
واکنش بانک مرکزی به گزارش همدلی:

دولت در پی گیری اهداف اقتصادی برنامه دارد
پس از انتشــار گزارشــی با عنوان »اقتصاد در مسیر گرداب ابر تورم« در 
تاریخ 6 /9 /1401 در روزنامه  همدلی روابط عمومی بانک مرکزی با ارسال 

توضیحاتی به شرح زیر به آن پاسخ داد که در ادامه منتشر می شود:
بانک مرکزي به کرات توضیحــات الزم در خصوص تغییرات متغیرهاي 
پولي و نحوه مواجهه و مقایســه این نــوع از متغیرها را با توجه به ماهیت 
انبــاره اي آنها بیان نموده و بر لزوم پرهیز از مقایســه هاي دوره ای ســطح 

متغیرهاي اسمي نظیر نقدینگي و پایه پولی تاکید کرده است.
توجه صرف به ســطح متغیرهاي انباره و بي توجهي نسبت به روند رشد 
چنیــن متغیرهایي در طول دوره مورد بررســي و اقتضائات زماني آنها، » 
ناصحیح و گمراه کننده « بوده و توصیه می شــود مقایســه تحوالت پولی 
به طور خاص برای مقاصد سیاســتی و تحلیلی متکی بر مقایســه رشــد 

متغیرهای مذکور متمرکز باشد. 
دولت ســیزدهم از آغاز فعالیت خود و بــدون توجه به تجربه تلخ اجرای 
سیاست های دستوری سال های گذشــته، خود را متعهد و ملزم به رعایت 
انضباط مالی و مدیریت هزینه ها و کســب درآمدهای پایدار نموده اســت. 
کنترل تورم را با توجه به آثار وخیمی که در دهه گذشــته داشته است به 
عنوان یکی از اولویت های جــدی خود مطرح و مورد پیگیری قرار داد. در 
این زمینه مجموعه ای از سیاســت ها و اقدامات در حوزه های مختلف برای 
شناســایی و کنترل عوامل موثر بر تورم تدوین و مورد پیگیری و اقدام قرار 
گرفت که کنترل رشــد 12 ماهه نقدینگــی و کاهش تورم، نمونه هایی از 

این اقدامات می باشد. 
سایر اقدامات الزم نیز در حوزه هایی مانند برقراری توازن بودجه دولت و 
کاهش کسری بودجه با مدیریت همزمان هزینهها و درآمدها، مدیریت بازار 
ارز، اصالح نظام بانکی و کاهش ناترازی بانکها، مدیریت انتظارات تورمی و 
تقویت بخش تولید و عرضه کاالها و خدمات در کشور مورد توجه و اهتمام 

دولت قرار داشته است. 
 هماهنگی کامل سياست گذاری مالي و سياستگذاری پولي

با هماهنگی کامل سیاســت گذاری مالي و سیاســتگذاری پولي و اتخاذ 
تصمیات مهم در بانک مرکزی در راســتای اصالح نظام بانکی و روابط آن، 
موجبات کاهش تورم از معادل 59.3 درصد در شهریور 1400 با 19 واحد 
درصد کاهش به 39.6 درصد در دوازده ماهه منتهی به مهرماه سال جاری 
و همچنین کنترل رشــد 12ماهه نقدینگي شــده است. تورم های نقطه به 
نقطه و دوازده ماهه شــاخص کل بهای کاالها و خدمات مصرفی در مهرماه 
1401 نیز به  ترتیب ارقام 44.۷ و 39.6 درصد را ثبت کرد که نســبت به 
شــهریورماه ســال جاری به ترتیب معادل 0.2 و 0.1 واحد درصد کاهش 
نشــان می دهد. بررسی تورم ماهانه شاخص بهای کاالها و خدمات مصرفی 
به تفکیــک گروه های اختصاصــی »کاال« و »خدمت« در مهرماه نشــان 
می دهد تــورم ماهانه گروه  اختصاصی »کاال« بــا 0.3 واحد درصد کاهش 
نســبت به ماه گذشــته به 1.6 درصد رســید. در مقابل تورم ماهانه گروه  
اختصاصی »خدمت« در این مقطع با 1.4 واحد درصد افزایش نســبت به 
ماه گذشته به رقم 5.2 درصد رسید.بررسی تحوالت تورم ماهانه گروه کاال 
به تفکیک »خوراکی ها« و »غیرخوراکی ها« موید کاهش تورم ماهانه اقالم 

خوراکی در مهرماه 1401 نسبت به ماه قبل از آن است.
به طوریکه شاخص بهای خوراکی ها و آشامیدنی ها )با ضریب اهمیت 25.5 
درصد( با 0.9 واحد درصد کاهش نسبت به شهریور و ثبت تورم ماهانه 1.2 
درصدی، سهمی معادل 0.4 واحد درصد را از تورم ماهانه شاخص کل )2.9 

درصد( در مهرماه سال جاری به خود اختصاص داده است.
دولت ســیزدهم با همــکاری یکدیگرو با اجرای طرح هــای مهم برای 
مدیریــت همزمان هزینهها و درآمدها و برقراری توازن بودجه دولت، ثبات 
 بخشــی به بازار ارز، اصالح نظام بانکی و کاهــش ناترازی بانکها، مدیریت 

انتظارات تورمی و تقویت بخش تولید و عرضه کاالها و خدمات در کشــور 
بــه همراه عملیاتی کردن سیاســتها و اقدامات مختلف برای شناســایی و 
کنترل عوامل موثر بر تورم ایجاد شده در سال های گذشته، رشد نقدینگی 
و پایه پولی و نرخ تورم طی یک ســال اخیر ) از شهریور1400 تاکنون( با 
کاهش معنا دار مواجه شــد و اقدامات برای کاهش این شاخص تا رسیدن 
به سطح مطلوب و هدفگذاری شده خود طی روندی مستمر و پایدار ادامه 

خواهد یافت.
 روند مداوم کاهش رشد 12 ماهه نقدینگی و پایه پولی

بررســی رشــد نقدینگی در مهرماه 1401 حاکی از تداوم روند کاهشی 
این متغیر همچون ماه های گذشــته بوده اســت. حجم نقدینگي در پایان 
مهرماه 1401 به رقم 56۷69.۷ هزار میلیارد ریال رســید که نســبت به 
پایان ســال 1400 معادل 1۷.5 درصد رشد نشان مي دهد. همچنین، نرخ 
رشد دوازده ماهه نقدینگی از 42.8 درصد در پایان مهرماه 1400 طی یک 
روند نزولی بــه 34.3 درصد در پایان مهرماه 1401 کاهش یافته اســت. 
رشد نقدینگی در حالی در مهرماه به سطح 34.3 درصد رسید که این رقم 

نسبت به ماه شهریور 3.2 واحد درصد کاهش یافته است.
الزم به ذکر اســت که بخشــی از رشــد نقدینگی در مهر ماه سال 1400 
)معادل 2.3 واحد درصد از رشد هفت ماهه و 2.۷ واحد درصد از رشد دوازده 
ماهه( مربوط به اضافه شدن اطالعات خالصه دفتر کل دارایی ها و بدهی های 
بانــک مهراقتصاد به اطالعات خالصه دفتــر کل دارایی ها و بدهی های بانک 
ســپه )بواســطه ادغام( بوده که حتی بــا در نظر گرفتن این امر نیز رشــد 
دوازده ماهه نقدینگی در پایان مهرماه 1401 نســبت به پایان شــهریورماه 

1401 )با پایه همگن( معادل 0.۷ واحد درصد کاهش نشان مي دهد.
همچنین، پایه پولي در دوازده ماهه منتهي به پایان مهرماه 1401 معادل 
34.5 درصد رشــد یافت که نسبت به رشــد دوره مشابه سال قبل )36.4 
درصد(، 1.9 واحد درصد کاهش نشان مي دهد. الزم به توجه است که روند 
رشد دوازده ماهه پایه پولی با آغاز به کار دولت سیزدهم و متاثر از رویکرد 
انضباط گرایانه دولت و سیاســت های پولی و نظارتی فعال بانک مرکزی به 
طور قابل مالحظه ای کاهشی بوده و از 42.6 درصد در پایان تیرماه 1400 
بــا کاهش 8 درصدی به 34.5 درصد در پایان مهرماه ســال 1401 تنزل 
یافته اســت.گفتنی است حجم نقدینگی در مرداد 1392 همزمان با شروع 
بکار دولت یازدهم معادل 640 هزار میلیارد تومان بود که در پایان شهریور 
1400 ) پایان دولت دوازدهم ( این رقم به 4 هزار و 68 هزار میلیارد تومان 
رســید. حجم پایه پولی نیز از 96.3 هــزار میلیارد تومان در مرداد 1392 
به 519 هزار میلیارد تومان در پایان شــهریور 1400 رسید. بر اساس این 
گزارش و اقدامات انجام شــده در طول یک سال گذشته، بررسی آمارهای 
مقدماتــی پولی و اعتبــاری در پایان مهرماه 1401 حاکــی از تداوم روند 

کاهنده رشد دوازده ماهه نقدینگی در سال جاری می باشد. 
عالوه بر این، در ســال جاری ) 1401( به واسطه اهتمام و تمرکز بانک 
مرکزی بر اجرای سیاســت کنترل مقداري رشــد ترازنامه بانک ها و اعمال 
جرایم )تعدیل نسبت سپرده قانونی( بانک های خاطی مالحظه میشود که 
رشد خلق پول بانکها و تبع آن نقدینگی به میزان قابل توجهی کنترل شده 
اســت.علی ایحال، الزم به توضیح اســت که افزایش رشد ماهانه پایه پولی 
در ماه های اخیرعمدتاً متاثر از تامین اعتبارات ارزی مورد نیاز وزارت جهاد 
کشــاورزی و وزارت بهداشت درمان و آموزش پزشکی توسط بانک مرکزی 
به منظور جبران و هموارسازی آثار حذف تخصیص ارز ترجیحي به ترتیب 
براي واردات نهاده هاي کشاورزي، کاالهاي اساسي و دارو )به واسطه اجراي 
طرح مردمي ســازي و توزیع عادالنه یارانه ها( می باشد که انتظار می رود با 
توجه به الزامات قانونی تســویه ریالی تعهدات مذکور، رشــد پایه پولی به 
ادامه در صفحه 5 مسیر پیش بینی شده بازگشت نماید. 

ادامه دردسرهای هویتی مازیار لرستانی

هنوز نتوانسته ام شناسنامه بگیرم
همدلی| چندماه پیش شهره لرستانی که نقش زن 
ســاده و خوش قلب ایرانی را بارها در سینمای ایران 
بازی کرده بود و در نقش های زن و مادر هم توانسته 
بود کارنامه خوبی از خود به جای بگذارد، اعالم کرد 
که تغییر جنسیت داده وبه جنسیت اصلی خود که 
سال ها پنهان بود، یعنی مرد بازگشته است. او اعالم 
کرد که از این پس دارای نام مردانه »مازیار« است. 
خبری که با توجه به حضور لرســتانی در سینمای 
ایران با نقش های پررنگ زنانه، باورش دشــوار بود. 
اما اعالم خودش در صفحه شخصی اش خبر را تایید 
کرد و از آن پس بســیاری پرونده شــهره لرستانی 
در ســینمای ایران را بستند و پرونده تازه ای به نام 

»مازیار لرستانی« گشودند. 
با این همه او روزهای نه چندان خوبی را می گذراند 
و همچنان با حواشــی این ماجرا دست و پنجه نرم 
می کند. این بازیگر از دردسرهایی که » مدام برایش 
پیش می آورند« گله دارد و در گفتگو با ایسنا بخشی 

از شایعات پیرامون خود را  تکذیب کرد. 
مازیار لرســتانی در گفت و گو با این خبرگزاری، با 
گله از وضعیت پیش آمده پس از  انتشــار خبرهای 
دردسرساز، با عالمت سوالی بزرگ می گوید:»نمی دانم 
اینها شوخی شان گرفته است!؟ آن موقع که زن بودم 
حاشیه نداشتم و حاال هم می خواهم با آبرو زندگی 

کنم، واقعا برای من دردسر درست می کنند.«
لرســتانی با ابراز گله از وضعیت موجود گفت:»به 
دلیل انتشــار اخبار حاشیه ای پس از تصمیمی که 
گرفتم، به من شناسنامه نمی دهند. من به واسطه ی 

همین دردسرها هیچ کاری نمی توانم انجام دهم.«
لرســتانی در پاســخ به این پرسش که آیا در این 

مدت  با پیشــنهاد کاری برای ایفای نقش در فیلم 
ها و ســریال ها مواجه بوده اســت؟ تصریح کرد: تا 
شناســنامه نگیرم نمی توانم کاری کنم که فعال به 
دلیل مشــکالت حاشیه ای که برایم پیش آمده این 

اتفاق ممکن نیست.«
او به حاشــیه های اخیر و اخبار نادرست درباره ی 
ازدواجش اشاره و تاکید می کند که هرگونه خبری 

درباره ی ازدواجش را قویا تکذیب می کند.
لرستانی چندی پیش نیز با انتشار مطلبی درباره 
شایعات ازدواجش و همسر و فرزندان و مهاجرت از 
ایران در صفحه اینستاگرامش به شایعات پایان داد 
و نوشت: »تمام اقدامات من برای تطبیق جنسیت، 
قانونی و شرعی است. من هرگز تا به امروز با احدی 

ازدواج نکرده ام. چون اساسا شرایطش رو نداشتم.«
وی درباره زمان تصمیم خــود در رابطه با تغییر 
جنسیت نوشت:» شروع این تغییرات به سال ها پیش 
برمی گردد و اصال ابتدا به ســاکن نبوده و من هنوز 
در ســیکل درمانم و تغییرات، زمان بر هستند. من 
فرزند ایــن آب و خاکم و با آبرو در همین جامعه و 
کنار همین مردم شریف زندگی و کار می کنم و الزم 
می دانم مراتب قدردانی خود را از صیانت صدا و سیما 
و حراست وزارت ارشــاد و قوه قضاییه امور حسبی 

،سازمان پزشکی قانونی و …. اعالم کنم.«
لرستانی در سال 69 در رشته کارگردانی تئاتر از 
دانشــکده هنرهای زیبای دانشگاه تهران در مقطع 
کارشناسی فارغ التحصیل شد و مدرک کارشناسی 
ارشدش را در رشته فیلمنامه نویسی سینما از مرکز 
اسالمی آموزش فیلمسازی مجتمع فیلمسازی باغ 

فردوس در سال 13۷3 دریافت کرد.

روزنامه سیاسی ٬ اقتصادی ٬ اجتماعی و فرهنگی صبح ایران

 غرب برای تشکيل پرونده ای جدید تهران 
در شورای امنيت آماده می شود

پیامدهای کمیته  
حقیقت یاب برای ایران

همدلی| شــورای حقوق بشر سازمان ملل در آخرین 
نشست خود در ژنو، قطعنامه  تشکیل کمیته حقیقت یاب 
مستقل درخصوص مسائل حقوق بشری ایران را تصویب 
کرد. با تشکیل کمیته حقیقت یاب مستقل در ایران در 
حقیقت برای اولین بار بعد از انقالب خواهد بود که چنین 
اتفاقی می   افتد. تا پیش از این گزارشگر ویژه حقوق بشر 
در ایران حضور داشت و از این طریق به مسائل حقوق 
بشری رسیدگی می   شد. اکنون این پرسش مطرح است 
که مکانیزم کمیته حقیقت   یاب مستقل چه تفاوتی با 
مکانیزم قبلی یعنی حضور گزارشگر خواهد داشت و چه 
پیامدهایی را برای ایران رقم خواهد زد.در همین زمینه 

برخی ناظران سیاسی بر این باورند که نتیجه تحقیقات 
این کمیته حقیقت   یاب در شورای حقوق بشر علیه ایران 
باعث عملیاتی کردن تصمیمی در مورد ایران نخواهد 
شد، مگر اینکه این وضعیت به عنوان یک وضعیت ناقض 
صلح و امنیت بین المللی به شــورای امنیت ارائه شود 
و در آنجا تصمیم اجرایی گرفته شود. این در شرایطی 
است که چون شورای امنیت نیز سازوکار خود را دارد، 
حتی در صورت ارائه نتیجه پرونده تشخیصی شورای 
حقیقت یاب به شورای امنیت نیز، با وتوی حتی یکی از 
اعضای دائم آن، از دستور کار خارج شده و به نتیجه ای 
نخواهد رسید.  شرح در صفحه 3

 روایت داریوش فرهنگ از همکاری
 با کارگردان صاحب سبک

بهرام بیضایی فیلسوف 
تئاتر و سینماست

 جذب فالوئر به هر قيمتی
 و درآمدزایی بی هيچ مهارتی

 دسِت مشهوران 
بی هنر رو شد

 سیاست ورزی ایرانی
نیازمند عقالنیت و مدارا

لحظــه  عنــوان»  بــا  مطلبــی  انتشــار 
از  خداحافظی« توسط احمد زیدآبادی یکی 
چهره های شاخص و شریف وفعاالن سیاسی 
و رســانه ای مطرح چند دهه گذشته کشور 
و اعالم کناره گیری وی از سیاســت ورزی در 
دنیای رســانه و مســائل روز تلنگری برای 
دل ســوزان کشــور بود، شــوربختانه فضای 
سیاســی و اجتماعی کشــور از سال ها پیش 
از ریــل عقالنیت و اخالق خارج شــده و در 
دوماهه گذشــته به  اوج خود رسیده است. از 
این رهگذر، پیچیدگی و ابهام عجیب و غریبی 
در سپهر سیاســی ایران خودنمایی می کند؛ 
کینه توزی،  از خشــونت ورزی،  مملو  فضایی 
بداخالقی هایی که  و  تنــدروی  انتقام جویی، 
برای آنها که اندک فهم و درکی از رویدادهای 
سیاســی و اجتماعی دارنــد، هراس انگیز و 
ناامید کننده اســت؛ تندروهایی که کسی را 
یــارای مقابله با آنها نیســت، تا جائی که هر 
کســی از سر دل ســوزی و با فهم صحیح یا 
ناصحیح، درســت یا نادرست، نکته ای بگوید 
که به مذاق  گروهی خوش نیاید، چنان آماج 
تهمت و افترا و خشــم و قــرار می گیرد که 
ترجیح می دهد زبان در نیام کشــد و سکوت 
پیشــه کند و توصیه معروف همان کشاورز 
طبســی را تکرار کند؛ که خودتان می دانید 

و مملکت تان!
واقعیــت آن اســت که امثــال زیدآبادی، 
تاج زاده، باقی، عبدی و دیگرانی از این دست 
سرمایه های این مرز و بوم هستند که در چند 
دهه بــا تکیه بر فهم و دانــش و تخصص و 
تجربه خود به رویای ایرانی آزاد می اندیشند، 
ایرانــی که مبتنی بــر واقعیت ها، ممکن ها و 
مطلوب ها باشد نه آنچه که این روزها برخی 
نابخردانه به دنبال آنند و چنان فضایی مبهم 
و غبارآلود از فردای ایران ترسیم می کنند که 
ناکجاآبادی دهشت آلود را تداعی می کند که 

کمتر کسی می تواند به آن دل خوش کند.
در نقد شــرایط فعلی کشــور بســیاری از 
سیاسیون و حتی مردم عادی اتفاق نظر دارند 
و مراد از این یادداشت نیز دفاع از حاکمیت و 
حکم رانان و خطای هاي آنان  نیست که برخی 
خطاها جایی برای دفاع نگذاشــته است، اما 
آنچه آدمی را بــه واهمه می دارد نحوه رفتار 
بخشــی از جامعه اســت که درست یا غلط 
امروز مدیریــت افکار عمومــی را در فضای 
مجازی و رسانه ای به دست گرفته اند. افرادی 
که حتی توان گفت وگــو و تفاهم با مدعیان 
ومدافعان گفت وگو مانند زیدآبادی و تاج زاده 
را ندارند؛ چه برســد به ایرانی که پر از تنوع 
و تکثر ســلیقه و فکر و نظر اســت. از همین 
منظر است که سواالتی خود را نشان می دهد 
کــه مگر می تــوان دم از آزادی و توســعه و 
دموکراسی زد اما امثال این افراد که در چند 
دهه اخیر نشان داده اند که پرچم دار گفتگو، 
آزادی خواهی، خیرخواهی و توســعه سیاسی 
هستند، را به گوشــه رینگ سیاست پرتاب 
کرد؟ مگر می توان کتاب الزامات سیاست در 
عصر دولت- ملت زیدآبادی را خواند و او را به 
میهن دوستی و فرهیختگی تعبیر نکرد؟! مگر 
می توان کتاب سرد و گرم روزگار زیدآبادی را 
خواند و حکم به شرافتش نداد؟ بغض و خشم 
مردم ناشــی از سال ها تحقیر و نادیده انگاری 
و ناکارآمدی قابل درک است اما چرا و با چه 
منطقی هرکسی که اندک زاویه ای با خواست 
و نظر مــا دارد در معرض اتهام و فحش های 
رکیک قرار می گیرد؟ با ایجاد چنین فضایی 
آیا بسیاری از مخالفان همین وضعیت کنونی 
ترجیح نمی دهند که ســکوت پیشه کنند و 
گوشــه عزلت گیرند و در سرنوشتی که پر از 
ابهــام، پیچیدگی، انتقام و کینه توزی اســت 

شریک نشوند؟ اگر بر
حاکمیــت فعلــی این نقد وارد اســت که 
ایران دوســتان و خیرخواهانی  سال هاســت 
چــون تــاج زاده و زیدآبــادی و خاتمــی و 
حجاریــان و عبــدی و دیگــران را از دایره 
تصمیم گیری به حاشــیه رانــده و عرصه را 
برای تخریب وتضعیف ســرمایه هاي ملي باز 
گذاشــته، اما آنانی که این روزها دل در گرو 
زن، زندگی آزادی و مرد، میهن، آبادی دارند 
با چه منطق و اســتداللی سعی در از میدان 
به در کردن این شخصیت های ایران دوست و 
خیرخواه دارند؟ در همین روزهای سرشار از 
التهاب و نفرت و خشونت، اندکی تامل و صبر 

و مدارا الزم است.

   ولی اهلل شجاع پوریان
    مدیرمسئول

سرمقاله گزارشی درباره وضعيت بازار لوازم خانگی؛

قیمت های سرسام آور 
ضمانت های تقلبی

 آزادی، هم زمان
 با ادامه بازداشت ها

تصویب بیمه کارگران 
ساختمانی در مجلس

شلوغی قطار شهری تهران این روزها 
غيرقابل تحمل تر شده است

 روزهای دشوار
 سفر با مترو

واردات محموله ۶۵ تنی 
آنتی بیوتیک اطفال

واکنش بانک مرکزی به گزارش همدلی: 

دولت در پی گیری 
 اهداف اقتصادی

 برنامه دارد

همدلی| انفجــار قیمت در بازار لــوازم خانگی 
این روزها در صدر اخبار اقتصادی قرار گرفته است. 
اواخر خرداد همین امسال بود که سخنگوی وزارت 
صنعــت، معدن و تجارت )صمت( از صدور مجوز 

افزایش 15 درصدی قیمت برای تلویزیون و...
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رئیس دانشگاه علوم پزشکی کهگیلویه و بویراحمد 
از مســمومیت الکلی 36 نفر در این استان خبر داد 
و گفت: تاکنون یک نفر فوت و دو نفر نیز در بخش 

مراقبت های ویژه تحت درمان هستند.
به گزارش تســنیم محمد غالم نژاد دیروز اظهار 
داشــت: 36 نفر تا ظهر امروز به دلیل مســمومیت 
مصرف الکل به مراکز درمانی منتقل شــده که یک 
نفــر از آنان فوت و دو نفر نیز در بخش مراقبت های 

ویژه تحت درمان هستند.
وی با اشــاره به اینکه از این تعداد 30 نفر مرد و 
6 نفر خانم هســتند، ادامه داد: ازاین تعداد 32 نفر 
دیالیز شدند.غالم نژاد افزود: همه امکانات و نیروهای 
بیمارستان برای ارائه خدمت بسیج شده اند که این 

بیماران خدمات رسانی کنند.
رئیس بیمارســتان امام ســجاد یاسوج نیز گفته 
است که در ۷2 ساعت گذشته تاکنون 3۷ نفر بر اثر 

مسمومیت با اتانول به این بیمارستان مراجعه کرده 
و در حال درمان هستند.

طهماســبی افزود: از این تعداد 2 نفر با وضعیت 
وخیم در آی سی یو تحت درمان هستند و شرایط 
خوبی ندارند. وی ادامه داد: متاســفانه یکی از این 
بیماران دیروز جان خود را از دســت داد و به گفته 

برخی، یکی از بیماران در منزل جان باخته است.
طهماســبی افزود: بیشــتر این بیماران به علت 

مصرف اتانول از ناحیه کلیه دچار آسیب شده اند.
وی بــا بیان اینکــه این بیمــاران در حال دیالیز 
هســتند، افزود: پزشــکان متخصص و کادر درمان 
بیمارستان های یاسوج برای نجات جان این بیماران 

از هیچ تالشی دریغ نمی کنند.
رئیس بیمارستان امام سجاد )ع( یاسوج خاطرنشان 
کرد: بیشتر بیماران متاسفانه دچار مشکالت بینایی، 

کلیوی و کبدی هستند.

 مسمومیت الکلی مرگ بار ۳۶ نفر 
در کهگیلویه و بویراحمد

2

روایت نماینده مهاباد از 
حوادث مناطق کردنشین

ادامه دردسرهای 
هویتی مازیار لرستانی
1

فصل انتخاب است 
نمی شود وسط ایستاد

2

سفر خبرنگاران رسانه های اصول گرا به قطر واکنش  برانگیز شد؛

ینه مردم قطرگردی با هز


