیت سازمان های 
سازمان  مشخصاً  چندجانبه  منطقه ای 
هم  جلسه  همین  در  که  شانگهای  همکاری 

چند بار مورد اشاره قرار گرفته است.
وی تصریح کرد: همه این موضوع و بسیاری 
از موضوعات دیگری که پیش از این گزارش 
دستگاه  و  وزرا  دولت،  از سوی  و  است  شده 
اقتصادی  معاونت  مشخصا  و  دیپلماسی 
دستگاه دیپلماسی دال بر این است که دولت 
جمهوری اسالمی ایران به شعار خود در عمل 
پایبند بوده است و مذاکرات را پیگیری کرده 
و به عنوان صرفاً یکی از موضوعات مرتبط با 
حوزه سیاست خارجی اما در حوزه اقتصاد و 
معیشت این موضوع با برجام گره پیدا نکرده 

است.
سخنگوی وزارت امور خارجه گفت: بازگشت 
سرمایه های  و  ارزها  از  توجهی  قابل  حجم 
بلوکه شده جمهوری اسالمی ایران در خارج 
اسالمی  موفقیت جمهوری  ویژه  به  از کشور 
شده  بلوکه  ارزهای  بازگرداندن  در  ایران 
انگلیس  کشور  از  ایران  اسالمی  جمهوری 
که چند دهه در آنجا دپو شده بود و دولت 

انگلیس حاضر به بازگرداندن آن نبود.
ناشی  ارزهای  بازگرداندن  داد:  ادامه  کنعانی 
کشورهای  از  برخی  به  ما  گازی  صادرات  از 
ایران  اسالمی  جمهوری  تالش  و  منطقه 
و  تحریمی  شرایط  در  نفت  صادرات  برای 
نفت،  صادرات  از  ناشی  پول  بازگرداندن 
بسیاری  با  ما  تجاری  حجم  افزایش  موجب 
از کشورهای منطقه ای که  شده است. همه 
در  دولت  موفقیت های  نشان دهنده  این ها 
ابتدا اعالم کرده  انجام تعهداتی است که در 
و  اقتصاد، معیشت  ما روند  اینکه  بر  و مبنی 
گره  جام  برجام  مذاکرات  روند  به  را  تجارت 
نخواهیم زد و امیدوار هستیم که در عمل این 

اتفاق بیشتر بیفتد.


