
خط قرمز ستاد اربعین
 امنیت و سالمت زائران است 

خالء نظارتی مورد ادعای آژانس
 مبنای حقوقی ندارد
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 رئیس ستاد مرکزی اربعین خط قرمز این ستاد را امنیت و سالمت 
تصمیمی  مرزها،  شدن  بسته  اعالم  کرد:  اظهار  و  عنوان  زائران 
شجاعانه و برای حفظ سالمت زائران بود.  سید مجید میراحمدی 
در گفت وگویی با اشاره به آخرین اقدامات انجام شده در تسهیل 
تردد زائران اربعین حسینی)ع( گفت: گرمای هوا و تراکم جمعیت 

دو مولفه بسیار تاثیرگذار در اربعین امسال بود و در نشست ...

سخنگوی سازمان انرژی اتمی ایران در پاسخ به برخی گفته های 
مبنای  آژانس  ادعای  مورد  نظارتی  خالء  گفت:  آژانس  مدیرکل 
کمال  آژانس  ادعایی  مکان  سه  درخصوص  ایران  ندارد.  حقوقی 
برخی  به  پاسخ  در  کمالوندی  بهروز  است.   داشته  را  همکاری 
اسالمی  جمهوری  پاسخ  درخواست  و  آژانس  مدیرکل  گفته های 

ایران به سواالت آژانس اظهار کرد: بیان وجود خالء نظارتی...
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 شهرستان دنا به یک کارگاه 
عمرانی تبدیل شده است

برای به کرسی نشاندن حرف خودتان؛

لطفا ُغر نزنید
ناله نکنید

رئیس شبکه بهداشت و درمان کهگیلویه اعالم کرد:

زائران بعد از بازگشت 
غربالگری می شوند

رئیس شبکه بهداشت و درمان کهگیلویه  از غربالگری 
پس  اربعین  زائران  گفت:  و  داد  خبر  اربعین  زائرین 
از بازگشت به شهرستان، غربالگری می شوند.  سید 
ستاد  نشست  در  شنبه  سه  شامگاه  تقوی  منصور 
گذشته  روز   4۵ طول  در  افزود:  شهرستان،  کرونای 
از دست دادیم که  اثر کرونا  بر  را  نفر  پنج  متأسفانه 
به  اشاره  با  تقوی  است.  کننده ای  نگران  بسیار  آمار 
بیمارستان  در  بستری  نفر   ۶ حاضر  حال  در  اینکه 
متأسفانه  کرد:  ابراز  دارد،  وجود  شهرستان  معین 
وضعیت دو نفر از افراد بستری شده وخیم است. وی 
با اشاره به اینکه مردم در استفاده از ماسک، رعایت 

فاصله گذاری و سایر نکات بهداشتی کم توجه...

استراتژیک  بررسی های  مرکز  رئیس 
ریاست جمهوری، عزم رئیس جمهور، دولت و 
حاکمیت برای رسیدگی به وضعیت نخبگان و 

بهبود شرایط آنان را جدی دانست.
محمدصادق خیاطیان روز دوشنبه در نشست 
»بررسی پیش نویس آیین نامه اجرایی جذب، 
بازگشت نخبگان«،  نگهداشت، تعامل موثر و 
نخبگان  موضوع  پیگیری  اینکه  به  اشاره  با 
مرکز  کار  دستور  در  آنان  مسائل  بررسی  و 
بعد  افزود:  دارد،  قرار  استراتژیک  بررسی های 
از جلسه رئیس جمهور با روسای دانشگاه های 
آیت اهلل  نخبگان،  وضعیت  در خصوص  کشور 
کاربردی  راهکارهای  ارائه  و  پیگیری  رئیسی 
بررسی های  مرکز  به  را  زمینه  این  در 
بررسی های  مرکز  رئیس  سپرد.  استراتژیک 
اینکه  بیان  با  جمهوری  ریاست  استراتژیک 
حل و فصل موضوع نخبگان الزاماتی دارد که 
باید تالش شود در »آیین نامه اجرایی جذب، 
نگهداشت، تعامل مؤثر و بازگشت نخبگان« به 
دولت ارائه شود، تصریح کرد: در این آیین نامه 
باید ضمن بیان راهکارها، یک برنامه عملیاتی 
خاطرنشان  خیاطیان  شود.  ارائه  و  تدوین 
هستیم  روبرو  آن  با  امروز  که  واقعیتی  کرد: 
به رغم  مهاجرت  موضوع  در  که  است  این 
مختلف  دستگاه های  در  که  تالش هایی  تمام 
برنامه  یا  سیاست  یک  شده،  انجام  تاکنون 
این رو در تالشیم  از  اجرایی منسجم نداریم 
تهیه یک  در  قدمی  آیین نامه،  این  ارائه  با  تا 
طرح ملی که وظایف تمامی دستگاه ها در آن 
مشخص باشد، برداریم. اگرچه سند راهبردی 
کشور در امور نخبگان تدوین شده، اما هنوز 
وی  است.  نشده  تبدیل  طرح  و  برنامه  به 
توجه جدی تصویر پدیده مهاجرت در فضای 
حائز  را  کشور  غیررسمی  و  رسمی  رسانه ای 
اهمیت خواند و با یادآوری ضرورت حساسیت 
نسبت به انگاره سازی های غیر واقعی در این 
زمینه، گفت: در عین حال که این مسئله قابل 
انکار نیست اما متاسفانه در این حوزه با یک 
بزرگ نمایی دور از واقعیت در فضای رسانه ای 

کشور مواجه هستیم. ما در خصوص...

و  دنا  بویراحمد،  شهرستان های  مردم  نماینده 
گفت: شهرستان  اسالمی  مجلس شورای  در  مارگون 
و  شده  تبدیل  عمرانی  کارگاه  یک  به  هم اکنون  دنا 
را  نیاز  مورد  همه خدمات  زمان  یک  در  نتوان  شاید 
و  دولت  تعامل  و  همکاری  با  وارم  امید  اما  داد  ارائه 
بهتر شود. مهدی روشنفکر  به روز  مردم شرایط روز 
روز سه شنبه  در حاشیه میز خدمت که  به همراه 
بود  تشکیل شده  پاتاوه  در  دنا   مسئوالن شهرستان 
پای درخواست ها،مشکالت  مردم این بخش نشست.   
روشنفکر اظهار داشت: همدلی و تعامل مطلوبی میان 

مردم با دولت وجود دارد و یک سال از روی کار...

نماینده بویراحمد ودنا  عنوان کرد:
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معاون سیاسی استاندار عنوان کرد:

 بیکاری جوانان
 تحصیل کرده در استان  

دردآور است

دادستان گچساران:

 ۲نفر از عامالن درگیری 
بیمارستان شهید رجایی 

دستگیر شدند

عزم دولت برای رسیدگی به 
وضعیت نخبگان جدی است
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معاون عمرانی استاندار کهگیلویه و بویراحمد عنوان کرد؛

برای جذب اعتبارات
 چاره اندیشی کنید

3

عضو کمیسیون امنیت ملی مجلس شورای اسالمی با 
منطقه  در  پهپادی  ایجاد شبکه  با  آمریکا  اینکه  بیان 
به دنبال دلجویی از متحدان منطقه ای خود از جمله 
گفت:  است،  صهیونیستی  رژیم  و  سعودی  عربستان 
پوسیده  طناب  با  باشند  مراقب  منطقه  کشورهای 
خلیج  باتالق  گرفتار  را  خود  و  نروند  چاه  به  آمریکا 

فارس نکنند.
 فدا حسین مالکی در مورد ایجاد شبکه پهبادی آمریکا 
در خاورمیانه گفت: اقدام جدید دولت آمریکا در ایجاد 
یک شبکه پهپادی منطقه ای در خاورمیانه با همکاری 
آمریکا  و  نیست  جدیدی  اقدام  صهیونیستی،  رژیم 
همیشه در صدد ایجاد اتحاد منطقه ای علیه ایران بوده 
است. عضو کمیسیون امنیت ملی و سیاست خارجی 
کرده اند  اعالم  آمریکا  مقامات  کرد:  تصریح  مجلس 
کنترل  ای،  منطقه  پهپادی  ایجاد شبکه  از  هدف  که 
تحرکات نظامی و نفوذ منطقه ای ایران است زیرا اخیرا 
نیروی دریایی مقتدر ارتش و سپاه پاسداران از زیاده 
خلیج  در  آمریکایی  ناوگان  مشکوک  حرکات  و  روی 
فارس با قدرت جلوگیری کردند، لذا این اقدام آمریکا 
هیچ  اما  گیرد  می  شکل  ایران  قدرت  با  مقابله  برای 
خللی در اراده نیروهای نظامی ایران برای حراست از 

مرزها ایجاد نخواهد کرد.

آمریکا با خیمه شب بازی می خواهد
 قدرت پهپادی خود را به رخ کشورهای منطقه 

بکشند
ایرانی به  با اشاره به موضوع فروش پهپادهای  مالکی 
ایران  راهبردی  شریک  روسیه،  داشت:  بیان  روسیه 
بوده و قرار است ایران، پهپادهای خود را به این کشور 
بفروشد این موضوع نگرانی برای آمریکایی ها به دنبال 
داشته و آنها سعی می کنند با خیمه شب بازی قدرت 

پهپادی خود را به رخ کشورهای منطقه بکشند.
نماینده مردم زاهدان در مجلس قدرت پهپادی ایران 
را تضمین کننده تامین صلح و ثبات در منطقه خواند 
منطقه  در  تنش  دنبال  به  گاه  هیچ  ایران  گفت:  و 
صلح  ایجاد  در  خود  قدرتمند  نقش  همیشه  و  نبوده 
و ثبات را به خوبی ایفا کرده است، اما آمریکا و رژیم 
صهیونیستی همیشه کانون ناامنی در منطقه بودند و 
سعی دارند با تحرکات نظامی در خلیج فارس نظم و 

امنیت منطقه را به خطر بیندازند.
پروژه ایران هراسی آمریکا در منطقه را  

شکست خورده است
وی با بیان اینکه ایران به عنوان کشوری قدرتمند در 
دریای عمان و خلیج فارس سعی کرده تا در حراست 

داشت:  اظهار  باشد،  تاثیرگذار  منطقه  از  حفاظت  و 
وعده آمریکا به هم پیمانانش در منطقه  برای تشکیل 
سیاست  راستای  در  خاورمیانه  در  پهپادی  شبکه 
اوکراین  تحوالت  الشعاع  تحت  آمریکا  جلوی  به  فرار 

برنامه ریزی شده است.
عضو کمیسیون امنیت ملی و سیاست خارجی مجلس 
پروژه ایران هراسی آمریکا در منطقه را شکست خورده 
دانست و گفت: نیروی دریایی و هوایی ارتش جمهوری 
اسالمی با دقت مسائل منطقه را رصد می کنند. امریکا 
می داند، نیروی دفاعی ایران  نسبت به حریم مرزها و  
حوزه استحفاظی خود حساسیت دارد  و هر تحرکی 

در منطقه را با قاطعیت پاسخ می دهد.

کشورهای منطقه با با طناب پوسیده آمریکا
 به چاه نروند

صلح  تامین  برای  داشت:  بیان  زاهدان  مردم  نماینده 
و ثبات پایدار در منطقه  از کشورهای منطقه انتظار 
داریم که مراقب باشند با طناب پوسیده آمریکا به چاه 

نروند و خود را گرفتار باتالق خلیج فارس نکنند.
عضو کمیسیون امنیت ملی و سیاست خارجی مجلس 
اظهار داشت: آمریکا با این  اقدام به دنبال دلجویی از 
از جمله  عربستان سعودی  متحدان منطقه ای  خود 
و رژیم صهیونیستی است  و در این چهارچوب سعی 
دارد این پیام را برساند که آمریکا همچنان در کنار آن 
ها است و دغدغه های آن ها در رابطه با اوج گیری 

قدرت ایران را به خوبی درک می کند.
در  تازگی  به  ژورنال  استریت  وال  آمریکایی  نشریه   
ایجاد  برای  آمریکا  دریایی  نیروی  برنامه  از  گزارشی 
برخی  همکاری  با  خاورمیانه  در  پهپادی  شبکه  یک 
با هدف رصد  رژیم صهیونیستی  و  منطقه  کشورهای 
تحرکات نظامی ایران خبر داد که حوزه عملیاتی آن 
از کانال سوئز تا مناطق مجاور آب های سرزمینی ایران 

در خلیج فارس را در بر می گیرد.
این اقدام، در شرایطی صورت می گیرد که این کشور 
تالش کرده جای خالی خود را که با عقب بردن ناوهای 
هواپیمابر، بالگردبر و ناوشکن ها از خلیج فارس و دریای 
عمان به وجود آمده و موجب وحشت وابستگان او شده 
بود را با اتصال منطقه مورد غصب رژیم صهیونیستی 
و ارتش کودک کش آن به فرماندهی سنتکام، جبران 
و   نماند  پاسخ  بی  ایران  سوی  از  اقدام  این  که  کند 
رئیس ستادکل نیروهای مسلح هفته گذشته با ارسال 
پیام هشدار به کشورهای میزبان پایگاههای آمریکایی 
در منطقه، نسبت به همکاری آنها با رژیم صهیونیستی 

هشدار داد.

سید  آیت اهلل  چهارشنبه  روز  سفر  آستانه  در  خارجه  امور  وزارت  اقتصادی  دیپلماسی  معاون 
ابراهیم رئیسی به ازبکستان برای حضور در بیست و دومین اجالس سران سازمان همکاری 

شانگهای، گفت: عضویت رسمی ایران در شانگهای در نشست سمرقند مشخص خواهد شد.
مهدی صفری در گفت وگویی خاطرنشان کرد: وزارت امور خارجه در این مدت 4۰۰ تا ۵۰۰ 

قرارداد در این زمینه با هماهنگی دیگر ارگان ها تنظیم کرده است.
معاون دیپلماسی اقتصادی وزارت امور خارجه با بیان اینکه رئیس جمهور عالوه بر حضور در 
نشست سران سازمان همکاری شانگهای، سفری دوجانبه  به ازبکستان خواهد داشت، گفت: 
روابط با ازبکستان رشد بسیار خوبی داشته است و حدود ۱۸ تا ۲۳ سند در بخش های مختلف 

از جمله انرژی برای امضا آماده شده که البته ممکن است تعداد این اسناد بیشتر هم باشد.  
صفری یادآور شد: این سفر می تواند بسیار پربار باشد و تجارت ما بعد از این سفر در حوزه 

ترانزیت جهش باالیی خواهد داشت.
وی تصریح کرد: ازبکستان یکی از کشورهای واسطه ترانزیت ریلی و جاده ای است و می توانم 
بگویم بیشترین کامیون های ما به مقصد قزاقستان و ازبکستان و قرقیزستان از ازبکستان عبور 

می کنند.  
معاون دیپلماسی اقتصادی وزیر امور خارجه ادامه داد: در زمینه ریلی دو مسیر داریم یکی 
و  ترکمنستان  ازبکستان-  قزاقستان-  مسیر  دیگر  و   ایران  ترکمنستان-  قزاقستان-  مسیر 
سرخس است.  بنابراین ازبکستان هم از لحاظ ترانزیت ریلی برای ما مهم است اما از لحاظ 
و  شده  انجام  مورد  این  در  خوبی  بسیار  توافقات  و  دارد  بیشتری  اهمیت  کامیونی)جاده ای( 
خواهد شد و می توانیم محصوالت خود را در بخش های فوالد و مصالح ساختمانی را به آنجا 

صادر کنیم.
صفری در مورد عضویت ایران در سازمان همکاری شانگهای گفت: حضور ما به عنوان عضو 
پس از این سفر مشخص خواهد بود. این بار مهمانان زیادی از جمله آذربایجان دعوت شده اند 
و کشورهای مختلفی اکنون به شکل ناظر و مهمان ویژه شرکت می کنند. همچنین حدود ۱۹ 
کشور در این اجالس حضور خواهند داشت. اگر شانگهای را حتی با ناظران مقایسه کنیم از 
لحاظ وزن، جمعیت و وسعت خاک و سهم اقتصادی قابل مقایسه با جایی نیست. مثال به لحاظ 
جمعیت هند و چین، از نظر انرژی ایران و روسیه و به لحاظ ترانزیت چین، روسیه و قزاقستان 

اعضای این پیمان هستند.
وی ادامه داد: در این اجالس فارغ از مسائل مالی، ۲ عامل اصلی یعنی ترانزیت و انرژی برای 

ما در اولویت باالیی قرار دارد و اولویت اول ما ترانزیت است.
وی ادامه داد: در چند سال گذشته هیچ قطار چینی از ایران به اروپا ترانزیت نداشته است. 
این می تواند یکی از نکات مثبتی باشد. بنابراین موضوع ترانزیت به ویژه از شمال به جنوب 

برای ما مهم است.
معاون دیپلماسی اقتصادی وزارت امور خارجه افزود: همچنین موضوع انرژی هم برای ما از 
اهمیت باالیی برخوردار است چرا که مشتریان خاص خود را خواهیم داشت. کشورهای چین، 
از  هم  قرقیزستان  و  تاجیکستان  ازبکستان،  و   دارند  باالیی  انرژی  مصارف  پاکستان  و  هند 

مشتریان انرژی ما هستند.
توسط   )PRC( شانگهای  در   ۲۰۰۱ ژوئن   ۱۵ در   )SCO( شانگهای  همکاری  سازمان    

قزاقستان، چین، قرقیزستان، روسیه، تاجیکستان و ازبکستان تاسیس شد.

آمریکا دنبال ایجاد شبکه پهپادی در خاورمیانه؛

کشورهای منطقه با طناب پوسیده به چاه نروند
عضویت رسمی ایران در شانگهای

 در نشست سمرقند مشخص می شود
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طرح کاداستر در ۱۴هزار هکتار از 
زمین های کشاورزی باشت درحال اجراست

یا  کاداستر  طرح  گفت:  باشت  کشاورزی  جهاد  اداره  رئیس 
این  کشاورزی  های  زمین  از  هکتار  ۱4هزار  در  حدنگاری 
طرح  افزود:  انصاری   محمد  اجراست.  دست  در  شهرستان 
زمین های  کردن  سنددار  برای  کاداستر  نقشه  تهیه  بزرگ 
سطح  در  باید  کاربری  تعیین  و  پایش  شامل  کشاورزی 
۲4هزار هکتار از اراضی کشاورزی باشت اجرا شود. وی بیان 
مالکیت  دولتی  کاداستر،  نقشه  تهیه  و  اجرای طرح  با  کرد: 
مشخص  محصول  نوع  و  کشت  الگوی  اراضی،  خصوصی  و 
اکیپ های  همکاری  با  کشاورزان  و  تولیدکنندگان  و  شده 
جمع آوری اطالعات می توانند برای زمین خود سند مالکیت 
دریافت کنند. انصاری  ابراز کرد: برای تحقق قانون رفع موانع 
تولید رقابت پذیر، عملیات اجرایی تهیه نقشه کاداستر اراضی 
کشاورزی و رفع تداخالت قوانین موازی در سطح زمین های 
جهاد  اداره  رئیس  می شود.  اجرا  باشت  باغی  و  زراعی 
اجرای طرح کاداستر صدور سند  با  باشت گفت:  کشاورزی 
برای اراضی کشاورزی تسهیل و اراضی بدون سند و در حال 
واگذاری تعیین تکلیف خواهد شد. وی تثبیت مالکیت های 
قانونی مالکان و رفع اختالفات ملکی منابع ملی و مردم از 
طریق کمیسیون ماده ۵4 را از دیگر مزایای این طرح عنوان 
یکپارچه سازی  موجب  کاداستر  طرح  اجرای  انصاری،  کرد. 
اراضی، تعیین الگوی کشت، ایجاد بانک اطالعات کشاورزی، 
تعیین تکلیف و جلوگیری از بروز اختالفات ملکی و همچنین 

جلوگیری از پدیده زمین خواری می شود.

کارگاه آموزشی “ روش انعکاس خودکشی 
در رسانه ها” در یاسوج برگزار شد

بویراحمد،  و  کهگیلویه  اسالمی  ارشاد  و  فرهنگ  مدیرکل 
گفت: کارگاه آموزشی “روش انعکاس خودکشی در رسانه ها” 

با حضور جمعی از خبرنگاران استان در یاسوج برگزار شد.
جمع  در  و  کارگاه  این  برگزاری  حاشیه  در  درخشان  امین 
اجتماعی  معضل  یک  خودکشی  اینکه  بیان  با  خبرنگاران 
شده  گو  و  گفت  جایگزین  خودکشی  داشت:  اظهار  است، 
از  باید  زندگی  نادرست  سبک  این  تغییر  برای  و  است 
عنوان  وی  کرد.  استفاده  مطلوب  نحو  به  رسانه ها  ظرفیت 
کرد: مهم ترین اصل در پیشگیری از خودکشی آموزش خود 
این  برگزاری  به  نسبت  راستا  همین  در  و  است  مراقبتی 

کارگاه آموزشی برای جامعه رسانه ای استان اقدام شد.
آگاه سازی  و  تولید محتوا  اصالت رسانه در  اینکه  بیان  با  او 
مرگ  از  پیشگیری  در  رسانه ها  نقش  افزود:  است،  جامعه 
برکسی  افراد  روانی  سالمت  سطح  ارتقای  و  خواسته  خود 
پوشیده نیست. درخشان خاطرنشان کرد: این اداره کل در  
آینده دوره های آموزشی مختلف برای ارتقای سواد رسانه ای 
خبرنگاران برگزار می کند. دکتر شیرعلی خرامین عضو هیات 
این  مدرس  عنوان  به  یاسوج  پزشکی  علوم  دانشگاه  علمی 
ارتقای سواد سالمت  در  رسانه ها  راهبردی  نقش  به  کارگاه 
انعکاس خبر  از  باید  در جامعه تاکید کرد و گفت: رسانه ها 
خبری  پایگاه های  نخست  صفحه  در  خودکشی  به  مربوط 
اگر  اینکه  بیان  با  ادامه  در  نشریات خودداری کنند. وی  یا 
سپرده  خاک  به  خبری  سکوت  در  کنندگان  خودکشی 
شوند از این قهرمان سازی ها جلوگیری می شود، عنوان کرد: 
متاسفانه در استان بودجه فرهنگی که برای جلوگیری از این 
آسیب اجتماعی پیش بینی شده به خوبی مدیریت نمی شود.

از  پیشگیری  جهانی  روز  مناسبت  به  که  کارگاه  این  در 
از  آماری  شد  برگزار  بسازیم”  امید  عمل،  “با  خودکشی 
همچنین  و  ارائه  جهان  در  آن  رایج  علت های  و  خودکشی 
به نحوه صحیح انتشار اخبار خودکشی در رسانه ها و پروتکل 

سازمان بهداشت جهانی برای رسانه ها پرداخته شد.
 این کارگاه به همت اداره کل فرهنگ و ارشاد اسالمی و با 
همکاری اداره کل بهزیستی و یکی از سمن های فعال حوزه 

اجتماعی استان برگزار شد.

دادستان گچساران:

 2نفر از عامالن درگیری بیمارستان شهید 
رجایی دستگیر شدند

دادستان عمومی و انقالب گچساران گفت : ۲نفر از عامالن 
درگیری در بیمارستان شهید رجایی این شهرستان دستگیر 
ادبیان  صدرا   محمد  االسالم  حجت  ایرنا  گزارش  شدند.به 
یکشنبه شب با اعالم این مطلب به خبرنگاران  اظهار داشت: 
شهید  بیمارستان  اتفاقات  بخش  در  نفر  چند  گذشته  شب 
رعب  ایجاد  دولتی،  اموال  تخریب  سبب  و  درگیر  رجایی 
کادر  رسانی  خدمات  در  اختالل  و  بیماران  برای  وحشت 
اعالم  از  قبل  اطالع  محض  به  کرد:  بیان  شدند.وی  درمان 
شکایت بیمارستان ، دادستان به عنوان مدعی العموم به این 
درگیری ورود کرد و برای مسببان این حادثه پرونده قضایی 

تشکیل شد و مراحل اجرایی آن در دستور کار است.
برهم  با  کرد:  تصریح  گچساران  انقالب  و  عمومی  دادستان 
می شود  برخورد  شدت  به  عمومی  امنیت  و  نطام  زنندگان 

و دستگاه قضا در این زمینه با هیچ شخصی تعارف ندارد.
حجت االسالم صدرا  ادیبان عنوان کرد: هم اکنون دو نفر از 
این افراد دستگیر شده و اقدامات قانونی برای افراد دیگر در 

این اتفاق در دست اقدام است.

معاون آموزش و پرورش استان خبر داد

بیش از ۱۷2هزار دانش آموزان در 
استان مهرماه راهی مدرسه می شوند

استان  پرورش  و  آموزش  کل  اداره  متوسطه  آموزش  معاون 
جدید  تحصیلی  سال  شروع  با  گفت:  بویراحمد  و  کهگیلویه 
درس  های  کالس  روانه  آموزان  دانش  هزار   ۱۷۲ از  بیش 
مانور  از  خبرنگاران  جمع  در  جمالی”  “محمد  شد.  خواهند 
بازگشایی مدارس در روزهای ۲۷و ۲۸ شهریورماه در سطح 
استان  سطح  در  آموزشگاه  افزود:۳۰۱۸  و  داد  خبر  استان 
آغاز سال  در  آموزان   دانش  پذیرای  با ۷۳۰۰ کالس درس 
و  تمهیدات  همه  اینکه  بیان  با  وی  بود.  خواهد  تحصیلی 
مقدمات الزم جهت حضور پرشور دانش آموزان در کالس های 
نیروی  سازماندهی  اظهارکرد:  است،  شده  اندیشیده  درس 
انجام گرفته و تالش می شود هیچ  انسانی در سطح استان 
کالسی در روز دوم مهرماه بدون معلم نباشد. دبیر ستاد پروژه 
مهر آموزش و پرورش استان کهگیلویه و بویراحمد، از ماتور 
بازگشایی جهت ایجاد آمادگی  بهتر برای استقبال از دانش 
آموزان در روزهای ۲۷ و ۲۸ شهریورماه خبر داد و خاطرنشان 
 ۲۲ روز  در  نیز  مناطق  و  شهرستانها  روسای  نشست  کرد: 
مهرماه برای بررسی آخرین وضعیت پروژه مهر انجام خواهد 
نیز  شهریور   ۳۱ شنبه  پنج  روز  کرد:  تصریح  جمالی   . شد 
جشن شکوفه ها برای کالس اولی ها در سراسر استان برگزار 
والدین، تهیه  نگرانی های   از  ادامه داد: یکی  می شود. وی 
 کتب تحصیلی دانش آموزان بود که حدود ۱۵۰۰ هزار جلد 
کتاب تامین و در اختیار شهرستان ها و مناطق شد.  معاون 
آموزش متوسطه اداره کل آموزش و پرورش استان کهگیلویه 
و بویراحمد بیان کرد: با شروع سال تحصیلی جدید بیش از 
۱۷۲ هزار دانش آموزان روانه کالس های درس خواهند شد.

نماینده بویراحمد و دنا عنوان کرد:

 شهرستان دنا به یک کارگاه عمرانی 
تبدیل شده است

در  مارگون  و  دنا  بویراحمد،  شهرستان های  مردم  نماینده 
مجلس شورای اسالمی گفت: شهرستان دنا هم اکنون به یک 
کارگاه عمرانی تبدیل شده و شاید نتوان در یک زمان همه 
و  همکاری  با  وارم  امید  اما  داد  ارائه  را  نیاز  مورد  خدمات 
مهدی  شود.  بهتر  روز  به  روز  شرایط  مردم  و  دولت  تعامل 
روشنفکر روز سه شنبه  در حاشیه میز خدمت که  به همراه 
پای  بود  شده  تشکیل  پاتاوه  در  دنا   شهرستان  مسئوالن 
درخواست ها،مشکالت  مردم این بخش نشست.   روشنفکر 
با دولت  میان مردم  تعامل مطلوبی  و  اظهار داشت: همدلی 
وجود دارد و یک سال از روی کار آمدن دولت سیزدهم می 
گذرد و برخی از مشکالت ناشی از انباشته شدن آن در گذشته 
است که باید صبور باشیم تا مشکالت حل و فصل شوند. وی 
افزود: با یک مقایسه می توان حجم خدمات نظام را در این 
4۰ سال  درک کرد، اما عمق محرومیت به شکلی هست که 
باید به خدمات رسانی به مردم توجه بیشتری شود و در این 
دولت عزم جدی برای به حداقل رساندن مشکالت مردم به 
وضوح قابل لمس است . وی با اشاره به وجود محرومیت و 
عدم توسعه در بخش های مختلف در مناطق استان کهگیلویه 
امکانات در گذشته  در مناطق  ارائه  ادامه داد:  بویراحمد،  و 
مختلف مطابق عدالت نبوده است و یکی از دالیل اصلی فقر 
و محرومیت همین موضوع می باشد. روشنفکر بیان کرد: در 
حال حاضر شرایط در شهرستان دنا مطلوب است، در شرایط 
و  خدا  لطف  به  گرفته،  را  اقتصاد  نفس  تحریم ها  که  فعلی 
همکاری دولت و مسئوالن کارهای عمرانی بسیار مهمی در 
در شهرستان دنا در حال اجراست و نمونه آن آسفالت ۳۰ 
هکتار آسفالت در روستای بنستان است. وی عنوان کرد: با 
تمام نامهربانی ها  از طرف برخی افراد، روند کار در شهرستان 
مطلوب است و تالش ما در افزایش ۲۰۰ درصدی بودجه که 
در تاریخ بودجه استان بی سابقه بوده  است. روشنفکر گفت: 
با تمام وجود در تالش هستیم که بخش پاتاوه به شهرستان 
به  محمودی  سادات  دهستان  تبدیل  موضوع  و  شود  تبدیل 

بخش نهایی شده است.

نمایشگاه پاییزه در یاسوج
 برگزار می شود

مدیرکل صنعت، معدن و تجارت استان کهگیلویه و بویراحمد 
با  و  کاال  مستقیم  عرضه  هدف  با  پاییزه  نمایشگاه  گفت: 

محوریت اتاق اصناف مرکز استان برگزار می  شود.
کریم روزبهان در جمع خبرنگاران افزود: این نمایشگاه با تعداد 
بیش از۱۰۰ غرفه از ساعت ۱۰ صبح الی ۲۲ شب از تاریخ» 
۲۳ شهریورماه لغایت یکم مهرماه« در مکان برپایی نمایشگاه 
پاییزه بازار امام علی )ع( واقع در شرف آباد، آغاز به کار خواهد 
نمایشگاه  زمانی  محدودیت  به  توجه  با  اظهارکرد:  وی  کرد. 
صرفاً  به صنوفی مجوز ورود داده خواهد شد که پروانه کسب 
موقت، دایم ویا نمایندگی از واحدهای تولیدی داشته باشند. 
مدیرکل صنعت، معدن و تجارت استان کهگیلویه و بویراحمد 
تصریح کرد: اولویت اصلی صنوف شرکت کننده در نمایشگاه 
عرضه مستقیم پاییزه  لوازم التحریر،کیف و کفش و پوشاک 
خواهد بود و و کمیته ارزیابی نمایشگاه با همراهی بازرسان 
اداره کل صمت واتاق اصناف مرکز استان کا پایش و نظارت 

را تا پایان نمایشگاه به عهده دارند.

متالشی شدن باند حفاران غیرمجاز آثار 
تاریخی در شهرستان دنا

صنایع  فرهنگی،  میراث  اداره کل  حفاظت  یگان  فرمانده 
دستی و گردشگری کهگیلویه و بویراحمد از متالشی شدن 
باند بزرگ حفاران غیر مجاز آثار تاریخی در یکی از مناطق 
سه شنبه  روز  عصر  تراب  سرهنگ  خبرداد.  شهرستان  این 
حین  نامحسوس  صورت  به  گفت:   ،۱4۰۱ ماه  ۲۲شهریور 
موردنظر پس  محله  در  غیرمجاز  حفاران  باند  عوامل  حضور 
از هماهنگی الزم با دستگاه قضا و دادستان مرکز شهرستان 
دنا،همکاری نیروی انتظامی بخصوص پاسگاه انتظامی میمند 
بخش پاتاوه و نیروهای یگان حفاظت اداره کل افراد متخلف 
غیر  حفاران  باند  دومین  این  کرد:  اظهار  دستگیر شدند.وی 
مجاز آثار تاریخی در سطح شهرستان دنا بوده که در یک ماه 
این  در  کرد:  عنوان  تراب  است.سرهنگ  متالشی شده  اخیر 
خصوص ۷ نفر حفار غیر مجاز دستگیر شدند که از این افراد 

ادوات حفاری کشف و ضبط شده است.

استاندار  عمرانی  امور  هماهنگی  معاون 
جذب  عدم  از  بویراحمد  و  کهگیلویه 
اعتبارات عمرانی ابراز نگرانی کرد و گفت: 
دستگاه های اجرایی برای جذب اعتبارات 

چاره اندیشی کنند.
بررسی  نشست  در  حاجی زاده  کیامرث 
اسناد خزانه اظهار داشت: دستگاه ها مهلت 
و  نقد  اعتبارات  آینده  روزهای  دارند طی 

اسناد خزانه را جذب کنند.
در  جدی  جهش  اینکه  به  اشاره  با  وی 
افتاده  اتفاق  استان  عمرانی  پروژه های 
عنوان  به  که  روزی  کرد:  عنوان  است، 
استان  شدم  منصوب  عمرانی  معاون 
اغلب  که  داشت  پروژه   4۷۰ و  هزار  یک 

غیرفعال بودند.
استانداری  عمرانی  امور  هماهنگی  معاون 
اینکه  به  اشاره  با  بویراحمد  و  کهگیلویه 
در  پروژه ها  از  بهره برداری  عمر  میانگین 
برای  افزود:  است،  سال   ۱۷ استان  این 
استانی که در حال توسعه است قابل قبول 

نیست پروژه های عمرانی ۱۰ تا ۱۵ سال 
راکد باشد و پروژه های کلیدی هم شروع 

نشده باشد.
وی با بیان اینکه با حرکت الک پشتی در 
احداث پروژه ها چگونه می خواستیم استان 
را در برنامه های توسعه از محرومیت خارج 
شدند  اولویت بندی  پروژه ها  گفت:  کنیم، 
دولت  اقتصادی  بد  وضعیت  علی رغم  و 
کنونی و گذشته اما با همراهی مسئوالن، 
نمایندگان و مردم، کهگیلویه و بویراحمد 

به کارگاه بزرگ عمرانی تبدیل شد.
نبودن  کافی  اینکه  بیان  با  حاجی زاده 
شدن  طوالنی  دالیل  از  یکی  اعتبارات 
پروژه های عمرانی بود، یادآور شد: حرکت 
شد  شروع  اعتبارات  جذب  برای  جدی 
هدفمندی  محل  از  خوبی  اعتبارات  و 
جمهور،  رئیس  سفر  متمم  یارانه ها، 
محرومیت  زدایی و سایر محل ها اختصاص 

یافت که بی سابقه بود.
استانداری  عمرانی  امور  هماهنگی  معاون 

بویراحمد در خصوص جذب  و  کهگیلویه 
برای  مهلت  گفت:  خزانه  اسناد  اعتبارات 
جذب اعتبارات اسناد خزانه تیرماه بود اما 
پایان  به  و  شد  تمدید  ماه  دو  زمان  این 
در  دستگاه ها  که  شد  موکول  شهریور 
اسناد  اعتبارات  شهریور  پایانی  روزهای 

خزانه را جذب کنند.
حاجی زاده با اشاره به اینکه مبادا رقمی از 
اعتبارات استان برگشت داده شود، گفت: 
زیبنده نیست در استان کمتر توسعه یافته 
کهگیلویه و بویراحمد رقمی برگشت داده 
شود همه ما باید در برابر این مردم و در 

روز قیامت پاسخگو باشیم.
برای  شبانه روزی  فعالیت  بر  تاکید  با  وی 
اسناد خزانه، عنوان کرد:  اعتبارات  جذب 
شهریور   ۲4 پنجشنبه  روز  تا  دستگاه ها 
زمان دارند اعتبارات اسناد خزانه را جذب 
آخرین  هم  شهریور   ۲۸ دوشنبه  کنند، 
است  استان  نقد  اعتبارات  جذب  مهلت 
تمدید  قابل  وجه  هیچ  به  تاریخ ها  این  و 

نیست و ریال به ریال اعتبارات باید جذب 
شود.

وی در ادامه خطاب به مدیرکل دفتر امور 
شهرداران  همچنین  و  استانداری  شهری 
پیش  در  را  سختی  سال  اینکه  بیان  با 
اعتبارات  امسال  دولت  افزود:  دارید، 
افزوده  ارزش  و  آالیندگی  محل  از  خوبی 
قانون هم  به شهرداری ها اختصاص داده، 
باید در  صراحتا اعالم کرده این اعتبارات 

پروژه های حوزه زیرساخت تعریف شود.
شهابی نسب  علی  نشست  این  ادامه  در 
خزانه  اسناد  اعتبارات  در خصوص جذب 
هیچ  به  گفت:  و  داد  هشدار  مدیران  به 
به  نمی کنم  تالش  ماندن  برای  قیمتی 
همین دلیل اگر مدیری اعتبار جذب نکند 
رسانه ای می کنم. رئیس سازمان مدیریت 
بیان  بویراحمد  برنامه ریزی کهگیلویه و  و 
استان  اعتبارات  از  ریال  یک  اگر  کرد: 
نیست  بخشش  قابل  بخورد  برگشت 
مدیران ابتدا باید به مردم پاسخ دهند و در 
خود  کم کاری  پاسخ گوی  هم  قیامت  روز 
در  که  سال   ۳۰ کرد:  عنوان  وی  باشند. 
سازمان برنامه و بودجه هستم جز در یک 
برگشت  استان  اعتبارات  از  ریالی  مورد، 
خواهش  مدیران  همه  از  و  نشده  داده 
اهتمام  اعتبارات  به جذب  می کنم نسبت 

الزم را انجام دهند.
محاسبات  دیوان  مدیرکل  هم  پایان  در 
کهگیلویه و بویراحمد با بیان اینکه انتظار 
اعتبارات  دوماه  مهلت  تمدید  با  می رفت 
جذب شود،گفت: مدیران برخی دستگاه ها 
دستگاه ها  سایر  اعتبارات  می گویند 
اعتبار  که  درحالی  می کنند  جذب  را 

خودشان را هنوز جذب نکرده اند.
بر  تاکید  با  پایان  در  کیهان  اسماعیل 
باقیمانده  روزهای  در  اعتبارات  اینکه 
اسناد  مبادا  کرد:  شود،خاطرنشان  جذب 
تنظیم  اعتبارات  جذب  برای  غیرواقعی 

شود.

اجتماعی  و  امنیتی  سیاسی،  معاون 
افزایش  بویراحمد  و  کهگیلویه  استاندار 
کننده  نگران  را  تحصیلکرده ها  بیکاری 
در  کارآفرینی  فرهنگ  گفت:  و  دانست 
منتظر  همه  و  ندارد  جایگاهی  استان 

پشت میزنشینی هستند.
سید جواد هاشمی مهر در دومین نشست 
و  کهگیلویه  پژوهش  و  آموزش  کارگروه 
و  علمی  رویکرد  داشت:  اظهار  بویراحمد 
پژوهشی به حل مشکل بیکاری و ایجاد 
اشتغال در استان کمک می کند و مدیران 
برنامه های پژوهش محوری را در دستور 

کار خود قرار دهند.
استانداری  امنیتی  سیاسی  معاون 
کهگیلویه و بویراحمد با اشاره به اهمیت 
پژوهش های  انجام  افزود:  پژوهش  مقوله 
الزم در حوزه آموزش با محوریت برطرف 
ارتقای  در  موثری  گام  مشکالت  کردن 
و مشکالت  بوده  عالی  آموزش  رسالت  و 
شناسایی  باید  استان  فناوری  و  پژوهش 
و راهکاری برای این مشکالت اتخاذ شود.

ایجاد  و  هماهنگی  لزوم  بر  هاشمی مهر 
و  تحقیقاتی  مراکز  و  دستگاه ها  ارتباط 
صنعتی  و  تولیدی  مراکز  با  دانشگاهی 
و  توانمندی ها  از  بهره گیری  جهت  به 

ظرفیت های تخصصی آنها تاکید کرد.
اولویت های  ارائه  و  بررسی  وی همچنین 
استان و جهت دادن و هدایت  پژوهشی 
دستگاه های  کلیه  تحقیقاتی  اعتبارات 
ضروری  نیز  را  آن  سمت  به  و  اجرایی 
استان  جنگل های  کرد:  عنوان  و  دانست 
دچار آفت شده، لذا همه دستگاه ها کمک 
قابل  و  جامع  علمی،  طرح های  و  کنند 
اجرا ارائه دهند. هاشمی مهر عنوان کرد: 
طرح های پژوهشی باید بر اساس نیازهای 
ضروری استان انتخاب شده و مشکلی از 
مشکالت استان به ویژه بیکاری را برطرف 

کند.
اجتماعی  و  امنیتی  سیاسی،  معاون 
افزایش  بویراحمد  و  کهگیلویه  استاندار 
کننده  نگران  را  تحصیلکرده ها  بیکاری 
در  کارآفرینی  فرهنگ  گفت:  و  دانست 
منتظر  همه  و  ندارد  جایگاهی  استان 
همچنین  وی  هستند.  میزنشینی  پشت 
نخبگان  و  محققین  توان  از  استفاده  بر 
استان برای اجرای طرح های پژوهشی و 
تحقیقاتی تاکید کرد و گفت: دانشگاه ها و 
مراکز تحقیقاتی پای کاری در کهگیلویه 
آنها  ظرفیت  از  که  هستند  بویراحمد  و 

برای اجرای طرح ها استفاده شود.

 31 هزار تن گندم

 در کهگیلویه و بویراحمد ذخیره شد
از خرید تضمینی و  بازرگانی کهگیلویه و بویراحمد  مدیرعامل شرکت غله و خدمات 

ذخیره سازی ۳۱ هزار تن گندم در این استان خبر داد.
ابوالحسن صداقت کیش، اظهار داشت: امسال ۳۰ هزار و ۹4۰ تن گندم از کشاورزان 
به صورت تضمینی خریداری و ذخیره  استان در دو منطقه سردسیری و گرمسیری 
از  گندم  تن   ۷۰ و  هزار   ۳۱ گذشته  سال  اینکه  به  اشاره  با  وی  است.  شده  سازی 
کشاورزان استان خریداری و ذخیره شد، عنوان کرد: نسبت به سال گذشته ۱۳۰ تن 

کاهش خرید داشته ایم.
 صداقت کیش با اشاره به اینکه این میزان گندم در ۹ مرکز خریداری شد، ابراز کرد: ۹۶ 

درصد مطالبات گندم کاران پرداخت و مابقی نیز به زودی تسویه حساب خواهد شد.
مدیرعامل شرکت غله و خدمات بازرگانی کهگیلویه و بویراحمد افزود: خرید گندم در 
شهرستان های گرمسیری استان از ۲۰ اردیبهشت ماه آغاز و تا تیرماه ادامه داشت و در 

شهرستان های سردسیری تا پایان شهریورماه معموال خرید داریم.
صداقت کیش افزود: امسال هر کیلوگرم گندم به نرخ ۱۰هزار و ۵۰۰ تومان خریداری 
شد و همچنین به ازای هر کیلوگرم گندم یک هزار تومان نیز به کشاورزانی که محصول 

خود را به دولت بفروشند تشویقی تعلق گرفت.
وی تاکید کرد: همچنین هر کیلوگرم کلزا نیز به قیمت ۱۵ هزار تومان از بهره برداران 

خریداری شده است.
مدیرعامل شرکت غله و خدمات بازرگانی کهگیلویه و بویراحمد خاطرنشان کرد: تعداد 
۹ مرکز خرید تضمینی گندم و سه مرکز خرید تضمینی دانه های روغنی کلزا در مناطق 

مختلف این استان راه اندازی شده بود.

کهگیلویه  استان  امداد  مقام کمیته  قائم 
و بویراحمد گفت: ۲۰هزار و ۷۳۳ دانش 
آموز و دانشجوی تحت حمایت این نهاد 
در استان در سال تحصیلی جدید، چشم 
در  نیکوکاران  و  خیران  حمایت  انتظار 

جشن عاطفه های امسال هستند.
“نواب ساجدیان”، با حضور در این مراسم 
جشن عاطفه ها در یاسوج گفت: جشن 
آغاز  ۱۵شهریورماه  از  امسال  ها  عاطفه 
استان  مدارس  در  مهرماه  تا ۱۵  و  شده 
برای کمک به دانش آموزان و دانشجویان 

نیازمند ادامه می یابد.
دانش   ۶۷۲ و  هزار   ۱۹ کرد:  اظهار  وی 
 ۲۰۷۳۳ دانشجو- جمعاً  و ۱۰۶۱  آموز  
حمایت  تحت  دانشجو-  و  آموز  دانش 
تحصیلی  سال  در  استان  امداد  کمیته 
جدید، چشم انتظار مساعدت مردم خیر 
جشن  مراسم  در  استانی  هم  نیکوکار  و 

عاطفه ها هستند.
کهگیلویه  استان  امداد  مقام کمیته  قائم 
و بویراحمد با بیان اینکه جشن عاطفه ها 
فرصتی است برای عشق ورزی و مهربانی 
گرم  دستان  نیازمند  که  کسانی  به 
کرد:  خاطرنشان  هستند،  هم نوعانشان 
هدف از برگزاری جشن عاطفه ها توسعه 

ترویج  و  مردمی  مشارکت های  جلب  و 
فرهنگ انفاق، احسان و نیکوکاری است.

ساجدیان تصریح کرد: جشن عاطفه ها هر 
ساله با محوریت کمیته امداد و مشارکت 
آموزش وپرورش،  صداوسیما،  سازمان 
دانش آموزی  سازمان  و  سپاه  و  بسیج 

برگزار می شود.
وی ادامه داد: مردم خیر و نیکوکار استان 
کمیته  پایگاه های  در  حضور  بر  عالوه 
با  می توانند  نیکوکاری  مراکز  و  امداد 
از   *۸۸۷۷*۰۷4*#۱ کد  شماره گیری 
طریق تلفن همراه و شماره کارت مجازی 
کمک های   ۶۰۳۷۹۹۷۹۵۰۰۳۰4۷۹
آموزان  دانش  یاری  برای  را  خود  نقدی 

نیازمند اهداء کنند.
 قائم مقام کمیته امداد استان کهگیلویه و 
بویراحمد با بیان اینکه سال گذشته یک 
میلیارد و ۵۰۰ میلیون تومان کمک های 
نقدی و غیرنقدی از محل برگزاری جشن 
آموزان  دانش  به  کمک  برای  ها  عاطفه 
نیازمند جمع آوری شد، بیان کرد: امید 
است با تبلیغات مناسب در جشن عاطفه 
کمک  میزان  افزایش  شاهد  امسال  های 
های مردمی در این جشن باشکوه باشیم.

معاون عمرانی استاندار کهگیلویه و بویراحمد عنوان کرد؛

دستگاهها برای جذب اعتبارات چاره اندیشی کنند

معاون سیاسی استاندار عنوان کرد:

 بیکاری جوانان تحصیل کرده در استان  دردآور است
20 هزار و ۷۳۳ دانش آموز و دانشجو در استان 

 چشم انتظار حمایت خیران

رئیس شبکه بهداشت و درمان کهگیلویه  از غربالگری 
از  اربعین پس  زائران  و گفت:  داد  اربعین خبر  زائرین 
سید  شوند.   می  غربالگری  شهرستان،  به  بازگشت 
منصور تقوی شامگاه سه شنبه در نشست ستاد کرونای 
شهرستان، افزود: در طول 4۵ روز گذشته متأسفانه پنج 
نفر را بر اثر کرونا از دست دادیم که آمار بسیار نگران 
کننده ای است. تقوی با اشاره به اینکه در حال حاضر ۶ 
نفر بستری در بیمارستان معین شهرستان وجود دارد، 
ابراز کرد: متأسفانه وضعیت دو نفر از افراد بستری شده 
وخیم است. وی با اشاره به اینکه مردم در استفاده از 
بهداشتی  نکات  سایر  و  گذاری  فاصله  رعایت  ماسک، 
کم توجه شده اند، اظهار کرد: بازگشت زائران از سفر 

و  و  ربیع  جشن های  شروع  و  صفر  ماه  پایان  اربعین، 
آغاز ماه مهر سه مؤلفه با احتمال ایجاد پیک هستند. 
تقوی خاطرنشان کرد: همچنین بستر آغاز فصل پاییز 
که با تغییر آب و هوا همراه هست، موجب نگرانی حوزه 
بهداشت و درمان می شود و ما باید کاری انجام دهیم 
که با تحقق پیشگیری به مرحله درمان نرسیم. وی با 
اشاره به مصوبات نشست، گفت: در این جلسه مصوب 
شد مراسم روز اربعین با کلیه تمهیدات بهداشتی و با 
بر  اربعین  مراسم  از  که  افرادی  و  برگزار  کامل  نظارت 
می گردند آموزش کوتاهی داشته باشند و بروشورهای 
کرد:  تصریح  گیرد.تقوی  قرار  آنها  اختیار  در  تبلیغاتی 
باید آدرس تمامی زائرین در اختیار شبکه و بهداشت 
سفیران  و  رابطین  توسط  آنها  تا  گیرد  قرار  درمان  و 

سالمت رصد و چک شوند.
واکسیناسیون  بودن  اجباری  عدم  وجود  با  افزود:  وی 
دانشجویان  و  آموزان  دانش  تمامی  است  عقالنی 

همچنین  گفت:  تقوی  کنند.  رعایت  را  واکسیناسیون 
جلسه  این  مصوبات  در  اجرایی  ضمانت  داریم  انتظار 

باشد تا شاهد نگرانی های بیشتر نباشیم.
رئیس دانشگاه علوم پزشکی یاسوج  نیز گفت: با انجام 
آزمایشات در ۲4 ساعت گذشته، ۲۰ درصد تست های 
کرونا در استان مثبت شد.  محمد غالم نژاد در جمع 
خبرنگاران، افزود: طی ۲4 ساعت گذشته، فوتی ناشی 
دریافت  نمونه   ۱۳۵ از  و  نداشتیم  استان  در  کرونا  از 
شده از آزمایشگاه های استان که شامل تست های »پی 
مثبت  موارد  درصد   ۲۰ است،  تست«  رپید  و  آر  سی 
در  بیمار   4۷ اکنون  هم  کرد:  تصریح  نژاد  غالم  شد. 
بیمارستان های استان بستری هستند که از این تعداد 
۱۲ نفر مبتالی قطعی و ۳ نفر در بخش مراقبت های 

ویژه تحت درمان هستند.
در  بیماری  این  قربانیان  شمار  اینکه  به  اشاره  با  وی 
گفت:  است،  نفر   ۱4۸ و  هزار  یک  همچنان  استان 

و  کهگیلویه  در   ۱۹ کوویید  به  مبتالیان  مجموع  از 
بویراحمد ۹۹ هزار و ۱۷ نفر بهبود یافته گزارش شده 
بیان  با  یاسوج  پزشکی  علوم  دانشگاه  رئیس  است. 
در  روزانه  استان  در  بیماری  این  مبتالیان  آمار  اینکه 
حال افزایش است، اظهار کرد: پیش بینی می شود طی 
و میرهای  بدحال و مرگ  بیماران  آمار  آینده  روزهای 
تصریح  نژاد  غالم  یابد.  افزایش  بیماری  این  از  ناشی 
هرگونه  داشتن  صورت  در  افراد  می شود  توصیه  کرد: 
مراقبت های  و  مراجعه  پزشک  به  کرونا  بیماری  عالئم 
الزم برای پیشگیری و انتقال بیماری به بیمار دیگر را 
داشته باشد. غالم نژاد مهم ترین راهکار برای پیشگیری 
و  بهداشتی  رعایت دستورالعمل های  را  کرونا  به  ابتالء 
خودداری از عادی انگاری این بیماری دانست و افزود: 
مردم استان برای پیشگیری از ابتالء و کاهش مرگ و 
میر ناشی از کرونا، واکسیناسیون خود را تکمیل و دز 

یادآور را حتماً تزریق کنند.

زائرین اربعین بعد از بازگشت 
غربالگری می شوند 
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متولد فروردین :
 امروز صبور بودن در محیط کاری تبدیل به مقوله پر اهمیتی شده 
است، بنابراین حتی اگر فکر می کنید که حق با شماست خیلی سریع 
واکنش نشان ندهید. فرصتهای زیادی برای پول درآوردن و همچنین 
شاد بودن وجود دارد، به جای اینکه همه امور را همان طوری که در 
ظاهر خوب به نظر می رسند در باطن هم خوب و عالی فرض کنید، 
روش عاقالنه این است که صبر کنید تا ببینید که آیا آنها در روزهای 

آینده تغییر می کنند یا نه.
متولد اردیبهشت :

 اگر شما درباره افکارتان صحبت نکنید فرصتهای خوب نیز فرا می 
خود  پیش  فقط  را  افکارتان  طوالنی  مدتی  برای  باید  شما  رسند، 
از تحریک کردن  این معنا نیست که شما  به  نگه دارید. این سخن 
احساسات نیرومند می ترسید؛ بلکه فقط به این معنا است که شما 
نمی توانید بفهمید که برای محو کردن زخمهای کهنه و ناراحتیهای 
اخیر، انجام دادن چه کاری خوب است. اما راهی پیدا کنید که بتوانید 
به طور مؤثر موفق به شناختن هر نگرش منفی یا ناراحتی هایی که 

می توانند به نقطه ای بحرانی برسند، بشوید.
متولد خرداد :

 شما کسی هستید که سعی دارید زودتر کارهای روزانه ی خود را 
انجام دهید و به تفریح بپردازید. اما امروز یک کاری پس از دیگری 
پیش می آید تا اینکه ناامید می شوید. خوشبختانه، باید دنبال چیزی 
فرصت  یک  داشتن  از  پس  و  درآورد  ناامیدی  از  را  شما  که  باشید 

کوچک برای استراحت دوباره به کار خود برگردید.
متولد تیر :

 امروز حجم کارهایی که شما باید انجام بدهید اهمیت ندارد، بلکه 
تفریح به  موضوع مهم این است که شما به تفریح نیاز دارید. لزوماً 
این معنا نیست که شما نیاز دارید که از مسئولیتهای تان شانه خالی 
انجام  که  کاری  از  اگر شما  که  را می رساند  مفهوم  این  بلکه  کنید؛ 

می دهید لذت ببرید، بیشتر هم فعالیت خواهید کرد. 
متولد مرداد :

 شما اکنون قادر هستی که خودت را از چیزی رها کنی، حادثه خبر 
نمی کند و روزت ممکن است یکسره متالشی شود. به خودت قول 
بده که عشقی که آرزو داری را بگیری بدون اینکه بخواهی حریصانه 
اینکه  به جای  از آن چیزی در دسترس است دریافت کنی.  بیشتر 
برای چیزهای غیر قابل دسترس منتظر بمانی، به آنچه که امروز می 

توانی داشته باشی راضی باش.
متولد شهریور :

 شما همیشه برای راهنمایی کردن دیگران پیش قدم می شوید، تمام 
توصیه  اما  می دهید  قرار  دیگران  اختیار  در  را  دارید  که  تجربیاتی 
شما  نفع  به  کار  این  گاهی  زیرا  ندهید  انجام  را  کار  این  می کنیم 

نمی باشد، اثر سوئی برای شما دارد. 
متولد مهر : 

اگر یکی از نزدیکترین دوستان یا همسرتان از شما تقاضایی داشت که 
بیش از توان شما بود در طول روز احساس رنجش و ناراحتی خواهید 
کرد. شما بیشتر از همیشه مایلید که راجع به افکار تان صحبت کنید 

با این حال آسان نیست که در رابطه با احساسات تان ثابت بمانید. 
متولد آبان :

وقتی یک دوست  اما  دارید،  در سرتان  زیادی  فکرهای  امروز   شما 
صمیمی  و یا یکی از اعضای خانواده تان به شما نیاز دارد نمی توانید 
نظر  به  باشید.  داشته  خود  کار  روی  کافی  توجه  کارتان  محل  در 
گرفتار می شوید، می توانید  کارتان  در محل  که شما  وقتی  می رسد 
از زیر بار مسئولیت هایتان در خانه فرار کنید، اما این موضوع اصاًل 

حقیقت ندارد.
متولد آذر : 

شما دوست ندارید در یک جنگ مغلوبه پیکار کنید اما ممکن است 
قادر نباشید که خود را از این موقعیت عقب بکشید حتی اگر بدانید 
که باید این کار را بکنید. امروز سیاره شما مریخ انرژی باالیی را از 
را  نمی توانند شما  نیز  دنیا  نیروهای  و همه  دریافت می کند  پلوتون 
از رسیدن به اهداف تان بازدارند. خوشبختانه شما می توانید از این 

شدت انرژی به نفع خود استفاده کنید. 
متولد دی :

 امروز زمان خوبی است که در میدان زندگی حاضر شوید و موقعیت 
دشواری را که پیش آمده به جای اینکه از آن فرار کنید تحت کنترل 
خود درآورید. درباره اتفاقاتی که در حال وقوع است بیندیشید؛ و بعد 
بر مبنای تجزیه و تحلیل های خود عمل کنید. طبیعتا شما آدم بسیار 
محتاطی هستید که هر کدام از افکار خود را اندازه گیری می کنید. 

متولد بهمن : 
االن وقت این است که کارهایی را که قبال شروع کرده بودید را به 
آرزو کنید که  و پیشرفت کنید. ممکن است  برسانید  بعدی  مرحله 
کاش امروز کار دیگری انجام می دادید اما هنوز کارهایی برای انجام 
دادن دارید و شما بهترین کسی هستید که می توانید از پس آنها 

برآیید. 
متولد اسفند :

رابطه  یک  یا  و  عشق  یک  تجربه  فرصت  که  شده اید  وسوسه  شما   
شناور را بدون توجه به اثر متقابل آن رها کنید. حتی اگر نگران این 
باشید که درد عاطفی ناشی از آن را تجربه کنید، اما بسیار با ارزش تر 

است که بر ترس های خود غلبه کرده و ریسک کنید.

۳
فال روز 

سرطان های  بروز  که  می دهد  نشان  مطالعه  یک 
زودرس که قبل از ۵۰ سالگی تشخیص داده شده اند، 
از جمله سرطان های سینه، روده، مری، کلیه، کبد 
جهان  سراسر  در  طور چشمگیری  به  لوزالمعده،  و 

افزایش یافته است.
از  بیشتری  تعداد  چرا  اینکه  درک  برای  تالش  در 
دانشمندان  می شوند،  مبتال  سرطان  به  جوان  افراد 
و  تجزیه  بوستون  بریگام  و  زنان  بیمارستان 
انجام  موجود  داده های  از  گسترده ای  تحلیل های 

دادند.
توضیح  تحقیق،  تیم  سرپرست  اوگینو«،  »شوجی 
داد: »ما متوجه شدیم خطر ابتالء به سرطان با هر 

نسل افزایش می یابد. برای مثال، افرادی که در سال 
۱۹۶۰ متولد شده اند، در مقایسه با متولدین ۱۹۵۰، 
خطر ابتالء به سرطان باالتری را قبل از ۵۰ سالگی 
این سطح  تجربه کرده اند و پیش بینی می کنیم که 
ادامه  خود  افزایش  به  متوالی  نسل های  در  خطر 

دهد.«
داده های  ابتدا  محققان  مطالعه،  این  انجام  برای 
جهانی را تجزیه و تحلیل کردند که میزان بروز ۱4 
نشان  که  می کند  توصیف  را  سرطان  مختلف  نوع 
دهنده افزایش بروز در بزرگساالن قبل از ۵۰ سالگی 

از سال ۲۰۰۰ تا ۲۰۱۲ است.
که  دریافتند  تحقیق  تیم  گسترده،  بررسی  یک  در 
غذایی،  رژیم  شامل  که  زندگی،  اولیه  اکسپوزوم 
عوامل  معرض  در  گرفتن  قرار  وزن،  زندگی،  سبک 
به  اخیر  دهه  چند  در  است،  میکروبیوم  و  محیطی 
فرض  آنها  بنابراین،  است.  کرده  تغییر  اساسی  طور 
کردند که عواملی مانند رژیم غذایی غربی و سبک 

سرطان  زودهنگام  شیوع  در  است  ممکن  زندگی 
نقش داشته باشند.

بروز  در  افزایش  میزان  این  که  کرد  تأیید  تیم  این 
دلیل تشخیص  به  تا حدی  از سرطان  انواع خاصی 
سرطان  غربالگری  برنامه های  طریق  از  زودهنگام 

است.
عوامل خطر احتمالی شروع زودرس سرطان شامل 
و  چاقی  کشیدن،  سیگار  خوابی،  بی  الکل،  مصرف 
خوردن برخی غذاها بود. محققان دریافتند در حالی 
چندین  طول  در  بزرگساالن  خواب  زمان  مدت  که 
کودکان  امروزه  است،  نکرده  تغییر  شدت  به  دهه 
می خوابند.  کمتر  بسیار  قبل  دهه های  به  نسبت 
شده،  فرآوری  بسیار  غذاهای  مانند  خطر  عوامل 
سبک   ،۲ نوع  دیابت  چاقی،  شیرین،  نوشیدنی های 
زندگی کم تحرک و مصرف الکل از دهه ۱۹۵۰ به 
محققان  که  است،  یافته  افزایش  توجهی  قابل  طور 
حدس می زنند با تغییر میکروبیوم های روده همراه 

باشد.
حال  در  سرطان  نوع   ۱4 میان  »در  گفت:  اوگینو 
نوع   ۸ گرفتند،  قرار  مطالعه  مورد  که  افزایش 
غذایی  بودند.  گوارشی  سیستم  به  مربوط  سرطان 
که می خوریم میکروارگانیسم های روده ما را تغذیه 
می کند. رژیم غذایی مستقیماً بر ترکیب میکروبیوم 
ها تأثیر می گذارد و در نهایت این تغییرات می تواند 

بر خطر و پیامدهای بیماری اثرگذار باشند.«
که  است  این  مطالعه  این  محدودیت های  از  یکی 
محققان اطالعات کافی از کشورهای با درآمد پایین 
و متوسط برای شناسایی روند بروز سرطان در طول 
جمع آوری  با  امیدوارند  محققان  نداشتند.  دهه ها 
تحقیقاتی  مؤسسات  با  همکاری  و  بیشتر  داده های 
بین المللی برای نظارت بهتر بر روندهای جهانی، این 

تحقیق را ادامه دهند.
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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

يادکرد

دزفول، شهر هزار زخم
 آرمان شريف

چهارم خرداد ب�ه ن�ام روز مقاومت، روز 
دزفول نامگذاري شده است. اما چه اتفاقي 
باعث شده تا اين ش�هر در ديباچه دفاع 
مقدس از چنين بالندگي و درخشندگي اي 
برخوردار باش�د. نوش�تار زير مروري بر 
ايستادگي دزفول در دفاع مقدس دارد. 
دزفول براي اولين بار در پنجم مهرماه مورد 
حم��الت توپخان��ه اي، در 11 مهرماه مورد 
حمالت هوايي و در 16 مهرماه 1359 مورد 
هجوم حمالت موشكي قرار گرفت. دشمن از 
ششمين روز جنگ )5 مهرماه 1359( اقدام 
به گلوله باران شهر كرد تا با تخليه دزفول از 
مردم، بتواند جاده دزفول- انديمشك را كه 
شاهرگ ارتباطي جنوب با مركز كشور بود، 
قطع كند و آن را به اش��غال خود درآورد. بر 
اس��اس گزارش هاي موجود، دشمن روزانه 
بيش از 50 گلوله توپ با توپخانه دوربرد خود 
به دزفول ش��ليك مي كرد كه ضمن مختل 
نمودن اوضاع زندگي، منجر به ش��هادت و 
مجروحيت تعداد زيادي از مردم ش��هر نيز 
مي ش��د. موضوع گلوله باران ش��هر، مردم 
را مس��تقيماً درگير مس��ئله ماندن يا فرار 
از ش��هر كرده بود و هر كس نظري داشت. 
دسترس ترين گزينه، پناه گرفتن در شوادن 
)پناهگاه هاي زيرزميني( و مهاجرت موقت 

به شهرك هاي اطراف بود. 
صبح 17 مهرماه س��ال 1359 س��اعت 7، 
ص��داي جمهوري اس��المي اي��ران خبري 
هولن��اك از جنگ تحميل��ي را اعالم كرد و 

عموم ملت ايران را در بهتي عجيب فرو برد. 
خبر مربوط به فاجعه اي وحش��تناك است 
كه ش��ب قبلش در دزف��ول رخ داده بوده: 
»پرتاب 4 فروند موشك غول پيكر زمين به 
زمين ارتش بعث ع��راق در ميان خانه هاي 

بي دفاع دزفول.«
اي��ن خب��ر ك��ه س��ابقه اي در جنگ هاي 
پيشين نداش��ت، به قدري هولناك بود كه 
چهره اي جديد از وحش��ي گري و جنايات 
جنگي بعثي ه��ا را به اثبات رس��اند. انفجار 
چن��د صدتن م��واد منفجره ت��ي ان تي در 
ميان خانه هاي ش��هر، ت��اوان مردماني بود 
كه شهر و كاش��انه خود را خالي نكرده و در 
برابر اش��غالگران ايس��تادگي كرده بودند. 
موش��ك هاي غول پيكر 16 مهرماه كه يكي 
از فاجعه بارترين حوادث هشت سال جنگ 
تحميل��ي را به خ��ود اختص��اص دادند، به 
مناطق و محله هاي قديمي شهر دزفول به 
نام محله چوليان، محله سياهپوشان، محله 
كل گزون و تقاط��ع خيابان آفرينش و بقعه 
سيدمحمود در مركز شهر اصابت نمودند و 
باعث شهادت 105 نفر و مجروحيت 300 

نفر از مردم بي دفاع شدند. 
اين حمالت به حدي فاجعه بار بود كه بعضي 
از مردم اكثر اعضاي خانواده خود را از دست 

دادند. تخريب كامل ده ها خانه و مس��جد و 
مغازه، قطع برق شهر و فوران آب منازل در 
محل حادثه و ايجاد حفره اي عميق و بزرگ 
و غيرقابل باور در محل اصابت موش��ك ها 
مشكالت عديده اي را براي امدادگران و مردم 
براي كمك رساني به آسيب ديدگان، پيش 
آورده بود به طوري كه هيچ كس نمي دانست 
در اين تلنبار خ��اك،  آجر، آهن و چوب كار 
را بايد از كجا شروع كند. مردم با چراغ قوه، 
فانوس، ش��مع و نور موتورسيكلت ها تالش 
داشتند در تاريكي شب به آخرين نفس هاي 
احتمال��ي در زير خ��اك كمك برس��انند. 
عمليات امداد و نجات تا صبح ادامه يافت و 
تا سه روز بعد از جست وجو به دنبال اجساد 
زير خروارها خاك همچنان بيمارس��تان با 
كادر درماني اندك خود، نه گنجايش حجم 
فراوان مجروحان را داشت و نه پيكر شهداي 
موشكي كه هر س��اعت بر تعداد آنها افزوده 
مي ش��د. اين براي اولين بار ب��ود كه پس از 
پيروزي انقالب اسالمي، اين تعداد از مردم 

يك جا به شهادت رسيده بودند. 
اعتقادات مذهبي و جانبداري هاي آگاهانه 
مردم دزفول از انقالب اس��المي به رهبري 
ام��ام خمين��ي)ره( كه حاص��ل جانبازي و 
شهادت مردان و زنان خداجوي اين ديار بوده 
است به عنوان محوري ترين دليل استقامت 
و پايداري مردم دزفول در برابر آنچه هويت 
ديني و دستاورد مبارزاتي آنان را مورد تهديد 
قرار مي داد و زمينه هاي بازگش��ت فرهنگ 
طاغوتي رژيم مطرود شاهنشاهي را فراهم 

مي كرد، مطرح اس��ت.  آنچه از ديرباز مردم 
مس��لمان دزفول را در حمايت و پشتيباني 
از اس��الم و علماي ديني نگه داشته و عليه 
هر حركت ضد ديني به ميدان آورده است، 
حضور چشمگير و پررنگ روحانيت در بين 

اقشار مختلف اين شهر بوده است. 
دزفول كه در جريان انقالب اسالمي با تقديم 
28 شهيد سرافراز و تعداد زيادي مجروح و 
جانباز، ميزان وفاداري خود را به نظام مقدس 
اسالمي نشان داد، در جريان جنگ تحميلي 
2600 شهيد تقديم اسالم نمود كه 711 تن 
از آنها در جريان حمالت موشكي، هوايي و 
توپخانه اي به اين شهر، به شهادت رسيدند. 
ش��هادت بي��ش از 80 نفر از مردم ش��هر با 
يك گلول��ه توپ و ش��هادت 13 نوجوان در 
يك مسجد و ش��هادت عروس و دامادى در 
ش��ب زفاف، گواه حضور زنده و هميشگی 
مردم در ش��هرى اس��ت كه به عنوان مركز 
پشتيبانی فرزندان خود در جبهه هاى جنگ 
درآمده بود و دشمن با انواع حمالت هوايی 
و تهديدهاى تبليغاتی و فشار هاي روحي و 
با اس��تفاده از منافقين داخلی اش در جهت 
تخليه ش��هر و ع��دم پش��تيبانی روحی از 
رزمندگان، نتوانس��ت در اراده مردم موحد 

اين شهر تزلزلی ايجاد نمايد. 

  عليرضا محمدي
س�وم خردادماه 1361 نه مقدمه اي بر حماسه 
خرمشهر است و نه مؤخره اي براي آن، در اين 
تاريخ هرچند خونين شهر آزاد شد، اما سرود 
حماسي اين شهر پيش تر با مقاومت بچه هاي 
آن در برابر تيپ هاي زرهي دشمن آغاز شده 
ب�ود. چنانكه پ�س از فتح خرمش�هر نيز اين 
شهر تا انتهاي دفاع مقدس خط مقدم مقابله 
با دش�من بعثي به ش�مار مي رفت. در آستانه 
سالروز حماسه آزادسازي خرمشهر، دقايقي 
با يكي از مدافعان خونين شهر همكالم شديم 
تا مروري بر وقايع منتهي به اش�غال اين شهر 
داشته باشيم. گفت وگوي ما با رزمنده جانباز 
عبدالوهاب خاط�ري زاده را پي�ش رو داريد. 

خود شما زاده خرمشهر هستيد؟
بله، من سال 40 در خرمشهر به دنيا آمدم. بزرگ 
شده خيابان ارديبهشت اين شهر هستم كه اكنون 
به نام خيابان شهدا شناخته مي شود. ما از بچه هاي 
انقالبي خرمش��هر بوديم و بعد از پيروزي انقالب 

فعاليت هايمان را در سپاه اين شهر ادامه داديم. 
پس به عنوان يک پاس�دار دوره اولي با 
اتفاقات منتهي به شروع جنگ و حمله 
بعثي ها به خرمش�هر آشنا هستيد؟ اگر 
مي شود از حال و هواي شهر در آن روزها 

بگوييد. 
يكي از اولي��ن وقايعي كه در خرمش��هر رخ داد، 
بحث فتنه خلق عرب بود. البته نام اين گروهك 
نبايد اين تصور را ايجاد كن��د كه همه عرب هاي 
خوزس��تاني يا خرمش��هري دنبال تجزيه طلبي 
بودند بلكه خيلي از مردم عرب زبان به عنوان يك 
مسلمان از انقالب اسالمي دفاع مي كردند. خلق 
عربي ها ظهورشان به س��ال 42 مي رسيد. همان 
زمان هم از طرف رژيم شاه مورد تعقيب قرار گرفته 
بودند. آنها بعد از شلوغي هاي انقالب دوباره سر و 
كله شان پيدا شد و بحث تجزيه خوزستان را دنبال 
كردند. ما پاسدارهاي خرمشهري هم دوشادوش 
پاسدارهايي كه از تهران يا ديگر نقاط كشور به شهر 

آمده بودند، با آنها مقابله كرديم. 
خلق عرب ها با عرب زبان هايي که انقالب 
را همراه�ي مي کردند، چ�ه برخوردي 

داشتند؟
به ما مي گفتند چرا با جمهوري اس��المي همراه 
شده ايد. ما هم سعي مي كرديم آنها را توجيه كنيم 
و اتفاقاً تعدادي از نيروهاي خلق عرب در برخورد با 
بچه هاي انقالبي توبه كردند و از گروه جدا شدند. 

سپاه خرمشهر اولين نهاد انقالبي بود که 
در اين شهر تشكيل شد؟

نه، در ابتدا ما هم مثل خيلي از ش��هرهاي ديگر 
كميته انقالب اسالمي تشكيل داديم. اما آيت اهلل 
شيخ شبير خاقاني كه تحت تأثير شيوخ مرتجع 
قرار گرفته بود، با تشكيل اين كميته مخالفت كرد 
و خودشان كميته خلق عرب و كميته فرهنگي 
خلق عرب را تش��كيل دادند. ما انقالبي ها هم در 
مقابل آنها كان��ون فرهنگي، نظامي مس��لمانان 
خرمشهر را تشكيل داديم. بعدها كه درگيري با 
خلق عرب جدي شد، پاس��دارهايي مثل شهيد 
جعفرجنگروي به شهرمان آمدند و شهيد جهان آرا 
طرح تشكيل سپاه اين شهر را ارائه داد. اما چون 
بايد مجوز تاسيس و فرماندهي سپاه از مركز صادر 
مي شد، شهيد جنگروي به عنوان اولين فرمانده 
سپاه خرمشهر معرفي ش��د. جهان آرا جانشين 
و معاون عمليات بود و شهيد عبدالرضا موسوي 
هم مسئول آموزش ش��د. دوره فرماندهي شهيد 
جنگروي خيلي كوتاه بود و بعد از ايش��ان، خود 
ش��هيد جهان آرا فرماندهي س��پاه خرمشهر را 

برعهده گرفت. 
در روزهاي منتهي به شروع جنگ، فتنه 

خلق عرب فروکش کرده بود؟
چند ماه مانده به ش��روع جنگ، آنها ديگر علني 
در ش��هر جوالن نمي دادند. در عوض دس��ت به 
بمب گذاري و عمليات تروريستي مي زدند. مثالً در 
بازار شهر بمب كار مي گذاشتند يا يكبار به داخل 
مس��جد جامع نارنجك پرتاب كردند و كارهايي 
از اين دس��ت انجام مي دادند. همان زمان مردم 
مرزنشين به ما خبر مي دادند كه جدايي طلب ها 
سالح هاي ش��ان را از عراق دريافت مي كنند. لذا 
يكي از افسران نيروي دريايي كه همراه بچه هاي 
انقالبي بود، پيش��نهاد بس��تن مرز را داد. شهيد 
جهان آرا از اين پيشنهاد استقبال كرد و پاسدارها 
به همراه داوطلبين مردمي شب ها در مرز نگهباني 
مي دادند. اين كار باعث درگيري هاي مرزي شد. 
چنانكه دشمن مناطق مرزي را با خمپاره و توپ 
مي كوبيد. در همي��ن درگيري ها دو پاس��دار به 
نام هاي موسي بختور و عباس فراهاني اسدي به 
شهادت رسيدند. البته ما از دشمن خيلي بيشتر 
تلفات گرفتيم و ضرب شست خوبي به آنها نشان 
داديم. در يك مقطع متوجه شديم ضد انقالب از 
طريق پلي كه به يكي از جزيره هاي مرزي منتهي 
مي شد، از داخل خاك عراق سالح وارد جزيره  و 
بعد از طريق نهرخين آنها را به داخل كشور قاچاق 
مي كند. يكي از بچه ها به نام حيدر حيدري كه آن 
زمان شايد 15 سال بيشتر نداشت، با تبحري كه در 
ساخت بمب هاي دست ساز كسب كرده بود، رفت و 
پل را منهدم كرد. حيدري بعدها در درگيري هاي 

مرزي به شهادت رسيد. 
يک مثلي در ميان ش�ما خرمشهري ها 
باب است که مقاومت خرمشهر 34 روز 
نيست بلكه 45 روز است، دليل اين حرف 

چيست؟
درگيري هاي مرزي از چند ماه قبل از شروع جنگ 
آغاز ش��ده بود، اما تقريبا 10 روز مانده به شروع 
رسمي جنگ، خود ارتش عراق مستقيماً مناطق 
مرزي را مورد تعرض قرار داد. به اصطالح بعثي ها 
شمشيرها را از رو بستند. در همين درگيري ها نيز 
حيدر حيدري و رحمان اقبال پور كه آر پي جي زن 
ماهري بود به شهادت رس��يدند. لذا ما معتقديم 
مقاومت خرمشهر 45 روز طول كشيد نه 34 روز. 
کمي از شهيد اقبال پور بگوييد. ايشان 

آرپي جي زن بودند؟
بله، رحمان در برابر حمالت خمپاره اي و توپخانه اي 
كه دشمن انجام مي داد، با آر پي جي پاسخ شان را 
مي داد. همان زمان يادم است آقاي قرضي به عنوان 
استاندار خوزستان به خرمش��هر آمد. گويي به او 
گزارش هايي داده شده بود. قرضي من را كه ديد، 
پرسيد: رحمان اقبال پور را مي شناسي؟ كجاست؟ 
گفتم: بله، چطور مگر؟ گفت: شنيدم كه 18 گلوله 
آر پي جي به عراقي ها شليك كرده است. رحمان 
مگر نمي داند هر كدام از اين موشك ها چند ميليون 
براي ما تمام مي شود؟ ما هم گفتيم مگر خود شما 
خبر نداريد عراقي ها با ما چه كار مي كنند؟ انتظار 

داريد دست روي دست بگذاريم و كاري نكنيم. 
بعثي ها همان 31 ش�هريور از مرز عبور 
کردند؟ برخورد مدافعان شهر با يورش 

زميني آنها چه بود؟
بله، بعد از شروع رسمي جنگ نيروهاي عراقي از 
مرز عبور كردند. 31 شهريورماه 59 من در داخل 
خرمشهر بودم كه شنيدم عراقي ها دارند مي آيند. 
خدابيامرز شهيد جهان آرا سه گردان تشكيل داد و 
قرار شد نيروهاي اين سه گردان يا به مناطق مرزي 
اعزام شوند يا ساير مناطق را پوشش دهند. يك 
گردان به فرماندهي ش��هيد رضا دشتي بود. رضا 

در جريان شناسايي هاي بعد از اشغال خرمشهر 
شهيد ش��د. من جزو نيروهاي رضا دشتي بودم. 
يك گردان هم به فرماندهي جانباز محمد نوراني 
تشكيل شد و س��ومين گردان هم به فرماندهي 
شهيد علي هاشميان بود. علي در دوران مقاومت 
شهر به شهادت رس��يد. وقتي جنگ شروع شد، 
شهيد جهان آرا به من و تعدادي از نيروها دستور 
داد به سمت مرز شلمچه برويم. ما رفتيم اما دشمن 
دورمان زد و به محاصره افتاديم. مجبور شديم از 
نوار مرزي حركت كني��م و خودمان را به گمرك 
شهر برسانيم. ساير نيروها فكر مي كردند ما اسير 
ش��ده ايم. بنابراين وقتي ما را داخل شهر ديدند 
خيلي خوش��حال ش��دند. چند روز بعد از شروع 
رسمي جنگ، دش��من خودش را به دروازه هاي 

شهر رساند. 
خود شما در جنگ و گريز شهري داخل 

خرمشهر حضور داشتيد؟
من تا آخري��ن روز در كنار س��اير مدافعان بودم. 
رزمندگان ديگري هم از آبادان، آغاجري، تهران 
و. . . به كمك ما آم��ده بودند. اما رفته رفته حلقه 
محاصره تنگ شد و چون ديگر نيروي تازه نفسي 
به ما ملحق نمي ش��د، هر رزمنده اي به شهادت 
مي رسيد، جايگزين نداش��ت. بچه ها با چنگ و 
دندان و با كمترين تسليحات و مهمات مقاومت 
مي كردن��د. به عن��وان نمونه ش��هيد قدرت اهلل 
رحيمي با كوكتل مولوتف يك تانك عراقي را از 
كار انداخت. قدرت در همان مقطع مقاومت شهر 
به شهادت رسيد. همين ش��هدا ثابت كردند كه 
خون بر شمشير پيروز است. آنها با مقاومت شان 
معادله جنگ را تغيير دادند. وگرنه كه دشمن قصد 

تصرف چند روزه تهران را داشت. در اوج مقاومت 
خونين ش��هر هر رزمنده اي مجروح مي شد، به 
عقب نمي رفت و تا توان داشت، مي جنگيد. خود 
شهيد رضا دشتي چند بار مجروح شد. زخم هايش 
عفوني شده بود و وقتي مي گفتيم برو پشت جبهه 
درمان كن، مي خنديد و مي گفت مي روم داخل 
شط شنا مي كنم بوي عفونت تنم مي رود! يا شهيد 
حسن طاهريان بار اول تركشي به سرش اصابت 
كرد. به شوخي مي گفتم هد زدي كه سرت تركش 
خورده؟ حسن بار دوم وقتي داش��ت با دوربين 
دشمن را رصد مي كرد تك تيرانداز عراقي زد به 
دستش و دوربين پرت ش��د. اين بار هم به عقب 
برنگشت تا اينكه دفعه سوم تركشي به شكمش 
خورد و شكمش را باز كرد. اينبار ديگر مجروح و 
به بيمارستان منتقل شد. خود من هم در جريان 
مقاومت دو بار مجروح ش��دم، يكبار تركشي به 
كمرم خورد و ب��ار ديگر زانويم مجروح ش��د. اما 
مجالي براي ترك شهر نبود. نهايتاً دشمن آنقدر 
فشار آورد كه در يك مقطع كوتاه به خيابان 40 
متري رسيد و خرمشهر در آستانه سقوط كامل 
قرار گرفت. توانستيم دوباره آنها را به عقب برانيم. 
در همين گير و دار يك شب كه قرار بود به عمليات 
برويم، آنقدر خسته بودم كه تقريبا بيهوش شدم. 
جاي من حس��ين حمزه اي رفت و به ش��هادت 
رسيد. به هرحال دش��من در يورش هاي بعدي 
از كمربندي وارد ش��د و اين بار به قس��مت هاي 
بيشتري از شهر تسلط پيدا كرد. آنها حتي به پل 
روي شط هم تسلط داشتند. هر كسي مي خواست 
از آن عبور كند تيربارچي دشمن مي زدش. بعضي 
از بچه هاي باقي مانده در داخل شهر مثل شهيد 

محمدرضا ربيعي زاده و شهيد محمد تقي عزيزان 
مجبور شدند از زير پل خودشان را به كوت شيخ 
برسانند. ربيعي زاده بعدها به ش��هادت رسيد و 

عزيزان در ثامن االئمه آسماني شد. 
وقتي که خرمشهر سقوط کرد، شما که 
زاده اين شهر بوديد و دلبستگي زيادي به 

آن داشتيد، چه کاري انجام مي داديد؟
ما در قسمت غربي شهر كه اين طرف كارون بود 
و هرگز س��قوط نكرد، ماندي��م و موضع گرفتيم. 
درست است كه شهرمان سقوط كرده بود، ولي ما 
به دنبال پس گرفتنش بوديم. شهيد رضا دشتي 
جمله جالبي داشت كه مي گفت: »ما بايد به غول 
ش��ط پيروز ش��ويم.« منظورش اين بود كه بايد 
از كارون عبور كنيم و براي شناس��ايي وضعيت 
دشمن به قسمت اشغالي ش��هر برويم. خودش 
هم مبتكر تيم هاي شناس��ايي شد. در اين تيم ها 
عالوه بر بچه هاي خرمشهر، رزمنده هاي ديگري 
مثل ش��هيد موحد دانش حضور داشتند. چون 
هيچ قايقي نداشتيم بچه ها با چهار تيوپ بزرگ 
كه داخل شان چهار تيوپ كوچك گذاشته شده 
بود، يك كلك درس��ت كردند. روي تيوپ ها هم 
تخته اي گذاش��ته بوديم. ناجي ش��ري زاده براي 
اولين بار با ش��نا آن طرف كارون رفت و طنابي را 
به اين طرف وصل كرد. هر شب كه براي شناسايي 
مي رفتيم، با كش��يدن همين طن��اب خودمان 
را به قس��مت اشغالي شهر مي رس��انديم. در اين 
شناس��ايي ها گاه درگيري هايي پي��ش مي آمد. 
شهيد رضا دش��تي در يكي از همين درگيري ها 
به شهادت رسيد. گاهي هم بچه هاي ما دشمن را 
از پا مي انداختند. مثاًل شهيد قاسم داخل زاده در 
يك عمليات شناسايي دو نفر از نيروهاي دشمن 
را به هالكت رساند. داخل زاده در عمليات الي بيت 

المقدس به شهادت رسيد. 
گفت وگوي ما قرار بود بيشتر مقطع قبل و 
پس از سقوط شهر را در پي داشته باشد، 
اما دوست داريم بدانيم لحظه آزادي شهر 

کجا بوديد و چطور اين خبر را شنيديد؟
من ج��زو نيروهاي تي��پ 22 بدر ك��ه عموماً از 
بچه هاي خرمشهري تشكيل شده بود در الي بيت 
المقدس شركت كردم. اما در روز 18 ارديبهشت 
مجروح شدم. دو گلوله به پايم خورد و براي درمان 
به مش��هد انتقالم دادند. آنجا بود كه خبر آزادي 
شهر را روي تخت بيمارستان شنيدم. خرمشهر 

آزاد شده بود. 

گفت وگوي »جوان« با عبدالوهاب خاطري زاده از رزمندگان مدافع خرمشهر
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حل جدول 3169

سردار و سرهنگ قالبی
 بازداشت شدند

به اهم  با اشاره  رییس پلیس پیشگیری تهران بزرگ 
پرونده های این پلیس در ایام گذشته از دستگیری یک 
سردار و یک سرهنگ قالبی، دستگیرشدن باند سرقت 

لوازم خودرو و ... خبر داد.
سرهنگ جلیل موقوفه ای با اشاره به برخی از مهمترین 
پرونده های پلیس پیشگیری در شبانه روز اخیر گفت: 
روزگذشته ماموران کالنتری بازار از طریق منابع خبری 
متوجه شدند که فردی با معرفی خود به عنوان سردار 
یکی از ارگان های نظامی اقدام به تردد در این محدوده 
و  صحت  سنجش  برای  ماموران  بررسی  است.  کرده 
سقم این موضوع آغاز شده و آنان متوجه شدند که این 
را سرتیپ تمام معرفی کرده است،  تنها خود  نه  فرد 

بلکه یک قبضه سالح جنگی نیز به همراه خود دارد.
وی با بیان اینکه بالفاصله اقدامات برای رسیدگی به 
این موضوع در دستور کار قرار گرفت،  گفت:  ماموران 
پلیس سریعا به محل فرستاده شدند و متهم را حین 
دستگیر  و  شناسایی  شهروندان  از  یکی  با  گفت وگو 
کردند. همچنین با بررسی های پلیسی و استعالم انجام 
شده مشخص شد که این فرد نظامی نبوده و در هیچ 
یک از ارگان های نیروهای مسلح مشغول به کار نیست. 
این فرد بدون داشتن کارت شناسایی، تنها با پوشیدن 
دومی  درجه سرتیپ  عالئم  و  آرم  نصب  و  فرم  لباس 
تردد  در سطح شهر  کلت جنگی  یک سالح  و حمل 

کرده بود.
موقوفه ای ادامه داد: در بررسی سوابق فرد مشخص شد 
که وی سابقه دار بوده و قبال هم چندین بار با همین 
عنوان مجرمانه دستگیر و روانه زندان شده است. در 
همین راستا نیز برای این فرد پرونده ای تشکیل شده 
و متهم با دستور قضایی و برای بررسی های بیشتر در 

اختیار ماموران پلیس آگاهی قرار گرفت.

دستگیری سرهنگ قالبی در میدان آزادی
دومین پرونده نیز مربوط به جعل عنوان مامور نظامی 
است، در همین زمینه رییس پلیس پیشگیری تهران 
بزرگ گفت:  به دنبال وقوع تصادفی در محدوده میدان 
آزادی و تماس شهروندان با مرکز فوریت های پلیسی 
نظر  مورد  محل  به  آزادی  کالنتری  ماموران   ،۱۱۰
در محل حاضر شدند  ماموران  وقتی  فرستاده شدند. 
پلیس  عوامل  از  را  خود  کرده بود،  تصادف  که  مردی 

آگاهی معرفی کرد.
به  ابتدایی  تحقیات  در  ماموران  اینکه  بیان  با  وی 
نیز  راستا  همین  در  گفت:  شدند،  مشکوک  فرد  این 
بررسی های آغازین ماموران برای شناسایی هویت این 
این فرد صحت  فرد آغاز و مشخص شد که اظهارات 
به  منجر  همچنین  بیشتر  بررسی های  است.  نداشته 
کشف یک عدد اسلحه کلت کمری، یک رشته دستبند 
فلزی،  بیسیم دستی و کارت شناسایی جعلی با درجه 

سرهنگی از خودروی این فرد شد.
متهم  بزرگ،  تهران  پیشگیری  پلیس  رئیس  گفته  به 
و  خود  جرم  به  کالنتری  به  انتقال  از  پس  ساله   4۰
همین  در  که  شد  معترف  شهروندان  از  کالهبرداری 
راستا نیز برای متهم پرونده ای تشکیل شده و این فرد 

برای ادامه روند رسیدگی به جرم روانه دادسرا شد.
باند سارقان لوازم خودرو متالشی شد  

خبر

جدول 3170

یک روانشناس با بیان اینکه برخی زوجین 
کرسی  به  در  سعی  زدن”  “غر  طریق  از 
مشترک  زندگی  در  خود  حرف  نشاندن 
نشاندن حرف  به کرسی  راه  دارند، گفت: 
خود در زندگی مشترک “غر زدن” نیست، 
از طریق مهارت گفتگو  باید  بلکه زوجین 
نیازها، خواسته ها و اهداف خود در زندگی 

مشترک را به همسر نزدیک کنند.
با تاکید بر اهمیت احترام  شبنم طلوعی، 
و اعتماد به همسر، حمایت از او و گوش  
زدن  غر  جای  به  حرف هایش  به  کردن 
زندگی  در  کردن”  “ناله  اصطالح  به  و 
مشترک، اظهار کرد: به جای آنکه زوجین 
دائما و به هنگام بروز اختالف در زندگی 
درباره  و  زده  غر  خود  همسر  به  مشترک 
مسائل پیش آمده ناله کنند، در ابتدا باید 
کنند  گوش  خود  همسر  صحبت های  به 
چراکه در بسیاری از مواقع نداشتن مهارت 
منجر  طرفه  دو  گفتگوی  یک  برای  کافی 
به ایجاد اختالفات در زندگی زناشویی می 
انتقاد  شود. بنابراین قبل از پیش داوری، 
و غر زدن به همسر باید به صحبت های او 

گوش دهیم.
دیده  کمتر  اینکه  بیان  با  روانشناس  این 
به  بتوانند  زدن  غر  با  زوجین  است  شده 
کرد:  تصریح  برسند،  خود  خواسته های 
سرزنش  جای  به  و  باشید  همسر  حامی 
تصمیمات  به  کنید.  تشویق  را  او  کردن 
میلتان  خالف  بر  اگر  حتی  مقابل  طرف 

باشد احترام بگذارید.
به گفته وی، اینکه هر مساله ای در زمان 
رخداد خود در زندگی مشترک حل شود 
بسیار حائز اهمیت است و زوجین نباید به 

ایجاد  اختالفات  و  مسائل  کنار  از  راحتی 
شده عبور کنند چراکه به تعویق انداختن 
حل مسائل باعث ایجاد کدورت و غر زدن 

در موقعیت های مختلف می شود.
نظیر  جمالتی  که  است  معتقد  طلوعی 
را کردی”،  اینکه “مثل همیشه فالن کار 
“چون فالن کار را انجام دادی نتیجه فالن 
تکرار  را  کار  فالن  که  هم  “باز   و  شد” 
کردی”  زوجین را از هم دور کرده و تنها 

لجبازی طرف مقابل را تحریک می کند.
این روانشناس با بیان اینکه زوجین نباید 
زندگی را با غر زدن و نالیدن به کام خود 
و اطرافیان تلخ کنند، این را هم گفت که 
همسر  زدن  غر  از  مردان  هم  و  زنان  هم 

آفت  زدن  غر  گفت  می توان  و  بی زارند 
خطرناک زندگی مشترک است.

زمانی  می آید  پیش  بعضا  داد:  ادامه  وی 
با همسر  را  موضوعی  زوجین  از  یکی  که 
خود مطرح می کند و همسر به آن مساله 
زوجه  یا  زوج  می دهد،  نشان  بی توجهی 
دوباره و چندباره خواسته خود را یادآوری 
می کند. این در حالی است که وقتی انجام 
گوشزد  خود  همسر  به  بار  یک  را  کاری 
می کنید و او انجام نمی دهد بیان صد باره 
شرایط  این  در  نمی برد.  پیش  را  کار  آن 

تنها به غر زدن متهم می شوید.
طلوعی در پایان سخنان خود با بیان اینکه 
غر زدن نتیجه ای جز فاصله گرفتن زوجین 

از یکدیگر ندارد، خطاب به زوجین جوان 
توصیه کرد: با ناله کردن و غر زدن همسر 
با  از خود دور می کنید، حتی اگر حق  را 
شما هم باشد اما لحن آزار دهنده غر زدن 
بر حجم مشکالت می افزاید  ناله کردن  و 
می کند  بیدار  همسر  در  را  حس  این  و 
نیست.  زندگی شما  در  ارزشی  با  فرد  که 
خوشبخت  زوجین  که  نکنید  فراموش 
تحلیل واقع بینانه ای از شرایط، چالش ها و 
مشکالت زندگی مشترک دارند. با غر زدن 
و نالیدن به سمت حل واقع بینانه مسائل 
گام بر نمی دارید بلکه باید از طریق مهارت 
گفتگو، نیازها، خواسته ها و اهداف خود در 
زندگی مشترک را به همسر نزدیک کنید.

 جلسه قرائت رأی پرونده زورگیر مسلح اتوبان 
از  تعدادی  و  متهم  وکیل  حضور  با  نیایش 
شهروندانی که توسط متهم مورد خفت گیری و 
زورگیری واقع شده بودند در شعبه ۱۵ دادگاه 
از  پرونده  حکم  و  شد  برگزار  اسالمی  انقالب 
به  حضوری  صورت  به  صلواتی  قاضی  سوی 

متهم ابالغ شد.
به گزارش ایرنا از مرکز رسانه قوه قضاییه، پس 
دادگاه  جلسه  برگزاری  و  قانونی  روال  طی  از 
رسیدگی به پرونده و اخذ دفاعیات متهم، صبح 
به  صادره  حکم  شهریور«   ۲۱ »سه شنبه  روز 

متهم ابالغ شد.
اتهامات  به  اشاره  با  صلواتی  ابوالقاسم  قاضی 
فرزند  اللهی  حبیب  امان  متهم  گفت:  متهم 
گزارش  به  عنایت  با  عماد  به  معروف  عبداهلل 
ماموران فراجا، اقاریر صریح خود مبنی بر ۲۰ 
فقره سرقت به روش زورگیری، شکایت حداقل 
۵۰ شاکی، فیلم زورگیری در سرقت مقرون به 
نیایش و شهید چمران، مواجه  اتوبان  آزار در 

شاهدان  اظهارات  شکات،  با  متهم  حضوری 
اینکه  بر  دایر  قانونی  پزشکی  نظریه  عینی، 
زمان ارتکاب جرم عالیمی از اخالل بارز روان 
کنترل  و  تمیز  قوه  فقدان  موجب  که  پزشکی 
اتهام محاربه  به  است،  نشده  احراز  باشد  اراده 
از طریق کشیدن سالح و مشارکت در سرقت 
مسلحانه مقرون به آزار در شب به حکم اعدام 

محکوم شد.
قاضی صلواتی گفت: متهم در مورد مشارکت 
در سرقت های مقرون به آزار در روز و شب به 
تحمل ۲۰ سال حبس و در خصوص مشارکت 
در ۲۹ فقره سرقت گوشی تلفن همراه در روز 
تلفن  گوشی  سرقت  فقره   ۱۶ در  مشارکت  و 
همراه در شب به تحمل پنج سال حبس و در 
با همه سرقت ها و گرفتن اموال شکات  رابطه 

به رد مال محکوم شد.
وی افزود: با توجه به اقدامات متهم که امنیت 
و آسایش و آرامش مردم و جامعه را به مخاطره 
محرز  دادگاه  برای  وی  محاربه  است،  انداخته 

مائده  سوره   ۳۳ شریفه  آیه  استناد  به  و  شده 
مواد ۲۷۹، ۲۸۱، ۲۸۲، ۷۰۹، ۷۱۰، ۷۱۳،  و 
و  اسالمی مصوب ۱۳۹۲  قانون مجازات   ۷۱4
مواد ۶۵۲، ۶۵۷، ۶۶۷، ۷۲۳ از قانون مجازات 
شده  صادر  فوق  حکم   ۱۳۷۵ مصوب  اسالمی 

است.
صادره  حکم  اینکه  بیان  با  صلواتی  قاضی 
دیوان  در  خواهی  فرجام  قابل  روز   ۲۰ ظرف 
عالی کشور است، گفت: این حکم عبرتی است 
برای زورگیران، سارقان مسلح، اراذل و اوباش و 
کسانی که امنیت و آسایش مردم را به مخاطره 
می اندازند و این افراد بدانند که با برخورد قاطع 
و بدون اغماض و تعارف و بدون ارفاقات قانونی 

مواجه خواهند شد.
و  زورگیری  فقره  یک  وقوع  ایرنا،  گزارش  به 
سرقت از یک زن در ترافیک بزرگراه نیایش و 
انتشار فیلمی از این سرقت در فضای مجازی، 
موجب شد تا موضوع رسیدگی در دستور کار 
تیمی از کارآگاهان اداره هجدهم پلیس آگاهی 

قرار گرفت.
سال  مرداد   ۲۷ پایتخت  آگاهی  پلیس  رئیس 
جاری از دستگیری این سارق خبر داد و هفتم 
و  عمومی  دادستان  صالحی  علی  نیز  شهریور 
و  مجرمیت  قرار  که  کرد  اعالم  تهران  انقالب 

با  نیایش  بزرگراه  مسلح  سارق  کیفرخواست 
به دادگاه  پرونده  این  و  اتهام »محاربه« صادر 

ارسال شده است.
دادگاه رسیدگی به اتهامات متهم پرونده خفت 
گیری اتوبان نیایش ۱۹ شهریور با حضور 4۰ 
شاکی در شعبه ۱۵ دادگاه انقالب و به ریاست 
علی  و  شد  برگزاری  صلواتی  ابوالقاسم  قاضی 
استان  دادگستری  کل  رئیس  مهر  القاصی 
از  عالی قضایی  تهران ۲۱ شهریور در شورای 
نیایش  بزرگراه  سارق  برای  اعدام  صدور حکم 

خبر داد.

برای به کرسی نشاندن حرف خودتان؛

لطفا ُغر نزنید و ناله نکنید

افزایش موارد ابتال به سرطان
 در افراد زیر ۵0 سال

درس عبرتی برای زورگیران، سارقان مسلح و اراذل و  اوباش؛

حکم اعدام برای  زورگیر مسلح بزرگراه نیایش ابالغ شد



خط قرمز ستاد اربعین
 امنیت و سالمت زائران است 

خالء نظارتی مورد ادعای آژانس
 مبنای حقوقی ندارد

صفحه )4(صفحه )4(

 رئیس ستاد مرکزی اربعین خط قرمز این ستاد را امنیت و سالمت 
تصمیمی  مرزها،  شدن  بسته  اعالم  کرد:  اظهار  و  عنوان  زائران 
شجاعانه و برای حفظ سالمت زائران بود.  سید مجید میراحمدی 
در گفت وگویی با اشاره به آخرین اقدامات انجام شده در تسهیل 
تردد زائران اربعین حسینی)ع( گفت: گرمای هوا و تراکم جمعیت 

دو مولفه بسیار تاثیرگذار در اربعین امسال بود و در نشست ...

سخنگوی سازمان انرژی اتمی ایران در پاسخ به برخی گفته های 
مبنای  آژانس  ادعای  مورد  نظارتی  خالء  گفت:  آژانس  مدیرکل 
کمال  آژانس  ادعایی  مکان  سه  درخصوص  ایران  ندارد.  حقوقی 
برخی  به  پاسخ  در  کمالوندی  بهروز  است.   داشته  را  همکاری 
اسالمی  جمهوری  پاسخ  درخواست  و  آژانس  مدیرکل  گفته های 

ایران به سواالت آژانس اظهار کرد: بیان وجود خالء نظارتی...
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 شهرستان دنا به یک کارگاه 
عمرانی تبدیل شده است

برای به کرسی نشاندن حرف خودتان؛

لطفا ُغر نزنید
ناله نکنید

رئیس شبکه بهداشت و درمان کهگیلویه اعالم کرد:

زائران بعد از بازگشت 
غربالگری می شوند

رئیس شبکه بهداشت و درمان کهگیلویه  از غربالگری 
پس  اربعین  زائران  گفت:  و  داد  خبر  اربعین  زائرین 
از بازگشت به شهرستان، غربالگری می شوند.  سید 
ستاد  نشست  در  شنبه  سه  شامگاه  تقوی  منصور 
گذشته  روز   4۵ طول  در  افزود:  شهرستان،  کرونای 
از دست دادیم که  اثر کرونا  بر  را  نفر  پنج  متأسفانه 
به  اشاره  با  تقوی  است.  کننده ای  نگران  بسیار  آمار 
بیمارستان  در  بستری  نفر   ۶ حاضر  حال  در  اینکه 
متأسفانه  کرد:  ابراز  دارد،  وجود  شهرستان  معین 
وضعیت دو نفر از افراد بستری شده وخیم است. وی 
با اشاره به اینکه مردم در استفاده از ماسک، رعایت 

فاصله گذاری و سایر نکات بهداشتی کم توجه...

استراتژیک  بررسی های  مرکز  رئیس 
ریاست جمهوری، عزم رئیس جمهور، دولت و 
حاکمیت برای رسیدگی به وضعیت نخبگان و 

بهبود شرایط آنان را جدی دانست.
محمدصادق خیاطیان روز دوشنبه در نشست 
»بررسی پیش نویس آیین نامه اجرایی جذب، 
بازگشت نخبگان«،  نگهداشت، تعامل موثر و 
نخبگان  موضوع  پیگیری  اینکه  به  اشاره  با 
مرکز  کار  دستور  در  آنان  مسائل  بررسی  و 
بعد  افزود:  دارد،  قرار  استراتژیک  بررسی های 
از جلسه رئیس جمهور با روسای دانشگاه های 
آیت اهلل  نخبگان،  وضعیت  در خصوص  کشور 
کاربردی  راهکارهای  ارائه  و  پیگیری  رئیسی 
بررسی های  مرکز  به  را  زمینه  این  در 
بررسی های  مرکز  رئیس  سپرد.  استراتژیک 
اینکه  بیان  با  جمهوری  ریاست  استراتژیک 
حل و فصل موضوع نخبگان الزاماتی دارد که 
باید تالش شود در »آیین نامه اجرایی جذب، 
نگهداشت، تعامل مؤثر و بازگشت نخبگان« به 
دولت ارائه شود، تصریح کرد: در این آیین نامه 
باید ضمن بیان راهکارها، یک برنامه عملیاتی 
خاطرنشان  خیاطیان  شود.  ارائه  و  تدوین 
هستیم  روبرو  آن  با  امروز  که  واقعیتی  کرد: 
به رغم  مهاجرت  موضوع  در  که  است  این 
مختلف  دستگاه های  در  که  تالش هایی  تمام 
برنامه  یا  سیاست  یک  شده،  انجام  تاکنون 
این رو در تالشیم  از  اجرایی منسجم نداریم 
تهیه یک  در  قدمی  آیین نامه،  این  ارائه  با  تا 
طرح ملی که وظایف تمامی دستگاه ها در آن 
مشخص باشد، برداریم. اگرچه سند راهبردی 
کشور در امور نخبگان تدوین شده، اما هنوز 
وی  است.  نشده  تبدیل  طرح  و  برنامه  به 
توجه جدی تصویر پدیده مهاجرت در فضای 
حائز  را  کشور  غیررسمی  و  رسمی  رسانه ای 
اهمیت خواند و با یادآوری ضرورت حساسیت 
نسبت به انگاره سازی های غیر واقعی در این 
زمینه، گفت: در عین حال که این مسئله قابل 
انکار نیست اما متاسفانه در این حوزه با یک 
بزرگ نمایی دور از واقعیت در فضای رسانه ای 

کشور مواجه هستیم. ما در خصوص...

و  دنا  بویراحمد،  شهرستان های  مردم  نماینده 
گفت: شهرستان  اسالمی  مجلس شورای  در  مارگون 
و  شده  تبدیل  عمرانی  کارگاه  یک  به  هم اکنون  دنا 
را  نیاز  مورد  همه خدمات  زمان  یک  در  نتوان  شاید 
و  دولت  تعامل  و  همکاری  با  وارم  امید  اما  داد  ارائه 
بهتر شود. مهدی روشنفکر  به روز  مردم شرایط روز 
روز سه شنبه  در حاشیه میز خدمت که  به همراه 
بود  تشکیل شده  پاتاوه  در  دنا   مسئوالن شهرستان 
پای درخواست ها،مشکالت  مردم این بخش نشست.   
روشنفکر اظهار داشت: همدلی و تعامل مطلوبی میان 

مردم با دولت وجود دارد و یک سال از روی کار...

نماینده بویراحمد ودنا  عنوان کرد:

2

2

2 4

معاون سیاسی استاندار عنوان کرد:

 بیکاری جوانان
 تحصیل کرده در استان  

دردآور است

دادستان گچساران:

 ۲نفر از عامالن درگیری 
بیمارستان شهید رجایی 

دستگیر شدند

عزم دولت برای رسیدگی به 
وضعیت نخبگان جدی است

2

2

معاون عمرانی استاندار کهگیلویه و بویراحمد عنوان کرد؛

برای جذب اعتبارات
 چاره اندیشی کنید

3

عضو کمیسیون امنیت ملی مجلس شورای اسالمی با 
منطقه  در  پهپادی  ایجاد شبکه  با  آمریکا  اینکه  بیان 
به دنبال دلجویی از متحدان منطقه ای خود از جمله 
گفت:  است،  صهیونیستی  رژیم  و  سعودی  عربستان 
پوسیده  طناب  با  باشند  مراقب  منطقه  کشورهای 
خلیج  باتالق  گرفتار  را  خود  و  نروند  چاه  به  آمریکا 

فارس نکنند.
 فدا حسین مالکی در مورد ایجاد شبکه پهبادی آمریکا 
در خاورمیانه گفت: اقدام جدید دولت آمریکا در ایجاد 
یک شبکه پهپادی منطقه ای در خاورمیانه با همکاری 
آمریکا  و  نیست  جدیدی  اقدام  صهیونیستی،  رژیم 
همیشه در صدد ایجاد اتحاد منطقه ای علیه ایران بوده 
است. عضو کمیسیون امنیت ملی و سیاست خارجی 
کرده اند  اعالم  آمریکا  مقامات  کرد:  تصریح  مجلس 
کنترل  ای،  منطقه  پهپادی  ایجاد شبکه  از  هدف  که 
تحرکات نظامی و نفوذ منطقه ای ایران است زیرا اخیرا 
نیروی دریایی مقتدر ارتش و سپاه پاسداران از زیاده 
خلیج  در  آمریکایی  ناوگان  مشکوک  حرکات  و  روی 
فارس با قدرت جلوگیری کردند، لذا این اقدام آمریکا 
هیچ  اما  گیرد  می  شکل  ایران  قدرت  با  مقابله  برای 
خللی در اراده نیروهای نظامی ایران برای حراست از 

مرزها ایجاد نخواهد کرد.

آمریکا با خیمه شب بازی می خواهد
 قدرت پهپادی خود را به رخ کشورهای منطقه 

بکشند
ایرانی به  با اشاره به موضوع فروش پهپادهای  مالکی 
ایران  راهبردی  شریک  روسیه،  داشت:  بیان  روسیه 
بوده و قرار است ایران، پهپادهای خود را به این کشور 
بفروشد این موضوع نگرانی برای آمریکایی ها به دنبال 
داشته و آنها سعی می کنند با خیمه شب بازی قدرت 

پهپادی خود را به رخ کشورهای منطقه بکشند.
نماینده مردم زاهدان در مجلس قدرت پهپادی ایران 
را تضمین کننده تامین صلح و ثبات در منطقه خواند 
منطقه  در  تنش  دنبال  به  گاه  هیچ  ایران  گفت:  و 
صلح  ایجاد  در  خود  قدرتمند  نقش  همیشه  و  نبوده 
و ثبات را به خوبی ایفا کرده است، اما آمریکا و رژیم 
صهیونیستی همیشه کانون ناامنی در منطقه بودند و 
سعی دارند با تحرکات نظامی در خلیج فارس نظم و 

امنیت منطقه را به خطر بیندازند.
پروژه ایران هراسی آمریکا در منطقه را  

شکست خورده است
وی با بیان اینکه ایران به عنوان کشوری قدرتمند در 
دریای عمان و خلیج فارس سعی کرده تا در حراست 

داشت:  اظهار  باشد،  تاثیرگذار  منطقه  از  حفاظت  و 
وعده آمریکا به هم پیمانانش در منطقه  برای تشکیل 
سیاست  راستای  در  خاورمیانه  در  پهپادی  شبکه 
اوکراین  تحوالت  الشعاع  تحت  آمریکا  جلوی  به  فرار 

برنامه ریزی شده است.
عضو کمیسیون امنیت ملی و سیاست خارجی مجلس 
پروژه ایران هراسی آمریکا در منطقه را شکست خورده 
دانست و گفت: نیروی دریایی و هوایی ارتش جمهوری 
اسالمی با دقت مسائل منطقه را رصد می کنند. امریکا 
می داند، نیروی دفاعی ایران  نسبت به حریم مرزها و  
حوزه استحفاظی خود حساسیت دارد  و هر تحرکی 

در منطقه را با قاطعیت پاسخ می دهد.

کشورهای منطقه با با طناب پوسیده آمریکا
 به چاه نروند

صلح  تامین  برای  داشت:  بیان  زاهدان  مردم  نماینده 
و ثبات پایدار در منطقه  از کشورهای منطقه انتظار 
داریم که مراقب باشند با طناب پوسیده آمریکا به چاه 

نروند و خود را گرفتار باتالق خلیج فارس نکنند.
عضو کمیسیون امنیت ملی و سیاست خارجی مجلس 
اظهار داشت: آمریکا با این  اقدام به دنبال دلجویی از 
از جمله  عربستان سعودی  متحدان منطقه ای  خود 
و رژیم صهیونیستی است  و در این چهارچوب سعی 
دارد این پیام را برساند که آمریکا همچنان در کنار آن 
ها است و دغدغه های آن ها در رابطه با اوج گیری 

قدرت ایران را به خوبی درک می کند.
در  تازگی  به  ژورنال  استریت  وال  آمریکایی  نشریه   
ایجاد  برای  آمریکا  دریایی  نیروی  برنامه  از  گزارشی 
برخی  همکاری  با  خاورمیانه  در  پهپادی  شبکه  یک 
با هدف رصد  رژیم صهیونیستی  و  منطقه  کشورهای 
تحرکات نظامی ایران خبر داد که حوزه عملیاتی آن 
از کانال سوئز تا مناطق مجاور آب های سرزمینی ایران 

در خلیج فارس را در بر می گیرد.
این اقدام، در شرایطی صورت می گیرد که این کشور 
تالش کرده جای خالی خود را که با عقب بردن ناوهای 
هواپیمابر، بالگردبر و ناوشکن ها از خلیج فارس و دریای 
عمان به وجود آمده و موجب وحشت وابستگان او شده 
بود را با اتصال منطقه مورد غصب رژیم صهیونیستی 
و ارتش کودک کش آن به فرماندهی سنتکام، جبران 
و   نماند  پاسخ  بی  ایران  سوی  از  اقدام  این  که  کند 
رئیس ستادکل نیروهای مسلح هفته گذشته با ارسال 
پیام هشدار به کشورهای میزبان پایگاههای آمریکایی 
در منطقه، نسبت به همکاری آنها با رژیم صهیونیستی 

هشدار داد.

سید  آیت اهلل  چهارشنبه  روز  سفر  آستانه  در  خارجه  امور  وزارت  اقتصادی  دیپلماسی  معاون 
ابراهیم رئیسی به ازبکستان برای حضور در بیست و دومین اجالس سران سازمان همکاری 

شانگهای، گفت: عضویت رسمی ایران در شانگهای در نشست سمرقند مشخص خواهد شد.
مهدی صفری در گفت وگویی خاطرنشان کرد: وزارت امور خارجه در این مدت 4۰۰ تا ۵۰۰ 

قرارداد در این زمینه با هماهنگی دیگر ارگان ها تنظیم کرده است.
معاون دیپلماسی اقتصادی وزارت امور خارجه با بیان اینکه رئیس جمهور عالوه بر حضور در 
نشست سران سازمان همکاری شانگهای، سفری دوجانبه  به ازبکستان خواهد داشت، گفت: 
روابط با ازبکستان رشد بسیار خوبی داشته است و حدود ۱۸ تا ۲۳ سند در بخش های مختلف 

از جمله انرژی برای امضا آماده شده که البته ممکن است تعداد این اسناد بیشتر هم باشد.  
صفری یادآور شد: این سفر می تواند بسیار پربار باشد و تجارت ما بعد از این سفر در حوزه 

ترانزیت جهش باالیی خواهد داشت.
وی تصریح کرد: ازبکستان یکی از کشورهای واسطه ترانزیت ریلی و جاده ای است و می توانم 
بگویم بیشترین کامیون های ما به مقصد قزاقستان و ازبکستان و قرقیزستان از ازبکستان عبور 

می کنند.  
معاون دیپلماسی اقتصادی وزیر امور خارجه ادامه داد: در زمینه ریلی دو مسیر داریم یکی 
و  ترکمنستان  ازبکستان-  قزاقستان-  مسیر  دیگر  و   ایران  ترکمنستان-  قزاقستان-  مسیر 
سرخس است.  بنابراین ازبکستان هم از لحاظ ترانزیت ریلی برای ما مهم است اما از لحاظ 
و  شده  انجام  مورد  این  در  خوبی  بسیار  توافقات  و  دارد  بیشتری  اهمیت  کامیونی)جاده ای( 
خواهد شد و می توانیم محصوالت خود را در بخش های فوالد و مصالح ساختمانی را به آنجا 

صادر کنیم.
صفری در مورد عضویت ایران در سازمان همکاری شانگهای گفت: حضور ما به عنوان عضو 
پس از این سفر مشخص خواهد بود. این بار مهمانان زیادی از جمله آذربایجان دعوت شده اند 
و کشورهای مختلفی اکنون به شکل ناظر و مهمان ویژه شرکت می کنند. همچنین حدود ۱۹ 
کشور در این اجالس حضور خواهند داشت. اگر شانگهای را حتی با ناظران مقایسه کنیم از 
لحاظ وزن، جمعیت و وسعت خاک و سهم اقتصادی قابل مقایسه با جایی نیست. مثال به لحاظ 
جمعیت هند و چین، از نظر انرژی ایران و روسیه و به لحاظ ترانزیت چین، روسیه و قزاقستان 

اعضای این پیمان هستند.
وی ادامه داد: در این اجالس فارغ از مسائل مالی، ۲ عامل اصلی یعنی ترانزیت و انرژی برای 

ما در اولویت باالیی قرار دارد و اولویت اول ما ترانزیت است.
وی ادامه داد: در چند سال گذشته هیچ قطار چینی از ایران به اروپا ترانزیت نداشته است. 
این می تواند یکی از نکات مثبتی باشد. بنابراین موضوع ترانزیت به ویژه از شمال به جنوب 

برای ما مهم است.
معاون دیپلماسی اقتصادی وزارت امور خارجه افزود: همچنین موضوع انرژی هم برای ما از 
اهمیت باالیی برخوردار است چرا که مشتریان خاص خود را خواهیم داشت. کشورهای چین، 
از  هم  قرقیزستان  و  تاجیکستان  ازبکستان،  و   دارند  باالیی  انرژی  مصارف  پاکستان  و  هند 

مشتریان انرژی ما هستند.
توسط   )PRC( شانگهای  در   ۲۰۰۱ ژوئن   ۱۵ در   )SCO( شانگهای  همکاری  سازمان    

قزاقستان، چین، قرقیزستان، روسیه، تاجیکستان و ازبکستان تاسیس شد.

آمریکا دنبال ایجاد شبکه پهپادی در خاورمیانه؛

کشورهای منطقه با طناب پوسیده به چاه نروند
عضویت رسمی ایران در شانگهای

 در نشست سمرقند مشخص می شود

امام صادق علیه السالم
َمن أتی َقبَر الُحَسیِن علیه السالم ماِشیا َكتََب اللُهّ لَُه بُِكلِّ ُخطَوٍة ألَف َحَسنٍَة،

 و َمحا َعنُه ألَف َسیِّئٍَة، و َرَفَع لَُه ألَف َدَرَجٍة.
»هر كس پیاده به نزد قبر حسین علیه السالم بیاید، خداوند، برای هر قدمش 

هزار َحَسنه می نویسد و هزار زشتكاری را از او می ُزداید و او را هزار درجه،
 باال می بَرد«. 
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توصیه محققان آلمانی؛
یک ساعت پیاده روی در طبیعت
 به کاهش استرس کمک می کند

یک مطالعه جدید نشان داد که ۶۰ دقیقه پیاده 
روی در طبیعت باعث کاهش فعالیت در مناطق 

مغزی درگیر در پردازش استرس می شود.
اختالالت  از  باالتری  نرخ  با  شهرها  در  زندگی 
سالمت روان همراه بوده است. نتایج یک مطالعه 
در  روی  پیاده  دقیقه   ۶۰ که  داد  نشان  جدید 
مغز  مناطق  در  فعالیت  کاهش  باعث  طبیعت 

درگیر در پردازش استرس می شود.
فعالیت مغز در آن مناطق پس از ۶۰ دقیقه پیاده 

روی در محیط شهری ثابت ماند.
بیماری های  از  باالتری  میزان  مطالعه  چندین 
با  مقایسه  در  مناطق شهری  در  را  روانی جدی 

روستایی نشان داده اند.
 ،۲۰۱۲ سال  در  متاآنالیز  یک  مثال،  عنوان  به 
افزایش خطر ابتالء به اسکیزوفرنی را برای افرادی 

که در شهرها زندگی می کنند، نشان داد.
در  که  افرادی  اند  داده  نشان  دیگر  تحقیقات 
در  را  بیشتری  فعالیت  می کنند،  زندگی  شهرها 
جمله  از  احساسات  که  مغزی  ناحیه  آمیگدال، 
ترس و استرس را تنظیم می کند، تجربه می کنند.

توسعه  مؤسسه  محققان  جدید،  مطالعه  یک  در 
سالمت  فواید  آلمان،  در  پالنک  ماکس  انسانی 

روان طبیعت را بررسی کردند.
محققان به دنبال یافتن این موضوع بودند که آیا 
میزان باالتر بیماری های روانی در مناطق شهری 
افرادی است که دسترسی کمتری به  مربوط به 
طبیعت دارند. محققان برای تعیین فرضیه خود، 
فعالیت مغز ۶۳ شرکت کننده سالم را با استفاده 
عملکردی  مغناطیسی  تشدید  تصویربرداری  از 
در  ساعته   ۱ پیاده روی  از  بعد  و  قبل   )fMRI(
یک جنگل یا یک خیابان خرید پرترافیک مورد 

بررسی قرار دادند.
شرکت کنندگان در مطالعه شامل ۲۹ زن و ۳4 
طول  در  بودند.  سال   4۷ تا   ۱۸ سنین  در  مرد 
اسکن، آنها چندین تمرین برای شرکت کنندگان 
داشتند که دو مورد از آنها در مطالعه مورد بحث 
قرار گرفت. در اولین تمرین به شرکت کنندگان 
نشان  زن   ۱۵ و  مرد  چهره   ۱۵ از  تصاویری 
را  خنثی  و  ترسناک  چهره  حاالت  که  شد  داده 
نشان می داد. مقاله در مورد این مطالعه توضیح 
شرکت کنندگان  به  دوم،  تمرین  در  که  می دهد 
وظایف محاسباتی ذهنی داده شد. پس از تکمیل 
اسکن ها، ۳۱ شرکت کننده در یک خیابان شلوغ 
 ۳۲ که  حالی  در  کردند،  روی  پیاده  برلین  در 
»سونجا  زدند.  قدم  شهری  جنگل  یک  در  نفر 
باره  این  تیم تحقیق، در  سودیماک«، سرپرست 
می گوید: »نتایج مطالعه ما نشان می دهد که تنها 
پس از یک ساعت پیاده روی در طبیعت، فعالیت 
در نواحی مغز درگیر در پردازش استرس کاهش 
تحقیق  »این  سودیماک،  گفته  به  می یابد.« 
نشان می دهد که پیاده روی در طبیعت می تواند 
ایجاد  برابر  در  پیشگیرانه  اقدام  یک  عنوان  به 
محیط  منفی  تأثیر  و  روانی  سالمت  مشکالت 

شهری بر سالمت روان باشد«.

مطالعات نشان می دهد؛
تاثیر تغییر رژیم غذایی بر کاهش ریسک 

قلبی افراد مبتال به فشارخون
محققان دریافتند که تغییرات سبک زندگی برای 
کاهش فشار خون سیستولیک به زیر ۱۳۰ میلی 
سکته  و  قلبی  حمله  از  است  ممکن  جیوه  متر 
مورد  تغییر  چندین  میان  در  کند.  جلوگیری 
رژیم  مانند  شده،  گرفته  نظر  در  زندگی  سبک 
این  غیره،  و  بدنی  فعالیت  وزن،  کاهش  غذایی، 
کاهش  بر  تأثیر  بیشترین  که  داد  نشان  مطالعه 
حوادث قلبی عروقی ممکن است ناشی از اتخاذ 
توقف  برای  غذایی  رویکردهای  با  غذایی  رژیم 
 DASH فشار خون باال موسوم به رژیم غذایی
پذیرش  که  داد  نشان  تحلیل  و  تجزیه  باشد. 
گسترده مداخالت غیردارویی در بزرگساالن کم 
خطر ایاالت متحده با فشار خون باال در مرحله 
رویداد   ۲۶۰۰۰ به  نزدیک  از  است  ممکن   ۱
بیماری قلبی عروقی و از ۲۹۰۰ مرگ جلوگیری 
هزینه های  در  دالر  میلیارد   ۱.۶ حدود  و  کند 
سال  ده  طی  در  مرتبط  بهداشتی  مراقبت های 
صرفه جویی کند. بر اساس تحقیقات جدید، در 
میان چندین تغییر شیوه زندگی که ممکن است 
موارد بیماری قلبی عروقی را کاهش دهد، اتخاذ 
برای  )رویکردهای غذایی   DASH رژیم غذایی 
توقف فشار خون باال( ممکن است بیشترین تأثیر 
را برای بزرگساالن جوان و میانسال مبتال به فشار 
خون مرحله ۱ داشته باشد. با توجه به راهنمای 
فشار خون باال انجمن قلب آمریکا، مرحله ۱ فشار 
سیستولیک  سطح  داشتن  عنوان  به  باال  خون 
)عدد باال( ۱۳۹-۱۳۰ میلی متر جیوه یا داشتن 
میلی   ۸۹  ۸۰- پایین(  )عدد  دیاستولیک  اندازه 
متر جیوه تعریف می شود. طبق برآورد محققان، 
مصرف  عدم  مانند  زندگی،  سبک  در  تغییرات 
الکل و ورزش منظم، ممکن است از هزاران مرگ 
در  دالر  میلیارد  یک  از  بیش  و  کند  جلوگیری 
سال   ۱۰ در  بهداشتی  مراقبت های  هزینه های 

آینده صرفه جویی کند.

کمالوندی: 

خالء نظارتی مورد ادعای آژانس
 مبنای حقوقی ندارد

سخنگوی سازمان انرژی اتمی ایران در پاسخ به برخی گفته های 
مدیرکل آژانس گفت: خالء نظارتی مورد ادعای آژانس مبنای 
حقوقی ندارد. ایران درخصوص سه مکان ادعایی آژانس کمال 

همکاری را داشته است.
 بهروز کمالوندی در پاسخ به برخی گفته های مدیرکل آژانس 
ایران به سواالت آژانس  و درخواست پاسخ جمهوری اسالمی 
اظهار کرد: بیان وجود خالء نظارتی و اینکه این خالء هر روز 
انجام  امروز  آنچه  زیرا  ندارد  حقوقی  مبنای  می شود،  بزرگتر 
نمی شود مربوط به توافق ۱ + ۵ با جمهوری اسالمی ایران است 
که در قالب سند برجام تعریف شده و همچنین برقراری مجّدد 
و صیانت  تحریم ها  لغو  برای  راهبردی  اقدام  قانون  آن مطابق 
تعهدات  اجرای  و  تحریم ها  رفع  ایران، مستلزم  ملّت  منافع  از 

طرفین متعاهد است.
سخنگوی سازمان انرژی اتمی درباره موضوع سه مکان ادعایی 
آژانس تصریح کرد: ایران درخصوص سه مکان ادعایی آژانس؛ 
سؤاالت  به  پاسخ   و  اطالعات  است،  داشته  را  همکاری  کمال 
ابهام نیز  آژانس را ارسال کرده و جلسات گفت وگو برای رفع 

برگزار کرده است.
اسناد ساختگی  مبنای  بر  نباید  آژانس  کرد:  تأکید  کمالوندی 
رژیم صهیونیستی که با اهداف خاص سیاسی در اختیار آژانس 
قرار داده می شود، قضاوت و براساس آنها اعالم نظر کند. این 

نوع قضاوت برخالف اصل بی طرفی و حرفه ای گری است.
وی خاطرنشان کرد: از آنجائی که آژانس تمام مواد هسته ای 
هیچ  و  است  داده  قرار  حسابرسی  مورد  را  ایران  اظهارشده 
اختالف حسابداری مواد مطرح نیست؛ صرف مشاهده آلودگی 
هسته ای  مواد  وجود  از  نشانه ای  نمی توان  را  مکان  چند  در 
و  رویه  برخالف  نتیجه گیری  نوع  این  کرد.  تلقی  اظهارنشده 
در  مشابه  موارد  با  حتی  آژانس  شناخته شده  استانداردهای 

کشورهای مختلف است.
سخنگوی سازمان انرژی اتمی افزود: متأسفانه این بیانات ریشه 
در اهداف و مقاصد مغرضانه سیاسی دارد که رژیم صهیونیستی 
آن را هدایت می کند. توصیه ما به آژانس و طرف های مذاکراتی، 
این  هم  تاکنون  که  برخوردهاست  این گونه  از  جستن  دوری 

شیوه هیچ نتیجه ای را عاید آن ها نکرده است.

مشکل ناترازی بانک ها باید رفع شود
 ۶۰ تا  ها  بانک  اینکه  بیان  با  اسالمی  شورای  مجلس  رییس 
درصد نقدینگی خود را وارد چرخه فعالیت های اقتصادی نمی 
کنند، گفت: استفاده از ظرفیت بانک های خصوصی در ارتقای 

زیرساخت های کشور نیازمند رفع ناترازی بانکهاست.
عامل  مدیران  جمع  در  سه شنبه  روز  قالیباف  محمدباقر 
کشور  اقتصاد  اصلی  بار  امروز  داشت:  اظهار  کشور  بانک های 
از  خارج  حتی  را  فعالیت هایی  هم  که  بانک هاست  دوش  بر 
حیطه ماموریت ذاتی خود انجام می دهند و هم باید جور عدم 

سرمایه گذاری خارجی را به دوش کشیده و جبران کنند.
وی با بیان اینکه بانک ها ۵۰ تا ۶۰ درصد نقدینگی خود را به 
بهانه های مختلف نگه داشته و باقی آن را در چرخه فعالیت های 
اقتصادی قرار می دهند، افزود: این در حالیست که مبالغی که 
در اختیار بانک هاست، سرمایه های مردم بوده و باید در چرخه 

اقتصاد قرار گیرد.
قالیباف با اشاره به استاندارد نبودن فرایندهای نظام بانکی در 
کشور گفت: این موضوع سبب می شود که اگر بانک های ایرانی 
بخواهند با سرمایه حداقلی با برخی بانک های بین المللی مراوده 
قراردادهای  برای  اما  دارد،  وجود  تبادل  امکان  باشند،  داشته 
بانک ها،  این مبادالت به دلیل استاندارد نبودن  بانکی  وسیع 

امکان پذیر نیست.
واقعی  معنای  به  ها  بانک  اینکه  بر  تاکید  با  مقننه  قوه  رئیس 
بانک نبوده و تبدیل به بنگاه مالی شده اند، اظهار داشت:  اگر 
بخواهیم استانداردهای نظام بانکی را به روز کرده و زمینه را 
برای مبادالت مالی با ارقام باال فراهم کنیم، مدت زیادی زمان 
می برد و عماًل این ظرفیت برای بانک های ما وجود ندارد که 

برای رفع اینگونه مشکالت چاره اندیشی شود.
امسال  اینکه  بیان  با  خود  سخنان  از  دیگری  بخش  در  وی 
از مدیران  قوانین حوزه بانک ها در مجلس نهایی خواهد شد، 
بانکی خواست تا با تشکیل یک گروه کارشناسی و معرفی آن 
تخصصی  های  کمیسیون  کارشناسی  جلسات  در  مجلس،  به 
مجلس حضور یابند و نقطه نظرات و پیشنهادهای خود را ارایه 

کنند.
قالیباف با تاکید بر لزوم استفاده از ظرفیت بانک های خصوصی 
برای بهبود زیرساخت های کشور که اغلب سود ده بوده و توجیه 
اقتصادی دارد، اظهار داشت:  استفاده از ظرفیت بخش خصوصی 
در زیرساخت ها منوط بر این است که ناترازی ها در کشور رفع 

شود، اولین ناترازی که باید حل شود ناترازی بانک ها است.
رئیس مجلس شورای اسالمی با بیان اینکه بانک های خصوصی 
اگر به هر موضوع زیرساختی ورود کنند عالوه بر کسب سود 
انجام دهند، تصریح  توانند  نیز می  را  بزرگی  مناسب کارهای 
کرد: ما در مجلس تمام قد پای این موضوعات ایستاده ایم تا اگر 

موانع و مشکالتی وجود دارد آن را حل و فصل کنیم.

سالمت

جامعه

کاریکاتور

تعریف آمریکا از تروریسم به منافع واشنگتن بستگی دارد 

رئیس مرکز بررسی های استراتژیک ریاست جمهوری:

عزم دولت برای رسیدگی به وضعیت نخبگان جدی است

استراتژیک  بررسی های  مرکز  رئیس 
ریاست جمهوری، عزم رئیس جمهور، دولت و 
حاکمیت برای رسیدگی به وضعیت نخبگان 

و بهبود شرایط آنان را جدی دانست.
محمدصادق خیاطیان روز دوشنبه در نشست 
»بررسی پیش نویس آیین نامه اجرایی جذب، 
نگهداشت، تعامل موثر و بازگشت نخبگان«، 
نخبگان  موضوع  پیگیری  اینکه  به  اشاره  با 
مرکز  کار  دستور  در  آنان  مسائل  بررسی  و 
افزود: بعد  بررسی های استراتژیک قرار دارد، 
از جلسه رئیس جمهور با روسای دانشگاه های 
آیت اهلل  نخبگان،  کشور در خصوص وضعیت 
کاربردی  راهکارهای  ارائه  و  پیگیری  رئیسی 
بررسی های  مرکز  به  را  زمینه  این  در 

استراتژیک سپرد.
ریاست  استراتژیک  بررسی های  مرکز  رئیس 
و فصل موضوع  اینکه حل  بیان  با  جمهوری 
نخبگان الزاماتی دارد که باید تالش شود در 
تعامل  نگهداشت،  جذب،  اجرایی  »آیین نامه 
مؤثر و بازگشت نخبگان« به دولت ارائه شود، 
تصریح کرد: در این آیین نامه باید ضمن بیان 
ارائه  و  تدوین  برنامه عملیاتی  راهکارها، یک 

شود.
خیاطیان خاطرنشان کرد: واقعیتی که امروز 
با آن روبرو هستیم این است که در موضوع 
در  که  تالش هایی  تمام  به رغم  مهاجرت 
دستگاه های مختلف تاکنون انجام شده، یک 

از  نداریم  منسجم  اجرایی  برنامه  یا  سیاست 
آیین نامه،  این  ارائه  با  تا  تالشیم  در  رو  این 
وظایف  که  ملی  طرح  یک  تهیه  در  قدمی 
باشد،  مشخص  آن  در  دستگاه ها  تمامی 
برداریم. اگرچه سند راهبردی کشور در امور 
و  برنامه  به  هنوز  اما  شده،  تدوین  نخبگان 

طرح تبدیل نشده است.
در  مهاجرت  پدیده  تصویر  جدی  توجه  وی 
کشور  غیررسمی  و  رسمی  رسانه ای  فضای 
یادآوری ضرورت  با  و  اهمیت خواند  را حائز 
غیر  انگاره سازی های  به  نسبت  حساسیت 
واقعی در این زمینه، گفت: در عین حال که 
این مسئله قابل انکار نیست اما متاسفانه در 
از واقعیت  با یک بزرگ نمایی دور  این حوزه 
ما  مواجه هستیم.  رسانه ای کشور  فضای  در 
موثر  تعامل  نگهداشت،  جذب،  خصوص  در 
و بازگشت نخبگان نیاز به برداشتن سه گام 
طرح  داشتن  متناسب،  سیاستگذاری  داریم؛ 
عالمانه  و  درست  تبیین  و  اجرایی  مشخص 
فعالیت هایی که در این زمینه انجام می شود.

ریاست  استراتژیک  بررسی های  مرکز  رئیس 
جمهوری در ادامه با تأکید بر اینکه اقدامات 
شود،  ملموس  مردم  برای  عینی  باید  دولت 
گفت: از جمله این تالش ها می توان به اقدام 
برای  استراتژیک  بررسی های  مرکز  و  دولت 
ترمیم حقوق اعضای هیات علمی دانشگاه ها 
نیز  آن  نهایی  گام  امیدواریم  که  کرد  اشاره 

در مراجع ذی صالح برداشته شود و به زودی 
شاهد اجرایی شدن آن باشیم.

با  موثر  تعامل  نگهداشت،  جذب،  خیاطیان 
و  برنامه ها  از  زنجیره ای  نیازمند  را  نخبگان 
یک  قالب  در  باید  که  دانست  فعالیت هایی 
به طور  و گفت:  اجرایی شود  سیستم جامع 
فراهم  را  نخبگان  تحصیل  زمینه  اگر  مثال 
برای  هم  برنامه ای  باید  سو  آن  از  کردیم، 
داشته  آنها  کاری  آینده  و  رفاه  نگهداشت، 

باشیم.
ذاکر  غالمرضا  نیز  نشست  این  ادامه  در 
صالحی، عضو هیأت علمی مؤسسه پژوهش و 
برنامه ریزی آموزش عالی به ارائه مطالعه ای با 
عنوان »راهکارهای استفاده بهینه از نخبگان 
علمی با تأکید بر مهاجرت معکوس نخبگان«، 
گفت: عوامل مهاجرت نخبگان و متخصصان 
زندگی،  شرایط  اقتصادی،  حرفه ای،  منظر  از 
شرایط کار، شرایط اجتماعی، شرایط سیاسی، 
و  است  فرهنگی  شرایط  و  عاطفی  عوامل 
که  است  نکته ای  مهم ترین  منزلت«  »بحران 

باید پیش از هر چیزی به آن توجه کرد.
و  خانواده  مهاجر،  نخبه  صالحی،  ذاکر 
دوستان، دولت، بنگاه ها، رسانه ها و دیاسپورا 
بازیگران  )مجامع خارج از وطن( را از جمله 
نخبگان  معکوس  مهاجرت  سیاست  اصلی 
در  معکوس  مهاجرت  جایگاه  بر  و  برشمرد 
شکستن یا خنثی سازی تحریم ها تاکید کرد 

زمانی-اجرایی،  جدول  ارائه  با  پایان  در  و 
راهبردها و راهکارهای پیشنهادی خود را در 

این خصوص ارائه داد.

ضرورت ارتقای منزلت اجتماعی نخبگان
بیان  به  حاضران  نیز  نشست  این  ادامه  در 
بر  و  پرداختند  خود  راهکارهای  و  نظرات 
نگهداشت  به  همزمان  توجه  مانند  مواردی 
نخبگان موجود در کنار جذب نخبگان خارج 
در  دستگاه ها  کار مشخص  تقسیم  کشور،  از 
از مفاخر  آیین نامه، حمایت  این  کنار تدوین 
علمی و فرهنگی کشور که الگوی بسیاری از 
ارتقای منزلت  نخبگان جوان کشور هستند، 
اجماع  حفظ  و  ایجاد  نخبگان،  اجتماعی 
ملی و پای کار آمدن همه دستگاه ها در این 
اینکه نخبگان می توانند  با توجه به  خصوص 
داشتن  و  باشند  کشور  آینده  محرکه  موتور 
نگاه راهبردی به تمام نخبگان چه در داخل و 
چه در خارج از کشور و حتی جذب نخبگان 

خارجی تاکید کردند.
خصوص  در  پایدار  برنامه  حفظ  و  ایجاد 
حمایت از نخبگان، عملیاتی کردن قوانین و 
هماهنگی  ایجاد  با  موجود  دستورالعمل های 
ایجاد  مربوطه،  دستگاه های  میان  انسجام  و 
برای  رفاه  و  شغلی  آینده  از  چشم اندازی 
به  نیاز  خصوص  در  دولت  برآورد  نخبگان، 
 ۱۰ تا   ۵ زمانی  بازه  در  متخصص  نیروهای 
سال آینده، کاهش دافعه از درون و افزایش 
مهاجرت  مدیریت  برای  بیرون  از  جاذبه 
سرعت  و  زمان  به  توجه  اهمیت  نخبگان، 
ندادن  دست  از  هدف  با  تصمیم گیری ها  در 
از  حمایت  در  موجود  باقیمانده  فرصت های 
توجه  با  حاضر  پیش نویس  تدوین  نخبگان، 
اینکه  بر  مبنی  جمهور  رئیس  تاکید  به 
امکانپذیر  عالم  تکریم  بدون  علم  »تکریم 
همپا  مفاخر  بنیاد  به  بیشتر  توجه  نیست«، 
با بنیاد نخبگان، عدم نگاه بخشی به مسائل 
مختص  مدل  داشتن  و  نخبگان  مشکالت  و 
دیگر  از  تجربیات جهانی  به  نگاه  با  ایران  به 

مواردی بود که حاضران به آن اشاره کردند.
اظهار  حاضران  نیز  نشست  این  پایان  در 
زمان  کوتاه ترین  در  که  کردند  امیدواری 
ممکن، تمام نظرات و پیشنهادات در خصوص 
تعامل  نگهداشت،  جذب،  اجرایی  »آیین نامه 
مؤثر و بازگشت نخبگان« اخذ و ضمن بررسی 
دولت  به  مزبور  آیین نامه  آن،  جوانب  تمامی 

ارائه شود.

این  قرمز  اربعین خط  مرکزی  ستاد  رئیس   
و  عنوان  زائران  سالمت  و  امنیت  را  ستاد 
اظهار کرد: اعالم بسته شدن مرزها، تصمیمی 

شجاعانه و برای حفظ سالمت زائران بود.
گفت وگویی  در  میراحمدی  مجید  سید   
در  شده  انجام  اقدامات  آخرین  به  اشاره  با 
تسهیل تردد زائران اربعین حسینی)ع( گفت: 
گرمای هوا و تراکم جمعیت دو مولفه بسیار 
تاثیرگذار در اربعین امسال بود و در نشست 
همواره  هم  حسینی  اربعین  مرکزی  ستاد 
تقویت  خصوص  این  در  که  داشتیم  توجه 
قرار  کار  دستور  در  اربعین  های  زیرساخت 

بگیرد.

۸هزار میلیارد تومان برای زیرساخت ها 
هزینه شد

مهم  بسیار  اقدامات  از  یکی  داد:  ادامه  وی 
 4۰۰ و  هزار   ۸ کرد  هزینه  سیزدهم  دولت 
میلیارد تومان برای آماده کردن زیرساخت ها 
بود که با این اقدامات، جاده ایالم به مهران 
چهار بانده شد و توسعه زیرساخت ها در سایر 
قرار  اقدام  دست  در  سرعت  به  هم  بخش ها 

گرفت.
تامین  درباره  اربعین  مرکزی  ستاد  رئیس 
اضافه  نیز  زائر  هموطنان  برای  خنک  آب 
کرد: یکی از برنامه ریزی ها در ستاد مرکزی 
به  صفر   ۱۰ از  سفر  طول  افزایش  اربعین، 
اول صفر بود و این موضوع با استقبال خوب 

زائران مواجه شد.
دالیل  از  یکی  کرد:  اظهار  میراحمدی 
مشکالت پیش آمده در مرزهای کشور عدم 
ورودی  با  ایران  گیت های  خروجی  تناسب 
گیت های عراق بود که به همین دلیل تناسب 

سازی گیت ها در دستور کار قرار گرفت.
وی خاطر نشان کرد: در سفر وزیر کشور به 
عراق موضوع تناسب سازی گیت ها در دستور 
نیز  عراقی  طرف  و  گرفت  قرار  اصلی  کار 
اعالم کرد که این موضوع بررسی و عملیاتی 

می شود.
معاون امنیتی و انتظامی وزیر کشور با بیان 
زائران  تردد  روند  در  نزدیک  از  ما  اینکه 
حسینی در مرز مهران قرار گرفته ایم، گفت: 
با توجه به ازدحام جمعیت در هوای گرم در 
مرزهای ۶ گانه کشور طی چهار ساعت جلسه 
که  رسیدیم  بندی  جمع  این  به  مشورت  و 

مرزها بسته شود.

ستاد  قرمز  خط  کرد:  تصریح  میراحمدی 
سالمت  و  امنیت  حسینی  اربعین  مرکزی 
زائران حسینی است و از این رو اعالم بسته 

شدن مرزها تصمیمی شجاعانه بود.
وی خاطرنشان کرد: هم اکنون شرایط بسیار 
زائران  تردد  روند  و  است  روان  و  آل  ایده 

حسینی به نحو مناسبی انجام می شود.
رئیس ستاد مرکزی اربعین در بخش دیگری 
بسته  تصمیم  گفت:  خود  های  صحبت  از 
تا  کرد  فراهم  را  امکان  این  مرزها،  شدن 
رسانه  از  است  الزم  و  شود  مدیریت  شرایط 
ملی در انعکاس به موقع اخبار و اطالع رسانی 
مسئوالنه تشکر کنم. میراحمدی افزود: اتاق 

فضای  و  شد  تشکیل  معاندان  روانی  جنگ 
رعب آور در داخل ایران و عراق ایجاد کردند 
و تالش داشتند این حماسه بزرگ حسینی را 
تحت الشعاع قرار دهند که در این هدف ناکام 
هم  عراق  مردم  گفت:  همچنین  وی  ماندند. 
بسیار  که  اند  آمده  زائران حسینی  به کمک 

ارزشمند است.
استانداران فرماندهان اصلی

 عملیات اربعین هستند
یادآور شد:  عین حال  در  وزیر کشور  معاون 
استانداران، فرماندهان اصلی عملیات اربعین 
به  رسانی  برای خدمت  روز  و شبانه  هستند 

زائران تالش می کنند.
اربعین  مدیریت  اینکه  بیان  با  میراحمدی 
نظر  در  شرایط  و  مالحظات  تمام  با  باید  را 
مدیریت  اربعین،  در  داد:  ادامه  گرفت، 
پیچیدگی  و  ابعاد  تمام  با  میلیونی  جمعیت 
این  بایستی  منتقدان  و  است  مطرح  هایش 
واقعیت ها را در تحلیل ها و نقطه نظراتشان در 

نظر داشته باشند.
وی تاکید کرد: امروز همه مسئوالن، با تمام 
ظرفیت در عرصه حاضرند و تمام برنامه ها با 

پیش بینی انجام شده، جلو می رود.
با  کرد:  اظهار  اربعین،  مرکزی  ستاد  رئیس 
زائران  نام  ثبت  برای  که  تاکیدهایی  وجود 
این  از  برآوردها  انجام شد،  در سامانه سماح 
این  در  زائران  از  سوم  یک  که  دارد  حکایت 
سامانه ثبت نام کرده اند و این در حالی است 
که این موضوع برای برنامه ریزی و مدیریت 

این حرکت بزرگ، الزم بود.
هم  زائران  بیمه  خصوص  در  میراحمدی 
گفت: برای بیمه، ۱۸ هزار تومان اخذ شد اما 

خدمات تا ۱۰۰ درصد ارتقا یافت.

مجلس  ملی  امنیت  کمیسیون  سخنگوی 
شورای اسالمی گفت: ایاالت متحده با ایران 
ایجاد  و  تسلیحات  فروش  دنبال  به  هراسی 

شبکه پهپادی در خاورمیانه است.
ابوالفضل عمویی درباره هدف آمریکا از ایجاد 
گفت:  خاورمیانه،  منطقه  در  پهپادی  شبکه 

اسالمی  جمهوری  توانمندی های  از  یکی 
بخش  این  در  که  است  پهپاد  ساخت  ایران 
پهپادهای  تولید  در  مهمی  موفقیت های  به 
در  و  منطقه  عرصه  در  نظارتی  و  تهاجمی 

سطح بین الملل دست یافته است.
سیاست  و  ملی  امنیت  کمیسیون  سخنگوی 
خارجی مجلس افزود: ایران اشراف کاملی به 
پدافند  سامانه  دارد.  دشمن  پهپادهای  نفوذ 
در  پاسداران  سپاه  هوافضای  نیروی  هوایی 
همین راستا پهپاد RQ۱۷۰ ایاالت متحده را 
سالم فرود آورد و پهپاد گران قیمت آرکیو4- 
هرمز  تنگه  نزدیکی  در  را  هاوک  گلوبال 

همه  اینکه  بر  تاکید  با  عمویی  کرد.  منهدم 
توانایی جمهوری  به  المللی  بین  کارشناسان 
اسالمی ایران در حوزه پهپادی اذعان دارند، 
برای  است  تالش  در  دشمن  کرد:  تصریح 
مقابله با این توانایی جمهوری اسالمی ایران 
ایجاد کند.  در منطقه، یگان پهپادی متقابل 
ولی واقعیت این است که توانمندی پهپادی 
برای دفاع  توانایی کشور  ایران و در مجموع 
از مرزهای خود و قدرت بازدارندگی در برابر 

دشمن تثبیت شده است.
وی با بیان اینکه حضور نیروهای خارجی در 
آسیای غربی سبب ایجاد چالش برای منطقه 

در  باید  منطقه  است، گفت: کشورهای  شده 
کرده  را طرح  مسائل خود  فضای همسایگی 
دوجانبه  همکاری های  و  کنند  گو  و  گفت  و 
و چندجانبه این کشورها می تواند به صلح و 

امنیت پایدار منجر شود.
سیاست  و  ملی  امنیت  کمیسیون  سخنگوی 
خارجی مجلس یازدهم تاکید کرد: اما حضور 
نیروهای خارجی بیش از اینکه سبب امنیت 
و  می برد  بین  از  منطقه  در  را  امنیت  شود، 
آمریکا در تالش است با دامن زدن به فضای 
خود  تسلیحات  برای  بازاری  هراسی،  ایران 

پیدا کنند.

رئیس ستاد مرکزی اربعین:

خط قرمز ستاد اربعین 
 امنیت و سالمت زائران است

آمریکا با ایران هراسی 
به دنبال ایجاد شبکه 

پهپادی در منطقه است


