
درآمد فرزندان مالکی 
برای حذف یارانه خانواده نباشد

استاندار وقت باید درباره 
حادثه برج متروپل پاسخ دهد

صفحه )4(صفحه )4(

باید  اینکه  بیان  با  مجلس  بودجه  و  برنامه  کمیسیون  عضو  یک 
اصالحات الزم در دهک بندی خانوار برای دریافت یارانه انجام شود، 
گفت: باید در سامانه جامع رفاه ایرانیان راستی آزمایی صورت گیرد 
نه اینکه درآمد فرزندان مالکی برای حذف یارانه سرپرست خانواده 
باشد. جبار کوچکی نژاد با اشاره به انتقاداتی از نحوه تخصیص یارانه 

گفت: اخیرا جلسه ای با وزیر کار تشکیل شد که در آن ...

استاندار  که  این  بیان  با  اسالمی  شورای  مجلس  ادوار  نماینده   
عالی ترین مقام اجرایی استان است، تاکید کرد: استاندار وقت باید 
درباره حادثه برج متروپل آبادان پاسخ دهد. عزت اهلل یوسفیان مال 
درباره لزوم محاکمه مقصران حادثه متروپل افزود: اتفاقی که در 
ارتباط با ساختمان متروپل آبادان افتاده است به این زودی ها برای 

کشور قابل هضم نیست و اگر در مورد این حادثه...
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۱۳۰۰ میلیارد تومان از هدفمندی 
یارانه ها به استان اختصاص یافت

عوامل تشدید کننده بیماری ام اس 

از استرس و گرما 
تا سیگار

استفاده از ماشین های اداری 
در ساعات غیر کاری 

بدون مجوز جرم است 
دبیر ستاد امر به معروف و نهی از منکر کهگیلویه 
در  اداری  از خودروهای  بویراحمد گفت:استفاده  و 
ساعات غیر کاری بدون مجوز بر طبق شرع حرام 
حمزه  حجت االسالم  است.  جرم  قانون  طبق  و 
پیش  قدم در خصوص استفاده از خودروهای دولتی 
اجرای  گفت:   عدالت  اجرای  مصادیق  به  اشاره  با 
جلوگیری  و  معروف  فرهنگ  ترویج  همان  عدالت 
از بی عدالتی در ادارات و جامعه، که مصداق بارز 
نهی از منکر است. دبیر ستاد امر به معروف و نهی 
از منکر با طرح این سوال که چرا باید هنوز شاهد 
جوالن خودروهای اداری در سطح شهر در ساعات 

غیر اداری باشیم؟ گفت:سیره امام علی)ع( ...

گزارش  گفت:  خارجه  امور  وزارت  سخنگوی 
بیم  و  نیست  متوازن  و  منصفانه  شده  ارائه 
برخی  و  صهیونیست ها  فشار  که  می رود  آن 
گزارش  مسیر  باشد  شده  باعث  کنشگرها 
سیاسی  به  فنی  فضای  از  آژانس  معمول 
این  که  است  این  ما  انتظار  و  شود  منتقل 

مسیر اصالح شود.
 سخنگوی وزارت خارجه صبح روز سه شنبه 
افزود:  خبرنگاران  با  هفتگی خود  نشست  در 

ما داغدار این حادثه در تمام ایران هستیم .
وی همچنین فرا رسیدن سالگرد رحلت امام 

خمینی »ره« را تسلیت گفت .
اخیر  گزارش  با  ارتباط  در  زاده  خطیب 
در  اتمی  انرژی  بین المللی  آژانس  مدیرکل 
هسته ای  صلح آمیز  فعالیت های  با  ارتباط 
ایران  علیه  ادعاها  از  برخی  طرح  و  ایران 
این  متأسفانه  کرد:   تصریح  گزارش  این  در 
گفت وگوهای  واقعیت  بازتاب دهنده  گزارش 
ایران و آژانس نیست. بعد از توافقی که بین 
ایران و آژانس در تهران انجام شد به صورت 
ارائه  آژانس  به  را  پاسخ هایی  ایران  مکتوب 
کرد و چند دور نشست های مفصل به صورت 
و  فنی  پاسخ های  که  شد  برگزار  حضوری 
بگیرد.  ایران صورت  از سوی  مستندات  ارائه 
اینکه این گزارش همانی  با بیان  خطیب زاده 
است که آقای گروسی در پارلمان اروپا پیش 
به  آژانس  و  ایران  گفت وگوهای  سوم  دور  از 
صورت شتابزده اعالم کرد، گفت:  این گزارش 
از همان موقع و حتی قبل از نشست ایران و 
آژانس جمع بندی شده بود و به نظر می رسد 

که شتابزدگی در این جمع بندی وجود دارد.
اینکه  بر  تأکید  با  خارجه  وزارت  سخنگوی 
بنابراین آنچه که در این گزارش دیده می شود 
چیز جدیدی نیست، افزود: گزارش ارائه شده 
منصفانه و متوازن نیست و بیم آن می رود که 
باعث  برخی کنشگرها  و  فشار صهیونیست ها 
از  آژانس  معمول  گزارش  مسیر  باشد  شده 
انتظار  و  منتقل شود  به سیاسی  فنی  فضای 
شود.  اصالح  مسیر  این  که  است  این  ما 

خطیب زاده ...

رئیس سازمان مدیریت و برنامه ریزی استان کهگیلویه 
و بویراحمد نیز گفت: از محل هدفمند سازی یارانه ها 
استان  این  به  اعتبار  تومان  میلیارد   ۳۰۰ یکهزارو   ،
تخصیص داده شد. علی شهابی نسب اظهار داشت:  از 
این میزان حدود ۶4۸ میلیارد تومان آن نقدی و ۶۶۶ 
میلیارد تومان از اسناد خزانه بوده است. وی بیان کرد: 
جذب اعتبارات استانی دستگاه های مختلف اجرایی 
در سال ۱4۰۰ نسبت به سال مالی گذشته آن ۲۰۰ تا 
۳۰۰ درصد افزایش داشته است. شهابی نسب سرجمع 
اعتبارات کهگیلویه و بویراحمد در سال ۱۳۹۹ را 4۷۷ 

میلیارد تومان اعالم کرد و گفت:...

رئیس سازمان مدیریت و برنامه ریزی ا ستان:
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استاندار کهگیلویه وبویراحمد:

عمان و روسیه 
مقصد صادرات

 کهگیلویه و بویراحمد 
خواهند بود

مصرف بنزین 
در کهگیلویه و بویراحمد
 ۱۶ درصد افزایش یافت

گزارش آژانس
 منصفانه نیست 

2
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رئیس سازمان آتش نشانی یاسوج هشدار داد؛

برای متروپل های 
یاسوج فکری بکنید

سازمان بهزیستی استان کهگیلویه و بویراحمد در نظر دارد، 
خدمات تخصصی مددکاری و مشاوره ای )روانشناسی و حقوقی(خود را از طریق 
مناقصه عمومی در بستر سامانه تدارکات الکترونیک دولت به پیمانکاران واجد 

شرایط به آدرس الکترونیکی www.setadiran.ir  واگذار نماید.
)جهت اطالع از شرایط دقیق مناقصه به سامانه تدارکات الکترونیک دولت مراجعه نمایید.(

۱ - برآورد هزینه:
 000/000/ 200/ 22ریال بیست ودو میلیارد و دویست میلیون ریال که از محل اعتبارات ابالغی و 
جاری تامین می گردد و مکان اجرا مطابق شرایط و ضوابط و دستورالعمل در تمامی شهرستانهای 

استان می باشد.
 2 - مدت پیمان :

 از 1/ 2/ 1401لغایت 31/ 5/ 1401 به مدت چهار ماه ،مطابق با عقد قرارداد قانونی .
3 - تضمین شرکت در فرایند اجرای کار: 

ارائه اصل ضمانت نامه بانکی معتبر به مبلغ   000/000/ 220/ 2   ریال )دومیلیارد و دویست و 
بیست میلیون ریال ( که بایستی در سامانه الکترونیکی دولت اسکن، بارگذاری و  تحویل حراست 

سازمان گردد. 
4 - زمان دریافت اسناد مناقصه: 

از تاریخ 08/ 03/ 1401 در بستر سامانه به مدت 5روز کاری .
 5 - زمان تشکیل کمیسیون مناقصه : 

متعاقبا اعالم خواهد شد. 

فراخوان مناقصه عمومی  یک مرحله ای
واگذاری خدمات تخصصی)مشاوره ای ، مددکاری، روانشناسی ، مشاور حقوقی( 

اداره کل بهزیستی استان کهگیلویه و بویراحمد

امام  بزرگداشت  مرکزی  ستاد 
ای  اطالعیه  با صدور  خمینی)س( 
برنامه های سی و سومین سالروز 
ارتحال بنیانگذار جمهوری اسالمی 

ایران را اعالم کرد.
روابط  از  نقل  به  ایسنا  گزارش  به 
بزرگداشت  مرکزی  ستاد  عمومی 
این  متن  خمینی)س(،  امام 

اطالعیه بدین شرح است:
ارتحال  سالگرد  سومین  و  در سی 
از  انقالب اسالمی پس  رهبر کبیر 
)بواسطه  ناخواسته  وقفه  سال  دو 
فراگیری بیماری کرونا( و در آستانه 
بزرگداشت  آیین های  برگزاری 
اسالمی  جمهوری  نظام  بنیانگذار 
)ره(  خمینی  امام  حضرت  ایران 
نیازمند  دیگر  زمان  هر  از  بیش 
استفاده از این فرصت برای خوانش 
و  سیاسی،  و  دینی  اندیشه  دوباره 
آن  انسانی  و  اخالقی  آرمان های 
که  آنچه  هستیم.  الهی  بزرگمرد 
سازد  می  چندان  دو  را  نیاز  این 
منطقه  المللی،  بین  دشوار  شرایط 

ای و داخلی است.
هماهنگونه که امام خمینی با ژرف 
ماهیت  تبیین  در  خویش  اندیشی 
گر،  سلطه  و  استکباری  نظام های 
پیش بینی کرده بود، امروز شاهد 
قدرت های  منافع  تضاد  تشدید 
بزرگ در مناطقی از جهان، و شعله 
ور شدن آتش جنگ در بخشی از 
آوارگی  و  انسان ها  کشتار  و  اروپا 
و  رنج  افزایش  و  تن  میلیون ها 

گرفتاری ملت ها هستیم.
امنیت  آنکه  علیرغم  خاورمیانه  در 
عراق  و  سوریه  مردم  آرامش  و 
افغانستان  و  لبنان  و  یمن  و 
و  لشکرکشی  پیامدهای  اثر  بر 
آمریکا و هم  نامشروع  دخالت های 
گردیده  سلب  آن،  غربی  پیمانان 
عزیز  قدس  و  فلسطین  و  است 
همچنان در اشغال صهیونیست ها، 
رژیم  جنایتهای  افزایش  شاهد 
صهیونیستی با حمایت های آشکار 

سران کاخ سفید و دولتهای غربی 
می باشد و با کمال تأسف خیانت 
در  عربی  وابسته  دولت  چند  اخیر 
رژیم  با  رسمی  روابط  برقراری 
دیگر  زخمی  نیز  صهیونیستی 
نمود،  وارد  اسالمی  امت  پیکر  بر 
نظیر  کم  مقاومت  و  بیداری  اما 
مناطق  این  در  مسلمان  ملت های 
و انتفاضه اعجاب انگیز مجهاهدان 
تحقق  از  مانع  فلسطینی  مظلوم 
اهداف نامشروع دولت های متجاوز 
صهیونیستی  رژیم  و  استکباری 
در  آنان را  راهبردهای  و  گردیده 
و  بن بستهای جدید  با  این مناطق 

شکست مواجه نموده است.
انکار  غیرقابل  واقعیتی  این 
نظام  که  است  افتخارانگیز  و 
شریف  مردم  و  اسالمی  جمهوری 
ایران در پرتو آموزه های مکتب امام 
خمینی نه تنها در این حساسترین 
منطقه بحرانی جهان در چهل سال 
گذشته از کیان موجودیت و ثبات 
برابر  در  خویش  کشور  امنیت  و 
هشت سال جنگ تحمیلی و صدها 
با تدبیر  براندازی،  ناامنی و  توطئه 
و اقتدار، پیروزمندانه ایستاده است 
بلکه امروز بعنوان نظامی مقتدر و 
مقاومت،  محور  رأس  در  ثبات  با 
سرمشق ملت ها و دولت های دیگر 

شده است.
در  نیز  داخلی  شرایط  لحاظ  به 
را  واقعیت  این  منصفانه  نگاهی 
علیرغم  که  دید  می توان  آشکارا 
سنگین ترین تحریم های ظالمانه و 
بنگاه  صدها  روزی  شبانه  تبلیغات 
انقالب  دشمنان  پردازی  دروغ 
گذشته  سال  چهل  در  اسالمی، 
نظام  دوایر  و  دولت ها  تالش  با 
ایران  ملت  و  اسالمی  جمهوری 
غیرقابل  و  عظیم  آوردهایی  دست 
پیروزی  از  قبل  شرایط  با  مقایسه 
از  مختلف  بخش های  در  انقالب 
و  خدمات  و  کشاورزی  و  صنعت 
بنیان  دانش  و  نوین  فناوری های 

دفاعی  و  فضائی  صنایع  توسعه  و 
پیشرفت های  تا  گرفته  موشکی  و 
آشکار در حوزه بهداشت و درمان 
و  آموزشی  علمی،  مراکز  توسعه  و 
پدید  ورزشی  و  هنری  و  فرهنگی 

آمده است.
پیشرفت های  این  همه  وجود  با 
را  واقعیت  این  انکار  غیرقابل 
ناگفته گذاشت که هنوز  نمی توان 
در  بخصوص  ها  زمینه  برخی  در 
عادالنه  توزیع  و  اقتصاد  بخش 
سطحی  ایجاد  و  درآمدها  و  منابع 
معیشت  و  رفاه  تأمین  در  مناسب 
مردم نه تنها با آرمان های مطلوب 
دارد  وجود  فراوانی  فاصله  امام 
مختلفی  عوامل  بواسطه  بلکه 
و  ظالمانه  تحریم های  همچون 
ناکارآمدی  و  خارجی  فشارهای 
سیاست های  و  روزمرگی ها  و  ها 
نادرست و فسادها که خود معلول 
سیاسی  و  فرهنگی  متعدد  عوامل 
شاهد  متأسفانه  باشند،  می 
افزایش فشار  و  فقر  گسترش خط 
طبقات  خصوصاً  جامعه  بر  تورم 
عزم  هستیم.  مستضعف  و  محروم 
جدی بر تغییر این شرایط، مطالبه 
یقیناً  و  است  ایران  ملت  حق  به 
برای  الزم  ظرفیت  زمینه  این  در 
ایجاد تحولی بنیادین در رویکردها 
رمز  البته  و  دارد  وجود  روش ها  و 
به  بازگشت  راه  این  در  موفقیت 
است  انقالب  شعارهای  و  آرمان ها 
که در رأس آنها وحدت و همدلی 
آحاد ملت و همصدائی و همراهی 
عرصه  همه  در  مردم  با  مسئولین 
کشی  خط  از  واقعی  پرهیز  و  ها 
از  استفاده  و  جناحی  و  حزبی  ها 
خصوصاً  و  جامعه  ظرفیت  تمامی 
از  مردم  پشتیبانی  و  آن  نخبگان 
عدالت  های  برنامه  و  سیاست ها 

محور دولت است.
رهبر  بزرگداشت  مراسم  برگزاری 
و  سی  در  اسالمی  انقالب  کبیر 
سومین سالگرد رحلت آن عزیز در 

شرایط جهانی و منطقه ای و داخلی 
که اشاره شد بار دیگر تجلیگاه عزم 
و اراده ملت ایران در ابراز وفاداری 
خویش  عظیم  انقالب  اهداف  به 
الهی  آرمان های  با  دوباره  عهد  و 
تجدید  صحنه  و  خود  مقتدای 
راحل  امام  شایسته  خلف  با  بیعت 
)س(، رهبر فرزانه انقالب، حضرت 
ظله(  )مد  ای  خامنه  اهلل  آیت 

خواهد شد.
حضرت  بزرگداشت  مرکزی  ستاد 
از  علیه(  اهلل  )سالم  خمینی  امام 
دستورالعمل های  به لحاظ  اینکه 
برگزاری  از  ناگزیر  بهداشتی 
مطهر  حرم  در  خرداد   ۱4 مراسم 
محدودیت  رعایت  با  امام  حضرت 
جمعیت شرکت کننده می باشد از 
امام  پیروان حضرت  تن  میلیون ها 
در سراسر کشور که مشتاق حضور 
آن  مطهر  حرم  معنوی  مراسم  در 
عذرخواهی  باشند  می  حضرت 
در  را  عزیزان  این  مقدم  و  نموده 
برنامه های بزرگداشتی که از سوی 
شهرهای  در  استانی  ستادهای 
گرامی  می گردد  برگزار  مختلف 

می دارد.
برنامه های مراسم بزرگداشت 
حضرت امام خمینی  به شرح 

زیر است:
شب  با  مقارن   ۱4۰۱ خرداد    ۱۳
ارتحال امام )ره( ساعت ۲۱:۳۰، در 
حرم مطهر امام خمینی، سخنرانی 
حجت  جمهوری  محترم  ریاست 
آقای  جناب  المسلمین  و  االسالم 

دکتر سید ابراهیم رئیسی.
روز ۱4 خرداد ۱4۰۱، شروع مراسم 
مطهر  حرم  در  صبح    ۹ ساعت 
مجید،  قرآن  تالوت  خمینی،  امام 
بیت  اهل  مداحان  سرایی  مدیحه 
حجت  سخنان  و  خیرمقدم  )ع(، 
حسن  سید  المسلمین  و  االسالم 
خمینی، یادگار گرامی حضرت امام 
زائران  و  شیفتگان  همه  سپس  و 
خمینی  امام  حضرت  مطهر  مرقد 
به سخنان مهم رهبر فرزانه انقالب 
العظمی  آیت اهلل  حضرت  اسالمی، 
خامنه ای)مد ظله( گوش جان می 

سپارند.

اطالعیه ستاد مرکزی بزرگداشت حضرت امام خمینی )س( 
در خصوص برنامه های ۱۳ و ۱4 خرداد

3

اداره کل بهزیستی استان کهگیلوهی و بوریاحمد
سازمان بهزیستی کشور

نوبت دوم
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معاون سیاسی استاندار کهیگلویه و بویراحمد گفت:

شخصیت حضرت امام راحل
 به خوبی تبیین شود 

کهگیلویه  استانداری  اجتماعی  و  امنیتی  سیاسی،  معاون 
خوبی  به  امام  اینکه شخصیت حضرت  بیان  با  بویراحمد  و 
تبیین شود، عنوان کرد: مشکالت معیشتی و اقتصادی مانع 
حضور گسترده مردم استان در مناسبت های ملی و مذهبی 

نمی شود.
سید جواد هاشمی روز سه شنبه در نشست ستاد بزرگداشت 
سالروز ارتحال ملکوتی بنیانگذار کبیر انقالب اسالمی حضرت 
به  بویراحمد  و  کهگیلویه  داشت:  اظهار  یاسوج  در  امام)ره( 

زودی میزبان یکی از سران قوا است.
برکت  به  دارد  چه  هر  اسالمی  انقالب  اینکه  بیان  با  وی 
مجاهدت حضرت امام و شهدا است، افزود: جمهوری اسالمی 
به واسطه مجاهدت های امام و شهدا به قدرت بالمنازعه ای 

در جهان تبدیل شده است.
و  کهگیلویه  استاندار  اجتماعی  و  امنیتی  سیاسی،  معاون 
بویراحمد عنوان کرد: آغاز زعامت مقام معظم رهبری نباید 
به فراموشی سپرده شودو  مقام معظم رهبری طی ۳۳ سال 
به خوبی هدایت کردند که  را  اسالمی  انقالب  اخیر کشتی 
بهترین و بارزترین قدرت نظام حرکت اخیر در خلیج فارس 

بوده است.
خوبی  به  امام  حضرت  شخصیت  اینکه  بیان  با  هاشمی 
مختلف  مناسبت های  در  مردم  کرد:  عنوان  شود،  تبیین 
ملی و مذهبی به خوبی پای کار هستند که حضور آنها در 
راهپیمایی روز قدس امسال نقشه های دشمنان را نقش بر 
آب کرد و در طرح مردمی سازی و توزیع عادالنه یارانه ها هم 

مردم به خوبی پای کار بودند.

۶۸۰ میلیارد تومان به آب و فاضالب 
کهگیلویه و بویراحمد اختصاص یافت

مدیرعامل شرکت آب و فاضالب کهگیلویه و بویراحمد گفت: 
توسعه  برای  زدایی  محرومیت  اعتبار  تومان  میلیارد   ۶۰۸
شبکه های آبرسانی روستایی به این استان اختصاص داده 

شد.
مشکل  اعتبار  میزان  این  با  داشت:  اظهار  برخه  اسفندیار 
اصالح شبکه، خط انتقال و مخازن ۲۰۳ روستای استان که 

دچار مشکل بودند برطرف خواهد شد.
تومان  میلیارد   ۲۰۸ را  استان  زدایی  محرومیت  اعتبار  وی 
دانست و گفت: این میزان اعتبار از سوی وزارت نیرو و آب 
و فاضالب کشور با توجه به عملکرد خوب بسیج سازندگی و 
اب و فاضالب استان در توسعه خدمات رسانی آب روستایی  

افزایش چند برابری داشته است.
برخه با اشاره به اینکه شرکت آب و فاضالب یکهزارو ۶۰۰ 
روسا و ۱۹ شهر و شهرستان را پوشش می دهد اظهار داشت: 
مشکالت کم بارشی و خشکسالی طی سالهای اخیر آبرسانی 

را دچار مشکل کرده است.
انجام شده ۷۰ درصد شبکه  بررسی های  با  بیان کرد:  وی 
آبرسانی روستایی بیش از ۳۰ سال قدمت دارد و فرسودگی 
شبکه آبرسانی تنش آبی در برخی روستاهای استان را نیز 

تشدید کرده است.
مدیرعامل شرکت آب و فاضالب با اشاره به اینکه ۱۰۸میلیارد 
تومان از فاز اول پروژه محرومیت زدایی به دهدشت - سوق 
اختصاص یافته است اضافه کرد: روستای سرچارمه و بلوط 
بنگان کهگیلویه بعد از 4 دهه در ۲ سال اخیر از نعمت آب 

پایدار برخوردار شدند.
برخه تصریح کرد: با تخصیص این میزان اعتبار طی یک ماه 
گذشته در شهرستان کهگیلویه که دچار تنش آبی بوده 4۸ 

کیلومتر شبکه توزیع و خط انتقال اجرا شد.
بر ۱۲۰  بالغ  زدایی  محرومیت  دوم  فاز  در  کرد:  تاکید  وی 
میلیارد تومان در روستاهای محروم استان هزینه اصالح و 

توزیع شبکه آبرسانی روستایی خواهد شد.

ورودی های دهدشت ساماندهی می شود
فرماندار کهگیلویه گفت: با همکاری اداره کل راه و شهرسازی 
عملیات اجرایی ورودی ها دهدشت مرکز این شهرستان با 

برنامه ریزی منسجم آغاز و ساماندهی خواهد شد.
 سید عبدالعزیز موسوی روز سه شنبه در نشست پیگیری 
های  ورودی  داشت:  اظهار  کهگیلویه،  شهرستان  پروژه های 
شهر دهدشت وضعیت مناسبی ندارند و با تخصیص اعتبارات 

الزم ساماندهی انها از سرگرفته خواهد شد.
وی با اشاره به تخصیص ۲۹ میلیارد تومان به ورودی سوق 
خیز  حادثه  نقاط  شهرسازی   و  راه  همکاری  با  کرد:  بیان 
این طرح  در سه نقطه برطرف خواهد شد. موسوی تصریح 
تعهد  با  نیز  بهبهان  ورودی  کننده  جدا  و  روشنایی  کرد:  
شهرداری و راه و شهرسازی نیز ساماندهی خواهد شد. وی 
اضافه کرد: ورودی دهدشت - چرام که یکی از دغدغه های 
اصلی شهروندان است با توجه به تعهد اداره کل راه و شهر 
بر  فرماندار کهگیلویه  اجرای خواهد شد.  فاز  سازی در سه 
همکاری شهرداری در رفع معارضات تاکید کرد و افزود: فاز 
دوم و سوم ورودی دهدشت - بهبهان که از فنی و حرفه ای 
تا چرام است طی سه ماه اینده تکمیل خواهد شد. موسوی 
تصریح کرد: نیاز است با توجه به طوالنی شدن ساماندهی 
ورودی طولیان به سمت سرفاریاب از یک پیمانکار توانمند 

در راستای تکمیل این طرح استفاده شود.

رئیس سازمان مدیریت و برنامه ریزی
  کهگیلویه و بویراحمد:

۱۳۰۰ میلیارد تومان از هدفمندی 
یارانه ها به استان اختصاص یافت

و  کهگیلویه  استان  ریزی  برنامه  و  مدیریت  سازمان  رئیس 
بویراحمد نیز گفت: از محل هدفمند سازی یارانه ها ، یکهزارو 

۳۰۰ میلیارد تومان اعتبار به این استان تخصیص داده شد.
میزان حدود ۶4۸  این  از  داشت:   اظهار  نسب  شهابی  علی 
میلیارد تومان آن نقدی و ۶۶۶ میلیارد تومان از اسناد خزانه 

بوده است.
اعتبارات استانی دستگاه های مختلف  بیان کرد: جذب  وی 
اجرایی در سال ۱4۰۰ نسبت به سال مالی گذشته آن ۲۰۰ 

تا ۳۰۰ درصد افزایش داشته است.
شهابی نسب سرجمع اعتبارات کهگیلویه و بویراحمد در سال 
۱۳۹۹ را 4۷۷ میلیارد تومان اعالم کرد و گفت: بود و این رقم 
در سال ۱4۰۰ به یکهزار و ۳۰۰ میلیارد تومان افزایش یافت.

وی اضافه کرد: عالوه بر این میزان در سفر رئیس جمهور به 
استان نزدیک به ۵۷۰ میلیارد تومان اعتبار به طرح های ملی 
و استانی نیز تزریق شد. شهابی نسب تصریح کرد: اعتبارات 
از  بود  امده  قانون  در  بار  اولین  برای  که  زدایی  محرومیت 
اختصاص  استان  به  تومان  هم  میلیارد  نیز 4۹۵  این محل 
داده شد. وی تخصیص این میزان اعتبار را نوعی انقالب در 
تخصیص اعتبارات استانی دانست و گفت: مدیران نسبت به 
تالش  خود  عمرانی  های  پروژه  به  اعتبار  میزان  این  جذب 
جذب  کرد:  تصریح  نسب  شهابی  باشند.  داشته  بیشتری 
در  مهمی  نقش  اقتصادی  رونق  بر  عالوه  اعتبار  میزان  این 
کاهش نرخ بیکاری و بهتر شدن شرایط اقتصادی کهگیلویه 
وبویراحمد دارد. وی گفت: امسال برای اولین بار ۳۹۳ میلیارد 
تومان اعتبارات محرومیت زدایی به استان ابالغ شده که این 
هایی  زیرساخت  ایجاد  برای  محروم  مناطق  خاص  اعتبار 
نسب  شهابی  است.  بهداشت   و  مدرسه  راه،  آب،  همچون 
اعتبارات  این  افزایش  ها  دولت  عمر  طول  در  کرد:  تصریح 
عنوان  وی  است.  بوده  سابقه  بی  بویراحمد  و  کهگیلویه  در 
کرد: کهگیلویه و بویراحمد به لحاظ اعتبارات جایگاه هجدهم 
این درحالی است که  را به خود اختصاص داده و   کشوری 

استان به لحاظ جمعیت و وسعت یک درصد کشور را دارد.

مصرف بنزین در کهگیلویه و بویراحمد 
۱۶ درصد افزایش یافت

و  کهگیلویه  نفتی  های  فرآورده  پخش  شرکت  مدیرعامل 
بویراحمد گفت: میزان مصرف بنزین در سال ۱4۰۰ نسبت 

به سال گذشته در این استان ۱۶ درصد افزایش یافت.
ستاد  جلسه  نخستین  در  دوشنبه  شامگاه  خشایی  ساالر 
سوخت در سال ۱4۰۱ اظهارداشت: در سال گذشته حدود۲ 
میلیون و ۳۳۶ هزارلیتر بنزین در استان توزیع و مصرف شد.

وی با اشاره به کاهش توزیع نفت سفید و نفت و گاز در استان 
مناطق  در  سفید  نفت  لیتر  میلیون   ۱۷ پارسال  کرد:  بیان 
مختلف استان توزیع شد که نسبت به مدت مشابه سال قبل 

آن ،  نزدیک به ۱۷ درصد کاهش داشته است.
مدیرعامل شرکت توزیع و پخش فرآورده های نفتی  استان 
بر تعیین تکلیف توزیع کنندگان سیلندر گاز مایع نیز تاکید 
کرد. خشایی اضافه کرد: باید شرکت های دارای پروانه توزیع 
گاز  دارای شبکه  روستاهای  در  فعال  غیر  مایع  گاز  سیلندر 

رسانی تعیین تکلیف و پروانه آنها را غیرفعال شود.

کاهش شیوع کرونا افزایش ورود 
گردشگر به استان را در پی داشت

مدیرکل میراث فرهنگی صنایع دستی و گردشگری کهگیلویه 
و بویراحمد گفت: کاهش شیوع کرونا افزایش چشمگیر ورود 
گردشگر به استان را در پی داشته است به گونه ای که در 
زمان تعطیالت مختلف، گردشگران زیادی از استان دیدن می 
کنند. سعید طالبی پور روز سه شنبه افزود: حجم گردشگران 
در تعطیالتی مانند نوروز، عید سعید فطر یا تعطیالت پایان 
هفته به نحو چشمگیری افزایش می یابد.  وی عنوان کرد: به 
عنوان نمونه در تعطیالت نوروز امسال نزدیک به یک میلیون 
استان دیدن کردند  این  از جاذبه های گردشگری  گردشگر 
طالبی  داشتند.   اقامت  منطقه  در  آنان  نفر  هزار   ۳۵۰ که 
پور بیان کرد: در تعطیالت نوروزی امسال پس از ۲سال از 
به  نزدیک   ، زیرساختی  کمبودهای  و  کرونا  بیماری  شیوع 
یک میلیون نفر از جاذبه های گردشگری طبیعی، تاریخی و 
مذهبی استان بازدید کردند.  وی ادامه داد: بررسی آمارهای 
از  نفر  روزانه گردشگران نشان داد که نزدیک به ۳۵۰ هزار 
گردشگران تا پایان سیزدهم فروردین ماه چند روز در استان 
کرونا  بیماری  از  دوسال  گذشت  از  پس  که  گزیدند  اقامت 

امیدوار کننده بود.

استاندار کهگیلویه وبویراحمد:

عمان و روسیه مقصد صادرات
 کهگیلویه و بویراحمد خواهند بود

بویراحمد گفت: عمان و روسیه مقصد  استاندار کهگیلویه و 
صادرات استان خواهند بود. علی احمدزاده در جلسه شورای 
برنامه ریزی و توسعه استان افزود: اقدامات خوبی در زمینه 
صادرات محصوالت استان به عمان صورت گرفته که در آینده 
عملی شده و آماده کردن تولیدات و محصوالت صادراتی به 
کشور عمان و روسیه به عنوان کشورهای مقصد محصوالت 
استان مورد تاکید است. وی با بیان اینکه استان در زمینه هایی 
استعداد، امتیازات و تولیداتی دارد، ابراز داشت: در شرایطی 
و دومین جام جهانی  بیست  فوتبال ۲۰۲۲  که جام جهانی 
»۳۰ آبان تا ۲۷ آذر ۱4۰۱« در کشور قطر برگزار می شود، 
باید از این موقعیت استفاده کنیم. استاندار گفت: استان در 
بخش کشاورزی محصوالتی از جمله سیب، لیمو و مرکبات، 
گل رز، آب معدنی و تولیدات صنایع دستی و شوینده ها را 
به کشور قطر صادر کرد که می تواند گامی در جهت تعمیم 
روابط و بازگشایی مسیر، بازاریابی و شناساندن توانمندی های 
باید فرهنگ صادرات،  اینکه  بیان  با  استان شود. احمد زاده 
تولید، درآمدزایی و اشتغال در استان تقویت و رونق بگیرد، 
افزود: در خصوص تولیدات استان از مصرف درون استانی به 
برون استانی و حتی فرا ملی فکر کنیم و باید به فکر ایده و 

طرح های نو و دانش بنیان باشیم.

رئیس سازمان آتش نشانی یاسوج  گفت: 
و  خطرناک   مناطق  یاسوج  شهر  در 
باید  که  دارد  وجود  زیادی  متروپل های 

برای آنها فکری کرد.
متروپل  ساختمان  فروریختن  تلخ  حادثه 
در آبادان گرچه همه مردم ایران را داغدار 
مرگ هموطنانمان کرد اما تلنگری شد تا 
به اهمیت ایمن سازی ساختمان ها و توجه 
از گذشته  بیش  و ساز  به ضوابط ساخت 

پی ببریم .
بعد از این حادثه تلخ رسانه ها از سازمان 
لیست  خواستند  کشور  مهندسی  نظام 
که  کند  ارائه  را  نا ایمن  ساختمان های 
لیست  آینده  ماه  یک  ظرف  شد  قرار 
طرفی  شود.از  ارائه  ناایمن  ساختمان های 
استانداران  به  نامه ای  طی  دولت  هیات 
را  ناامن  ساختمان های  از  بهره برداری 
این  اهمیت  بیانگر  ممنوع کرده است که 

موضوع است.
در  که  سوالی  تلخ  حادثه  این  از  بعد  اما 
ایجاد  بویراحمد  و  کهگیلویه  مردم  اذهان 
مانند  ساختمان  تعداد  چه  اینکه  شده 
زلزله  گسل  روی  که  استانی  در  متروپل 

است وجود دارد؟
در زلزله ۵.۶ ریشتری سال ۹۹ سی سخت 
متروپل ها  که  بردیم  پی  موضوع  این  به 
نیستند،  کم  بویراحمد  و  کهگیلویه  در 

ساختمان هایی افتتاح نشده فرو ریختند.

پذیرفته نیست ساختمانی قبل از 
بهره برداری فرو بریزد

کیامرث حاجی زاده معاون هماهنگی امور 
بویراحمد   و  کهگیلویه  استانداری  عمرانی 
متروپل  تلخ ساختمان  به حادثه  اشاره  با 
ساختمانی  نیست  پذیرفته  گفت:  آبادان 
قبل از بهره برداری فرو بریزد که متاسفانه 
شاهد  را  مورد  این  سی سخت  زلزله  در 

بودیم.
می کنم  تاکید  و  توصیه  کرد:  عنوان  وی 
نهضت  طرح  در  فنی  دستگاه های  همه 
ملی مسکن پای کار باشند و نظارت جدی 

از بنا تا نما را انجام دهند.
مصالح  کیفیت  اینکه  بیان  با  حاجی زاده 
ساخت  برای  بهانه ای  نباید  ساختمانی 
واحدهای  گفت:  شود،  ناایمن  سازهای  و 
محصول  قیمت  ساختمانی  مصالح  تولید 
دیگر  بنابراین  دادند  افزایش  را  خود 
بی کیفیت  مصالح  تولید  برای  بهانه ای 
وجود ندارد که با چنین واحدهای برخورد 

خواهیم کرد.
اما کامران جهانبازی رئیس سازمان نظام 
مهندسی ساختمان گفت: نظام مهندسی 
به بحث ساختمان های ناایمن ورود کرده 
ماده  و  عالی  نظارت  کمیته  تشکیل  با  و 

شناسایی  حال  در  شهرسازی  و  راه   ۳۵
ساختمان های ناایمن هستیم.

ساختمان  مهندسی  نظام  سازمان  رئیس 
این  به  پاسخ  در  بویراحمد  و  کهگیلویه 
استان  در  ناایمن  ساختمان  آیا  که  سوال 
وجود دارد، گفت: قطعا جاهایی که نظام 
بهانه ساخت  به  یا  زدند  دور  را  مهندسی 
و ساز در حریم شهرها از چرخه سازمان 
و  ساخت  شده  عبور  مهندسی  نظام 

سازهای ناایمن صورت گرفته است.
جانبازی با بیان اینکه هر جایی که اتفاقی 
و سازهای  داده ساخت  رخ  این شکل  به 
در  گفت:  است،  گرفته  صورت  ناایمن 
ناظر  کنترل  تحت  که  سازهای  و  ساخت 
نبوده طرح های معماری و سازه ای احتمال 
دارد ساخت و سازها ناایمن باشند که همه 
و  بررسی  نظارت  کمیته  در  را  موارد  این 
حداکثر تا دو ماه آینده به رسانه ها گزارش 

می دهیم.
باشد  الزم  که  جایی  هر  کرد:  بیان  وی 
سازی  مقاوم  که  می کنیم  اعالم  مکتوب 
آستانه  در  ناایمنی  واحد  اگر  یا  شود 

بهره برداری باشد آن را متوقف می کنیم.
ساختمان  مهندسی  نظام  سازمان  رئیس 
در  کرد:  بیان  بویراحمد  و  کهگیلویه 
که  بودیم  شاهد  هم  سی سخت  زلزله 
نظام  چرخه  از  که  ساختمان هایی 

مهندسی عبور کردند کمترین خسارت را 
داشتند و آنهایی که از چرخه نظام عبور 
شد  وارد  آنها  به  زیادی  خسارت  نکردند 
حتی مورد انتقاد مسئوالن استان هم قرار 

گرفت.
و  ساخت  حوزه  در  کرد:  خاطرنشان  وی 
ساز با قدرت ورود کردیم حتی اداراتی که 
دفتر فنی دارند را ملزم کردیم که از فیلتر 
البته  کنند،  عبور  مهندسی  نظام  سازمان 
احتمال تقابل وجود دارد لذا بی حرمتی ها 
را با جان و دل می پذیریم تا به این وضع 
حادثه   تکرار  و شاهد  دهیم  سامان  و  سر 
تلخی مانند متروپل آبادان در کهگیلویه و 

بویراحمد نباشیم .

رئیس سازمان آتش نشانی یاسوج 
هشدار داد؛

خطرناک ترین مناطق و متروپل های 
یاسوج را بیشتر بشناسید

نیز  یاسوج   نشانی  آتش  سازمان  رئیس 
خطرناک   مناطق  یاسوج  شهر  در  گفت: 
باید  و متروپل های زیادی وجود دارد که 

برای آنها فکری کرد.
ترین  خطرناک  افزود:  رستمی”  “محمد 
شهر  این  بازار  جمعه  یاسوج  شهر  جای 
است که باید تا دیر نشده فکری به حال 

این بازار کرد.
پخش  شرکت  وجود  اظهارکرد:  وی 
فرآورده های نفتی و مخزن های سوخت 
در  یاسوج  شهر  ورودی  در  شرکت  این 
دیگر  یکی  کشاورزی  میدان جهاد  سمت 
از مناطق خطرناک این شهر است که باید 

جابجا شوند.
یاسوج  نشانی  آتش  سازمان  رئیس 
چندین  منطقه  این  در  کرد:  خاطرنشان 
هزار لیتر سوخت بنزین و گازوئیل ذخیره 
شده است که هر لحظه امکان حادثه ای 
تصریح  رستمی  بود.  خواهیم  بار  فاجعه 
پیگیری  مرتبه  چند  اینکه  وجود  با  کرد: 
شده اما تا کنون اقدامی در این خصوص 
چندین  کرد:  بیان  وی  است.  نشده 
ساختمان پنج طبقه به باال مشابه متروپل 
عمده  دارد،  وجود  یاسوج  در شهر  آبادان 
و  شهر  این  شمال  در  ها  ساختمان  این 

مناطقی همچون ارم ها و باهنرهاست.

منکر  از  نهی  و  به معروف  امر  دبیر ستاد 
از  گفت:استفاده  بویراحمد  و  کهگیلویه 
کاری  غیر  ساعات  در  اداری  خودروهای 
طبق  و  حرام  شرع  طبق  بر  مجوز  بدون 

قانون جرم است.
حجت االسالم حمزه پیش  قدم در خصوص 
به  اشاره  با  دولتی  از خودروهای  استفاده 
اجرای  گفت:   عدالت  اجرای  مصادیق 
و  معروف  فرهنگ  ترویج  همان  عدالت 
و  ادارات  در  عدالتی  بی  از  جلوگیری 
جامعه، که مصداق بارز نهی از منکر است.

دبیر ستاد امر به معروف و نهی از منکر با 
باید هنوز شاهد  این سوال که چرا  طرح 
شهر  سطح  در  اداری  خودروهای  جوالن 
باشیم؟ گفت:سیره  اداری  در ساعات غیر 
امام علی)ع( به ما آموخت که حق استفاده 
امام  المال را هیچ شخصی، حتی  از بیت 

امت ندارد.
آن،  از  تمکین  و  قانون  اینکه  بیان  با  وی 
در پیشرفت جامعه بر هیچ کسی پوشیده 
نیست، لذا برای شکل گیری جامعه آرمانی 
مدنظر اسالم باید قانون وارد متن زندگی 
و اجتماع شود،گفت: فردی که از خودروی 
اداری استفاده شخصی می  کند با شخصی 
که مرتکب اختالس می شود هیچ تفاوتی 
معصیت  و  تخلف  مرتکب  دو  هر  و  ندارد 
قانون  و  شده و در محضر خداوند متعال 

محکوم هستند.
شخصی  استفاده  کرد:  عنوان  پیش قدم 
موضوعاتی  از  یکی  دولتی،  خودروهای  از 
گالیه  و  انتقاد  مورد  همواره  که  است 
شهروندان قرار داشته و با وجود صراحت 
اما  اقدام  این  ممنوعیت  بر  مبنی  قانونی 
را  آن  از  متعددی  موارد  روزه  هر  تقریباً 

شاهد بوده و هستیم.

از منکر  نهی  و  به معروف  امر  دبیر ستاد 
کهگیلویه و بویراحمد گفت: حتی از زمان 
تصویب و ابالغ آیین نامه ماده ۱۶ در سال 
۸۶ چگونگی استفاده از خودروهای دولتی 
شده  ابالغ  ادارات  و  دستگاه ها  تمامی  به 
اما این مورد کاهش که نداشته هیچ بلکه 
از قبل شده است  به مرور زمان آشکارتر 
و این موضوع، نحوه نظارت بر اجرای این 

آیین نامه را زیر سؤال می برد.
ضعف  خاطر  به  شاید  کرد:   بیان  وی 
در  ارشد،  مدیران  بی تفاوتی  و  نظارت 
این تخلف در  رواج  اخیر شاهد  سال های 
استان بوده ایم، به طوری که برخی حتی 
شب ها به همراه خانواده خود با خودروهای 
دولتی در مراکز خرید، مجالس و مراسم 
شخصی، رستوران و یا تفریحگاه ها حضور 
پیدا می کنند. در برخی موارد نیز خودرو 
اداری به عنوان سرویس مدرسه فرزندان 
مسئول و یا کارمند متخلف مورد استفاده 

قرار می گیرد.
اینکه  تأمل  قابل  نکته  کرد:  بیان  وی 
بیشتر این متخلفان از آن دسته مسئوالن 
و افرادی هستند که خود را خادم مردم و 

عامل به قانون می دانند.
 4 ماده  براساس  کرد:  عنوان  پیش قدم 
آیین نامه چگونگی استفاده از خودروهای 
دستگاه های  خودروهای  تمامی  دولتی، 
اجرایی به استثنای خودروهای اختصاصی، 
خودروهای  جزو  خدمت،  و  تشریفاتی 

استفاده  و  خدمت عمومی محسوب شده 
از آن ها تنها برای انجام امور اداری مجاز 
راننده  )با  اداری  ساعات  غیر  در  و  است 
برگ  داشتن  بدون  و  راننده(  بدون  یا 
گونه  هر  و  بوده  ممنوع  مطلقاً  مأموریت، 
قوانین  از  خارج  این خودروها  از  استفاده 
آیین نامه، در حکم  این  مربوط و مقررات 
محسوب  دولتی  اموال  غیرمجاز  تصرف 
می شود. وی خاطرنشان کرد: بدون تردید 
دولتی،  خودروهای  از  شخصی  استفاده 
و  مردم  به  دهن کجی  از  بارز  نمونه ای 
زمانی  تا  می رسد  نظر  به  و  است  قانون 
که فرهنگ استفاده صحیح از خودروهای 
دولتی توسط مسئوالن و افرادی که خود 
نشود،  نهادینه  می دانند،  ملت  خادم  را 
امکان برچیدن این معضل وجود نخواهد 
داشت و همه باید به این باور برسند، در 
نظامی که قوانین آن برگرفته از آموزه های 
دینی است، بهره مندی از اموال دولت که 
خدمت  در  می شود،  محسوب  بیت المال 
و  شرع  از  سرپیچی  خانواده،  و  اشخاص 
قانون بوده و در زمره گناهان نابخشودنی 
است. پیش قدم خاطرنشان کرد: در عین 
آیین نامه،  همین   ۵ ماده  براساس  حال 
انتظامی موظف است در خصوص  نیروی 
و  شهرها  در  دولتی  خودروهای   تردد 
سایر  همانند  کشور  سراسر  جاده های 
را  الزم  نظارت های  و  کنترل  خودروها 
خودروهای  مشخصات  و  آورده  عمل  به 

فاقد برچسب، شناسایی و برگ مأموریت 
خودروها  این  راننده  مشخصات  متضمن 
دارایی  و  اقتصادی  امور  وزارت  به  را 
از  پس  نیز  وزارتخانه  این  و  کند  اعالم 
را  مراتب  انتظامی،  نیروی  گزارش  وصول 
منظور  به  مربوط  اجرایی  دستگاه های  به 
تخلفات  به  طرح در هیئت های رسیدگی 

اداری منعکس کند.
ماده  اساس  بر  کرد: همچنین  عنوان  وی 
استفاده  اسالمی،  مجازات  قانون   ۵۹۸
اختصاصی از خودروهای دولتی در ساعات 
اداری و غیراداری جرم محسوب می شود 
در  است  شده  مکلف  انتظامی  نیروی  و 
راستای حفظ حقوق عامه و بیت المال، به 
از خودروهای  افرادی که  محض مشاهده 
یا  شخصی  امور  انجام  برای  دولتی 
اقدام  خود  خانواده  اعضای  کردن  سوار 
انتقال  و  خودرو  توقیف  ضمن  کرده اند، 
آن به پارکینگ، متهم )راننده خودرو( را 

دستگیر و به مراجع قضایی معرفی کند.
رویه  این  ادامه  در صورت  کرد:  بیان  وی 
دستگاه های  تساهل  و  تسامح  تداوم  و 
خودروهای  از  شخصی  استفاده  نظارتی، 
سطح  در  بی محابا  و  جسورانه  دولتی 
دالیل  از  که  می گیرد  صورت  گسترده ای 
برخورد  و  نظارت  ضعف  به  توان  می  آن 
و  کنترل  مسئول  دستگاه های  سوی  از 
نظارت و از طرفی کوتاهی در انجام وظیفه 

توسط نیروی انتظامی اشاره کرد.
بنابراین ضروری  این مسئول عنوان کرد: 
را  مهم  این  مدیران،  و  مسئوالن  است 
امین  آن ها  که  باشند  داشته  نظر  در 
تحقق  برای  نباید  و  هستند  مردم  اموال 
از  سوءاستفاده  به  خود،  خواسته های 

بیت المال روی بیاورند.

رئیس سازمان آتش نشانی یاسوج هشدار داد؛

برای متروپل های یاسوج فکری بکنید

دبیر ستاد امر به معروف و نهی از منکر کهگیلویه و بویراحمد:

استفاده از خوردوهای اداری در ساعات 
غیرکاری بدون مجوز جرم است  

بویراحمد  و  کهگیلویه  استاندار  عمرانی  امور  معاون 
محرومیت  و  عمرانی  اعتبارات  تخصیص  با  گفت: 
های  پروژه  از  مهمی  بخش  اخیر  سال   ۲ در  زدایی 

عمرانی و زیرساختی استان فعال شده اند.
کیومرث حاجی زاده  از افزایش ۲۰۰ تا ۳۰۰ درصدی 
اعتبارات کهگیلویه و بویراحمد در سال ۱4۰۰ نسبت 
اعتبارات  افزود: سرجمع  و  داد  خبر  سال ۱۳۹۹  به 
استان در سال ۱۳۹۹، 4۷۷ میلیارد تومان بود و این 
تومان  میلیارد   ۳۰۰ و  هزار  به  سال ۱4۰۰  در  رقم 
افزایش یافت و این در حالی است که در سفر رئیس 
جمهور به استان هم حدود ۵۷۰ میلیارد تومان اعتبار 

به طرح های ملی و استانی تزریق شد. 
طرح   4۷۰ و  هزار  یک  اکنون  هم  کرد:  بیان  وی 
عمرانی در کهگیلویه و بویراحمد وجود دارد که راه 
اندازی آن ها باعث رونق اقتصادی در استان می شود.

و  کهگیلویه  محرومیت  به  اشاره  با  زاده  حاجی 
این  در  شده  انجام  خدمات  داشت:  اظهار  بویراحمد 
استان مربوط به نظام مقدس جمهوری اسالمی است.

وی اقدامات بزرگ نظام طی این ۲ سال در کهگیلویه 
و بویراحمد بخصوص شهرستان محروم کهگیلویه را 
فعالیت مجدد پروژه آبرسانی به چهار شهر دهدشت، 
سال    ۲ از  بعد  کهگیلویه  در  چرام  و  لنده  سوق، 
تعطیلی، فعال شدن پروژه آبرسانی به لیکک بهمئی 
بعد از سه سال تعطیلی، فعال شدن کمربندی یاسوج 
بعد از ۱۰ سال و پیشرفت فیزیکی بیش از ۵۰ درصد 
طی هشت ماه گذشته این طرح، تعیین تکلیف پروژه 
آبرسانی حومه غربی دهدشت بعد از چندین جلسه 

با وزارت نیرو و اخذ اعتبار برای این طرح، اخذ مجوز 
دار شدن  و کد  ابریز کهگیلویه  زیست محیطی سد 
از مهمترین خدمات دولت و نظام  این طرح  بودجه 

طی این مدت اعالم کرد.
حاجی زاده این خدمات را یکی از کارهای مهم دولت 
مسئوالن  با  دولت  تعامل  داشت:  اظهار  و  دانست 

استانی در این راستا قابل تقدیر است.
وی افت ولتاژ در بخش های قلعه رئیسی و دیشموک 
سالهای  در  بخش   ۲ این  اصلی  از مشکالت  یکی  را 
گذشته دانست و گفت: تخصیص ۹۰ میلیارد تومان 
برای اجرای خط دومداره  قلعه رئیسی و دیشموک و 
پیشرفت فیزیکی قابل قبول در فاز اول یکی دیگر از 

خدمات دولت در شهرستان محروم کهگیلویه است.
حاجی زاده اجرای کارهای زیربنایی در نقاط مختلف 
استان بخصوص شهرستان کهگیلویه را قابل مقایسه 
با سالهای گذشته نداست و افزود: این خدمات نظام 

را نباید کوچک شمرد.
آسفالت  و  توسعه  برای  میلیارد   ۷۰۰ تخصیص  وی 
جاده های روستایی استان را نیز یاداور شد و اضافه 
برای  مختلف  های  محل  از  اعتبار  میزان  این  کرد: 
در  و  هزینه  استان  روستائیان  به  بهتر  ارائه خدمات 

حال اجرا است.
حاجی زاده توسعه راه های ارتباطی برای اولین بار در 
نقاط محروم استان از جمله راه ارتباطی شهید طیب 
در بخش سوق، سیالب کلوار و بنه پیر و پهلوک در 
نظام  و  دولت  خدمات  دیگر  از  را  بهمئی  شهرستان 

طی این ۲ سال اعالم کرد.
وی تصریح کرد: با  همکاری بسیج سازندگی، حضور 
و  استاندار  پیگیری  و  تالش  و  وزیر  عالی  نماینده 
لحاظ  از  وبویراحمد  کهگیلویه  استان  نمایندگان 
عملکرد محرومیت زدایی آب روستایی جز استانهای 

برتر نیز اعالم شد.

پروژه های مهم عمرانی 
کهگیلویه و بویراحمد

 فعال هستند
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متولد فروردین : سیاره بخت شما یعنی ژوپیتر شاید خیلی بزرگ 
به سمت  آنها  دوی  هر  کند،  مقابله  با خورشید  نمی تواند  اما  باشد، 
خانه های شما پیش می آیند. ممکن است شما در نظر داشته باشید 
سرمایه گذاری تازه ای داشته باشید یا به عبارت دیگر حسابهای خود 

را دوباره سازماندهی کنید. 
بازگشته  سنبله  برج  نشانه  به  ماه  که  اکنون   : اردیبهشت  متولد 
باشند.  داشته  تضاد  منطقتان  با  شما  احساسات  است  ممکن  است، 
تالش کردن برای حل این مشکل باعث خوشحال شدن شما نخواهد 
پیش  مختلفی  مسیرهای  در  شما  که  زمانی  حتی  اینکه  برای  شد، 
می روید نیاز دارید که هم به عقلتان رجوع کنید و هم به حرف دلتان 

گوش بدهید.
متولد خرداد : ممکن است شما یک دوست و پشتیبان توانا داشته 
باشید که به خاطر شما کار می کند، و ممکن است حتی تا االن این 
موضوع را متوجه نشده باشید. افرد دیگر وقتی پنهانی از شما حمایت 

می کنند می توانند خیلی برایتان مفید باشند. 
در  می شود  باعث  خانوادگی  مسائل  که  زمانی  امروز   : تیر  متولد 
موقعیتی استرس زا قرار بگیرید قوه تشخیص شما می تواند مفید واقع 
مدتها  که  مشکلی  این  برای  می توانید  حاال  شما  خوشبختانه  شود. 

باعث ناراحتی شما شده است راه حلی بیابید.
متولد مرداد : زمانی که شما انگیزه حرکت کردن و به جلو رفتن را 
دارید، می خاوهید که بر اساس نظریات خودتان دست به عمل بزنید. 
گاهی وقتها عاقالنه است که کمی صبر کنید و ببینید که بعداً چه 
احساسی پیدا خواهید کرد. وقتی که شما با چنین موردی مواجه می 
شوید، با احتیاط شروع کردن بهترین استراتژی است. با وجود این در 
حال حاضر نشان دادن یک واکنش سریع پاک بودن نیت شمارا نشان 

می دهد، بنابراین تردید نشان ندهید.
متولد شهریور :

 تغییر حالت های شما باعث شده است که از تمرکز کردن بر روی 
ظریف ترین جزئیات به سمت مفاهیمی کلی حرکت کنید که به نظر 
است. خوشبختانه  نامتجانس  زندگی شما  واقعی  فعالیت  با  می رسد 
و خاص  بین عمومیت  یا  اجرا کردن،  و  فرضیه  بین  زمانی که شما 
بودن تردید دارید، چیزهایی زیادی در مورد خود و جهان اطرافتان 

خواهید آموخت.
متولد مهر : 

امتحان کردن فرضیه های شما در مورد کار و تفریح امروز می تواند 
از یک گروه  اگر شما عضوی  را روشن کند.  ارتباطات مهم  از  یکی 
و  نیازهای شخصی  بین  باشد که  این  اجتماعی هستید، شاید وقت 
اهداف افراد گروه تعادل ایجاد کنید. از بحث کردن با دوستتان در 
مورد چیزهایی که شما در این مراحل یاد گرفته اید، نهراسید، این 

کار می تواند شما را به یکدیگر نزدیکتر کند.
متولد آبان : 

امروز برایتان سخت است که در مسیر ثابت باقی بمانید، برای اینکه 
هر فکر جدیدی که از ذهن شما برمی خیزد می تواند تبدیل به یک 
زنجیره از توهمات تبدیل شود که شما را به یک سیر و سفر ذهنی 
مطلوب می برند. ممکن است شما توانایی گشت و گذار کردن در طی 
رویاهای روزانه تان را داشته باشید، اما اکنون شما باید واقع بین باشید. 
از یک یا دو کار تفریحی لذت ببرید، اما اجازه ندهید فکری وسواس  

گونه نسبت به دنیای درونی تان تبدیل به مانعی برای شما شود.
متولد آذر : 

تجزیه و تحلیل بیش از حد به سئواالت شما پاسخ نمی دهد، برای 
اینکه اکنون ثابت شده است که مسیر فکری تحقیق و بررسی پایانی 
از  منسوخ شده دارد. اما ذهن شما بسیار فعال است و یک زنجیره 
کلمات بی پایان می تواند شما را به گفتن حقیقت وسوسه کند. سعی 
زبان  را خاموش کنید. فقط دریابید که  نکنید که جریانهای ذهنی 

واقعی قابل فهم در قلب شماست نه در عقلتان.
متولد دی :

 شما هنگامی که در رأس هرکاری قرار داشته اید خوب درخشیده اید، 
اما امروز امور فرعی کاماًل برای شما در اولویت قرار دارند. شما امروز 
به جای اینکه وارد جهان بیرون بشوید، بیشتر مجذوب در خانه ماندن 
و سیر و سفر کردن با رویاهایتان شده اید. پس خالقیت داشته باشید، 
کار  متافیزیک  یاری  با  دیگر  مکان  به  مکان  یک  از  کردن  حرکت 
راحت تری است، به عالوه شما را فقط محدود به یک گزینه نخواهد 

کرد.
متولد بهمن : 

شاید امروز اگر کسی از شما بخواهد که بین اختالفات همکاران یا 
تأمل  باید  اما شما  بشوید.  تردید  و  دچار شک  بدهید  نظر  دوستان 
کنید، چون شما دو طرف قضیه را می بینید و به هر حال این مشکل 
شما نیست. با این وجود این موضوع تأثیری روی کار شما ندارد و باید 
در بی طرف بودن خود یا در مقابل اصرار دیگران برای پاسخ دادن به 

آنها، سفت و محکم باشید.
متولد اسفند : 

امروز شما می توانید برقی را در چشمان اطرافیانتان تشخیص بدهید، 
این برق شما را قادر می سازد که متوجه تواناییهای آنها شده و آنها 
را برای رسیدن به آرزوهایشان تشویق کنید. حس ششم شما بسیار 
قوی است، بنابراین شما می توانید حتی قبل از اینکه کسی با شما 
صحبت کند بفهمید که به چه چیزی فکر می کند. مادامی که شما 
به نیازهای خودتان توجه می کنید توصیه می شود که دوستی وفادار 

و همراه نیز باقی بمانید.

۳
فال روز 

ملی  کمیته  اندازی  راه  از  دارو،  و  غذا  سازمان  رئیس 
ارزیابی خطر برای شناسایی مواد غذایی تقلبی خبر داد.

از دستاوردهای جدید  رونمایی  مراسم  دارایی، در  بهرام 
سازمان غذا و دارو، افزود: سازمان غذا و دارو عزم خود 
آزمایشگاه  و  دارو جزم کرده  و  غذا  در حفظ سالمت  را 
را  و غذایی  دارویی  اصالت محصوالت  دارو  و  مرجع غذا 

تأیید می کند.
فرایندها  که  است  سال   ۱۰ خوشبختانه  داد:  ادامه  وی 
در این سازمان به کمک معاونت علمی ریاست جمهوری 
فعالیت ها  قبل  دولت  در  چند  هر  است.  شده  شروع 
کمرنگ شد، اما در این دوره با اهتمام بیشتر و همکاری 
را  غذایی  مواد  سالمت  و  اصالت  موضوع  بخشی  بین 

پیگیری خواهیم کرد.
حرف های  غذایی  ایمنی  و  غذا  صنعت  در  گفت:  دارایی 
زیادی برای گفتن داریم، در فاز اول همکاری بین المللی 
با اتریش، مجارستان و هلند داشتیم و فاز دوم را با ایجاد 
ارتقای فنی  افزاری برای  افزاری و سخت  زیرساخت نرم 

را پیش بردیم.
وی افزود: در فاز سوم توسعه فناوری نوین برای شناسایی 
اینترنت  و  با کمک هوش مصنوعی  غذا  در  تقلب  سریع 
اشیا را شروع کرده ایم و کمیته ملی ارزیابی خطر را راه 

اندازی خواهیم کرد.
رئیس سازمان غذا و دارو گفت: برای اولین بار وزیری در 
وزارت بهداشت سکاندار است که به سازمان غذا و دارو 
توجه ویژه دارد و معاونت علمی ریاست جمهوری تمام قد 
کنار سازمان غذا و دارو قرار گرفته و در این دوره نگاه ما 
ویژه و علمی به غذا و دارو خواهد بود و به زودی ثمره 

آن را خواهیم دید.
وی در ادامه به جایگاه صنعت داروسازی کشور در جهان 
 ۱۰ جزو  بیوتکنولوژی  داروهای  در  افزود:  و  کرد  اشاره 

کشور اول دنیا در عمل نه به حرف هستیم.

حرف های  غذایی  ایمنی  و  غذا  صنعت  در  گفت:  دارایی 
زیادی داریم و در فاز اول همکاری بین المللی با اتریش، 
مجارستان و هلند داشتیم و فاز دوم را با ایجاد زیرساخت 
نرم افزاری و سخت افزاری برای ارتقای فنی پیش بردیم 
و  کشور  سراسر  مرجع  آزمایشگاه  تجهیز  سوم  فاز  در  و 
برگزاری دوره آموزشی بین المللی را دنبال کردیم. در فاز 
سوم توسعه فناوری نوین برای شناسایی سریع تقلبی با 
کمک هوش مصنوعی و اینترنت اشیا را شروع کرده ایم 

و کمیته ملی ارزیابی خطر را راه اندازی خواهیم کرد.
و  کرونا  و  مانند جنگ  جهانی  بحران های  در  افزود:  وی 
اپیدمی می بینیم که وضعیت غذا دچار تغییر می شود و 
در لهستان دیدیم که در جنگ جهانی دوم به خاطر گندم 
سالمت مردم به خطر افتاد. در جهان کنونی بحران غذا 
پیش بینی می شود و وقتی قیمت غذا باال می رود تقلبات 

افزایش پیدا می کند.
داشتن  ناسالم  تغذیه  گفت:  دارو  و  غذا  سازمان  رئیس 
درصد سرطان ها  که ۳۰  اثبات شده  اکنون  نیست،  هنر 
و ناباروری مردان به دلیل غذای ناسالم است و سیاست 
کالن وزارت بهداشت هم راستا با سیاست سالمت ابالغی 

رهبری و در راستای عدالت و تعالی سالمت برای بهبود 
غذای مردم است.
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جدول سودوکو
ارقام 1تا 9 را طوری قرار دهيد که 
در هر رديف، ستون و مربع های 
کوچک سه در سه فقط يک بار 
به کار روند.

جدول کلمات متقاطع

گزارش

»کشتي« رشته ورزشي پرطرفدار در جبهه ها

به گزارش »جوان« كش��تي ب��ه چند دليل 
محبوب ترين ورزش در جبه��ه بود. اول به 
خاطر رقابت تن به تن نياز ب��ه افراد زيادي 
نداش��ت و با تع��داد نفرات كم ه��م امكان 
برگزاري يك مس��ابقه كش��تي ب��ود. دوم 
آنكه فضاي كم��ي براي انجام��ش نياز بود 
و به س��ادگي مي شد زمين كش��تي را مهيا 
كرد. نكته آخر اينكه كشتي به دليل خوي 
پهلوان��ي اش كه از قديم االي��ام مورد عالقه 
ايراني ها بوده، ورزش��ي محبوب به ش��مار 

مي رفته است. 
رزمندگان در كتاب ها خوانده بودند كه مراد 
و رهبرش��ان حضرت امام خميني)ره( هم 
عالقه زيادي به اين ورزش پهلواني داش��ته 
و در جواني خودشان كش��تي مي گرفتند. 
همين مرور خاطرات ب��ه رزمندگان انگيزه 
بااليي براي كشتي گرفتن در جبهه مي داد. 
سيد هاشم حس��يني از رزمندگان باسابقه 

دفاع مقدس است كه سابقه 50 ماه حضور در 
جبهه را دارد. او به عنوان بسيجي از كارخانه 
ذوب آهن ش��اهرود به منطقه اعزام ش��ده 
بود و از نزديك ش��اهد عمليات هاي بزرگ 
زيادي بوده است. حسيني با شهيد تهراني و 
باباخاني رفاقتي صميمي داشت. او زير آتش 
عمليات سنگيني مثل رمضان با اين شهيدان 

كشتي گرفته بود. 
هاش��مي درباره كش��تي گرفتن در جبهه 
مي گويد: »با شهيد تهراني دوست صميمي 
بودم. پس��ر بس��يار با اخالص و هميشه به 
دنب��ال اداي تكليف بود. كش��تي گير بود و 
ورزش باس��تاني كار مي كرد. ايشان دو بار 
با من كش��تي گرفت. يك ب��ار در عمليات 
رمضان در زير آتش سنگين دشمن در حالي 
كه خس��تگي امانمان را بري��ده و روحيه ها 
تضعيف شده بود سر صبح آمد و با من كشتي 
گرفت. بار ديگر در عمليات والفجر3 بود كه 
درخواس��ت كش��تي گرفتن كرد. ايشان و 
شهيد باباخاني در آن عمليات از طريق گلوله 

تانك به شهادت رسيدند.«
عناي��ت اهلل رفيعي ني��ز خاطرات كش��تي 
گرفتنش با ديگر رزمندگان را اينگونه بازگو 
مي كن��د: »از وقتي در خط مقدم ش��لمچه 
مس��تقر ش��ده بوديم، درگيري ج��دي با 
عراقي ها نداشتيم. بعضي وقت ها حوصله مان 
س��ر مي رفت و يك ب��ازي چي��زي اختراع 
مي كرديم. من 16 س��ال بيش��تر نداشتم و 
سرشار از انرژي بودم. در گردانمان پسر تپلي 

بود به نام »بيت اله« كه بدن ورزيده اي داشت 
و اهل روستا بود و زورش به من مي چربيد. 
من هم دنبال فرصت مناسبي بودم كه تالفي 
كنم. بيكار داخل كانال نشس��ته بوديم كه 
ديدم، با چند نف��ر از بچه ها س��ر و كله اش 
پيدا شد. چند لحظه با تعجب نگاهم كرد و 
نزديك تر آمد. دستش را جلو آورد تا يقه ام را 
بگيرد. دستش را پس زدم. جا خورد و گفت: 
»به به! مي بينم كه دل و جرئت پيدا كردي. 

اگه راست ميگي بيا وسط كشتي بگيريم.«
با اينكه مي دانستم بازنده ام اما كم نياوردم 
و پيشنهادش را پذيرفتم. زورش آنقدر زياد 
بود كه نتوانستم تعادلم را حفظ كنم، تلوتلو 
خوران عقب رفتم. همان لحظه چش��مم 
به نقطه هاي س��ياهي افتاد كه از دور پيدا 
بود. ح��واس نگهبان ها به كش��تي گرفتن 
ما بود. خوابيدم پش��ت خاكريز و دقيق تر 
نگاه كردم. سيلي از تانك ها و ماشين هاي 

عراقي به طرفمان مي آمدند. بلند ش��دم و 
به طرف س��نگر فرماندهي دويدم. بچه ها 
خنديدند و فكر كردند كه جا زده ام. قضيه 
را به فرماندهي گزارش دادم. سريع دست 
به كار ش��دند و دس��تور تيراندازي دادند. 
عراقي ها عقب نش��يني كردن��د. اگر كمي 
ديرتر مطلع ش��ده بوديم. ماجرا يك جور 

ديگر رقم مي خورد.«
در اين ميان پدر و پس��رهايي هم بودند 
كه شرط رفتن شان به جبهه پيروزي در 
مسابقه كش��تي بود. حاج محمد حسين 
عرب رستمي، پدر شهيدان عرب رستمي 
رفتن پس��ر كوچكش به جبهه را چنين 
شرح مي دهد: »من تصميم گرفتم كه با او 
حرف بزنم و او را قانع كنم، به اصغر گفتم 
كه پسرم تو توانايي حمل كوله پشتي را 
نداري چگونه مي توان��ي به جبهه بروي؟ 
او با لبخندي شيرين در جواب من گفت: 
پدر از كجا ميداني كه من توانايي ندارم؟ 
من هم شرط گذاش��تم كه با من كشتي 
بگيرد، اگر برنده شد، به او اجازه مي دهم. 
طبق شرط من ش��روع كرديم به كشتي 
گرفتن و فقط مي ش��نيدم كه مي گفت: 
يا صاحب الزمان )عج( و يك لحظه ديدم 
روي سينه من نشس��ته. او گفت بابا مرد 
است و قولش! من هم صورت پر از عرق او 
را خش��ك كردم و به او اجازه رفتن دادم، 
بي خبر از آنكه او قباًل كارهاي جبهه خود 

را انجام داده بود.«

  احمد محمدتبريزي
رزمن�دگان در دوران دفاع مق�دس و در مواقع�ي که خب�ري از انجام عملي�ات نبود 
س�عي مي کردند به بهترين ش�كل ممكن از وقت شان اس�تفاده کنند. آنها در کنار راز 
و نياز و مطالعاتش�ان به فك�ر ورزش و تقويت جسم ش�ان هم بودند. ب�ه همين خاطر 
براي حف�ظ آمادگي جسماني ش�ان رو به ورزش ه�اي مختلفي مي آوردند ت�ا در کنار 
تفريح، سالمتي ش�ان را هم حفظ کنند. برگزاري مس�ابقات کش�تي و فوتبال يكي از 
ورزش هاي پرطرفدار در جبهه بود که بين رزمندگان، دوس�تداران بس�ياري داشت.   صغري خيل فرهنگ

اولين شهيد بي سر از لش�كر فاطميون قم، 
شهيد س�يد احمد حس�يني اس�ت، متولد 
1366 در کش�ور افغانس�تان. مهاج�ري که 
مهاجر الي اهلل شد و در جبهه مقاومت اسالمي 
به شهادت رس�يد. احمد حس�يني در اوج 
موفقيت هاي زندگان�ي اش بود که عزمش را 
جزم کرد تا به صف مدافعان حرم بپيوندد. او 
که تحصيلكرده رشته زبان انگليسي بود و با 
وجود شغل پيمانكاري ساختمان، از درآمد 
خوبي برخوردار بود، آرام�ش دل بيقرارش 
را در آش�وب جبهه حق عليه باطل جس�ت 
و عازم ش�د. گفت و گوي ما با زينب س�ادات 
حسيني همسر و همسنگر جوان اين شهيد 
جبهه مقاومت اس�المي را پي�ش رو داريد. 

با شهيد حسيني در ايران آشنا شديد 
يا در افغانستان؟

احمد 13سال بيشتر نداشت كه از پدر و مادرش 
در افغانستان جدا شد و به ايران آمد. من متولد 
سال 1370 در ايران هستم اما احمد متولد سال 
1366 در افغانستان بود. شهيد پسرعمه من بود 
و از آنجايي كه در ايران تنها بود، پدرم همراهي 
و حمايتش كرد ت��ا درس بخوان��د و كار كند. 
خانواده ما بسيار مذهبي بود. مدتي بعد زماني 
كه در كالس سوم راهنمايي مشغول به تحصيل 
بودم،   احمد من را از پدرم خواستگاري كرد. اما 
پدرم با اين ازدواج ما موافقت نكرد و گفت: سن 
دخترم كم است. احمد بارها و بارها آمد و رفت 
اما پدر نپذيرفت و نهايتاً حضور پدر و مادرش را 
شرط گذاشت. احمد پدر و مادرش را هم آورد، 
آن زمان من اول دبيرستان بودم. بعد هم آنها را 
فرستاد كربال و باز به افغانس��تان بازگشتند. تا 
اينكه من ديپلم گرفت��م و با حضور خانواده اش 
در سال 1389 ما با هم ازدواج كرديم. آن زمان 
احمد پيمانكار س��اختمان بود و در رشته زبان 

انگليسي تحصيل مي كرد. 
همسر شما ش�غل آزاد داشت، چطور 
شد که س�ر از جبهه مقاومت اسالمي 

درآورد؟
همه س��رگرمي و دلخوش��ي من و احمد بعد 
از ازدواج ش��ده ب��ود زي��ارت ح��رم حض��رت 
معصومه)س( و جمكران و مزار شهدا و باالخص 
شهيد مهدي زين الدين. همسرم ارادت خاصي 
به اين شهيد بزرگوار داشت. خودش هم آرزوي 
شهادت داش��ت. به ياد دارم يك بار براي اداي 
نماز عيد فطر س��ال 1391 به صحن جمكران 
رفته بوديم. بع��د از نماز ك��ه اطرافمان خلوت 
ش��د، احمد متوجه حاج آقايي شد كه جلوتر از 
ما نشسته بود. احمد گفت چقدر شبيه آيت اهلل 
بهجت هس��تند. گفت��م نگو آدم ي��ك حالتي 
مي ش��ود، گفت برويم پيشش��ان. رفتيم حاج 
 آقايي بودند بسيار مؤمن و نوراني. احمد گفت 
حاج آقا برايمان دعا كن. گفت چه دعايي كنم. 
گفت دعا كن عاقبت بخير شويم. حاج آقا سرش 
پايين بود گفت چه جور عاقبت بخيري؟ گفت 
حاج آقا دعا كن شهيد بشوم. حاج آقا گفت ان 
شاءاهلل. ان شاءاهلل كه زندگي خوبي داشته باشيد 
با بچه هاي صالح و بعد شهيد شوي. احمد گفت 
نه حاج آقا من مي خواهم االن كه طعم شيريني 
زندگي را مي چشم، حاال كه براي به دست آوردن 
همسرم چند سال صبر كردم و جنگيدم، حاال 
كه پدر و مادر در كنارم هستند و شغل و در آمد 
خوبي دارم، شهيد شوم. ايشان در پاسخ احمد 
گفت: فقط همين قدر به شما بگويم كه خيلي به 

هم دل نبنديد. يكي از شما، آن يكي را از دست 
مي دهد. روز عيد فطر بود و احمد خوش��حال 
لبخند مي زد. اما من يك دلهره عجيبي داشتم. 
مدتي بعد من يك تصادف شديد داشتم و احمد 
خيلي ترسيده بود. فكر مي كرد من را از دست 
مي دهد. روزها از پس هم گذش��ت تا آبان ماه 

سال 1392 رسيد. 
پس پيش زمينه هاي رفتن را داشت، اما 

چطور اقدام به اعزام کرد؟
يك بار ك��ه احمد در حال گ��وش كردن اخبار 
پرس تي وي بود )انگليسي اش در حد تافل بود( 
اخبار را براي من هم ترجمه مي كرد. خبر هاي 
خوبي نبود. خبر حمله تروريست ها و تهديدشان 
براي تعدي به حريم خانم حضرت زينب)س( 
پخش مي شد. بعد از ترجمه اخبار رو به من كرد 
و گفت االن كه راحت سرمان را مي گذاريم روي 
بالش و مي خوابيم و يك صداي بوق ماشين هم 
آزارمان نمي دهد، به خاطر امنيت است. اما در 
عراق و سوريه اينطور نيست. آنها مي خوابند اما 
پدر نمي داند صبح فرزندانش را خواهد ديد يا نه 
يا عاقبت اهل خانه اش چه مي شود. وقتي يك 
ماشين مشكوك مي بينند مي گويند نكند اين 
منفجر شود يا فردي كه از روبه رو مي آيد نكند 
داعشي باشد و بخواهد خودش را منفجر كرده 
و عمليات انتحاري انج��ام دهد. اينطور زندگي 
كردن خيلي س��خت اس��ت. خوب به ياد دارم 
اين حرف را همان اوايل ازدواجمان هم مي زد. 
مي گفت شب عاشورا كه امام چراغ ها را خاموش 
كرد تا هر كسي بخواهد برود، دوست دارم خدا 
هم چنين امتحاني از من بگيرد، ببينم من از آن 
دست افرادي هستم كه در تاريكي شب اربابم را 
رها مي كنم و مي روم يا نه در ركابش مي مانم و 
شهيد مي شوم. آبان سال 1392 بود كه تصميم 

جدي براي رفتن گرفت. 
به نظر شما رفتنش از سر احساسات بود 
يا بصيرت الزم را داش�ت؟ شما چطور 

راضي به رفتنش شديد؟
احمد خيلي درب��اره رفتنش تحقيق كرده بود. 
در مورد سوريه و اتفاقاتي كه در آنجا رخ مي داد 
بس��يار مطالعه مي كرد. يكي از بس��تگانش با 
وجود س��ن كم به منطقه رفته بود اما قسمت 
تداركات كار مي كرد. م��ن و احمد به خانه آنها 
رفتيم. نامش محس��ن بود. احمد از آقا محسن 
خواست تا عكس ها و فيلم هاي سوريه را نشان 
بدهد. ايشان هم نشان داد تا جايي كه داعشي ها 
سر شيعيان را مي بريدند به من گفت شما نبين 
تاب و طاقتش را نداري. گفتم خب بگذار ببينم 
س��عي مي كنم طاقت بياورم و ديدم. آن ش��ب 
تا صبح فك��ر مي كردم يعني چه؟ نه مي ش��ود 
به آنها گفت آدم  نه مي ش��ود نام حيوان بر آنها 
گذاش��ت. با خودم گفتم آن اش��قيا در كربال با 
نوه پيامبر چنين كاري كردند پس چه توقعي 
مي ش��ود از آنها داش��ت. آنها مي خواهند نسل 
شيعه و نشانه هاي كربال را از بين ببرند. هدفشان 
حريم اهل بيت است. نيمه هاي شب بود احمد 
را بيدار كردم گفتم برايم حرف بزن دارم ديوانه 
مي ش��وم. احمد هم براي من حرف زد و گفت 
اگر آن زمان كساني كه بعد از عاشوراي حسين 
بن علي )ع(  يالثارات الحس��ين س��ر دادند به 
كمك امام حسين)ع(  مي رفتند عاشورا اتفاق 
نمي افتاد. خب كمك نكردند و ياري نرساندند. 
زمان اسارت خانم هم طعنه و كنايه زدند. احمد 
با گريه همه اين حرف ها را برايم تكرار مي كرد. 
همه اينها نشانه هاي هجرت و جهادش را برايم 
بيش��تر تداعي مي كرد. مي گف��ت آنچه از خدا 

خواستم دارد به حقيقت نزديك مي شود. حس 
مي كنم كه حضرت زينب)س( صدايم مي كند. 
گفتم نه احمد مادر و پدرت پير هستند. تازه اول 
زندگي مان اس��ت. احمد گفت به من چند ماه 
فرصت بده من قانعت مي كنم. گفتم اگر قانعم 
كردي م��ن مي گذارم كه ب��روي. حرف هايش 
را خ��وب درك مي ك��ردم ام��ا آن وابس��تگي 
نمي گذاشت. حس مي كردم دلم خالي مي شود. 
مي دانستم اگر برود ديگر بازگشتي ندارد. احمد 
اما مقدمات كارهايش را هم انجام داد. زبان عربي 
را هم آموخت و وصيتنامه اش را هم نوشت. همه 
حرف ها و حركاتش و آن دل بيقرارش قانعم كرد 

و من رضايتم را اعالم كردم. 
 از آخرين روز همراهي تان با ش�هيد و 

لحظات جدايي برايمان بگوييد. 
26 بهمن كه روز اعزامش بود، رفتيم به مادرش 
س��ر زديم و گفت كه من مي خواهم به سوريه 
بروم. آنها خنديدند و اصاًل جدي نگرفتند. يك 
روز قبل از اعزام من را برد سينما. گفت زينب من 
اين سكانس را همينطوري انتخاب نكردم. نام 
فيلمش بوي گندم بود و روايت زني كه همسرش 
را از دست داده بود. بعد از سينما آمديم بيرون. 
احمد گفت كه زينب تو اينجوري نكني ها، من 
آنقدر از تو پي��ش همكاران، دوس��تان و خانم 
حضرت زينب)س( تعريف كردم و گفتم خانم 
صبور و محكمي دارم كه اگر بي تابي كني آبرويم 
مي رود. من در حالي كه اشك مي ريختم گفتم 
تاب ندارم. احمد گفت نه دوست داشتن هايت 

را اولويت بندي كن. من را دوست داري، پدر و 
مادرت را باالتر. ائمه را باالتر و از همه باالتر خدا 
را دوست داري. من و پدر و مادرت را يك زماني 
از دست خواهي داد ولي ائمه و خدا را از دست 
نخواهي داد. وقتي اولويت بندي كني، تحملش 
برايت آسان مي شود. من گريه كردم. گفت من 
دلسرد نمي شوم و مي روم. من تو را خيلي دوست 
دارم اما خيلي ببخشيد خيلي ببخشيد حضرت 

زينب)س( را بيشتر از تو دوست دارم. 
و اين دوست داشتن و عشق به اهل بيت 

کار خودش را کرد؟ 
بله، دقيقا من كوله پش��تي اش را آماده كردم. 
دفتر خاطرات مشتركي هم داشتيم كه هر كدام 
از ما وقت تنهايي براي نف��ر ديگر خاطراتش را 
مي نوشت. آن دفتر را هم گذاش��تم. احمد آن 
روز ب��از برايم صحبت كرد و گف��ت من خوابي 
ديدم تا امروز هم به شما نگفتم من بايد بروم. از 
من خواست تا مانند همسر وهب نصراني باشم. 
گفت محكم باش، پدر و مادرم پير هستند و به 
تو نگاه مي كنند. به من گفت اصرار نكن پيكرم 
را ببيني. اجازه بده همي��ن چهره اي كه لحظه 
خداحافظي در ذهن��ت نقش مي بن��دد براي 
هميش��ه بماند. 26 بهمن بود ك��ه رفت. بعد از 
13 روز در شب ميالد حضرت زينب)س( زنگ 
زد تا تولدم را هم تبريك بگويد. بعد از آن گاهي 
تماس مي گرفت و از غربت حرم برايم مي گفت 
و از لزوم حضور رزمندگان مدافع حرم و از اين 

مسائل حرف مي زد. 
آخري�ن مرتب�ه اي که با ه�م همكالم 

شديد، چه زماني بود؟ 
آخرين آن هم 8 فروردين ماه 1393بود. گفت: 
براي 13 بدر مي آيم. كلي س��وغاتي خريدم و 
برگه مرخصي هم از فرمانده گرفتم. يك ساعت 
بعد زنگ زد و گفت زينب ج��ان يك عملياتي 
اس��ت در تپه ه��اي الذقيه، مرز بين س��وريه و 
تركيه كه اگر خدايي نكرده باز ش��ود از تركيه 
س��الح و نفرات مي آورند و اين ب��راي جبهه ما 
خوب نيس��ت. اكثر بچه ها به مرخصي رفته اند 
و نيروي چنداني نداري��م. ارتش جاي ديگري 
است و فرمانده ابوحامد گفته است كه داوطلب 
مي خواهي��م. گفت من مي خواه��م بمانم. اگر 

بمانم كاًل مي شويم 13نفر. 
عكس العمل شما چه بود؟

من گفت��م: نه احم��د 12 با 13 نف��ر چه فرقي 
مي كند؟ گفت: خيل��ي فرق مي كن��د. گفتم: 
باشد پس يعني كي مي آيي؟ گفت: اگر شهيد 
نش��وم بعد از عمليات. بع��د خداحافظي كرد و 

حالليت گرفت. 
در آن لحظات آخر سفارش�ي برايتان 

نداشت؟
احمد گف��ت بع��د از ش��هادت م��ن حرف ها 
و كنايه هاي زي��ادي مي ش��نوي. اينجا بچه ها 
مي گويند كه بعد از ما به خانواده هايمان حرف 
و طعنه مي زنند. تحمل كن ما كه از خانم باالتر 
نيستيم. به ايش��ان مي گفتند خارجي...گريه 
كردم. گفت مراقب باش حرف مردم نلرزاندت. 
خواس��تي گريه كني در تنهايي ب��راي كربال و 
حضرت زينب)س( گريه كن. بعد هم كه خبر 
ش��هادتش را برايمان آوردند. احم��د در تاريخ 
18 فروردين ماه سال 1393 شهيد شد. شهيد 
بي سر كربالي حسين بن علي. تشخيص پيكرش 
با دي ان اي انجام شد. از 18 فروردين ماه تا 18 
ارديبهشت ماه تأييد خبر شهادتش طول كشيد. 

بدترين روزهاي عمرم را گذراندم. 
از شهيد حسيني به عنوان اولين شهيد 

بي سر قم نام مي برند. 
بله، گويي بعد از ش��هادت، پيكرش به دس��ت 
داعشي ها مي افتد و آنها س��رش را از بدن جدا 
مي كنند و هم��ه همرزمانش از ب��االي تپه اي 
اين لحظات را مش��اهده مي كنند. اما كاري از 
دستشان برنمي آمده است. 10 روز منطقه دست 
دش��من بود. بعد از آن پيك��ر را برمي گردانند. 
چند روزي پيكر در ح��رم حضرت زينب)س( 
مي ماند و بعد پيكر اش��تباهي به مشهد اعزام و 
در حرم طواف مي ش��ود. بعد به قم آورده و در 
حرم بهشت معصومه)س(  همراه با پيكر شهيد 
حسين فياض تشييع شد. به من و مادرش اجازه 
داده نشد تا پيكر بي سر احمد را ببينيم. من ياد 
وصيت احمدم افتادم ك��ه مي گفت اصرار نكن 
پيكرم را ببيني. اجازه ب��ده همين چهره اي كه 
لحظه خداحافظي در ذهنت نقش مي بندد براي 

هميشه بماند. 

گفت وگوي »جوان« با زينب سادات حسيني، همسر اولين شهيد بي سر مدافع حرم فاطميون سيد احمد حسيني

همسرم به من گفت تو را دوست دارم
 اما حضرت زينب )س( را خيلي بيشتر
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حل جدول 3100

قاتل محیط بانان فارس دستگیر شد
باختن  به جان  اشاره  با  فارس  استان  انتظامی  فرمانده   
در  بوانات  زیست  محیط  همیار  یک  و  بان  محیط  یک 
و  قاتل  گفت:  شکارچیان  با  خردادماه  ششم  درگیری 

همدست وی در این پرونده، دستگیر شدند.
خبری  نشستی  در  شنبه  سه  حبیبی  رهام بخش  سردار 
یادآور شد: ششم خردادماه سال جاری یک فقره درگیری 
کوه های  ارتفاعات  در  محیط بانان  و  شکارچیان  بین 
حفاظت شده “دره باغ” شهرستان بوانات صورت گرفت 
که منجر به آسمانی شدن دو محیط بان و زخمی شدن 
دیگر همکارشان شده بود که ماموران انتظامی اقدامات 
برای شناسایی و دستگیری ضاربان شروع  را  فنی خود 

کردند.
وی افزود: ماموران پلیس آگاهی از همان لحظات اولیه 
در  شدند  موفق  پلیسی  و  تخصصی  تحقیقات  با  وقوع 
شکار  برای  که  همدستش  و  قاتل  روز  چهار  از  کمتر 
و  درگیر  محیط بانان  با  و  بودند  رفته  کوه  به  غیرمجاز 
اقدام به تیراندازی کرده بودند را شناسایی و آنان را در 

مخفیگاهشان دستگیر کنند.
فرمانده انتظامی استان فارس با اشاره به اینکه قاتل ۳۲ 
ساله و سابقه دار به همراه همدست ۳۱ ساله خود علت و 
انگیزه قتل را شکار غیرمجاز اعالم کردند، گفت: متهمان 

برای سیر مراحل قانونی روانه دادسرا شدند.
مخفیگاه  از  بازرسی  در  اینکه  بیان  با  “حبیبی”  سردار 
مقداری  و  غیرمجاز  شکاری  سالح  قبضه  یک  متهمان 
دوستداران  و  شهروندان  از  شد،  کشف  مربوطه  مهمات 
محیط زیست خواست در صورت مشاهده هرگونه تخلف 
در زمینه های مختلف زیست محیطی مراتب را به مرکز 
اسرع  در  تا  کنند  اطالع رسانی  پلیسی ۱۱۰  فوریت های 

وقت رسیدگی شود.
تفهیم اتهام به متهمین قتل دو محیط بان

کل  دادگستری  روابط عمومی  گزارش  بر  بنا  همچنین 
محیط  قتل  به  مظنونین  اعتراف  از  پس  فارس،  استان 
بانان در شهرستان بوانات رئیس کل دادگستری استان 
فارس از تفهیم اتهام مشارکت در قتل عمدی دو محیط 
بان در حین انجام وظیفه سازمانی به متهمین دستگیر 

شده خبر داد.
ضمن  موسوی  کاظم  سید  المسلمین  و  االسالم  حجت 
تسلیت وقوع این حادثه تلخ و شهادت محیط بان و همیار 
محیط زیست گفت: با حضور مقام قضایی ظهر سه شنبه 

متهمین به ارتکاب قتل اعتراف کردند .
وی با بیان اینکه از شب وقوع حادثه دستورات ویژه ای 
جهت  کشف همه ابعاد و انگیزه احتمالی قاتل و همدست 
وی صادر گردید گفت: پرونده به صورت ویژه رسیدگی و 
پس از صدور کیفرخواست در دادگاه کیفری یک استان 

فارس خارج از نوبت مورد رسیدگی قرار خواهد گرفت.
این مقام قضایی استان با بیان اینکه شکایت محیط بان 
سالح  توسط  عمدی  جرح  اتهام  و  اخذ  حادثه  مجروح 
پرونده در  تفهیم شده است گفت:  به متهمین  نیز  گرم 
دبیر خانه پرونده های مهم استان ثبت و با نظارت ویژه 
رسیدگی  وقت  اسرع  در  استان  قضایی  ارشد  مدیریت 

خواهد شد.
پور  بهرامی  رضا  و  و  بان  محیط  فرهمند  محمد  پیکر 
دهم  شنبه  سه  روز  فارس  استان  زیست  محیط  همیار 
خردادماه جاری با حضور اقشار مختلف مردم و مسئوالن 
کشوری و استانی در حرم مطهر حضرت احمد بن موسی 

شاهچراغ )ع( در شیراز تشییع شد.
شهرستان بوانات در فاصله ۲۳۱ کیلومتری  شمال شرقی 

استان فارس واقع است.

خبر

جدول 3101

که  مطلب  این  عنوان  با  اعصاب،  و  مغز  متخصص  یک 
است،  نشده  کشف  اس  ام  بیماری  قطعی  درمان  تاکنون 

گفت: عالئم بیماران ام اس با یکدیگر متفاوت است.
بیمارستان  نورولوژی  بخش  رئیس  عظیمیان  مجتبی 
رفیده  توانبخشی  بیمارستان  افزود:  رفیده  توانبخشی 
همزمان با دارو درمانی، خدمات توانبخشی به بیماران ام 

اس ارائه می دهد.
بعد بسیار مهمی  توانبخشی،  ارائه خدمات  ادامه داد:  وی 
در کنار دارو درمانی بیماران ام اس است که مورد غفلت 
درمان  در  رفیده  بیمارستان  اصلی  اولویت  اما  واقع شده، 
بیماران ام اس، بر مبنای خدمات توانبخشی است، چرا که 
نه دارو درمانی بدون توانبخشی، درمان قطعی است و نه 
توانبخشی، به تنهایی می تواند کمک کننده بیماران ام اس 
باشد، بلکه تلفیقی از این خدمات، می تواند به درمان این 

بیماران کمک کند.
سالمت  و  توانبخشی  علوم  دانشگاه  علمی  هیأت  عضو 
به  می تواند  اس،  ام  بیماران  توانبخشی  افزود:  اجتماعی 
آن  پروتکل های  انجام شود که  بستری  و  صورت سرپایی 
در دنیا تعریف شده و خوشبختانه از چند سال پیش، این 
تفکر در بیمارستان تخصصی رفیده هم ایجاد شده است و 
بخش های بستری و سرپایی خاص این بیماران راه اندازی، 
و برنامه توانبخشی خاص بیماران ام اس اجرا می شود که 
طبق مشاهدات، این خدمات بسیار مؤثر بوده و بیماران هم 

از آن استقبال می کنند.
عالئم  اینکه  به  توجه  با  داد:  توضیح  همچنین  عظیمیان 
بیماران ام اس با یکدیگر متفاوت است، تیم درمان شامل 
درمانی،  گفتار  فیزیکی،  طب  فیزیوتراپی،  متخصصان 
اورولوژی، گوارش، و  کاردرمانی، روانشناسی، روانپزشکی، 
ارزیابی  به  دارد،  بعهده  را  تیم  رهبری  که  اعصاب  و  مغز 
بیماران،  از  یک  هر  شرایط  اساس  بر  و  پرداخته  بیماران 

خدمات توانبخشی به آنان ارائه می دهد.
اس  ام  بیماری  تعریف  در  اعصاب  و  مغز  متخصص  این 
گفت: گرفتگی بافت های گوناگون که با نام اختصاری »ام 
در  که  است  التهابی  بیماری  یک  می شود،  شناخته  اس« 
نخاع،  و  مغز  در  عصبی  سلول های  میلین  غالف های  آن 
آسیب می بینند. و چون بافت میلین، باعث انتقال پیام های 
بافت،  این  در  التهاب  با  است،  عصبی  دستگاه  در  عصبی 
انتقال پیام های عصبی نیز با مشکل مواجه شده و عالئم 
بافت میلین است،  التهاب در  از  ناشی  بیشتر  بیماری که 

بروز می کند.
عظیمیان با اشاره به اینکه تا کنون علت ایجاد این بیماری 
کشف نشده است، اظهار داشت: متأسفانه در حال حاضر 
هیچ دلیل قاطع و یا علت خاصی برای ایجاد این بیماری 
شناخته نشده است، اما نتایج برخی از مطالعات، به ارتباط 
افراد اشاره دارند، و  با میزان ویتامین D در  این بیماری 
اینکه شاید کمبود ویتامین D، بتواند از دالیل ایجاد این 

بیماری باشد، ولی هنوز دلیل قطعی برای این ادعا وجود 
ندارد و تحقیقات در این زمینه ادامه دارد.

وی در ادامه به عوامل تشدید کننده بیماری ام اس اشاره 
کرد و افزود: طبق تحقیقات انجام شده، »گرما و استرس 
شدید« این بیماری را تشدید می کنند و »مصرف سیگار«، 
عالئم بیماران مبتال به ام اس را ۱۰ برابر افزایش می دهد 

و یا باعث ایجاد حمله در آنان می شود.
با  گفت:  و  پرداخت  بیماری  عالئم  به  ادامه  در  عظیمیان 
توجه به اینکه این بیماری، کل دستگاه عصبی را درگیر 
می کند، عالئم متعددی را نیز شاهد هستیم که بارزترین 
راه  و  تعادل  اختالالت  حرکتی،  چشمی،  عالئم   “ آنها، 
رفتن، عالئم حسی، مشکالت کنترل ادرار و مدفوع، عالئم 

شناختی و افسردگی “ است.
بیماری  قطعی  درمان  امروز  به  تا  اینکه  به  اشاره  با  وی 
ام اس کشف نشده است، افزود: اغلب درمان ها برای این 
درمان  سیر  در  می تواند  که  است  درمان هایی  بیماری، 
مؤثر باشد و عالوه بر آن، عالمت درمانی و توانبخشی نیز 
انجام می شود. وی ادامه داد: برخی از داروها سیر بیماری 
شدیدتر  فازهای  به  ورود  حداقل  یا  و  می کنند  کنترل  را 
این  تمام  خوشبختانه  می اندازند.  تأخیر  به  را  بیماری 
داروها که مستقیماً بر روی سیر بیماری تأثیر می گذارند، 
در کشور ما موجود است و مورد استفاده قرار می گیرد و 
نوع دیگر داروها، داروهایی است که برای عالمت درمانی 
استفاده می شوند، که داروهای جانبی می باشند و در کنار 
داروهای اصلی، به بیمار تجویز می شوند، برای مثال، زمانی 
که بیمار اسپاسم عضالنی دارد، به رفع اسپاسم می پردازیم 
و یا اگر عالئم روحی و روانی پیدا کرده باشد، آن را کنترل 
می کنیم و به عبارتی، این داروها به طور مستقیم روی سیر 
بیماری اثر ندارند، اما عالئم بیماری را کنترل می کنند تا 

بیمار بتواند زندگی بهتری داشته باشد.

با توجه به سیر متفاوت بیماری،  عظیمیان اظهار داشت: 
انواع مختلفی از بیماری تعریف می شود، برای مثال، نوع 
یک، حمله بیماری به صورت رفت و برگشتی است، یعنی 
یک حمله ایجاد می شود، عالئم کاماًل بهبود پیدا می کند 
بیافتد.  اتفاق  دیگر  دوباره یک حمله  است،  بعد ممکن  و 
حمله ای  وقتی  که  است  اینگونه  بیماری،  از  دیگری  نوع 
ایجاد می شود، همان حمله اول شروع به پیشرفت می کند، 
و بعضی مواقع، حمله ی اول مقداری بهبود پیدا می کند، 
حمله  یک  وارد  دوباره  و  نمی شود  بهتر  کاماًل  بیمار  ولی 

دیگر می شود.
بیماری،  مختلف  سیرهای  وجود  دلیل  به  افزود:  وی 
بیمار  وقتی  البته  که  است،  مشکل  بیماران  دسته بندی 
زیر نظر پزشک باشد، شرح حال گرفته می شود و به طور 
مرتب، ویزیت شده و نهایتاً، مشخص می شود که بیمار جزو 

کدام دسته است.
اجتماعی،  سالمت  و  توانبخشی  علوم  دانشگاه  استاد  این 
نیز  اس  ام  بیماران  برای  توانبخشی  خدمات  در خصوص 
گفت: این بعد از درمان، متأسفانه مورد غفلت قرار گرفته، 
و مراکز توانبخشی که به این بیماران ارائه خدمات سرپایی 
بیمارستان  از  غیر  به  و  هستند  محدود  بسیار  می دهند، 
توانبخشی رفیده، هیچ بیمارستانی در کل کشور خدمات 

بستری توانبخشی به این بیماران ارائه نمی دهد.
برای  بهداشت  وزارت  برنامه  به  حال  عین  در  عظیمیان 
اشاره  استان ها  مراکز  در  رفیده  مشابه  مراکز  گسترش 
در  پزشکی  علوم  دانشگاه های  هماهنگی  با  افزود:  و  کرد 
اصفهان، مشهد  زنجان،  استان ها همچون  مراکز  از  برخی 
و شیراز، برنامه اختصاص ۵ درصد تخت های بیمارستان ها 
به خدمات توانبخشی اجرا می شود تا با استفاده از الگوی 
توانبخشی رفیده، خدمات تخصصی  بیمارستان  استاندارد 

توانبخشی در فاز بستری نیز در کشور گسترش یابد.

عوامل تشدید کننده بیماری ام اس/ از استرس و گرما تا سیگار

رئیس سازمان غذا و دارو عنوان کرد؛

علت ۳۰ درصد سرطان ها 
ناشی از غذای ناسالم است

اینکه  بر  تاکید  با  مو،  و  پوست  متخصص  یک 
طبیعی  عملکرد  بر  هوا  آلودگی  و  ریزگردها 
پوست تاثیر دارند، گفت: افت عملکرد حفاظتی 
پوست و افزایش نفوذ پذیری یکی از مهم ترین 

اثرات ریزگردها و آلودگی هوا است.
رضا رباطی، با اشاره به اینکه ریزگردها و گرد و 
غباری که باعث آلودگی هوا شده، اثرات مخربی 
بر پوست دارند اظهار کرد: آالینده های محیطی 

بر  می توانند  آلودگی  تشدید  زمان  در  خصوصاً 
سالمت پوست اثرگذار باشد.

ارگان  خارجی ترین  پوست  که  این  بیان  با  وی 
دارد  نیز  توجهی  قابل  وسعت  که  است  بدن 
افزود: میزان مواجه پوست با آالینده ای محیطی 
نظر سالمت  از  در دراز مدت می تواند  خصوصاً 

پوست زیانبار باشد.
عضو هیئت علمی دانشگاه با تاکید بر این که به 
لحاظ عملکردی آلودگی هوا و غلظت آالینده ها 
تأثیراتی بر عملکرد طبیعی پوست دارند، هشدار 
افزایش  و  پوست  حفاظتی  عملکرد  افت  داد: 
ریزگردها  اثرات  مهمترین  از  یکی  پذیری  نفوذ 

و آلودگی هواست.

حفاظتی  عملکرد  در  اختالل  داد:  ادامه  رباطی 
را  بیماری ها  از  وسیعی  طیف  می تواند  پوست 
ایجاد و یا بیماری های زمینه ای پوستی را تشدید 
حساسیت های  انواع  اینکه  بیان  با  وی  کند. 
شایع ترین  از  اگزمایی  ضایعات  یا  پوستی 
و  هوا  آلودگی  از  ناشی  پوستی  بیماری های 
ریزگردها است، ادامه داد: ضایعات اگزمایی در 
افرادی که زمینه ابتالء به این بیماری را دارند 
به  می شود.  تشدید  هوا  آلودگی  بروز  زمان  در 
و  یا عود  تشدید  مو،  و  پوست  استاد  این  گفته 
حتی بروز بیماری های پوستی در زمان آلودگی 
هوا می تواند گروه های حساس، خصوصاً کودکان 

را بیشتر تهدید کند.

خشکی شدید پوست، خارش و قرمزی بخشی 
اثر  در  پوستی  حساسیت های  بالینی  نمای  از 
هیئت  عضو  که  است  ریزگردها  و  هوا  آلودگی 
علمی دانشگاه علوم پزشکی شهید بهشتی به آن 
اشاره کرد. رباطی توصیه کرد: در روزهایی که 
غلظت آالینده ها و ریزگردها باال است، از تردد 
طوالنی در فضای باز و آلوده خودداری کنید چرا 
که مدت زمان مواجه و غلظت آالینده ها در بروز 

ضایعات پوستی اثر دارد.
طوالنی  مدت  برای  چنانچه  اگر  داد:  ادامه  وی 
در معرض آالینده های محیطی و ریزگردها قرار 
گرفتید با شستشوی پوست تراکم آلودگی را در 

سطح پوست کاهش دهید.

متخصص پوست و مو مطرح کرد؛
ردپای ریزگردها 

در بروز عارضه های پوستی



امام رضا علیه السالم
هر که دوست دارد که خدا را بی پرده ببیند و خدا نیز بی پرده به او بنگرد، 

باید آل محّمد را دوست بدارد و از دشمن آنان بیزاری بجوید، 
و از امام مؤمنان آنان پیروی کند. در این صورت، چون روز قیامت شود، 

خداوند بی پرده به او می نگرد و او خدا را بی پرده می بیند.
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یافته جدید محققان فرانسوی؛
مورچه ها 

در آینده سرطان را تشخیص می دهند
برخی از حیوانات، مانند سگ ها و موش ها، بینی های 
بسیار حساسی دارند که می توانند بیماری را بو کنند.

فرانسوی  دانشمندان  مطالعات،  این  از  الهام  با 
بسیار  آیا موجودات  بررسی کنند که  تصمیم گرفتند 
مشهور  خود  بویایی  قدرت  دلیل  به  که  کوچک تری 
را  کار  همین  می توانند  نیز  مورچه ها،  مانند  هستند، 

انجام دهند.
از  مطالعه  ارشد  محقق  پیکرت«،  »باپتیست  دکتر 
بویایی  از  پاریس، می گوید: »استفاده  دانشگاه سوربن 
با  نیست.  جدیدی  ایده  بیماری ها  تشخیص  برای 
یاد  می توانند  خوب  چقدر  مورچه ها  اینکه  دانستن 
توانایی  می کنند،  استفاده  بویایی  از  چگونه  و  بگیرند 
بیماری ها  تشخیص  و  یادگیری  برای  را  مورچه ها 

آزمایش کردیم.«
در حالی که این موضوع هنوز با استفاده بالینی واقعی 
فاصله دارد، می تواند روزی به جایگزینی ارزان تر و در 

دسترس برای تشخیص سرطان منجر شود.
 )VOC( فّرار  آلی  ترکیبات  سرطانی،  سلول های 
می سازند؛ مواد شیمیایی آلی که بو دارند و می توانند 
عمل  تشخیص  برای  زیستی  نشانگرهای  عنوان  به 

کنند.
برای آموزش مورچه ها برای هدف قرار دادن VOCها، 
محققان سلول های سرطان سینه و سلول های سالم را 
در یک ظرف قرار دادند، اما سلول های سرطانی شامل 

یک داروی شیرین بود.
این تکنیکی است که دانشمندان آن را شرطی سازی 
خنثی  محرک  یک  می نامند.  پاولویی  یا  کالسیک 
است  )غذا( همراه  دوم  با یک محرک  )بوی سرطان( 
انجام  بار  از چند  را تحریک می کند. پس  که رفتاری 
این کار، مورچه متوجه می شود که محرک اول محرک 
دوم را به همراه دارد و به امید یافتن غذا به دنبال بو 

می گردد.
پس از تکمیل آموزش، محققان بوی یاد گرفته شده 
و بوی جدیدی را به مورچه ارائه کردند، این بار بدون 

پاداش.
پیکرت می گوید: »اگر گرسنه باشید و بوی نان تازه را 
نانوایی خواهید شد.  نزدیکترین  وارد  استشمام کنید، 
این همان مکانیزمی است که مورچه ها از آن استفاده 

می کنند، یعنی بوی نان تازه برابر با غذا است.«
می توانند  سگ ها  که  می کنند  خاطرنشان  محققان 
شناسایی  مشابه  تکنیک  از  استفاده  با  را  VOCها 
می کشد.  طول  آزمایش  صدها  و  ماه ها  اما  کنند، 
مورچه های F. fusca به سرعت یاد می گیرند و تنها 

به سه آزمایش آموزشی نیاز دارند.
به گفته محققان، اینکه آیا یافته های تحقیقات جدید 
منجر  تشخیص سرطان  برای  واقعی  ابزار  به  می تواند 
روی  بر  تنها  مطالعه  این  است.  دشوار  خیر،  یا  شود 
سلول های سرطانی خالص در آزمایشگاه متمرکز شد و 

نه سلول هایی که در بدن انسان رشد می کنند.

محققان سوئدی می گویند؛
بازی های ویدئویی 

موجب تقویت هوش کودک می شوند
ویدیویی  بازی های  که  باورند  این  بر  اغلب  مردم 
ذهن بچه ها را خراب می کنند، اما یک مطالعه جدید 
می تواند  موضوع  این  عکس  که  می کند  استدالل 

صادق باشد.
با  است  ممکن  واقع  در  کودکان  محققان،  گفته  به   
تقویت  مغزشان  ویدئویی،  بازی های  ساعت ها  انجام 

شود.
که  سال   ۱۰ تا   ۹ بین  کودکان  بررسی  با  محققان 
می کردند،  ویدئویی  بازی های  صرف  را  زیادی  زمان 
پس از دو سال آزمایش مجدد، افزایش قابل توجهی 
در نمرات هوش آنها مشاهده کردند که به میزان ۲.۵ 

امتیاز ضریب هوشی بیشتر از حدمیانگین بود.
را  زیادی  زمان  که  کودکانی  می دهد  نشان  یافته ها 
بودند  آن هایی  می کنند،  ویدئویی  بازی های  صرف 
بیشترین دستاوردهای هوشی را  از دو سال  بعد  که 
تأثیر مفید  از  نشاندهنده شواهدی  تجربه کردند که 

بازی های ویدئویی بر شناخت است.
مؤسسه  از  ارشد  محقق  کلینگبرگ«،  »تورکل 
کارولینسکا سوئد، گفت: »نتایج ما این ادعا را تأیید 
می کند که مدت زمان استفاده از نمایشگرها به طور 
و  نمی کند  مختل  را  کودکان  شناختی  توانایی  کلی 
انجام بازی های ویدئویی در واقع می تواند به افزایش 

این توانایی ها کمک کند.«
رده  در  کودک   ۹۰۰۰ از  بیش  مطالعه،  این  در 
را  روان شناختی  آزمایش های  سال،   ۱۰ تا   ۹ سنی 
دادند.  انجام  مغزشان  عمومی  قدرت  سنجش  برای 
زمان صرف  که چقدر  پرسیده شد  آنها  از  همچنین 
تماشای تلویزیون و ویدئو، بازی های ویدئویی و تعامل 

با رسانه های اجتماعی کرده اند.
به طور متوسط، بچه ها ۲.۵ ساعت در روز را صرف 
تماشای تلویزیون، نیم ساعت جستجو در شبکه های 

اجتماعی و یک ساعت بازی های ویدئویی می کردند.
دو سال بعد، بیش از ۵۰۰۰ نفر از کودکان تست های 
روانشناسی را تکرار کردند تا ببینند هوش آنها چگونه 

تغییر کرده است.
نتایج نشان داد کودکانی که روزانه بیش از یک ساعت 
متوسط بازی های ویدئویی انجام می دهند، در مقایسه 
با کودکانی که زمان کمتری را به بازی می گذرانند، 

دارای نمرات هوش باالتری هستند.
ممکن  ویدئویی  بازی های  محققان،  گفته  به 
باهوش تر  کردن،  فکر  به  اجبار  با  را  بچه ها  است 
نیازمند  اغلب  ویدئویی  بازی های  همچنین  کنند. 
تصمیم گیری  و  برنامه ریزی  فعال،  استراتژی های 

اجرایی است.
را  ویدئویی  بازی های  این  بیشتر  کسی  چه  هر 
در  درگیر  عصبی  مسیرهای  کند،  بازی  یا  تمرین 
تقویت می کند و همین  را  بازی  اهداف  به  دستیابی 
از  دیگری  انواع  در  است  ممکن  عصبی  مسیرهای 

تصمیم گیری های دنیای واقعی دخیل باشند.

درآمد فرزندان مالکی 
برای حذف یارانه خانواده نباشد

یک عضو کمیسیون برنامه و بودجه مجلس با بیان اینکه باید 
اصالحات الزم در دهک بندی خانوار برای دریافت یارانه انجام 
راستی آزمایی  ایرانیان  رفاه  جامع  سامانه  در  باید  گفت:  شود، 
صورت گیرد نه اینکه درآمد فرزندان مالکی برای حذف یارانه 
سرپرست خانواده باشد. جبار کوچکی نژاد با اشاره به انتقاداتی 
از نحوه تخصیص یارانه گفت: اخیرا جلسه ای با وزیر کار تشکیل 
شد که در آن جلسه وزیر اعالم کرد حدود شش میلیون نفر 
یارانه بگیر حذف شدند و اشتباهی رخ داده است لذا قرار شد 
اصالحات الزم اعمال شود چون در مواردی فردی از خانواده 
جدا شده اما یارانه آن فرد جدا نشده است و یا اینکه از حساب 
فردی برای ایجاد شرکتی استفاده شده ولی این ها در پرداخت 
یارانه مالک قرار نگرفته است. وی تأکید کرد: باید به مردم به 
صراحت اشتباهات انجام شده در حذف یارانه بگیران اعالم شود 
چون بخش وسیعی از آن ها مستحق دریافت یارانه بودند، برخی 
دیگر هم مستحق دریافت یارانه نبودند اما اموال خود را پنهان 
کردند به همین دلیل است که باید سامانه جامع رفاه ایرانیان 
اصالح شده و اینکه اصالحات الزم در دهک بندی برای پرداخت 
این  نماینده رشت خاطر نشان کرد: اشتباه  انجام شود.  یارانه 
اقدامات الزم صورت  تومانی  ارز 4۲۰۰  از حذف  قبل  بود که 
نگرفت. باید حداقل دو، سه ماه قبل راستی آزمایی می شد بعد 
می کردند  پرداخت  یارانه  و  کرده  حذف  را  تومانی   4۲۰۰ ارز 
انجام شود که یک خطا  این کار به صورت همزمان  اینکه  نه 
است. اتفاقی که باعث جنگ روانی بین مردم و اعتراضاتی از 
راستی آزمایی  لزوم  بر  تأکید  با  پایان  در  آن ها شد. وی  سوی 
برای پرداخت یارانه گفت: ممکن است در خانواده ای فرزندان 
واسطه درآمد  به  ندارد که  ارتباطی  این  اما  باشند  حقوق بگیر 

فرزندان یارانه سرپرست خانواده حذف شود.

مجلس 
معیشت مردم را در اولویت قرار دهد

نماینده مردم ارومیه در مجلس شورای اسالمی گفت: مجلس 
باید اولویت طرح های خود را به حل مشکالت مردم به ویژه پیدا 
اقتصادی اختصاص  از مشکالت  برای عبور  کردن راهکارهایی 
دهد. حجت االسالم سید سلمان ذاکر نماینده مردم ارومیه در 
یازدهم  مجلس  کارنامه  به  نگاهی  با  اسالمی،  شورای  مجلس 
در تحلیل نقاط ضعف و قوت آن، بر ضرورت توجه بیشتر به 
مسائل معیشتی مردم تاکید کرد و گفت: مجلس باید اولویت 
کردن  پیدا  ویژه  به  مردم  مشکالت  به حل  را  خود  طرح های 
دهد. اختصاص  اقتصادی  مشکالت  از  عبور  برای  راهکارهایی 

ساختارشکنی  نوعی  باعث  انقالبی گری  مبادا  شد:  متذکر  وی 
شود که در آینده نتوانیم عواقب آن را مدیریت کنیم. ما باید 
با ایده های نوینی که گره گشا هستند به موضوعات مختلف و 
مشکالت روز کشور ورود کنیم. ایده های که هم قابل سنجش و 
هم قابل اجرا باشند.نماینده مردم ارومیه در پاسخ به این سوال 
که آیا مجلس یازدهم تا کنون مصوبات غیرقابل اجرایی داشته 
است؟ تصریح کرد: بله- متاسفانه برخی مصوباتی داشته ایم که 
قابلیت اجرا ندارند یا در شرایط فعلی بستر آنها فراهم نیست. 
برای مثال مصوبه »شفافیت قوای سه گانه، دستگاه های اجرایی 
از  بسیاری  چراکه  است،  موارد  این  از  یکی  نهادها«  سایر  و 
مسائل در حکمرانی قابل بیان عمومی نیستند. شاید مسائلی را 
بتوان برای برخی رده های مسئولین شفاف سازی کرد، اما موارد 
امنیتی بسیاری وجود دارد که نمی توان آنها را عنوان کرد. نکته 

این است که مردم هم به دانستن آنها نیازی ندارند.

استاندار وقت 
باید درباره حادثه برج متروپل پاسخ دهد

 نماینده ادوار مجلس شورای اسالمی با بیان این که استاندار 
عالی ترین مقام اجرایی استان است، تاکید کرد: استاندار وقت 

باید درباره حادثه برج متروپل آبادان پاسخ دهد.
حادثه  مقصران  محاکمه  لزوم  درباره  یوسفیان مال  عزت اهلل 
متروپل افزود: اتفاقی که در ارتباط با ساختمان متروپل آبادان 
افتاده است به این زودی ها برای کشور قابل هضم نیست و اگر 
در مورد این حادثه محاسبه، اقدام قطعی و قانونی صورت نگیرد 

در آینده شاهد حوادثی از این قبیل خواهیم بود.
هیچ  بدون  را  خود  جان  افرادی  افزود:  دهم  مجلس  نماینده 
علت و گناهی و تنها به دلیل سودجویی جمعی از دست دادند 
اتفاقاتی بر خانواده ها گذشت و موجب از دست رفتن پدر، فرزند 
به  مساله  این  اگر  بنابراین  ماجرا شد.  این  در  خانواده   مادر  و 
نشوند مطمئن  و عامالن آن مجازات  و رسیدگی  خوبی رصد 
استحکام  به  نسبت  سازها  و  ساخت  در  کسی  دیگر  باشید 
مسئولیتی  احساس  و  توجه  کشور  سازه های  و  بنا  ساختمان، 
نخواهد کرد. یوسفیان مال عنوان کرد: حدود ۳۸ تن جان خود 
را از دست داده اند و هیچ انگیزه دیگری وجود نداشته است  نه 
تحریمی بوده که مشکل تحریم را مطرح کنند و نه سایر امور 
افرادی  تا  گرفته  مسووالن  از  سودجویی  برای  عده ای  فقط  و 
که بی دلیل خود را بزرگ محل و پدرخوانده منطقه می دانند 
برای تامین منافع مالی خود دست به چنین اقدامات ناپسند و 

ناجوانمردانه ای می زنند.

سالمت

جامعه

کاریکاتور

کاریکاتور/ فرق می کند چه کسی رئیس باشد! 

سخنگوی وزارت امور خارجه عنوان کرد:

گزارش آژانس منصفانه نیست 

گزارش  گفت:  خارجه  امور  وزارت  سخنگوی 
بیم  و  نیست  متوازن  و  منصفانه  شده  ارائه 
برخی  و  صهیونیست ها  فشار  که  می رود  آن 
گزارش  مسیر  باشد  شده  باعث  کنشگرها 
سیاسی  به  فنی  فضای  از  آژانس  معمول 
این  که  است  این  ما  انتظار  و  شود  منتقل 

مسیر اصالح شود.
 سخنگوی وزارت خارجه صبح روز سه شنبه 
افزود:  با خبرنگاران  در نشست هفتگی خود 

ما داغدار این حادثه در تمام ایران هستیم .
وی همچنین فرا رسیدن سالگرد رحلت امام 

خمینی »ره« را تسلیت گفت .
اخیر  گزارش  با  ارتباط  در  زاده  خطیب 
در  اتمی  انرژی  بین المللی  آژانس  مدیرکل 
هسته ای  صلح آمیز  فعالیت های  با  ارتباط 
ایران  علیه  ادعاها  از  برخی  طرح  و  ایران 
این  متأسفانه  کرد:   تصریح  گزارش  این  در 
گفت وگوهای  واقعیت  بازتاب دهنده  گزارش 
ایران و آژانس نیست. بعد از توافقی که بین 
ایران و آژانس در تهران انجام شد به صورت 
ارائه  آژانس  به  را  پاسخ هایی  ایران  مکتوب 
کرد و چند دور نشست های مفصل به صورت 
حضوری برگزار شد که پاسخ های فنی و ارائه 

مستندات از سوی ایران صورت بگیرد.
خطیب زاده با بیان اینکه این گزارش همانی 
است که آقای گروسی در پارلمان اروپا پیش 
به  آژانس  و  ایران  گفت وگوهای  دور سوم  از 
صورت شتابزده اعالم کرد، گفت:  این گزارش 
از همان موقع و حتی قبل از نشست ایران و 
آژانس جمع بندی شده بود و به نظر می رسد 
که شتابزدگی در این جمع بندی وجود دارد.

اینکه  بر  تأکید  با  خارجه  وزارت  سخنگوی 
بنابراین آنچه که در این گزارش دیده می شود 
چیز جدیدی نیست، افزود: گزارش ارائه شده 
منصفانه و متوازن نیست و بیم آن می رود که 
فشار صهیونیست ها و برخی کنشگرها باعث 
از  آژانس  معمول  گزارش  مسیر  باشد  شده 
فضای فنی به سیاسی منتقل شود و انتظار ما 

این است که این مسیر اصالح شود.
سوال  به  پاسخ  در  همچنین  خطیب زاده 
می گویند  برخی  اینکه  بر  مبنی  دیگری 

مورد  در  گروسی  آقای  اخیر  گزارش  که 
فعالیت های هسته ای ایران زمینه سازی برای 
حکام  شورای  در  قطعنامه  صدور  احتمال 
رژیم  تالش های  همچنین  و  بوده  آژانس 
دادن  قرار  الشعاع  تحت  برای  صهیونیستی 
ایران و آژانس گفت:  آژانس به عنوان  روابط 
یک نهاد تخصصی و فنی باید حداکثر دقت 
را می کرد که از مسیر اعتدال، رویکرد فنی و 
آنچه که در اساسنامه اش به عنوان مأموریت 
ذکر شده خارج نشود. متأسفانه عناصری مثل 
رژیم صهیونیستی همواره تالش کرده اند که 
نزدیک  تحولی  به  یا  و  بوده  ابتکاری  گاه  هر 
شاهد  ما  دهند.  انجام  اقداماتی  شده ایم 
و  سوءاستفاده ها  آن ها،  مداخالت  و  رفتارها 
جاسوسی های آن ها از آژانس بوده ایم، شاهد 
خرابکاری و دست بردن آن ها در اسناد آژانس 
این  و  نیست  جدیدی  چیز  این  و  بوده ایم 
آژانس است که باید دقت کند که مسیری که 

آمده ایم را به راحتی تخریب نکند.

اظهارات آمریکایی ها
 مالک ما برای اظهار نظر نیست 

پاسخ  در  همچنین  خارجه  وزارت  سخنگوی 
با اظهارات اخیر  ارتباط  به سوال دیگری در 
رابرت مالی نماینده ویژه آمریکا در امور ایران 
مبنی بر اینکه شانس رسیدن به توافق با ایران 
در حد پایینی قرار گرفته و همچنین اظهارات 
آیا  اینکه  و  این خصوص  در  فرانسه  مقامات 
ترور اخیر صورت گرفته در تهران به معنای 
به بن بست رسیدن توافق احیای برجام است، 
آمریکایی  مقامات  برخی  که  اظهاراتی  گفت: 
با طراحی و یا پاسخ به تحوالت داخلی خود 
نظر  اظهار  برای  ما  مالک  می کنند  مطرح 
اصوال در حوزه مذاکراتی وین کنش  نیست. 
ما کامال روشن است و واکنشی به اظهاراتی 
که برای مصرف داخلی بیان می شود، نداریم. 
است  پیام هایی  است  مهم  ما  برای  که  آنچه 
در  آمریکا  و  ما  بین  مرسوم  مجاری  از  که 
آن  در  ایران  است.  برگشت  و  رفت  حال 
مسیر ابتکارات خود را ارائه کرده است. رفت 
تاکنون  البته متأسفانه  بوده  و برگشت هایی 

آمریکا پاسخ های الزم و مورد انتظار را نداده 
فاصله  رفتار  در  تذبذب  از  آمریکا  اگر  است. 
بگیرد و تصمیم سیاسی خود را بگیرد و اعالم 
کند قطعا نه تنها بن بستی وجود ندارد بلکه 
نهایی  توافق را  از  باقی مانده  می توان درصد 

کرد.
خطیب زاده تأکید کرد: در حال حاضر توقف 
گفت وگوها یا به عبارتی مکث صورت گرفته 
گذاشتن  بی پاسخ  دلیل  به  گفت وگوها  در 
ابتکاراتی است که ایران و اروپا ارائه کرده اند 
می خواهد  آمریکا  زمانی  چه  ببینیم  باید  و 

تصمیم خود را اعالم کند.
سخنگوی وزارت خارجه در همین ارتباط در 
پاسخ به سوالی گفت: هم ما و هم اروپا و هم 
آمریکایی ها می دانیم که پنجره فرصت تا ابد 

باز نمی ماند.

یونان به جای هیاهو از مسیر قانونی و 
حقوقی   اقدام کند 

پاسخ  در  همچنین  خارجه  وزارت  سخنگوی 
ایران  اقدام  از  اینکه پس  بر  به سوالی مبنی 
خاطر  به  یونانی  نفتکش  دو  توقیف  در 
تخلفات صورت گرفته و هشدار اخیر یونان به 
کشتی های این کشور که از نزدیکی مرزهای 
ایران عبور نکنند، گفت: من چنین هشداری 
را هنوز ندیده ام ولی مسئله این است که چرا 

عاقل کند کاری که باز آرد پشیمانی.
آب های  در  عبور  اینکه  بیان  با  خطیب زاده 
اگر  و  باشد  بی ضرر  باید  ایران  سرزمینی 
کشتی ها  این  هدایت  بگیرد  صورت  تخلفی 
امر جدید و عجیبی نیست،  بنادر میزبان  به 
ادامه داد:  من هنوز جزئیات فنی این موضوع 
که  می کنم  تأکید  ولی  نکرده ام  دریافت  را 
خوبی  وضعیت  در  یونانی  کشتی  خدمه 
با  را  ارتباطات خود  و  تلفن ها  آن ها  هستند. 
خانواده هایشان دارند و هیچ نگرانی در مورد 

آن ها وجود ندارد.
نیز  یونان  دولت  به  کرد:   نشان  خاطر  وی 
مسیر  از  هیاهو  جای  به  می کنیم  توصیه 
بگیرند  وکیل  کنند،  اقدام  حقوقی  و  قانونی 
آن ها  به  خارجه  وزارت  عنوان  به  نیز  ما  و 

را  حقوقی  مسیر  بتوانند  که  می کنیم  کمک 
طی کنند.

توقیف  به  اشاره  با  همچنین  خطیب زاده 
یونان  آب های  در  ایران  نفت  حامل  نفتکش 
و مصادره نفت آن توسط آمریکا خاطر نشان 
صورت  به  ما  کشتی  که  موقعی  آن  کرد: 
غیرقانونی ضبط شد ما تالش کردیم تمامی 
مجاری دیپلماتیک را به صورت فشرده فعال 
کنیم. وزیر خارجه ما در این ارتباط با همتای 
یونانی خود به صورت تلفنی صحبت کرد اما 
دستور  که  داد  نشان  یونانی  طرف  متأسفانه 
بوده  مهمتر  آن ها  برای  )آمریکا(  ثالث  طرف 

است.
سخنگوی وزارت خارجه افزود: مقامات یونان 
باید توجه کنند که آمریکا و هیچ طرف ثالث 
دیگری خیرخواه روابط ایران و یونان نیست. 
روابط ایران و یونان سال ها محترمانه بوده و 

باید در همین بستر ادامه پیدا کند.
سخنگوی وزارت خارجه در خصوص اظهارات 
وزیر خارجه آمریکا در مورد توقیف دو نفتکش 
یونانی توسط ایران تأکید کرد:  مقامات ایاالت 
فرار  اظهارنظرها  گونه  این  انجام  با  متحده 
می کند  فکر  بلینکن  آقای  می کنند.  جلو  به 
سرکشی های  متوجه  ایران  و  دنیا  مردم  که 
آمریکا نیستند. آمریکا بزرگترین برهم زننده 
بانکی،  حوزه  در  معمول  قواعد  آزاد،  تجارت 
است.  بین المللی  مراودات  و  سرمایه گذاری 
آمریکا با سالح سازی از دالر و تبدیل آن به 
اقتصاد  شئون  تمام  در  خواهد  می  ابزار  یک 
آقای  کند.  دخالت  کشورها  و  بین الملل 
گذشته  این  فصل  و  وقت  بداند  باید  بلینکن 
جهان  برای  بخواهد  تنهایی  به  کشورش  که 
تصمیم بگیرد و قوانین داخلی خود را بر دنیا 
بار و تحمیل کند. کشورها کنشگر هستند، از 
منافع خود دفاع می کنند و آمریکا باید بداند 
که اقدامات آن ها از سوی کشورهای مستقل 
با پاسخ روبرو می شود و آنچه که آمریکا انجام 

می دهد برهم زننده روابط در دنیا است.

صهیونیست ها 
در رختخواب های خود نگران باشند

پاسخ  در  همچنین  خارجه  وزارت  سخنگوی 
به پرسش دیگری در این ارتباط که مقامات 
سفر  برای  کشور  این  اتباع  به  صهیونیستی 
به ترکیه هشدار داده است و این احتمال را 
ترور  به  واکنش  در  ایران  انتقام  که  داده اند 
شود،  گرفته  ترکیه  در  خدایی  صیاد  شهید 
افزود: آن ها باید در رختخواب های خود نگران 

باشند و جای دیگر نگران نباشند.
در  دیگری  سوال  به  پاسخ  در  همچنین  وی 
از  مسجداالقصی  مجدد  حرمت  هتک  مورد 
سوی رژیم صهیونیستی گفت:  هر بار به یک 
تجاوزگری  به  اقدام  صهیونیستی  رژیم  بهانه 
و سکوت  می کنند  فلسطین  مردم  به  نسبت 
آزاردهنده  ارتباط  این  در  بین المللی  مجامع 
است و به نظر می رسد که این رژیم بر روی 
این موضوع حساب کرده که این تعدی ها را 
برای جهان اسالم عادی کند. همه باید دست 
به دست هم بدهند تا این رژیم را نسبت به 

تعدی های خود پاسخگو کنند.

در  انقالب  اول  از  گفت:  قضاییه  قوه  رییس 
لحاظ  تغییراتی  و  قانون مطبوعات اصالحات 
زمان  در  اصالحات  این  انجام  و  است  شده 
حاضر نیز مبتنی بر شرایط و مقتضیات زمان، 

ضروری به نظر می رسد.
اژه ای،  محسنی  والمسلمین  حجت االسالم 
سیاسی  منصفه  هیئت  اعضای  با  نشست  در 
نقش  تشریح  و  تبیین  ضمن  مطبوعاتی،  و 
مختلف  حوزه های  بر  رسانه ها  تأثیرگذاری  و 
و  فرهنگی  و  سیاسی  اجتماعی،  زیست 
تحول  سبب  که  نوینی  رسانه های  عملکرد 
کرد:  اظهار  شده اند،  روایت ها  جنگ  در 
امروز تأثیرگذاری رسانه ها در شوؤن مختلف 
زندگی و مسائل حکمرانی، برجسته می باشد؛ 
از سویی دیگر، پیوسته شاهد تحول در حوزه 
لذا  هستیم؛  آن  با  مرتبط  ابزارهای  و  رسانه 
ما نیز نیازمند تحول در این مقوله می باشیم.

رئیس دستگاه قضا در ادامه با اشاره به اصل 
۲4 قانون اساسی، ناظر بر آزادی بیان نشریات 
و مطبوعات مگر آن که مخل به مبانی اسالم 
یا حقوق عمومی  باشد و همچنین اصل ۱۶۸ 
جرائم  به  رسیدگی  بر  ناظر  مزبور،  قانون 
سیاسی و مطبوعاتی بصورت علنی و با حضور 
هیئت منصفه، گفت: از اول انقالب در قانون 
شده  لحاظ  تغییراتی  و  اصالحات  مطبوعات 
است و انجام این اصالحات در زمان حاضر نیز 
مبتنی بر شرایط و مقتضیات زمان، ضروری 

به نظر می رسد.
مهم  این  یادآوری  ضمن  قضاییه  قوه  رئیس 
مفاد  اجرای  از  نمی تواند  قضایی  دستگاه  که 
و حکم قانون تخطی کند، تصریح کرد: ما در 
قوه قضاییه این آمادگی را داریم که با اعضای 
هیئت منصفه جرائم سیاسی و مطبوعاتی و 

اصالح  راستای  در  حوزه  این  نخبگان  سایر 
ارائه  و  روش ها  تصحیح  مربوطه،  قوانین 
هم اندیشی  نشست های  به روز،  آموزش های 
درخصوص  تا  کنیم  برگزار  تخصصی  و 
اختالف نظرها و نکات و نقاط دارای ابهام به 
جمع بندی و اشتراک نظر و عمل نائل شویم.

رئیس قوه قضاییه در همین راستا بیان داشت: 
موضوعاتی  و  مسائل  قبال  در  تردید  بدون 
نظیر مقوله های رسانه ای، فرهنگی، سینمایی 
نظر  و  دیدگاه  اختالف  مشابه،  مقوله های  و 
وجود دارد؛ اما آن  چیزی که مالک و معیار 
می باشد؛  آن  به  عمل  و  قانون  اجرای  است، 
و  سیاسی  جرائم  منصفه  هیئت  چنانچه  لذا 
مطبوعاتی و یا هیئت قضایی رسیدگی کننده 
به جرائم مزبور، وقوع جرمی را محرز دانست 
باید بدون توجه و مدخلیت دیدگاه های بعضاً 
متفاوت موجود، موضوع را تعقیب و رسیدگی 

کند.   
منصفه  هیئت  نظر  شما  فتوای  اساس  »بر 
اینکه دیدگاه  یا  بر رأی قاضی، رجحان دارد 
هیئت منصفه یک نظر مشورتی است؟« این 
سؤالی بود که در این نشست یکی از اعضای 
هیئت منصفه سیاسی و مطبوعاتی از رئیس 
قوه قضاییه مطرح کرد و قاضی القضات خطاب 
به او گفت: در مورد این نکته که تعبیر به فتوا 
کردید، باید بگویم که من صاحب فتوا نیستم 

باید  ما  معیار  و  مالک  نمی دهم؛  هم  فتوا  و 
موضوع  این  است  ممکن  البته  باشد؛  قانون 
وجود  قانون  اصالح  به  نیاز  که  شود  مطرح 
چنانچه  است؛  جداگانه ای  مبحث  این  دارد، 
روزی اصالح قانون الزم بود و این مهم انجام 
شد، کما اینکه پیش تر نیز این اتفاق رخ داده، 
شده،  اصالح  و  جدید  قانون  مبنای  بر  آنگاه 
ادامه  در  اژه ای  محسنی  می کنیم.     عمل 
قانونی  مسئولیت های  و  وظایف  به  اشاره  با 
و همچنین  مطبوعات  منصفه  هیئت  اعضای 
و  سیاسی  جرائم  به  کننده  رسیدگی  قضات 
مطبوعاتی، تصریح کرد: فهم قانون، تشخیص 
و همچنین  موضوع  با  انطباق حکم  موضوع، 
کننده  اثبات   مدارک  و  مستندات  به  توجه 
خطیر  امر  ضروریات  و  ملزومات  از  جرم، 
قضاوت است؛ اعتنا و التفات تمام و کمال به 
این شاخصه ها در رسیدگی به جرائم سیاسی 
برخوردار  باالیی  اهمیت  از  نیز  مطبوعاتی  و 
جنگ  به  اشاره  با  قضاییه  قوه  رئیس  است. 
نرم و ترکیبی دشمن علیه کشور و مردم ما و 
انقالب اسالمی، اظهار داشت: نحوه مواجهه و 
برخورد با مسائل و معضالت فرهنگی متفاوت 
نظیر  تخلفات  و  جرائم  سایر  به  رسیدگی  از 
قضایی  دستگاه  در  ما  است؛  غیره  و  سرقت 
به این مهم التفات و عنایت داریم و اقدامات 

مقتضی را در این راستا ترتیب داده ایم.    

قوه  اینکه  بر  تاکید  با  قضاییه  قوه  رئیس 
قضاییه طبق قانون اساسی و قانون موضوعه 
تظلم خواهی  مرجع  و  ملجاء  و  مأمن  باید 
همگان باشد، خطاب به اعضای هیئت منصفه 
رسیدگی به جرائم سیاسی و مطبوعاتی اظهار 
داشت: اگر فردی، همراه انقالب نبود و شکایت 
کرد، ما نباید بگوییم به آن شکایت رسیدگی 
نمی کنیم؛ یا بالعکس اگر کسی همراه انقالب 
نباید چشم پوشی  شد،  مرتکب  و جرمی  بود 
کرد، چرا که این خالف انصاف و قانون و عدل 
است؛ البته چنانچه موضوعی قابل تخفیف و 
تعلیق بود باید بر مبنای ترتیبات و پیش بینی 
مجازات  تعلیق  و  تخفیف  موارد  این  قانونی، 

لحاظ شود.  
در  قضاییه  قوه  رئیس  سخنان  از  پیش 
والمسلمین  حجت االسالم  نشست،  این 
و  سیاسی  منصفه  هیئت  رئیس  رحیمیان 
حضور  که  همانطور  کرد:  اظهار  مطبوعاتی 
در  اژه ای  والمسلمین محسنی  حجت االسالم 
راس قوه قضاییه با پیشینه درخشانی که در 
برکات  و  خیرات  منشا  داشتند  دستگاه  این 
امیدوار هستیم که در مسائل  بوده،  بسیاری 
و  مطبوعاتی  و  سیاسی  حوزه های  با  مرتبط 
آنچه که در این عرصه ها می گذرد نیز شاهد 
شکوفایی و روند مطلوب تری در قوه قضاییه 
تحوالت   و  تغییر  به  اشاره  با  وی  باشیم. 
صورت گرفته در عرصه رسانه طی سالیان و 
به  مربوط  قوانین  و  احکام  دهه های گذشته، 
اصالح  نیازمند  را  مطبوعات  و  رسانه  عرصه 
دانست و گفت: در گذشته تنها روزنامه ها و 
این  امروز  اما  بودند  رسانه  مصداق  مجالت، 

مفهوم بسیار گسترده شده است.

رییس قوه قضاییه مطرح کرد

اصالح قانون مطبوعات
 ضروری به نظر می رسد


