
ایران بدون برجام
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ایران اقدام اروپا در قبال سپاه را 
مقابله به مثل خواهد کرد
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وزیر کشور گفت: آمریکا به این مساله پی برده است که ایران بدون 
برجام نیز می تواند پیشرفت داشته باشد و روند روبه رشد خود را 
دنبال کند؛ از این رو اغتشاشات اخیر را با همین هدف در کشور 
پایه ریزی کرد. دکتر احمد وحیدی روز پنجشنبه در دیدار با آیت 
اهلل جعفر سبحانی از مراجع عظام تقلید در قم، افزود: در دوره ای 

برخی به اشتباه تصور می کردند که فقط از مسیر توافق با...

که  صورتی  در  گفت:  اسالمی  شورای  مجلس  رییس  نایب 
سپاه  قبال  در  اروپا  اخیر  موضع  در خصوص  نمایندگان، طرحی 
پاسداران انقالب اسالمی ارایه دهند، مجلس به احتمال قوی برای 
علی  داشت.  خواهد  مثل  به  مقابله  اروپایی  طرف  کردن  محکوم 
نیکزاد شامگاه پنجشنبه در حاشیه نشست جمع بندی سفر یک 

روزه خود به شهرستانهای چناران و طرقبه - شاندیز در ...
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هزار هکتار زمین در استان
  از دست سودجویان آزاد شد

کرونا در کودکان
 در 

هشتمین موج

در دانشگاه یاسوج:
بی تدبیری و عدم برنامه ریزی

 علت مشکالت داوطلبان
 قبل از کنکور

حالی  در   ۱4۰۲ سال  سراسری  آزمون  اول  نوبت 
در یاسوج برگزار شد که خانواده ها، فرزندان خود 
را  با استرس و تحمل سوز سرما و دمای کمتر از 
صفر درجه، به سختی و با وجود بی نظمی هایی، 
به محل برگزاری آزمون ها از جمله دانشگاه یاسوج 
تغییرات  با  سال ۱4۰۲  سراسری  آزمون  رساندند. 
در  که  می شود  برگزار  قبل  سال های  به  نسبت 
آزمون  و  شده  حذف  عمومی  دروس  آزمون  این 
گروه  پنج  اختصاصی  دروس  شامل  اختصاصی 
آزمایشی دو بار در سال برگزار شده و نتایج آن به 
مدت ۲ سال اعتبار خواهد داشت، نوبت اول آزمون 

سراسری سال ۱4۰۲ صبح و بعدازظهر ...

که  کرد  اعالم  تهران  جمعه  نماز  خطیب 
مجلس و دولت به حرکت زشت اتحادیه اروپا 
علیه سپاه پاسداران پاسخ قاطع خواهند داد.

 حجت االسالم والمسلمین حاج علی اکبری 
اخیر  اقدام  به   اشاره  با   تهران  جمعه  نماز 
پارلمان اروپا علیه سپاه پاسداران گفت: اینکه 
قرار  را مدنظر  و مدیرپرور  قهرمان  آنها سپاه 
می دهند برای این است که سپاه نقطه قوت 
در اقتدار جمهوری اسالمی و در عرصه جنگ 
قدرت  و  سپاه  پشتوانه  و  است  نرم  و  سخت 
نرم سپاه همه مردم هستند و تجلی اش در 
است.  مقاومت  جبهه  در  ما  عزیز  بسیجیان 
را  که خودش  است  بسیجی  در  سپاه  امتداد 

هر روز بیشتر نشان می دهد.
استیصال  نشانه  اخیر  شرایط  افزود:  وی 
عروسک  مثل  ها  اروپایی  و  است  دشمنان 
خیمه شب بازی  عمل می کنند و خود گرفتار 
توانستند  و می  ... هستند   و  سرمای سخت 
که  برسند  هدفشان  به  اخیر  اغتشاشات  در 
نتوانستند و حاال می خواهند از طریق  بازی 
دیپلماتیک به ملت فشار آورند که زهی خیال 
تهران  هفته  این  جمعه  نماز  خطیب  باطل. 
ادامه داد: ان شاءاهلل مجلس و دولت در قبال 
این حرکت زشت پاسخ قاطع را خواهند داد.

علی اکبری همچنین با اشاره به بارش برف و 
باران در آخر ماه جاری برودت هوا گفت: در 
این مدت بیشتر متوجه نعمت گاز در کشور 
عظیم  دستاوردهای  ایام  این  در  و  شده ایم 
نشان  را  خود  بهتر  و  بیشتر  اسالمی  انقالب 
رتبه  به همت مجاهدان مومن در  ایران  داد. 
سوم تولید گاز در جهان از یک سو قرار گرفته 
برای  پروری  عدالت  و  مجاهدت  از  نمادی  و 
میان شهرها  در  گاز  انتقال  گسترش خطوط 
و روستاها انجام شده است؛ طوری که تحت 
پوشش قرار گرفتن گاز از ۲ هزار کیلومتر قبل 
از انقالب به 38 هزار کیلومتر در بعد از انقالب 
رسیده است. خطوط گاز شهری هم از ۲ هزار 
افزایش یافته  کیلومتر به 4۲۰ هزار کیلومتر 
و خانواده شهری از یک درصد به 86 درصد...

معاون عمرانی استاندار کهگیلویه و بویراحمد گفت: 
در مدت ۲ سال اخیر، با پیگیری های ستاد مبارزه 
با زمین خواری در استان یک هزار هکتار از دست 
زمین خواران آزاد شده است. کیامرث حاجی زاده 
خواری  زمین  با  مبارزه  ستاد  تشکیل  کرد:  اظهار 
مورد تاکید مقام معظم رهبری و سیاست های نظام 
بود که در این دو سال به طور ویژه در استان فعال 
شد. وی افزود: در سواحل روخانه های استان هم 
شده  آزادسازی  خواری  زمین  هکتار   ۱۵۰ بر  بالغ 

است که نشان می دهد به منویات رهبری...

معاون استاندار کهگیلویه و بویراحمدعنوان کرد؛
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مدیرکل راه و شهرسازی عنوان کرد:

۲ هزار و ۹۰۰ خانه
 خود مالکی در استان 
درحال ساخت است

رئیس اداره امور آب گچساران گفت:
۲.۵ میلیون متر مکعب آب 

در طرح های تغذیه مصنوعی 
گچساران ذخیره شد

پاسخ مجلس و دولت 
قاطع خواهد بود
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اعضای شورای شهر یاسوج؛

صدای مردم را 
بشنوید
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به  ضربه  مختلف  ابعاد  و  مجازات  تبیین  به  بیانیه ای  طی  اطالعات  وزارت 
سرویس اطالعاتی انگلستان پرداخته است.

جاسوس  اکبری  علیرضا  ماجرای  درباره  تبیینی  بیانیه ای  اطالعات  وزارت   
انگلیس منتشر کرده است که متن آن را در ادامه می خوانید:

دستگیری  و  شناسایی  در  )عج(  زمان  امام  گمنام  سربازان  موفقیت  درپی 
و سپس  خبیث،  انگلیس  رژیم  نفوذی  عناصر  و  جواسیس  مهم ترین  از  یکی 
محاکمه و اجرای حکم قانونی وی توسط دستگاه محترم قضایی کشور، شاهد 
این واکنِش مهارگسیخته و  انگلیس بودیم.  واکنش عصبی و دیوانه وار دولت 
خارج از عرف توسط دولت مردان انگلیسی، ناشی از دالیل روشنی است که بر 

صاحب نظران حوزه های سیاسی و امنیتی پوشیده نیست.
با این ضربه حیثیت و اعتبار مدعی قدیمی ترین سرویس جاسوسی نزد افکار 
دستگاه  آن  جواسیس  سایر  برای  و  جهان  اطالعاتی  سازمان های  و  عمومی 
افسران  انگیزه  در  اساسی  چالش های  بروز  سبب  و  ریخته  فرو  اطالعاتی؛ 
اطالعاتی و جواسیس آنان شده است. از سوی دیگر، ابهت دستگاه اطالعاتی 
آن  اطالعاتی  افسران  و  شد  شکسته  آن  جواسیس  امِن  حاشیه ی  و  انگلیس 
سازمان با این چالش مواجه اند که از این پس، چگونه باید آبرو و اعتبار خود را 

نزد عوامل خویش، ترمیم نمایند؟
ادعا می کند صاحب امن ترین شبکه ی جواسیس است  انگلیس چنان که  آیا 
درون  از  واصله  اطالعات  شد؟  نخواهند  مجازات  و  شناسایی  وقت  هیچ  که 
و  وجودی  ماهیت  بحران؛  این  می دهد،  نشان  انگلیس  جاسوسی  سرویس 
به  پیروزی  این  برده است.  سوال  زیر  را  انگلیس  اطالعاتی  دستگاه  کارکردی 
قدری بی سابقه است که مایه ی حیرت آگاهان و صاحب نظران امور اطالعاتی 
شده و در همین مدت کوتاه از رسانه ای شدن موضوع، درخواست های متعددی 
برای تشریح تجارب این پرونده از سوی برخی سرویس های اطالعاتی دریافت 

شده است.
رژیم انگلیس خبیث که با فشار فزاینده افکار عمومی در مورد مشکالت داخلی 
خود مواجه است راه کارهایی را اتخاذ کرده است که جملگی ریشه در استیصال 
علیه  آلمان در جنگ رسانه ای  و  فرانسه  آمریکا،  از جمله همراه سازی  دارند؛ 
ایران. اشک تمساح غربی ها برای اکبری در شرایطی است که نهادهای نظامی 
است.  بوده  غربی  اطالعاتی کشورهای  و  رسانه ای  تهاجم  ایران همواره هدف 
پس چگونه و با چه توجیهی به یکی از مقامات ارشد آن به راحتی و سرعت 

اقامت و تابعیت دادند؟
برای  کشاندند،  جاسوسی  به  مرحله  دو  طی  را  اکبری  که  زمانی  انگلیسی ها 
فرارش از ایران نقشه کشیدند، بیش از دو میلیون یورو به او دستمزد پرداخت 
کردند، خانه های اشرافی در وین و لندن و جنوب اسپانیا برایش تهیه کردند 
و خارج از روال عادی به وی کارت اقامت، سپس تابعیت و گذرنامه انگلیسی 

دادند؛ خوب می دانستند که او را به سوی چه سرنوشتی سوق می دهند.
آیا حضور یکی از مدیران SIS و یک نماینده ی پارلمان انگلیس در دادگاه لندن 
انگلیسی ها و  برای تسریع در اخذ تابعیت برای اکبری، ناشی از نوع دوستی 
کمک به مهاجران بوده است؟ اجرای این حکم نتیجه مستقیم جنایت دستگاه 

اطالعاتی انگلیس است.

رژیم انگلیس حریصانه از علیرضا اکبری اطالعات مربوط به پروژه های سری 
نظامی و موشکی ایران، روش های دور زدن تحریم ها، اطالعات مربوط به برخی 
نهادهای امنیتی، دفاعی و سیاسی کشور و دانشمندان بزرگی همچون شهید 
از میزان  فخری زاده را درخواست می کردند و آن جاسوس وطن فروش، فارغ 

موفقیت، نهایت تالش خود را برای ایفای آن نقش خائنانه به عمل می آورد.
انگلیس،  رژیم  کثیف  بازی  محصول  کشورش  به  اکبری  علیرضا  خیانت 
عماًل  و  بود  وطن فروشی  مسیر  به  او  کشاندن  و  نقاط ضعفش،  از  بهره گیری 
همان رژیم خبیث باید پاسخگوی انحراف، خیانت و مجازات جاسوس اکبری 
باشد، نه آن که مزورانه لباس عزا به تن کند و بانگ خون خواهی وی را سر دهد.

ابزارهای  با  بازی  این پس،  از  که  اعالم می نماید  قاطعیت  با  اطالعات  وزارت 
کثیفی چون ویزا و اقامت برای آلوده سازی و یا اعطای تابعیت برای رهاندن 
بر  دائمی  بطالن  خط  اکنون  و  داشت  نخواهد  ثمری  مجازات  از  جواسیس 
انگلیس کشیده شده  از سوی سرویس اطالعاتی  ایجاد شده  مصونیت کاذِب 

است.
انگلیسی های حیله گر که هنوز در توهم قرن نوزدهمی »تفرقه بیانداز و حکومت 
دستگاه های  بین  افکنی  اختالف  القای خطوط شیطانی  می برند،  به سر  کن« 
مختلف و سالیق کشور را در پیش گرفتند. در همین راستا مجازات قانونی این 
عنصر خائن را به تعارض سالیق سیاسی و مقامات کشور؛ منتسب و هر یک از 

مقامات و رسانه های انگلیسی، بخشی از این سناریو را اجرا کردند.
از یک سو اتهاماتی را متوجه برخی دستگاه های دفاعی و امنیتی و مسئولین 
جعلی  خط کشی های  مزورانه  حال  عین  در  و  کردند  کشور  شده ی  شناخته 

»میانه رو- تندرو« را برجسته نمودند.
وزارت اطالعات قاطعانه اعالم می کند که اگر مسئولین کشور و سالیق مختلف 
متفاوتی  نظرات  داخلی  موضوعات  برخی  به  نسبت  ج.ا.ا،  به  وفادار  سیاسِی 
و  انگلیس  رژیم  به خباثت  نسبت  اما  است(  کاماًل طبیعی  )که  باشند  داشته 
دشمنی هایش علیه این ملک و ملّت، اتفاق نظر کامل دارند. رویکرد مقامات 
مؤید  اکبری  مجازات جاسوس  به  نسبت  و جریانات سیاسی  رسانه ها  کشور، 

این مدعاست.
ایران بر  روشن است که این ضربه سخت وزارت اطالعات جمهوری اسالمی 
پیکره سرویس اطالعات مخفی انگلیس )SIS( اولین اقدام ضداطالعاتی ایران 
علیه انگلیس نیست و آخرین آن هم نخواهد بود. اما قطعاً نقطه ی عطفی در 
شناسایی و برخورد جدی با جاسوسی از ایران اسالمی توسط عناصر خبیث 

انگلیسی است که با قوت و جدیت بیش از پیش ادامه خواهد یافت.
از همین رو به افرادی که به هر نحو در دام سرویس های جاسوسی افتاده اند 
و  مجازات  در  تخفیف  از  اطالعات  وزارت  به  خود  معرفی  با  می گردد  توصیه 
رأفت اسالمی بهره مند گردند؛ در غیر این صورت از تعقیب و مجازات در امان 

نخواهند بود.
در پایان الزم است از همکاری مجدانه مسئولین محترم قوه قضاییه، وزارت 
امنیت ملّی  به ویژه دبیرخانه شورای عالی  نیروهای مسلح و  دفاع و پشتیبانی 
که با همکاری خود در جریان تحقیقات، تعقیب و مجازات این جاسوس ارشد 

انگلیس نقش مؤثری ایفا کردند، قدردانی نماییم.

پارلمان اروپا با تصویب قطعنامه ای که از نظر 
اروپا،  اتحادیه  بر  حاکم  قانونگذاری  ساختار 
الزام آور نیست و جنبه توصیه ای و نمایشی 
دارد و در قطعنامه ای که تمرکز اصلی آن بر 
سپاه  بود،  ایران  داخلی  بشری  حقوق  مسائل 
 « یک  عنوان  به  را  اسالمی  انقالب  پاسداران 

سازمان تروریستی« معرفی کرد.
به گزارش خبرنگار سیاست خارجی ایرنا آنچه 
عمدتا  می رسد،  تصویب  به  اروپا  پارلمان  در 
از  بخشی  توسط  که  است  موضوعاتی  بازتاب 
پارلمان مطرح و پیگیری شده و در نهایت با 
توافقات و البی های داخل پارلمان و از سویی 
با فشار جریان ها و افرادی از بیرون از پارلمان 
نیز  نهایت  در  که  می گیرد  صورت  هستند، 
ممکن است با آرای باالیی به تصویب برسد که 
حتی تعداد زیادی از این آراء و قطعنامه های 
مصوب را نباید انحصارا خواست و اراده واقعی 

پارلمان دانست.
می شود،  مطرح  بعضا  که  ادعاهایی  برخالف 
لزوما  می شود  تصویب  اروپا  پارلمان  در  آنچه 
اروپا  عمومی«  »افکار  نگرانی  و  نظر  بازتاب 
نیست و در بسیاری از مواقع ناشی از موج های 
خبری و رسانه ای است که در یک مقطعی از 
زمان شکل می گیرند و در نهایت نیز فروکش 
تا  موج ها  این  شروع  فاصله  از  ولی  می کنند، 
از  مصوباتی  است  ممکن  آن،  کردن  فروکش 
پارلمان در خصوص آن مسائل بیرون بیاید که 
به  بستگی  چیز  هر  از  بیش  موارد  این  تمام 

جریان ها و فشارهای بیرون از پارلمان دارد. 
خصوص  در  اروپا  پارلمان  اخیر  قطعنامه  در 
اسالمی  انقالب  پاسداران  نام سپاه  دادن  قرار 
»البی«  که  شود  توجه  نکته  این  به  باید  نیز 
و »فشار« گروهای معاند، برانداز و تروریستی 
دامن  در  که  ایران  اسالمی  جمهوری  ضد 
و رشد کردند  پیدا کرده  امن  پناه  اروپایی ها، 
و حمایت شدند، نقش مهمی در تحریک این 
به  منجر  که  موجی  شکل گیری  و  احساسات 

این قطعنامه شد، دارند.
بی اعتباری  بر  گواهی  می تواند  موضوع  همین 
این قطعنامه اروپایی باشد که نمایشی بیش از 
سوی اروپا نیست و نباید این قطعنامه را کامال 

بازتاب افکار عمومی اروپایی ها دانست.
کشی  آدم  و  تروریستی  سابقه  همچنین   

عمومی  افکار  و  ایرانیان  برای  که  منافقین 
منصف بین المللی روشن است، به دلیل کینه 
چند دهه ای که از سپاه و عملکرد این نیروی 
کردن  مار  و  تار  در  اسالمی  انقالب  به  وفادار 
معاندین و تجزیه طلبان و براندازان داشته اند 
و تمام وقت و انرژی خود را گذاشته اند که با 
اخیر در  ماه های  بر موج تحوالت  سوار شدن 
ایران بعد از فوت خانم مهسا امینی، به آرزوی 
گروه  این  که  همین  لذا  برسند  خود  دیرینه 
پیروز  را  خود  نشین  خارج  ایرانیان  از  معدود 
سئوال  زیر  به  برای  دانند  می  قطعنامه  این 

رفتن این قطعنامه کافی است.
همانگونه که گفته شد در این مرحله قطعنامه 
مصوب پارلمان الزام آور نیست و باید مراحلی 
اروپایی و کشورهای  را در داخل ساختارهای 

عضو این اتحادیه طی کند تا اجرایی شود.
همچنین مسئوالن و مقامات ایرانی باید پاسخ 
مناسبی به این موضوع داده و هشدارهای الزم 
اروپا بدهند که  اتحادیه  را به مقامات اجرایی 
تصویب  با  عده ای  که  خطرناکی  بازی  وارد 
قطعنامه پارلمان اروپایی آغاز کرده اند، نشوند.

به  توان  می  را  پارلمان  اقدام  این  رو  این  از 
»بستن کمربند انتحاری« به دور اتحادیه اروپا 
دانست که فعال شدن و نشدن آن بستگی به 
عقالنیت و خردمندی مقامات اتحادیه اروپایی 

دارد. 
اروپا  اتحادیه  که  صورتی  در  تردید  بدون 
تصمیم بگیرد که این کمربند انتحاری را که 
پارلمان به دورش بسته است، فعال کند قبل از 
دیگران، خود را هدف قرار داده و دچار آسیب 

می کند.
از  بخشی  اسالمی  انقالب  پاسداران  سپاه 
ایران است  نیروهای مسلح جمهوری اسالمی 
که قرار دادن آن در لیست تروریستی توسط 
اتحادیه  توسط  اگر  که  بود  حماقتی  ترامپ 
اروپایی تکرار شود، می تواند تبعات بلندمدت 
و غیر قابل انکاری بر تحوالت میدانی در غرب 

آسیا داشته باشد. 
دادن  قرار  با  می کند  تصور  اروپا  اتحادیه  اگر 
لیست  در  اسالمی  انقالب  پاسداران  سپاه 
سازمان های تروریستی جا پای آمریکا بگذارد 
فشار  تحت  را  ایران  خود  خام  خیال  به  و 
زیاده  و  خواسته ها  به  تن  تهران  تا  دهد  قرار 
خواهی آمریکا و اروپا بدهد، قطعا دچار اشتباه 

محاسباتی بزرگ و خطرناکی شده است. 
نیروی  نام  دادن  قرار  با  بخواهد  شاید  اروپا 
سازمان های  لیست  در  ایران  نظامی  رسمی 
در  خود  های  ناکامی  از  بخشی  تروریستی 
اما  کند،  جبران  را  اوکراین  بحران  خصوص 
قطعا، در این زمینه نیز دچار اشتباه است چرا 
که این مسئله، پیچیدگی های بحران هایی که 
از پیش خواهد  با آن روبروست را بیش  اروپا 

کرد.
در روزهای باقی مانده، اتحادیه اروپا باید آنقدر 
دوراندیشی و هوشمندی داشته باشد که وارد 
بازی خطرناکی که گروهی جنگ طلب و معاند 
آغاز  آن ها  برای  اروپا  پارلمان  قطعنامه  با  که 
خطرناکی  زمین  از  را  خود  و  نشود  کرده اند، 

که در حال مین گذاری است، دور نگه دارد.

 بیانیه وزارت اطالعات
 درباره »علیرضا اکبری« جاسوس انگلیس

اقدام انتحاری اروپا 
با حرکت به سمت قرار دادن نام سپاه در لیست تروریستی 



آگهی موضوع ماده 3 قانون و ماده 13 آئین 
نامه قانون تعیین تکلیف وضعیت ثبتی و 
اراضی و ساختمان های فاقد سند رسمی

برابر رای شماره ۱4۰۱6۰3۲۰۰۰۱۰۰9839 هیات 
اول / دوم موضوع قانون تعیین تکلیف وضعیت ثبتی 
اراضی و ساختمانهای فاقد سند رسمی مستقر در 
واحد ثبتی حوزه ثبت ملک یاسوج تصرفات مالکانه 
خبره  السادات  فاطمه  خانم  متقاضی  بالمعارض 
 ۲۵۵ شناسنامه  شماره  به  اسحاق  سید  فرزند 
مساحت به  خانه  باب  یک  در  بویراحمد  از  صادره 

 8۰/ ۱4 مترمربع پالک فرعی 679۵ از 3۰3 اصلی 
مفروز و مجزی شده از پالک 3۰3 اصلی قطعه ۲ 
واقع در بخش ۲6 فارس خریداری از مالک رسمی 
به  لذا  است  گردیده  محرز  نژاد  عادل  رستم  آقای 
منظور اطالع عموم مراتب در دو نوبت به فاصله ۱۵ 
روز آگهی می شود در صورتی که اشخاص نسبت به 
صدور سند مالکیت متقاضی اعتراض داشته باشند 
می توانند از تاریخ انتشار اولین آگهی به مدت دو 
ماه اعتراض خود را به این اداره تسلیم و پس از اخذ 
رسید ظرف مدت یک ماه از تاریخ تسلیم اعتراض 
دادخواست خود را به مراجع قضایی تقدیم نمایند. 
بدیهی است در صورت انقضای مدت مذکور و عدم 
صادر  مالکیت  سند  مقررات  طبق  اعتراض  وصول 

خواهد شد.
تاریخ انتشار نوبت اول: ۱/ ۱۱/ ۱4۰۱

تاریخ انتشار نوبت دوم: ۱6/ ۱۱/ ۱4۰۱
حسین فرخی 

رئیس ثبت اسناد و امالک
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هزار هکتار زمین از دست سودجویان 
در کهگیلویه و بویراحمد آزاد شد

معاون عمرانی استاندار کهگیلویه و بویراحمد گفت: در 
مدت ۲ سال اخیر، با پیگیری های ستاد مبارزه با زمین 
خواری در استان یک هزار هکتار از دست زمین خواران 

آزاد شده است.
کیامرث حاجی زاده اظهار کرد: تشکیل ستاد مبارزه با 
زمین خواری مورد تاکید مقام معظم رهبری و سیاست 
های نظام بود که در این دو سال به طور ویژه در استان 

فعال شد.
بر  بالغ  هم  استان  های  روخانه  سواحل  در  افزود:  وی 
۱۵۰ هکتار زمین خواری آزادسازی شده است که نشان 

می دهد به منویات رهبری عمل شده است.
تصریح  بویراحمد  و  کهگیلویه  استاندار  عمرانی  معاون 
کرد: همچنین زمین هایی که در ۲۰ سال اخیر برای 
و  کشاورزی  گردشگری،  های  طرح  گذاری  سرمایه 
آزمایی  راستی  برای  بود  شده  واگذار  معدن  و  صنعت 

یک به یک بررسی شدند.
حاجی زاده عنوان کرد: بررسی ها گویای آن بود که از 
۱۰۰ طرح داده شده برای اجرای طرح های گردشگری 
قصد  تنها  مابقی  و  بود  شده  اجرایی  مورد  هفت  تنها 

تصرف زمین را داشته اند.
وی ادامه داد: بسیاری از این زمین ها از سرمایه گذاران 

خلع ید شد و به سرمایه گذاران اهل سپرده شد.
زمین خواری پدیده ای شوم و در عین حال پیچیده ای 
است که طی یک دهه اخیر رشد قابل مالحظه ای یافته 
و به عنوان یکی از جرائم مهم اقتصادی تمامی ارکان 
نظام و نهادهای نظارتی،امنیتی و بازرسی کشور را نیز 

درگیر خود کرده است.
این استان با دو اقلیم متفاوت و مناظر بکر و طبیعی و 
موقعیت خاص گردشگری دارای 9 شهرستان ، ۱7شهر 

و یکهزار و 676 روستای دارای سکنه است.

۲.۵ میلیون متر مکعب آب در 
طرح های تغذیه مصنوعی گچساران 

ذخیره شد
های  بارندگی  گفت:  گچساران  آب  امور  اداره  رئیس 
امسال سبب ذخیره ۲ میلیون و ۵۰۰ هزار متر مکعب 
آب در طرح های تغذیه مصنوعی این شهرستان شده 

است.
سید معصوم افضلی افزود: این میزان آب در طرح های 
تغذیه مصنوعی ناصرآباد، گرگدا و شیخ خواجه آبگیری 

و ذخیره شده است.
وی هدف از ساخت این طرح ها را مهار و کنترل سیالب 
،جلوگیری از تخریب اراضی کشاورزی، تقویت آبخوان 
دشت و منابع آب زیر زمینی و جلوگیری از فرسایش 
خاک عنوان کرد و گفت: وجود این مخازن آبی در آب 

و هوای منطقه نیز تاثیر مطلوبی دارد.
رئیس اداره امور آب گچساران تصریح کرد: بارش های 
در  منطقه  و  گچساران  شهرستان  در  امسال  شدید 
باالدست سد امامزاده جعفر سبب افزایش و باال آمدن 
افزایش آب پشت سد شده  نیز  و  این سد  اطراف  آب 

است.
در  آبخوانداری  طرح  سه  اکنون  هم  کرد:  بیان  وی 
مناطق ناصرآباد ، شیخ خواجه )آبداالن میشو ( و گرگدا 
در محدوده مطالعاتی دشت امامزاده جعفر گچساران در 

حال بهره برداری هستند.
این  بودن  گرمسیری  به  توجه  با  کرد:  ابراز  افضلی 
بروز  آن  پی  در  و  جوی  نزوالت  کمبود  و  شهرستان 
خشکسالی های متوالی در سال های اخیر ایجاد طرح 
های تغذیه مصنوعی برای مدیریت و ذخیره آب در این 

شهرستان ضروری است.
تاکید کرد: طرح های  امور آب گچساران  اداره  رئیس 
در حال بهره برداری تغذیه مصنوعی این شهرستان در 
میلیون   6 از  بیش  سالیانه  سیالب  و  بارندگی  صورت 
مترمکعب آب به آبخوان ها و سفره های آب زیرزمینی 

تزریق می کنند.
این  مصنوعی  تغذیه  های  طرح  اجرای  افزود:  افضلی 
تاثیر  اخیر  های  خشکسالی  شده  موجب  شهرستان 
امامزاده  دشت  زمینی  زیر  آبی  منابع  افت  در  کمتری 

جعفر داشته است.

رئیس اداره هواشناسی گچساران نیز گفت: امسال 3۰۵ 
میلی متر باران در این شهرستان ثبت شده است.

امید حسینی عنوان کرد: مدت مشابه پارسال نیز ۲8۱ 
میلیمتر باران در گچساران باریده بود.

این  در  بارندگی  مدت  بلند  کرد:میانگین  تصریح  وی 
شهرستان 437 میلی متر است.

مدیرکل راه و شهرسازی عنوان کرد:

2 هزار و ۹۰۰ خانه خود مالکی
 در استان درحال ساخت است

مدیرکل راه و شهرسازی کهگیلویه و بویراحمد گفت:۲ هزار 
و 9۰۰ خانه خود مالکی استان با استفاده از تسهیالت نهضت 

ملی مسکن در حال ساخت است.
محمد راستا اظهار کرد: برای ساخت این خانه ها شهروندان 
با  بودند  مسکونی  زمین  دارای  که  بویراحمد  و  کهگیلویه 
ملی  نهضت  طرح  قیمت  ارزان  بانکی  تسهیالت  از  استفاده 

مسکن حمایت شده اند.
وی تاکید کرد: این واحدهای مسکونی در شهرهای مختلف 
شهرسازی  و  راه  مدیرکل  است.  ساخت  حال  در  استان 
۱۱هزار  حاضر  زمان  در  کرد:  عنوان  بویراحمد  و  کهگیلویه 
مناطق  در  دولت  های  از حمایت  استفاده  با  واحد مسکونی 
راستا  باشد.  می  ساخت  حال  در  استان  روستایی  و  شهری 
و  در شهرها  مسکونی  واحد  و ۱۰۰  هزار  هفت  کرد:  عنوان 
در  بویراحمد  و  کهگیلویه  روستاهای  در  خانه  چهارهزار 
دست ساخت است. وی با اشاره به اینکه واحدهای مسکونی 
روستایی با استفاده از برنامه های تشویقی دولت با مشارکت 
بنیاد مسکن انقالب اسالمی احداث می شود تاکید کرد: در 
ملی  نهضت  قالب  در  واحد   ۱۰۰ و  هزار  هفت  حاضر  حال 
مسکن در شهرهای استان در حال ساخت است. مدیرکل راه 
و شهرسازی کهگیلویه و بویراحمد تصریح کرد:۲ هزار و 3۰ 
واحد مسکونی در گچساران، ۵۲۵خانه در یاسوج، یکهزار و 
۵8۰ خانه در دهدشت و 6۰۰ واحد مسکونی نیز در شهرهای 
کوچکی مانند مارگون،لیکک و چرام در دست ساخت است. 
راستا اظهار کرد:۵6 هزار و 498کهگیلویه و بویراحمدی برای 
استفاده از طرح نهضت ملی مسکن نام نویسی کرده اند. وی 
تاکید کرد: سبز بودن فرم »ج« متقاضی به این معنا که از 
بخش  یارانه ای  یا  دولتی  امکانات  از  تاکنون  انقالب  ابتدای 
متأهل   ، باشد  نکرده  استفاده  مسکن  وام  و  زمین  و  مسکن 
پنج سال  سابقه حداقل  داشتن  و  بودن  خانوار  یا سرپرست 
خصوصی  مالکیت  نداشتن  و  تقاضا  مورد  شهر  در  سکونت 
این  در  نام  ثبت  اولیه  شروط  جمله  از  مسکن  یا  امالک 
کهگیلویه  شهرسازی  و  راه  کل  اداره  سرپرست  است.  طرح 
و بویراحمد عنوان کرد:به منظور ساخت واحدهای مسکونی 
طرح نهضت ملی مسکن در یاسوج مرکز استان 3۵۰ میلیون 
تومان، سایر شهرهای استان 3۰۰ میلیون تومان و روستاها 
تعیین شده است. وی  بانکی  تومان تسهیالت  ۲۵۰ میلیون 
پرداخت  تنفس  دوره  سال   ۲ با  تسهیالت  این  کرد:  عنوان 

می شود.

۹۰۰ میلیارد تومان در بازسازی شهر 
زلزله زده سی سخت هزینه شد

 معاون عمرانی استاندار کهگیلویه و بویراحمد گفت: سرجمع 
بازسازی شهر زلزله زده سی سخت هزینه  اعتباراتی که در 
افزون بر 9۰۰ میلیارد تومان ) شامل تسهیالت، کمک  شد 

های بالعوض، اعتبار برای ایجاد زیرساخت ها( بوده است.
زلزله سی سخت ۱۵۰  در  کرد:  اظهار  زاده  حاجی  کیامرث 
مصدوم وجود داشت و خوشبختانه با همکاری مردم و لطف 
افزود: زلزله سی  انسانی مدیریت شد. وی  تلفات  خدا بدون 
سخت یکی از بحران هایی بود که بسیاری از کارها از جمله 
با  بازسازی  برآورد خسارت و  آوار برداری ها، زیرساخت ها، 
ادامه داد: یک هزار و ۵۰۰ واحد  زاده  آغاز شد. حاجی  هم 
برای  در کمترین زمان ممکن ساخته شد و سه هزار واحد 
استاندار  عمرانی  معاون  بازسازی شد.  و  تعمیر  زدگان  زلزله 
کهگیلویه و بویراحمد تصریح کرد: مدارس احداثی هفت مورد 
بود که پنج مورد آماده شد و ۲ مورد دیگر هم در مرحله انجام 
است. حاجی زاده ابراز کرد: شهر سی سخت با اعتباراتی که 
برای زیرساخت های آن تزریق شد بهتر از گذشته شده است.

در  بحران  منظوره  چند  سالن  نیز  اکنون  کرد:  تاکید  وی 
شهرستان دنا در دست ساخت است تا در مواقع بحران مورد 

استفاده قرار گیرد.
بزرگی۵.6 دهم  به  ای  لرزه  وقوع زمین  بهمن سال 99   ۲9
استان  در  دنا  شهرستان  مرکز  سی سخت  منطقه  در  ریشتر 

کهگیلویه و بویراحمد را لرزاند.

دار  خانه  زنان  بیمه  شریفی//  فرزانه 
در  بانوان  بهتر  آینده  برای  فرصتی 
کهگیلویه و بویراحمد است که چشم انداز 
استان  زنان  آینده  زندگی  برای  روشنی 

ترسیم کرده است.
تأمین  قانون   ”7“ ماده  تحقق  برای 
گسترش  و  تعمیم  منظور  به  و  اجتماعی 
فاقد  اقشار  برای همه  بیمه  چتر حمایتی 
پوشش بیمه ای و استقرار نظام هماهنگ 
اجتماعی  تامین  برنامه های  با  متناسب  و 
این سازمان از سال ۱383 اقدام به ایجاد 
اجتماعی  گروه های  برای  بیمه  شرایط 
و  کرد  خاص  حمایتی  نظام  غیرمشمول 
با  قرارداد  انعقاد  با  گروه   ۲۵ نیز  تاکنون 
اتحادیه ها  )انجمن ها،  مجازی  کارفرمایان 
که  است  گرفته  قرار  پوشش  تحت  و...(، 

یکی از این گروه ها زنان خانه دار است.
نیز  کشور  اساسی  قانون   ۲9 اصل  طبق 
تامین  حمایتی  مقررات  از  بهره مندی 
اجتماعی یک حق همگانی بوده و استفاده 
از امکانات بهداشتی، درمانی، مراقبت های 
از  و  بازنشستگی  بیکاری،  بیمه  پزشکی، 
شهروندان  تمامی  برای  باید  کارافتادگی 

قابل دریافت باشد.
از آنجا که زنان خانه دار وظیفه نگهداری 
دارند  به عهده  را  فرزند  تربیت  و  از خانه 

آنان نقشی اساسی در توسعه و پیشرفت 
هر کشور ایفا کرده و شایسته برخورداری 
بیمه های  قالب  در  حمایتی  مقررات  از 
سازمانی هستند دولت بیمه زنان خانه دار 

را برای آنان پیش بینی کرده است.
سازمان  از  شده  منتشر  گزارش  براساس 
بیمه  این  از  برخورداری  اجتماعی،  تامین 
مجرد  زنان  و  نیست  هم  تاهل  نیازمند 
۱8 تا ۵۰ ساله نیز می توانند از این مزایا 
گزارش  این  با  مطابق  و  کنند  استفاده 
همچنین بهره مندی از این قانون، مستلزم 
بازه  این  زنان  و  نبوده  بیمه پردازی  سابقه  
سنی می توانند بدون سابقه پرداخت بیمه 

خود را بیمه کنند.
دستگاهی  هیچ  در  که  خانه دار  زنان 
استخدام و مشغول به کار نیستند بانوانی 
که سابقه پرداخت بیمه دارند و پیشتر در 
زمان  در  اما  بودند،  کار  به  جایی مشغول 
حاضر خانه دار هستند سابقه بیمه  آنان به 

بیمه زنان خانه دار اضافه می شود.

جزییات بیمه زنان خانه دار
مدیرکل تامین اجتماعی استان کهگیلویه 
می توانند  خانه دار  گفت:زنان  بویراحمد  و 
خدمات  درصد   ۱۲ نرخ  سه  براساس 
بازنشستگی،  از  بعد  فوت  و  بازنشستگی 

نرخ ۱4 درصد خدمات بازنشستگی و فوت 
)قبل و بعد از بازنشستگی( نرخ ۱8 درصد 
خدمات بازنشستگی، فوت )قبل و بعد از 
سن بازنشستگی و ازکارافتادگی( بهره مند 

خواهند شد.
رسول چراغ سحر تاکید کرد:زنان متقاضی 
بیمه  این  متقاضی  سال   ۵۰ از  کمتر 
بدون  غیرحضوری،  صورت  به  همچنین 
مراجعه به شعب تامین اجتماعی و با ورود 
سازمان  غیرحضوری  خدمات  سامانه  به 
اینترنتی  آدرس  به  اجتماعی  تامین 
www.es.tamin.ir می توانند نسبت به 
اقدام  بیمه  پرداخت حق  و  قرارداد  انعقاد 

کنند.
وی بیان در خصوص افراد باالی ۵۰ سال 
به  قبلی  بیمه پردازی  سابقه  میزان  نیز 
و  می شود  اضافه  نظر  مورد  سن  حداکثر 
افرادی که حداقل دارای ۱۰ سال سابقه 
اعمال  از  باشند  قبلی  بیمه  پرداخت حق 

سقف سنی مقرر معاف خواهند بود.
مدیرکل تامین اجتماعی استان کهگیلویه 
و بویراحمد عنوان کرد:از دیگر ویژگی های 
انتخاب  امکان  خانه دار  زنان  بیمه  خاص 
مبنای  دستمزد  و  پرداخت حق بیمه  نرخ 

پرداخت حق بیمه است.
وی تاکید کرد: زنان و دختران با انتخاب 

این بیمه می توانند تحت پوشش همسر و 
یا هرکدام از والدین شان که دارای بیمه و 

یا مستمری بگیر هستند، باقی بمانند.
دفترچه  از  بهره مندی  سحر  چراغ 
فوت  بیمه  افتادگی،  کار  از  بیمه  درمانی، 
از حقوق  استفاده  و  بازنشستگی  از  پیش 
زمان  مدت  پایان  از  پس  بازنشستگی 
فراگیر  بیمه  طرح  مزایای  از  را  قرارداد 

تامین اجتماعی برشمرد.
وی درباره دوره پرداخت بیمه زنان خانه 
دار تاکید کرد: هر یک از بانوان پس از ۱۰ 

سال می توانند بازنشسته شوند.
زنان  بیمه  نرخ  کرد:  عنوان  سحر  چراغ 
خدمات  برای  آنان  انتخاب  براساس  خانه 
تا 7۰۰  یا دیگر حمایت ها ۵۰۰  درمانی 

هزار تومان است.
4۱9نفر  و  یکهزار  کرد:تاکنون  تاکید  وی 
قالب  در  استان  این  دار  خانه  زنان  از 
“طرح فراگیر”، تحت پوشش بیمه تامین 

اجتماعی قرار دارند.

خدمات پس از بازنشستگی
مدیرکل تامین اجتماعی استان کهکیلویه 
و  بازنشستگان  گفت:  بویراحمد  و 
مستمری بگیران استان در پنج ماه نخست 
تومان  میلیارد   48۱ از  بیش  جاری  سال 
مستمری  و  حقوق  اجتماعی  تامین  از 

دریافت کردند.
زمان  در  داشت:  اظهار  سحر  چراغ 
عنوان  تحت  نفر  هزار   ۲۲ حدود  حاضر 
در  بازمانده  و  کلی  ازکارافتاده  بازنشسته، 
استان کهگیلویه و بویراحمد ماهانه از این 
می  دریافت  مستمری  و  حقوق  سازمان 

کنند.
وی این رقم را در کل کشور بیش از چهار 

میلیون و ۲۰۰ هزار نفر اعالم کرد.
چراغ سحر تصریح کرد: 4۵ میلیون نفر در 
سطح کشور زیر پوشش خدمات و حمایت 
های سازمان تأمین اجتماعی قرار دارند و 
این سازمان از طریق 9۰ بیمارستان، ۱۱ 
مرکز  هزار   ۵۰ و  بیمارستانی  تخت  هزار 
و  درمانی  خدمات  آنها  به  قرارداد  طرف 

دارویی ارایه می کند.

 ۱4۰۲ سال  سراسری  آزمون  اول  نوبت 
در حالی در یاسوج برگزار شد که خانواده 
با استرس و تحمل  را   ها، فرزندان خود 
درجه،  صفر  از  کمتر  دمای  و  سرما  سوز 
به سختی و با وجود بی نظمی هایی، به 
محل برگزاری آزمون ها از جمله دانشگاه 

یاسوج رساندند.
تغییرات  با   ۱4۰۲ سال  سراسری  آزمون 
نسبت به سال های قبل برگزار می شود که 
در این آزمون دروس عمومی حذف شده و 
آزمون اختصاصی شامل دروس اختصاصی 
پنج گروه آزمایشی دو بار در سال برگزار 
اعتبار  سال   ۲ مدت  به  آن  نتایج  و  شده 
خواهد داشت، نوبت اول آزمون سراسری 
سال ۱4۰۲ صبح و بعدازظهر پنجشنبه و 
برگزار  جمعه ۲9 و 3۰ دی سال ۱4۰۱ 

می شود.
تعداد ۱7 هزار و 79۱ نفر داوطلب آزمون 
استان  در  اول،  نوبت   ۱4۰۲ سراسری 

گروه  پنج  در  بویراحمد  و  کهگیلویه 
آموزشی در حوزه های مختلف آموزش و 
پرورش، دانشگاه یاسوج، دانشگاه پیام نور 
برگزار  ای  حرفه  و  فنی  های  دانشکده  و 
تعداد داوطلب ۱۰ هزار  این  از  می شود. 
و 479 نفر یعنی ۵9 درصد خانم و مابقی 
دواطبان  ها،  رشته  بین  در  و  هستند  آقا 
 6۰ حدود  استان  در  تجربی  های  رشته 

درصد است.
حوزه  مهمترین  از  یکی  یاسوج  دانشگاه 
های آزمون سراسری در استان کهگیلویه 
میدانی  مشاهدات  اما  است،  بویراحمد  و 
این حوزه محوری  نشان می دهد که در 
ورود  برای  الزم؛  تدابیر  باید  که  آنطور 
به  توجه  با  دانشگاه  به  آموزان  دانش 
سرمای شدید در این منطقه برف خیز و 
سردسیری، اندیشیده نشده چرا که ورودی 
دانشگاه یاسوج از سمت “راهنمایی”، با بی 
نظمی های خودروها و مسدود شدن راه 

ورودی، رفتن را برای داوطلبان به دانشگاه 
و حوزه های امتحانی ، سخت تر کرد.

یا  و  راهنمایی  عالئم  و  تابلو  هیچ  نبود 
محوطه  از  را  الزم  اطالعات  که  افرادی 
دانشگاه داشته باشند که داوطلبان بتوانند 
به مکان پیش بینی شده در کارت ورود 
حدود  مسیر  در  شوند  هدایت  جلسه  به 
این  که  بود  نشده  تعریف  ۲کیلومتری 
را  سردرگمی  و  دشوار  وضعیت  شرایط 
در  هم  ان  والدینشان  با  داوطلبان  برای 

هوای زیر صفر درجه پدید آورده بود.

سوز سرما و مشکالت قبل از ورود به 
آزمون سراسری در دانشگاه یاسوج

همین  در  که  آزمون  برگزاری  قبل  از 
از  خبری  شدم  مستقر  دانشگاه،  ورودی 
داوطلبان  برای  ذهاب  و  ایاب  سرویس 
به محل برگزاری آزمون ها نبود، چرا که 
محوطه  به  شخصی  های  خودرو  ورود  از 
دانشگاه جلوگیری می کردند و داوطلبان 
ناگزیر بودند مسیر نفس گیر و شیب دار 
سرمای  در  پیاده  را  کیلومتر   ۲ حدود 

شدید و با استرس فراوان طی کنند.
بدلیل  که  بود  خانمی  داوطلب  پدر  علی 
بی نظمی هایی در زمان ورود به دانشگاه، 
کردم  فکر  “من  گفت  می  ناراحتی  با 
نیست  استان  جاهای  بقیه  مثل  دانشگاه 

با بی قانونی مواجه بشیم”، “آقا اصال  که 
دختر  چرا  نیست،  بشو  درست  ما  استان 
آزمون  در  راحت  خیال  با  باید  که  من 
و  ترس  و  لرزیدن  با  باشد  داشته  حضور 
استرس دوچندان، به محل آزمون برود”، 
که  فرسوده  اتوبوس  یک  و  نبود  سرویس 
کم هم بود ولی دختر من مجبور شد که 
در این سرمای شدید تا محل آزمون پیاده 
از  دخترم  ولرزیدن  استرس  با  که  برود 
سرما باعث شد که کت خودم را تا سالن 

برگزاری آزمون به وی بدهم”.
داوطلبان  برای  که  مشکالتی  بر  عالوه 
بود،  شده  ایجاد  دانشگاه  به  ورود  برای 
تدابیر الزم برای همراهان و خانواده های 
داوطلبان پیش بینی نشده است، چرا در 
برای  الزم  تدابیر  سردسیری  های  استان 
خانواده های همراه داوطلبان برنامه ریزی 

نشد؟
محمد پدر یکی از داوطلبان که با سختی 
“امیدوارم  گفت:  داد،  را  ها  سوال  پاسخ 
دانشگاه  به  ورود  برای  که  استرسی  که 
به بچه ها وارد شد در زمان آزمون برای 
آنها، پیش نیاد”، وی می گفت” اگر قبل 
از حضور مردم در محل ورودی دانشگاه، 
پلیس حضور پررنگ می داشت و عالوه بر 
این، سرویس کافی برای داوطلبان فراهم 

بود، مشکالت امروز کمتر می شد.

۲۰ کیلومتر تونل در جاده های 
کهگیلویه و بویراحمد احداث شد

و  کهگیلویه  شهرسازی  و  راه  مدیرکل 
بویراحمد با اشاره به اینکه زیرساخت های 
انقالب  از  پس  استان  ارتباطی  های  راه 
تونل  کیلومتر  گفت:۲۰  شده  متحول 
پس از پیروزی انقالب اسالمی در استان 
نظیر  کم  خود  نوع  در  که  شده  ساخته 
است. محمد راستا با اشاره به اینکه برای 
 3۰۰ تا   ۲۵۰ تونل  کیلومتر  هر  ساخت 

میلیارد تومان اعتبار نیاز است تاکید کرد: 
انجام این زیرساخت ها برای ارتقای جاده 
های استان به ویژه در مناطق کوهستانی 
فراوان  های  گذاری  سرمایه  و  تالش  با 

انجام گرفته است.
ها  تونل  این  احداث  کرد:با  ابراز  وی 
و  کهگیلویه  شهروندان  برای  سفر  انجام 
مسیر  همچنین  و  تر  آسان  بویراحمدی 

جاده ها کوتاه تر شده است.
دهه  چهار  در  همچنین  کرد:  عنوان  وی 

گذشته ۱۵۰ پل بزرگ به مساحت بیش 
استان  های  جاده  مسیر  در  متر   ۱۰۰ از 
زیاد  های  هزینه  با صرف  که  ایجاد شده 

صورت گرفته است.
راستا تصریح کرد: تاکنون 6 هزار کیلومتر 
بویراحمد  و  کهگیلویه  در  ارتباطی  جاده 
این  از  کیلومتر  یکهزار  که  شده  ساخته 
و  فرعی  راه  کیلومتر   ۵۰۰ اصلی،  میزان 

بقیه جاده های روستایی است.
هر  ساخت  برای  اینکه  یادآوری  با  وی 

تومان  میلیارد   ۲۵ اصلی  راه  کیلومتر 
های  زیرساخت  افزود:  است  نیاز  اعتبار 
مردم  برای  بزرگ  سرمایه  شده  ایجاد 

استان است.
کهگیلویه  شهرسازی  و  راه  مدیرکل 
از  پیش  اینکه  به  اشاره  با  بویراحمد  و 
جاده  از  ای  عمده  بخش  انقالب  پیروزی 
های استان خاکی و سختگذر بوده تاکید 
در  بزرگی  تحوالت  مدت  این  در  کرد: 

حوزه راه های ارتباطی ایجاد شده است.

درکهیگلویه و بویراحمد ؛

بیمه زنان خانه دار فرصتی برای آینده بهتر

در دانشگاه یاسوج:
بی تدبیری و عدم برنامه ریزی

 علت مشکالت داوطلبان قبل از کنکور

عضو شورای شهر یاسوج گفت: اعضای شورای شهر 
یاسوج صدای مردم این شهر را بشنوند.

»بهنام عباس نژاد« افزود: با توجه به مشکالتی که در 
سطح شهر و شهرداری یاسوج وجود دارد چهار نفر از 
اعضای شورای این شهر بر این باورند که آقای مقدم 
را  و شهرداری  این شهر  اداره  توانایی  فعلی  شهردار 

ندارد و قطعا باید تغییر کند.
وی با بیان اینکه آقایان اکبری، امیری، دانشی و بنده 
سه  کرد:  اظهار  هستیم،  شهردار  ماندن  مخالفان  از 
برای  فرصت  هنوز  که  کنند  می  احساس  دیگر  نفر 
کارکردن شهردار هست و شاید هم فرصتی که این 

دوستان مدنظرشون هست محدود باشد.

اگر  کرد:  خاطرنشان  یاسوج  شهر  شورای  عضو  این 
حتما  بدهد  شهردار  ماندن  به  رای  بخواهد  کسی 
چهار  ما  اما  دارد  شهروندان  و  مردم  برای  توجیهی 
دیگر  ماندن شهردار  که  رسیدایم  نتیجه  این  به  نفر 

به صالح نیست.
اکثر  دور ششم،  ابتدای  در  کرد:  تصریح  نژاد  عباس 
شورای شهر بر این نظر بودند که می توان فرصت و 
از  که  دادند،  جبران  برای  شهردار  به  مجددی  وقت 
هفت عضو شورا 6 نفر رای اعتماد و ابقا به شهردار 

دادیم.
داده  که  فرصتی  این  در  شهردار  داد:  ادامه  وی 
بخشی  و  کند  عمل  خود  تعهدات  به  نتوانست  شد 
گذشته  از  که  را  شهرداری  چالش های  و  مشکالت 

تاکنون وجود داشته را برطرف کند.
عضو شورای شهر یاسوج عنوان کرد: در واقع نفرات 
اول تا چهارم انتخابات دور ششم شورای شهر یاسوج 

از خط »مقدم« عبور کردند.
عباس نژاد تاکید کرد: بر این باور هستیم که اعضای 
شورا خواسته مردم را برآورده کنند، ندای و صدای 
مردم و داد مردم از کمبود خدمات، سهل انگاری ها 

و دورریخت هزینه ها را بشنوند و پاسخ دهد.
بر  جاها  از  خیلی  در  مردم  مطالبات  کرد:  بیان  وی 
ایم که شهردار  نتیجه رسیده  این  به  و  مانده  زمین 
دیگر  از  ندارد.  را  و شهرداری  اداره شهر  توان  فعلی 
را  مردم  ندای  داریم  انتظار  شهر  شورای  اعضای 
بشنوند و تصمیمی متناسب با خواست مردم بگیرند 

و تاثیرگذار عمل کنند.
اعضای  کل  سوم  دو  قانون  طبق  که  است  گفتنی 
باید رای  نفر(  از هفت  نفر  پنج  شورای شهر)حداقل 
و  استیضاح  شهردار  تا  بدهند  شهردار  استیضاح  به 

برکنار شود.

اعضای شورای شهر یاسوج 
صدای مردم را بشنوند
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متولد فروردین : 
حتی در این طوالنی ترین روز سال، هنگامی که در مورد مفهوم 
زندگی سئوالهایی به ذهنتان خطور می کند، ممکن است مجبور 
شوید به اعماق تاریک یک شب نفوذ کنید. خوشبختانه این مسأله 
غامض نسبت به هستی خیلی پایدار نیست، بنابراین شما به زودی 
تان  زندگی  در  خود  بینی  واقع  رویه  همان  به  بود  خواهید  قادر 

برگردید.
متولد اردیبهشت :

خانوادگی«  »پیوندهای  خانه  یعنی  تان  خانه  چهارمین  وارد  ماه   
را  وظایف خانوادگی خود  امروز  توصیه می کنیم  بهتان  و  می شود 
انجام دهید. حتی اگر مجبورید به سر کار بروید، حتما راهی پیدا 

کنید که بخشی از وقت تان را با افراد خانواده تان بگذرانید. 
متولد خرداد : 

بیان  فکر  بدون  و  نسنجیده  را  خود  صحبت های  تازگی  به  شما 
بر  می خواهید  دیگران  با  رابطه  در  که  سخنانی  به  اول  می کنید، 
با  رابطه  در  کنید.  ابراز  را  آنها  سپس  و  کنید  فکر  بیاورید  زبان 
شما  به  حتی شخصی  یا  و  اجتماعی  زمینه  در  که  پیشنهادهایی 
در  زیاد  تامل  با  زیرا  کنید،  گیری  تصمیم  تر  کمی سریع  می شود 
رابطه با هر موضوعی تنها فرصت های طالیی زندگی تان را از دست 

می دهید. 
متولد تیر : 

اگر کسی به شما فرمانی دهد باعث ناراحتی شما می شود و سریعا 
به دفاع از خود بر می خیزید اما بهتر است این حالت عصبانیت و بر 
آشفتگی تان را کنار بگذارید تا بتوانید دید بهتری نسبت به مسائل 
به  اگر شخصی  باشید.  تان پیش می آید داشته  برای  مختلفی که 
شما فرمانی دهد و شما آن را اجرا نمایید اصال بدین معنا نمی باشد 

که شما ترسو و بزدل هستید این تفکر غلط را به دور بیاندازید.
متولد مرداد : 

امروز موضوع درباره چیزی نیست که می گویید بلکه درباره چیزی 
است که نمی گویید. روابطی متقابلی که در خانه یا محل کار دارید 
قرار  تاثیر  تحت  شما  نشده  بیان  احساسات  بوسیله  است  ممکن 
گیرد. اگر هر کس از نظر احساسی شفاف و واضح بود زندگی خیلی 
به فشار  اسرار فقط می تواند  اکنون نگهداری  اما  راحت تر می شد 

روحی و استرس شما بیفزاید. 
متولد شهریور : 

با وجود اینکه شما تا االن زیر رادار کنترل به خوبی ایستاده بودید، 
اما احساسات شما مایلند که خود را پدیدار سازند و به زودی به 
را نشان خواهند داد. هر چه  آنهایی که اطراف شما هستند خود 
بیشتر تالش کنید تا رازی را پنهان کنید، بیشتر پریشان و آشفته 

خواهید شد. 
متولد مهر : 

فوق  نفس  به  اعتماد  و  قوی  شخصیت  چنان  شما  اکنون  هم 
العاده ای دارید که حتی اگر با مانع هم مواجه شوید اصاًل از شکست 
ناراحتی های  به  کردن  فکر  با  که  ندارید  وقت  شما  نمی ترسید. 
که  کارهایی  باید  شما  اکنون  هم  کنید.  اذیت  را  خودتان  پیشین 
قباًل نیمه کاره انجام داده اید و کارهایی که برای آینده در برنامه تان 

دارید را سر و سامان بدهید.
متولد آبان :

نیز  شما  احساسات  است  بازگشته  شما  نشانه  به  ماه  که  اکنون   
شدیدتر شده اند. حتی اگر اینگونه به نظر برسد که شما قباًل تصمیم 
قطعی گرفته اید، اما گذشته از این امروز شما بیشتر مورد بخشایش 
قرار می گیرید. حتی اگر شما از انتخابهای دیگران ناراضی هستید، 
بهشان اجازه بدهید تا برای توجیه کردن عملکردهایشان شانسشان 

را امتحان کنند. 
متولد آذر : 

به  اگر  حتی  بگیرید  خودتان سخت  به  زیادی  امروز  است  ممکن 
نظر می رسد دیگران با حرفها و کارهای دلگر کننده خود شما را 
خوش  کلمات  تا  کنید  تالش  شما  است  ممکن  می کنند.  تشویق 
بینانه دوستان تان را نادیده بگیرید یا حتی بدتر صداقت و وفاداری 

شان را زیر سئوال ببرید.
متولد دی :  امروز شاید دیگران فکر کنند شما در کارتان ناشی 
و دست و پا چلفتی هستید!! در حالیکه شما کاماًل به رفتار خود 
مسلط هستید و اصاًل الزم نیست چیزی را تغییر دهید. حاال که 
باید  شما  شده اند  ملحق  هم  به  شما  نشانه  در  بهرام  و  خورشید 
و  هستید  دارا  را  توانایی هایتان  از  کردن  استفاده  قدرت  بدانیدکه 

می توانید به طور موثری روی اهداف آینده خود تمرکز کنید.
متولد بهمن : 

یک سوء تفاهم کوچک بین شما و خواهر و یا برادرتان ممکن است 
شما را از مسیر اصلی تان منحرف کند و مجبور باشید انرژی تان را 
صرف حل کردن این مشکل بکنید. اگر شما خواهر و برادر ندارید 

ممکن است با یک دوست و یا با همسایه تان اختالف پیدا کنید. 
متولد اسفند :

با  را  اما در ظاهر خود  مثبتی هستید  افکار  دارای  از درون   شما 
افکار منفی نشان می دهید، بهتر است درون و بیرون خود را به یک 
بیرون وجودیتان حرف های  این که درون و  نه  شکل نشان دهید 
دو  دارای  صورت  این  در  زیرا  باشند  داشته  گفتن  برای  متفاوتی 
شخصیت مختلف می شوید، افراد دیگر به خاطر این صفت از شما 

دوری خواهند گزید.

3
فال روز 

رئیس سازمان محیط زیست گفت: اجازه نمی دهیم 
کارشناسان  برخی  شود  آبگیری  چم شیر  سد 
سد،  آبگیری  از  پس  دادند  هشدار  محیط زیستی 
اتفاقی مشابه سد گتوند رخ می دهد. علی سالجقه 
رئیس سازمان حفاظت محیط زیست در یک برنامه 
چم شیر  سد  آبگیری  سرانجام  درباره  تلویزیونی 
اظهارداشت: به وزارت نیرو نامه زدیم که چاهک هایی 
گیرد؛  صورت  راستی آزمایی  تا  شود  احداث 
رئیس جمهور هم نامه را به وزیر نیرو ارسال کردند. 
محیط زیستی  کارشناسان  برخی  داشت:  بیان  وی 
اتفاقی  چم شیر  سد  آبگیری  از  پس  دادند  هشدار 
مشابه سد گتوند رخ می دهد و به دلیل نمک فراوان 

سالجقه  شد.  خواهد  شور  آب  منطقه،  در  موجود 
خاطرنشان کرد: از سوی دیگر کارشناسان حوزه آب و 
کشاورزی اعتقاد دارند، با آبگیری سد چم شیر زمینه 
ارتقای کیفیت آب رودخانه زهره مهیا شده و زمینه 
رئیس  می شود.  فراهم  منطقه  سیالب های  مدیریت 
نمی دهیم  اجازه  کرد:  تاکید  محیط زیست  سازمان 
سد چم شیر آبگیری شود و تالش می کنیم منطقی 
حرکت کنیم. به گفته سالجقه در موضوع هوای پاک 
عنوان  به  است.  دادن  رخ  حال  در  بلندی  گام های 
نمونه وزارت ارتباطات فردا قرار است موتور برقی در 
اختیار پستچی ها قرار دهد اما نکته حائز اهمیت این 
است که انباشت بدهی و توقعات مالی وجود دارد که 
برای انجام دادن هر اقدامی تنها با اعتبار چند ساله 
کشور می توان اتفاق جدی را در بحث قانون هوای 
مربوط  قوانین  به  اشاره  با  وی  زد.  رقم  کشور  پاک 
به موتورسیکلت های شهر تهران توضیح داد: قرار بر 
ارائه ارائه تسهیالت، وام و اسقاط خودروهای فرسوده 

بود اما این اتفاق رخ نداده است. سالجقه با اشاره به 
افقی روشن در بودجه ۱4۰۲ توضیح داد: ۲۰ درصد 
از عوارض آالیندگی که قرار است به صندوق محیط 
زیست واریز شود، اعتباری مناسب است. نیروگاه ها و 
صنایع باید خود را با شرایط و ضوابط محیط زیست 
انطباق دهند. فرآیندها با 3۰ سال گذشته متفاوت 
فناوری های  با  مسائل  بنیان شده اند.  دانش  و  است 
تسهیل  برای  ما  افزود:  وی  می شوند.  انجام  نوین 
ضوابط  مردم،  نارضایتی های  کاهش  و  فرآیندها 
استقرار را با یک نظرسنجی جامع در کشور توسط 
کارشناسان مجرب، ادارت کل، جوامع دانشگاهی و 
محققان تغییر داده ایم که به دستگاه های اجرایی نیز 
آن را ابالغ می کنیم. با این اقدام مسائلی که احساس 
و  دست  زیست  محیط  سازمان  جانب  از  می کردند 
نظارت هایمان  طرفی  از  اما  است، حل شده  گیر  پا 
محیط  حفاظت  سازمان  رئیس  است.  شده  قوی تر 
از این  زیست درباره نظارت های این سازمان گفت: 

انجام  اجرا  بعد  و  قبل، حین  ما  نظارت های  بعد  به 
می خوام  صنایع  از  من  اساس  این  بر  شد.  خواهد 
و  کنند  دریافت  کمک  زیست  محیط  صندوق  از 
انجام  را  فیلتراسیون  تعویض  مانند  خود  مشکالت 
دهند تا آالیندگی ایجاد نکنند. سالجقه خاطرنشان 
کرد: تمام عزم دولت برای حل معضل آلودگی هوا 
جزم است. معاون اول رئیس جمهوری اعالم کرده 
محیط  بوی  باید   ۱4۰۲ بودجه  رویکرد  که  است 
زیستی داشته باشد. ابعاد محیط زیست دیده شده 
که امیدواریم مجلس نیز همراهی کند. براین اساس 
رویکرد حرکت کند، مشکلی  این  با  دولت  این  اگر 
پیش نیاید و دستگاه ها که همگام شده اند به همین 
روند ادامه دهند مطمئن باشید تا ۵ سال آینده 4۰ 
بحث  در  می کند.  پیدا  کاهش  هوا  آلودگی  درصد 
است  انجام  اقدامات خوبی در حال  کاهش سولفور 
که با این اقدام مشکل نیروگاه ها کاهش پیدا می کند.
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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

گزارش

استقبال مردم ناشران دفاع مقدس را  
اميدوار کرد

  احمد محمدتبريزي
نمايش�گاه کتاب با تمام حاش�يه هايش تمام ش�د و عالقه مندان به دنب�ال درآوردن 
آم�ار و ارق�ام کتاب ه�اي پرف�روش رفته ان�د. با توج�ه به اينكه امس�ال نمايش�گاه 
کتاب به لح�اظ ف�روش رک�ورد زد خيلي ه�ا منتظ�ر بودن�د تا ب�ا پايان نمايش�گاه 
ببينند چه کتاب هايي س�هم بيش�تر ف�روش را مال خ�ود کرده اند. اتفاق خوش�ايند 
اي�ن نمايش�گاه، همانند س�ال هاي گذش�ته از روند صع�ودي اس�تقبال مخاطبان از 
کتاب ه�اي دف�اع مقدس�ي حكاي�ت دارد و باز ه�م کتاب ه�اي اي�ن ح�وزه اعم از 
خاطره نگاري، گزارش و رم�ان درصد زيادي از ف�روش را به خود اختص�اص داده اند. 

  غبطه به حال شهدا 
من در خانواده اي مرفه زندگي مي كردم كه ايوب 
به خواستگاري ام آمد. آن زمان فقط يك راننده 
بود. راننده اي كه هيچ س��رمايه دنيايي نداشت. 
اما من سرمايه هاي معنوي و الهي بي شماري در 
وجود او ديدم. صداقت، ايمان، اخالص، نجابت و از 
همه مهم تر تدين و ارادتش به اهل بيت )ع(. همه 
اين خصايص من را شيفته او كرد. از همان ابتدا 
ارادت خاصي به شهدا داشت. او متولد 1360 بود 
و هميشه افسوس مي خورد كه چرا چند سالي 
زودتر به دنيا نيامده تا در ميان رزمندگان اسالم 
از كش��ورش، ناموس و دينش دفاع كند. عشق 
به ش��هادت را در وجود او مي ديدم. همواره پاي 
فيلم ها و روايات دفاع مقدسي مي نشست و آنها را 
با عالقه وافري نگاه مي كرد. هميشه نواهاي جبهه 
و جنگ را زمزمه مي كرد. خالصه اش را بخواهم 
بگويم او عاشق شهادت بود و من مي دانم نهايت 
اين عش��ق و دلدادگي با معبود او را به شهادت 
رساند. ياد ايام دفاع مقدس هميشه چشمانش را 

گريان مي كرد و به حال شهدا غبطه مي خورد. 
 رفاقت و انس با خدا

ايوب ارتب��اط عجيبي با خدا داش��ت. مي گفت 
رفاقت با خدا دلچس��ب ترين رفاقت ها اس��ت. 
هميشه به من مي گفت وقت دعا و مناجات با خدا 
از او چيزهاي دنيايي و مادي نخواه حيف است. 
دعا هاي خودش معنوي بود و رزق ش��هادت را 
مي طلبيد. دو سال آخر زندگي اش عجيب با خدا 
راز و نياز مي كرد. نيمه هاي شب نماز هاي شبش 
را با نور ش��مع مي خواند. عاش��ق نماز شب بود. 
ش��ب زنده داري هاي او برايم بسيار شيرين بود. 
عشق بازي با خدا در آن نيمه هاي شب و استغفار 
گفتن هايش و تأكيدش بر نماز اول وقت هرگز از 
يادم نخواهد رفت. تنها وصيتش هم به من اين 
بود كه نمازت را اول وقت بخوان همه چيز حل 
است. خيلي اخالص داش��ت. آخرهاي رفتنش 
بود، به او گفتم ايوب جان عزيزم تو همه چي را به 
من واگذار كردي، حتي بچه هايت را. گفت معامله 

من با خدا سر چيز ديگري است. 
 پيمانكار مدافع حرم

من و ايوب 11 سال در كنار هم زندگي كرديم. 
ايوب ش��غل هاي متعددي را تجربه ك��رد. ابتدا 
راننده تاكس��ي بود بعد رفت سراغ مرغ فروشي 
و مرغداري و بعد هم راننده ماشين هاي سنگين 
شد و س��ر آخر هم پيمانكار بود. پيمانكاري كه 
با اوضاع و اح��وال س��وريه كار و زندگي و همه 
تعلقاتش را كنار گذاشت و رفت. دو سال پيش از 
شهادتش در اوضاع و احوالي كه براي حرم عمه 
سادات پيش آمده بود رفت و داوطلبانه ثبت نام 
كرد. در خدمت سربازي اش دوره هاي زيادي را 
گذرانده بود و از لحاظ رزمي توانايي بااليي داشت. 

مي گفت براي خدمت به حرم حضرت زينب )س( 
به سوريه مي رود. خيلي پيگيري هم مي كرد. من 
هم گفتم همراه ش��ما مي آيم و آنجا هر كاري از 
دستم بر بيايد انجام مي دهم. آشپزي، خياطي 
و هر چيز ديگر. خيلي پيگير شد و حتي مدتي از 
اعزام مأيوس شده بود. بعد از شهادتش مسئول 
مربوطه گفت خودمان ايش��ان را با تأخير اعزام 
كرديم. انقدر اخالص داش��ت كه گفتيم مي رود 

و شهيد مي شود. 
دو ماه قبل از شهادت باز ايوب پيگيري كرد. خيلي 
شور و اشتياق داشت. اين همه شور و عالقه براي 
خود من هم جالب بود. خوشحالي اش را نمي توانم 
توصيف كنم. در همه دوره هايي كه برگزار شد با 
همتي باال شركت كرد. مي دانستم او تاب ماندن 
ندارد. غيرتي ابوالفضلي داشت. ارادتش هم كه 
به اهل بيت به وي��ژه به امام حس��ين )ع( ديگر 
مجالي ب��ر ماندنش نمي داد. م��ن هم مخالفتي 
نداشتم. نمي خواستم شرمنده اهل بيت و حضرت 
زينب)س( بشوم. مسئله دفاع از دين بود و بسيار 
هم جدي و قابل اهميت، ايوب مي گفت بايد برويم 
و از ناموس اسالم و تشيع دفاع كنيم. جز براي امر 
به معروف و نهي از منكر زياد صحبت نمي كرد. 

افكارمعنوي اش را در خودش نگه مي داشت. 
 بچه ها در تب فراقش مي سوزند

حاصل زندگي من و ايوب، نيايش و محمد پارسا 
هستند. دخترم پنج سال دارد و پسرم سه ساله 
اس��ت. اما حرف هاي آنها براي اينكه مانع رفتن 
پدرشان بشوند برايم جالب بود. محمد پارسا با 
همان لهجه بچگانه اش و بسيار عصباني مي گفت 
مامان جان، اجازه نده ش��وهرت برود. گناه داره 
شهيد مي ش��ود. ايوب هم بلند بلند مي خنديد. 
بچه ها گريه مي كردن��د. وقتي ك��ه ايوب رفت 
س��وريه، نيايش در خواب جيغ زنان بيدار شد و 
ش��روع به گريه كرد. با من دعوا مي كرد كه چرا 
اجازه دادي بابا به جنگ برود. اگر بابايم ش��هيد 
بشود تقصير توست. آن شب دلم خيلي شكست. 
بعد از ش��هادت پدر بي تابي هايشان بيشتر شد. 
مي گويند همه بابا دارند و ما نداريم. گاهي اوقات 
آرام كردنشان برايم بسيار س��خت است، چون 
با هيچ چيزي نمي توان آرامش��ان كرد. مدام از 
خاطرات پدرش��ان براي هم تعريف مي كنند و 
مي گويند ي��ادش بخير بابايي. چن��د روز پيش 
دخترم به محمد پارس��ا مي گفت: داداشي دلت 
براي بابايي نمي سوزه؟ من خيلي دلم مي سوزه 

كه تير به سرش زدن. 
براي من بس��يار عجيب اس��ت كه اينه��ا انقدر 
مي فهمند و متوجه مي شوند. راستش را بخواهيد 
انقدر زود انتظار اين حرف ها را نداش��تم. خيلي 
ناراحتند ك��ه من اجازه ندادم پيكر پدرش��ان را 
ببينند. مي گويند نگاه كن بچه هاي شهدا پيكر 

پدرشان را ديدند. محمد پارس��ا بعد از شهادت 
پدرش خيلي مراقب ما است و مي گويد بابا گفته 

حواسم به شما باشد. 
 خواب شهادتش را ديده بود

ايوب پيش از رفتن همه كارها را انجام داد. رفت 
و حضانت بچه ها را به من داد و هر چه را داشت و 
نداشت، به حساب من واريز كرد. مي گفت دوست 
ندارم بعد از رفتنم كوچك ترين مشكلي برايتان 
پيش بيايد. من گريه كردم. نمي خواستم بپذيرم 
كه او شهيد مي شود. نمي توانستم باور كنم كه 

ديگر بازنمي گردد. 
يك ش��ب يكي از دوس��تانش پارچه روي قبر 
حضرت رقيه )س( را برايم��ان آورده بود. ايوب 
رفت حي��اط و زار زار گريه مي ك��رد. بعد رفت 
اتاقش شروع به خواندن نماز كرد. خوابش برد. 
صبح بيدار شد و گفت كه خواب ديده است. آن 
شب هر دوي ما خواب ديده بوديم. او خواب ديده 
بود كه به حج تمتع رفته و در حال انجام اعمال، 
ناگهان همراه شهداي منا به آسمان پرواز كرده 
است. من هم خواب ديدم كه در مجلس روضه 
خانم نشس��ته بودم. ناگهان م��ردي بلند قد با 
چهره اي نوراني نگاهم كرد و با صداي دلنشين 
و مهربانانه گفت: گريه نكن و نگران هيچ چيزي 

نباش. آرام باش. 
نمي دانستم چه بگويم. به ايوب مي گفتم چطور 
از بچه ه��ا مي گ��ذري؟ چطور از محمد پارس��ا 
مي گذري؟ مي گفت اين حرف ها را نزن. من اگر 
بروم شما حضرت زينب را داريد. از همه مهم تر 
خداي زينب)س( را داريد. دلم آرام نداش��ت تا 
اينكه من و بچه ها را به كربال فرستاد. بعد از زيارت 

آرام شدم. 

 ايوب عاقبت بخير شد
امروز كه نگاه مي كنم خدا را شاكرم  كه همسرم 
عاقبت بخير و شهادت نصيبش شد. او لياقتش را 
داشت هر چند دلتنگي او براي ما عذاب آور است. 
دنيا بدون ايوب برايم چون قفسي تنگ است. روز 
آخر كه داشت مي رفت با صداي بلند مي خنديد و 
مي گفت يا علي يا علي يا علي خدايا شكرت. بچه ها 
هاج و واج او را نگاه مي كردند. مي گفتم مي خواهي 
بروي جنگ انقدر خوش��حالي؟ مي گفت خانم 
خداحافظ، من پريدم. تعداد زيادي عكس شهدا 
و امام خامنه اي و سيد حسن نصراهلل را تهيه كرده 
بود و با خودش برد. مي گفت نگاه كردن به اينها 
به من آرامش مي دهد. دو ساعته همه كوله اش را 
مهيا كرد. برايش خرما و بسكوئيت گذاشتم. گفتم 

در بيابان به شما و دوستانت انرژي مي دهد. 
 زود برگشت، خيلي زود

سه روز قبل از شهادت عجيب دلشوره داشتم و 
مضطرب بودم. وقتي تماس گرفت پرسيدم كي 
برمي گردي؟ خنديد و گف��ت زود برمي گرديم 
به زودي.  روز 17 آذر م��اه 1394 بود. همان روز 
شهادتش حال عجيبي داشتم. در خانه راه مي رفتم 
و گريه مي كردم. آن روز خواهر ايوب پيش من بود. 
برادرم گفته بود عكس ايوب را بفرستيد نياز داريم. 
يكباره خواهر شوهرم جيغ كشيد و گفت مريم 
ايوب رفت! ايوب شهيد شد. باور نمي كردم. دست 
بر سر، امام حس��ين )ع( و حضرت زينب)س( را 
صدا مي كردم. ايوب در 17 آذر ماه س��ال 1394 

با اصابت تركش هاي امريكايي بر قلب و سرش به 
آرزوي هميشگي اش شهادت رسيد. 

 خواستم شفاعتم کند
هميشه مي گفت بايد سختي بكشي تا بهترين 
نصيبت شود. به حاالت عرفاني او غبطه مي خورم. 
بيداري ه��اي او مريضش مي كرد اما هميش��ه 
مي گفت ب��راي خوابي��دن و اس��تراحت كردن 
فرصت زياد است. س��جاده اش هميشه در اتاق 
پهن بود مي گفت نمي داني رفاقت با خدا چه حالي 
مي دهد. هر روز قبل از نماز شب غسل مي كرد. 
عاشق خدا بود. عاشق شهادت در راه او بود. شايد 

باورش كمي سخت باشد اما او زميني نبود. 
مراسمش خيلي باشكوه بود. سپاه بسيار زحمت 
كشيد. صورت ايوبم را ديدم؛ آرام و نوراني. خط 
ريش تميز و زيبا. شب قبل از عمليات با آب سرد 
غس��ل كرده بوده به دوس��تانش گفته بود من 
مي دانم كه فردا شهيد مي شوم. وقتي ديدمش 
خيلي آرام شدم. دست روي صورتش كشيدم، 

بوسيدمش و از او خواستم من را شفاعت كند. 
 روزهاي سخت جدايي 

آرام كردن بچه ها اين روزها بس��يار سخت شده 
است. مي گويند اگر بابا برگردد ديگر هيچي از پدر 
نمي خواهيم. فقط بماند. فقط پيش ما باشد. آنها 
هر شب با گريه مي خوابند. مي دانم اين روزهاي 
سخت جدايي روزهاي امتحان ماست. اميدوارم 
بتوانم راهش را ادامه بدهم. اميد كه بتوانم فرزندان 
و تنها يادگارهايش را زينبي و حسيني تربيت كنم 
و سربازان خوبي تحويل امام زمان )عج( بدهم. 
ان شاءاهلل طوري تربيت ش��وند كه باعث افتخار 
ش��هيد ش��وند. ايوب روي حجاب تأكيد زيادي 
داشت. شركت در مراسم اهل بيت و غسل جمعه 

بچه ها را بسيار مورد توجه مي دانست. 
 درد دل با حضرت زينب)س(

بانو جان از اينكه همسرم را انتخاب كرديد كه 
در اين مس��ير قرار بگيرند و م��ن و فرزندانم را 
در ورطه آزمايش ق��رار داديد تا در نبود ن هاي 
او س��ختي و تلخي و درد بكشيم، سپاسگزارم. 
بانوي من آيا چيزي باارزش تر از جانمان هست 
كه تقديم شما و راه اهل بيت شما كنيم. فرزندان 
من فداي فرزندان حضرت زهرا)س(. خانم جان 
دنيا بي ايوب چون حصاري است تنگ و تاريك 
و فراق پدر براي بچه ها هم سخت و عذاب آور 
اما همه اينها فداي رضايت شما. اين زهر دوري 
و دلتنگي برايم از عس��ل شيرين تر است وقتي 
كه مي انديش��م به راهي كه او برگزي��د و او را 

آسماني كرد. 

گفت وگوي »جوان« با همسر شهيد مدافع حرم ايوب رحيم پور

 همه دارايي ام را فداي حضرت زينب )س( کردم تا شفيع همه ما در روز جزا باشد

مي گفت نمي دانيد 
رفاقت با خدا چه حالي مي دهد

به گزارش »جوان« طبق پيش بيني ها مي شد 
انتظار داش��ت كه ميزان اس��تقبال و رجوع 
مراجعه كنندگان به انتش��ارات »سوره مهر« 
و »روايت فتح« باال باش��د. پيش بيني ها هم 
كاماًل درس��ت از آب درآمد و هنگام بازديد از 
نمايشگاه شلوغي غرفه هاي اين انتشاراتي ها 
به خوبي گوي��اي اين موضوع اس��ت. هر دو 
انتشاراتي چندين سال اس��ت كه در زمينه 
چاپ كتاب هاي حوزه دفاع مقدس دس��ت 
روي كيفي سازي آثارشان گذاشته اند و با طرح 
ايده هاي مخاطب پسندي مثل »ياد ياران«، 
»شوكران« و »شهيد از نگاه همسر« بر تعداد 

خواننده هايشان افزوده اند. 
انتشارات سوره مهر براي بيست و نهمين دوره 
نمايشگاه كتاب تهران 200 كتاب چاپ اولي 
را براي مخاطبان آماده عرضه كرده است. در 
اين آث��ار، عناويني ب��راي گروه هاي مختلف 
س��ني ش��امل كودك و نوجوان و بزرگسال 

در نظر گرفته ش��ده است. انتش��ارات سوره 
مهر امسال يكي از ش��لوغ ترين غرفه ها را در 
ميان انتش��اراتي هاي ديگر دارا ب��ود. تعدد و 
تنوع كتاب هاي اين انتشاراتي يكي از داليل 
استقبال مردم بود. رشد كمي و كيفي آثار اين 
انتشاراتي  موجب شده بود مراجعه كنندگان 
دس��ت خالي از غرفه بيرون نيايند. »حيدر 
ايمني« مدير روابط عمومي غرفه انتشارات 
س��وره  مهر در رابطه با ميزان استقبال مردم 
از اين غرف��ه مي گويد: »كتاب ه��اي »دفاع 
مقدس« و »خاطره نگاري انق��الب« در اين 
غرفه از سمت و سويي كه در راستاي مخاطب 
خاص بود به سمت عامه مردم كشيده شد به 
طوري كه استقبال چشمگيري از اين غرفه 

به عمل آمد.«
كتاب »دختر شينا« يكي از آثار پرفروش روز 
نخست برپايي غرفه سوره مهر در نمايشگاه 
كتاب تهران بود. چاپ پنجاه و پنجم اين اثر 
در نمايشگاه كتاب عرضه شد و مورد استقبال 
مخاطبان قرار گرفت. كتاب »آن بيست و سه 
نفر« ديگر اثري است كه فروش بااليي داشت 
و بسياري از جوانان و نوجوانان كشور، نشان 
دادند نسل جديد كنجكاو دانستن از جنگ 
تحميلي و به ويژه دوران اس��ارت هس��تند.  

همچنين پس از گذش��ت چندين س��ال از 
نخس��تين چاپ كتاب »دا« اين اثر برجسته 
هنوز هم جزو پرفروش ترين آثار است و اين 
اثر همچون سال هاي گذشته مورد استقبال 

و توجه مخاطبان قرار گرفت. 
در انتش��اراتي روايت فتح كتاب »هم اينك 
ش��وكران 1« كه روايت زندگي شهيد مدق 
از زبان همس��ر ش��هيد اس��ت فروش خوبي 
داش��ت و با اس��تقبال بس��يار خوبي مواجه 
شد. كتاب هاي »اينك ش��وكران 6«، »نيمه 
پنهان«، »يادگاران« و »جاي پاي فرهاد« از 
ديگر كتاب هاي پرفروش انتشارات روايت فتح 

در نمايشگاه بين المللي كتاب تهران بودند. 
كتاب »جامانده« روايت علي اصغر منتظري 
)گ��ردان عم��ار( نوش��ته فريده ش��جاعي و 
كتاب»بچه ها ديرتون نش��ه« نوش��ته سيد 
ميثم موسويان از آثار جديد انتشارات روايت 
فتح در بيست و نهمين نمايشگاه بين المللي 

كتاب تهران اس��ت ك��ه در رتبه هاي بعدي 
فروش قرار دارد. 

در كنار اين دو انتشاراتي ، انتشارات بعثت هم 
آمار بازديدكنندگانش ك��م نبود.  كتاب هاي 
پرفروش اي��ن انتش��اراتي، كت��اب »پيغام 
ماهي ه��ا« و »ب��ه روايت هم��ت« بودند كه 
فروش خوبي داشتند. كتاب »پيغام ماهي ها« 
سرگذشت س��ردار شهيد حس��ين همداني 
نوشته گل علي بابايي است و همچنين كتاب 
»به روايت همت« مجموع��ه گفتارهاي اين 
سردار ش��هيد اس��ت كه نگارش آن را انجام 
داده اس��ت. همچنين » نوني صفر«، » خط 
فكه« و »بي قرار« از ديگر كتاب هاي پرفروش 
انتش��ارات بعثت در نمايش��گاه بين المللي 
كتاب تهران بود.  ميزان استقبال مخاطبان 
از نمايشگاه كتاب امسال نويد سال خوبي را 
براي حوزه نشر و كتاب هاي حوزه دفاع مقدس 
مي دهد. اگر اين ميزان استقبال تا پايان سال 
و سال هاي بعد ادامه پيدا كند، اين اميدواري 
وجود دارد كه انتشاراتي ها به چاپ كتاب هاي 
بيشتر و جديدتري در حوزه دفاع مقدس روي 
بياورند. اين حوزه از لحاظ سوژه انقدر حرف 
براي گفتن دارد كه هنوز ناگفته هاي بسياري 

از آن دوران بايد بيان شود.

  صغري خيل فرهنگ
»بابا ايوبم، امروز دلم براي داشتنت پر که نه، پرپر مي زند. براي بودنت، 
براي آغوشت براي بازي هايمان، براي بوسه هايت، براي حرف زدنت، 
اينكه سرم را بگذاري روي شانه هايت، بابا جان. همان شانه اي که من 
و محمد پارس�ا با آن آرام مي ش�ديم. امروز دلم تنگ اس�ت براي تو. 
اما مي دانم رفتي تا کودکاني ديگر بي بابا نش�وند. من با رقيه حسين 
چه تفاوتي دارم؟ با نازدانه اي که دلش شكس�ت و اس�يري کش�يد. 

دلتنگ�ي من فداي دل شكس�ته رقي�ه حس�ين )ع(.« اينها جمالت 
دلتنگي هايي اس�ت که مريم راد درويش همسر ش�هيد مدافع حرم 
ايوب رحيم پور از زبان دختر خردسالش، نيايش بيان مي دارد. وقتي 
پاي صحبت هاي خانم راد منش مي نش�ينيم، رمز شهادت و آسماني 
شدن همس�رش را در انس و رفاقتش با خدا معرفي مي کند. آنچه در 
پي مي آيد همسرانه هاي ش�هيد مدافع حرم ايوب رحيم پور است که 
از شهيدش دو فرزند به نام هاي نيايش و محمد پارسا به يادگار دارد. 
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انهدام 2 تیم تروریستی وابسته به داعش 
در سیستان و بلوچستان

کرد:  اعالم  بلوچستان  و  سیستان  اطالعات  کل  اداره 
امام  گمنام  سربازان  عملیاتی  و  اطالعاتی  اقدامات  پیرو 
تکفیری  تروریستی  گروه  به  وابسته  ۲تیم  زمان)عج( 
با  که  آنها  با  کننده  بیعت  عناصر  از  تعدادی  و  داعش 
هدایت خارج از کشور قصد ایجاد ناامنی در جنوب شرق 

کشور را در ماه های اخیر داشتند، منهدم شد.
بلوچستان  و  سیستان  اطالعات  کل  اداره  اطالعیه  در 
آمده است: با هوشیاری سربازان گمنام امام زمان)عج( و 
همکاری قرارگاه قدس نیرو زمینی سپاه و فراجا عناصر 
و عربی در جنوب شرق  به شبکه عبری، غربی  وابسته 
دستگیر  آنها  به  وابسته  عناصر  و  گرفته  قرار  ضربه  زیر 
و تحویل مراجع قضایی شدند. در بخش از این اطالعیه 
سربازان  عملیاتی  و  اطالعاتی  اقدامات  پیرو  است  آمده 
گمنام امام زمان)عج( ۲ تیم وابسته به گروه تروریستی 
تکفیری داعش و تعدادی از عناصر بیعت کننده با آنها 
که با هدایت خارج از کشور قصد ایجاد ناامنی در جنوب 
شرق کشور را در ماه های اخیر داشتند با عنایت خداوند 
متعال شناسایی شد و زیر ضربه قرار گرفتند و منهدم 
از  یکی  کرد:  اضافه  اطالعات سیستان  کل  اداره  شدند. 
اهداف این تیم ها گروگانگیری اتباع خارجی و تجار در 
چابهار بوده است. اعترافات اعضای گروه ها که در میان 
آنها اتباع افغانستانی و تاجیکستانی نیز وجود دارد، نشان 
می دهد طراحی های گسترده ای برای ایجاد فضای ناامنی 

در جنوب شرق کشور داشته اند.
سپاه همدان خبر داد:

دستگیری تعدادی از فعاالن فرقه انحرافی 
عرفان حلقه در همدان و تویسرکان 

سپاه  تبلیغات  و  عمومی  روابط  معاون  همدان 
انصارالحسین)ع( استان همدان گفت: طی یک عملیات 
اطالعاتی تعدادی از فعاالن فرقه انحرافی عرفان حلقه در 
همدان و تویسرکان توسط سربازان گمنام امام زمان)عج( 

در سازمان اطالعات سپاه استان دستگیر شدند.
امام  گمنام  سربازان  کرد:  اظهار  کریم پور  علی اکبر 
الحسین)ع(  انصار  اطالعات سپاه  زمان)عج( در سازمان 
استان همدان در راستای کاهش فعالیت های فرقه ای طی 
انحرافی  فرقه  فعاالن  از  تعدادی  اطالعاتی  عملیات  یک 
عرفان حلقه را در همدان و تویسرکان دستگیر کردند. 
وی افزود: در این عملیات 9 نفر از فعاالن فرقه انحرافی 
و دستگیر  احضار  دعوت،  استان  در سطح  عرفان حلقه 
شدند که پس از تفهیم اتهامات، پرونده قضایی آنها برای 
سیر مراحل قانونی به دستگاه قضایی ارسال شد.  معاون 
استان  انصارالحسین)ع(  سپاه  تبلیغات  و  عمومی  روابط 
همدان بیان کرد: این افراد با استفاده از بی اطالعی برخی 
درمانگری،  فرا  مانند  واهی  ادعاهای  با  و  شهروندان  از 
به  اقدام   ... و  اعتیاد  ترک  دفاعی،  تشعشع  شفابخشی، 
فعالیت های غیرقانونی و آموزش های انحرافی می کردند. 
وی ادامه داد: اقدام این افراد منجر به آسیب های روحی 
و روانی، انحراف در اعتقادات، توهین به مقدسات و در 
نتیجه تضعیف اعتقادات، آلوده سازی اخالقی مخاطبان، 
با  کریم پور  است.  شده  خانواده ها  فروپاشی  و  تضعیف 
استان  فهیم  مردم  کرد:  تصریح  بصیرت افزایی  بر  تأکید 
فعالیت های  به  نسبت  خود  هوشیاری  بردن  باال  ضمن 
خود  پیرامونی  محیط  در  نوظهور  عرفان های  انحرافی 
می توانند هرگونه برگزاری کالس، تجمع و فعالیت های 
افراد در این زمینه را از طریق تلفن ۱۱4 ستاد خبری 
سازمان اطالعات سپاه انصار الحسین )ع( استان همدان 

اطالع رسانی کنند.

خبر
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رئیس بیمارستان کودکان علی اصغر ضمن تشریح آخرین 
حال  عین  در  اطفال،  در  تنفسی  بیماری های  وضعیت 
گفت: به صورت قطعی به تمام خانواده ها توصیه می کنم 
استفاده  ماسک  از  زمستان  آخر  ماه های  تا  حداقل  که 

کنند.
دکتر فرهاد چوبدار، درباره آخرین وضعیت بیماری های 
تنفسی  بیماری های  نمای  گفت:  کودکان،  در  تنفسی 
البته  در هفته های گذشته کمی متفاوت شده است که 
آلودگی هوا کاهش  این علت است که  به  از آن  بخشی 
یافته بود. موج آنفلوآنزا تقریبا در حال سپری شدن است. 
همچنین بیماری برونشیولیت که با ویروس RSV بود، 
هنوز ادامه دارد؛ به ویژه در اطفال و کودکانی که زمینه  
بیماری  تحریک پذیری راه های تنفسی یا زمینه ژنتیکی و 

خانوادگی از آسم دارند، بیشتر دیده می شود.

عالئم برونشیولیت در کودکان
تنفسی  با ویروس سین سیشیال  برونشیولیت  افزود:  وی 
بروز پیدا می کند. به ویژه در کسانیکه به صورت نارس به 
دنیا آمدند، سابقه ای از بیماری های ریوی دارند، سابقه ای 
از آسم در خانواده دارند. همچنین شیوع این بیماری در 
سنین پایین بیشتر است. به خصوص در سنین زیر دو تا 
سه سال و حتی در شش ماه اول زندگی شیوعش بیشتر 
می کند.  تقلید  را  آسم  کامال  بیماری  این  عالئم  است. 
با  همراه  سینه  قفسه  شدید  خس  خس  مانند  عالئمی 
تنگی نفس برایشان ایجاد می شود. البته باید توجه کرد 

جدیدی  چیز  و  داشته  وجود  ساله  هر  بیماری  این  که 
می کند  ایجاد  آسم  به  شبیه  عالئمی  وقتی  اما  نیست، 
به  عالئم  این  داریم،  هم  را  هوا  آلودگی  آن  کنار  در  و 
خصوص برای اطفال زیر شش ماه غیرقابل تحمل شده و 
حتما نیازمند بستری هستند. خانواده ها با مشاهده این 
عالئم اعم از خس خس قفسه سینه، تنفس تند و سخت 
به پزشک مراجعه کنند.  باید  به سرعت  را در کودکان، 
ایجاد  را هم  باالیی  ویروس تب  این  توجه کرد که  باید 

نمی کند.  
 

عالئم گوارشی کرونا در موج جدید
چوبدار درباره وضعیت شیوع کرونا در کودکان در موج 
هشتم بیماری که با زیرسویه های جدید اُمیکرون است، 
گفت: در زمینه کرونا با توجه به موج هشتم، هنوز به طور 
قابل توجهی در اطفال با تست کووید مثبت نداشتیم، اما 
کودکانی با عالئم کرونا مراجعه می کنند و درگیری های 
ریوی کرونا که در سی تی اسکن هم مشخص است، دیده 
می شود و کودکان را بدحال می کند. در عین حال در این 
موج  شاهدیم که کرونا عالئم گوارشی هم ایجاد می کند 
که ممکن است این عالئم گوارشی، با بیماری های خاص 
دستگاه گوارش و داخل شکم، در تشخیص افتراقی قرار 
بگیرند. با این حال تست مثبت کووید را به میزان زیاد 

نداشتیم.
با  مثبت  کرونای  تست  با  هنوز  بنابراین  داد:  ادامه  وی 
تعداد قابل توجهی از مبتالیان به کووید ۱9 که نیازمند 

بیمارستان کودکان علی اصغر مواجه  بستری شوند، در 
مثبت  کرونای  تست  با  بیماران  سیل  که  وقتی  نشدیم. 
بیاید، می توانیم برای تشخیص سوش اصلی نمونه ارسال 
کنیم، اما از آنجایی که هنوز تعداد این موارد زیاد نیست، 
که  ظاهرا  ندادیم.  انجام  مطالعه ای  زمینه  این  در  هنوز 
و  اروپایی  کشورهای  در  اُمیکرون  جدید  زیرسویه های 
آمریکایی نزدیک یک سوم افراد مبتال به کرونا را درگیر 
کرده اند، اما در ایران هنوز گزارش قطعی و آمار دقیقی از 

میزان شیوع زیرسویه های جدید اُمیکرون نداریم.
بزرگساالن دز یادآور واکسن کرونا را تزریق کنند 

چوبدار در ادامه با اشاره به اقدامات محافظتی در مواجهه با 
موج جدید کرونا، گفت: از آنجایی که هنوز واکسیناسیون 
علیه کرونا برای اطفال زیر پنج سال اثبات شده نیست، 
بنابراین بزرگساالن باید دز یادآور واکسن کرونا را تزریق 
و  ویروس کرونا شاید صدها سال  بدانیم که  باید  کنند. 
شاید هزاران سال با انسان زندگی کرده و اینطور نیست 
که بتوانیم به صورت کامل و برای همیشه از این ویروس 
خالصی یابیم. بنابراین ممکن است تا چندین سال، هر 
ساله نیاز به تزریق دز یادآور واکسن کرونا داشته باشیم 

مانند آنچه در آنفلوآنزا انجام می دهیم.
حداقل تا پایان زمستان ماسک بزنید

وی درباره لزوم رعایت پروتکل های بهداشتی نیز گفت: 
از  مردم  کنونی  شرایط  در  که  است  این  قطعی  توصیه 
ماسک استفاده کنند. باید توجه کرد که یکی از ابزاری 
که مردم را از اپیدمی آنفلوآنزا که امسال بسیار شدیدتر 
و  دست ها  شست وشوی  داد،  نجات  بود،  کشنده تر  و 
ماسک  هم  حاضر  حال  در  اگر  بود.  ماسک  از  استفاده 
بزنند، نصف راه پیشگیری را طی کرده اند. در حال حاضر 
و  بردیم  باال  را  بیمارستان خودمان سطح هشدار  در  ما 
الزامی کردیم. به صورت قطعی به  استفاده از ماسک را 
آخر  تا  حداقل  که  می کنم  توصیه  هم  خانواده ها  تمام 

زمستان از ماسک استفاده کنند.
چوبدار تاکید کرد: البته کودکان سنین پایین بهتر است 
که ماسک نزنند، بلکه اطرافیان شان ماسک بزنند. چراکه 
استفاده از ماسک می تواند در بدن کودکان سنین پایین 
باعث تجمع دی اکسید کربن شده و مشکالت تنفسی را 
برایشان ایجاد می کند. بر این اساس استفاده از ماسک در 
کودکان زیر دو سال اصال توصیه نمی شود. برای کودکان 
زیر پنج سال هم از آنجایی که فعالیت های بدنی زیادی 
استفاده  اطرافیان شان  را  ماسک  که  است  بهتر  دارند، 
کنند. با این حال کودکانی که در سنین پیش دبستانی 
مانند  می توانند  راحتی  به  و  کامال  هستند،  مدرسه  یا 

بزرگساالن از ماسک استفاده کنند.

بیش از ۵۰ درصد سارقان 
سابقه دار هستند

و  مجرمان  آزادسازی  بزرگ  تهران  انتظامی  فرمانده   
دغدغه های  از  یکی  را  مجرمانه  اعمال  به  آنها  بازگشت 
پلیس عنوان کرد و گفت: بیش از ۵۰ درصد مجرمان به 

خصوص سارقان، دارای سابقه هستند.
با  اختصاصی  گوی  و  گفت  در  رحیمی  حسین  سردار 
از چالش های جدی  یکی  افزود:  ایرنا،  انتظامی  خبرنگار 
دارد،  وجود  انتظامی  دستگاه  و  پلیس  برای  اکنون  که 
موضوع آزادسازی به خصوص برخی از مجرمانی است که 
دارای تعدد جرم و سوابق هستند که پس از دوره کوتاه 

محکومیت به اعمال مجرمانه بازمی گردند.

قضایی  با دستگاه  بارها  ما  را  این مسئله  داد:  ادامه  وی 
و  کشور  کل  دادستان  با  هم  جلساتی  و  کردیم  مطرح 
دادستان عمومی و انقالب تهران داشتیم و در این زمینه 
این است که مجرمان  بر  قرار  و  داده شد  قول هایی هم 

سابقه دار پس از آزادی تحت کنترل قرار داشته باشند.
این  مدیریت  کرد:  تاکید  بزرگ  تهران  انتظامی  فرمانده 
پلیس  سوی  از  جانبه  همه  حمایت های  نیازمند  مسئله 
و اعطای اختیاراتی است زیرا اغلب مجرمان دارای سوء 
و  جرم  مرتکب  هم  باز  آزادی  از  پس  و  هستند  سابقه 

جرایم می شوند.
رحیمی تصریح کرد: نیروی انتظامی برای این مسئله ساز 
و کاری تعریف کرد و با حمایت دستگاه قضا روبرو شد 

اما هنوز به مرحله اجرا نرسیده است که در صورت اجرا 
اطالع رسانی خواهد شد.

وی درباره محکومان فراری گفت: تعداد محکومان فراری 
غالباً  نیز  مجرمان  این  نیست.  کم  و  بوده  توجه  قابل 
حرفه ای و سابقه دار هستند و حتی با وجود اینکه محکوم 
می شوند به زندان نمی روند. این افراد نیز مسائلی را برای 
ما و جامعه ایجاد کرده اند که الزم است برای این مسئله 

برنامه ریزی و تدبیری اندیشیده شود.
فرمانده پلیس پایتخت تاکید کرد: پلیس آمادگی کامل 
خود را برای هر برنامه ای به منظور جلوگیری از ارتکاب 
آن  الزمه  البته  که  می کند  اعالم  جرم  رویداد  و  مجدد 

حمایت دستگاه قضایی است.

کرونا در کودکان در هشتمین موج

سالجقه:
اجازه نمی دهیم

 سد چم شیر آبگیری شود



ایران بدون برجام
 پیشرفت می کند

ایران اقدام اروپا در قبال سپاه را 
مقابله به مثل خواهد کرد

صفحه )4(صفحه )4(

وزیر کشور گفت: آمریکا به این مساله پی برده است که ایران بدون 
برجام نیز می تواند پیشرفت داشته باشد و روند روبه رشد خود را 
دنبال کند؛ از این رو اغتشاشات اخیر را با همین هدف در کشور 
پایه ریزی کرد. دکتر احمد وحیدی روز پنجشنبه در دیدار با آیت 
اهلل جعفر سبحانی از مراجع عظام تقلید در قم، افزود: در دوره ای 

برخی به اشتباه تصور می کردند که فقط از مسیر توافق با...

که  صورتی  در  گفت:  اسالمی  شورای  مجلس  رییس  نایب 
سپاه  قبال  در  اروپا  اخیر  موضع  در خصوص  نمایندگان، طرحی 
پاسداران انقالب اسالمی ارایه دهند، مجلس به احتمال قوی برای 
علی  داشت.  خواهد  مثل  به  مقابله  اروپایی  طرف  کردن  محکوم 
نیکزاد شامگاه پنجشنبه در حاشیه نشست جمع بندی سفر یک 

روزه خود به شهرستانهای چناران و طرقبه - شاندیز در ...
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هزار هکتار زمین در استان
  از دست سودجویان آزاد شد

کرونا در کودکان
 در 

هشتمین موج

در دانشگاه یاسوج:
بی تدبیری و عدم برنامه ریزی

 علت مشکالت داوطلبان
 قبل از کنکور

حالی  در   ۱4۰۲ سال  سراسری  آزمون  اول  نوبت 
در یاسوج برگزار شد که خانواده ها، فرزندان خود 
را  با استرس و تحمل سوز سرما و دمای کمتر از 
صفر درجه، به سختی و با وجود بی نظمی هایی، 
به محل برگزاری آزمون ها از جمله دانشگاه یاسوج 
تغییرات  با  سال ۱4۰۲  سراسری  آزمون  رساندند. 
در  که  می شود  برگزار  قبل  سال های  به  نسبت 
آزمون  و  شده  حذف  عمومی  دروس  آزمون  این 
گروه  پنج  اختصاصی  دروس  شامل  اختصاصی 
آزمایشی دو بار در سال برگزار شده و نتایج آن به 
مدت ۲ سال اعتبار خواهد داشت، نوبت اول آزمون 

سراسری سال ۱4۰۲ صبح و بعدازظهر ...

که  کرد  اعالم  تهران  جمعه  نماز  خطیب 
مجلس و دولت به حرکت زشت اتحادیه اروپا 
علیه سپاه پاسداران پاسخ قاطع خواهند داد.

 حجت االسالم والمسلمین حاج علی اکبری 
اخیر  اقدام  به   اشاره  با   تهران  جمعه  نماز 
پارلمان اروپا علیه سپاه پاسداران گفت: اینکه 
قرار  را مدنظر  و مدیرپرور  قهرمان  آنها سپاه 
می دهند برای این است که سپاه نقطه قوت 
در اقتدار جمهوری اسالمی و در عرصه جنگ 
قدرت  و  سپاه  پشتوانه  و  است  نرم  و  سخت 
نرم سپاه همه مردم هستند و تجلی اش در 
است.  مقاومت  جبهه  در  ما  عزیز  بسیجیان 
را  که خودش  است  بسیجی  در  سپاه  امتداد 

هر روز بیشتر نشان می دهد.
استیصال  نشانه  اخیر  شرایط  افزود:  وی 
عروسک  مثل  ها  اروپایی  و  است  دشمنان 
خیمه شب بازی  عمل می کنند و خود گرفتار 
توانستند  و می  ... هستند   و  سرمای سخت 
که  برسند  هدفشان  به  اخیر  اغتشاشات  در 
نتوانستند و حاال می خواهند از طریق  بازی 
دیپلماتیک به ملت فشار آورند که زهی خیال 
تهران  هفته  این  جمعه  نماز  خطیب  باطل. 
ادامه داد: ان شاءاهلل مجلس و دولت در قبال 
این حرکت زشت پاسخ قاطع را خواهند داد.

علی اکبری همچنین با اشاره به بارش برف و 
باران در آخر ماه جاری برودت هوا گفت: در 
این مدت بیشتر متوجه نعمت گاز در کشور 
عظیم  دستاوردهای  ایام  این  در  و  شده ایم 
نشان  را  خود  بهتر  و  بیشتر  اسالمی  انقالب 
رتبه  به همت مجاهدان مومن در  ایران  داد. 
سوم تولید گاز در جهان از یک سو قرار گرفته 
برای  پروری  عدالت  و  مجاهدت  از  نمادی  و 
میان شهرها  در  گاز  انتقال  گسترش خطوط 
و روستاها انجام شده است؛ طوری که تحت 
پوشش قرار گرفتن گاز از ۲ هزار کیلومتر قبل 
از انقالب به 38 هزار کیلومتر در بعد از انقالب 
رسیده است. خطوط گاز شهری هم از ۲ هزار 
افزایش یافته  کیلومتر به 4۲۰ هزار کیلومتر 
و خانواده شهری از یک درصد به 86 درصد...

معاون عمرانی استاندار کهگیلویه و بویراحمد گفت: 
در مدت ۲ سال اخیر، با پیگیری های ستاد مبارزه 
با زمین خواری در استان یک هزار هکتار از دست 
زمین خواران آزاد شده است. کیامرث حاجی زاده 
خواری  زمین  با  مبارزه  ستاد  تشکیل  کرد:  اظهار 
مورد تاکید مقام معظم رهبری و سیاست های نظام 
بود که در این دو سال به طور ویژه در استان فعال 
شد. وی افزود: در سواحل روخانه های استان هم 
شده  آزادسازی  خواری  زمین  هکتار   ۱۵۰ بر  بالغ 

است که نشان می دهد به منویات رهبری...

معاون استاندار کهگیلویه و بویراحمدعنوان کرد؛
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مدیرکل راه و شهرسازی عنوان کرد:

۲ هزار و ۹۰۰ خانه
 خود مالکی در استان 
درحال ساخت است

رئیس اداره امور آب گچساران گفت:
۲.۵ میلیون متر مکعب آب 

در طرح های تغذیه مصنوعی 
گچساران ذخیره شد

پاسخ مجلس و دولت 
قاطع خواهد بود

2

2

اعضای شورای شهر یاسوج؛

صدای مردم را 
بشنوید

3

به  ضربه  مختلف  ابعاد  و  مجازات  تبیین  به  بیانیه ای  طی  اطالعات  وزارت 
سرویس اطالعاتی انگلستان پرداخته است.

جاسوس  اکبری  علیرضا  ماجرای  درباره  تبیینی  بیانیه ای  اطالعات  وزارت   
انگلیس منتشر کرده است که متن آن را در ادامه می خوانید:

دستگیری  و  شناسایی  در  )عج(  زمان  امام  گمنام  سربازان  موفقیت  درپی 
و سپس  خبیث،  انگلیس  رژیم  نفوذی  عناصر  و  جواسیس  مهم ترین  از  یکی 
محاکمه و اجرای حکم قانونی وی توسط دستگاه محترم قضایی کشور، شاهد 
این واکنِش مهارگسیخته و  انگلیس بودیم.  واکنش عصبی و دیوانه وار دولت 
خارج از عرف توسط دولت مردان انگلیسی، ناشی از دالیل روشنی است که بر 

صاحب نظران حوزه های سیاسی و امنیتی پوشیده نیست.
با این ضربه حیثیت و اعتبار مدعی قدیمی ترین سرویس جاسوسی نزد افکار 
دستگاه  آن  جواسیس  سایر  برای  و  جهان  اطالعاتی  سازمان های  و  عمومی 
افسران  انگیزه  در  اساسی  چالش های  بروز  سبب  و  ریخته  فرو  اطالعاتی؛ 
اطالعاتی و جواسیس آنان شده است. از سوی دیگر، ابهت دستگاه اطالعاتی 
آن  اطالعاتی  افسران  و  شد  شکسته  آن  جواسیس  امِن  حاشیه ی  و  انگلیس 
سازمان با این چالش مواجه اند که از این پس، چگونه باید آبرو و اعتبار خود را 

نزد عوامل خویش، ترمیم نمایند؟
ادعا می کند صاحب امن ترین شبکه ی جواسیس است  انگلیس چنان که  آیا 
درون  از  واصله  اطالعات  شد؟  نخواهند  مجازات  و  شناسایی  وقت  هیچ  که 
و  وجودی  ماهیت  بحران؛  این  می دهد،  نشان  انگلیس  جاسوسی  سرویس 
به  پیروزی  این  برده است.  سوال  زیر  را  انگلیس  اطالعاتی  دستگاه  کارکردی 
قدری بی سابقه است که مایه ی حیرت آگاهان و صاحب نظران امور اطالعاتی 
شده و در همین مدت کوتاه از رسانه ای شدن موضوع، درخواست های متعددی 
برای تشریح تجارب این پرونده از سوی برخی سرویس های اطالعاتی دریافت 

شده است.
رژیم انگلیس خبیث که با فشار فزاینده افکار عمومی در مورد مشکالت داخلی 
خود مواجه است راه کارهایی را اتخاذ کرده است که جملگی ریشه در استیصال 
آلمان در جنگ رسانه ای علیه  و  فرانسه  آمریکا،  از جمله همراه سازی  دارند؛ 
ایران. اشک تمساح غربی ها برای اکبری در شرایطی است که نهادهای نظامی 
است.  بوده  غربی  اطالعاتی کشورهای  و  رسانه ای  تهاجم  ایران همواره هدف 
پس چگونه و با چه توجیهی به یکی از مقامات ارشد آن به راحتی و سرعت 

اقامت و تابعیت دادند؟
برای  کشاندند،  جاسوسی  به  مرحله  دو  طی  را  اکبری  که  زمانی  انگلیسی ها 
فرارش از ایران نقشه کشیدند، بیش از دو میلیون یورو به او دستمزد پرداخت 
کردند، خانه های اشرافی در وین و لندن و جنوب اسپانیا برایش تهیه کردند 
و خارج از روال عادی به وی کارت اقامت، سپس تابعیت و گذرنامه انگلیسی 

دادند؛ خوب می دانستند که او را به سوی چه سرنوشتی سوق می دهند.
آیا حضور یکی از مدیران SIS و یک نماینده ی پارلمان انگلیس در دادگاه لندن 
انگلیسی ها و  برای تسریع در اخذ تابعیت برای اکبری، ناشی از نوع دوستی 
کمک به مهاجران بوده است؟ اجرای این حکم نتیجه مستقیم جنایت دستگاه 

اطالعاتی انگلیس است.

رژیم انگلیس حریصانه از علیرضا اکبری اطالعات مربوط به پروژه های سری 
نظامی و موشکی ایران، روش های دور زدن تحریم ها، اطالعات مربوط به برخی 
نهادهای امنیتی، دفاعی و سیاسی کشور و دانشمندان بزرگی همچون شهید 
از میزان  فخری زاده را درخواست می کردند و آن جاسوس وطن فروش، فارغ 

موفقیت، نهایت تالش خود را برای ایفای آن نقش خائنانه به عمل می آورد.
انگلیس،  رژیم  کثیف  بازی  محصول  کشورش  به  اکبری  علیرضا  خیانت 
عماًل  و  بود  وطن فروشی  مسیر  به  او  کشاندن  و  نقاط ضعفش،  از  بهره گیری 
همان رژیم خبیث باید پاسخگوی انحراف، خیانت و مجازات جاسوس اکبری 
باشد، نه آن که مزورانه لباس عزا به تن کند و بانگ خون خواهی وی را سر دهد.
ابزارهای  با  بازی  این پس،  از  که  اعالم می نماید  قاطعیت  با  اطالعات  وزارت 
کثیفی چون ویزا و اقامت برای آلوده سازی و یا اعطای تابعیت برای رهاندن 
بر  دائمی  بطالن  خط  اکنون  و  داشت  نخواهد  ثمری  مجازات  از  جواسیس 
انگلیس کشیده شده  از سوی سرویس اطالعاتی  ایجاد شده  مصونیت کاذِب 

است.
انگلیسی های حیله گر که هنوز در توهم قرن نوزدهمی »تفرقه بیانداز و حکومت 
دستگاه های  بین  افکنی  اختالف  القای خطوط شیطانی  می برند،  به سر  کن« 
مختلف و سالیق کشور را در پیش گرفتند. در همین راستا مجازات قانونی این 
عنصر خائن را به تعارض سالیق سیاسی و مقامات کشور؛ منتسب و هر یک از 

مقامات و رسانه های انگلیسی، بخشی از این سناریو را اجرا کردند.
از یک سو اتهاماتی را متوجه برخی دستگاه های دفاعی و امنیتی و مسئولین 
جعلی  خط کشی های  مزورانه  حال  عین  در  و  کردند  کشور  شده ی  شناخته 

»میانه رو- تندرو« را برجسته نمودند.
وزارت اطالعات قاطعانه اعالم می کند که اگر مسئولین کشور و سالیق مختلف 
متفاوتی  نظرات  داخلی  موضوعات  برخی  به  نسبت  ج.ا.ا،  به  وفادار  سیاسِی 
و  انگلیس  رژیم  به خباثت  نسبت  اما  است(  کاماًل طبیعی  )که  باشند  داشته 
دشمنی هایش علیه این ملک و ملّت، اتفاق نظر کامل دارند. رویکرد مقامات 
مؤید  اکبری  مجازات جاسوس  به  نسبت  و جریانات سیاسی  رسانه ها  کشور، 

این مدعاست.
ایران بر  روشن است که این ضربه سخت وزارت اطالعات جمهوری اسالمی 
پیکره سرویس اطالعات مخفی انگلیس )SIS( اولین اقدام ضداطالعاتی ایران 
علیه انگلیس نیست و آخرین آن هم نخواهد بود. اما قطعاً نقطه ی عطفی در 
شناسایی و برخورد جدی با جاسوسی از ایران اسالمی توسط عناصر خبیث 

انگلیسی است که با قوت و جدیت بیش از پیش ادامه خواهد یافت.
از همین رو به افرادی که به هر نحو در دام سرویس های جاسوسی افتاده اند 
و  مجازات  در  تخفیف  از  اطالعات  وزارت  به  خود  معرفی  با  می گردد  توصیه 
رأفت اسالمی بهره مند گردند؛ در غیر این صورت از تعقیب و مجازات در امان 

نخواهند بود.
در پایان الزم است از همکاری مجدانه مسئولین محترم قوه قضاییه، وزارت 
امنیت ملّی  به ویژه دبیرخانه شورای عالی  نیروهای مسلح و  دفاع و پشتیبانی 
که با همکاری خود در جریان تحقیقات، تعقیب و مجازات این جاسوس ارشد 

انگلیس نقش مؤثری ایفا کردند، قدردانی نماییم.

پارلمان اروپا با تصویب قطعنامه ای که از نظر 
اروپا،  اتحادیه  بر  حاکم  قانونگذاری  ساختار 
الزام آور نیست و جنبه توصیه ای و نمایشی 
دارد و در قطعنامه ای که تمرکز اصلی آن بر 
سپاه  بود،  ایران  داخلی  بشری  حقوق  مسائل 
 « یک  عنوان  به  را  اسالمی  انقالب  پاسداران 

سازمان تروریستی« معرفی کرد.
به گزارش خبرنگار سیاست خارجی ایرنا آنچه 
عمدتا  می رسد،  تصویب  به  اروپا  پارلمان  در 
از  بخشی  توسط  که  است  موضوعاتی  بازتاب 
پارلمان مطرح و پیگیری شده و در نهایت با 
توافقات و البی های داخل پارلمان و از سویی 
با فشار جریان ها و افرادی از بیرون از پارلمان 
نیز  نهایت  در  که  می گیرد  صورت  هستند، 
ممکن است با آرای باالیی به تصویب برسد که 
حتی تعداد زیادی از این آراء و قطعنامه های 
مصوب را نباید انحصارا خواست و اراده واقعی 

پارلمان دانست.
می شود،  مطرح  بعضا  که  ادعاهایی  برخالف 
لزوما  می شود  تصویب  اروپا  پارلمان  در  آنچه 
اروپا  عمومی«  »افکار  نگرانی  و  نظر  بازتاب 
نیست و در بسیاری از مواقع ناشی از موج های 
خبری و رسانه ای است که در یک مقطعی از 
زمان شکل می گیرند و در نهایت نیز فروکش 
تا  موج ها  این  شروع  فاصله  از  ولی  می کنند، 
از  مصوباتی  است  ممکن  آن،  کردن  فروکش 
پارلمان در خصوص آن مسائل بیرون بیاید که 
به  بستگی  چیز  هر  از  بیش  موارد  این  تمام 

جریان ها و فشارهای بیرون از پارلمان دارد. 
خصوص  در  اروپا  پارلمان  اخیر  قطعنامه  در 
اسالمی  انقالب  پاسداران  نام سپاه  دادن  قرار 
»البی«  که  شود  توجه  نکته  این  به  باید  نیز 
و »فشار« گروهای معاند، برانداز و تروریستی 
دامن  در  که  ایران  اسالمی  جمهوری  ضد 
و رشد کردند  پیدا کرده  امن  پناه  اروپایی ها، 
و حمایت شدند، نقش مهمی در تحریک این 
به  منجر  که  موجی  شکل گیری  و  احساسات 

این قطعنامه شد، دارند.
بی اعتباری  بر  گواهی  می تواند  موضوع  همین 
این قطعنامه اروپایی باشد که نمایشی بیش از 
سوی اروپا نیست و نباید این قطعنامه را کامال 

بازتاب افکار عمومی اروپایی ها دانست.
کشی  آدم  و  تروریستی  سابقه  همچنین   

عمومی  افکار  و  ایرانیان  برای  که  منافقین 
منصف بین المللی روشن است، به دلیل کینه 
چند دهه ای که از سپاه و عملکرد این نیروی 
کردن  مار  و  تار  در  اسالمی  انقالب  به  وفادار 
معاندین و تجزیه طلبان و براندازان داشته اند 
و تمام وقت و انرژی خود را گذاشته اند که با 
اخیر در  ماه های  بر موج تحوالت  سوار شدن 
ایران بعد از فوت خانم مهسا امینی، به آرزوی 
گروه  این  که  همین  لذا  برسند  خود  دیرینه 
پیروز  را  خود  نشین  خارج  ایرانیان  از  معدود 
سئوال  زیر  به  برای  دانند  می  قطعنامه  این 

رفتن این قطعنامه کافی است.
همانگونه که گفته شد در این مرحله قطعنامه 
مصوب پارلمان الزام آور نیست و باید مراحلی 
اروپایی و کشورهای  را در داخل ساختارهای 

عضو این اتحادیه طی کند تا اجرایی شود.
همچنین مسئوالن و مقامات ایرانی باید پاسخ 
مناسبی به این موضوع داده و هشدارهای الزم 
اروپا بدهند که  اتحادیه  را به مقامات اجرایی 
تصویب  با  عده ای  که  خطرناکی  بازی  وارد 
قطعنامه پارلمان اروپایی آغاز کرده اند، نشوند.

به  توان  می  را  پارلمان  اقدام  این  رو  این  از 
»بستن کمربند انتحاری« به دور اتحادیه اروپا 
دانست که فعال شدن و نشدن آن بستگی به 
عقالنیت و خردمندی مقامات اتحادیه اروپایی 

دارد. 
اروپا  اتحادیه  که  صورتی  در  تردید  بدون 
تصمیم بگیرد که این کمربند انتحاری را که 
پارلمان به دورش بسته است، فعال کند قبل از 
دیگران، خود را هدف قرار داده و دچار آسیب 

می کند.
از  بخشی  اسالمی  انقالب  پاسداران  سپاه 
ایران است  نیروهای مسلح جمهوری اسالمی 
که قرار دادن آن در لیست تروریستی توسط 
اتحادیه  توسط  اگر  که  بود  حماقتی  ترامپ 
اروپایی تکرار شود، می تواند تبعات بلندمدت 
و غیر قابل انکاری بر تحوالت میدانی در غرب 

آسیا داشته باشد. 
دادن  قرار  با  می کند  تصور  اروپا  اتحادیه  اگر 
لیست  در  اسالمی  انقالب  پاسداران  سپاه 
سازمان های تروریستی جا پای آمریکا بگذارد 
فشار  تحت  را  ایران  خود  خام  خیال  به  و 
زیاده  و  خواسته ها  به  تن  تهران  تا  دهد  قرار 
خواهی آمریکا و اروپا بدهد، قطعا دچار اشتباه 

محاسباتی بزرگ و خطرناکی شده است. 
نیروی  نام  دادن  قرار  با  بخواهد  شاید  اروپا 
سازمان های  لیست  در  ایران  نظامی  رسمی 
در  خود  های  ناکامی  از  بخشی  تروریستی 
اما  کند،  جبران  را  اوکراین  بحران  خصوص 
قطعا، در این زمینه نیز دچار اشتباه است چرا 
که این مسئله، پیچیدگی های بحران هایی که 
از پیش خواهد  با آن روبروست را بیش  اروپا 

کرد.
در روزهای باقی مانده، اتحادیه اروپا باید آنقدر 
دوراندیشی و هوشمندی داشته باشد که وارد 
بازی خطرناکی که گروهی جنگ طلب و معاند 
آغاز  آن ها  برای  اروپا  پارلمان  قطعنامه  با  که 
خطرناکی  زمین  از  را  خود  و  نشود  کرده اند، 

که در حال مین گذاری است، دور نگه دارد.
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مطالعات نشان می دهد؛
مهربانی کردن می تواند یک 

ضدافسردگی طبیعی باشد
از  که  افرادی  دهند  می  گزارش  محققان 
افسردگی یا اضطراب رنج می برند ممکن است 
بتوانند با کمک به دیگران، حتی به روش های 

کوچک، به خود کمک کنند.
به  مبتال  فرد   ۱۲۲ روی  بر  اخیر  مطالعه  در 
اضطراب، کسانی که شروع  یا  افسردگی  عالئم 
کردند،  روز  در  کوچک  مهربانی های  اعمال  به 

عالئم شأن بهبود یافت.
تقویت  به  نوبت  وقتی  داد  نشان  مطالعه  این 
احساس ارتباط اجتماعی می رسید، این حرکات 
مهربانانه حتی بهتر از دو تکنیک مورد استفاده 

در »گفتگودرمانی« استاندارد عمل کردند.
قدرت  به  یافته ها  این  می گویند  کارشناسان 
آن  دلیل  احتماالً  می کند.  اشاره  بودن  مهربان 
است که به افرادی که مشکالت سالمت روانی 
دارند کمک می کند حتی به طور موقت از الک 

خود بیرون بیایند.
اعمال  که  است  داده  نشان  گذشته  تحقیقات 
محبت آمیز نظیر نوشتن یک یادداشت حمایتی 
برای یک دوست یا خریدن یک فنجان قهوه، نه 
ایجاد  گیرنده  در  خوبی  احساس  می تواند  تنها 
نیز  دهندگان  هدیه  سالمتی  برای  بلکه  کند، 

مفید است.
بزرگسال  اوهایو، ۱۲۲  ایالتی  دانشگاه  محققان 
را که در مقیاس استاندارد افسردگی و اضطراب 
نمرات باالیی داشتند، انتخاب کردند. سپس به 
طور تصادفی هر شرکت کننده را به یکی از سه 

گروه تقسیم کردند.
به یک گروه گفته شد که فعالیت های اجتماعی 
را دو روز در هفته انجام دهند، و به گروه دوم 
دستور داده شد که گزارشات فکری شأن را دو 
کمک  هدف  با  که  کنند  تکمیل  هفته  در  بار 
منفی  فکری  الگوهای  شناسایی  در  آنها  به 
خود و تالش برای تغییر جهت آنها بود. هر دو 
تکنیک در درمان شناختی رفتاری، یک “گفتگو 
اضطراب  و  افسردگی  برای  استاندارد  درمانی” 

استفاده می شود.
به افراد گروه سوم گفته شد که سه بار در روز 
به مدت دو روز از هر هفته اعمال محبت آمیز 

انجام دهند.
هفته،  پنج  از  پس  که  داد  نشان  مطالعه  این 
در  بهبودی  متوسط  طور  به  گروه  سه  هر 
عالئم سالمت روان خود نشان دادند. بر اساس 
ارزیابی های انجام شده در هفته ۱۰ )پنج هفته 
حدی  تا  نیز  تأثیر  مداخالت(،  پایان  از  پس 

قدرت ماندگاری داشت.

محققان هشدار می دهند؛
ابتال به کووید ۱۹ در دوران 

بارداری مرگبار است
عفونت  که  دهد  می  نشان  جدید  مطالعه  یک 
بارداری خطر مرگ زن را هفت  کووید ۱9 در 
نیاز وی  توجهی  قابل  به طور  و  کند  می  برابر 
به بستری شدن در بخش مراقبت های ویژه را 

افزایش می دهد.
این  واشنگتن،  دانشگاه جرج  گفته محققان  به 
ویروس در دوران بارداری احتمال ابتالء به ذات 

الریه را نیز افزایش می دهد.
تحقیق،  تیم  سرپرست  اسمیت«،  »امیلی 
می گوید: »یافته های ما بر اهمیت واکسیناسیون 
فرزندآوری  زنان در سن  برای همه  کووید ۱9 

تأکید می کند.«
 ۱۲ از  بیماران  داده های  همکارانش  و  اسمیت 
مطالعه انجام شده در ۱۲ کشور از جمله ایاالت 
متحده را جمع آوری کردند. این مطالعات بیش 

از ۱3۰۰۰ زن باردار را شامل می شد.
در مقایسه با زنان باردار سالم، مادران مبتال به 
خطر  با  برابر  هفت  تنها  نه   ۱9 کووید  عفونت 
ابتالء به مرگ در دوران بارداری یا زایمان روبرو 
بودند، بلکه سه برابر بیشتر نیاز به پذیرش در 

ICU داشتند.
با  درمان  به  نیاز  بیشتر  برابر   ۱۵ حدود  آنها 
 ۲3 حدود  و  داشتند  مصنوعی  تنفس  دستگاه 
برابر بیشتر با خطر ابتالء به ذات الریه، که یک 
عارضه بالقوه تهدید کننده جان ناشی از کووید 

است، روبرو بودند.
برابر  باردار مبتال به کووید همچنین پنج  زنان 
می تواند  که  داشتند  خون  شدن  لخته  خطر 
تهدید کننده  یا سایر عوارض  تورم  باعث درد، 

جان شود.
کووید  به  که  زنانی  از  شده  متولد  نوزادان  در 
آلوده شده اند نیز مشکالتی ایجاد می شود. آنها 
 ICU در  تولد  زمان  در  بیشتر  برابر  دو  تقریباً 
تولد  احتمال  و  بودند  شده  بستری  نوزادان 
در  نارس  نوزادان  بود.  بیشتر  آنها  در  زودرس 
مادام  به مشکالت سالمتی  ابتالء  معرض خطر 
العمر، از جمله تأخیر در رشد شناختی در اوایل 

کودکی، هستند.

وزیر کشور: 

ایران بدون برجام پیشرفت می کند
وزیر کشور گفت: آمریکا به این مساله پی برده است که ایران 
بدون برجام نیز می تواند پیشرفت داشته باشد و روند روبه رشد 
خود را دنبال کند؛ از این رو اغتشاشات اخیر را با همین هدف 

در کشور پایه ریزی کرد.
دکتر احمد وحیدی روز پنجشنبه در دیدار با آیت اهلل جعفر 
سبحانی از مراجع عظام تقلید در قم، افزود: در دوره ای برخی 
آمریکا  با  توافق  از مسیر  فقط  که  تصور می کردند  اشتباه  به 
مشکالت حل می شود در حالی که در همان سالها نیز آمریکا 
رییس  داد:  ادامه  وی  نکرد.  دریغ  ایران  علیه  خیانتی  هیچ  از 
باالیی  اهتمام  معیشتی  مشکالت  و  اوضاع  به  نسبت  جمهور 
دارد و این مساله جزو دستور کارهای جدی دولت است. رییس 
بررسی  را  تورم  و  بازار  اوضاع  مرتب  به صورت  روزانه  جمهور 
می کند. وزیر کشور اضافه کرد: برخی بن بست های اقتصادی 
و  آثار  که  است  باز شدن  در حال  که  داشته  در کشور وجود 
نتایج آن به مرور قابل مشاهده خواهد بود. وحیدی همچنین 
با تاکید بر نگرانی های ناشی از نرخ رشد جمعیت، ابراز داشت: 
در موضوع رشد نرخ جمعیت نگرانی هایی وجود دارد که این 

کاهش رشد در بیشتر کشورهای اسالمی رقم خورده است.
وی خاطرنشان کرد: موضوع سبک زندگی نیز از مسایل مهم 
کشور است که در اغتشاشات اخیر برخی از جلوه های مخرب 
آن نمایان بود و حاکی از این است که دشمن هویت ایرانی و 

اسالمی مردم ما را هدف قرار داده است.

نایب رییس مجلس:

ایران اقدام اروپا در قبال سپاه را 
مقابله به مثل خواهد کرد

که  صورتی  در  گفت:  اسالمی  شورای  مجلس  رییس  نایب 
نمایندگان، طرحی در خصوص موضع اخیر اروپا در قبال سپاه 
ارایه دهند، مجلس به احتمال قوی  پاسداران انقالب اسالمی 
برای محکوم کردن طرف اروپایی مقابله به مثل خواهد داشت.

علی نیکزاد شامگاه پنجشنبه در حاشیه نشست جمع بندی سفر 
یک روزه خود به شهرستانهای چناران و طرقبه - شاندیز در 
محل فرمانداری این شهرستان در پاسخ به سوال خبرنگار ایرنا 
افزود: ما به عنوان نمایندگان مجلس شورای اسالمی پیشاپیش 
هر اتفاقی که اتحادیه اروپا بخواهددر قبال سپاه انجام دهد را 
که  هایی  قبال شیطنت  در  داد:  ادامه  وی  کنیم.  می  محکوم 
به ناحق علیه جمهوری اسالمی ایران می شود مانند محکوم 
کردن سپاه انقالبی و حافظ نظام، جان برکف، از خودگذشته و 
ایثارگر در عرصه های بین المللی باید با یک دیپلماسی قوی 
نه از نوع پدافند، بلکه از نوع آفند پاسخ داده شود. نایب رییس 
و  توان دولت  این حال همه  با  اسالمی گفت:  مجلس شورای 
این مهم استوار است که در کنار توجه به مسایل  بر  مجلس 
باشد  داشته  فرهنگی  موضوع  به  جدی  نگاهی  نیم  اقتصادی، 
انقالب  امامین  گفتمان  و  اصیل  فرهنگ  به  را  بتوان کشور  تا 
و فرهنگی که آمیزه دین اسالم و آموخته های دینی ما بوده 
است، بازگرداند از این رو الزم است که در حوزه فرهنگ به ویژه 
تربیت دانش آموزان و دانشجویان و جوانان تجدید نظر شود. 
نیکزاد به موضوع الیحه بودجه ۱4۰۲ دولت در مجلس شورای 
توسط  بودجه  الیحه  ارایه  از  پس  کرد:  بیان  و  اشاره  اسالمی 
نمایندگان  مجلس  کمیسیونهای  مجلس،  به  جمهور  رییس 
خود را برای حضور در کمیسیون تلفیق بودجه و اعضای هیات 
برای  موضوع  مهمترین  اکنون  و  کردند  مشخص  آن  رئیسه 
را  کشور  مالی  سند  بزرگترین  تا  است  بودجه  الیحه  مجلس 
اسفندماه تقدیم کند. وی اضافه کرد: در کنار بودجه، مجلس 
برنامه هفتم توسعه را هم در دستور کار دارد و در این راستا 
رییس جمهوری قول داده است که برنامه هفتم را به مجلس 
تقدیم کند، مجلس هم در این زمینه کمیسیون تلفیق برنامه 
و  بودجه ۱4۰۲  بررسی الیحه  و  داد  را تشکیل خواهد  هفتم 

برنامه هفتم توسعه باهم انجام می گیرد.

سپاه
 بزرگترین نهاد ضدتروریسم جهان است

“کلوپ  خشم  علت  گفت:  خارجه  امور  وزارت  سخنگوی 
جهانی تروریستها” از سپاه روشن است؛ “سپاه بزرگترین نهاد 
ضدتروریسم جهان” است.  ناصر کنعانی در توییتی در واکنش 
به تصویب قطعنامه ضدایرانی پارلمان اروپا نوشت: رژیم آپارتاید 
اسرائیل بزرگترین هویت تروریستی سازمان یافته جهان، رژیم 

انگلیس بنیانگذار و رژیم آمریکا بزرگترین حامی آن است.
وی افزود: علت خشم “کلوپ جهانی تروریستها” از سپاه روشن 

است؛ “سپاه بزرگترین نهاد ضدتروریسم جهان” است.
بنا بر این گزارش، طرح افزودن نام سپاه به فهرست گروه های 
تروریستی از سوی آنا فوتیگا، قانونگذار محافظه کار لهستانی 
چهارشنبه  روز  رای گیری  جریان  در  و  پیشنهاد  اروپا  پارلمان 
در قالب متمم به گزارش یادشده، اضافه شد. در این متمم از 
شورای اروپا خواسته شده که سپاه پاسداران و نیروهای فرعی 
آن را از جمله نیروهای بسیج و نیروی قدس سپاه در فهرست 
افراد، گروه ها و نهادهای درگیر در اقدامات تروریستی )فهرست 

تروریستی اتحادیه اروپا( قرار گیرند.

سالمت

جامعه

کاریکاتور

 از این به بعد مدارس باز بود اعالم می کنیم! 

به حرکت زشت اتحادیه اروپا علیه سپاه :

پاسخ مجلس و دولت قاطع خواهد بود
که  کرد  اعالم  تهران  جمعه  نماز  خطیب 
مجلس و دولت به حرکت زشت اتحادیه اروپا 
علیه سپاه پاسداران پاسخ قاطع خواهند داد.

 حجت االسالم والمسلمین حاج علی اکبری 
اخیر  اقدام  به   اشاره  با   تهران  جمعه  نماز 
پارلمان اروپا علیه سپاه پاسداران گفت: اینکه 
آنها سپاه قهرمان و مدیرپرور را مدنظر قرار 
می دهند برای این است که سپاه نقطه قوت 
در اقتدار جمهوری اسالمی و در عرصه جنگ 
قدرت  و  سپاه  پشتوانه  و  است  نرم  و  سخت 
نرم سپاه همه مردم هستند و تجلی اش در 
است.  مقاومت  جبهه  در  ما  عزیز  بسیجیان 
را  امتداد سپاه در بسیجی است که خودش 

هر روز بیشتر نشان می دهد.
استیصال  نشانه  اخیر  شرایط  افزود:  وی 
عروسک  مثل  ها  اروپایی  و  است  دشمنان 
خیمه شب بازی  عمل می کنند و خود گرفتار 
... هستند  و می توانستند  سرمای سخت و 
که  برسند  هدفشان  به  اخیر  اغتشاشات  در 
نتوانستند و حاال می خواهند از طریق  بازی 
دیپلماتیک به ملت فشار آورند که زهی خیال 

باطل.
خطیب نماز جمعه این هفته تهران ادامه داد: 
ان شاءاهلل مجلس و دولت در قبال این حرکت 

زشت پاسخ قاطع را خواهند داد.
علی اکبری همچنین با اشاره به بارش برف و 
باران در آخر ماه جاری برودت هوا گفت: در 
این مدت بیشتر متوجه نعمت گاز در کشور 
عظیم  دستاوردهای  ایام  این  در  و  شده ایم 
نشان  را  خود  بهتر  و  بیشتر  اسالمی  انقالب 
ایران به همت مجاهدان مومن در رتبه  داد. 
سوم تولید گاز در جهان از یک سو قرار گرفته 
برای  پروری  عدالت  و  مجاهدت  از  نمادی  و 
انتقال گاز در میان شهرها  گسترش خطوط 
و روستاها انجام شده است؛ طوری که تحت 
کیلومتر  هزار   ۲ از  گاز  گرفتن  قرار  پوشش 
بعد  در  کیلومتر  هزار   38 به  انقالب  از  قبل 
شهری  گاز  خطوط  است.  رسیده  انقالب  از 
هم از ۲ هزار کیلومتر به 4۲۰ هزار کیلومتر 
افزایش یافته و خانواده شهری از یک درصد 
انجام  مجاهدت های  برکت  به  درصد   86 به 
شده رسیده است که همه این دستاوردها به 

جهاد تبیین نیاز دارد.
به  اشاره  با  تهران  نماز جمعه  خطیب موقت 
اینکه در آستانه ماه بهمن، ماه پیروزی و ماه 
هستیم،  ایران  رشید  ملت  جاودان  خاطرات 
ماه  به  امسال  حالی  در  مظلوم  ملت  گفت: 
بهمن می رسد که باز هم یک پیروزی بزرگ 

را پشت سر گذاشته و به مدد الهی از یک نبرد 
سران  همه  حضور  با  پیچیده  بسیار  ترکیبی 
کفر و نفاق و عناصر خائن و خودفروخته که 
در این میدان وارد شده اند و همه تجربه خود 

را وارد کرده  بودند رسید.
وی با اشاره به نقشه دشمنان برای براندازی 
طی ماه های اخیر،خاطرنشان کرد: ملت ایران 
به هدایت امام عالی قدر خود توانست از این 
برنامه  بیاید.  بیرون  سربلند  سخت  امتحان 
دشمن جامع، اما محاسبه آنان غلط بود، زیرا 
نظام محاسباتی دشمن مادی است و از وجود 
عنایت الهی و ایمان و ریشه ملت ما غافلند 
از وجود رهبر حکیم و عالی قدر ما غافل  و 
هستند و نمی توانند در نظام مجاسباتی خود 

خوب محاسبه کنند.
و  دوستان  اخیر  نبرد  این  در  افزود:  وی 
و جایگاه  اسالمی  انقالب  و عظمت  دشمنان 
را  مان  و ضعف  قوت  نقاط  و  شهیدان  رفیع 
انقالب  عظمت  این  برای  شناختیم.  بیشتر 
اسالمی و نقاط قوت باید مجددا برنامه ریزی 
باید همت ملی به  کنیم و برای نقاط ضعف 

میدان بیاوریم.
خط  اخیر  های  ماه  این  در  کرد:  تاکید  وی 
را  نکته  یک  ما  الشان  عظیم  رهبر  تحلیلی 

یادآوری می کند  و آن اینکه ما در یک مقطع 
حساس در تاریخ هستیم و تعبیر جالب ایشان 
تعبیر پیچ تاریخی است. این تعبیر اولین بار 
در سال 69 استفاده شده و فرمودند که پیچ 
تاریخ در خطی  و  است  نقطه عطف  تاریخی 
می رفت، اما در این لحظه به سمت دیگری 
بیشتر  فجر  دهه  اهمیت  نگاه  این  با  پیچید، 

نمایان می شود.
عزیزمان  امام  کرد:  تاکید  اکبری  علی  حاج 
و  کردند  مطرح  آنرا  خود  بیانات  در  بار   3۰
که  کشور  از  خارج  دانشجویان  به  پیامی  در 
بعد از قضایای اخیر در اوکراین بود، فرمودند 
ساده به آن  نگاه نکنید و آن بخشی از پیج 
تاریخی جهان است. این یعنی انقالب اسالمی 
مسیر تاریخ را به نفع جبهه حق تغییر داد و 
رهبر  بود.   ظهور  عصر  سوی  به  بلندی  گام 
را  تاریخی  پیچ  دوم  گام  بیانیه  در  عزیزمان 

شرح داده است.
وی ادامه داد: در شرایط آینده جهان که یک 
آینده شگفت انگیزی براساس انقالب شما در 
راه است، شاید امروز باورش مشکل باشد که  
کرد  ممکن  را  ها  غیرممکن  اسالمی  انقالب 
رژیم  جمله  از  وابستگانش  و  آمریکا  افول  و 
قدرت  و   شاهدیم  را  اروپا  و  صهیونیستی 

اقتصادی و سیاسی به آسیا و تغییرات اساسی 
در نهادهای بین المللی اتفاق افتاد.

شده  مطرح  دوم  گام  بیانیه  در  افزود:  وی 
دهیم.   قرار  مدنظر  باید  را  چیزهایی  چه  که 
یکی از نکته ها،  توجه ویژه به حل مشکالت 
معیشتی و فوریت های زیست مردم از جمله 
اقشار  به  امداد  و  ملی  پول  تقویت  و  تورم 
ضعیف است.  مساله دیگر مساله تحولی است 

که باید در نظام اداری کشور رخ دهد.
و حفظ  وحدت  دیگر  مهم  مساله  گفت:  وی 
وحدت و انسجام ملی ما است. مطالبه عمومی 
ملت ما از مسوولین و ریاست جمهوری این 
است که تحول اداری کشور را تسریع کنند و 

به امیدخدا حال مردم را خوبتر کنند.
وی همچنین در خطبه اول نماز جمعه تهران 
با دعوت مردم به رعایت تقوی الهی و با اشاره 
به فرا رسیدن ماه رجب گفت: ماه رجب آغاز 
فصل نیایش است. مقصد ماه مبارک رمضان  
القدر است. تعبیری که در روایات ما  لیله  و 
و  بوده  العظیم  شهر  است،  رجب  ماه  برای 

خیلی ماه بزرگی است.
ماه  رجب  ماه  داد:  ادامه  اکبری  علی  حاج 
استغفار است. این ماه شما را شستشو و تمیز 

می کند.

دولت  اینکه  بر  تاکید  با  دولت  سخنگوی 
کاالی  واردکنندگان  و  کولبران  سیزدهم 
گفت:  نمی شناسد،  قاچاقچی  را  ته لنجی 
الیحه حمایتی برای ساماندهی فعالیت این 

قشر تقدیم مجلس شده است.
علی بهادری جهرمی در نشست صمیمی با 
طالب حوزه علمیه امام خمینی )ره( گفت: 
استکبار  دشمنی  اسالمی،  انقالب  از  بعد 
و  بوده  شبانه روزی  اسالمی  ایران  با  جهانی 
به  رساندن  آسیب  برای  تالش  از  لحظه ای 

ما غافل نشدند.
در  افزود:  دولت  هیأت  دبیر  و  سخنگو 
ترکیبی  جنگ  یک  اخیر  اغتشاشات 
که  گرفت  صورت  کشور  علیه  همه جانبه 
است.  آن  ابعاد  از  یکی  رسانه ای  جنگ 
در  که  اخیر  ترکیبی  جنگ  در  دشمنان 
بوده،  ایران  با  آن ها  ساله   44 امتداد جنگ 
تمام توان و امکانات خودشان را علیه کشور 

ما به کار بردند.
قرعه  تدریجی  حذف  دنبال  به  دولت 

کشی در بازار خودرو است
در  پرسشی  به  پاسخ  در  جهرمی  بهادری 
مورد وضعیت بازار خودرو و ثبت نام چندین 

از  برای قرعه کشی خودرو یکی  نفر  میلیون 
که  کرده  اعالم  دولت  گفت:  خودروسازان 
به تدریج به دنبال حذف قرعه کشی خودرو 
این  در  تقاضا  و  عرضه  میزان  ولی  است 
صنعت متناسب نیست و باید به تدریج آن را 

با افزایش تولید و عرضه اصالح کنیم.
بازار  از  بخشی  دولت  اینکه  به  اشاره  با  وی 
خودرو را به بورس کاال برده است، بیان کرد: 
برآیند عرضه خودرو در بورس کاال با نرخی 
گرفته  صورت  بازار  از  پایین تر  مراتب  به 
است. البته تمام تصمیم گیری در این حوزه 
چارچوب  در  باید  دولت  و  نیست  دولت  با 
حوزه،  این  سیاست های  و  موضوعه  قوانین 

تصمیم بگیرد و اجرا کند.
دولت  تالش  به  اشاره  با  دولت  سخنگوی 
سیزدهم برای اصالح بازار خودرو ادامه داد: 
ممنوع  خودرو  واردات   ۱4۰۰ شهریور  در 
ولی  بود  هزار   7۰۰ حدود  خودرو  تولید  و 
قانون  چارچوب  در  خودرو  واردات  اکنون 
انجام می شود و در ۱۰ ماه اول امسال رکورد 
و  شد  زده  گذشته  سال  کل  خودرو  تولید 
پیش بینی تولید حدود یک میلیون و ۲۰۰ 

هزار خودرو تا انتهای امسال را داریم.

مورد  در  دیگری  پرسش  به  پاسخ  در  وی 
اصالح  برای  دولت  نقش آفرینی  وضعیت 
بیان  کشور  فرهنگی  حوزه  در  مشکالت 
نیست  دستوری  فرهنگ  حوزه  اساساً  کرد: 
و نمی توان با صدور دستور در آن نقش ایفا 
اصلی  سیاست گذار  فرهنگ،  حوزه  در  کرد. 
کشور شورای عالی انقالب فرهنگی است و 
سایر  مانند  زمینه  این  در  را  خودش  دولت 
کشور  سیاست های  و  قوانین  تابع  موارد 

می داند.
بهادری جهرمی اضافه کرد: مسائل فرهنگی 
از دغدغه های دولت و شخص رئیس جمهور 
استان  به  اخیرشان  سفر  در  ایشان  و  است 
با  تمامی جلسات، یک جلسه  یزد، در کنار 
دولت  گذاشت.  استان  این  فرهنگی  فعاالن 
نمی خواهد به دلیل مشکالت کشور در حوزه 
آن ها، مسائل  رفع  برای  و تالش اش  اقتصاد 
فرهنگی نادیده گرفته شود. دولت سیزدهم 
فرهنگی  مسائل  به  که  اهمیتی  دلیل  به 
می دهد، ستاد هماهنگی فرهنگی متشکل از 
این حوزه در قوه  وزرای مربوطه و متولیان 

مجریه را تشکیل می دهد.
سخنگوی دولت در پاسخ پرسشی در مورد 
تفاوت بین ارز 4۲۰۰ تومانی در دولت سابق 
و نرخ ۲8.۵۰۰ تومانی ارز نیمایی بیان کرد: 
که  نفت  فروش  محل  از  تومانی   4۲۰۰ ارز 
سرمایه عمومی کشور است به دست می آمد 
ولی در سامانه نیما ارزی که ماحصل تجارت 
خارجی کشور است، وجود دارد که ما با آن 
صورت  به  باید  و  می کنیم  کنترل  را  بازار 
نسبی ثابت بماند و ما به شیوه دستوری این 

کار را نمی کنیم.
بیان  نیز  کولبران  به  دولت  نگاه  درباره  وی 
کاالی  واردکنندگان  و  کولبران  دولت  کرد: 
نمی شناسد  قاچاقچی  عنوان  به  را  ته لنجی 
این  به  نسبت  حمایتی  و  مثبت  نگاه  و 
برای  حمایتی  الیحه  یک  دولت  دارد.  قشر 
تقدیم  را  عزیزان  این  فعالیت  ساماندهی 
این حوزه  مجلس کرده و یک آیین نامه در 

نیز تدوین کرده است.
در دولت گذشته کشور فعالیت مناسبی 

برای تولید گاز صورت نگرفت

از  دیگری  بخش  در  جهرمی  بهادری 
کشور  گاز  وضعیت  مورد  در  سخنان اش 

سال  هشت  در  متأسفانه  کرد:  خاطرنشان 
ما  تولید گاز در کشور  برای  دولت گذشته، 
فعالیت مناسبی صورت نگرفت و به عناوین 
مثال فاز ۱۱ پارس جنوبی را که می توانست 
این  در  و  دهد  افزایش  را  کشور  گاز  تولید 
درآمد  حتی  و  کند  کمک  بسیار  شرایط 
شرکت  معطل  سال ها  باشد،  داشته  ارزی 
هم اکنون  ولی  کردند  اروپایی ها  و  توتال 
دولت سیزدهم با اتکا به توان داخلی درحال 

تکمیل آن است.
سخنگوی دولت اضافه کرد: در انتهای دولت 
که  رسید  مرحله ای  این  به  کشور  اسبق 
شرکتی فعال شده بود که گاز را برای مواقع 
پرمصرف ذخیره می کرد ولی دولت سابق آن 
را تعطیل کرد. دولت سیزدهم سعی می کند 
را  آن ها  سابق  دولت  که  هایی  ظرفیت  که 
آن ها  از  یکی  که  کند  فعال  کرد،  تعطیل 
برای  باید  ما  البته  است.  گاز  ذخیره  همین 
که  کنیم  سیاست گذاری  نیز  گاز  مصرف 

مدیریت شود.
و  دولت  نظر  اختالف  دالیل  درباره  وی 
بودجه  به الیحه  مورد رسیدگی  در  مجلس 
داخلی  آیین نامه  در  گفت:  توسعه  برنامه  و 
که  است  آمده  اسالمی  شورای  مجلس 
به  توسعه  برنامه  باید  دولت  که  سال هایی 
این  بایستی  تا خردادماه  ارائه دهد،  مجلس 
الیحه را به مجلس ارسال کند؛ این درحالی 
هفتم  برنامه  کلی  سیاست های  که  است 
ابالغ  دولت  به  امسال  شهریورماه  توسعه، 
شد و طبق تفسیر قانون ارسال برنامه توسط 

دولت تا خردادماه سال آینده زمان داشت.
مجلس  کرد:  خاطرنشان  دولت  سخنگوی 
خواستار این بود که دولت برنامه توسعه را 
حالی  در  کند  ارسال  بودجه  الیحه  از  قبل 
که بر اساس قانون، دولت باید تا ۱۵ آذرماه 
ارسال  مجلس  به  را  بودجه  الیحه  سال  هر 
پنج  برنامه  نمی توانستیم  ما  طبیعتاً  و  کند 
ابالغ  بین  ماه  سه  فاصله  در  را  کشور  سال 
سیاست ها و مهلت ارائه الیحه بودجه، تدوین 
و ارسال کنیم که در نهایت با توافق دولت 
در  بودجه  الیحه  به  رسیدگی  مجلس،  و 
دستورکار مجلس قرار گرفت و برنامه هفتم 
شورای  مجلس  تقدیم  زودی  به  نیز  توسعه 

اسالمی می شود.

سخنگو و دبیر هیأت دولت:
کولبر، قاچاقچی نیست/ حوزه فرهنگ را 

با دستور نمی توان اداره کرد


