
مسر احیای برجام به سود 
ملت و نظام تسهیل شود

 وزیر خارجه قطر 
حامل پیام از طرفهای برجام است

صفحه )4(صفحه )4(

اینکه  بیان  با  اسالمی  شورای  مجلس  در  بناب  مردم  نماینده 
برجام امیدآفرین بود و هنوز هم می تواند باشد، گفت: مجلس 
هم باید پشتیبان این اتفاق نظر باشد و مسیر احیای برجام را 
به سود مردم،کشور و نظام تسهیل کند.  محمد باقری بنابی در 
نطق میان دستور جلسه علنی روز )یکشنبه 9 بهمن ماه( ضمن 

تبریک ایام رجب به همه مردم ایران اسالمی به خصوص...

نتیجه  به  برای  دوحه  تالشهای  از  قدردانی  با  خارجه  امور  وزیر 
رساندن گفت وگوها برای لغو تحریم ها، گفت: امروز پیام هایی را از 
طرف های برجامی از طریق وزیر امور خارجه قطر دریافت کردیم. 
ثانی  امیرعبداللهیان در دیدار محمد بن عبدالرحمن آل  حسین 
وزیر خارجه قطر در محل وزارت امور خارجه، برگزاری منظم و 

خوب جام جهانی فوتبال ۲۰۲۲ توسط قطر به عنوان....
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امتیاز نانوایی های متخلف 
در استان لغو می شود

راهکارهایی برای داشتن 
روزی بدون 

احساس خواب آلودگی

بازرس کل استان خبر داد:
ورود سازمان بازرسی به حادثه 
انفجار در بیمارستان امام سجاد

گفت:  بویراحمد  و  کهگیلویه  استان  کل  بازرس 
بازرسی کل استان بررسی علت وقوع حادثه انفجار 
کپسول آتش نشانی دربخش icu بیمارستان امام 
خود  فوری  کار  دستور  در  را  یاسوج  )ع(  سجاد 
بویراحمد  و  استان کهگیلویه  بازرس کل  داد.  قرار 
گروه  بازرسی،سربازرس  و  نظارت  معاون  همراه  به 
و  فرهنگی  گروه  سرپرست  و  قضایی  و  سیاسی 
اجتماعی با هدف بررسی علل وقوع انفجار کپسول 
نحوه  سجاد)ع(و  امام  بیمارستان  در  نشانی  آتش 
و   icu بخش  از  حادثه  مصدومان  به  رسیدگی 
کردند.  سجاد)ع(بازدید  امام  بیمارستان  اورژانس 
از  اطالع  محض  به  گفت:  صالحی  مهدی  محمد 

وقوع انفجار کپسول آتش نشانی در ...

تاکید  با  اسالمی  شورای  مجلس  رییس  نایب 
در  را  خود  رویه  باید  اروپایی ها  اینکه  بر 
گفت:  کنند،  اصالح  اسالمی  نظام  با  تقابل 
نحو  به  نکند،  تغییر  تقابلی  رویکرد  این  اگر 
دهنده  تکان  را  شرارت ها  این  پاسِخ  مقتضی، 

و بیدارکننده خواهیم داد.
روز  علنی  جلسه  آغاز  در  ثمرین  نیکزاد  علی 
تحرکات  به  اسالمی،  شورای  مجلس  یکشنبه 
ضدایرانی برخی کشورهای اروپایی اشاره کرد 
و اظهار داشت: دشمنان ملت ایران در ماه های 
کردند  تالش  ترکیبی  جنگ  یک  در  گذشته، 
تا واقعیت مردم ایران را وارونه جلوه کنند اما 
را  این هدف، شکست سنگینی  در  اکنون که 
بازی های  با  تا  تالشند  در  اند،  شده  متحمل 
جمهوری  بین المللی،  های  عرصه  در  سیاسی 

اسالمی ایران را تحت فشار قرار دهند.
وی تاکید کرد: اروپا باید این واقعیت را بداند 
و  حیثیت  آمریکا،  زمین  در  کردن  بازی  که 
اعتبار اتحادیه اروپا را بیش از پیش در اذهان 
ملت های جهان خدشه دار خواهد کرد. توصیه 
ما به اروپایی ها این است که چشم های خود 
را به روی واقعیت ها باز کنند و منافع خود را 

پای امیال آمریکایی ها ذبح نکنند.
به  اشاره  با  مجلس  در  اردبیل  مردم  نماینده 
پاسداران  سپاه  دادن  قرار  برای  اروپا  تالش 
های  گروه  فهرست  در  اسالمی  انقالب 
نظامی  نیروی  یک  سپاه  گفت:  تروریستی، 
برای  مذبوحانه  های  تالش  و  است  رسمی 
وقاحتی  قهرمان،  سپاه  خواندن  تروریستی 
پاسخ  بی  اسالمی  ایران  سوی  از  که  نیست 
ملی  امنیت  کمیسیون  داد:  ادامه  وی  بماند. 
راستا  این  در  را  طرحی  خارجی،  سیاست  و 
ما  است.  شده  وصول  اعالم  که  کرده   تنظیم 
در  اروپایی ها  رویّه  اصالح  شاهد  تا  منتظریم 
تقابل با نظام اسالمی باشیم اما اگر این رویکرد 
تغییر نکند، قطعا خود را دست و پا بسته نمی 
بینیم و به نحو مقتضی، پاسِخ این شرارت ها را، 
تکان دهنده و بیدارکننده خواهیم داد. کافی 

است دولتمردان اروپایی، وحشت...

استانداری  اقتصادی  امور  هماهنگی  دفتر  مدیرکل 
تاکید  نان  کیفیت  افزایش  بر  بویراحمد  و  کهگیلویه 
کرد و گفت: نانوایی های متخلف سهمیه آرد یارانه ای 
لغو می شود. حسن رضاپور در  آنها  امتیاز  و  آنها قطع 
نشست کارگروه گندم، آرد و نان استان افزود: تعطیلی 
غیرمجاز برخی نانوایی ها از گالیمندی شهروندان است 
بر  به خوبی  تعزیرات  که فرمانداران، جهاد کشاورزی و 
فعالیت ها و تخلفات نانوایی ها اشراف داشته باشند. وی 
اظهار کرد: برنامه کاری ماهانه باید در هرنانوایی نصب 

شود تا شهروندان از آن اطالع داشته باشند...

مدیر کل دفتر هماهنگی امور اقتصادی استان:
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 آماده باش برفی در استان؛ 

مرخصی  و مأموریت  
مدیران لغو شد

فرمانده انتظامی گچساران خبر داد:
353  نفر از مخالن نظم 

در طرح امنیت اجتماعی گچساران 
دستگیر شدند

پاسخ شرارت های اروپائیان 
را تکان دهنده خواهیم داد
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برای  برگزاری جشنواره ها ؛

جاده یاسوج-اقلید 
پاسخگوی نیست

3

مطالبات  از  تختخوابی   ۳۲ بیمارستان  چهار  احداث   - شریفی  فرزانه 
دیرینه شهروندان شهرستان های کوچک کهگیلویه و بویراحمد است که با 

اقدام های دولت سیزدهم روند اجرای آنان شتاب بخشی شده است.
عملیات اجرایی این طرح ها چند سالی است که در شهرستان های کوچک 
دنا،چرام، بهمئی و لنده از توابع استان کهگیلویه و بویراحمد آغاز شده و 
بهبود  بر  افزون  مذکور  های  بیمارستان  تکمیل  با  تا  دارند  امید  مسئوالن 

وضعیت سالمت به رضایتمندی ساکنان این مناطق کمک کنند.
جمعیت  از  ۲۰درصد  نفر؛  هزار   ۱۵۰ با  که  ها  شهرستان  این  شهروندان 
داشتن  از  حاضر  حال  در  دهند  می  تشکیل  را  بویراحمد  و  کهگیلویه 
بیمارستان محروم هستند و از مسئوالن انتظار دارند تا برای بهره برداری از 

این طرح ها تالش بیشتری داشته باشند.
مردم شهرستان های لنده،چرام و بهمئی که برای انجام عمل های جراحی 
و  به شهرستان های کهگیلویه  به سفر  ناچار  بیمارستانی  و دیگر خدمات 
بهبهان هستند افزون بر رنج بیماری، سختی ها و هزینه های مسافرت برای 
به علت مراجعه چهار  را تحمل کنند می گویند  دریافت خدمات درمانی 
شهرستان برای دریافت خدمات درمانی در بیمارستان دهدشت وقت زیادی 

از مراجعان تلف می شود.
ساکنان دنا چهارمین شهرستان از نظر جمعیت در کهگیلویه و بویراحمد 
هم با توجه به برف گیر بودن راه های ارتباطی در زمستان و گردشگرپذیر 

بودن این شهرستان در همه فصول اعتقاد دارند که تکمیل بیمارستان شهر 
سی سخت به توسعه گردشگری در این خطه هم کمک می کند.

بیمارستان لنده
فرماندار لنده با اشاره به تسریع در روند اجرایی بیمارستان ۳۲ تختخوابی 
نخست  فاز  اجرایی  گفت:عملیات  سیزدهم  دولت  در  این شهرستان  مرکز 

این طرح انجام شده و مرحله دوم آن هم۳۰درصد پیشرفت فیزیکی دارد.
جالل دانش اظهار داشت:ساخت بیمارستان شهر لنده که در ابتدای دولت 
سیزدهم تنها ۱۵درصد پیشرفت فیزیکی داشت اکنون پیشرفت فیزیکی آن 

4۵درصد رسیده است.
وی بیان کرد: عملیات اجرایی این بیمارستان سال ۱۳99 در سه طبقه و در 

زمینی به مساحت چهار هزار و ۵۰۰ متر مربع آغاز شده است.
وی با اشاره به اینکه بیمارستان لنده هیچ گونه مشکل اعتباری ندارد بیان 
کرد: با پیگیری های انجام شده و اضافه شدن چند اکیپ روند اجرای طرح 

طی پنج ماه اخیر شتاب بخشی شده است.
دانش بیان کرد: خاکبرداری، کف سازی، آرماتوربندی ، بتن ریزی کف و 

احداث دیوارهای و سقف آن در مرحله اول انجام شده است.
شهرستان ۲۳ هزار نفری لنده با پنج هزارو ۵۶۰ خانوار، ۱۰۶ روستا و 4۱ 
از شهرستان  یکی  درصد جمعیت شهری  و ۵9  روستایی  درصد جمعیت 

های محروم است.

بیمارستان چرام
بیمارستان ۳۲  بویراحمد گفت:  توابع استان کهگیلویه و  از  فرماندار چرام 
در  دارد  فیزیکی  پیشرفت  ۱۸درصد  اکنون  هم  شهرستان  این  تختخوابی 
حالی که این طرح تا زمان آغاز بکار دولت سیزدهم تنها پنج درصد پیشرفت 

فیزیکی داشت.
سید عبدالرحمان توفیقیان تاکید کرد: عملیات اجرایی این طرح که در یک 
بازه زمانی ۱۸ ماهه تعطیل بود فاز نخست آن با تالش مسئوالن در زمان 

حاضر ۵۰درصد پیشرفت فیزیکی دارد.
با یادآوری اینکه عملیات اجرایی فاز نخست این طرح مردادماه سال  وی 
بازه  این  از  پیش  مناقصه  مراحل  انجام  خواستار  شود  می  تکمیل   ۱4۰۲

زمانی به منظور شتاب بخشی به بهره برداری از این زیرساخت مهم شد.
فرماندار چرام گفت: شهرستان چرام به دلیل برف گیر بودن بخش هایی از 

این شهرستان و بسته شدن جاده نیازمند یک بیمارستان است.
توفیقیان ابرازامیدواری کرد: این طرح که عملیات اجرایی آن در سال ۱۳9۶ 

آغاز شده در ۲سال آینده به بهره برداری برسد.
به مساحت چهار هزار و 4۰۰ متر  بیمارستان چرام در زمینی  افزود:  وی 

مربع در ۶ طبقه در دست ساخت است.
بیمارستان ۳۲ تخت خوابی شهر لیکک

رئیس دانشگاه علوم پزشکی یاسوج گفت: بیمارستان ۳۲ تختخوابی شهر 
لیکک که تا پیش از آغاز بکار دولت سیزدهم کمتر از ۷۰درصد پیشرفت 
اینکه  بیان  با  برداری شده است. وی  بهره  فیزیکی داشت تکمیل و آماده 
در شهرستان بهمئی بیمارستان وجود ندارد و بیماران این شهرستان برای 
مراجعه  خوزستان  توابع  از  بهبهان  ویژه  به  همجوار  استان های  به  مداوا 
این  شهروندان  مطالبات  از  لیکک  بیمارستان  کرد:افتتاح  اضافه  می کنند، 
شهرستان کوچک است. غالم نژاد اعتبار اولیه ساخت این مرکز درمانی را 
بیش از ۱۵۰ میلیارد ریال از محل اعتبارات ملی بیان کرد. رئیس دانشگاه 
علوم پزشکی یاسوج ادامه داد: بیمارستان ۳۲ تخت خوابی شهر لیکک در 
زمینی به مساحت ۲۳ هزار مترمربع و با زیربنای چهار هزار مترمربع احداث 

شده است.
بیمارستان شهرستان دنا

بیمارستان  ساخت  عملیات  گفت:  یاسوج  پزشکی  علوم  دانشگاه  رییس 
۳۲ تختخوابی شهر سی سخت مرکز شهرستان دنا نیز در اردیبهشت ماه 
این  بیان کرد:  ۱4۰۰با تعیین مکان جدید و تجهیز کارگاه آغاز شد. وی 
در چهار  و  مترمربع  و ۷۰۰  هزار  به مساحت چهار  زمینی  در  بیمارستان 
طبقه در شهر سی سخت ساخته می شود که برای ساخت آن ۲۳۰ میلیارد 

ریال اعتبار از محل اعتبارات ملی اختصاص یافته است.
اهمیت تکمیل چهار بیمارستان کهگیلویه و بویراحمد

رئیس دانشگاه علوم پزشکی یاسوج گفت: کاهش خطرات سوانح جاده ای، 
اتالف وقت و هزینه بیماران و همراهان آنان در شهرستان های دیگر برای 
داشت:  اظهار  نژاد  غالم  محمد  هاست.  طرح  این  اجرای  مزایای  از  مداوا 
تاکنون  بویراحمد  و  کهگیلویه  به  جمهور  رئیس  سفر  اعتبارات  محل  از 
دنا،  بیمارستان  به  ۲۰میلیارد  بهمئی،  بیمارستان  به  تومان  میلیارد   ۲۰
چرام  بیمارستان  به  تومان  و ۲۰میلیارد  لنده  بیمارستان  برای  ۲۰میلیارد 

برای تسریع در روند اجرایی اختصاص یافته است.
ابراز  بیمارستان دهدشت  های  تخت  اشتغال  باالی  به سطح  اشاره  با  وی 
جنوبی  شهرستان  سه  های  بیمارستان  از  برداری  بهره  با  کرد:  امیدواری 

زمینه رفاه حال بیماران و کادر درمان این درمان نیز فراهم کرد.
غالم نژاد با اشاره به اینکه هم اکنون یکهزار و ۱۰۰ تخت بیمارستانی در 
افتتاح بیمارستان های مذکور ۱۲۸  با  استان وجود دارد خاطرنشان کرد: 

تخت به زیرساخت های موجود اضافه می شود.

در گفتگوی یک مقام آگاه با ایرنا اعالم شد؛

جزئیات جدید از حمله ناموفق
 به کارگاه وزارت دفاع در اصفهان

از  یکی  به  شب  شنبه  ناکام  حمله  از  بیشتری  جزئیات  به  ایرنا  خبرنگار 
کارگاه های وزارت دفاع در اصفهان دست یافته که حاکی از عملکرد موفق 

سامانه های جنگ الکترونیک در مقابله با ریزپرنده های مهاجم است.
به گزارش خبرنگار دفاعی ایرنا، ساعت ۲۳:۳۰ شب شنبه ۸ بهمن سه فروند 
ریزپرنده از نوع کوادکوپتر به قصد انجام حمله بر فراز یکی از مجتمع های 
کارگاهی وزارت دفاع و پشتیبانی نیروهای مسلح در استان اصفهان به پرواز 
درآمدند که نهایتا با واکنش به موقع سامانه های پدافندی مستقر در مجموعه 
این حمله ناموفق و بدون تلفات جانی بود و تنها آسیب جزئی به سقف یکی 

از کارگاه ها وارد شد.
خبرنگار ایرنا در پیگیری از منابع آگاه و مطلع درباره این حادثه به جزئیات 

بیشتری دست یافت که در ادامه به آن اشاره می شود.
به  مجهز  پیشرفته  کوادکوپتر  نوع  از  ریزپرنده  فروند  سه  از  حمله  این  در 
بمبلت استفاده شده است و عوامل حفاظت پیرامونی مجموعه پس از شنیدن 
صدای کوادکوپترها با تجهیزات در اختیار از جمله سالح و سامانه های جنگ 
الکترونیک اقدام به مقابله با این پرنده ها می کنند که موفق به ساقط کردن 

یک فروند از آنها می شوند.
یک فروند از این کوادکوپترها حین مقابله، لینک ارتباط GPS خود را در اثر 
جمینگ از دست می دهد و همین موضوع منجر به سقوط آن و برخوردش 
با سقف سوله می شود که فیلم منتشر شده در فضای مجازی از لحظه اصابت 
هم مربوط به این کوادکوپتر است که پس از اخالل در ارتباط آن و سقوطش 

به سقف سوله برخورد می کند.
این مجموعه پیش تر نیز تجربه موردی مشابه را داشته و تمهیدات در نظر 
گرفته شده پس از آن حادثه منجر به این می شود که خسارت قابل توجهی 

در این حمله به کارگاه ها و سوله های آن وارد نشود.
این کوادکوپترها که در حین عملیات  از  فروند دیگر  گفتنی است که یک 
مقابله آسیب کمتری دیده در اختیار نیروهای حفاظتی مستقر در مجموعه 

قرار گرفته است.

کهگیلویه و بویراحمد 
در انتظار چهار بیمارستان در چهار شهر کوچک



آگهی موضوع ماده ۳ قانون و ماده 1۳ آئین 
نامه قانون تعیین تکلیف وضعیت ثبتی و 
اراضی و ساختمان های فاقد سند رسمی

   ۱4۰۱۶۰۳۲۰۰۰۱۰۱۰۳۶۰ شماره  رای  برابر 
مورخ ۲۶/ ۱۰/ ۱4۰۱هیات اول / دوم موضوع قانون 
تعیین تکلیف وضعیت ثبتی اراضی و ساختمانهای 
فاقد سند رسمی مستقر در واحد ثبتی حوزه ثبت 
متقاضی  بالمعارض  مالکانه  تصرفات  یاسوج  ملک 
شرکت گاز استان ایستگاه اسالم آباد تنگ سرخ در 
بک باب ایستگاه گاز ۱۲/4۰ متر مربع پالک ۱۰۱۳ 
فرعی از ۸۲9 اصلی  مفروز و مجزی شده از پالک 
اصلی قطعه واقع در  اسالم آباد تنگ سرخ  خریداری 
از مالک رسمی آقای محسن بختیاری منصور آباد 
محرز گردیده است لذا به منظور اطالع عموم مراتب 
در  آگهی می شود  روز  فاصله ۱۵  به  نوبت  دو  در 
صورتی که اشخاص نسبت به صدور سند مالکیت 
تاریخ  از  توانند  باشند می  اعتراض داشته  متقاضی 
انتشار اولین آگهی به مدت دو ماه اعتراض خود را 
به این اداره تسلیم و پس از اخذ رسید ظرف مدت 
خود  دادخواست  اعتراض  تسلیم  تاریخ  از  ماه  یک 
را به مراجع قضایی تقدیم نمایند. بدیهی است در 
صورت انقضای مدت مذکور و عدم وصول اعتراض 
شد. خواهد  صادر  مالکیت  سند  مقررات  طبق 

تاریخ انتشار نوبت اول: ۱۰/ ۱۱/ ۱4۰۱
تاریخ انتشار نوبت دوم: ۲۵/ ۱۱/ ۱4۰۱

حسین فرخی 
رئیس ثبت اسناد و امالک
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652 پروژه عمرانی و  اقتصادی 
کهگیلویه و بویراحمد آماده افتتاح شد

 استاندار  کهگیلویه و بویراحمد گفت: ۶۵۲ پروژه عمرانی و 
 اقتصادی کهگیلویه و بویراحمد آماده افتتاح شد.

سیدعلی احمدزاده استاندار کهگیلویه و بویراحمد در حکمی 
و  پشتیبانی  معاونت  سرپرست  سمت  به  را  پیوند  مرادعلی 
با حضور  آئینی  استانداری منصوب کرد و در  توسعه منابع 

برخی ازمدیران استانی معرفی شد.
استاندار کهگیلویه و بویراحمد در این آئین از خدمات معاون 
دولت ها  در  جابجایی ها  و  تغییر  گفت:  و  کرد  تقدیر  سابق 
مرسوم بوده و امیدوارم شاهد اصالح در روش ها و فرایندهای 

آسیب زا و دست پاگیر باشیم.
سید علی احمدزاده با تاکید بر اینکه مدیریت ها امانت بوده 
و بزای هیچ فردی ماندنی نیست، افزود: باید تالش رضایت 
مردم اولویت باشد که در این صوزت خشنودی خالق میسور 

می شود.
و  عمرانی  پروژه   ۶۵۲ گفت:  وبویراحمد  کهگیلویه  استاندار 
طرح اقتصادی با اعتباری افزون بر سه هزار و 4۰۰ میلیارد 
تومان در دهه فجر امسال در این استان افتتاح و کلنگ زنی 

می شود.
عمرانی  پروژه های  این  مجموع  از  داشت:  اظهار  احمدزاده 
۵4۲ پروژه با اعتبار یک هزار و ۱۸۰ میلیارد تومان افتتاحی 
و مابقی کلنگ زنی هستند که بدون شک در توسعه ان دیار 

نقش بسزایی خواهند داشت.
اعتبار یک هزار و  با  پروژه  به کلنگ زنی ۱۱۰  اشاره  با  وی 
۵۰۰ میلیارد تومان، عنوان کرد: این پروژه ها در بخش های 
مختلف حوزه های زیرساختی در همه مناطق استان در دهه 

مبارک فجر انقالب اسالمی افتتاح و کلنگ زنی می شوند.
مرادعلی پیوند دارای مدرک تحصیلی دکتری ریاضی عضو 
هیئت علمی دانشگاه یاسوج است که سوابقی از جمله مشاور 
بویراحمد  و  کهگیلویه  جوانان  سازمان  رئیس  و  استاندار 
را  دهم  دولت  در  دنا  شهرستان  فرماندار  و  نهم  دولت  در 
عهده دار  صفایی نیا  آذر  این  از  پیش  دارد.  خود  کارنامه  در 
استانداری  منابع  توسعه  و  پشتیبانی  معاونت  مسئولیت 

کهگیلویه و بویراحمد بود.

۴53 میلیارد تومان اعتبار اشتغال زایی 
به بویراحمد اختصاص یافت

فرماندار بویراحمد گفت: از مجموع یک هزار و ۲۸۰ میلیارد 
تومان اعتبار تسهیالت تبصره ۱۶ استان، 4۵۳ میلیارد تومان 
به عنوان سهم شهرستان بویراحمد برای اشتغالزایی در نظر 
در  یکشنبه  روز  مطلق  مهدوی  شهرام  است.  شده  گرفته 
نشست شورای اشتغال بویراحمد در یاسوج اظهار کرد: باید 
نسخه ای اساسی برای موضوع بیکاری در استان اندیشیده 
بیکاری  در  ریشه  اجتماعی  معضالت  از  بسیاری  زیرا  شود 
دارد. وی با اشاره به ابالغیه دولت برای تسهیالت تبصره ۱۶، 
افزود: در خصوص این تسهیالت اولویت با طرح های توسعه 
و تجهیز است ولی صراحتاً اعالم نشده که پروژه های ایجادی 
نمی توانند تسهیالت دریافت کنند، لذا طرح های ایجادی نیز 
در اولویت دوم قرار داشته باشند. فرماندار بویراحمد تصریح 
بصورت  سال  آخر  در  تسهیالت  پرداخت  در  بانک ها  کرد: 
جهادی عمل کنند زیرا معطلی مردم فایده ای ندارد و گره 
بیکاری را در استان تنگ تر می کند. مهدوی مطلق تاکید 
کرد: بعضی بانک های شهرستان خودسرانه برخی مراکز ثبت 
می کنند  معرفی  مردم  به  انحصارا  را  دولت  پیشخوان  و  نام 
که خالف قانون است، مردم مختارند هر جایی که خواستند 
ثبت نام خود را تکمیل کنند. وی ادامه داد: نظارت مدیران 
و کارشناسان مربوط به بر قبل، حین و بعد از ارائه تسهیالت 
برای جلوگیری از انحراف در تسهیالت اهمیت زیادی دارد و 
مدارک مراجعان باید به درستی صحت سنجی شود. فرماندار 
بویراحمد ابراز کرد: مبنای پرداخت تسهیالت تبصره ۱۶ در 
بصورت  دستگاه ها  ابالغ  است،  دولت  بخشنامه  بویراحمد، 
جداگانه و موازی خالف مقررات است و نباید سخت گیری 

بی مورد به متقاضیان شود.
تسهیالت تبصره ۱۶ به مبلغ یک هزار و ۲۸۰ میلیارد تومان 
با توجه به عدالت جغرافیایی، سهم جمعیت و نرخ بیکاری 
 ۳9 بویراحمد  شهرستان  سهم  و  است  شده  گرفته  درنظر 

درصد به میزان 4۵۳ میلیارد تومان بوده است.

کاروان دانش آموزی راهیان نور استان 
عازم مناطق عملیاتی جنوب شد

نخستین کاروان دانش آموزان دختر کهگیلویه و بویراحمد 
یاسوج  شهدای  پاک  تربت  جوار  از  آیینی  در  یکشنبه  روز 
عازم مناطق عملیاتی جنوب کشور شد.  فرمانده سپاه سپاه 
فتح کهگیلویه و بویراحمد در آیین اعزام کاروان راهیان نور 
از اعزام دانش آموزان به مناطق  گفت: در نخستین مرحله 
دانش  از  نفر   ۲۵۰، در جنوب کشور  دفاع مقدس  عملیاتی 
آموزان دختر استان به این مناطق اعزام شدند. سردار حمید 
کاروان  قالب  در  آموزان  دانش  اعزام  برنامه  افزود:  خرمدل 
پایان سال  تا  به مناطق عملیالتی دفاع مقدس  نور  راهیان 
و  هزار  یک  گرفته  صورت  ریزی  برنامه  طبق  و  دارد  ادامه 
۲۰۰ دانش آموز دختر و پسر استان در 9مرحله به مناطق 

عملیاتی اعزام می شوند.

مدیرکل دفتر هماهنگی امور اقتصادی استان:
امتیاز نانوایی های متخلف کهگیلویه و 

بویراحمد لغو می شود
مدیرکل دفتر هماهنگی امور اقتصادی استانداری کهگیلویه 
و بویراحمد بر افزایش کیفیت نان تاکید کرد و گفت: نانوایی 
های متخلف سهمیه آرد یارانه ای آنها قطع و امتیاز آنها لغو 

می شود.
استان  نان  و  آرد  گندم،  کارگروه  نشست  در  رضاپور  حسن 
گالیمندی  از  ها  نانوایی  برخی  غیرمجاز  تعطیلی  افزود: 
شهروندان است که فرمانداران، جهاد کشاورزی و تعزیرات به 
خوبی بر فعالیت ها و تخلفات نانوایی ها اشراف داشته باشند.

باید در هرنانوایی نصب  برنامه کاری ماهانه  اظهار کرد:  وی 
شود تا شهروندان از آن اطالع داشته باشند و از تعطیلی های 

غیرمجاز جلوگیری به عمل آید.
مدیرکل هماهنگی امور اقتصادی بر لزوم رعایت ساعت کار 
مجاز نانوایی ها تاکید و خاطرنشان کرد: نظم درساعت پخت 
باید به صورت جدی رصد شود و این موضوع بر  نانوایی ها 

اساس دستورالعمل نظارت و پیگیری شود.
رضا پور تصریح کرد: نظارت دقیق بر نحوه توزیع آرد در بین 
نانوایی ها صورت گیرد و این مسئله به طور دقیق رصد شود.

وی با تاکید بر اینکه اولویت ما تامین نان کافی و با کیفیت 
کمبود  که  شهرستان هایی  در  داد:  ادامه   ، است  مردم  برای 
بتواند  که  باشد  منتخبی  های  نانوایی  اگر  است  جدی  نان 
تمام وقت در طول شبانه روز خدمت ارائه دهند امکان تامین 

سهمیه آزاد وجود دارد.
مدیرکل دفتر هماهنگی امور اقتصادی استانداری کهگیلویه 
نانوایی ها  با اشاره به ضرورت درج قیمت ها در  و بویراحمد 
و کنترل اندازه چانه عنوان کرد: اتحادیه نسبت به تهیه بنر 
و درج قیمت و شماره تلفن رسیدگی به شکایات شهروندان 
اقدام و نانوایی ها را به نصب آن در دید انظار عمومی مکلف 

نمایند.
نانوایی  کاری  ساعات  رفتار،  ها،  فعالیت  کرد:  تاکید  رضاپور 
ها و کیفیت بخشی به نان تحت نظارت و کنترل جدی قرار 
نگیرد  پخت صورت  میزان الزم  به  و چنانچه  گرفت  خواهد 
تخلفی  و  قاچاق  یا  و  کاری  کم  که  است  این  دهنده  نشان 
صورت گرفته است. وی بیان کرد: نانوایی هایی متخلف امتیاز 

آنها لغو و به متقاضیان دیگر واگذر می شود.

بازرس کل استان کهگیلویه و بویراحمد خبر داد:
ورود سازمان بازرسی به حادثه انفجار 

در بیمارستان امام سجاد یاسوج
بازرسی کل  بویراحمد گفت:  و  استان کهگیلویه  بازرس کل 
انفجار کپسول آتش نشانی  استان بررسی علت وقوع حادثه 
دربخش icu بیمارستان امام سجاد )ع( یاسوج را در دستور کار 
فوری خود قرار داد. بازرس کل استان کهگیلویه و بویراحمد 
به همراه معاون نظارت و بازرسی،سربازرس گروه سیاسی و 
قضایی و سرپرست گروه فرهنگی و اجتماعی با هدف بررسی 
امام  بیمارستان  در  نشانی  آتش  کپسول  انفجار  وقوع  علل 
سجاد)ع(و نحوه رسیدگی به مصدومان حادثه از بخش icu و 
اورژانس بیمارستان امام سجاد)ع(بازدید کردند. محمد مهدی 
صالحی گفت: به محض اطالع از وقوع انفجار کپسول آتش 
نشانی در بیمارستان امام سجاد )ع( یاسوج که منجر به فوت 
با هیات همراه، حسب  نفر شد،  نفر و مصدوم شدن ۸  یک 
وظایف ذاتی و قانونی سازمان بازرسی از محل حادثه بازدید 
بعمل آمد. بازرس کل استان کهگیلویه و بویراحمد افزود: از 
همان ساعات اولیه وقوع این حادثه، نسبت به پیگیری این 
موضوع و مکلف کردن دستگاه های ذیربط جهت انجام وظیفه 
و بررسی علل وقوع حادثه، اقدام الزم صورت گرفت و شرایط 

جسمانی و روند درمان مصدومین حادثه نیز بررسی شد.
مسئولین  با  بالفاصله  حادثه  بررسی  از  پس  داد:  ادامه  وی 
تشکیل  نشانی  آتش  پرسنل  و  بیمارستان  مختلف  بخشهای 
جلسه داده و همچنین علل و ابعاد مختلف حادثه بررسی شد.

صالحی تصریح کرد: بدون شک ابعاد این حادثه را تا حصول 
نتیجه نهایی پیگیری خواهیم کرد و اگر در این زمینه ترک 
فعلی توسط دستگاه های ذیربط صورت پذیرفته باشد با آن 
این  شاهد  دیگر  تا  می گیرد  صورت  قانونی  برخورد  دستگاه 

چنین حوادث ناخوشایند نباشیم.

بویراحمد  و  کهگیلویه  راه  پلیس  رئیس 
گفت: جاده کم عرض و دارای شیب تند، 
گردشگری  منطقه  یک  از  یاسوج-اقلید، 
جاده  این  کنار  در  که  کند  می  گذر 
کوهستانی، باغ های تفریحی و همچنین 
که  است  شده  واقع  کاکان  اسکی  پیست 
برای  نیازها  پاسخگوی  زیاد،  تردد  بدلیل 

برگزاری جشنواره ها نیست.
یکشنبه  روز  پور  ویسی  بهنام  سرهنگ 
ایرنا اظهار  با  در گفت و گوی اختصاصی 
داشت:۱۲ هزار وسیله نقلیه در روز جمعه؛ 
برفی  ملی  جشنواره  برگزاری  با  همزمان 
دنا،از این مسیر عبور کردند، که این جاده 
ترافیک  شکل  این  پاسخگوی  عرض  کم 

نیست.
برگزاری  با  همزمان  افزود:  پور  ویسی 
ِگره  با  مسیر،  این  در  هایی  مناسبت 

های ترافیکی مواجه هستیم که عالوه بر 
تحمیل هزینه های اقتصادی برای مردم، 
بوجود  را  نارضایتی مردمی  و  اتالف وقت 
می آورد، همچنین با مشکالت روانی برای 
شاهد  را  سازی  حادثه  تخلف  رانندگان، 

هستیم.
وی مشکالت این جاده را برشمرد و گفت: 
دارد،  تندی  های  و شیب  پیچ  جاده  این 
برای  زیادی  کور  های  نقطه  همچنین 
با یک تخلف و سبقت  رانندگان دارد که 
فجایعی  گیری  شکل  احتمال  غیرمجاز، 
هست و پیشنهاد می شود این مسیر، هم 

عریض شود و هم چهار بانده شود.
این  کرد:  تاکید  استان  راه  پلیس  رئیس 
جاده نقاط حادثه خیز زیادی دارد که به 
پیچ و شیب های زیاد و کم عرض بودن 
هر  در  حادثه  امکان  و  میگردد  بر  جاده، 

لحظه قابل پیش بینی است که می طلبد 
برای  مدت  بلند  و  مدت  کوتاه  به صورت 
برنامه  و  فکر  خیز،  حادثه  نقاط  این  رفع 

ریزی کرد.
ویسی پور،به مشکل دیگر این جاده اشاره 
کرد و گفت: به دلیل کوهستانی بودن این 
مسیر، شاهد ریزش و رانش سنگ هستیم 
وسیله  انحراف  و  پرت شدن سنگ  با  که 
نقلیه، منجر به تصادف می شود. بنابراین 
ریزش سنگ و رانش آن، خطر جدی این 

جاده کوهستانی است.
نیازهای پیست اسکی  و  به کمبودها  وی 
در این مسیر اشاره کرد و گفت: محدوده 
مناسبی  پارکینگ  نیازمند  اسکی  پیست 
است و الزم است سطح آن آسفالت باشد 
که با بارش های برفی بتوان سطح آن را 

برف روبی کرد.

رئیس پلیس راه استان یادآور شد: با بارش 
برف در این محدوده پرتردد، شاهد حضور 
روزهای  در  منطقه  این  در  مردم  پررنگ 
دلیل  به  و  هستیم  مناسبتی  و  تعطیلی 
هستند  ناگزیر  رانندگان  پارکینگ،  نبود 
خودروی خود را در سطح آسفالت و گوشه 
نوع  این  با  که  کنند  پارک  جاده،  از  ای 
پارک کردن، انسداد ترددها، گره ترافیکی 

و مشکالتی بیشتری را موجب می شود.
کثیری  حضور  با  کرد:  تاکید  پور  ویسی 
کاکان،  گردشگری  پیست  در  مردم  از 
از  پیست  این  برای  پارکنیگ  ضرورت 
به  است  الزم  که  است  اساسی  نیازهای 

صورت جدی پیگیری شود.
مردم  به  فوری  رسانی  خدمت  برای  وی 
به سازمان راهداری استان پیشنهاد کرد: 
اگرچه سازمان راهداری وظایف متعددی 
دسترسی  جاده  برای  دارد،  جا  ولی  دارد 
به پیست اسکی کاکان، ماشین برف روبی 
اختصاصی،لحاظ شود که با هر بارش برف، 
خدمات رسانی و برف روبی در سریع ترین 

زمان انجام شود.
در  تصادفات  خصوص  در  پور  ویسی 
روزهای ۶ و ۷ بهمن همزمان با برگزاری 
جشنواره ملی برفی دنا، گفت: بدلیل تردد 
زیاد و با کاهش سرعت، تصادف منجر به 
فوت نداشتیم اما تصادف جرحی ۳ نفر و 
تصادفات خسارت خودرویی ۶ فقره، بوده 

است.
و  گردشگری  میراث فرهنگی،  مدیرکل 
استقبال  گفت:  نیز  استان  صنایع دستی 
برفی  ملی  جشنواره  پنجمین  از  مردم 
دنا قابل انتظار بود و این استقبال بیانگر 
در  گردشگری  برنامه های  تاثیرگذاری 

ایجاد شور و نشاط اجتماعی است.

رئیس سازمان جهاد کشاورزی کهگیلویه 
و بویراحمد از بازگرداندن یک هزار هکتار 
به دولت خبر داد و  اراضی منابع ملی  از 
آبی  برای  اعتبار  ریال  میلیارد   ۶ گفت: 
تخصیص  گچساران  دیم  اراضی  کردن 

یافت.
داشت:  اظهار  معتمدی پور  سیدعلی 
مطالعات  انجام  برای  تومان  میلیون   ۶۰۰
دیم  زمین های  به  آب  انتقال  تکمیلی 
و  یافته  تخصیص  گچساران  شهرستان 

شرکت آب منطقه ای متولی آن است.
آبیاری  اجرای  عملیات  کرد:  عنوان  وی 
روستای  باغات  از  هکتار   ۷۵ در  قطره ای 
اسپر با اعتبار چهار میلیارد تومان در حال 
انجام است که تالش می کنبم تا سه ماه 

آینده به اتمام برسد. 
رئیس سازمان جهاد کشاورزی کهگیلویه 
ابراز کرد: یک و نیم میلیارد  و بویراحمد 

این  آب  کانال های  نوسازی  برای  تومان 
کار  دستور  در  که  داریم  مصوبه  مناطق 

است.
کشاورزی  پمپاژه های  تعمیر  معتمدی پور 
میلیارد   ۲ اعتبار  با  مورد  چندین  در  را 
در  شده  انجام  اقدامات  دیگر  از  تومان 
این بخش برشمرد و ادامه داد: در سه ماه 
شروع  شام برکان  پمپاژ  راه اندازی  آینده 

خواهد شد. 
آب  تامین  مطالعات  کرد:  تصریح  وی 
دیگر  و  آرو  و  دیل  کشاورزی  اراضی 
روستاها از سد کوثر از سوی امور آب در 
دستور کار است و در صورت مثبت بودن 
نتیجه مطالعات، احداث باغات و بعد از آن 
فازهای سه  اجرای  برای  جهاد کشاورزی 

و چهار آبیاری تحت فشار آمادگی دارد. 
معتمدی پور با اشاره به حاکم شدن روحیه 
جهادی در بدنه جهاد کشاورزی بیان کرد: 

پنج هزار و ۲۰۰ متر کانال آبیاری باغات 
در روستای مارین وجود دارد که تاکنون 
از آن ها احداث شده  ۲ هزار و ۷۰۰ متر 

است. 
و  سموم  انواع  لیتر   ۳۰۰ توزیع  وی 
از  را  آموزشی  کالس  پنج  برگزاری 
در  کشاورزی  جهاد  اقدامات  مهمترین 
زمینه مبارزه با افت مکس مدیترانه ای در 

منطقه مارین اعالم کرد.
اقدامات  کرد:  خاطرنشان  معتمدی پور 
فنی  و  علمی  مشاوره های  و  ترویجی 
پرمحصول  ارقام  شدن  جایگزین  برای 
شدن  اقتصادی  منظور  به  کم مصرف  و 
جهاد  اقدامات  دیگر  از  کشاورزی 

کشاورزی است. 
معتمدی پور همچنین گفت: آقای استاندار 
از ۲۰ میلیارد ریال  اعالم کرده که بیش 
برای رفع مشکل کانال های روستای اسپر 
گچساران در نظر گرفته شده که در این 

زمینه نیز آمادگی وجود دارد. 
اوایل  در  رودبال  آبی  کانال  افزود:  وی 
شد  آغاز  سازندگی  جهاد  توسط  انقالب 
بعدا  که  گرفت  صورت  آن  اولیه  کارهای 
 ۲4۰ حدود  کانال  این  تکمیل  برای 

شده  هزینه  دولت  این  در  ریال  میلیارد 
اجراست،  حال  در  آن  اقدامات  مابقی  و 
در  که  دارد  وجود  کانال  این  در  ایراداتی 
از نقاط نیاز به بهسازی و الیروبی  برخی 
دارد و مابقی کانال نیز باید تکمیل شود. 

معتمدی پور تاکید کرد: برگرداندن اراضی 
رفع  زمین خواری،  با  مبارزه  ملی،  منابع 
به  که  سرمایه گذارانی  خلع ید  و  تصرف 
دیگری  بخش  نکردند،  عمل  تعهداتشان 
از عملکرد جهاد کشاورزی در شهرستان 
و  کهگیلویه  استان  کل  و  گچساران 

بویراحمد بود.
دستور  به  توجه  با  کرد:  خاطرنشان  وی 
استاندار و نیاز شهر گچساران به توسعه، 
سازمان جهاد کشاورزی هرگونه واگذاری 
اراضی را در محدوده و اطراف شهر ممنوع 
کرده و در یکسال گذشته هیچ واگذاری 

نبوده است.
معتمدی پور با اشاره به مطالبه مردم بیان 
روستاهای  فاصل  حد  زمین های  کرد: 
اسالم آباد تا آبریگون نیز در دست بررسی 
ای که  قرار خواهد داده شد و در جلسه 
به زودی در استان برگزار می شود در این 
خصوص تصمیمات الزم را خواهیم گرفت.

گچساران  شهرستان  انتظامی  فرمانده 
امنیت  و  نظم  مخالن  از  نفر   ۳۵۳ گفت: 
اجتماعی  امنیت  ارتقای  طرح  اجرای  با 
در یک ماه گذشته در گچساران دستگیر 
افزود:  خادمیان  ارسالن  سرهنگ  شدند. 
این طرح به منظور ارتقاء امنیت اجتماعی 
با  خیز  جرم  و  آلوده  نقاط  پاکسازی  و 
مشارکت یگان های انتظامی این شهرستان 
این  در  قضائی  مرجع  هماهنگی  با  و 
اجرای  در  افزود:  وی  اجرا شد.  شهرستان 
 ۲۳ قاچاقچی،  نفر   ۲۷ ماموران  طرح  این 
نفر معتاد و چهار نفر از اراذل و اوباش را 

دستگیر کردند. 
به  نفر   ۲۸ همچنین  داد:  ادامه  خادمیان 
ارتکاب  دلیل  به  نفر   ۲۷۱ و  سرقت  جرم 

به جرایم در این طرح دستگیر شدند. وی 
با اشاره به اجرای حکم جلب ۳9۱ نفر در 
گچساران  اجتماعی  امنیت  طرح  اجرای 
خودرو  دستگاه   ۱9۸ مدت  این  در  گفت: 
برای  که  سیکلت  موتور  دستگاه   ۱۰ و 
شهروندان ایجاد مزاحمت کرده بودند نیز 

توقیف شد. 
وی بیان کرد: نداشتن گواهی نامه مدارک 
مخدوش،  پالک  ایمنی،  کاله  شناسایی، 
ایجاد  نمایشی،  حرکات  مزاحمت،  ایجاد 
جمله  از  دودی  شیشه  و  صوتی  آلودگی 
از  ارتکاب  صورت  در  که  است  تخلفاتی 
توقیف  آنان  نقلیه  سوی شهروندان وسیله 

و به پارکینگ منتقل می شود.

اجتماعی  و  امنیتی   ، سیاسی  معاون 
اشاره  با  وبویراحمد  کهگیلویه  استاندار 
به ظرفیت باال و تاثیر گذاری رسانه ها از 
مدیران دستگاههای اجرایی خواست تا از 
این ظرفیت اثرگذار در بیان دستاوردهای 

انقالب و نظام اسالمی غافل نشوند.
 سید جواد هاشمی مهر روز یکشنبه در 
در  فجر  دهه  بزرگداشت  ستاد  نشست 
مناسبی  فرصت  فجر  دهه  افزود:  یاسوج، 
از  مردم  آگاهی  و  افزایی  بصیرت  برای 
انقالب  نظام  دستاوردهای  و  اقدامات 
که  است  گذشته  دهه  چند  طی  اسالمی 

باید بخوبی نسبت به آن پرداخته شود.
هاشمی مهر افزود: فضای مجازی ، رسانه 
های  و سیما ظرفیت  و صدا  استان  های 

ها  آن  از  باید  و مهمی هستند که  خوب 
برای تبیین دستاوردهای انقالب بهره الزم 
و کافی را برد و از این دریچه های اطالع 

رسانی برای مردم روشنگری کرد.
زندگی  سبک  آموزش  کرد:  تاکید  وی 
های  سنت  احیای  در  اسالمی  و  ایرانی 
های  برنامه  خالل  در  قدیمی  حسنه 
فرهنگی دهه فجر استان هم مد نظر قرار 
گیرد. معاون سیاسی، امنیتی و اجتماعی 
ادامه داد:  بویراحمد  استاندار کهگیلویه و 
در  دشمن  اسالمی،  انقالب  ابتدای  از 
مختلف  توطئه های  طراحی  برای  تالش 
علیه ایران بوده است که اخیرا خواسته نام 
تروریستی  گروه های  فهرست  در  را  سپاه 

قرار دهد.

برای  برگزاری جشنواره ها ؛

جاده یاسوج-اقلید پاسخگوی نیست

رئیس سازمان جهاد کشاورزی استان خبر داد:
 رفع تصرف ۱۰۰۰ هکتار

 از اراضی کهگیلویه و بویراحمد

فرمانده انتظامی گچساران خبر داد:

353  نفر از مخالن نظم در طرح امنیت اجتماعی 
گچساران دستگیر شدند

معاون سیاسی استاندار کهگیلویه و بویراحمد:

مدیران در ایام دهه فجر
 از ظرفیت رسانه ها غافل نشوند

و  کهگیلویه  استانداری  بحران  مدیریت  مدیرکل   
استان  وارد  فردا  از  بارشی  سامانه  گفت:  بویراحمد 
را  گرمسیر  و  سردسیر  مناطق  باران  و  برف  و  شده 

فرا می گیرد.
بحران  مدیریت  ستاد  نشست  در  نیک روز  علیرضا   
ورود  پی  در  داشت:  اظهار  بویراحمد  و  کهگیلویه 
سطح  هشدار  هواشناسی  استان  به  بارشی  سامانه 
ستاد  عضو  دستگاه های  همه  و  کرد  صادر  نارنجی 
جمعه  روز  که  بارشی  سامانه  این  پایان  تا  بحران 

خواهد بود در آماده باش قرار داشته باشند.
وی از ورود سامانه بارشی به استان خبر داد و افزود: 

تا  و  می شود  استان  وارد  دوشنبه  از   بارشی  سامانه 
صبح جمعه ادامه دارد.

و  کهگیلویه  استانداری  بحران  مدیریت  مدیرکل 
اینکه در مدیریت بحران اصل  با اشاره به  بویراحمد 
ورود  پی  در  افزود:  است،  پیشگیری  و  پیش بینی  بر 
سطح  هشدار  هواشناسی  استان  به  بارشی  سامانه 
ستاد  عضو  دستگاه های  همه  که  کرد  صادر  نارنجی 
جمعه  روز  که  بارشی  سامانه  این  پایان  تا  بحران 

خواهد بود در آماده باش قرار داشته باشند.
وی با اشاره به اینکه همه مرخصی ها لغو و ماموریت ها 
محدود شود، عنوان کرد: مدیران دستگاه های اجرایی 

عضو ستاد بحران اعالم آمادگی کردند.
پیک  هواشناسی  اعالم  طبق  کرد:  عنوان  نیکروز 
پنج شنبه  تا  سه شنبه  روزهای  سامانه  این  بارشی 
خواهد بود و بارش ها در ساعاتی به صورت بارش برف 
اینکه  بود، ضمن  باران خواهد  بارش  دیگر  و ساعت 

بارش ها در مناطق کوهستانی به صورت برف است.
وی بیان کرد: جاری شدن سیل، باال آمدن ناگهانی 
سطح رودخانه ها، اختالل در تردد بین شهری، وزش 
سامانه  این  مخاطرات  از  و کوالک  لحظه ای  باد  تند 
بارشی است و پیک بارش برای مناطق شمال غرب و 
مناطق لنده، قلعه رئیسی، دیشموک، مارگون، لوداب 

و سرآسیاب یوسفی می باشد.
نیکروز با بیان اینکه کوهنوردان از صعود به ارتفاعات 
و  آب  راهداری،  کرد:  خاطرنشان  کنند،  خودداری 
در  گاز  شرکت  برق،  نیروی  توزیع  شرکت  فاضالب، 

آماده باش کامل برای ارائه خدمات به مردم باشند.
وی ضمن قدردانی از تالش های اورژانس ۱۱۵ گفت: 
نیروهای  گذشته  هفته  جوی  نامناسب  شرایط  در 
منطقه  به  بالگرد  اعزام  با  توانستند   ۱۱۵ اورژانس 
از  را  فرزندش  و  باردار  مادر  رودریش  صعب العبور 

مرگ نجات دهند.

 آماده باش برفی در استان؛ 
مرخصی  و مأموریت  مدیران

 لغو شد
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متولد فروردین: 
شما امروز ممکن است فکر کنید که باید بعضی از چیزها را از دیگران 
اورانوس  با  ونوس  یعنی  بخت شما  وقتی که سیاره  اما  کنید،  پنهان 
به  آرزوهای غیرعادی تان نسبت  به  اعتراف کردن  هماهنگ می شود، 
آن چیزی که فکر می کردید می تواند هم لذت بخش تر و هم اطمینان 
بخش تر باشد. انتظارات شما می توانند مانع این کار بشوند، اما مادامی 
که شما نتایج این کار را باور نداشته باشید، هیچ چیزی ممکن نخواهد 

بود.
متولد اردیبهشت : 

با آنهایی که برای یک گروه  مسائلی که برای شما ارزشمند هستند 
ارزشمند هستند به طور عجیبی به هم وابسته اند، حتی اگر در نظر 
اول جدا از هم به نظر برسند. ممکن است امروز شما بیشتر به خودتان 
احساسات  قدرت  می توانید  شما  اینکه  برای  باشید،  داشته  اطمینان 
از  کرده  پیدا  نزولی  سیر  شما  توانایی های  اگر  کنید.  درک  را  خود 
اینکه از دیگران درخواست کمک کنید هراس نداشته باشید. طبیعتاً 
مسئولین شما در محل کار نیاز دارند که به درخواست شما اهمیت 
بدهند، و اگر این اتفاق بیفتد از نظر مالی هم وضع بهتری پیدا خواهید 

کرد.
متولد خرداد : 

قلب شما مثل یک کشتی شناور در دریای وسیع طوفانی است. شما 
دارید،  دوست  نیز  را  داشتن  آرامش  اما  هستید،  کردن  خطر  عاشق 
زیبایی های  از  و  کرده  استراحت  سفر  طول  در  می توانید  بنابراین 
اوج خود می رسند شما  به  ببرید. زمانیکه شدت احساسات  آن لذت 
مجبورید در زمان حال زندگی کنید. نگران نباشید به تدریج همه چیز 

آرام تر می شود.
متولد تیر :

برای شغلتان  قائل شدن  ارزش  تواناییهایتان و  بر روی  تمرکز کردن 
امروز برای شما از اهمیت ویژه ای برخوردار است. اما شما امروز واقعاً 
انسان  که شما  نیست  این  معنی  به  این سخن  نکرده اید.  را  کار  این 
تنبلی هستید، بلکه فقط به این دلیل است که شما از شغلی تکراری 
و قدیمی خسته شده و ترجیح می دهید که استعدادهای خالقانه تان 

را گسترش دهید.
متولد مرداد : 

اگرچه ممکن است برای کارهایی که امروز باید انجام دهید زیاد دل و 
جرأت نداشته باشید، اما این توانایی را دارید که روی کارهایتان تمرکز 
کنید. حواستان جمع باشد، برای اینکه انجام دادن این کارها آنقدر از 
شما انرژی می گیرد که ممکن است شما جنبه های اجتماعی در میان 

دیگران بودن را نادیده بگیرید. 
متولد شهریور :

زیاد  اما شما  ببرد،  زیبا  به سفری  را  تخیالتتان می تواند شما  امروز   
آن  خواهان  شما  که  لذتی  بازگردید.  سفر  آن  از  که  ندارید  دوست 
هستید به واسطه دسترسی به این رویاها به وجود می آید. باال و پایین 
پریدن با شادی در درونتان حتی اگر به کوتاهی یک لحظه باشد به 

ظاهر پاداشی کافی به نظر می رسد.
امروز دور و بر شما می پلکد، شما  نفر در حالیکه  : یک  متولد مهر 
را کاماًل خسته کرده است. اگر نمی توانید از شر مزاحمتهایش خالص 
شوید، بدون اینکه سعی کنید او را متوقف کنید کاری را که او انجام 

می دهد را تحسین کنید. 
متولد آبان : شما در این روزها احساس می کنید فاصله ای بین شما و 
کسی که او را دوست دارید افتاده است به همین دلیل بسیار ناراحت 
هستید اما ناراحت و نگران نباشید زیرا دلیل این فاصله ای که بین شما 
دو نفر رخ داده است به زودی مشخص خواهد شد، بهتر است در این 

روزها تصمیمات مهم و خطیر را نگیرید.
متولد آذر : ممکن است امروز در محل کارتان شخصی زیاد با شما 
خوب رفتار نکند اما با این حال روز خوبی است و شما انرژی زیادی 
یک  که  نیست  نیازی  دهید.  انجام  خوبی  به  را  کارهایتان  که  دارید 
جاسوس باشید. حقیقت سرانجام آشکارخواهد شد خواه شما در پی 
آن باشید یا نه! اما اگر تصمیم داشته باشید که بوسیله آشکار کردن 

رفتار نامناسب شخصی به پیشرفت این جریان کمک کنید.
متولد دی : برای این که به جایگاه واالیی که مد نظرتان است برسید 
الزم است که مقام و منصبی را که در سابق داشته اید یا در حال حاضر 
دارید را ترک گفته تا بتواتید به مقاصد جدیدتری برسید، زیرا تا زمانی 
که در جایگاه قبلی هستید همیشه از این که مبادا این منصب را نیز 
از دست بدهید به هیچ کاری دست نمی زنید اما زمان آن فرا رسیده 

است که برای پیشرفت کردن ریسک کنید. 
متولد بهمن : 

شما روزهای پر شور و حرارتی را تجربه می کنید، تمایالت و عالیق 
شما  طرفی  از  است.  آمده  وجود  به  برایتان  روزها  این  در  جدیدی 
ذاتا  زیرا  بیاورید  به دست  را  تجربه های جدیدی  که  مشتاق هستید 
فردی کنجکاو هستید، شما کمی نیز انسان پر حرفی هستید، کمی 

بیش از حد صحبت می کنید.
متولد اسفند : 

ممکن است امروز نیز به دنبال تمام کردن کارهای ناتمام دیروز باشید 
اما زیاد دوست ندارید امروز این کار را بکنید. حتی اگر برنامه ای دارید 
آسان نیست که امروز متمرکز باشید چرا که ذهن تان سرگردان است 
آرامش در  و  پردازی در مورد کمی استراحت  چرا که در حال خیال 

میان کارتان هستید. اما بهتر است وظایف قبلی تان را انجام دهید.

3
فال روز 

به  که  فرهنگ«  آمایش  سند  »تدوین  مصوبه 
ستاد  در  فرهنگی  انقالب  عالی  شورای  پیشنهاد 
هماهنگی نقشه مهندسی فرهنگی کشور به تصویب 
رسیده بود، با امضای محمد مخبر معاون اول رئیس 

جمهور به دستگاههای اجرایی ابالغ شد.
بنا به پیشنهاد  مصوبه تدوین سند آمایش فرهنگ 
دی   ۱9 فرهنگی  انقالب  عالی  شورای  دبیرخانه 
نقشه  هماهنگی  ستاد  چهاردهم  جلسه  در  ماه 
اجرای  رسید؛  تصویب  به  کشور  فرهنگی  مهندسی 
از  اعم  الزامات متناظر  به رعایت  این مصوبه منوط 
عدم اختصاص منابع مالی و تشکیالتی جدید و عدم 

مغایرت با مقررات الزم االجرای مرتبط است.
تمهید  راستای  در  است:  آمده  مصوبه  این  در 

به  و  کشور  فرهنگی  مهندسی  نقشه  سند  اجرای 
کشور،  فرهنگی  ساختار  انقالبی  بازسازی  منظور 
بازمهندسی و اصالح نظام حکمرانی فرهنگ، تامین 
ماموریت گرایی، تقسیم کار ملی، ساماندهی، استفاده 
از ظرفیت های ملی-محلی و مجازی ملی - فراملی، 
از  استفاده  برابر،  و فرصت های  منابع  عادالنه  توزیع 
مزیت های منطقه ای و تمرکززدایی، وزارت فرهنگ و 
ارشاد اسالمی مسئولیت تدوین سند آمایش فرهنگ 

را بر عهده خواهد داشت.
بر اساس این مصوبه، وزارت فرهنگ و ارشاد اسالمی 
رعایت  با  را  فرهنگ  آمایش  سند  است،  موظف 
چارچوب  در  و  سرزمین  آمایش  کلی  سیاست های 
سند ملی آمایش سرزمین، مصوب اسفندماه ۱۳99 
شورای عالی آمایش، ظرف مدت یکسال تدوین کند.

فرهنگی  انقالب  عالی  شورای  دبیرخانه  همچنین 
نظارت بر برنامه ریزی و اجرای این مصوبه را بر عهده 
موظف  نیز  اسالمی  ارشاد  و  فرهنگ  وزارت  دارد. 

است گزارش وضعیت پیشرفت فعالیت را به صورت 
سه ماهه به دبیرخانه شورای عالی انقالب فرهنگی 
کمیته  مصوبه،  این  از  دیگری  تبصره  در  کند.  ارائه 
نمایندگان  عضویت  با  فرهنگ  آمایش  سند  تدوین 
دبیرخانه  کشور،  بودجه  و  برنامه  سازمان  از  مرتبط 
شورای عالی انقالب فرهنگی، معاون رئیس جمهور 
در امور زنان و خانواده، وزارت کشور، وزارت فرهنگ 
فناوری،  و  وزارت علوم، تحقیقات  اسالمی،  ارشاد  و 
فرهنگی،  میراث  وزارت  پرورش،  و  آموزش  وزارت 
تبلیغات  سازمان  دستی،  صنایع  و  گردشگری 
حوزه  عالی  شورای  سیما،  و  صدا  سازمان  اسالمی، 
آزاد  دانشگاه  مسلح،  نیروهای  ستادکل  قم،  علمیه 
انتخاب ستاد هماهنگی  به  اسالمی و دو صاحبنظر 
نقشه مهندسی فرهنگی کشور در وزارت فرهنگ و 

ارشاد اسالمی تشکیل خواهد شد.
ساله   ۵ برنامه های  همه  سند،  این  تصویب  از  پس 
و  طرح ها  و  کشور  ساالنه  بودجه  لوایح  و  توسعه 

سازمان ها،  موسسات،  وزارتخانه ها،  همه  برنامه های 
دولت،  به  وابسته  یا  دولتی  شرکت های  نهادها، 
حوزه  در  که  غیردولتی  موسسات  و  شهرداری ها 
آمایش  سند  مبنای  بر  باید  دارند  فعالیت  فرهنگ 

فرهنگ تدوین شود.
طبق بند الف ماده ۳۲ قانون احکام دائمی برنامه های 
توسعه کشور، سند آمایش فرهنگ پس از بررسی و 
تایید توسط ستاد هماهنگی نقشه مهندسی فرهنگی 
و  سرزمین  آمایش  عالی  شورای  تصویب  به  کشور 

شورای عالی انقالب فرهنگی خواهد رسید.
سازمان برنامه و بودجه کشور موظف است، اعتبارات 
از  را  فرهنگ  آمایش  سند  تدوین  برای  نیاز  مورد 
محل اعتبارات پژوهشی دستگاه های اجرایی مرتبط 

در سقف بودجه دستگاه تامین کند.
این مصوبه مشتمل بر یک ماده و ۶ تبصره در ستاد 
هماهنگی نقشه مهندسی فرهنگی کشور به تصویب 

رسید.
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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

نگاه

تحليل هاي يک روحاني، يک رزمنده و يک سرهنگ عراقي
 از عمليات بيت المقدس

مستشاران فرانسوي گفته بودند هيچ
نيرويي قادر به بازپس گيري خرمشهر نيست 

 حجت االسالم فاخر کعبي نسب
اشغال خرمشهر به نوعي آخرین و مهم ترین 
برگ برنده عراق براي مجبور کردن ایران به 
حضور در هرگونه مذاکرات صلح تحمیلي بود 
که آزاد کردن آن مي توانست سمبل تحمیل 
اراده سیاسي جمهوري اسالمي بر بعثیان و 

اثبات برتري قدرت نظامي اش باشد. 
در این میان با توجه به اینکه منطقه عمومي 
غرب کارون آخرین منطق��ه مهمي بود که 
همچنان در اش��غال عراق قرار داش��ت، و 
دشمن هیچ گاه تصور نمي کرد که خرمشهر 
را از دس��ت خواهد داد، فرماندهان نظامي 
کش��ور به دس��تور امام خمیني)ره( مبني 
ب��ر اینک��ه »خرمش��هر بای��د آزاد گردد« 
طرح هاي زیادي را ب��راي انجام این تکلیف 
الهي پیاده س��ازي کرده و عملیات بس��یار 
گس��ترده اي را تح��ت عن��وان عملی��ات 

بیت المقدس آغاز کردند. 
از آنجایي که موفقیت این عملیات بستگي 
به میزان روحیه معنوي رزمندگان داشت، 

علم��اي بزرگ��ي همچ��ون 
آیت اهلل صدوقي و مش��کیني 
که در کنار فرماندهان س��پاه 
و ارت��ش در ق��رارگاه کرب��ال 
حضور داشتند، هر یک به طور 
جداگانه، پیام های��ي را براي 
تقویت روحیه رزمندگان بیان 
کردند. رزمندگان م��ا تقریباً 
پس از 35 روز مبارزه نفسگیر 
و مقاومت جانان��ه رزمندگان 
اسالم، توانستند خرمشهري 
که 19 ماه در اسارت بعثي ها 

بود را آزاد سازند. 
 اسحاق عساکره

مي توان گفت عملیات بیت المقدس به عنوان 
شکست عراق و تغییر موازنه به نفع ما و دادن 
برتري به ایران و تعیین نی��روي قوي تر در 
جبهه تیر خالص را به عراق زد؛ عملیاتي بود 
که دیگر جاي حرفي باقي نگذاشت. ماحصل 
این عملیات باعث شد صدام فریاد کمک سر 
دهد. قبل از آن غرورش اج��ازه نمي داد به 
صورت علني درخواست کمک کند ولي در 
عملیات بیت المقدس احس��اس کرد بنیان 
حکومتش در حال سقوط است و احساس 
عجز مي ک��رد. ب��ا عملی��ات بیت المقدس 
ما خرمش��هر را آزاد کردیم و ب��ه مرزهاي 
بین المللي رسیدیم و فقط منطقه کوچکي 
مثل نفت شهر دست عراقي ها باقي ماند. ولي 
مسئله اساسي قابل طرح این بود که عراق 
دیگر مسئله اي را براي مانور دادن و تبلیغات 
نداش��ت. عراق دیگر نمي توانس��ت بگوید 
من با ش��هرهاي ایران فالن کار را مي کنم 
و خواهم کرد. شکست محاصره آبادان و از 
دست دادن خرمش��هر دیگر قدرت مانوري 
براي عراق باقي نگذاشته بود. خرمشهر کمر 
دشمن ما را شکست و تا کرد و ما سینه مان 

را جلو آوردیم. 

 سرهنگ رضا الصبري
نقشه کلي در منطقه این بود که خرمشهر، یک 
شهر عراقي است و هیچ کدام از افسران عراقي، 
تصور بازگشت مجدد این شهر به دامان کشور 
اسالمي ایران را نمي کردند. مستشاران نظامي 
فرانسوي طي یک بازدید از وزارت دفاع عراق 
که در تاریخ سیزدهم آوریل 1982 انجام شد، 
اعالم کردند که هیچ اسلحه و نیرویي قادر به 
بازپس گیري خرمشهر نیست زیرا عراق این 
ش��هر را به صورت یک پایگاه دفاعي بس��یار 
محکم و مس��تحکم درآورده بود تا حدي که 
صدام، این سخن تاریخي خود را با اطمینان 
کامل بیان کرد که اگر خرمشهر سقوط کند 
و ایراني ها آن را باز پس گیرند، من کلید شهر 

بصره را به آنان تقدیم خواهم کرد !
در جلسه اي که با فرمانده لشکر یازدهم داشتم، 
به او گوشزد کردم که ایراني ها در صدد حمله 
سختي علیه ما هس��تند. این جلسه در تاریخ 
بیست و هشتم آوریل 1982 تشکیل شد. در 
این جلسه، فرمانده لش��کر و تعداد دیگري از 

افسران قرارگاه عملیات حضور داشتند. 
من به عنوان افس��ر اطالعات و اس��تخبارات 
نظامي عراق در این لش��کرها گزارشي تهیه 
کردم و براي س��رتیپ »عبد الجواد« ارسال 
کردم. در این گزارش، آخرین تغییرات و اخبار 
منطقه را آورده بودم. قبل از اینکه به خرمشهر 
برس��م، لش��کرهاي دوم و دهم و یازدهم، در 
نزدیکي پل طاهري، درگیر یک نبرد سنگین 
بودند. این پل در سمت چپ خرمشهر و داراي 
اهمیت اس��تراتژیکي بس��یار باالیي بود زیرا 
تمامي تحرکات و رفت و آمده��اي زرهي، از 
روي این پل انجام مي گرفت. در این منطقه، 
تلفات و خسارات سنگیني متحمل شدیم. به 
هر حال، قبل از رسیدنم به خرمشهر، اوضاع 
غیرطبیعي و ناآرامي بر این ش��هر حاکم بود 
زیرا یک ماه قبل از این، ایراني ها توانسته بودند 
محاصره آبادان را در هم بشکنند و به موقعیت 
ارزشمندي دست پیدا کنند. پس از گذشت 48 
ساعت، لودرها و بلدوزرهاي ایراني، خاکریزها و 
موانع دفاعي خود را در اطراف کارون احداث 
کردند. فرماندهان ما، خ��ود را در یک مهلکه 
گرفتار دیدند. فرمانده محور عملیاتي جنوب، 
سرتیپ » النعیمي « به موفقیت ایراني ها اقرار 
کرد و گفت: این اقدام بزرگ ترین پیروزي براي 

ایراني ها محسوب مي شود. 

  احمد محمدتبريزي
عمليات  بيت المق�دس در تاريخ معاصر ايران يک نقطه عطف به حس�اب مي آيد. يک 
لحظه تاريخي ش�ورانگيز که هر ب�ار با مرورش احس�اس غرور به ما دس�ت مي دهد. 
آزادي خرمش�هر نمايانگر اوج عظمت، ايس�تادگي و غيرت ايراني ها مقابل بيگانگان 
اس�ت. در ادامه مروري به تحليل هاي س�ه نفر از نيروهايي ک�ه عمليات بيت المقدس 
را از نزديک لم�س کرده اند،  مي اندازيم تا بيش�تر به کار بزرگ رزمن�دگان پي ببريم. 

 عليرضا محمدي
شايد در ميان نويسندگاني که در خصوص 
خرمشهر اثري منتشر کرده اند، هيچ کس 
به اندازه رض�ا خدري پرکار نبوده اس�ت. 
خدري که خ�ود اهل آب�ادان اس�ت و در 
بدو تهاجم رس�مي عراق به کشورمان در 
خرمشهر حضور داشت، به عنوان خبرنگار 
روزنامه کيهان وقايع لحظه به لحظه شهر 
را مخابره مي کرد و به عينه ش�اهد تبديل 
خرمش�هر به خونين ش�هر بود. در گفت و 
گويي که ب�ا او انجام داده اي�م،   کتاب هاي 
»زارقاس�م«، »خرمش�هر از اس�ارت ت�ا 
آزادي«، »از خونين ش�هر تا خرمش�هر«، 
»خرمش�هر نمي ميرد« و »خرمشهر قلب 
ايران« را مرور کرديم؛ پن�ج اثر خدري در 
خصوص خرمشهر و وقايع رخ داده در آن.

ش�ما پنج اثر در خصوص خرمش�هر 
منتشر کرده ايد، چرا اينقدر به موضوع 
اي�ن ش�هر در دف�اع مق�دس توجه 

داشتيد؟
من زاده همسایه دیوار به دیوار خرمشهر یعني 
آبادانم و از س��ال 47 همزمان با تحصیل در 
دانشکده علوم ارتباطات تهران، فعالیت هاي 
خبرنگاري ام را ش��روع کرده بودم. س��ال 51 
که به س��ربازي رفت��م، حوزه خدمت��ي ام به 
خرمشهر افتاد و چون کیهان اعالم کرده بود 
خبرنگاراني که سربازي مي روند، از همان حوزه 
خدمتي شان همکاري شان را ادامه بدهند، من 
هم از همان زمان خبرنگار س��یار کیهان در 
خوزستان شدم و بعد از اتمام سربازي همچنان 
در همین کسوت بودم تا اینکه جنگ شروع 
ش��د و جزو اولین نفرات در خرمشهر حضور 
یافتم. به عینه شاهد وقایع این شهر بودم و بعد 
از سقوطش همراه سایر رزمندگان به آبادان 
رفتیم و تا زمان آزادسازي خرمشهر همچنان 
در جریان جبهه و جنگ و موضوع خرمشهر 
ب��ودم. بنابراین من به موضوع��ي تاریخي در 
کتاب هایم مي پردازم که در قسمت اعظمش به 

عنوان یک شاهد عیني حضور داشتم. 
اولين کتابتان در خصوص خرمشهر چه 

بود و چه زماني منتشر شد؟
اولی��ن کتابم بهمن م��اه 1362 و ب��ا عنوان 
»زارقاسم« منتشر ش��د. این کتاب در قالب 
روایت هاي یک پیرزن براي بچه هاي مهاجر 
خرمش��هري، وقایع و اتفاقات خونین شهر را 
پیش روي خواننده ق��رار مي دهد. بچه هاي 
سه، چهار ساله مهاجر خرمشهري که همزمان 
با جنگ به دنیا آمده و تا سال 62 یعني زمان 
نگارش کتاب ک��ودکان خردس��الي بودند، 
برایشان این س��ؤال پیش مي آید که اگر اهل 
خرمشهر هستند پس چرا در آن شهر زندگي 
نمي کنند. این سؤال را از »ننه جان« مي پرسند 
و او هم ماجراي خرمشهر را از بلمراني به نام 
زارقاسم شروع مي کند که بچه هاي محصل 
را در قبال مبلغ ناچیزي از این سوي خرمشهر 
به سمت دیگر ش��هر که آن سوي کارون بود، 
منتقل مي کرد تا به مدرسه بروند. آن بچه ها با 
شروع جنگ درگیر وقایع آن مي شوند و سپس 
کودکان نسل بعد که همان بچه هاي گرد آمده 
دور ننه جان هستند به همراه خانواده ها یشان 
مجبور به ترک شهر مي ش��وند. این داستان 
ریش��ه در واقعیت دارد و زار قاسم بلمران هم 
واقعاً وجود داشت. کتاب »زارقاسم« در واقع 
دغدغه هاي نسل جدید خرمشهري ها را نشان 
مي داد که از شهر خود رانده ش��ده و تا زمان 
نگارش کتاب در سال 62 همچنان در غربت و 

مهاجرت بودند. چراکه خرمشهر تا آخر جنگ 
همچنان منطقه جنگي به شمار مي رفت و قابل 

سکونت نبود. 
»خرمشهر از اسارت تا آزادي« يكي از 
کتاب هاي شما در خصوص خرمشهر 
است که مورد استقبال هم قرار گرفت، 

در مورد اين کتاب بگوييد. 
این کتاب تابس��تان س��ال 63 در 10 هزار 
نسخه منتشر شد. ناشرش دفتر نشر فرهنگ 
اسالمي بود و پنج بار هم تجدید چاپ شد. در 
این کتاب من رویدادها و مشاهدات خودم از 
خونین شهر را به رشته تحریر درآوردم. یکي 
از نقاط قوت »خرمشهر از اسارت تا آزادي« 
روزشمار دوره 34 روزه مقاومت در خرمشهر 
است. این روزش��مار وقایع بسیاري را که در 
دوره مقاومت شهر رقم خورد به خوبي نشان 
مي دهد. بعد از آن رویدادها را تا عقب   نشیني 
به آب��ادان و محاصره این ش��هر و همچنین 
حوادثي چون هجوم دش��من به سوسنگرد 
و هویزه و حمیدیه و. . . ادام��ه دادم تا اینکه 
به الي بیت المقدس و آزادس��ازي خرمشهر 
مي رس��د. در واقع این کت��اب وقایع نگاري 
جنگ با محوریت خرمش��هر از اولین روز تا 

آزادسازي آن است. 
»از خونين شهر تا خرمشهر« هم از ديگر 
کتاب هاي شناخته شده شماست، گويا 
در آن بيشتر از مصاحبه هاي شفاهي 

استفاده کرده ايد؟
بل��ه، در این کتاب ب��ا 80 نف��ر از رزمندگان 
خرمشهر و خانواده هاي خرمشهري و مهاجران 
صحبت کردم که هیچ کدام از آنها از مصاحبه 

دیگري خبر نداش��ت و در زمان انتش��ارش، 
اتفاق��ات جالب��ي در این خص��وص افتاد. در 
کتاب از خونین شهر تا خرمشهر سعي کردم 
از اقشار مختلف حاضر در مقاومت خرمشهر و 
رزمندگاني که در ماجراي این شهر طي جنگ 
حضور داش��تند، یادي بکنم. لذا از ش��هداي 
پاسدار خرمشهري و همچنین تیپ 22 بدر این 
شهر به فرماندهي جانباز عبداهلل نوراني مطالبي 
آورده شده است. از رش��ادت تکاوران نیروي 
دریایي خرمشهر یادي کردیم که کمتر به این 
عزیزان پرداخته شده بود. جالب است بدانید 
که یکي از این تکاوران امیر حبیب اهلل سیاري 
فرمانده کنوني نیروي دریایي ارتش جمهوري 
اسالمي ایران است. چون محورکارمان توجه 
به شهدا بود، براي اولین دفعات نیز یادي شد 
از شهید شیخ شریف قنوتي روحاني مقاومي 
که روز 24 مهرماه 59 در خیابان چهل متري 
خرمشهر اسیر دشمن شد و او را به طرز فجیعي 
به شهادت رساندند. کاسه سرش را برداشتند 
و سپس با عمامه اش او را به دار آویختند. بعد از 
انتشار این کتاب بود که توجه به شهید قنوتي 

هم بیشتر شد. 
در کت�اب ديگرت�ان »خرمش�هر 
نمي ميرد« يک نگاه تاريخي به وقايع 
قبل از شروع جنگ داشتيد، اين نگاه 

تاريخي به چه علت بود؟
خب مسلماً هر واقعه اي یک پیش زمینه هایي 
دارد. مث��اًل در همی��ن بح��ث خرمش��هر ما 
نمي توانیم فقط به موضوع اش��غال ش��هر و 
سپس آزادي اش بپردازیم و بشنویم که عراق 
خرمش��هر را محمره خوانده بود، بدون اینکه 

بدانیم اصالً چرا صدام خیال کرده بود مي تواند 
خرمشهر را به خاک عراق الحاق کند؟ بنابراین 
من در کتاب خرمشهر نمي میرد یک برگشت 
به گذشته اي داش��تم و به حدود چهار یا پنج 
ماه بعد از پی��روزي انق��الب پرداختم. یعني 
در خرداد سال 58 که س��تادي در خرمشهر 
به نام ستاد عش��ایر خلق عرب به سرکردگي 
آیت اهلل محمد طاهر ش��بیر خاقاني تشکیل 
شد. این ستاد سوداي خودمختاري بخش هاي 
عرب نشین خوزستان را داشت و شعار شان هم 
ملي گرایي عرب بود. یک عده از عناصر برجاي 
مانده از رژیم سابق مثل ساواکي ها و. . . هم به 
آنها پیوستند و بمب گذاري هاي متعددي در 
خرمشهر و آبادان انجام دادند. اتفاقاً پدر من 
درویش خدري هم کارگر پاالیشگاه آبادان بود 
که در بمب گذاري روبه روي دادگستري سابق 
آبادان در کنار اروندرود مجروح شد و یکي از 
چشمانش را از دس��ت داد. بنابراین تفکرات 
جدایي طلبانه در بین عده اي از عناصر وجود 
داشت که صدام را به فکر این انداخت مي تواند 
خرمشهر و بخش هایي از خوزستان را مال خود 
کند. لذا در خرمشهر نمي میرد سعي کردم به 

این نکات بپردازم. 
ظاه�راً کت�اب آخرت�ان در خصوص 
خرمشهر هنوز به چاپ نرسيده است؟

بله؛ »خرمش��هر قلب ایران« در دست چاپ 
است و ان شاءاهلل به زودي منتشر خواهد شد. 
در این کتاب نیز باز رویکرد تاریخي و برگشت 
به گذشته را داشتم که این بار به یک قرن قبل 
و از دوران شیخ خزعل و داعیه استقالل طلبي 
خوزستان ش��روع کردم و به انقالب و شروع 
جن��گ و نقش خرمش��هر در دف��اع مقدس 
پرداختم. یکي از نقاط برجسته در این کتاب، 
 اس��تفاده از تصاویر تاریخي اس��ت که برخي 
از آنها را خودم انداخت��ه ام. مثل حضور مقام 
معظم رهبري به عنوان نماینده امام در شوراي 
عالي دفاع در منطقه کوت ش��یخ خرمشهر. 
این منطقه در قسمت غربي کارون و بخشي 
از خرمشهر اس��ت که کنار آبادان قرار دارد و 
هرگز سقوط نکرد. وقتي که سمت شرقي شهر 
سقوط کرد، مقام معظم رهبري با لباس نظامي 
به منطقه آمدند تا بازدیدي از کوت شیخ داشته 
باش��ند. از این دیدار تصاویري وجود دارد که 
بخشي از آن را در کتاب خرمشهر قلب ایران 

منتشرکرده ایم. 

يادواره

فتح خرمشهر  يك عامل مهم 
به نام جهان آرا داشت

 محمدحسين جهان آرا* 
شهید محمد جهان آرا پس از پیروزي انقالب و در 
دوران دفاع مقدس به ویژه زماني که در خرمشهر 
حضور داش��ت فعالیت هاي فرهنگ��ي و نظامي  
بدون وقفه داش��ت. بعد از پیروزي انقالب مدتي 
را در جهاد س��ازندگي کار کرد و زمان جنگ هم 
که ماجراي خلق عرب پیش آمد کانون فرهنگي 
اس��المي را تش��کیل داد. البته جنگ مانع ادامه 

فعالیت این کانون شد. 
از خصوصیات محمد این بود که اهل بحث، حرف 
و مذاکره بود. خانواده  هم خیلي برایش مهم بود و 
حضورش در خانواده خیلي روي بقیه اعضا تأثیر 
مي گذاشت. بستگان وقتي با محمد آشنایي پیدا 
مي کردند و مي دیدند چه انسان صادقي است به 
حرف هایش عمل مي کردند و همین عاملي براي 
گرایششان به مذهب بود. جاذبه اي که در این افراد 
وجود دارد بیشتر از هر چیزي عامل جذب است. 
آن زمان چپي ها و عرب ها مي گفتند خرمشهر و در 
کل خوزستان براي عربستان است و ما مي خواهیم 
عرب ها بر این منطقه حکومت کنند. شهید خیلي 
با حوصله با این افراد صحبت مي کرد و سعي در 
اقناعشان داشت. به هیچ عنوان آدم متکبري نبود 

و کاماًل اهل صحبت و مذاکره بود. 
صدام هم قصد داش��ت ب��ا اس��تفاده از این فضا، 
خرمشهر را از ایران جدا کند و مي خواست اتفاقاتي 
که در کردستان پیش آمده بود را در اهواز پیاده 
کند. وقتي این سیاس��ت ها نتیجه نداد جنگ را 
شروع کردند. ش��هید جهان آرا شش ماه پیش از 
شروع رسمي جنگ گزارش داده بود که نیروهاي 
عراق آماده جنگ هس��تند ولي آن زمان دولت 
مرکزي احتمال حمله عراق به ایران را نمي داد. 
با شروع جنگ من در دزفول بودم و محمد مرتب 
به دزفول مي آمد و من پیگیر وضعیت خرمشهر 
از طریق او بودم. براي دفاع از ش��هر درخواست 
اسلحه کرده بود و حتي با بني صدر جر و بحث و 

درگیري هم داشت. 
شهید جهان آرا در خرمشهر یک فرمانده نظامي 
و یک فرد روحیه دهنده به بقیه نیروها بود. زمان 
جنگ در خرمش��هر جاي نیروها ب��ا محل انبار 
مهمات فاصله داش��ت. ی��ک روز وقتي نیروهاي 
توپخانه به ش��هید جهان آرا مي گویند که ما هم 
مي خواهی��م در جنگ حضور و وظیف��ه اي را به 
عهده داشته باشیم ش��هید به آنها مي گوید اصاًل 
فکر نکنید که چون در خیابان ها نیس��تید کاري 
انجام نمي دهید، اصلي تری��ن کار جنگ همین 
جایي است که مهمات را نگهداري کنید، چون اگر 
مهماتي نداشته باشیم، نمي توانیم مقابل دشمن 
بایستیم. حضور ایشان در همه جا مثبت و سازنده 
بود و یکي از دالیل فتح خرمشهر وجود شهید بود. 
شب ها نگهباني مي داد و خودش اولین نفري بود 

که مهمات را حمل و پخش مي کرد. 
* برادر شهيد محمد جهان آرا

مروري بر پنج کتاب درباره خرمشهر در گفت وگوي »جوان« با رضا خدري
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رئیس کل دادگستری فارس عنوان کرد؛
کیفرخواست هفت متهم بمب گذاری 
ناکام چهارم آبان در شیراز صادر شد

رئیس کل دادگستری استان فارس گفت: پرونده هفت 
متهم امنیتی مرتبط با بمب گذاری ناکام چهارم آبان ماه 

در شیراز با صدور کیفرخواست به دادگاه ارسال شد.
بنا بر گزارش دریافتی روز یکشنبه ایرنا، چهارم آبان ماه 
۱4۰۱ و همزمان با اقدام تروریستی در حرم مطهر حضرت 
شاهچراغ)ع(، پاسداران گمنام امام زمان)عج( یک بسته 
شیراز  )معالی آباد(  شریعتی  بلوار  در  انفجاری دست ساز 

از یکی از متهمان پرونده کشف و سپس خنثی کردند.
در ادامه و پس از تحقیقات اولیه نیز ۶ متهم دیگر این 
ضدامنیتی  اقدام  این  در  داشتن  دست  اتهام  به  پرونده 
کاظم  سید  المسلمین  و  شدند. حجت االسالم  بازداشت 
موسوی رئیس کل دادگستری استان فارس در رابطه با 
آخرین وضعیت متهمان این پرونده اظهار کرد: اتهامات 
قصد  به  تبانی  و  اجماع  پرونده،  متهمان  همه  به  وارده 
اقدام علیه امنیت کشور است. وی افزود: چهار نفر از این 
متهمان با قرار تأمین مناسب از زندان آزاد شده اند و سه 

نفر دیگر هم اکنون در بازداشت به سر می برند.
و  غیرمسئول  افراد  پیش داوری های  از  انتقاد  با  موسوی 
گفت:  پرونده  این  حول  معاند  رسانه های  جوسازی های 
بدون  پرونده ها،  به  ما  رسیدگی  قضایی  دستگاه  در 
رئیس  می شود.  انجام  رسانه ای  جوسازی های  به  توجه 
مصداق  را  حاضر  پرونده  فارس  استان  دادگستری  کل 
بیان  و  خواند  مخاطبان  به  کاذب  هیجانات  القاء  واقعی 
کرد: رسانه های معاند ضمن تبلیغات فراوان بر روی این 
پرونده، متهمان آن را در خطر اعدام و اتهامات آن ها را 
محاربه و افساد فی االرض بیان کرده بودند. وی این دسته 
از اقدامات رسانه ای را تنها در راستای جوسازی، ایجاد 
هیجانات اجتماعی و بزرگنمایی رسانه ای دانست و گفت: 
و  با جرائم  برخورد  در  بر جدیت  قضایی عالوه  دستگاه 
طی کردن مسیر قانونی، همواره رأفت اسالمی را محور 
و مالک عمل خود قرار داده است. پیش از این لطف اهلل 
شیبانی فرماندار شیراز در گفت و گوی اختصاصی با ایرنا 
گفته بود: یک فرد شامگاه چهارشنبه چهارم آبان ۱4۰۱ 
قصد بمب گذاری در خیابان معالی آباد شیراز را داشت 

که با هوشیاری ماموران امنیتی و انتظامی ناکام ماند.
فرماندار شیراز افزود: ماموران با اطالع از قصد فرد بمب 

گذار، وی را دستگیر و بمب را خنثی کردند.
خیابان معالی آباد از کانون های آغازین اغتشاشات اخیر 

در شیراز بود.

دانشگاه علوم پزشکی شهید بهشتی اعالم کرد؛
کشف ۵ میلیارد داروی قاچاق

 از منزل مسکونی
پزشکی  علوم  دانشگاه  داروی  و  غذا  معاونت  اعالم  بنابر 
درمانی  شیمی  داروی  زیادی  مقادیر  بهشتی،  شهید 

قاچاق از یک منزل مسکونی در تهران کشف شد.
داروی  و  غذا  معاونت  نظارت  و  فنی  واحد  کارشناسان 
بازرسی  این  در  بهشتی  شهید  پزشکی  علوم  دانشگاه 
ارزش  به  قاچاق  درمانی  شیمی  داروی  زیادی  مقادیر 
۵۰۰ میلیون تومان از یک منزل مسکونی کشف و ضبط 

کردند.
غیر  صورت  به  مذکور  داروهای  تمام  بازرسان  گفته  به 

مجاز و قاچاق وارد و توزیع می شده است.
براساس این گزارش داروهای مذکور ضبط شد و پرونده 
متخلف نیز به منظور رسیدگی به مراجع قضائی ارسال 

شد.

خبر
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خواب  ورزش،  مهم  عامل  سه  با  دریافتند  محققان 
از  سرشار  صبحانه  صرف  و  شبانه  کافی  و  مناسب 
می توانید  محدود  قند  و  پیچیده  کربوهیدرات های 

احساس بی حالی را از خود دور کنید.
گیجی  کردند  عنوان  محققان  ویفروم،  از  نقل  به 
سبب  را  عمده ای  اجتماعی  پیامدهای  صبحگاهی 
می شود که هر سال میلیاردها دالر هزینه از دست دادن 

بهره وری را به همراه دارد.
در این تحقیق محققان دوقلوهای همسان و غیرهمسان 
را بررسی کردند تا تاثیر ژن ها را از محیط و رفتار جدا 
راز هوشیاری نسخه ای سه بخشی  دریافتند  آنان  کنند. 
خواب  قبل،  روز  در  توجه  قابل   ورزش  به  که  است 
از  و خوردن صبحانه ای سرشار  شبانه  کافی  و  مناسب 

کربوهیدرات های پیچیده و قند محدود بستگی دارد.

محققان همچنین دریافتند که پاسخ سالم کنترل شده 
شدن  بیدار  کلید  صبحانه  خوردن  از  پس  خون  قند 

موثرتر است.
اولین  و  کالیفرنیا  دانشگاه  محققان  از  واالت،  رافائل 
تاثیر  موارد  این   همه   می گوید:  مطالعه،  این  نویسنده 

منحصربه فرد و مستقلی دارد.
گیجی صبحگاهی چیزی بیش از یک مورد آزاردهنده 
از  بسیاری  دارد؛  بسیاری  اجتماعی  عواقب  که  است 
عظیم  بالیای  و  شغلی  آسیب های  رانندگی،  تصادفات 
که  می شود  ایجاد  کسانی  توسط  بزرگ  مقیاس  در 
نمی توانند خواب آلودگی را رها کنند. هر سال میلیاردها 
دالر هزینه در کشورهای توسعه یافته از طریق از دست 
دادن بهره وری، افزایش استفاده از مراقبت های بهداشتی 

و غیبت از کار هزینه می شود.

کار،  از  ناشی  حوادث  تا  گرفته  رانندگی  تصادفات  از 
هزینه خواب آلودگی کشنده است.

دانشمندان اظهار کردند: ما باید درک کنیم که چگونه 
به جامعه کمک کنیم تا مردم بهتر از خواب بیدار شوند 
و به کاهش هزینه های مرگبار مبارزه فعلی جامعه برای 

بیدار شدن موثر هر روز کمک کنیم.
محققان به مدت ۲ هفته به شرکت کنندگان وعده های 
مغذی  مواد  از  متفاوتی  نسبت های  با  آماده  غذایی 
رژیم های  به  بدن  چگونه  که  دریابند  تا  دادند  موجود 
واکنش  خواب  از  شدن  بیدار  از  پس  مختلف  غذایی 
متوسط  طور  به   صبحانه  نوع  بدترین  می دهد.  نشان 
حاوی مقادیر زیادی قند ساده بود که با ناتوانی در بیدار 
که  هنگامی  بود.  همراه  هوشیاری  حفظ  و  موثر  شدن 
با  شرکت کنندگان  شد،  داده  قند  حاوی  صبحانه  این 

خواب آلودگی مقابله کردند.
غذایی  رژیم   که  می دانیم  همه  کردند:  اظهار  محققان 
برای خواب مضر خواهد  اینکه  بر  از قند عالوه  سرشار 
بود، برای سلول های مغز و بدن شما سمی است بلکه 
فراتر از این اثرات مضر بر خواب، مصرف مقادیر زیاد قند 
در صبحانه و افزایش قند خون پس از هر نوع وعده ی 
صبحانه، به  طور قابل  توجهی توانایی مغز شما را برای 

بازگشت به هوشیاری بعد از بیداری کاهش می دهد.
نیز  ورزش  انجام  و  کافی  غذایی، خواب  رژیم  بر  عالوه 
داشت.  افراد  صبحگاهی  هوشیاری  در  بسیاری  تاثیر 
غیرهمسان  و  همسان  دوقلوهای  بین  داده ها  مقایسه 
در  ناچیز  و  جزئی  نقشی  تنها  ژنتیک  که  داد  نشان 
هوشیاری روز بعد دارد و حدود ۲۵ درصد از تفاوت ها را 

بین افراد توضیح می دهد.

روزی  شبانه  تالش  گفت:  فراجا  آگاهی  پلیس  رئیس 
کارآگاهان با اجرای طرح دو مرحله ای عملیات در پاتوق 
به  منجر  کشور  سراسر  در  جعلی  مدارک  عرضه  های 
اسناد جعلی رسمی،  انواع  فقره  از ۱۵ هزار  بیش  کشف 

غیر رسمی و اقالم تقلبی شد.
 سردار محمد قنبری در تشریح جزئیات این خبر گفت: 
درسال جاری یکی از برنامه های عملیاتی معاونت مبارزه 
عملیاتی  طرح  اجرای  پلیس،  این  وکالهبرداری  باجعل 
پاتوق های عرضه مدارک جعلی و محصوالت تقلبی  در 
درسراسر کشور بوده است و دراین راستا دو مرحله اجرای 
این طرح، درمردادماه و دی ماه سال جاری پیش بینی 
فنی،  های  ظرفیت  کلیه  از  گیری  بهره  با  بودکه  شده 
اطالعاتی، درون و برون سازمانی و به کارگیری تجهیزات 
متناظر  های  رده  توسط  مرحله  هردو  موجود  امکانات  و 

استانی در سراسر کشور اجرا شد.
رئیس پلیس آگاهی فراجا گفت: نتیجه تالش شبانه روزی 
کارآگاهان دراین رابطه منجر به دستگیری ۲۳۳ نفر متهم 
)جاعل، استفاده کننده از سند مجعول و معاونت در جرم( 
و کشف ۱۵ هزارو 4۳۳  فقره از انواع اسناد جعلی رسمی، 

غیر رسمی و اقالم تقلبی شده است .
خصوص  در  شهروندان  به  هشدار  ضمن  ادامه  در  وی 
از  اطمینان  برای  کرد:  تاکید  جرم،  این  از  جلوگیری 
از  از مرجع صدور آن )شناسنامه  باید  اصالت یک سند، 
ثبت احوال، مدرک تحصیلی از مدرسه، دانشگاه ، اسناد 

مالکیت از ادارات ثبت اسناد و امالک( استعالم کنید.
اینکه هیچ  بیان  با  قنبری  پلیس،  اعالم سایت  اساس  بر 
وقت کارت ملی،مدارک هویتی و مشخصات هویتی خود 
را در اختیار دیگران قرار ندهید خاطرنشان کرد: برای اخذ 
مراجعه  ها  خانه  سفارت  به  گذرنامه  ارائه  با  ویزا شخصٌا 
کنید یا از طریق آژانس های مسافرتی معتبر اقدام کنید و 
نیز از دادن مدارک به افراد ناشناس یا شرکت ها و آژانس 

های غیر معتبر خودداری کنید.
وی همچنین با اشاره به اینکه به هیچ وجه اسناد مالکیتی 
خود را در اختیار دیگران قرار ندهید، گفت: معامالت و 
قراردادهای خود را در مراکز رسمی و قانونی انجام و به 
ثبت برسانید تا از دخل و تصرف در آن جلوگیری و تحت 

حمایت های قانونی قرار گیرد.

محکومیت ۷2 میلیارد ریالی
 یک شرکت لبنیات 
به دلیل گرانفروشی

از  تهران  استان  حکومتی  تعزیرات  مدیرکل 
محکومیت ۷۲ میلیارد ریالی یک شرکت لبنیات به 

دلیل گرانفروشی ماست کم چرب خبر داد.
به گزارش ایرنا از سازمان تعزیرات حکومتی، فرزاد 
چرب  کم  ماست  گرانفروشی  پرونده  افزود:  آقایی 
برای یک شرکت لبنیات در شعبه ۶۵ بدوی تعزیرات 

حکومتی تهران تشکیل و بررسی شد.
مدیرکل تعزیرات حکومتی استان تهران اظهارداشت: 
شعبه ۶۵ بدوی با توجه به مدارک موجود در پرونده، 
پرداخت  به  را  شرکت  این  و  اعالم  محرز  را  تخلف 

جزای نقدی محکوم کرد.
آقایی گفت: پرونده با اعتراض متهم به رأی صادره 
به شعبه پنجم تجدید نظر برای رسیدگی ارسال شد 
توجه  با  کننده  رسیدگی  هیات  و  بررسی  مجدد  و 
تجدیدنظر  الیحه  بررسی  با  و  پرونده  محتویات  به 
خواهی و اظهارات حضوری متهم، حکم به پرداخت 

۷۲ میلیارد ریال جزای نقدی صادر کرد.

راهکارهایی برای داشتن روزی بدون احساس خواب آلودگی

کشف بیش از ۱5 هزار سند 
جعلی رسمی و غیررسمی در کشور

سند آمایش فرهنگ 
تدوین می شود



مسر احیای برجام به سود 
ملت و نظام تسهیل شود

 وزیر خارجه قطر 
حامل پیام از طرفهای برجام است

صفحه )4(صفحه )4(

اینکه  بیان  با  اسالمی  شورای  مجلس  در  بناب  مردم  نماینده 
برجام امیدآفرین بود و هنوز هم می تواند باشد، گفت: مجلس 
هم باید پشتیبان این اتفاق نظر باشد و مسیر احیای برجام را 
به سود مردم،کشور و نظام تسهیل کند.  محمد باقری بنابی در 
نطق میان دستور جلسه علنی روز )یکشنبه 9 بهمن ماه( ضمن 

تبریک ایام رجب به همه مردم ایران اسالمی به خصوص...

نتیجه  به  برای  دوحه  تالشهای  از  قدردانی  با  خارجه  امور  وزیر 
رساندن گفت وگوها برای لغو تحریم ها، گفت: امروز پیام هایی را از 
طرف های برجامی از طریق وزیر امور خارجه قطر دریافت کردیم. 
ثانی  امیرعبداللهیان در دیدار محمد بن عبدالرحمن آل  حسین 
وزیر خارجه قطر در محل وزارت امور خارجه، برگزاری منظم و 

خوب جام جهانی فوتبال ۲۰۲۲ توسط قطر به عنوان....

سال شانزدهم * شماره 3249 * 4 صفحه *1000 توماندو شنبه 10  بهمن 1401 * 30  ژوئن 2023 * 8  رجب 1444

امتیاز نانوایی های متخلف 
در استان لغو می شود

راهکارهایی برای داشتن 
روزی بدون 

احساس خواب آلودگی

بازرس کل استان خبر داد:
ورود سازمان بازرسی به حادثه 
انفجار در بیمارستان امام سجاد

گفت:  بویراحمد  و  کهگیلویه  استان  کل  بازرس 
بازرسی کل استان بررسی علت وقوع حادثه انفجار 
کپسول آتش نشانی دربخش icu بیمارستان امام 
خود  فوری  کار  دستور  در  را  یاسوج  )ع(  سجاد 
بویراحمد  و  استان کهگیلویه  بازرس کل  داد.  قرار 
گروه  بازرسی،سربازرس  و  نظارت  معاون  همراه  به 
و  فرهنگی  گروه  سرپرست  و  قضایی  و  سیاسی 
اجتماعی با هدف بررسی علل وقوع انفجار کپسول 
نحوه  سجاد)ع(و  امام  بیمارستان  در  نشانی  آتش 
و   icu بخش  از  حادثه  مصدومان  به  رسیدگی 
کردند.  سجاد)ع(بازدید  امام  بیمارستان  اورژانس 
از  اطالع  محض  به  گفت:  صالحی  مهدی  محمد 

وقوع انفجار کپسول آتش نشانی در ...

تاکید  با  اسالمی  شورای  مجلس  رییس  نایب 
در  را  خود  رویه  باید  اروپایی ها  اینکه  بر 
گفت:  کنند،  اصالح  اسالمی  نظام  با  تقابل 
نحو  به  نکند،  تغییر  تقابلی  رویکرد  این  اگر 
دهنده  تکان  را  شرارت ها  این  پاسِخ  مقتضی، 

و بیدارکننده خواهیم داد.
روز  علنی  جلسه  آغاز  در  ثمرین  نیکزاد  علی 
تحرکات  به  اسالمی،  شورای  مجلس  یکشنبه 
ضدایرانی برخی کشورهای اروپایی اشاره کرد 
و اظهار داشت: دشمنان ملت ایران در ماه های 
کردند  تالش  ترکیبی  جنگ  یک  در  گذشته، 
تا واقعیت مردم ایران را وارونه جلوه کنند اما 
را  این هدف، شکست سنگینی  در  اکنون که 
بازی های  با  تا  تالشند  در  اند،  شده  متحمل 
جمهوری  بین المللی،  های  عرصه  در  سیاسی 

اسالمی ایران را تحت فشار قرار دهند.
وی تاکید کرد: اروپا باید این واقعیت را بداند 
و  حیثیت  آمریکا،  زمین  در  کردن  بازی  که 
اعتبار اتحادیه اروپا را بیش از پیش در اذهان 
ملت های جهان خدشه دار خواهد کرد. توصیه 
ما به اروپایی ها این است که چشم های خود 
را به روی واقعیت ها باز کنند و منافع خود را 

پای امیال آمریکایی ها ذبح نکنند.
به  اشاره  با  مجلس  در  اردبیل  مردم  نماینده 
پاسداران  سپاه  دادن  قرار  برای  اروپا  تالش 
های  گروه  فهرست  در  اسالمی  انقالب 
نظامی  نیروی  یک  سپاه  گفت:  تروریستی، 
برای  مذبوحانه  های  تالش  و  است  رسمی 
وقاحتی  قهرمان،  سپاه  خواندن  تروریستی 
پاسخ  بی  اسالمی  ایران  سوی  از  که  نیست 
ملی  امنیت  کمیسیون  داد:  ادامه  وی  بماند. 
راستا  این  در  را  طرحی  خارجی،  سیاست  و 
ما  است.  شده  وصول  اعالم  که  کرده   تنظیم 
در  اروپایی ها  رویّه  اصالح  شاهد  تا  منتظریم 
تقابل با نظام اسالمی باشیم اما اگر این رویکرد 
تغییر نکند، قطعا خود را دست و پا بسته نمی 
بینیم و به نحو مقتضی، پاسِخ این شرارت ها را، 
تکان دهنده و بیدارکننده خواهیم داد. کافی 

است دولتمردان اروپایی، وحشت...

استانداری  اقتصادی  امور  هماهنگی  دفتر  مدیرکل 
تاکید  نان  کیفیت  افزایش  بر  بویراحمد  و  کهگیلویه 
کرد و گفت: نانوایی های متخلف سهمیه آرد یارانه ای 
لغو می شود. حسن رضاپور در  آنها  امتیاز  و  آنها قطع 
نشست کارگروه گندم، آرد و نان استان افزود: تعطیلی 
غیرمجاز برخی نانوایی ها از گالیمندی شهروندان است 
بر  به خوبی  تعزیرات  که فرمانداران، جهاد کشاورزی و 
فعالیت ها و تخلفات نانوایی ها اشراف داشته باشند. وی 
اظهار کرد: برنامه کاری ماهانه باید در هرنانوایی نصب 

شود تا شهروندان از آن اطالع داشته باشند...

مدیر کل دفتر هماهنگی امور اقتصادی استان:

2

2

2 4

 آماده باش برفی در استان؛ 

مرخصی  و مأموریت  
مدیران لغو شد

فرمانده انتظامی گچساران خبر داد:
353  نفر از مخالن نظم 

در طرح امنیت اجتماعی گچساران 
دستگیر شدند

پاسخ شرارت های اروپائیان 
را تکان دهنده خواهیم داد

2

2

برای  برگزاری جشنواره ها ؛

جاده یاسوج-اقلید 
پاسخگوی نیست

3

مطالبات  از  تختخوابی   ۳۲ بیمارستان  چهار  احداث   - شریفی  فرزانه 
دیرینه شهروندان شهرستان های کوچک کهگیلویه و بویراحمد است که با 

اقدام های دولت سیزدهم روند اجرای آنان شتاب بخشی شده است.
عملیات اجرایی این طرح ها چند سالی است که در شهرستان های کوچک 
دنا،چرام، بهمئی و لنده از توابع استان کهگیلویه و بویراحمد آغاز شده و 
بهبود  بر  افزون  مذکور  های  بیمارستان  تکمیل  با  تا  دارند  امید  مسئوالن 

وضعیت سالمت به رضایتمندی ساکنان این مناطق کمک کنند.
جمعیت  از  ۲۰درصد  نفر؛  هزار   ۱۵۰ با  که  ها  شهرستان  این  شهروندان 
داشتن  از  حاضر  حال  در  دهند  می  تشکیل  را  بویراحمد  و  کهگیلویه 
بیمارستان محروم هستند و از مسئوالن انتظار دارند تا برای بهره برداری از 

این طرح ها تالش بیشتری داشته باشند.
مردم شهرستان های لنده،چرام و بهمئی که برای انجام عمل های جراحی 
و  به شهرستان های کهگیلویه  به سفر  ناچار  بیمارستانی  و دیگر خدمات 
بهبهان هستند افزون بر رنج بیماری، سختی ها و هزینه های مسافرت برای 
به علت مراجعه چهار  را تحمل کنند می گویند  دریافت خدمات درمانی 
شهرستان برای دریافت خدمات درمانی در بیمارستان دهدشت وقت زیادی 

از مراجعان تلف می شود.
ساکنان دنا چهارمین شهرستان از نظر جمعیت در کهگیلویه و بویراحمد 
هم با توجه به برف گیر بودن راه های ارتباطی در زمستان و گردشگرپذیر 

بودن این شهرستان در همه فصول اعتقاد دارند که تکمیل بیمارستان شهر 
سی سخت به توسعه گردشگری در این خطه هم کمک می کند.

بیمارستان لنده
فرماندار لنده با اشاره به تسریع در روند اجرایی بیمارستان ۳۲ تختخوابی 
نخست  فاز  اجرایی  گفت:عملیات  سیزدهم  دولت  در  این شهرستان  مرکز 

این طرح انجام شده و مرحله دوم آن هم۳۰درصد پیشرفت فیزیکی دارد.
جالل دانش اظهار داشت:ساخت بیمارستان شهر لنده که در ابتدای دولت 
سیزدهم تنها ۱۵درصد پیشرفت فیزیکی داشت اکنون پیشرفت فیزیکی آن 

4۵درصد رسیده است.
وی بیان کرد: عملیات اجرایی این بیمارستان سال ۱۳99 در سه طبقه و در 

زمینی به مساحت چهار هزار و ۵۰۰ متر مربع آغاز شده است.
وی با اشاره به اینکه بیمارستان لنده هیچ گونه مشکل اعتباری ندارد بیان 
کرد: با پیگیری های انجام شده و اضافه شدن چند اکیپ روند اجرای طرح 

طی پنج ماه اخیر شتاب بخشی شده است.
دانش بیان کرد: خاکبرداری، کف سازی، آرماتوربندی ، بتن ریزی کف و 

احداث دیوارهای و سقف آن در مرحله اول انجام شده است.
شهرستان ۲۳ هزار نفری لنده با پنج هزارو ۵۶۰ خانوار، ۱۰۶ روستا و 4۱ 
از شهرستان  یکی  درصد جمعیت شهری  و ۵9  روستایی  درصد جمعیت 

های محروم است.

بیمارستان چرام
بیمارستان ۳۲  بویراحمد گفت:  توابع استان کهگیلویه و  از  فرماندار چرام 
در  دارد  فیزیکی  پیشرفت  ۱۸درصد  اکنون  هم  شهرستان  این  تختخوابی 
حالی که این طرح تا زمان آغاز بکار دولت سیزدهم تنها پنج درصد پیشرفت 

فیزیکی داشت.
سید عبدالرحمان توفیقیان تاکید کرد: عملیات اجرایی این طرح که در یک 
بازه زمانی ۱۸ ماهه تعطیل بود فاز نخست آن با تالش مسئوالن در زمان 

حاضر ۵۰درصد پیشرفت فیزیکی دارد.
با یادآوری اینکه عملیات اجرایی فاز نخست این طرح مردادماه سال  وی 
بازه  این  از  پیش  مناقصه  مراحل  انجام  خواستار  شود  می  تکمیل   ۱4۰۲

زمانی به منظور شتاب بخشی به بهره برداری از این زیرساخت مهم شد.
فرماندار چرام گفت: شهرستان چرام به دلیل برف گیر بودن بخش هایی از 

این شهرستان و بسته شدن جاده نیازمند یک بیمارستان است.
توفیقیان ابرازامیدواری کرد: این طرح که عملیات اجرایی آن در سال ۱۳9۶ 

آغاز شده در ۲سال آینده به بهره برداری برسد.
به مساحت چهار هزار و 4۰۰ متر  بیمارستان چرام در زمینی  افزود:  وی 

مربع در ۶ طبقه در دست ساخت است.
بیمارستان ۳۲ تخت خوابی شهر لیکک

رئیس دانشگاه علوم پزشکی یاسوج گفت: بیمارستان ۳۲ تختخوابی شهر 
لیکک که تا پیش از آغاز بکار دولت سیزدهم کمتر از ۷۰درصد پیشرفت 
اینکه  بیان  با  برداری شده است. وی  بهره  فیزیکی داشت تکمیل و آماده 
در شهرستان بهمئی بیمارستان وجود ندارد و بیماران این شهرستان برای 
مراجعه  خوزستان  توابع  از  بهبهان  ویژه  به  همجوار  استان های  به  مداوا 
این  شهروندان  مطالبات  از  لیکک  بیمارستان  کرد:افتتاح  اضافه  می کنند، 
شهرستان کوچک است. غالم نژاد اعتبار اولیه ساخت این مرکز درمانی را 
بیش از ۱۵۰ میلیارد ریال از محل اعتبارات ملی بیان کرد. رئیس دانشگاه 
علوم پزشکی یاسوج ادامه داد: بیمارستان ۳۲ تخت خوابی شهر لیکک در 
زمینی به مساحت ۲۳ هزار مترمربع و با زیربنای چهار هزار مترمربع احداث 

شده است.
بیمارستان شهرستان دنا

بیمارستان  ساخت  عملیات  گفت:  یاسوج  پزشکی  علوم  دانشگاه  رییس 
۳۲ تختخوابی شهر سی سخت مرکز شهرستان دنا نیز در اردیبهشت ماه 
این  بیان کرد:  ۱4۰۰با تعیین مکان جدید و تجهیز کارگاه آغاز شد. وی 
در چهار  و  مترمربع  و ۷۰۰  هزار  به مساحت چهار  زمینی  در  بیمارستان 
طبقه در شهر سی سخت ساخته می شود که برای ساخت آن ۲۳۰ میلیارد 

ریال اعتبار از محل اعتبارات ملی اختصاص یافته است.
اهمیت تکمیل چهار بیمارستان کهگیلویه و بویراحمد

رئیس دانشگاه علوم پزشکی یاسوج گفت: کاهش خطرات سوانح جاده ای، 
اتالف وقت و هزینه بیماران و همراهان آنان در شهرستان های دیگر برای 
داشت:  اظهار  نژاد  غالم  محمد  هاست.  طرح  این  اجرای  مزایای  از  مداوا 
تاکنون  بویراحمد  و  کهگیلویه  به  جمهور  رئیس  سفر  اعتبارات  محل  از 
دنا،  بیمارستان  به  ۲۰میلیارد  بهمئی،  بیمارستان  به  تومان  میلیارد   ۲۰
چرام  بیمارستان  به  تومان  و ۲۰میلیارد  لنده  بیمارستان  برای  ۲۰میلیارد 

برای تسریع در روند اجرایی اختصاص یافته است.
ابراز  بیمارستان دهدشت  های  تخت  اشتغال  باالی  به سطح  اشاره  با  وی 
جنوبی  شهرستان  سه  های  بیمارستان  از  برداری  بهره  با  کرد:  امیدواری 

زمینه رفاه حال بیماران و کادر درمان این درمان نیز فراهم کرد.
غالم نژاد با اشاره به اینکه هم اکنون یکهزار و ۱۰۰ تخت بیمارستانی در 
افتتاح بیمارستان های مذکور ۱۲۸  با  استان وجود دارد خاطرنشان کرد: 

تخت به زیرساخت های موجود اضافه می شود.

در گفتگوی یک مقام آگاه با ایرنا اعالم شد؛

جزئیات جدید از حمله ناموفق
 به کارگاه وزارت دفاع در اصفهان

از  یکی  به  شب  شنبه  ناکام  حمله  از  بیشتری  جزئیات  به  ایرنا  خبرنگار 
کارگاه های وزارت دفاع در اصفهان دست یافته که حاکی از عملکرد موفق 

سامانه های جنگ الکترونیک در مقابله با ریزپرنده های مهاجم است.
به گزارش خبرنگار دفاعی ایرنا، ساعت ۲۳:۳۰ شب شنبه ۸ بهمن سه فروند 
ریزپرنده از نوع کوادکوپتر به قصد انجام حمله بر فراز یکی از مجتمع های 
کارگاهی وزارت دفاع و پشتیبانی نیروهای مسلح در استان اصفهان به پرواز 
درآمدند که نهایتا با واکنش به موقع سامانه های پدافندی مستقر در مجموعه 
این حمله ناموفق و بدون تلفات جانی بود و تنها آسیب جزئی به سقف یکی 

از کارگاه ها وارد شد.
خبرنگار ایرنا در پیگیری از منابع آگاه و مطلع درباره این حادثه به جزئیات 

بیشتری دست یافت که در ادامه به آن اشاره می شود.
به  مجهز  پیشرفته  کوادکوپتر  نوع  از  ریزپرنده  فروند  سه  از  حمله  این  در 
بمبلت استفاده شده است و عوامل حفاظت پیرامونی مجموعه پس از شنیدن 
صدای کوادکوپترها با تجهیزات در اختیار از جمله سالح و سامانه های جنگ 
الکترونیک اقدام به مقابله با این پرنده ها می کنند که موفق به ساقط کردن 

یک فروند از آنها می شوند.
یک فروند از این کوادکوپترها حین مقابله، لینک ارتباط GPS خود را در اثر 
جمینگ از دست می دهد و همین موضوع منجر به سقوط آن و برخوردش 
با سقف سوله می شود که فیلم منتشر شده در فضای مجازی از لحظه اصابت 
هم مربوط به این کوادکوپتر است که پس از اخالل در ارتباط آن و سقوطش 

به سقف سوله برخورد می کند.
این مجموعه پیش تر نیز تجربه موردی مشابه را داشته و تمهیدات در نظر 
گرفته شده پس از آن حادثه منجر به این می شود که خسارت قابل توجهی 

در این حمله به کارگاه ها و سوله های آن وارد نشود.
این کوادکوپترها که در حین عملیات  از  فروند دیگر  گفتنی است که یک 
مقابله آسیب کمتری دیده در اختیار نیروهای حفاظتی مستقر در مجموعه 

قرار گرفته است.

کهگیلویه و بویراحمد 
در انتظار چهار بیمارستان در چهار شهر کوچک

پیامبر اکرم صلی اهلل علیه و آله
أِس، أِس ِمَن الَجَسِد، وَمكاَن الَعینَیِن ِمَن الرَّ اِجَعلوا أهَل بَیتي ِمنُكم َمكاَن الرَّ

أُس إلاّ بِالَعینَیِن. أِس، ول یَهتَِدي الرَّ  َفِإنَّ الَجَسَد ل یَهتَدي إلاّ بِالرَّ
اهل بیت مرا نسبت به خود )اماّت(، همچون سر بدانید برای پیكر و دو چشم برای سر، 

که پیكر، جز با سر، ره نمی یابد و سر، جز با چشم، هدایت نمی شود.

صاحب امتیاز و مدیرمسئول: همت اهلل دانش
 یاسوج- خیابان دادگستری قدیم - کوچه ثبت اسناد - روبروی سپاه عشایر

نمابر: 33234136   تلفن: 33234135           
   چاپ و لیتوگرافی  :  ملت 

Email: kbomid92@gmail.com         website: omidkb.ir

معاون دانشگاه علوم پزشکی تهران؛
۴۰ درصد مرگ های سرطانی 

قابل پیشگیری هستند
گفت:  تهران،  پزشکی  علوم  دانشگاه  بهداشت  معاون 
بیش از 4۰ درصد مرگ های سرطانی، با تغییر سبک 
زندگی و اجتناب از عوامل خطر اصلی، قابل پیشگیری 
مناسبت  به  پیامی  در  اولیایی منش،  علیرضا  هستند. 
هفته پیشگیری از سرطان، عنوان داشت: سرطان ها از 
جمله عوامل اصلی بیماری ها و مرگ و میر در جهان 
هستند و در سال ۲۰۱9 حدود ۲4 میلیون مورد جدید 
و ۱۰ میلیون مرگ ناشی از سرطان در جهان گزارش 
شده است. در سال ۲۰۱9 پنج مورد از شایع ترین موارد 
پروستات،  از:  اند  بوده  عبارت  مردان  بین  در  سرطان 
روده بزرگ، مثانه، ریه و معده و پنج مورد از شایع ترین 
موارد سرطان در بین زنان را سرطان های پستان، روده 
لوسمی تشکیل می دادند.  و  بزرگ، رحم، دهانه رحم 
ریه  سرطان  از  ناشی  مرگ های  از  درصد   ۶۵ حدود 
ویروسی  عفونت های  است.  سیگار  مصرف  بدلیل 
 HCV,HBV,HPV همانند  سرطان  کننده  ایجاد 
ویروس(  پاپیلوما  و   A,B نوع  ویروسی  هپاتیت های   (
در  سرطان  از  ناشی  مرگ  درصد   ۲۰ حدود  مسئول 

کشورهای با درآمد کم و متوسط هستند.
افزایش درصد سالمندی  و  زندگی  به  امید  افزایش  با 
در جمعیت کشور انتظار می رود موارد بروز سرطان در 

دهه آینده به دو برابر فعلی افزایش یابد.
از مهم ترین و شایع ترین سرطان ها در ایران می توان 
به سرطان پوست، پستان در زنان، پروستات در مردان 

و روده بزرگ در هر دو جنس اشاره کرد.
مهم ترین دالیل افزایش بروز سرطان در ایران و جهان، 
سالمندان،  تعداد  افزایش  و  زندگی  به  امید  افزایش 
تحوالت اقتصادی، صنعتی شدن جوامع باعث تغییراتی 
در شیوه زندگی شامل افزایش مصرف دخانیات، رژیم 
ناسالم )به ویژه مصرف کم میوه و سبزیجات،  غذایی 
افزایش وزن  تحرکی،  پرکالری(، کم  و  غذاهای چرب 
شده و طی همه گیری کووید ۱9 هر روز به شمار افراد 

چاق و دارای اضافه وزن افزوده شده است.
نکته مهم این است که بیش از 4۰ درصد مرگ های 
از  اجتناب  و  تغییر سبک زندگی  با  از سرطان،  ناشی 

عوامل خطر اصلی، قابل پیشگیری هستند.
سرطان  از  پیشگیری  قابل  خطرساز  عوامل  مهم ترین 
چاقی،  و  وزن  افزایش  سیگار،  مصرف  از:  عبارت اند 
و  نمک  زیاد  مصرف  شامل  نادرست  غذایی  رژیم 
و سبزی ها،  میوه  و مصرف کم  و چربی  قرمز  گوشت 
مثل  مزمن  و  ویروسی  عفونت های  برخی  کم تحرکی، 
ایدز، هپاتیت B، C، HPV که در ایجاد سرطان های 
دودهای  است،  دخیل   … و  لنفوم  سرویکس،  کبد، 
داخل منزل ناشی از احتراق ناقص سوخت های جامد، 
آلودگی   ،)uv(یونیزان خورشید اشعه های مضر و غیر 
سرطان،  به  ابتال  موارد  افزایشی  روند  به  توجه  با  هوا 
محورهای  با  سرطان  کنترل  منظور  به  برنامه ریزی 
درمان  و  تشخیص  هنگام،  زود  تشخیص  پیشگیری، 
صحیح و مراقبت های تسکینی ضروری به نظر می رسد.

پویش ملی مبارزه با سرطان از هشتم تا پانزدهم بهمن، 
از میلیون ها  انسان ها  برای حفظ جان  با هدف تالش 
مرگ و میر قابل پیشگیری به واسطه بروز انوع سرطان 

و با شعار »فاصله ها را کم کنیم« اجرا خواهد شد.

مطالعات نشان می دهد؛
آب چغندر موجب افزایش 

نیروی عضالنی در طول 
ورزش می شود

مصرف  که  است  داده  نشان  جدید  مطالعه  یک 
نیترات رژیم غذایی، مولکول فعال در آب چغندر، 
به طور قابل توجهی باعث افزایش نیروی عضالنی 
مشخص  که  حالی  در  شود.  می  ورزش  هنگام 
است نیترات رژیمی هم استقامت در ورزش و هم 
هنوز  محققان  می دهد،  افزایش  را  ورزش  شدت 
رخ  اثر  این  چرا  اینکه  مورد  در  زیادی  چیزهای 
می دهد و اینکه چگونه بدن ما نیترات غذایی را 
که می خوریم به اکسید نیتریک تبدیل می کند، 
توزیع  اکستر،  دانشگاه  محققان  بیاموزند.  باید 
ماهیچه  خون،  بزاق،  در  را  شده  مصرف  نیترات 
از  کردند.  ردیابی  سالم  داوطلب   ۱۰ ادرار  و  ها 
آنها خواسته شد حداکثر ورزش پا را انجام دهند. 
این تیم می خواست کشف کند که نیترات رژیمی 
در کجای بدن فعال است تا سرنخ هایی در مورد 
مکانیسم های موجود در زمان ورزش ارائه دهند.

از  نیترات،  مصرف  از  پس  ساعت  یک 
شرکت کنندگان خواسته شد تا ۶۰ انقباض عضله 
فعال در حین صاف  ران  ران - عضله  چهار سر 
پنج  مدت  در  شدت  حداکثر  با  را   - زانو  کردن 
دقیقه روی یک دستگاه ورزشی انجام دهند. این 
در  نیترات  در سطوح  توجهی  قابل  افزایش  تیم 
ماهیچه ها پیدا کرد. در طول تمرینات، محققان 
دریافتند که این افزایش نیترات باعث افزایش ۷ 
درصدی در نیروی عضالنی می شود، در مقایسه 
با زمانی که شرکت کنندگان دارونما مصرف می 
کردند. »اندی جونز«، استاد فیزیولوژی کاربردی 
حال  در  ما  »تحقیق  گفت:  اکستر،  دانشگاه  در 
افزایش  خواص  مورد  در  زیادی  شواهد  حاضر 
در آب  نیترات رژیم غذایی، که معموالً  عملکرد 

چغندر یافت می شود، ارائه کرده است.«
مایع  و  بافت  در  نیترات  افزایش  قبلی  مطالعات 
بدن را پس از مصرف نیترات رژیم غذایی نشان 
داده بود. با استفاده از ردیاب در مطالعه جدید، 
محققان توانستند به طور دقیق محل افزایش و 
و همچنین  ارزیابی کنند،  را  نیترات  بودن  فعال 
شیوه جدیدی را در مورد نحوه استفاده از نیترات 
نشان  ورزشی  عملکرد  افزایش  برای  ما  مصرفی 

دهند.

امیرعبداللهیان:

 وزیر خارجه قطر 
حامل پیام از طرفهای برجام است

وزیر امور خارجه با قدردانی از تالشهای دوحه برای به نتیجه 
رساندن گفت وگوها برای لغو تحریم ها، گفت: امروز پیام هایی 
را از طرف های برجامی از طریق وزیر امور خارجه قطر دریافت 
کردیم. حسین امیرعبداللهیان در دیدار محمد بن عبدالرحمن 
آل ثانی وزیر خارجه قطر در محل وزارت امور خارجه، برگزاری 
منظم و خوب جام جهانی فوتبال ۲۰۲۲ توسط قطر به عنوان 
درباره  امروز  گفت:  تبریک  را  اسالمی  و  همسایه  کشور  یک 
موضوعات مختلف دوجانبه به ویژه توسعه همکاری های تجاری 
اقتصادی در بخش های دولتی و خصوصی و همچنین رفع  و 
توسعه  به  بخشیدن  سرعت  ضرورت  و  احتمالی  موانع  برخی 
هرچه بیشتر مناسبات اتفاق نظر داشتیم. وزیر امور خارجه با 
منطقه ای،  گفت وگوهای  ترویج  برای  قطر  دیدگاه  از  استقبال 
برخی  به  بخشیدن  سرعت  در  می تواند  دیدگاه  این  افزود: 
موثری  بسیار  نقش  منطقه  مشکالت  و  تنش ها  سوءتفاهم ها، 
داشته باشد. امیرعبداللهیان خاطرنشان کرد: جمهوری اسالمی 
و  کرده  استقبال  منطقه ای  گفت وگوهای  از  همواره  ایران 
مذاکره و مسئولیت پذیری را مقدمات ضروری برای رسیدن به 

همکاری های قوی و پایدار میان کشورهای منطقه ای می داند.
وی یادآور شد: معتقدیم گفت وگو و همکاری می تواند روشی 
دسته  امنیت  و  ثبات  صلح،  به  نیل  برای  موفق  و  انحصاری 
جمعی منطقه ای باشد. از تالش های برادرانمان در قطر برای به 
نتیجه رساندن گفت وگوها و توافق برای لغو تحریم ها قدردانی 
می کنیم. قطر همواره برای بازگشت همه طرف های برجامی به 
تعهداتشان تالش می کند. رئیس دستگاه دیپلماسی کشورمان 
افزود: امروز پیام هایی را از طرف های مقابل برجام از طریق وزیر 
خارجه قطر دریافت کردیم. از حسن نیت قطر برای رسانیدن 
می کنیم.  قدردانی  توافق  پایانی  گام های  به  طرف ها  همه 
خارجه  وزیر  برادرم  با  گفت وگو  در  کرد:  بیان  امیرعبداللهیان 
قطر بر نقش غیرسازنده و اقدامات مداخله آمیز آمریکا و به ویژه 

سه کشور اروپایی در اغتشاشات اخیر در ایران اشاره کردم.
ویی تاکید کرد: از هرگونه ابتکار عملی که توسط دوستان ما 
لغو  برای  وگو  برای حل مساله گفت  پیام ها  انتقال  و  قطر  در 
کرد:  خاطرنشان  امیرعبداللهیان  می کنیم.  استقبال  تحریم ها 
در  جنگ  و  بحران  درباره  را  ایده هایی  همچنین  محمد  شیخ 
سیاسی  و  نظامی  گفت وگوهای  اول  دور  کرد.  مطرح  اوکراین 
در  شد.  برگزار  گذشته  ماه های  در  عمان  در  اوکراین  و  ایران 
برای  اقدامی  هرگونه  از  قطر  عمل  ابتکار  و  تالش ها  به  پاسخ 
برگزاری دور دوم این گفت وگوها میان تهران و کی یف استقبال 

می کنیم.

فرمانده قرارگاه مرکزی خاتم االنبیاء:

همه گزینه های دشمنان علیه ایران
 شکست خورده است

فرمانده قرارگاه مرکزی خاتم االنبیاء)ص( گفت: دشمنان خبیث 
انجام  ایران  ملت  علیه  می توانستند،  که  کاری  هر  ایران  ملت 
به  ایران  ملت  مقاومت  با  دشمن  تهدید  گزینه های  و  داده اند 
انجامیده است. سرلشکر غالمعلی رشید روز یکشنبه  شکست 
در آیین گرامیداشت سالگرد شهادت سردار »حسن باقری« و 
شهدای اطالعات عملیات سپاه که در دانشگاه افسری و تربیت 
بزرگ  حوادث  گفت:  شد،  برگزار  )ع(  حسین  امام  پاسداری 
انقالب و جنگ و نام و یاد بزرگان، برای جامعه ایران، هویت ساز 
و قدرت ساز است و بنیان های نظام ارزشی و شالوده قدرت ما 
را تشکیل می دهد. فرمانده قرارگاه مرکزی خاتم االنبیاء )ص( با 
بیان اینکه امروز بدون یاد و نام و تبیین تفکر، رفتار و عملکرد 
از  برخی  فهم  باقری  حسن  شهید  همانند  بزرگی  شهدای 
مهم ترین مسائل تاریخی و راهبردی در جنگ و دهه ۶۰ امکان 
پذیر نخواهد بود، تصریح کرد: فهم مسائل تاریخی و راهبردی 
در جنگ، بدون فهم تفکر و عملکرد شهید حسن باقری قابل 
و  دیدگاهها  یادآوری  با  ادامه  وی  بود.  نخواهد  یابی  دست 
راهبردهای شهید باقری درباره جنگ، این نکته را یادآور شد که 
روش های او در پیروزی عملیات های بزرگ در سال دوم جنگ 
تاثیر داشت. فرمانده قرارگاه مرکزی حضرت  و فتح خرمشهر 
باقری  نیروهایی همچون شهید  تربیت  بر  االنبیاء )ص(  خاتم 
در نیروهای مسلح تاکید کرد و گفت: این شهید فرماندهی بن 
بست شکن و یک استراتژیست واقعی بود. وی خاطر نشان کرد: 
این  باقری  از جمله شهید  مهمترین ویژگی فرماندهان جنگ 
بود که ماهیت قدرت دشمن و همچنین ضعف هایش را از طریق 
قدرت اشراف اطالعاتی شناخت و زمینه برون رفت از بحران 
اشغال را با تکیه بر ظرفیت های داخلی فراهم کردند. فرمانده 
قرارگاه مرکزی حضرت خاتم االنبیا )ص( با بیان اینکه اکنون 
قدرت دفاعی و تهاجمی نیروهای مسلح ما نسبت به چهار دهه 
گذشته در اوج انسجام و قدرت است، خاطرنشان کرد: دشمنان 
به  و صهیونیست ها  متجاوز  )آمریکایی های  ایران  ملت  خبیث 
همراه سایر دولت های مستکبر اروپا( هر کاری که می توانستند، 
علیه ملت ایران انجام داده اند و گزینه های تهدید دشمن علیه 
ملت ایران تماماً به اجرا گذاشته شده و با مقاومت ملت ایران 

به شکست انجامیده است.

سالمت

جامعه

کاریکاتور

دعوای لفظی دیکتاتورتبارها با هم 

نایب رئیس مجلس شورای اسالمی عنوان کرد:

پاسخ شرارت اروپایی ها را تکان دهنده خواهیم داد

تاکید  با  اسالمی  مجلس شورای  رییس  نایب 
در  را  خود  رویه  باید  اروپایی ها  اینکه  بر 
گفت:  کنند،  اصالح  اسالمی  نظام  با  تقابل 
نحو  به  نکند،  تغییر  تقابلی  رویکرد  این  اگر 
دهنده  تکان  را  شرارت ها  این  پاسِخ  مقتضی، 

و بیدارکننده خواهیم داد.
روز  علنی  جلسه  آغاز  در  ثمرین  نیکزاد  علی 
تحرکات  به  اسالمی،  شورای  مجلس  یکشنبه 
ضدایرانی برخی کشورهای اروپایی اشاره کرد 
و اظهار داشت: دشمنان ملت ایران در ماه های 
کردند  تالش  ترکیبی  یک جنگ  در  گذشته، 
تا واقعیت مردم ایران را وارونه جلوه کنند اما 
را  این هدف، شکست سنگینی  اکنون که در 
بازی های  با  تا  تالشند  در  اند،  شده  متحمل 
بین المللی، جمهوری  های  عرصه  در  سیاسی 

اسالمی ایران را تحت فشار قرار دهند.
وی تاکید کرد: اروپا باید این واقعیت را بداند 
و  حیثیت  آمریکا،  زمین  در  کردن  بازی  که 
اعتبار اتحادیه اروپا را بیش از پیش در اذهان 
ملت های جهان خدشه دار خواهد کرد. توصیه 
ما به اروپایی ها این است که چشم های خود 
را به روی واقعیت ها باز کنند و منافع خود را 

پای امیال آمریکایی ها ذبح نکنند.
به  اشاره  با  مجلس  در  اردبیل  مردم  نماینده 
پاسداران  سپاه  دادن  قرار  برای  اروپا  تالش 
های  گروه  فهرست  در  اسالمی  انقالب 
نظامی  نیروی  یک  سپاه  گفت:  تروریستی، 
برای  مذبوحانه  های  تالش  و  است  رسمی 
وقاحتی  قهرمان،  سپاه  خواندن  تروریستی 
پاسخ  بی  اسالمی  ایران  سوی  از  که  نیست 

بماند.
وی ادامه داد: کمیسیون امنیت ملی و سیاست 
خارجی، طرحی را در این راستا تنظیم کرده  
تا  منتظریم  ما  است.  شده  وصول  اعالم  که 
شاهد اصالح رویّه اروپایی ها در تقابل با نظام 

اسالمی باشیم اما اگر این رویکرد تغییر نکند، 
و  بینیم  نمی  بسته  پا  و  دست  را  خود  قطعا 
به نحو مقتضی، پاسِخ این شرارت ها را، تکان 
دهنده و بیدارکننده خواهیم داد. کافی است 
دوران  از  خود  وحشت  اروپایی،  دولتمردان 
بفهمند  تا  کنند  یادآوری  را  داعش  حکومت 

که باید قدردان سپاه رشید و قهرمان باشند.
خواست  ایران  همسایگان  از  ادامه  در  نیکزاد 
در گرد و غبار مقطعی اروپایی ها، دچار اشتباه 
محاسباتی نشوند و افزود: این منطقه، متعلَق 
و  همکاری  همجواری،  حسن  و  ماست  به 
همدلی بین ملت ها و دولت های منطقه، یگانه 
راه نجات منطقه غرب آسیا از مشکالت است. 
داده  نشان  ایران  اسالمی  جمهوری  عملکرد 
و  آزاد  آباد،  همسایگانی  به  همواره  که  است 
را،  همسایگی  ُحسن  و  اندیشد  می  مستقل 
همواره سرلوحه سیاست های خود قرار داده 

است.

حادثه اخیر سفارت جمهوری آذربایجان 
ناشی از یک خصومت شخصی بود

نایب رئیس مجلس شورای اسالمی بیان کرد: 
ملت های جمهوری اسالمی ایران و جمهوری 
آذربایجان دارای اشتراکات فرهنگی دیرین و 
ریشه دار هستند و پیوندهای خویشاوندی بین 
مردم دو کشور برقرار است. آنچه در روزهای 
اخیر در سفارت جمهوری آذربایجان در ایران 
شخصی  خصومت  یک  از  ناشی  افتاد،  اتفاق 
بوده است که باعث ناراحتی ما شد و پیگیری 
های الزم نیز صورت گرفت و ضروری است که 

از داوری های هیجان زده، اجتناب شود.

مجلس در حال تکمیل بودجه پیشنهادی 
به نفع مردم است

سال  بودجه  بررسی  به  ادامه  در  نیکزاد 

بررسی  در  مجلس  گفت:  و  کرد  اشاره  آینده 
با رویکرد همکاری و هم  بودجه سال ۱4۰۲ 
افزایی، در کنار دولت ایستاد و نمایندگان در 
تلفیق  و کمیسیون  کمیسیون های تخصصی 
در حال اصالح و تکمیل بودجه پیشنهادی به 

نفع مردم هستند.
نائب رئیس مجلس افزود: از دولت انتظار می 
توسعه که  برنامه هفتم  تدوین الیحه  رود در 
نیازمند کار شبانه روزی و مشورت و همراهی 
با همه کارشناسان در اندیشکده ها، دانشگاه ها 
شورای  مجلس  تخصصی  های  کمسیون  و 

اسالمی است اهتمام ورزد.
به  بازار  تنظیم  و  وی گفت: کنترل قیمت ها 
ویژه بازار شب عید و ماه مبارک رمضان، یکی 
از فوریت های کشور است که نیازمند جدیت و 

برنامه ریزی پیشدستانه در دولت است.
وی با یادآوری اینکه با تالش های دولت امسال 
تابستان گرم را با تامین برق و آِب مورد نیاز، 
پشت سر گذاشتیم، افزود: در روزهای گذشته 
نیز، دولت توانست با وجود همه مشکالتی که 
در اثر کم کاری های گذشته ایجاد شده بود، 
مدیریت  مردم  کمک  با  را  گاز  تامین  بحران 

کند.
این عضو هیات رئیسه مجلس شورای اسالمی 
بیان کرد: همچنین در مراجعاتی که مردم به 
های  قبض  بحث  دارند،  و  داشته  نمایندگان 
نامتعارف گازبها در برخی مناطق، مورد انتقاد 
قرار گرفته است. از رئیس و اعضای کمیسیون 
این  نفت  وزیر  حضور  با  خواهم  می  انرژی 

موضوع را با دقت بررسی کنند.

انقالب شکوهمند اسالمی بزرگترین 
نقطه عطف تاریخ ایران اسالمی بود

و  چهل  گرامیداشت  با  ادامه  در  نیکزاد 
اسالمی،  انقالب  پیروزی  سالگرد  چهارمین 

اسالمی  شکوهمند  انقالب  داشت:  اظهار 
بزرگترین نقطه عطف تاریخ ایران اسالمی بود. 
امام حکیم،  رهبری  با  انقالب شکوهمند  این 
فرزانه و مقتدر، ملت ایران را در سایه وحدت 
رساند  قدرت  اوج  به  خواری  و  ذلت  از  کلمه 
و جا دارد خدای متعال را برای نعمت بزرگ 

شاکر باشیم.
افزود:  اسالمی  شورای  مجلس  رییس  نایب 
و  اصول  حفظ  در  بزرگ  نعمت  این  شکر 
و  است  اسالمی  انقالب  اصلی  ارزشهای 
حکمرانی برآمده از انقالب اسالمی یک الگوی 
بی بدیل است. مردم ساالری دینی سازوکاری 
لیبرالیستی  دموکراسی  از  دقیق تر  و  کاملتر 
است. انقالب اسالمی در 44 سال گذشته ثابت 
کرده است که مردم مدار و دین محور و بدون 
می تواند  تنها  نه  غرب،  و  شرق  به  وابستگی 
کند،  ایستادگی  استکبار  پوشالی  ابهت  برابر 
از قله ها را فتح کند و  بلکه می تواند بسیاری 

در مسیر سایر قله ها با شتاب در حرکت بود.

وی تاکیدکرد: انقالب اسالمی همانگونه که در 
بیانیه گام دوم تصریح شده است، بدون خیانت 
به آرمان هایش در برابر همه وسوسه هایی که 
از  رسیدند،  می  نظر  به  مقاومت  قابل  غیر 
کرامت خود و اصالت شعارهایش صیانت کرد. 
نظریه پردازی  نیازمند  نیز  انقالب  مسیر  ادامه 
محتاج  بلکه  نیست.  جدید  پردازی  واژه  و 

بازگشت به همان شعارهای اصیل است.

نایب رییس مجلس شورای اسالمی یادآور شد: 
مردم همچنان بر عهدی که با امام و رهبر خود 
بستند، استوار هستند و این مسئوالن هستند 
برای  کنند.  ایجاد  تغییر  خود  در  باید  که 
پشیمان  به  نیازی  آینده  حکمرانی  طراحی 
بلکه  نیست،  انقالب  اصیل  از شعارهای  شدن 
مسیر مورد نیاز بازگشت و رجعت آگاهانه به 

ارزش های سال ۵۷ است.
نماینده مردم اردبیل در مجلس، خداخواهی، 
عدالت  خدمت،  به  عشق  عمل،  در  اخالص 
طلبی، مردم ساالری، ساده زیستی مسئوالن، 
فسادستیزی،  باوری،  جوان  گرایی،  تخصص 
بازی هاِی  سیاست  از  دوری  و  پاکدستی، 
غیرصادقانه را شعارهای اصیل و دائمی انقالب 
دانست و گفت: در غبار فتنه ها و غرباِل ایام، 
هر فردی به این شعارهای اصیل التزام عملی 
نداشته باشد، به صورت خودکار توسط مردم 

پس زده خواهد شد.
گفت:  اسالمی  شورای  مجلس  رئیس  نایب 
از درون، در کنار قدرت  همین قدرت اصالح 
جهت دهی از ناحیه والیت مطلقه فقیه، رمز 
بقای این انقالب و شعارها و آرمان هایش پس 

از 44 سال است.
وی با بیان اینکه وفاداری و فداکاری مردم در 
وظیفه  نامالیمتی ها،  و  مشکالت  انواع  تحمل 
ما مسئوالن را سنگین تر می کند اظهار داشت: 
انقالب  این  پشتوانه های  بزرگترین  مردم، 
هستند و ما مسئوالن نیز باید تالش کنیم تا 
به  را  خودمان  انقالب،  نعمت  از  قدردانی  در 

مردم برسانیم.

شورای  مجلس  در  بناب  مردم  نماینده 
اسالمی با بیان اینکه برجام امیدآفرین بود 
باشد، گفت: مجلس  تواند  و هنوز هم می 
و  باشد  نظر  اتفاق  این  پشتیبان  باید  هم 
مسیر احیای برجام را به سود مردم،کشور 

و نظام تسهیل کند.
به گزارش امید مردم به نقل از خانه ملت، 
دستور  میان  نطق  در  بنابی  باقری  محمد 
ماه(  بهمن   9 )یکشنبه  روز  علنی  جلسه 
ضمن تبریک ایام رجب به همه مردم ایران 
انتخابیه  حوزه  مردم  خصوص  به  اسالمی 
گفت:  بناب،  روستای  و  بناب  شهرستان 
از  برخی  توسط  مجید  قرآن  به  توهین 
آنها  و  را محکوم می کنیم  مدرنیته  جحال 
باید بدانند که ۱4۰۰ سال و اندی است که 
این  به  تمسک  و  می کند  نورافشانی  قرآن 

کتاب مقدس نجات ، بخش بشریت است.
بداند، سپاه،  اروپا  اتحادیه  کرد:  تاکید  وی 
است.  سپاه  اسالمی،  ایران  و  است  ایران 
و  است  ایرانیان  همه  عزیز   ، عزیز  سپاه 
سپاه  خصوص  در  اشتباه  تصمیم  هرگونه 
عزیز عکس العمل همه ایرانیان عزیز را در 

پی خواهد داشت.
وی تاکید کرد: همکاران عزیز و نمایندگان 
ملت ایران اسالمی؛ کشور در شرایط خاصی 
نمایندگان  ما  مخصوصا  و  همه  دارد،  قرار 

الزم  شرایطی  چنین  در  دانیم  می  را  این 
است به جای نمک پاشیدن بر زخم های 
همدیگر راهی برای بهبود اوضاع پیدا کنیم.

کار  یعنی  سیاست  کرد:  تصریح  باقری 
کردن برای خیر عمومی و منفعت جمعی 
لذا امروز ما باید ببینیم خیر عمومی مردم 
ایران در چیست؟ در تشدید اختالفات و یا 
اختالفات  و  فاصله  کردن  کم  برای  تالش 
اقداماتی  برای  نظر  اتفاق  به  رسیدن  و 
سفت  دنبال  به  نباید  داد.  انجام  باید  که 
کردن اختالف نظرها بود بلکه باید کوشید 
انجام  را  اقداماتی  نظرها  اختالف  براساس 
طالیی  کلید  می دانیم  حال  عین  در  داد، 

برای حل مشکالت کشور وجود ندارد.
وی با اشاره به اهمیت فضای بین المللی بر 
فضای داخلی ایران،گفت: به طور مشخص 
بر  خوشایندی  نا  آثار  ها  تحریم  مسئله 
اقتصاد کشور از یک سو و انتظارات تورمی 
مردم از سوی دیگر داشته است. فشارهای 
تقویت  مردم  در  را  حس  این  خارجی 
می کند که گرانی و تورم بیشتر خواهد شد 
های خود  دارایی  ارزش  کاهش  برای  فلذا 
صورت  به  کشیدند،  زحمت  آن  برای  که 
می  ای  سرمایه  کاالهای  سراغ  به  طبیعی 
اینکه  به  توصیه  شرایطی  چنین  در  روند، 
مردم سکه و یا ارز و کاالهایی نظیر آن را 

نخرند، راهکار نیست چراکه آنها نسبت به 
این توصیه ها بی اعتماد شده اند.

آرام  شرایطی  چنین  در  داد:  ادامه  باقری 
با  اقتصادی  و  سیاسی  روابط  داشتن  نگه 
جهان یک ضرورت است ،می خواهم در این 
که  کنم  تاکید  برجام  احیای  درباره  مورد 
می تواند اثر مثبتی بر آرامش بازار و اهالی 

کسب و کار داشته باشد.
دوست  داد:  ادامه  مجلس  نماینده  این 
داشته باشیم و یا نداشته باشیم برجام در 
سال های اخیر به دماسنج سیاست خارجی 

از نظر بسیاری از مردم تبدیل شده است.
برجام  اینکه  بیان  با  مجلس  نماینده  این 
تواند  می  هم  هنوز  و  بود  امیدآفرین 
باشد،ادامه داد: امیدآفرینی به اینکه تنش 
خارجی  سیاست  در  ضروری  غیر  های 
آینده  انداز  چشم  و  داشت  نخواهد  وجود 
مقابل  طرف  دانیم  می  شد،  خواهد  بهتر 
متفق  دنیا  در  دانیم  می  و  می گویند  زور 
نشان  گذشته  در  اما  نداریم  زیاد  سیاسی 
اراده مسلطی  باشیم و  باهم  اگر  دادیم که 
فشارهای  از  توان  می  باشد،  داشته  وجود 
مدیریت  را  آنها  و  کاست  و سیاسی  روانی 
در  توانیم  نمی  که  کنیم  قبول  باید  کرد. 
سیاست خارجی و در حوزه های مختلف به 

صورت همزمان نگاه کنیم.
وی تاکید کرد: با همان منطقی که نظام در 
سالهای قبل به برجام رسید با همان منطق 
کند.  احیا  را  برجام  امروز  می تواند  هم 
شدن  مطرح  از  سال   ۲۰ به  قریب  اکنون 
موضوع هسته ای در ایران می گذرد و به 
صورت طبیعی هر موضوعی که ۲۰ سال در 
دستور کار سیاسی یک کشور باشد با انواع 

بر روی  و  پیوند می خورد  موضوعات دیگر 
آن اثر می گذارد.

باقری ادامه داد: بی دلیل نیست که از نظر 
بخش قابل توجه ای از مردم، امروز گرانی 
ربط  دیگر  موضوعات  برخی  و  ارز  های 
مستقیم با برجام دارد. واقعیت کف خیابان 
وجامعه این است که اصناف، مصرف کننده 
ای  رابطه  گوید چنین  کننده می  تولید  و 
بر  هم  آن  اقتصادی  رفتار  و  دارد  وجود 

همین اساس است.
وضعیتی  چنین  تغییر  کرد:  تاکید  وی 
فضای سیاست  ابتدا  که  است  آن  مستلزم 
اطمینان خاطر  مردم  و  آرام شود  خارجی 
داشته باشند که فشارهای خارجی افزایش 
شرایطی  چنین  در  ؛  کرد  نخواهد  پیدا 
را  اقتصادی  انتظارات  می توان  که  است 
تفریط  و  افراط  متاسفانه  کرد.  مدیریت 
بر  را  زیادی  هزینه های  سیاست  عالم  در 
مردم تحمیل کرده و می کند. مسائل ملی 
سیاست خارجی را نباید فدای رقابت های 
سیاسی داخلی کرد ، باید دید نفع به مردم 
به سمت آن حرکت  و  نظام در چیست  و 
که  دارد  وجود  نظر  اجماع  امروز  لذا  کرد 
بنابراین  به نفع کشور است.  احیای برجام 
نظر حمایت  اجتماع  و  فرصت  این  از  باید 
کرد. وی تاکید کرد: فعاًل زمان آن نیست 
که جریانات سیاسی دنبال محاسبه سود و 
زیان دقیق این مسئله برای خودشان باشند 
چرا که اگر فرصت را از دست برود همه ما 
زیاد می بینیم لذا مجلس هم باید پشتیبان 
این اتفاق نظر باشد و مسیر احیای برجام 
را به سود مردم،کشور و نظام تسهیل کند.

باقری در نطق میان دستور:
مسیر احیای برجام

 به سود مردم و نظام تسهیل شود


