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چماق های جدید
روی میز مذاکرات!

در حــالــی کــه بحث و گفت وگــو دربــــاره آغــاز
مذاکرات احیای برجام در کانون توجه محافل
سیاسی و رسانه ای قرار گرفته و تهران لغو همه
تحریم ها ،راستی آزمایی آن و تضمین خارج
نشدن دولت آمریکا از برجام را خواستار شده
اســت ،بازیگرانی در طرف مقابل به شدت در
تکاپو هستند تا ادامه فشار حداکثری علیه تهران
و همچنین روی میز قرار دادن گزینه های دیگر از
جمله گزینه نظامی را دوباره نقل محافل کنند.از
هفته گذشته و همزمان با دیدار آنتونی بلینكن،
وزیر خارجه بایدن با یائیر الپید ،وزیر خارجه
رژیــم صهیونیستی ،اظهارنظرها در خصوص
«برنامه جایگزین آمریكا» به جای بازگشت به
تعهدات برجامی آغاز شده است .رسانههای
آمریكایی در اقدامی هماهنگ یادداشتهایی
را درباره «ضرورت اعالم گزینههای جایگزین
دولــت آمریكا بــرای مقابله با برنامه هستهای
ایــران» منتشر كــردنــد.در یک چنین فضایی،
نشستی سه جانبه بین وزرای امورخارجه آمریکا،
رژیم صهیونیستی و امارات در واشنگتن برگزار
شد که بالفاصله وزیــرامــورخــارجــه عربستان
هم به آن ها پیوست و در جریان این دیدارها
و نشست ها هم مقامات دولت بایدن از گزینه
های دیگر سخن گفتند و هم این که مقامات
عربستان در اظــهــارات خــود بــار دیگر از لحن

آشتی جویانه فاصله گرفتند .همزمان جوزف
بورل مسئول سیاست خارجی اتحادیه اروپا در
موضعی هدفمند پای «نقشه جایگزین» یا همان«
پلن بی» را وسط کشید تا بار دیگر بازی دوگانه
اروپاییان در قبال کشورمان به نمایش گذاشته
شود.دو روز پیش نیز رژیم صهیونیستی که خود
اولین و آخرین تهدید هسته ای و غیرهسته ای در
منطقه است با اعالم خبری در شبکه  12خود از
اختصاص بودجه یک و نیم میلیارد دالری برای
حمله به تاسیسات هسته ای ایران ظرف امسال
و سال آینده خبر داد و همزمان مدیرکل سیاسی
کار آژانــس با طرح ادعاهای واهی و با استناد
به گزارشها و اسناد جعلی ارائه شده از سوی
نتانیاهو ،به نظر می رسد پروندههایی را که قبال
و در جریان امضای برجام بسته شده بود ،مجدد
فعال کرده و با توسعه فضای بیاعتمادی ،عمال
به مشکلی در مسیر آغاز مذاکرات تبدیل شده
است.حال سوالی که پیش می آید این است که
چرا در این مقطع زمانی یک چنین اخبار و موضع
گیری هایی اعالم و منتشر می شود و متعاقب
آن تبلیغات گسترده ای در رسانه های بیگانه به
خصوص فارسی زبان صورت می گیرد؟ پاسخ
این سوال را با مراجعه به تحوالت جاری می توان
دریافت کرد .این موج بالفاصله بعد از آن شکل
گرفت که در پی سفر فرستاده اتحادیه اروپا به
ایران اعالم شد دور جدید مذاکرات میان ایران و
طرف های غربی و هسته ای در وین و بروکسل از
سرگرفته خواهد شد .بنابراین فضاسازی های
اخیربا این هدف از سوی برنامه ریزان طرف های
مقابل طراحی شده است که نقش چماق را در
دور جدید مذاکرات هسته ای بازی کند.واقعیت
ایــن اســت از آن هایی که از «پلن بــی» دوبــاره
سخن می گویند باید پرسید اگر منظورشان
وضــع تحریم هــای جدید اقتصادی اســت ،آیا
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اصال طرحی مانده که علیه ایران طی سال های
گذشته به خصوص در دوره ترامپ اعمال نشده
باشد؟ و اگر منظورشان از«پلن بی» گزینه نظامی
است،عامالن اجرای این گزینه احتمالی یعنی
تل آویــو به خوبی می دانــد تهران در طول این
سال ها در کنار پیشرفت در برنامه هستهای خود
برای هرگونه اشتباه محاسباتی این رژیم تدارک
الزم را دیده است .ضمن این که باید گفت عالوه
بر قدرت بازدارندگی ایران ،پراکندگی سایت
های هسته ای و از این گذشته بومی شدن دانش
هسته ای کاربرد هر گونه راهکار نظامی را با مانع
روبه رو می کند.در هرحال ،نه جوزف بورل و نه
دیگر مقامات اروپایی و آمریکایی در جایگاهی
قرار ندارند که بخواهند در خصوص گزینه های
مواجهه با ایران سخنی به میان بیاورند .اکنون
مقامات غربی صرفا باید میان دو گزینه دست به
انتخاب بزنند :پایبندی واقعی به توافق هستهای
و احیای آن با استناد به مؤلفههای حقوقی و گزینه
دوم ،عدم به رسمیت شناختن حقوق هستهای
ملت ایران و البته پذیرش تبعات این سرکشی،هر
چند که به نظر میرسد تبعات خروج غیرمسئوالنه
آمریکا از افغانستان و افزایش انتقادات از آن در
فضای داخلی آمریکا ،کاخ سفید را به سوی کسب
یک دستاورد دیپلماتیک در غرب آسیا سوق داده
که در این بین ،پرونده هستهای ایران میتواند از
اولویت بیشتری برخوردار باشد.در کنار آن ،تالش
برای حل پروند ه های منطقهای آمریکا و متحدانش
در دیگر مناطق برای افزایش تمرکز بر مهار چین
که در انعقاد قرارداد اخیر «آکوس» نمایان شد نیز
می تواند نمود دیگری از تالش آمریکا برای تسریع
در این مذاکرات باشد.این جاست که با توجه به
فضاسازی های اخیر به سیاست نخنمای چماق و
هویج غرب در آستانه مذاکرات دورهفتم وین بیش
از گذشته پی می بریم.

دسترسی ایرانی ها به صرافی های رمزارز به زودی قطع می شود؟

پلیس درباره بلوکه شدن سرمایه کاربران ایرانی رمزارز در صرافیهای خارجی هشدار می دهد
آیا به این زودی دسترسی ایرانی ها به صرافی ها قطع می شود؟

مصطفوی -رئیس مرکز تشخیص و پیشگیری از
جرایم سایبری پلیس فتای ناجا درباره احتمال
مسدود شدن سرمایه کاربران ایرانی رمزارزها
در برخی از صرافیهای خارجی هشدار داد.
ســرهــنــگ علیمحمد رجــبــی روز گــذشــتــه با
اشــاره به سرمایه گــذاری برخی از ایرانیان در
حوزه رمزارزها اظهارکرد :تحریمهای صورت
گرفته علیه کشورمان ،متاسفانه زمینه را برای
مسدودسازی سرمایه برخی از کاربران ایرانی
در صرافی هــای آنالین خارجی فراهم کرده
اســت .وی با بیان این که با توجه به افزایش و
روند رو به رشد قیمت ارزهــای دیجیتال شاهد
فعالیت صرافان ارز دیجیتال در فضای مجازی
نیز هستیم ،افــزود :این صرافی های دیجیتال
که تبلیغات فراوانی از آن ها در فضای مجازی و
شبکه های اجتماعی نیز دیده میشود ،اقدام
به تبدیل ارز و  ...میکنند ،اما آن چه که نگران
کننده است ،احتمال از دست رفتن سرمایه در این
صرافی هاست .رئیس مرکز تشخیص و پیشگیری
از جرایم سایبری پلیس فتای ناجا ادامه داد :با
توجه به اعمال تحریمهای گوناگون برای کشور
ایران ،لذا برخی از صرافیهای آنالین خارجی
با احــراز هویت کاربران ایرانی اقــدام به بلوکه
کردن سرمایه کاربران و مسدود کردن حساب
های کاربری آنان و در نتیجه جلوگیری از ادامه
فعالیت این افراد کرده اند و این احتمال وجود
دارد که سایر صرافیهای آنالین خارجی نیز به
م های صورت گرفته و با مسدودسازی
دنبال تحری 
حسابهای ایرانیان از فعالیت آنها جلوگیری
کنند .رجبی تاکید کرد :الزم است هموطنان
گرامی این نکته را مدنظر داشته باشند که فعالیت
در این صرافیها میتواند تبعاتی به دنبال داشته
باشد و موجب از بین رفتن سرمایه شان شود .چند
روز پیش وزارت خزانه داری آمریکا ،صرافیهای
رمـــزارز و شرکتهای ارائــه دهنده کیفهای
دیجیتالی را وادار کرد با استفاده از ابزار و فناوری
موقعیت یابی جغرافیایی ،دسترسی کشورهای
تحت تحریم های آمریکا را مسدود کنند .این
تضاد آشکار این اقدامات درحالی است که هدف
از ایجاد ارزهای دیجیتال ارائه یک سیستم مالی

ستون «حرف مردم» انعكاس دهنده صادق حرفهای شماست.

تلفن051 37009111 :

پیامك2000999 :

••خیلیها واکــســن زدنـــد .بیشتر مراکز
تفریحی و ...همه جا بــازه .خیلیها تقریبا
همه جا میرن .فقط نوندونی جریمه تردد
شبانه لغو نشده!
••آقای رئیسی! دغدغه هر ساعت شما قیمت
ها و کنترل تورم است .آیا از افزایش قیمت
لوازم خانگی ،الستیک خودرو و ارزاق خورد
و خوراک مردم اطالع دارید که بعضا تا ۴۰
درصد در این مدت حضور شما و وزیر صمت
و تیم اقتصادی شما اتفاق افتاده؟ به خدا که
مردم دیگر توان خرید ندارند...
•• چــرا یــک عــده باید آزادانـــه و بــدون هیچ
ممنوعیتی درک ــوچ ــه وخــیــابــان بــا دود
سیگارشان مردم را آزار بدهند به ویژه در این
روزهای کرونایی؟
••درجوابدوستیکهپیامدادهبودهشتسال
دولت روحانی فاتحه اقتصاد مملکت رو خوانده
باید عرض کنم که خروج آمریکا در سال  96از
برجام باعث شد این نابه سامانی ها به وجود
بیاد مثال بارزش همین محصوالت بی کیفیت
ایران خودرو بود که در سال  96به صورت تمام
اقساط و سند بنام به مردم واگذار می کردند اما
حاال باید در صف قرعه کشی بمونیم!
••چــرا بیشتر تیترهای شما در صفحه اول
مربوط به سیاست و اخبار تلخ است؟ حداقل
اگر خبر آرام بخش و مثبتی بود تیتر یک کنید.
•• خیلی جالبه که در سفرهای هوایی ،شرکت
ها نــرخ را دوبــرابــر کردند تا مسافران یکی
در میان بنشینند اما فقط مانده توی راهرو
هم مسافر را بنشانند! با افــزایــش عجیب
قیمت بلیت حتی غذا را هم حذف کردند .این
شرکت های ایرانی اگر  ...یادشان بدهند،
بیشتر موفق می شوند!
••به اون دوستی که گفته ونزوئال و ایران دو تا ابر
تورم با هم قرارداد بستن بگم خدا باباتو بیامرزه
حرف دل خیلی ها رو زدی با دو تا کشور درست
وحسابی که نمیتونیم قرارداد ببندیم.
••از برنامه بسیار عالی گزارش  5که به طور
واقعی مشکالت مــردم را پیگیری می کند
و همچنین گزارشگر شجاع آن آقــای آرش

ایتا،

آیگپ ،

سروش9033337010:

رهبر تشکر می کنم .گزارش اخیر شما درباره
مزاحمت در پارک های محله باهنر حرف دل
و مشکل ما بود.
••چرا آموزش و پرورش با معلمانی که والدین
را مجبور به خرید کتاب های کمک آموزشی
می کنند برخورد نمیکند؟ مگر کتاب های
درسی چه کمبود و اشکالی دارند؟ چرا هزینه
های اضافی به مردم تحمیل میکنید؟
•• ریاست بانک سپه خراسان؛ پنج سال است
بانک قوامین سپرده ما را بلوکه کرده حال
که درآن بانک ادغام شده ،خواهشمند است
دستور استرداد آن را صادر فرمایید.
••خــدا را شکر سکاندار ریاست جمهوری
کشور به دست یک سید اصلی و واقعی افتاده
است .اگر فقط یک سال صبر داشته باشیم،
این آقا سید واقعی ،خرابی های هشت سال
دولت قبلی را آباد و جبران خواهد کرد.
••چــرا  4صفحه ورزشـــی را تبدیل بــه یک
صفحه کرده اید چرا صفحات دیگری را حذف
نکردید و آن صفحاتی که مورد عالقه خیلی ها
بود حذف شد؟
••قـــدرت خــریــدم در ای ــن ح ــده کــه ب ــرم تو
سایتهای فروشگاه های اینترنتی هر چی
رو که دوست دارم اسکرین شات بگیرم!
•• تلفن ثابت را برای هشت هزارتومان بدهی،
قطع کردند و بعد از پرداخت مبلغ بدهی به
عالوه پرداخت مبلغ  151هزار ریال بابت
وصل مجدد ،وصل کردند .اصال فکر نکنید
به هزینه وصل مجدد ارتباطی دارد.
••متاسفانه تیم پدیده با این بازی که دیروز
انجامدادنشاندادکهامیدیبهشنیست.در
مشهد به سختی دنبال گرفتن تساوی بودیم
وبا این بازیکنان احتماال به جایی نرسیم.
••االن با زمزمه واردات خودرو ،قیمت خودرو
در کشور کاهش یافته است .چرا دولت برای
جلوگیری از افزایش قیمت خــودرو زودتــر
اقدام به واردات نمی کند؟
••معنی حمایت از تولید را هــم فهمیدیم
یعنی افزایش بی حساب و کتاب اجناس و به
خصوص ارزاق عمومی از جیب مردم نجیب!

نمابر05137009129 :

•• لطفا ستون حــرف مــردم را بــا بــازخــورد
مناسب از طرف مسئوالن مربوط انعکاس
دهید و گرنه فقط درددل کردن است و بس.
•• ساخت مسکن به چه قیمتی؟  50درصد
آورده و  50درصد وام .یک نفر که به زحمت
زندگی می کند از کجا مثال  400میلیون
بیاورد و  400میلیون وام با پرداخت حدود
2میلیون شاید  20ساله بدهد؟
•• دیشب دوبازی از لیگ برتر خودمان را دیدم
و بعد از آن دو بازی از لیگ اروپا را تماشا کردم.
واقعا سطح فوتبال باشگاهی ما با اروپــا از
زمین تا آسمان است.
••رب گرفتم قوطی را باز کردم دیدم آب گوجه
فرنگی داره! آخه بی وجدان آب گوجه فرنگی
رو داخل قوطی می ریزن؟ اون هم به قیمت
رب .تعزیرات هم تعزیرات قدیم.
•• دراتوبوس بودم که شنیدم با پرداخت 150
هزار تومان می توان کارت تقلبی واکسن را
بگیرید.واقعاشنیدناینمسائلدردناکاست.
چطور باجان مردم بازی می شود؟ همه چیز
تقلبی دیده بودیم که باالخره رسید به کارت
واکسنتقلبی.چشمماکههیچچشمهمهعالم
روشن .امیدوارم اگر این موضوع صحت دارد
دولت ومراجع هرچه سریع تر پیگیر شوند.
•• به نظر می رسه تنها راه حل مشکل مسکن
با وجود وفور و وسعت زمین در کشور که شعار
سبک زندگی اسالمی با معماری ایرانی
بزرگان هم محقق شود ،ساخت مسکن حیاط
دار و مستقل به صورت شهرکی و خارج از
شهرهای شلوغ بــه خصوص تــهــران است
تا در کنار آن زمینه اشتغال و کسب و کار و
مهاجرت منفی صورت گیرد.
••قدیم ها تا یک چیزی گران می شد ،کلی
گــزارش می زدیــن و تیترهای انتقادی کار
میکردین .از وقتی رئیسی اومده انگار همه
جا آرومه و ما هم چقدر خوشحالیم!
••دیــروز پــرواز هواپیمایی تابان در مسیر
تهران مشهد داشتیم که از ساعت  ۸تا ۱۲
تاخیر داشت و هیچ کسی هم پاسخگو نبود و
برخورد بدی داشتند.

بنزین  14هزارتومانی تکذیب شد

با دسترسی همگانی و بــدون تبعیض است که
زیر نظر کشورها و دولتها نباشد و در آخر سبب
انتقال قدرت از دولتها به مردم شود .درست
است که این حوزه سبب راحتتر شدن مواردی
نظیر فــرار مالیاتی یا پول شویی شده است اما
سوال اساسی این جاست که آیا با تحریم یا منع
و متوقف کــردن قسمتی از این صنعت یا حتی
افراد ،جلوی مشکل ذکر شده به طور کامل گرفته
خواهد شد؟
ایرانیها برای خرید و فروش امن رمزارز چهکار
کنند؟

هــر از گاهی خبری جدید از مــحــدودیــت های
صــرافـیهــای خــارجــی رمـــزارز بــرای ایــرانــیــان و
همچنین تحریمهای آمریکا علیه کاربران ایرانی،
باعث نگرانی سرمایهگذاران در دنیای ارزهای
دیجیتال میشود .در حالی که به نظر میرسد
برخی صرافیهای آنالین داخلی نیز در تالش
هستند تا این نگرانیها را برای کاربران داخلی
کاهشدهندوامکاناتجدیدیبهآنهاارائهکنند.
سوال مهمی پیش آمده و آن هم این است که آیا
کیف پول رمزارز ایرانیها تحریم میشود؟
در پاسخ به این سوال باید بگوییم ،درست است
که صرافیها و شرکتهای فعال در این حوزه
به شدت تحت فشار هستند ،اما کارشناسان
نیز معتقدند که به لحاظ نــرم اف ــزاری ،امکان

مسدو دسازی کیف پو لهای کاربران ایرانی
وجــود ندارد.یکی از نگرانیهــای دیگری که
همه سرمایهگذاران رمزارز دارند ،نحوه درست
نگهداری دارای ـیهــای رمـــزارزی اســت عالوه
کم کاربران در نگهداری امن و
بر ایــن ،تجربه ِ
صحیح از دارای ـیهــای رم ــزارزی در کیف پول
های شخصی ،بارها باعث به وجود آمدن زمینه
های کالهبرداری و تخلیه ولتهای شخصی
شدهاست .اما با امکان تحریم ،کیف پول رمزارز
ایرانیها چقدر در خطر است؟
کارشناسان ارزی معتقدند ،کیف پول ابزاری
است برای مدیریت کلیدهای خصوصی.کیف
پول در واقــع بیشتر از این که کیف پول باشد،
یک نرم افــزار مدیریت کلید است .تا زمانی که
کلیدهای خصوصی دست خود دارنــده رمزارز
باشد ،هیچ کس نمیتواند رمز ارز را مسدود کند.
با این حال کیف پول و صرافی یکی نیستند و خود
صرافی میتواند تحریم و مسدود شود؛ بنابراین
رمزارزی که در کیف پول خارجی و نه در صرافی
ایرانیموجوداست،بااعمالسیاستهایآمریکا
میتواند مسدود و تحریم شود.از این رو راه حل
پیشنهادی که امروزه از سمت کارشناسان زیادی
توصیه میشود ،این است که کاربران برای حفظ
امنیت رمــزارزهــای خــود ،کیف پول خود را در
خارج از صرافیهای ایرانی نگه دارند و ارزهای
خریداری شده خود را به آن انتقال دهند.

خطر طغیان آنفلوآنزا در صورت برداشتن محدودیتهای کرونایی
رئیس مرکز تحقیقات ویروس شناسی دانشگاه
علوم پزشکی شهید بهشتی با هشدار دربــاره
طغیان عفونت های ویروسی پس از کرونا گفت:
برداشتن محدودیت هــای کرونایی احتمال
برخورد با یک اپیدمی بزرگ آنفلوآنزا را افزایش
می دهد.به گــزارش ایرنا ،دکتر علیرضا ناجی

حرف مردم

با بیان این که با رعایت پروتکل های بهداشتی،
فاصله گذاری اجتماعی و استفاده از ماسک در
دوران شیوع کرونا ،میزان انتقال ویروس های
تنفسی کاهش یافته است ،اظهار کرد :البته اگر
همچنان پروتکل های بهداشتی را که برای کووید
 ۱۹رعایت می شود ،ادامه دهیم و واکسن آنفلوآنزا

را هم بزنیم ،ممکن است آنفلوآنزا همچنان در
فصل آینده نیز کاهش یابد.وی با بیان این که در
شیوع عفونت های تنفسی ویروسی عوامل زیادی
موثرهستند ،افزود :هم اکنون ویروس کووید ۱۹
مجال زیادی برای بروز سایر ویروس های تنفسی
مانند آنفلوآنزا باقی نگذاشته است.

سخنگوی شرکت ملی پخش فــــراورده های
نفتی ایران خبر افزایش قیمت بنزین به  ۱۴هزار
تومان را تکذیب کرد و گفت :خبری از گرانی
بنزین نیست و هیچ تصمیمی در این باره گرفته
نشده است.به گزارش ایلنا از شرکت ملی پخش
فراوردههای نفتی ،فاطمه کاهی ضمن تکذیب
احتمال افزایش قیمت بنزین به  ۱۴هزار تومان،
افزود :هیچ برنامهای برای افزایش قیمت بنزین
وجود نــدارد و هیچ تصمیمی درایــن باره گرفته
نشدهاست.ویهمچنیندرپاسخبهاینسوالکه
آیا احتمال حذف یارانه بنزین در بودجه  ۱۴۰۱و
واقعی سازی قیمتها وجود دارد ،اظهار کرد:

هرگونه تصمیمگیری در این باره بر عهده دولت
بــوده و مجلس هم تصویب آن را بر عهده دارد.
شرکت پخش تنها مجری مصوبه هــای دولت
است.گفتنی است ،در روزهای گذشته اخباری
مبنی بر احتمال افزایش قیمت بنزین به لیتری
 ۱۴هزار تومان شنیده شده و در فضای مجازی
این طور بیان می کنند که قرار است قیمت بنزین
سال آینده به ۱۴هزارتومان برسد و درآمد حاصل
از آن صــرف افزایش یارانه نقدی مــردم شود.
احتماال این همان طرح پیشنهادی است که قبل
از انتخابات و به شکل بستههای مختلف در محل
اتاقبازرگانیتهرانرونماییشدهبود.از چند روز

گذشته زمزمه افزایش قیمت بنزین و رسیدن
آن به  ۱۴هزار تومان شنیده میشود .ماجرای
افزایش قیمت بنزین و رسیدن آن به  ۱۴هزار
تومان پس از آن مطرح شد که قیمت جهانی
نفت به  ۸۵دالر در هر بشکه رسید .همزمان با
افزایش قیمت نفت ،قیمت بنزین هم در منطقه
و هم در برخی از کشورها افزایش یافت .قیمت
هر گالن بنزین در نیویورک به حدود چهار دالر
رسید .بر این اساس برخی از رسانهها اعالم
کردند که با توجه به افزایش قیمت جهانی نفت
و بنزین ،قیمت پایین بنزین در ایران ،میتواند
تمایل برای افزایش قاچاق را افزایش دهد.

جزئیات خودسوزی یک فرزند شهید در مقابل ساختمان بنیاد شهید در یاسوج
مدیرکل بنیاد شهید و امور ایثارگران کهگیلویه
و بویراحمد جزئیات خــودســوزی یک فرزند
شهید جلوی ساختمان بنیاد شهید و امور
ایثارگران این استان را تشریح کرد .به گزارش
ایــرنــا ،سید منصور مــوســوی گــفــت :صبح
روز سهشنبه فرزند یکی از شهدای استان
کهگیلویه و بویراحمد برای پیگیری درخواست
خــود به امــور ایثارگران استانداری مراجعه
کرد که مسئوالن استانداری طی نامه ای،
وی را به اداره کل بنیاد شهید و امور ایثارگران
استان ارجاع دادند  .این جوان ،پس از مراجعه
به بنیاد شهید و امور ایثارگران در مرحله اول

مشکالت وی در حــوزه معاونت تعاون مطرح
شد و در دست بررسی قــرار گرفت .  او بــرای
بار اول با حضور در پشت بام ساختمان بنیاد
شهید تهدید به خودکشی کرد که با تالش و
سرعت عمل همکاران بنیاد و مشاوره های
الزم  از بروز آسیب جلوگیری شد .وی افزود:
فرزند شهید بعد از چند دقیقه مجدد در بیرون
از فضای بنیاد شهید و جلوی د ِر اصلی بنیاد
شهید اقدام به خودسوزی کرد که متأسفانه در
پی این اقدام دچار سوختگی شدید شد.وی به
سرعت به بیمارستان انتقال یافت و هم اکنون
اقدامات درمانی برای وی در حال اجراست که

امیدواریم شاهد بهبود و سالمت وی باشیم.
در پی بروز این حادثه به منظور پیگیری سریع
این موضوع ،نماینده ویژه  دکتر قاضی زاده
هاشمی معاون رئیس جمهور و رئیس بنیاد
شهید و امور ایثارگران به استان کهگیلویه و
بویراحمد اعزام شده است .استاندار کهگیلویه
و بویراحمد خواستار ورود اداره کل بازرسی
استان و دادستان مرکز استان و دیگر نهادهای
مربوط به قید فوریت در ایــن خصوص شد و
افــزود :این مهم باید در اولویت بررسی باشد
و نتیجه آن در اسرع وقت به استاندار گزارش
شود.

