
رعایت پروتکل های بهداشتی نگرانی ها 
در خصوص کرونا را افزایش می دهد

کارکرد روابط عمومی، فضاسازی 
برای حرکت سریع است

صفحه )4(صفحه )4(

امورداخلی کشور و شوراها در  رئیسه کمیسیون  یک عضو هیات 
و ضوابط  ها  پروتکل  رعایت  رها شدن کامل  تاکید کرد:  مجلس، 
های بهداشتی ممکن است سبب تشدید روند روبه رشد بیماری 
کرونا شده و نگرانی ها در خصوص افزایش فوتی های بیماری به 
واقعیت بپیوندد.روح اهلل نجابت، با اشاره به افزایش آمار شهرهای 

قرمز و نارنجی در سطح کشور، بر ضرورت رعایت ....

 وزیر کشور کارکرد مهم روابط عمومی را فضاسازی مناسب برای 
حرکت سریع و بدون ایجاد حواشی دانست و تاکید کرد که روابط 
عملیات  و  کرده  رسانی  اطالع  را  خوب  اقدامات  باید  عمومی ها 
روانی را خوب بشناسند و به موقع پاسخ دهند.  »احمد وحیدی« 
استانداری های  روابط عمومی   روز شنبه در همایش مدیران کل 

سراسر کشور با تعزیت فرا رسیدن ماه محرم، گفت:...
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۷۹ درصد واحدهای صنعتی 
 د راستان فعال هستند

افسردگی از مشکالت 
شایع دوران سالمندی

مانسون در کهگیلویه و بویراحمد؛
از خسارت ها

 تا تالش برای خدمات رسانی 
پیش  هواشناسی  که  طور  همان  مانسون  پدیده 
بینی کرده بود عصر روز پنجشنبه ششم مرداد ماه 
وارد کهگیلویه و بویراحمد شد و خسارت هایی به 
زیرساخت های عمرانی و زندگی مردم به ویژه در 
مناطق عشایری و بهره برداران حوزه کشاورزی وارد 
حال  در  امکانات  همه  بسیج  با  مسووالن  اما  کرد 
خدمات رسانی به آسیب دیدگان هستند. پیام های 
هشدار مدیریت بحران کهگیلویه و بویراحمد،تجربه 
استان های دیگر و خالی کردن مناطق گردشگری 
از مسافران باعث شد تا بارندگی های سیل آسا در 
این استان به رغم شدت آن و وجود رودخانه های 

خروشان تلفات جانی نداشته باشد اما این...

به  امر  به  دولت مصمم  رئیس جمهور گفت:   
مسائل  در  بویژه  منکرات  از  نهی  و  معروف 
زمینه  این  در  و  است  اجتماعی  و  اقتصادی 

وظیفه دولت از همه نهادها بیشتر است.
روز  صبح   » رئیسی  ابراهیم  »سید  آیت اهلل   
به  امر  احیای  ستاد  اعضای  دیدار  در  شنبه 
معروف و نهی از منکر، به همزمانی برگزاری 
این نشست با آغاز ایام سوگواری محرم اشاره 
کرد و امام حسین)ع( را پرچمدار این فریضه 
عظیم  حرکت  گفت:  و  خواند  دینی  مهم 
شهادت  و  الحسین)ع(  اباعبداهلل  حضرت 
به  امر  باالی  اهمیت  گواِه  ایشان،  مظلومانه 

معروف و نهی از منکر در دین اسالم است.
و  معروف  به  امر  به  پرداختن  جمهور  رئیس 
نهی از منکر را وظیفه همه آحاد امت اسالمی 
دانست و تصریح کرد: جامعه ای که نسبت به 
نباشد،  این فریضه بسیار مهم دینی حساس 
جامعه زنده ای نیست. برای داشتن جامعه تراز 
انقالب اسالمی نباید امر به معروف و نهی از 

منکر در جامعه سست شود.
و  دولت  قانونی  وظیفه  به  رئیسی  اهلل  آیت 
به  امر  قانون  اجرای  در  اجرایی  دستگاه های 
گفت:  و  کرد  اشاره  منکر  از  نهی  و  معروف 
همه دولتمردان و دستگاه های در این رابطه 
جدیت  و  دقت  با  باید  و  دارند  مسئولیت 

وظایف خود را انجام دهند.
رئیس جمهور در ادامه توجه به ظرفیت عظیم 
را  و سازمان های مردم نهاد  مردمی در کشور 
و  معروف  به  امر  فریضه  احیای  راستای  در 
تصریح  و  داد  قرار  تأکید  مورد  منکر  از  نهی 
کرد: هر جا به مردم میدان داده شد، موفقیت 
حاصل شده است. اساساً هنر امام خمینی)ره( 
و رهبری آوردن مردم به میدان بود بنابراین 

نباید از این ظرفیت بزرگ غفلت شود.
رئیس جمهور در ادامه بر لزوم بی توجهی به 
امر به معروف  فضاسازی های باطل در مسیر 
افزود: متأسفانه  تاکید کرد و  از منکر  و نهی 
گاهی مشاهده می شود برخی افراد تحت تأثیر 
خود  قانونی  و  قطعی  وظایف  از  جوسازی ها، 

سر باز می زنند که این امری خطرناک....

سرپرست سازمان صنعت، معدن و تجارت کهگیلویه 
و بویراحمد گفت: ۷۹ درصد واحد های صنعتی این 
نیمه  و  فعال  اکنون  هم  واحد    4۱۱ معادل  استان 
فعال هستند. کریم روزبهان  میزان  سرمایه گذاری 
میلیارد  هزار   ۱۱ بر  افزون  را  استان  فعال  واحدهای 
ریال عنوان کرد و اظهار داشت : بیش از ۶ هزار نفر 
اکنون  فعال هم  نیمه  و  فعال  واحد های صنعتی  در 
به اشتغال مشغولند. روزبهان تعداد واحدهای صنعتی 
دارای پروانه بهره برداری معتبر استان را ۵۲۱ واحد 
های  واحد  این  گذاری   سرمایه  افزود:  و  کرد  اعالم 

صنعتی بیش از ۱۳ هزارو ۹۵۶ میلیارد ریال...

سرپرست سازمان صنعت و معدن و تجارت :
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کهگیلویه و بویراحمد
 از نظر خطر سیالب 

در وضعیت هشدار قرمز است

هشدارها را جدی بگیرید؛

بارندگی تا چهارشنبه 
در کهگیلویه و بویراحمد

 ادامه می یابد

دولت در امر به معروف و نهی 
از منکر اقتصادی مصمم  است
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روند صعودی شیوع کرونا در استان :

کهگیلویه ، 
قرمز شد
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مصیبت های  بیان  نحوه  بر  مبنی  سوالی  به  پاسخ  در  انقالب  معظم  رهبر 
امام حسین )ع( در مجالس عزاداری سفارش کردند که خطیبان و مداحان 

مطالبی را نقل کنند که مستند به روایت یا در تاریخ ثبت شده باشد.
روز هشتم مرداد مصادف با اولین روز از سال ۱444 قمری و نخستین روز 
از ماه محرم است؛ روزی که امام رضا )ع( به ریّان  بن شبیب فرمود محّرم، 
ماهی است که اهل جاهلّیت به احترام آن، ظلم و جنگ را حرام کرده بودند 
ولی این اُّمت، احترام آن و احترام پیغمبر خود را حفظ نکردند، و در این ماه 
اوالد او را کشتند و زنانش را اسیر و اموالش را غارت کردند. آنگاه حضرت 
را همچون  او  زیرا  کن،  گریه  بر حسین  کنی،  گریه  میخواهی  اگر  فرمود 
گوسفند، ذبح کردند و از بستگانش، هجده نفر به همراهش شهید شدند که 

در روی زمین نظیر نداشتند.
آنگاه ثامن الحجج تاکید کردند: اگر دوست داری ثوابی مانند ثواب کسانی 
که همراه حسین شهید شدند، داشته باشی، هر گاه بیاد او افتادی بگو یا 
لَْیَتِنی ُکْنُت َمَعُهْم َفَأُفوَز َفْوزاً َعِظیماً یعنی ای کاش با آنان می بودم و به 
رستگاری بزرگ می رسیدم. اگر دوست داری با ما در درجات عالی بهشت 
همراه باشی، در اندوه ما اندوهگین و در خوشحالی ما، خوشحال باش، و بر 
تو باد به والیت ِما، زیرا اگر کسی سنگی را دوست داشته باشد، خداوند در 

روز قیامت او را با آن سنگ، محشور خواهد کرد.
دوستداران و عاشقان سیدالشهدا )ع( در قالب هیات های عزاداری، چند 
روز قبل از رسیدن ماه محرم، خیمه های عزا را برپا کرده و خود را آماده 
برگزاری جلسات شور و شعور حسینی می کنند. آنچه در این میان مهم 
است، توجه به دستورات دینی و سفارش های بزرگان برای زنده نگه داشتن 

ذکر مصیبت و نوحه سرایی در عزای عزیز فاطمه است. 
عزاداران و شیفتگان حسینی در مناسبت های عاشورایی سواالت مربوط 
به نحوه برپا کردن عزاخانه حسین )ع( را از مراجع تقلید و بزرگان دین 
جویا شده اند که در اینجا به مهمترین و پرکاربردین سواالت با پاسخ های 
رهبر معظم انقالب می پردازیم که در کتاب اجوبه االستفتائات معظم له 

آمده است:

 نقل وقایع عاشورا در عزای حسینی
سوال: در بعضی از هیأت  های مذهبی مصیبت  هایی خوانده می  شود که 
مستند به مقتل معتبری نیست و از هیچ عالم یا مرجعی هم شنیده نشده 
است و هنگامی که از خواننده مصیبت از منبع آن سؤال می  شود، پاسخ 
می  دهند که اهل بیت)ع( اینگونه به ما فهمانده  اند و یا ما را راهنمایی 
کرده  اند و واقعه کربال فقط در مقاتل نیست و منبع آن هم فقط گفته  های 
علما نمی  باشد بلکه گاهی بعضی از امور برای مّداح یا خطیب حسینی از 
راه الهام و مکاشفه مکشوف می  شود، سؤال من این است که آیا نقل وقایع 
از این طریق صحیح است یا خیر؟ و در صورتی که صحیح نباشد، تکلیف 

شنوندگان چیست؟
پاسخ: نقل مطالب به صورت مزبور بدون اینکه مستند به روایتی باشد و یا 
باشد، وجه شرعی ندارد مگر آنکه نقل آن به عنوان  ثابت شده  تاریخ  در 
بیان حال به حسب برداشت متکلّم بوده و علم به خالف بودن آن، نداشته 
باشد و تکلیف شنوندگان نهی از منکر است به شرطی که موضوع و شرایط 

آن نزد آنان ثابت شده باشد.

ترک نماز به بهانه شرکت در عزاداری جایز نیست
سوال: اگر بعضی از واجبات از مکلّف به سبب شرکت در مجالس عزاداری 
فوت شود مثاًل نماز صبح قضا شود، آیا بهتر است بعد از این در این مجالس 
شرکت نکند یا اینکه عدم شرکت او باعث دوری از اهل بیت )علیهم السالم( 

می  شود؟
مجالس  در  فضیلت شرکت  بر  مقدم  واجب،  نماِز  که  است  بدیهی  پاسخ: 
عزاداری اهل بیت )علیهم السالم( است و ترک نماز و فوت شدن آن به بهانه 
شرکت در عزاداری امام حسین )علیه السالم( جایز نیست، ولی شرکت در 
مؤکد  مستحبات  از  و  ممکن  نباشد،  نماز  مزاحم  که  ای  به گونه   عزاداری 

است.

مراسم شبیه خوانی
سوال: در حسینیه  ها و مساجد بیشتر مناطق به خصوص روستاها مراسم 
شبیه  خوانی به اعتبار اینکه از سنت های قدیمی است، برگزار می  شود که 

گاهی اثر مثبتی در نفوس مردم دارد، این مراسم چه حکمی دارند؟
پاسخ: اگر مراسم شبیه  خوانی مشتمل بر امور دروغ و باطل نباشد و مستلزم 
مفسده هم نباشد و با توجه به مقتضیات زمان باعث وهن مذهب حق هم 
نشود، اشکال ندارد ولی در عین حال بهتر است که به جای آنها، مجالس 

وعظ و ارشاد و ذکر مصائب حسینی و مرثیه خوانی برپا شود.

استفاده از طبل و سنج
سوال: استفاده از طبل و سنج و شیپور و همچنین زنجیرهایی که دارای 

تیغ هستند در مجالس و دسته  های عزاداری چه حکمی دارد؟
پاسخ: اگر استفاده از زنجیرهای مزبور موجب وهن مذهب در برابر مردم 
شود و یا باعث ضرر بدنی قابل توجهی گردد، جایز نیست ولی استفاده از 

شیپور و طبل و سنج به نحو متعارف اشکال ندارد.

استفاده از آالت موسیقی
سوال: استفاده از آالت موسیقی مانند ارگ )از آالت موسیقی و شبیه پیانو 

است( و سنج و غیره آنها در مراسم عزاداری چه حکمی دارد؟
پاسخ: استفاده از آالت موسیقی، مناسب با عزاداری ساالر شهیدا نیست و 
شایسته است مراسم عزاداری به همان صورت متعارفی که از قدیم متداول 

بوده برگزار شود.

استفاده از َعلم
استفاده  متعددی  های  َعلَم   از  عزاداری  ایام  در  مساجد  بعضی  در  سوال: 
می  شود که دارای تزئینات زیاد و گرانبهایی است و گاهی موجب سؤال 
متدینین از اصل فلسفه آنها می  گردد و در برنامه  های تبلیغی خلل ایجاد 
می  کند و حّتی با اهداف مقدس مسجد، تعارض دارد. حکم شرعی در این 

رابطه چیست؟
پاسخ: اگر قرار دادن آنها در مسجد با شئونات عرفی مسجد منافات داشته 

باشد و یا برای نمازگزاران مزاحمت ایجاد کند، اشکال دارد.
برای عزاداری سیدالشهدا )علیه  السالم( نذر  را  َعلَمی  اگر شخصی  سوال: 
کرده باشد، آیا جایز است مسئولین حسینیه از قبول آن خودداری کنند؟

پاسخ: این نذر، متولّی حسینیه و هیأت امناء آن را ملزم به قبول َعلَم نمی 
 کند.

سوال: استفاده از َعلَم در مراسم عزاداری سیدالشهدا )علیه السالم( با قرار 
دادن آن در مجلس عزا یا حمل آن در دسته عزاداری چه حکمی دارد؟
پاسخ: فی نفسه اشکال ندارد ولی نباید این امور جزء دین شمرده شوند.

عزاداران از ایجاد مزاحمت برای همسایگان بپرهیزند
سوال: از ساختمان حسینیه صدای قرائت قرآن و مجالس حسینی، بسیار 
بلند پخش می  شود؛ به طوری که صدای آن از بیرون شهر هم شنیده می  
امر منجر به سلب آسایش همسایگان شده است و مسئولین  این  شود و 

و سخنرانان حسینیه اصرار به ادامه آن دارند، این عمل چه حکمی دارد؟
در  مناسب  های  زمان  در  دینی  شعائر  و  مراسم  اقامه  چه  اگر  پاسخ: 
حسینیه از بهترین کارها و جزو مستحبات مؤکد می  باشد ولی واجب است 
برگزارکنندگان مراسم و عزاداران تا حد امکان از اذیّت و ایجاد مزاحمت 
برای همسایگان بپرهیزند؛ هرچند با کم  کردن صدای بلندگو و تغییر جهت 

آن به طرف داخل حسینیه باشد.
سوال: نظر شریف حضرتعالی نسبت به ادامه حرکت دسته  های عزاداری 

در شب های محرم تا نصف شب همراه با استفاده از طبل و نی چیست؟
او  اصحاب  و  برای سیدالشهدا  عزاداری  انداختن دسته  های  راه  به  پاسخ: 
)علیهم السالم( و شرکت در امثال این مراسم امر بسیار پسندیده و مطلوبی 
است و از بزرگترین اعمالی است که انسان را به خداوند نزدیک می  کند 
ولی باید از هر عملی که باعث اذیّت دیگران می  شود و یا فی  نفسه از نظر 

شرعی حرام است، پرهیز کرد.

استفاده از آالت موسیقی در عزاداری
سوال: استفاده از آالت موسیقی مانند اُرگ و سنج و غیر آنها در مراسم 

عزاداری چه حکمی دارد؟
پاسخ: استفاده از آالت موسیقی، مناسب با عزاداری ساالر شهیدان نیست و 
شایسته است مراسم عزاداری به همان صورت متعارفی که از قدیم متداول 

بوده برگزار شود.

وهن مذهب در عزای حسینی جایز نیست 
زمین  به  را  خود  السالم(  ائمه)علیهم   زیارتگاه های  در  انسان  اگر  سوال: 
بیاندازد و همانند بعضی از مردم که صورت و سینه خود را بر زمین می 
 مالند تا از آن خون جاری شود و به همان حالت وارد حرم می  شوند، عمل 

کند چه حکمی دارد؟
پاسخ: این اعمال که به عنوان اظهار حزن و عزاداری سّنتی و محبت ائمه 
)علیهم  السالم( محسوب نمی  شوند، از نظر شرعی اعتباری ندارند، بلکه اگر 

منجر به ضرر بدنی قابل توجه و یا وهن مذهب شوند، جایز نیست.
سوال: در روز عاشورا مراسمی مانند قمه زنی و پابرهنه وارد آتش و ذغال 
روشن شدن برگزار می  شود که عالوه بر اینکه باعث بدنام شدن مذهب 
شیعه اثنی عشری در انظار علما و پیروان مذاهب اسالمی و مردم جهان 
این اشخاص وارد می  کند و  به  می  شود، ضررهای جسمی و روحی هم 
در  نظر شریف حضرتعالی  گردد،  می   مذهب  به  توهین  موجب  همچنین 

این باره چیست؟
پاسخ: هر کاری که برای انسان ضرر داشته و یا باعث وهن دین و مذهب 
گردد، حرام است و مؤمنین باید از آن اجتناب کنند و مخفی نیست که 
بیت)علیهم السالم( می   اهل  و وهن مذهب  بدنامی  باعث  امور  این  بیشتر 

شود و این از بزرگترین ضررها و خسارت هاست.

سوال: آیا قمه زدن به طور مخفی حالل است یا اینکه فتوای شریف حضرت 
عالی عمومیت دارد؟

پاسخ: قمه زنی عالوه بر اینکه از نظر عرفی از مظاهر حزن و اندوه محسوب 
نمی  شود و سابقه  ای در عصر ائمه )علیهم السالم( و زمان های بعد از آن 
ندارد و تأییدی هم به شکل خاص یا عام از معصوم )علیه السالم( در مورد 
آن نرسیده است، در زمان حاضر موجب وهن و بدنام شدن مذهب می  شود. 

بنا بر این در هیچ حالتی جایز نیست.

لطمه زدن به بدن در عزاداری
سوال: آیا لطمه زدن به بدن در عزاداری ها جایز است؟

پاسخ: لطمه زدن در عزاداری اگر ضرر قابل توجهی بر بدن داشته باشد و یا 
موجب وهن مذهب یا مؤمنین یا مراسم عزاداری معصومین )علیهم السالم( 
باشد، جایز نیست و در هر حال بهتر است مؤمنین مراعات شؤون عزاداری 
اباعبداهلل الحسین  معصومین )علیهم السالم( بویژه سید و ساالر شهیدان 

)علیه السالم( را بنمایند.
سوال: هروله کردن و گفتن ذکر ائمه بصورت تند و پشت سر هم )شور( 

جایز است؟
پاسخ: اگر موجب وهن مذهب یا مراسم عزاداری معصومین »علیهم السالم« 

نباشد فی نفسه اشکال ندارد
سوال: معیار شرعی ضرر اعم از جسمی یا روحی چیست؟

پاسخ: معیار، ضرری است که در نظر عرف، قابل تّوجه و معتنابه باشد.
سوال: زنجیرزدن به بدن همانگونه که بعضی از مسلمانان انجام می  دهند، 

چه حکمی دارد؟
پاسخ: اگر به نحو متعارف و به گونه  ای باشد که از نظر عرفی از مظاهر حزن 

و اندوه در عزاداری محسوب شود اشکال ندارد.
سوال: اگر شخصی در روضه ابا عبد اهلل)علیه السالم( از خود بی خود شده 
و به سر و صورت خود لطمه وارد کند و ضرر قابل توجهی به بدن خود وارد 

سازد، آیا این کار اشکال دارد؟
پاسخ: اگر در موقع لطمه زدن حقیقتاً بی اختیار بوده، اشکال ندارد.
سوال: آیا مالیدن ِگل به سر و صورت در ایام عزاداری اشکال دارد؟

پاسخ: اگر به نحو متعارف و به گونه ای باشد که از نظر عرفی از مظاهر حزن 
و اندوه در عزاداری محسوب شود، اشکال ندارد.

آیا حضور زنان در دسته های عزاداری جایز است؟
سوال: آیا جایز است زنان با حفظ حجاب و پوشیدن لباس خاصی که بدن 

آنان را بپوشاند، در دسته  های سینه زنی و زنجیرزنی شرکت کنند؟
پاسخ: شرکت زنان در دسته  های سینه زنی و زنجیر زنی شایسته نیست.

سوال: آیا خواندن زن در مجالس عزاداری با علم او به اینکه مردان نامحرم 
صدای او را می  شوند، جایز است؟

پاسخ: اگر خوف مفسده باشد، باید از آن اجتناب شود.
سوال: شنیدن صدای گریه و شیون نامحرم که در عزای اهل بیت علیهم 
السالم است )باتوجه به کنار هم بودن قسمت زنانه و مردانه هیئت( برای 

مردان چه حکمی دارد؟
پاسخ: در صورتی که مفسده ای نداشته باشد، فی نفسه اشکال ندارد.

نباشد،  نامحرم  اینکه  شرط  به  زنی  سینه  در  مردان  شدن  برهنه  سوال: 
اشکال دارد؟

پاسخ: شایسته است عزاداری به شیوه مرسوم و سنتی ـ که با لباس انجام 
می گرفته ـ برگزار گردد.

احکام عزاداری ماه محرم؛
وقایع ماه محرم و عاشورای حسینی را چگونه بیان کنیم؟
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کهگیلویه و بویراحمد از نظر خطر سیالب 
همچنان در وضعیت هشدار قرمز است

گفت:  بویراحمد  و  کهگیلویه  بحران  مدیریت  مدیرکل 
استان همچنان در وضعیت قرمز هشدار است و از مردم 
سازمان  و  بحران  مدیریت  های  هشدار  که  داریم  انتظار 

هواشناسی را جدی بگیرند.
هیچ  تحت  انگاری  ساده  اینکه  بیان  با  نیکروز  علیرضا 
در  خسارات  بیشترین  افزود:  نیست،  صالح  به  شرایطی 
شامل  کشاورزی  محصوالت  اخیر  سامانه  فعالیت  مدت 
شالیزارها، مزارع پرورش ماهی، کندوهای عسل و باغ ها 

بوده است.
مدیرکل مدیریت بحران استانداری کهگیلویه و بویراحمد 
تصریح کرد: بیشترین میزان بارندگی استان در بویراحمد، 
گچساران و باشت و کمترین در لنده و لیکک بوده است. 
عشایری  و  روستایی  راه   ۳۰ حدود  کرد:  تاکید  نیکروز 

استان به علت شدت بارش ها مسدود شده اند.
وی ادامه داد:  بیشتر این راه ها در حوزه دنا، کهگیلویه، 
بویراحمد، مارگون، چرام هستند. مدیرکل مدیریت بحران 
اینک  هم  داشت:  ابراز  بویراحمد  و  کهگیلویه  استانداری 
های  راه  این  بازگشایی  عملیات  استان  از  نقطه   ۱۰ در 

روستایی و عشایری در حال انجام است.

بارندگی تا چهارشنبه 
در کهگیلویه و بویراحمد ادامه می یابد

بویراحمد  و  کهگیلویه  هواشناسی  کل  اداره  کارشناس 
تا روز چهارشنبه هفته  بارشی موسمی  گفت که سامانه 

جاری در استان فعال است.
بارشی  سامانه  داشت:  اظهار  شنبه  روز  مند  بهره  ولی 
استان  در  ماه  مرداد   ۵ چهارشنبه  روز  از  که  موسمی 
جاری  هفته  ۱۲مردادماه  چهارشنبه  روز  تا  و  شده  آغاز 
در  مناطق  برخی  در  بجز  گفت  وی  دارد.  ادامه  جاری 
شمال غرب و و جنوب شرق استان که وضعیت هشدار 
قرمز صادر شده برای دیگر مناطق استان وضعیت هشدار 
ادامه  احتمال  و  است  گردیده  صادر  هواشناسی  نارنجی 
آبگرفتگی معابر، ایجاد روان آب، رخداد سیالب در مناطق 
مختلف استان وجود داد. به گفته بهره مند از زمان آغاز 
بارندگی  میزان  بیشتر  تاکنون  اخیر  موسمی  بارندگی 
شهرستان  بابکان  امیرآباد  ایستگاه  در  متر  ۹۵میلی  با 
هواشناسی  کارشناس  است.  شده  گزارش  بویراحمد 
اجرایی  و  امدادی  دستگاه های  از  بویراحمد  و  کهگیلویه 
سازمان  راهداری،  ها،  شهرداری  ها،  فرمانداری  جمله  از 
جهاد کشاورزی، شرکت های خدمات رسان برای مقابله با 
خسارات احتمالی خواست همچنان برای چنین شرایطی 
آمادگی کامل داشته باشند. بهره مند به مردم نیز توصیه 
رودخانه ها  و  مسیل ها  حاشیه  در  توقف  و  تردد  از  کرد 
اجتناب کنند ، عشایر ضمن استقرار در مکان های امن از 
جابه جایی و کوچ در این مدت بپرهیزند و دام های خود 

را از حاشیه رودخانه ها دور نگهدارند.
از  جاری  هفته  پایان  تا  خواست  مردم  از  همچنین  وی 
کنار  در  گرفتن  قرار  از  و  خودداری  ارتفاعات  به  صعود 
محصوالت  و  ماهی  پرورش  ماهیگیری،  حوضچه های 

کشاورزی خودداری کنند.
مدیر کل هواشناسی کهگیلویه و بویراحمد نوع مخاطره 
در خصوص وضعیت جوی پیش رو را رگبار و رعد و برق 
همراه با وزش باد لحظه ای شدید، رخداد سیالب و ریزش 

تگرگ عنوان کرد.
سامانه  آغاز  با  همزمان  گذشته  هفته  چهارشنبه  روز  از 
بارشی ، تمامی تفرجگاه های شهرستان بویراحمد و دنا در 

مناطق سردسیری استان تعطیل و تخلیه شدند.

سرپرست سازمان صنعت، معدن و تجارت استان:

۷۹ درصد واحدهای صنعتی 
کهگیلویه و بویراحمد فعال هستند

و  کهگیلویه  تجارت  و  معدن  صنعت،  سازمان  سرپرست 
استان  این  صنعتی  های  واحد  درصد   ۷۹ گفت:  بویراحمد 

معادل 4۱۱  واحد هم اکنون فعال و نیمه فعال هستند.
کریم روزبهان  میزان  سرمایه گذاری واحدهای فعال استان 
را افزون بر ۱۱ هزار میلیارد ریال عنوان کرد و اظهار داشت 
نیمه  و  فعال  صنعتی  های  واحد  در  نفر  هزار   ۶ از  بیش   :
فعال هم اکنون به اشتغال مشغولند. روزبهان تعداد واحدهای 
صنعتی دارای پروانه بهره برداری معتبر استان را ۵۲۱ واحد 
واحد های صنعتی  این  افزود: سرمایه گذاری   و  اعالم کرد 
بیش از ۱۳ هزارو ۹۵۶ میلیارد ریال است. وی ابراز کرد: از 
تعداد واحدهای صنعتی استان بیش از ۲۱ درصد معادل ۱۱۰ 
روزبهان  به گفته  فعال هستند.  غیر  به دالیل مختلف  واحد 
میزان سرمایه گذاری واحدهای غیرفعال استان یک هزار و 
۵۳۱  میلیارد ریال و اشتغال زمان فعالیت این واحدها را ۲ 
هزار  و ۳۱۱نفر اعالم کرد. وی تصریح کرد: هم اکنون بیش 
از ۳۹4 طرح صنعتی در مناطق مختلف این استان با فرصت 
اشتغالزایی ۹ هزار نفر در دست اجراست. روزبهان افزود: برای 
میلیارد  هزار   4۶۰ از  بیش  صنعتی  طرح  تعداد  این  اجرای 
ریال اعتبار پیش بینی شده است. وی با بیان اینکه  برخی 
از واحد های صنعتی غیر فعال این استان قابلیت احیا دارند 
، گفت: مطابق برنامه ریزی های صورت گرفته، امسال بیش 
از ۲۶ واحد صنعتی غیر فعال در استان به چرخه تولید وارد 
بهره  پروانه  اکنون ۷۸  خواهد شد. روزبهان عنوان کرد: هم 
برداری معدن در استان وجود دارد که از این تعداد 4۶ معدن 
فعال و ۳۲ معدن در حال تجهیز و یا غیر فعال هستند. وی 
مهم  ها  اولویت  از  یکی  راکد  های  واحد  سازی  فعال  گفت: 
دولت است که کار شناسایی آن ها در استان انجام شده است.

از سوی سپاه عشایر صورت گرفت:

اعزام پنج کاروان امدادرسانی
 به عشایر استان

جامعه  گفت:  بویراحمد  و  کهگیلویه  عشایر  سپاه  فرمانده   
عشایری این استان در بارش  های سیل آسای مونسون روز 

گذشته امدادرسانی شدند. 
پنج  داشت:  اظهار  روز شنبه  پاسدار حسن رضایی  سرهنگ 
به همت سپاه عشایر کهگیلویه و  نظارتی  و  امدادی  کاروان 

بویراحمد به مناطق عشایری این استان اعزام شد. 
در  آسا  سیل  مونسونی  بارش  های  آغاز  از  پس  افزود:  وی 
کهگیلویه و بویراحمد و آبگرفتگی برخی از مناطق این استان 
سپاه عشایر، جمعیت هالل احمر و اداره کل امور عشایر استان 
با همکاری و مشارکت یکدیگر اقدام به امدادرسانی به جامعه 
عشایری کردند.  فرمانده سپاه عشایر کهگیلویه و بویراحمد 
بیان کرد: شب گذشته ۱4 خانوار عشایری این استان از دشت 
سقاوه شهرستان مارگون به دلیل بارش  های شدید مونسونی 
دچار مشکل شده بودند.  سرهنگ پاسدار رضایی عنوان کرد: 
بویراحمد به  نیروهای سپاه عشایر کهگیلویه و  از ورود  پس 
این منطقه کار امدادرسانی آغاز و ۱4 خانوار عشایری آسیب 
خاتون )س(  بی  بی  امامزاده  در حرم  نیز  ها  بارش  از  دیده 
نجات  برای  رسانی  کمک  داشت:  ابراز  وی  یافتند.   استقرار 
جان احشام  این ۱4 خانوار عشایری کهگیلویه و بویراحمد 
از سوی پایگاه  های بسیج استان انجام شد.  سرهنگ پاسدار 
رضایی گفت: گرچه قبل از آغاز بارش های مونسونی در مورد 
احتمال وقوع سیالب اطالع رسانی الزم به عشایر کهگیلویه 
و بویراحمد داده شد اما شدت بارندگی به گونه  ای بود که 
به اقالمی شامل مواد  این استان  برخی خانوارهای عشایری 
گرفت.   قرار  آنها  اختیار  در  و  کردند  پیدا  نیاز  پتو  و  غذایی 
وی اظهار داشت: سپاه عشایر کهگیلویه و بویراحمد با هدف 
حفاظت از جان و اموال جامعه عشایری این استان با تمامی 

امکانات خود در کنار آنان خواهد ماند.

فرماندار چرام خواستار افزایش 
امکانات امدادرسانی شد

فرماندار چرام با اشاره به خسارت سنگین باران های موسمی 
در این شهرستان گفت: کمبود تجهیزات امداد رسانی را دچار 
دستگاه  جمله  از  امکانات  این  افزایش  و  است  کرده  مشکل 
های راهسازی ضروری است. سید عبدالرحمان توفیقیان روز 
شنبه در جلسه اضطراری مدیریت بحران با اشاره به بارندگی 
های اخیر اظهار داشت: خسارت زیادی به بخش های مختلف 
این شهرستان وارد شده است. وی  بیشترین میزان خسارت 
ها را مربوط به تخریب کانالهای آب کشاورزی، لوله های آب 
آشامیدنی ، تخریب پلهای روستایی و مسدود شدن راه های 
در  برطرف شدن مشکالت  بر  توفیقیان  کرد.  اعالم  ارتباطی 
کمترین زمان ممکن تاکید کرد و افزود: شهرستان با کمبود 
امکانات مواجه است. وی اضافه کرد: مسیر چاسخار به طسوج 
و طسوج به سرفاریاب مسدود شده است و امداد رسانی به 
مردم باید در اولویت نهادها باشد. توفیقیان تصریح کرد: همه 
پیگیری  مسئوالن  با حضور  و  بررسی  دیده   موارد خسارت 

خواهد شد. 

جاده قلعه رییسی - دیشموک 
مسدود شد

بارش های سیل آسیای  قلعه رئیسی گفت: در پی  بخشدار 
تابستانه در بخش های قلعه رئیس و دیشموک مسیر ارتباطی 

این ۲ بخش در شهرستان کهگیلویه مسدود شده است.
سید شرمت اله داربام روز شنبه اظهار داشت: بارندگی های 
های  خسارت  تاکنون  گذشته  روز   ۲ از  تابستانه  آسا  سیل 
با  وی  است.  کرده  ایجاد  مختلف  های  بخش  در  را  زیادی 
رئیسی  قلعه  ارتباطی  مسیر  در  الی  و  گل  ریزش  به  اشاره 
تردد  امکان  و  مسدود شده  مسیر  این  کرد:  بیان  دیشموک 
وجود ندارد. وی بیان کرد: در این مدت بخش زیادی از جاده 
لوله های آب  و  مزارع کشاورزی  و عشایری،  روستایی  های 

آشامیدنی و زیرساختهای شهری دچار آسیب نیز شدند.
داربام تصریح کرد: با همکاری نهادهای خدمات رسان امداد 
رسانی در حوزه های مختلف درحال انجام است. صفا حبیبی 
بخشدار دیشموک نیز در این رابطه با اشاره به تخریب ۲ طرح 
بزرگ ماهی در این بخش گفت: این ۲ طرح ماهی با توجه به 

سیالبی شدن درهای فصلی به کلی تخریب شدند.

رئیس دانشگاه علوم پزشکی یاسوج گفت: 
بستری های  شمار  افزایش  به  توجه  با 
و  کهگیلویه  های  بیمارستان  در  کرونایی 
بویراحمد، یکی از شهرستان های استان به 

رنگ قرمز کرونایی درآمد.
محمد غالم نژاد گفت که آمارها نشان می 
جنوب  در  کهگیلویه  شهرستان  که  دهد 
قرار  کرونایی  قرمز  وضعیت  در  استان 

گرفته است.
به  اطالعات  براساس  داد:  ادامه  وی 
دست آمده و مطابق نقشه آماری سامانه 
اکنون  هم  بهداشت  وزارت  رسانی  اطالع 
دو  نارنجی،  وضعیت  در  شهرستان  سه 
شهرستان در وضعیت زرد و سه شهرستان 

در وضعیت زرد کرونایی قرار دارند.
بویراحمد،  شهرستانهای  داد:  ادامه  وی 

گچساران و چرام در وضعیت نارنجی قرار 
دارند.

رئیس دانشگاه علوم پزشکی یاسوج گفت: 
شهرستانهای  و  لنده  و  دنا  شهرستانهای 
فهرست  در  هم  مارگون  و  بهمئی  باشت، 

شهرستان های آبی کرونایی قرار دارند.
شمار قربانیان بیماری کرونا در کهگیلویه 
و بویراحمد براساس اخرین آمار همچنان 

هزار و ۱۳۳ نفر است.
 روز جمعه گذشته از ۶۸ بیمار مبتال به 
استان،  بیمارستان های  در  بستری   کرونا 
۱۸ نفر مبتالی قطعی بودند و خوشبختانه 
ویژه  مراقبت های  بخش  در  بیماری  هیچ 

تحت درمان نیست.
در   ۱۹ کووید  به  مبتالیان  مجموع  از   
هزار   ۹۶ تاکنون  بویراحمد  و  کهگیلویه 

۷۲۵ نفر بهبود یافته گزارش شده است.
یاسوج  پزشکی  علوم  دانشگاه  رئیس 
از  پیشگیری  برای  راهکار  مهمترین 
العملهای  دستور  رعایت  را  کرونا  به  ابتال 
بهداشتی و خودداری از عادی انگاری این 
بیماری دانست و گفت: مردم استان برای 
پیشگیری از ابتال و کاهش مرگ میر ناشی 
از کرونا و ایجاد ایمنی در برابر این بیماری 
خطرناک و همه گیر  واکسیناسیون خود 
را تکمیل و ُدز یادآور را حتما تزریق کنند.
هشدار نسبت به روند صعودی شیوع 

کرونا در استان 
اجتماعی  و  امنیتی  سیاسی،  معاون 
روند  از  وبویراحمد  کهگیلویه  استانداری 
داد  هشدار  کرونا  بیماری  شیوع  صعودی 
و مردم استان را به رعایت هر چه بیشتر 

دستورالعمل های بهداشتی فرا خواند.
سیدجواد هاشمی مهر در یکصد و هشتاد 
و هشتمین نشست استانی ستاد مدیریت 
بیماران  افزایش  گفت:  کرونا  با  مقابله 
سرپایی به معنای افزایش بستری و مرگ 
از  جلوگیری  برای  بنابراین  است،  میر  و 
پروتکل های  رعایت  بیماری  جدید  موج 
داشت:  اظهار  وی  است.  الزامی  بهداشتی 
رونق  مسافران،  ورود  محرم،  ایام  برای 
و  ها  نشست  در  حضور  کار،  و  کسب 
های  دستوالعمل  باید  بازار  در  شلوغی 
بهداشتی از جمله زدن ماسک رعایت شود 

تا به تسری بیماری منجر نشود.
وضعیت  از  کرد:  تصریح  مهر  هاشمی 
افزایش  و  کرونا  در خصوص  دنیا  ملتهب 
سرپایی،  بیماران  راستای  در  افزون  روز 
و  دارد  وجود  گزارشاتی  فوتی  و  بستری 
نسبت  تر  جدی  توجه  بیانگر  مساله  این 
را  بهداشتی  های  نامه  شیوه  رعایت  به 

یاداوری می کند.

اجتماعی  و  امنیتی   ، سیاسی  معاون 
ایام  فرارسیدن  تسلیت  با  استانداری 
گفت:  شهیدان  ساالر  و  سرور  عزاداری 
تجربه سه ساله در مقابله با ویروس کرونا 
پیش روی ما است هرچند سبب مشکالت 
بهره  با  اما  شد  استان  در  میرها  و  مرگ 
عملکرد  توان  می  تجربه  این  از  گیری 

موفقی در پیک جدید داشته باشیم.
هاشمی مهر با بیان اینکه در پیک جدید 
از مرگ و  توان  تدابیر می  اتخاذ  با  کرونا 
میرهای های گذشته ممانعت کرد، افزود: 
استان  در  عزاداری  ماهه   ۲ به  توجه  با 
مجموعه سازمان تبلیغات باید برای کرونا 
تدابیر ویژه ای داشته باشند از طرفی مردم 
استفاده از ماسک، تزریق واکسن و رعایت 
شیوه نامه های بهداشتی را در دستور کار 

قرار دهند.
نقل،  و  حمل  حوزه  در   : کرد  اضافه  وی 
از  مردم  باید  ها  فرودگاه  و  ها  ترمینال 
ماسک استفاده کنند و هیات های ورزشی 
شیوه نامه ها را رعایت و استفاده از ماسک 

در دستور کار خود قرار دهند.
اجتماعی  و  امنیتی  سیاسی،   معاون   
استانداری تاکید کرد : در مراکز مختلف، 
مراسمات مذهبی و تجمعات، نماز جمعه 
پرازدحام ضرورت رعایت شیوه  اماکن   و 
ماسک  از  استفاده  و  بهداشتی  های  نامه 
انگاری  عادی  از  تا  باشد  کار  دستور  در 
بر  همچنین   مهر  هاشمی  شود.  پرهیز 
جلوگیری  برای  بهداشتی  پروتکل  رعایت 
از صعودی شدن موج جدید کرونا سخن 
ویروس  که  زمانی  کرد:  تصریح  و  گفت 
کرونا دچار تغییر ماهیت ژنتیکی می شود 
انتشار  تقویت  و  بیشتر  زایی  بیماری  به 
ویروس منجر خواهد شد که پیشگیری را 

در مرحله دشواری قرار می دهد.

پدیده مانسون همان طور که هواشناسی 
بود عصر روز پنجشنبه  بینی کرده  پیش 
ششم مرداد ماه وارد کهگیلویه و بویراحمد 
های  زیرساخت  به  هایی  خسارت  و  شد 
عمرانی و زندگی مردم به ویژه در مناطق 
کشاورزی  حوزه  برداران  بهره  و  عشایری 
وارد کرد اما مسووالن با بسیج همه امکانات 
در حال خدمات رسانی به آسیب دیدگان 
هستند. پیام های هشدار مدیریت بحران 
های  استان  بویراحمد،تجربه  و  کهگیلویه 
دیگر و خالی کردن مناطق گردشگری از 
مسافران باعث شد تا بارندگی های سیل 
و  آن  شدت  رغم  به  استان  این  در  آسا 
وجود رودخانه های خروشان تلفات جانی 
نداشته باشد اما این بارندگی ها خسارت 
است.  گذاشته  برجای  زیادی  مالی  های 
پیش از شروع بارندگی ها مسووالن ارشد 
استان با حضور میدانی در مناطق مستعد 
و  ها  مسیل  بازگشایی  برای  سیل  بروز 
های   تالش  پیشگیرانه   های  اقدام  انجام 
قابل توجهی را انجام دادند.  از عصر روز 
پنجشنبه تاکنون بیشتر مناطق کهگیلویه 
و بویراحمد درگیر بارندگی تابستانی است 
معابر،  آبگرفتگی  راهبندان،  به طوری که 
برخی  در  ها  کانال   پرشدن  برق،  قطع 
گزارش  بویراحمد  و  کهگیلویه  مناطق 
هواشناسی  گزارش  براساس  است.   شده 
این استان ۲۶ نقطه کهگیلویه و بویراحمد 
آن  نقطه   ۱۰ در  و  بوده  بارندگی  درگیر 

میلیمتر   ۳۰ از  بیشتر  های  بارندگی 
مانند  مناطق  برخی  در  و  شده  ثبت  را 
گزارش  باران  میلیمتر   ۹۵ امیرآبادبابکان 
بحران  مدیریت  مدیرکل  است.    شده 
بارندگی  گفت:   بویراحمد  و  کهگیلویه 
های سیل آسای چند روز گذشته تاکنون 
در استان خسارت جانی نداشته است اما 
این پدیده خسارت های مالی گسترده ای 
به بخش های کشاورزی به ویژه در مزارع 
برنج و پرورش ماهی برجای گذاشته است.

داشت:همچنین  ابراز  نیکروز  علیرضا 
عمرانی  های  زیرساخت  از  بخشی 
راه  خصوص  به  بویراحمد  و  کهگیلویه 
های ارتباطی کهگیلویه و بویراحمد بر اثر 
بارندگی های سیل آسا دچار آسیب شده 
از  گروهی  اکنون  کرد:هم  تاکید  وی  اند. 
مسووالن با تشکیل اکیپ های در مناطق 
از  امدادرسانی و شماری  سیلزده مشغول 
آنان نیز در حال برآورد خسارت های وارد 

شده هستند.
مدیرکل امور عشایر کهگیلویه و بویراحمد 
سیل  وقوع  از  پیش  هفته  یک  نیزگفت: 
کارشناسان امور عشایر برای اطالع رسانی 
اعزام شدند  به مناطق عشایری  و هشدار 

به  منجر  عشایر  از  برخی  توجهی  بی  اما 
گسترده تر شدن خسارت ها شده است.

فیض اهلل آذرفر اظهار داشت: ۲۰ نقطه از 
جاده های عشایری کهگیلویه و بویراحمد  
شده  مسدود   اخیر  های  بارندگی  اثر  بر 
است که تالش می شود با تامین ماشین 
اجرایی  های  دستگاه  از  نیاز  مورد  آالت 
دیگر یا بخش خصوصی بازگشایی راه های 
ارتباطی در کمترین زمان ممکن صورت 
شود. وی تاکید کرد: تلف شدن دام های 
عشایر از دیگر خسارت های وارد شده به 
است  اخیر  بارندگی های  اثر  بر  قشر  این 
خسارت  میزان  از  دقیق  برآورد  هنوز  اما 
های وارد شده کامل نشده است. مدیرکل 
ابراز  بویراحمد  و   کهگیلویه  عشایر  امور 
داشت: هم اکنون هشت اکیپ در مناطق 
و  آذوقه  توزیع  حال  در  استان  عشایری 
دیگر امکانات مورد نیاز به عشایر سیلزده 

در استان هستند.
سرپرست  جمعیت هالل احمر کهگیلویه 
امدادگران  تالش  گفت:با  نیز  بویراحمد  و 
بامداد  تا  استان  احمر  هالل  جمعیت 
روستایی   ، شهری  خانوار   ۵۱۸ به  امروز 
های  بارش  در  حادثه دیده  عشایری  و 

سنگین 4۸ ساعت گذشته خدمت رسانی 
افزود:  دوست  فالحی  کاظم  است.   شده 
هالل  جمعیت  نجاتگران  و  امدادگران 
با  بویراحمد  و  کهگیلویه  استان  احمر 
های  بینی  پیش  و  اخطارها  به  توجه 
شروع  از  قبل  روز  از  کشور  هواشناسی 
در  مانسون  موسمی  سامانه  های  بارش 
مناطق عشایری و روستایی و محل عبور 
سیالب ها و آبراهه ها به صورت میدانی 
با  را  مسافران  و  ساکنان  و  یافته  حضور 
ایمنی  توصیه های  ارایه  و  اعالم خطرات 
راهنمایی کردند. وی تاکید کرد: از ابتدای 
وقوع بارندگی های اخیر تاکنون براساس 
با  شده  برقرار  تماس های  و  مراجعات  به 
سر شماره ندای امداد )۱۱۲( و همچنین 
اعالم نقاط حادثه دیده از سوی مدیریت 
بحران استان و خانه های هالل مستقر در 
ارزیاب  شهرستان ها و روستاها، تیم های 
به مناطق مورد نیاز اعزام شده اند. فالحی 
های  بررسی  از  پس  داشت:  ابراز  دوست 
اولیه تیم های امداد و نجات و پشتیبانی با 
توزیع اقالم امدادی و تخلیه آب گرفتگی 
به امداد سیل زدگان امدادرسانی کردند. 

استان  احمر  هالل  جمعیت  سرپرست 
داشت:  اظهار  بویراحمد  و  کهگیلویه 
تاکنون۱۶۷ تخته پتو، ۱۵۲ تخته موکت، 
۲ هزار ۸4۱ کیلوگرم نایلون ، ۵۲4 بسته 
امدادی ۷۲ ساعته در مناطق حادثه دیده 

توزیع شده است. 

روند صعودی شیوع کرونا در استان :

کهگیلویه ، قرمز شد

مانسون در کهگیلویه و بویراحمد؛
از خسارت ها تا تالش برای خدمات رسانی 

کهگیلویه  احمر  هالل  جمعیت  مدیرکل 
وبویراحمد گفت: طی بارندگی های اخیر و 
سیالبی شدن رودخانه ها و دره های فصلی 
طی 4۸ ساعت گذشته به ۲ هزارو ۵۸۹ نفر 
حادثه دیده از این سیالب امداد رسانی شد.

جمع  در  شنبه  روز  دوست  فالحی  کاظم 
امدادگران  داشت:  اظهار  رسانه  اصحاب 
استان  احمر  هالل  جمعیت  نجاتگران  و 
اخطارها  به  توجه  با  بویراحمد  و  کهگیلویه 
از روز  و پیش بینی های هواشناسی کشور 

موسمی  سامانه  های  بارش  شروع  از  قبل 
و  روستایی  و  عشایری  مناطق  در  مانسون 
محل عبور سیالب ها و آبراهه ها به صورت 
میدانی حضور یافت و ساکنان و مسافرین را 
ایمنی  ارایه توصیه های  و  اعالم خطرات  با 

آگاه کردند.
بر  بنا  ها  بارندگی  شروع  از  کرد:  بیان  وی 
سر  با  شده  برقرار  تماس های  و  مراجعات 
همچنین  و   )۱۱۲( امداد  ندای  شماره 
مدیریت  سوی  از  دیده  حادثه  نقاط  اعالم 
در  مستقر  هالل  خانه های  و  استان  بحران 
شهرستان ها و روستاها، تیم های ارزیاب به 
منطقه اعزام و پس از بررسی های اولیه تیم 

های امداد و نجات و پشتیبانی به محل های 
حادثه دیده مراجعه و با توزیع اقالم امدادی 
و تخلیه آب گرفتگی به مردم امداد رسانی 

کردند.
مدت  این  در  کرد:  تصریح  دوست  فالحی 
تیم  قالب ۱۶  در  امدادی  نیروی  تعداد ۵۲ 
عملیاتی با استفاده از ۱4 دستگاه خودروی 
 ۱۶۷ توزیع  به  موفق  امدادی  و  دار  کمک 
تخته پتو ۱۵۲ تخته موکت بیش از ۲ هزار 
 ۷۲ امدادی  بسته   ۵۲4 و  نایلون  کیلوگرم 
توزیع  بین ۵۱۸ خانوار آسیب دیده  ساعته 

کردند.
وی اضافه کرد: در این مدت یکهزارو 4۰۰  

عشایر که سرپناه خود را از دست داده بودند 
امداد  های  پایگاه   ( امن  مکانهای  در  نیز 
اداری جمعیت شعب(   مهمانسرای  و  نجات 

اسکان داده شدند.
و  روستایی  مناطق  مردم  از  دوست  فالحی 
عشایری دعوت نمود تا با استقرار در مناطق 
و  ها  راهه  آب  عبور  مسیر  از  دور  و  امن 
سیالب ها) دره ها و حواشی رودخانه ها( و 
جدی گرفتن هشدارها و اخطارهای صادره 
از مدیریت بحران، هواشناسی و دستگاه های 
بهتر  امدادرسانی هرچه  خدمات رسان را در 
کمک  عزیز  های  استانی  هم  به  سریعتر  و 

کنند.

هالل احمر کهگیلویه وبویراحمد به 
بیش از 2 هزار نفر در سیالب اخیر

آگهی  فقدان سند مالکیت پالک 12۷/2344 واقع در قطعه 4 بخش4 بهمئی
آقای نوراهلل چامی نژاد  با تسلیم دو برگ استشهاد گواهی شده از طرف دفترخانه اسناد 
رسمی شماره ۵۳ لیکک و یکبرگ تقاضای کتبی مدعی است که سند ششدانگ پالک 
۱۲۷/۲۳44  بخش 4 بهمئی به شماره چاپی ۷۰۵4۷۷ سری ه  ۹۱ دفتر ۳۱ صفحه 

۲۰۳ شماره ثبت ۳۳۸۹ به نام متقاضی صادر گردیده  به علت جابجایی  مفقود گردیده 
است لذا مراتب طبق اصالحیه تبصره یک اصالحی ماده ۱۲۰ آیین نامه قانون ثبت 

جهت اطالع عموم یک نوبت  آگهی می شودکه هر کس مدعی انجام معامله و یا وجود 
سند مالکیت فوق  الذکر نزد خود می باشد می تواند ظرف مدت ۱۰ روز از تاریخ انتشار 
این آگهی اعتراض خود را ضمن ارایه اصل سند مالکیت  یا خالصه معامله به این اداره 

تسلیم نماید و چنانچه ظرف مدت مقرر اعتراضی به این اداره واصل نشود و یا در صورت 
اعتراض اصل سند مالکیت ارایه نگردد اداره ثبت المثنی سند مالکیت پالک مذکور را 

طبق مقررات صادر و به متقاضی تسلیم خواهد نمود.
تاریخ انتشار: ۱4۰۱/۰۵/۰۹  

 اسماعیل الیا -  سرپرست ثبت اسناد شهرستان بهمئی 

آگهی  فقدان سند مالکیت پالک 12۷/2061 واقع در قطعه 4 بخش4 بهمئی
خانم صغری جهانیانی  با تسلیم دو برگ استشهاد گواهی شده از طرف دفترخانه اسناد 
رسمی شماره ۲۱ لیکک و یکبرگ تقاضای کتبی مدعی است که سند ششدانگ پالک 
۱۲۷/۲۰۶۱  بخش 4 بهمئی به شماره چاپی ۸۸۸۱۱۷ سری ج  ۹۳ به نام متقاضی 

صادر گردیده  به علت جابجایی  مفقود گردیده است. ضمنا پالک فوق طی سند رهنی 
۱۸۱۵4مورخ ۰۲/ ۱۱/ ۱۳۹۳ دفترخانه ۵۳ لیکک در رهن بانک مسکن لیکک می 
باشد. لذا مراتب طبق اصالحیه تبصره یک اصالحی ماده ۱۲۰ آیین نامه قانون ثبت 

جهت اطالع عموم یک نوبت  آگهی می شودکه هر کس مدعی انجام معامله و یا وجود 
سند مالکیت فوق  الذکر نزد خود می باشد می تواند ظرف مدت ۱۰ روز از تاریخ انتشار 
این آگهی اعتراض خود را ضمن ارایه اصل سند مالکیت  یا خالصه معامله به این اداره 

تسلیم نماید و چنانچه ظرف مدت مقرر اعتراضی به این اداره واصل نشود و یا در صورت 
اعتراض اصل سند مالکیت ارایه نگردد اداره ثبت المثنی سند مالکیت پالک مذکور را 

طبق مقررات صادر و به متقاضی تسلیم خواهد نمود.
تاریخ انتشار: ۱4۰۱/۰۵/۰۹  

 اسماعیل الیا -  سرپرست ثبت اسناد شهرستان بهمئی 

آگهی  فقدان سند مالکیت پالک 123/1352
 واقع در قطعه 4 بخش4 بهمئی

آقای عبداهلل ظفری  با تسلیم دو برگ استشهاد گواهی شده 
و یکبرگ  لیکک  اسناد رسمی شماره ۵۳  از طرف دفترخانه 

تقاضای کتبی مدعی است که سند ششدانگ پالک
۱۳۵۲ فرعی از ۱۲۳ اصلی بخش 4 بهمئی به شماره چاپی 
۷۵۷۷۸۱ سری ب  ۹۹ به نام متقاضی صادر گردیده  به علت 
سند  طی  فوق  پالک  ضمنا  است.  گردیده  مفقود  جابجایی  
لیکک   ۲۱ دفترخانه   ۱4۰۰  /۰۲  /۲۰ مورخ   ۲۰۸۶۵ رهنی 
در رهن بانک ملی لیکک می باشد. لذا مراتب طبق اصالحیه 
ثبت جهت  قانون  نامه  آیین  ماده ۱۲۰  اصالحی  یک  تبصره 
اطالع عموم یک نوبت  آگهی می شودکه هر کس مدعی انجام 
معامله و یا وجود سند مالکیت فوق  الذکر نزد خود می باشد 
می تواند ظرف مدت ۱۰ روز از تاریخ انتشار این آگهی اعتراض 
خود را ضمن ارایه اصل سند مالکیت  یا خالصه معامله به این 
اداره تسلیم نماید و چنانچه ظرف مدت مقرر اعتراضی به این 
اداره واصل نشود و یا در صورت اعتراض اصل سند مالکیت 
را  مذکور  پالک  مالکیت  المثنی سند  ثبت  اداره  نگردد  ارایه 

طبق مقررات صادر و به متقاضی تسلیم خواهد نمود.
تاریخ انتشار: ۱4۰۱/۰۵/۰۹  

 اسماعیل الیا -  سرپرست ثبت اسناد شهرستان بهمئی 
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ماه فروردین
امروز شروع یک کار بزرگ است. فرصت خوبي دارید اما به طرز 
رفتار شما بستگي دارد. ممکن است در فهمیدن مطالب اشتباه 

کنید، مراقب باشید.
ماه اردیبهشت

زمان خوبی برای شکل دادن به یک رابطه شغلی است دیگران 
فرصت های خوبی را در اختیارتان قرار می دهند.بنابراین غرور 
را کنار بگذارید و استقالل بیش از حد را نادیده بگیرید. همه ما 

به شخصی نیازداریم که هرازگاهی به او تکیه کنیم.
ماه خرداد

سعي مي کنید طرفداراني براي خود پیدا کنید، ولي تالش شما 
بي فایده است و جاي تعجبي هم ندارد، اما عصباني نشوید و 
مسئله را به خودتان نگیرید، زیرا هیچ چیز تمام نشده است. در 
حقیقت در آینده خیلي نزدیک، شما جاي آنها را مي گیرید و 

دیگران به دنبال شما مي آیند.
ماه تیر

و ریلکس کننده  آرامش دهنده  با دوستان صمیمی  معاشرت 
است. در مورد گذشته و برنامه های آینده صحبت می کنید. 

و از حمایتی که از هم دیگر دریافت میکنید ، شکر گذارید.
ماه مرداد

هم خوبند. شما  با  هه  که  شادیست  روزهاي  آن  از  یکي  این 
بسیار محتاط و جذابید واین فرصت خوبي است تا در صورتي 
با کسي بگومگو کرده اید، دوباره صلح برقرار کنید.  که اخیراً 
را  امروز  تواند  مي  خرید  مراکز  به  سرزدن  یا  کوتاه  سفر  یک 
روزي به یاد ماندني سازد و شما از این که در جمعي متفاوت 

بوده و تغییر کرده اید بسیار لذت خواهید برد.
ماه شهریور

تفاوت بین شکست و پیروزی را می دانید به فعالیت هایی که 
وقت تلف کن هستند اهمیت نمی دهید و فرد مفیدی هستید.

مسائل  مورد  در  رود.مخصوصاً  می  پیش  خوبی  به  چیز  همه 
خانگی.

ماه مهر
امروز شخصی بسیار جدی و سلطه جو شده است.او مدام می 
خواهد شما را حذف کند و یا نشان دهد که شما را تایید نمی 
کند و یا این که این گونه به نظر شما می رسد.حاال سواالتی که 
شما باید از خودتان بپرسید این است که واقعاًَ این اتفاقات رخ 
داده یا این که شما به نفع خود این گونه قضاوت کرده اید اگر 
قضیه مثل روز برای تان روشن نیست می توانید یقین حاصل 

کنید که همه این ها تصورات و افکار شما می باشد.
ماه آبان

و  شاداب  بسیار  که  شوید  می  آشنا  جدیدی  با شخص  امروز 
پرانرژی است.شاید با آن ها صمیمی تر نشوید و رابطه دوستی 
محکمی برقرار نکنید اما در همین چند لحظه به شما انرژی 

زیادی می دهند.
ماه آذر

تاثیرات ستاره اي امروز قدري بي ثبات است و شما مي توانید 
با یک شریک  از درگیري احساسي عمیق  منتظر یک روز پر 
عصبي  فشار  کردن  کم  براي  سازنده  راه  یک  بدنبال  باشید. 
یکدیگر  به  پرخاش  به  کارتان  آن شخص  و  به شما  تا  باشید 

نکشد. 
ماه دی

کنند!  مي  پیدا  را  خود  عشق  مجرد  هاي  ماهي  دي  امروز 
شایداین عشق را در محل کارشان پیدا کنند و فرصتي طالیي 
به دست مي آورید تا دوستي معمولي را صمیمي تر از گذشته 

کنید. اگر نگران هستید فکري بچه گانه است.
ماه بهمن

اگر با هر موضوع بین المللی یا مسافرت روبرو شده اید همه 
چیز فوق العاده عالی پیش می رود.همچنین بهترین زمان برای 
یادگیری مهارتهای جدید می باشد یا وسعت دادن به طرز تفکر 
از طریق مطالعه یا صحبت با شخصی که به شما القاء  می کند 

تا زندگی را از زاویه ای دیگر ببینید.

ماه اسفند
باعث  شما  اگر  باشد.  ماندنی  یاد  به  روز  یک  تواند  می  این 
یک شراکت خالق با همکارتان شوید. هر دو شما در فکرتان 
تا هنگامی  و  بازار فرستاده شود  به  بایستی  هست که کارتان 
که نخواهید دوباره به موقعیت فعلی برگردید آینده تان روشن 

به نظر می رسد.

3
فال روز 

مقررات  به  توجه  با  گفت:  دادگستری  وکیل  یک 
زیستی،  محیط  جرایم  بروز  صورت  در  موجود 
قانون  براساس  و  مالحظه  بدون  قاطعیت  نیازمند 
به حوزه  از تعرض ها  بسیاری  تواند  هستیم که می 
محیط زیست بصورت اعم و فضاهای سبز شهری به 

طور اخص را پاسخگو باشد.
ویژه  به  درختان  خشکاندن  درباره  اسدی  رضا 
محیط  تخریب  مجازات  و  ولیعصر  خیابان  درختان 
زیست گفت: محیط زیست به عنوان محیطی  است 
موجودات  همه  تا  دارد  جریان  آن  در  زندگی  که 
نحو  به  موهبت  این  از  بتوانند  حیات  حق  دارای 
اکمل استفاده نمایند و عناصر موثری چون خاک، 

آب و هوا به عنوان عواملی  است که باید از تخریب 
و آلودگی آن جلوگیری کند تا بستر و محیطی سالم 

برای استمرار زندگی فراهم آید.
مرکز  وکالی  کانون  قضایی  معاضدت  اداره  معاون 
حقوق  حفظ  جهت  در  ایران  در  گذار  قانون  افزود: 
قانون  جمله  از  است  کرده  وضع  را  مقرراتی  عامه 
در  همچنین   .۱۳۵۳ مصوب   زیست  محیط  حفظ 
قانون برنامه اول توسعه، جهت جلوگیری از آلودگی 
محیط  زیست و جبران خسارت وارده راهکار خاصی 
در قالب تبصره ۱۳ این قانون لحاظ شده است.  در 
این مقررات تکالیفی بر دوش دستگاههای دولتی و 

مردم نهاده شده است.
در  همچنین  کرد:  تصریح  دادگستری  وکیل  این 
محیط های شهری و بطور اخص در مقوله حفظ و 
توسعه فضای سبز شهرها مصوب ۱۳۵۹ و اصالحات 
بعدی سال ۱۳۸۸ و دیگر قوانین مرتبط از جمله مواد 
۶۷۵، ۶۷۹، ۶۸۰، ۶۸۶، ۶۸۸ و ۶۸۹ قانون مجازات 

اسالمی  را به این مهم اختصاص داده است. در صدر 
این مقررات وجود اصل ۵۰ در قانون اساسی است 
که مقرر کرده است “در جمهوری اسالمی ، حفاظت 
باید  محیط زیست که نسل  امروز و نسل های بعد 
در آن حیات اجتماعی رو به رشدی داشته  باشند، 
وظیفه عمومی تلقی می گردد. از این رو فعالیت های 
یا  زیست  محیط  آلودگی  با  که  آن  وغیر  اقتصادی 
تخریب غیرقابل جبران آن  مالزمه پیدا کند، ممنوع 
است .” مجموعه مقررات مربوطه بر دو بخش اعم از 
باید  ایتدا  بنابراین  است؛  حاکم  مردم  و  دستگاهها 
تحلیل شود که دستگاههای عامل به تکالیف مقرر 
یا حفظ و توسعه  و  قانونی در حفظ محیط زیست 
در  ؟  اند  کرده  عمل  شهرها  محدوده  سبز   فضای 
صورت تخلف با چه مجازاتی روبرو شده اند و افراد 

تا چه میزان؟
موجود  قوانین  در  است  مسلم  آنچه  افزود:  اسدی 
است  پذیرفته  صورت  زیادی  نسبتا  انگاری  جرم 

تنها  بازدارندگی  و  تعزیر  جنبه  در  مقررات  این  و 
های  واقعیت  با  منطبق  و  رسانی  روز  به  نیازمند 
موجود است. در حوزه شهری و خشکاندن درختان 
نیز همین طور است؛ لذا به نظر میرسد با توجه به 
منشور حقوق شهروندی و قوانین و مقررات موجود، 
و  هستیم  قوانین  در  رسانی  بروز  و  اصالح  نیازمند 
آنچه مهم تر به نظر میرسد افزایش سطح آموزش و 
ایجاد زیرساختها و حمایت و پشتیبانی از سمن ها 
و موسسات مردم نهاد است که از تعرض به محیط 

زیست تا حد زیادی پیشگیری می کند.
به  توجه  با  گفت:  پایان  در  دادگستری  وکیل  این 
مقررات موجود امروزه در صورت بروز جرایم محیط 
براساس  نیازمند قاطعیت بدون مالحظه و  زیستی، 
قانون می باشیم که می تواند بسیاری از تعرض ها به 
حوزه محیط زیست به صورت اعم و فضاهای سبز 

شهری به طور اخص را پاسخگو باشد.
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راحه الصدور - شبيه و نظير  7-برجستگي مارپيچ داخل سوراخ مهره – از روساي جمهور اسبق امريکا- بخشنده 
 8-تکيه کالم خانم ها - رود بزرگ س��وئيس - از آفات نباتي - لوله غذا  9-نوعي خويش��اوندي - آدم سختگير 
وجدي - چرك گوشه چشم   10-گلي است خوشبو - شنيدن - خودروي کاروان  11-فالني - ورقه نازك ثبت 
مشخصات - جدول محاس��بات نجومي   12-ورق کاغذ - جديد - روحاني زرتش��تي - مربي سايپا   13-بزه - 
سريع ترين روش شنا - قيمت بازاري - حيوان  باوفا  14-اولين تجربه غذايي انسان ها - آشکار - محصل مراکز علوم 

ديني   15-دليل آوردن براي اثبات امري - دلواپسي و آرامش نداشتن

از راست به چپ
 1-از خودبيگانگي – رساله اي اثر عبيد زاکانی و از مش��هورترين آثار طنزآميز ادبيات فارسی  2-از نام هاي خدا 
- آهن کردي - از ورزش هاي راکتي  3-حرف فاصله – کلمه شگفتي -  زعامت - هنر فرنگي  4-دست شکسته 
بر گردن مي شود - گل س��رخ - بي نظير  5- روس��تايي در حومه شاهرود ملقب  به ماس��وله کوير ايران - مکان و 
آشيان - درختي هميشه سبز – معبر رود   6- از گروه هاي خوني - رنگي که از ترکيب سياه، سرخ و زرد به دست 
مي آيد – شرکت خودروسازي کره اي  7- مخفي شدن و يورش ناگهاني به دشمن - سود حرام - چاشني غذايي تند 
 8-ضمير اجتماعي – آموخته لقمان - پرنده اي خوش آواز شبيه بلبل - يازده   9- تيم فوتبال پايتخت روسيه - 
زادگاه پدر شعرنو - درنگ، آينده نگري  10-موي شير - از پرندگان بي پرواز - درنورديدن  11-ناپيدا - گوسفند 
زاده - گروه تحقيقاتي - سپيده  12-عدس - حرف همراهي عرب - نوعي مقواي ضخيم  13-استخوان پا - چين 
پيشاني - طال - بخار دهان  14- از ماکيان - نوردهنده - پماد ضد سردرد  15- جاذبه گردشگري انزلي - وساطت 

براي صلح و آشتي 
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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

گزارش »جوان« از فروش کتاب هاي حوزه ادبيات دفاع مقدس 
در نمايشگاه کتاب امسال

استقبال اميدوارکننده
   احمد محمدتبريزي

با گذش�ت نزديک به يک هفته از آغاز به 
کار س�ي امين نمايش�گاه کت�اب، با دقت 
بهتري مي توان نس�بت به استقبال مردم 
از کتاب هاي دفاع مقدسي پرداخت و نگاه 
واقع بينانه تري از اين موضوع داش�ت. در 
دو نمايشگاه کتاب تهران و نمايشگاه ملي 
کتاب دفاع مقدس مي توان به برداش�ت 
درس�ت و صحيحي از خروجي کتاب هاي 
ادبيات دفاع مقدس در سال پرداخت و براي 
آينده يک نقشه راه درست طراحي کرد. 
به گزارش »جوان«، نمايشگاه کتاب امسال 
همانن��د دوره ه��اي قبل با اس��تقبال خوب 
م��ردم مواجه ش��د و انتش��اراتي ها روزهاي 
ش��لوغي را به خود ديدند. ش��ايد مهم ترين 
تفاوت چند دوره اخير نمايش��گاه کتاب به 
فروش بيشتر کتاب هاي حوزه دفاع مقدس، 
پايداري و مقاومت برگردد. کتاب هايي که در 
سال هاي قبل بسيار مهجور واقع مي شدند و 
مراجعه کنندگان کمتر عالقه اي به خريد آنها 
نش��ان مي دادند حاال با اتخاذ سياست هايي 
درس��ت در قب��ال ادبي��ات دف��اع مقدس، 
انتش��اراتي هاي فعال اين حوزه بيش��ترين 

ميزان فروش را تجربه مي کنند. 
در س��ال هاي گذشته انتش��اراتي ها با اتخاذ 
سياس��ت هايي مبتني بر تخفيف هاي گزاف 
ي��ا دادن بن هايي براي خريد کتاب، س��عي 
در تشويق مردم براي خريد کتاب هاي دفاع 

مقدسي داشتند. سياست هايي که در عمل 
خيلي نتيجه نمي داد و تأثيري در کتابخوان 
کردن مردم نداشت. مسئوالن امر خيلي زود 
به اين نکته مهم پي بردن��د براي عالقه مند 
کردن مردم به اين حوزه ادبياتي بايد سطح 
کارها را باال برد و با نشان دادن واقعيت هاي 
ناگفته و نهفته جن��گ، از کلي گويي و اغراق 
پرهيز کرد. اين سياست خيلي زود جواب داد 
و نشان داد چه پتانس��يل بااليي براي جذب 
مردم به خواندن کتاب هايي در رابطه با جنگ 

هشت ساله ايران و عراق وجود دارد. 
انتشارات س��وره مهر يکي از انتشاراتي هاي 
شلوغ اين دوره جش��نواره است که همانند 
ديگر انتشاراتي ها تخفيفي 10 درصدي براي 
کتاب هاي��ش در نظر گرفته اس��ت. با وجود 
اينکه همچون گذشته ديگر از سياست هاي 
تشويقي خبري نيست ولي چون کتاب هايي با 
کيفيت باال منتشر شده اند، مراجعه کنندگان 
با آگاهي از وضعيت کتاب هاي چاپ شده به 

دنبال خريد کتاب هستند. 
يکي از متصديان فروش کتاب در انتشارات 
سوره مهر با اش��اره به حضور مردم در غرفه 
و اس��تقبال باال از کتاب هاي اين انتشاراتي 
مي گويد: » هر سال اين اس��تقبال بيشتر از 

قبل مي شود و مردم کاماًل آگاهانه و دلي براي 
خريد مي آيند و از خريدشان هم خيلي راضي 
هستند. االن بس��ياري از مراجعه کنندگان 
کتاب هاي شاخص اين حوزه را خوانده اند و با 
ليستي از کتاب هايي که تا به حال نخوانده اند 
وارد غرفه مي شوند. مانند گذشته نيست که 
چشم بسته فقط براي خرج کردن بن هايشان 
به غرفه بيايند و ندانند دنبال چه هستند. اين 
اتفاق مبارکي است که افتاده و بايد اين روند را 

براي جذب مخاطبان حفظ کرد.«
او به اس��تقبال م��ردم از کت��اب »روزهاي 
بي آينه« اش��اره مي کند که خاطرات همسر 
خلب��ان ش��هيد آزاده حس��ين لش��کري از 
زندگي اش و چگونگي تحمل 18 سال دوري 
از همسرش در دوره اسارت را در برمي گيرد 
و مي گويد: »مراجعه کنندگان از کتاب هايي 
که تازه در انتشارات سوره مهر منتشر شده اند  
اس��تقبال خوبي مي کنند و به ق��ول يکي از 
خوانندگان اين کتاب ها مي تواند فرد را براي 

دقايقي از روزمرگي هاي اين دنيا جدا کند.«
کتاب »مهتاب خين« که خاطرات س��ردار 
شهيد حس��ين همداني را در برمي گيرد، از 
ديگر کتاب هاي پرفروش نمايش��گاه امسال 
است. اين کتاب دربرگيرنده مصاحبه حسين 
بهزاد با ش��هيد همدان��ي و پژوهش هاي او 
درباره عمليات هايي اس��ت که اين شهيد در 
آنها حضور داشت، و در 20 فصل تدوين شده 
است. شهيد حسين همداني در اين کتاب، به 

خوبي به نحوه انجام عمليات هاي فتح المبين 
و بيت المقدس پرداخته است و رشادت هاي 
رزمندگان اس��الم به ويژه رزمندگان استان 
همدان را در جبهه ها تشريح کرده است. اين 
کتاب را انتشارات فاتحان به چاپ رسانده و با 
توجه به شهادت سردار همداني بيش از قبل 

مورد توجه واقع شده است. 
دو کتاب حميد حسام نيز با استقبال خوبي 
روبه رو شده اند. »وقتي مهتاب گم شد« و »آب 
هرگز نمي ميرد« دو اثري هستند که در اين 
دوره نمايشگاه، عالقه مندان خودش را پيدا 
کرده و پس از توصي��ه رهبر انقالب در نوروز 
امسال براي خواندن کتاب »وقتي مهتاب گم 
شد« توجه مردم هم براي خواندن اين کتاب 

بيشتر شده است. 
انتشاراتي هاي ش��اخص حوزه ادبيات دفاع 
مقدس روزهاي خوب و شلوغي را در نمايشگاه 
تجربه مي کنند. قطعاً اين شلوغي در روزهاي 
آخر نمايشگاه بيشتر هم خواهد شد و بر ميزان 
فروش کتاب ها خواهد افزود. همانطور که روند 
اميدوارکننده فعلي بر ميزان عالقه مند کردن 
مردم به اين حوزه افزوده، قطعاً با رويکردي 
هدفدارت��ر مي توان اين جامع��ه مخاطب را 

گسترده تر کرد. 

  شكوفه زماني
شهيد حسن محمدي يكي از جوانان شجاع 
لش�كر فاطميون ب�ود ک�ه در اوج جواني، 
خانواده اش را رها کرد و ب�ه جبهه دفاع از 
حرم رفت. حس�ن حتي دوس�ت نداشت 
اشک مادرش براي شهادت او جاري شود. 
او که متولد س�ال 62 در يكي از محله هاي 
کاشان بود، 11 س�ال همراه خانواده اش در 
افغانستان زندگي کرد. اما در تقديرش اين 
طور آمده بود که دوباره ب�ه ايران بيايد و با 
اعزام به جبهه مقاومت اس�امي در همين 
جبهه به ش�هادت برس�د. براي آشنايي با 
زندگي و منش اين شهيد لشكر فاطميون با 
مادرش زهرا حسيني همكام شديم. خانم 
حسيني معتقد است آنچه خوبان همه دارند 
او يكجا داشت؛ مهرباني و صداقت و آرامش 
و واليت  پذيري  حسن کار را به جايي رساند 
که شهادت را نصيبش کرد. متن زير گفت و 
گوي »جوان« اس�ت با زهرا حسيني، مادر 
نابيناي اين شهيد و همين طور دو خواهرش.

 
مادر شهيد

گوي�ا خ�ود ش�ما ايراني 
هستيد و همسرتان يعني 
پدر ش�هيد اهل کش�ور 

افغانستان هستند؟
من زهرا حس��يني بچه بيرجند و بزرگ شده 
کشور عراق هستم، ولي همسرم اصالتاً افغاني 
هس��تند. در حدود شش س��الي مي شود که 
ساکن پاکدش��ت هس��تيم ولي قبل از آن در 
حدود 11 س��ال ب��ا بچه هايم در افغانس��تان 
زندگي کرديم. س��ال 92 دوباره ساکن کشور 
ايران شديم و علت برگش��تمان به خاطر اين 
بود در افغانس��تان ش��يعه معنايي نداشت و 
ما را به چش��م يک فرد بيگانه نگاه مي کردند 
براي همين نمي توانستيم اين موضوع و رفتار 
آزاردهنده اطرافيان را تحمل کنيم. در نتيجه 
در سال 82 که به منطقه قلعه شاوه افغانستان 
براي زندگي رفته بوديم، مجبور ش��ديم سال 
93 برگرديم. م��ن چهار فرزند پس��ر و چهار 
فرزند دختر دارم که همگي متولد کشور ايران 
هس��تند ولي يکي از دخترهايم ازدواج کرده 
افغانستان است و همانجا هم زندگي مي کند. 
حتي بگويم خواهر ش��هيد خواسته بود براي 
داداش��ش مراس��م ختم بگيرد چون متوجه 
شده بودند حسن از شهداي مدافع حرم است، 
طالبان اجازه نمي دهد مراسمي برگزار شود و 
حتي خانواده دخترم را مورد اذيت و آزار قرار 

مي دهند. 
پدر شهيد مرحوم شده اند؟

بله، مرحوم همس��رم در افغانس��تان ش��غل 
ماهي پزي داشت ولي وقتي که در کشور ايران 
مقيم شد به کار کشاورزي مي پرداخت و االن 
9 سالي مي شود که به رحمت خدا رفته است. 
شهيد چندمين فرزندتان بود؟ کمي از 

ايشان بگوييد. 
حس��ن فرزند اول خانواده بود که س��ال 62 
در کاش��ان به دنيا آمد. بچه خيلي خوبي بود 
و هميشه باعث آرامشم مي ش��د. از متانتش 
هرچه بگويم کم گفته ام. فقط من که مادرش 
هس��تم مي دان��م و خدايش ک��ه او را آفريده 
است. اين اواخر نماز شب و قرآن بسيار تالوت 
مي کرد. حتي ب��ه من گفت م��ادر اگر روزي 
شهيد ش��دم راضي نيستم ش��ما برايم گريه 
کنيد. براي مدرس��ه رفتنش هم من را اصاًل 
اذيت نکرد و براي کالس قرآن خيلي اهميت 

قائل مي شد. دوست داشت هرچه ياد مي گرفت 
به خواهرهايش نيز آموزش بدهد. 
شهيد شغل نظامي داشت؟

نه خياط ب��ود. خيلي هم در ش��غلش مهارت 
داشت و درآمد خوبي هم کسب مي کرد. 

پس چطور عازم جبهه ه�اي دفاع از 
حرم شد؟

خودش دوست داشت که برود. از سال 93 در 
ذهنش عشق رفتن به سوريه را داشت. وقتي 
س��ال 92 به ايران آمديم، همان ابتدا داداش 
کوچک حسن به سوريه سفر کرد، در برگشت 
گفت: حرم بي بي زين��ب )س( چقدر غريب 
و تنها شده اس��ت و اين حرف موجب شد که 
هيجان رفتن حسن به س��وريه بيشتر شود. 
يک روز که حسن از س��رکار به خانه آمد، به 
من گفت مادر بايد به سوريه بروم ديگر طاقت 
ماندن در اينج��ا را ندارم. هر چ��ه به او گفتم 
پسرم تو خياط ماهري هستي به اين قشنگي 
داري کت و ش��لوار مي دوزي و درآمد خوب 
داري، قبول نکرد و به سوريه اعزام شد. چند 
بار هم به آنجا اعزام شد. بار آخر که خواست به 
سوريه برود باز هم به او اصرار کردم که ديگر 
شما چندين مرتبه رفته اي، به خاطر مادرت 
نرو. حتي براي اينکه از رفتن منصرفش کنم، 
خواستم برايش خواس��تگاري بروم اما حسن 
برگشت به من گفت نه مادر با بي بي حضرت 
زينب)س( عهد بسته ام تا موقعي که جان در 
بدن دارم با دشمنانش بجنگم. هر وقت پيروز 
شديم و من سالم برگشتم آن وقت شما براي 
من به خواس��تگاري برويد که رف��ت و ديگر 

برنگشت. 

زكيه محمدي
خواهر سوم شهيد

ب�ا اينك�ه ش�هيد ش�ما 
در س�يزدهم م�اه بهمن 
95 به شهادت رس�يده بود علت تأخير 

خاکسپاري پيكر شهيد چه بود؟
مادرم حالش بسيار خراب بود و قبل از اعزام 
آخر حس��ن آب مرواريد يکي از چشم هايش 
مي ترکد و ديابت عصبي که داش��ت موجب 
مي شود چشمانش نابينا شود. ما نمي توانستيم 
به مادر بگوييم پسرت به شهادت رسيده است 
براي همين صبر کرديم کمي حالش بهتر شود 
و در نتيجه از سوي س��پاه در تاريخ 26 بهمن 
اطالع دادند که حس��ن به ش��هادت رسيده 
است. آن ش��ب مراسم وداع با ش��هيد برگزار 
شد و تشييع پيکرش 27 بهمن ماه سال 95 
انجام گرفت. در گلزار شريف آباد پاکدشت به 
خاك سپرده شد. ش��ايد خدا مي خواست که 
مادرم چشم هايش اين لحظات آخر نابينا شود 
که نتواند پيکر پس��رش را ببيند و هميشه با 
آخرين خاطرات زنده حس��ن که او را مي ديد 

يادش کند. 
رفتار شهيد با شما که خواهرش بوديد 

چطور بود؟
با ما ب��ه عنوان خواهرانش خيل��ي خوب بود. 
دفعه آخر هم که مي خواست به سوريه اعزام 
ش��ود با همه اهالي خانواده اتمام حجت کرد. 
حتي من به او مي گفت��م داداش برويم برايت 
خواس��تگاري مي گفت براي عليرضا داداش 
کوچکم برويد. من با حضرت زينب )س( قول 
و قرار دارم. بعد از شهادتش فهميدم که عهد 
داداش ب��ا بي بي چه بوده اس��ت. رابطه من با 
داداش حسن خيلي خوب بود و مثل خواهر و 
برادرهاي ديگر با هم بحث هم داشتيم ولي در 

کنار هم خوش بوديم. مادرمان به ما ياد داده 
است که ما بچه شيعه هستيم و ما هم به شيعه 

بودن خود افتخار مي کنيم. 
شهيد به مقوله ش�هيد و شهادت چه 

نگاهي داشت؟
برادرم توجه زيادي به کارهاي مذهبي داشت. 
به خصوص ايام محرم که مي آمد بي وقفه در 
امور تمام کارهايي که در هيئت داشتند کمک 
مي کرد. در منطقه ش��ريف  باد چند تا شهيد 
آورده بودند که حسن در تمامي تشييع جنازه 
آنها شرکت کرد و هميش��ه سفارش مي کرد 
شهدا باعث افتخار ما هستند ما بايد حتماً راه 

آنها را ادامه بدهيم. 
در مورد فعاليت ه�اي جهادي و نحوه 

شهادت برادر چه مي دانيد؟
برادرم آموزش خنثي ک��ردن مين ديده بود. 
ب��راي همين پيش��اپيش ص��ف همرزمانش 
مي رفت و مين ها را خنث��ي مي کرد تا نفرات 
بعدي و گروه ه��اي پياده بتوانن��د از منطقه 
عبور کنن��د. روزي که داداش ب��راي خنثي 
کردن مين ها مي رود نوبتش نبوده و به جاي 
دوستش که سرما خورده بود مي رود. با آنکه 
فرمانده داداش گفته بوده ش��ما االن خسته 

هستيد، احتياج نيس��ت برويد ولي داداش به 
اصرار خودش براي خنثي کردن مين مي رود 
که در اثر منفجر شدن يکي از مين ها و اصابت 
ترکش هاي مين ب��ه قلب، پهلو و س��رش به 

شهادت مي رسد. 
گوي�ا داداش کوچک آقا حس�ن نيز 
به عن�وان مدافعين حرم در س�وريه 

هستند؟
بله؛ عليرضا 24 س��ال دارد. وقتي که حس��ن 
به شهادت رس��يد، عليرضا نتوانس��تند اين 
وضع را تحمل کند و براي رسيدن به آرامش 
خودش به سوريه رفت و در جبهه دفاع از حرم 

حضور دارد. 
وصيتنامه ش�هدا آخرين کامش�ان 
در دنياس�ت آي�ا داداش وصيتي هم 

داشت؟
به آن صورت وصيتنامه خاصي نداشت. ولي 
در چند سطر دس��تخطي نوش��ته بود: مادر 
براي ش��هادت من گريه نک��ن و من را جلوي 
حضرت بي ب��ي زينب)س( ش��رمنده نکنيد. 
از دس��تخط داداش حرف هايي که در اوقات 
تنهايي نوشته اس��ت به صورت چند برگه به 

يادگار مانده است. 

كلثوم محمدي
 خواهر اول شهيد

به عنوان خواه�ر بزرگ با 
شهيد هشت سال فاصله 
سني داش�تيد؛ ش�ما خاطره اي در ذهن 

داريد؟ 
زندگي من در کرج است هر وقت حسن مي رفت 
به سوريه يا از آنجا به مرخصي مي آمد، من هميشه 
شب قبلش او را به خانه مان دعوت مي کردم. بار اول 
که از سوريه آمد از حسن پرسيدم داداش چي شد 
که تصميم گرفتيد به سوريه برويد؟ حسن برگشت 
به من گفت به خاطر حرف هايي که مردم مي زدند 
و مي گفتند مدافعين حرم به خاطر پول و سرمايه 
به سوريه مي روند. شک داشتم بروم يا نه ! ولي در 
فرودگاه که منتظر پروازم به سوريه بودم ناگهان 
يک خانم با نقاب را ديدم که دست يک دختر سه 
ساله را گرفته بود و به من گفت: آفرين فاطميون 
شما مرد جنگ هستيد ما به شما نياز داريم. آمدم 
بپرسم که شما اهل کجاييد که ديگر آن شخص را 
نديدم و هرچه گشتم پيدايشان نکردم. به احساس 
خود فکر مي کنم خانم بي بي زينب)س( همراه با 
بي بي رقيه)س( بودند که در نظرم ظاهر شدند و 
همين امر موجب شد در تصميم رفتنم مصمم تر 
شوم. داداش تا هشت مرتبه اعزام به سوريه داشته 
است و هر دفعه با عش��ق معنوي تر اين مسير را 

مي رفتند و بيشتر عاشق شهادت مي شدند. 
در مدتي که ش�هيد حس�ن محمدي به 
جبهه مي رفت، احساس مي کرديد شايد 

به شهادت برسد؟
بله، حسن در تمام مدتي که از سال 93 تا 95 اعزام 
داشت ما هيچ وقت او را بدرقه نمي کرديم. ولي در 
اين س��فر آخري نمي دانم چرا نگرانش شدم و با 
همسرم او را تا دم فرودگاه بدرقه کرديم. با چشمانم 
تا لحظات آخر دور شدن او را دنبال مي کردم. هر 
وقت يادش مي کنم گريه مي کنم. تاب و تحمل 
شهادت برادر خيلي سخت است. بعد از خاکسپاري 
حسن، او را با همان حالت خوشحالي و تبسم بر لب 
در خواب ديدم که يک بس��ته به من داد و گفت 
آبجي بگير اين سوغات سوريه براي دخترت است. 

سوغات او شهادتش بود. 

گفت  وگوي »جوان« با خانواده شهيد حسن محمدي از شهداي لشكر فاطميون

گريه براي شهادتش را  قدغن كرده بود
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حل جدول 3138

اطالعیه وزارت اطالعات:

یک تبعه کشور سوئد به اتهام جاسوسی 
بازداشت شد

وزارت اطالعات در اطالعیه ای از شناسایی و بازداشت 
یک تبعه  کشور پادشاهی سوئد به اتهام جاسوسی خبر 

داد.
به گزارش حوزه دفاعی امنیتی ایرنا، وزارت اطالعات در 
اطالعیه ای اعالم کرد که سربازان گمنام امام زمان )عج( 
اتهام جاسوسی،  یک تبعه  کشور پادشاهی سوئد را به 

شناسایی و بازداشت کردند.
در  که  سوئدی  متهم  است:  آمده  اطالعیه  این  در 
برخی  به دلیل  ایران،  به  پیشین  چندگانه ی  سفرهای 
رفتارها و ارتباطات مشکوک، در لیست مظنونین واحد 
ضدجاسوسی وزارت اطالعات قرار گرفته بود، همیشه 
ارتباطات،  تحرکات،  کلیه  کشور،  به  ورود  لحظه ی  از 
سفرهایش به شهرهای مختلف کشور )که کاًل خارج از 
مقاصد و رویه های گردشگری انجام می شدند( تا هنگام 
خروج از مرزهای جمهوری اسالمی ایران، دقیقاً تحت 
نظر مأمورین زبده ی ضدجاسوسی این وزارت خانه قرار 

می گرفت.
ساختار  یافته های  کرد:  عنوان  اطالعات  وزارت 
در  سوئدی  متهم  که  بود  این  وزارت  ضدجاسوسی 
همه سفرهای قبلی، با رعایت اصول حرفه ای ارتباطی، 
مظنون  عناصر  از  تعدادی  با  پنهان کاری،  و  حفاظتی 
قرار  نظر  تحت  ایران  در  که  غیراروپایی  و  اروپایی 

داشتند؛ ارتباط برقرار می کرد.  
است:  شده  خاطرنشان  اطالعات  وزارت  اطالعیه  در 
دستگیری  درپی  و  پیش  ماه  چند  بحث،  مورد  متهم 
اطالع  کسب  مأموریت  با  اروپایی،  دیگر  جاسوس  یک 
از چگونگی افشای هویت آن جاسوس و نوع و میزان 
افتاده  وزارت خانه  این  اطالعاتی  تور  به  که  اطالعاتی 
وارد کشور شد. این بار نیز و در کل مدت  بود، مجدداً 
مأموریت آخر، تماس های وی با مرتبطیِن اشاره شده، 
تحت کنترل مستمر سربازان گمنام امام زمان)عجل اهلل 
تکمیل  با  باالخره  و  داشت  قرار  فرجه الشریف(  تعالی 
مرجع  حکم  با  کشور  از  خروج  هنگام  در  مستندات؛ 

قضایی بازداشت شد.
وزارت اطالعات تصریح کرد: متهم مذکور دارای سابقه 
سفر به اراضی اشغالی رژیم غاصب صهیونیستی پیش 

از عزیمت به ایران می باشد.  
پیش  هم چنان که  اطالعات  وزارت  افزود:  اطالعیه  این 
و  کشور  امنیت  است؛  کرده  اعالم  کرات  به  این  از 
آرامش مردم را خط قرمز خود دانسته و کوچک ترین 
و  قاطعانه  را  کشور  امنیتی  مرزهای  به  نسبت  تعدی 
فارغ از هیاهوی آوازه گران حرفه ای و همخواِن غربی-

صهیونیستی پاسخ می گوید. به ویژه به رژیم بدسابقه ی 
رژیم  برای  نیابتی  جاسوس  چندین  تاکنون  که  سوئد 
)همچون  است  کرده  پشتیبانی  را  قدس  اشغالگر 
احمدرضا جاللی؛ جاسوس مسلم رژیم صهیونیستی و 
مجرم قطعی در شناسایی و ترور برخی از دانشمندان 
جنایت کاری  تروریست های  مأمن  و  کشور(  هسته ای 
بی گناه  کودکان  و  مردم  قاتالن  و  منافقین  همچون 
که  است، هشدار می دهد  بوده  اهواز  رژه ی خونبار  در 
سوی  از  نیابتی  جاسوسی  رویه ی  ادامه ی  صورت  در 
قاتالن  از  حمایت  استمرار  و  کشور  آن  اطالعاتی  نهاد 
دریافت  را  آن  با  متناسب  واکنش  جانیاِن سابقه دار؛  و 

خواهد کرد.

خبر

جدول 3139

یک روانپزشک، با بیان اینکه افسردگی یکی از 
مشکالت شایع دوران سالمندی است، بهترین 
افسردگی  از  روش پیشگیری  موثرترین  و 
روابط  و  اجتماع  در  حضور  را  سالمندان 

خانوادگی دانست.
اضطرابی  خلقی،  اختالالت  معتضدیان،  سمیه 
دوران  مشکالت  شایع ترین  از  را  عقل  زوال  و 
سالمندی عنوان کرد و گفت: سالمندی دوره 
زندگی  مراحل  سایر  از  شده ای  منفک  و  جدا 
که  است  رشد  از  مهمی  مرحله  بلکه  نیست، 
انسان پیوند زده شده  به سایر مراحل زندگی 

است.
در  می شود  پیر  انسان  وقتی  داد:  ادامه  وی 
بسیاری از فرایندهای بیولوژیک بدن تغییراتی 
ایجاد می شود که می توان با راهکارهایی برای 
این  از  برخی  بروز  از  سالم تر  زندگی  داشتن 

موارد پیشگیری کرد.
عضو هیئت علمی دانشگاه علوم پزشکی شهید 
با  سالمندی  دوره  غالباً  اینکه  بیان  با  بهشتی 
است،  همراه  اجتماعی  و  روانشناختی  مسائل 
ادامه داد: دوره سالمندی با افزوده شدن سن 
یعنی  می افتد  اتفاق  بدن  ارگان های  تمام  در 
عروق  و  قلب  ادراری،  سیستم  که  همانطور 
روند  هستند،  شدن  پیر  حال  در  سلول ها  و 

سالمندی نیز اتفاق می افتد.
وی با بیان اینکه یکی از سیستم هایی که تحت 
تأثیر افزایش سن قرار می گیرد سیستم عصبی 
و مرکزی مغز است، خاطرنشان کرد: عالوه بر 
که  دارد  وجود  هم  زیستی  ابعاد  موضوع  این 
افراد را مستعد ابتالء به اختالالت روانپزشکی 

در دوران سالمندی می کند.
معتضدیان گفت: تغییراتی که در مغز به واسطه 
سالمندی رخ می دهد می تواند فرد را مبتال به 

اضطراب، افسردگی یا ترس از پیری کند.
روانشناختی  ابعاد  به  اشاره  با  روانپزشک  این 
و اجتماعی در بروز اختالالت سالمندی افزود: 
این اختالالت در دوران سالمندی شایع است، 
به  و  می کند  تجربه  را  نقش هایی  تغییر  فرد 
افسردگی  یا  انزوا  دچار  تغییرات  این  واسطه 
تمام  در  که  فردی  مثال  طور  به  می شود 
شغلی  فعالیت  مداوم  طور  به  خود  عمر  طول 
مستمری داشته به یکباره بعد از بازنشستگی از 
بسیاری از فعالیت ها باز می ماند و یا با مستقل 
شدن فرزندان نقش ها و مسئولیت هایش کمتر 
یا  دوستان  فقدان  از  بعد  حتی  یا  و  می شود 

عزیزان دچار افسردگی و اضطراب می شود.

فیزیکی  توانایی  شدن  کم  اینکه  بیان  با  وی 
شدن  پیر  با  که  ظاهری  تغییرات  حتی  یا  و 
برای  به وجود می آید  بدن  ارگان های مختلف 
علتی  یا  و  آور  اضظراب  سالمندان  از  بسیاری 
زمینه ای برای بروز افسردگی است هشدار داد: 
سن  با  مرتبط  تغییرات  دلیل  به  است  ممکن 
منجر  یا  و  بماند  پنهان  افسردگی  نشانه های 
شود  افراد  این  در  زندگی  کیفیت  کاهش  به 
در  افسردگی  عالئم  که  اینجاست  نکته  ولی 
سالمندان از فردی به فرد دیگر متفاوت است و 

به اشکال مختلف ظاهر می شود.
عضو هیئت علمی دانشگاه علوم پزشکی شهید 
بهشتی اضافه کرد: احساس طوالنی مدت غم 
یا اضطراب، بی  ناامیدی و درماندگی  اندوه،  و 
دلیل  بدون  گریه  پذیری،  تحریک  و  قراری 
فعالیت های  به  از دست دادن عالقه  مشخص، 
گذشته، احساس خستگی بدون انجام فعالیت 
کاهش  جمع،  در  حضور  از  اجتناب  بدنی، 
تمرکز  یا صحبت کردن، مشکل در  و  فعالیت 
افزایش اشتها و  یا  و تصمیم گیری، کاهش و 
تفکر مرگ و خودکشی از بارزترین نشانه های 

بروز افسردگی در سالمندان است.
کاهش  برای  قدم  اولین  کرد:  تاکید  وی 
بهبود  برای  تالش  سالمندان  در  اختالالت 

در  و  است  سالمند  زندگی  کیفیت  و  عملکرد 
و  افسردگی  بروز  زمینه ساز  موارد  بعد  گام 

اضطراب باید مورد شناسایی قرار گیرد.
بهبود  برای  تالش  ضروت  روانپزشک،  این 
قرار  توجه  مورد  را  سالمندان  زندگی  کیفیت 
داد و توصیه کرد: باید اصولی را از همان ابتدای 
سالمندی  تا  کنیم  رعایت  میانسالی  و  جوانی 

بهتری را تجربه کنیم.
وی با بیان اینکه به طور کلی ریشه بسیاری از 
اختالالت روان به ژنتیک برمی گردد، توضیح 
درمانی  اقدام  نمی توان  ژن ها  تغییر  برای  داد: 
سبک  از  پیروی  با  ولی  داد،  انجام  ای  ویژه 
می توان  توجهی  قابل  میزان  به  سالم  زندگی 
نظیر  اختالالتی  ژنتیکی  تظاهرات  نشانه های 

افسردگی و اضطراب را در پیری کنترل کرد.
برای  منظم  برنامه  کرد:  توصیه  معتضدیان 
از  پرهیز  سالم  غذایی  رژیم  و  بدنی  فعالیت 
مصرف چربی های اشباع شده و کاهش استفاده 
از کربوهیدراتها از جمله فاکتورهایی است که 
به سالمت ذهن و جسم سالمند کمک می کند.

وی ادامه داد: فعالیت های فیزیکی مستمر مثل 
صورت  به  که  متوسطی  فیزیکی  فعالیت های 
عادت در آمده باشد حتی در مدت زمان کوتاه، 
در سالمت جسم و روان مؤثر است. بهتر است 

بهبود  در  زیرا  باشد،  گروهی  فعالیت ها  این 
روابط اجتماعی می تواند کمک کننده باشد.

پزشکی  علوم  دانشگاه  علمی  هیئت  عضو 
ابتالء  از  پیشگیری  راه های  به  بهشتی،  شهید 
کرد  اشاره  سالمندی  دوران  در  افسردگی  به 
روش های  مؤثرترین  و  بهترین  از  داد:  ادامه  و 
حضور  سالمندان  در  افسردگی  از  پیشگیری 
اعضای  است،  خانوادگی  روابط  و  اجتماع  در 
خانواده و مراقب سالمند باید برای مالقات های 
سالمند با دوستان و اطرافیان خود برنامه ریزی 
اجتماعی  انزوای  از  تا  باشند  داشته  منظمی 

جلوگیری کنند.
سالمندان  زندگی  روند  باید  داد:  ادامه  وی 
بودن  مفید  احساس  فرد  که  باشد  شکلی  به 
داشته باشد و ضمن ارتباط با اعضای خانواده 
این موضوع کنیم که  او را متوجه  و دوستان، 
سالمندی نیز یکی از مراحل چندگانه زندگی و 

مرحله رشد جدیدی است.
معتضدیان ادامه داد: نگاه به دوران سالمندی 
نباید نگاهی محدود کننده ای باشد و سالمندی 
همراه  جسمی  اختالل  یا  بیماری  با  فقط  را 
بداند، بلکه باید ویژگی های برجسته این دوران 

را شناسایی و آن را تقویت کنیم.

هشدار پلیس نسبت به 
کالهبرداری از شهروندان 

به بهانه محرم

به  نسبت  پایتخت  فتای  پلیس  رئیس 
بهانه های  به  شهروندان  از  کالهبرداری 

مرتبط با ماه محرم هشدار داد.
بیان  با  گودرزی  معظمی  داود  سرهنگ 
مناسبتی  هر  در  سایبری  مجرمان  اینکه 
و  خود  مجرمانه  اقدامات  انجام  دنبال  به 
مجازی  فضای  کاربران  از  سوءاستفاده 
رسیدن  فرا  به  توجه  با  گفت:  هستند، 
سوءاستفاده  با  سودجو  افراد  محرم،  ایام 
مردم  مذهبی  احساسات  و  عواطف  از 

جمع آوری  چون  اقداماتی  درپوشش 
از جمله  نیازمندان  برای  مالی  کمک های 
نقد  وجه  آوری  یا جمع  کرونایی  بیماران 
برای کمک های مردمی و توزیع نذری در 
به  اقدام   ... و  مذهبی  هیئت های  و  تکایا 

کالهبرداری می کنند.
وی با بیان اینکه شهروندان به هیچ عنوان 
را  تبلیغاتشان  یا  افراد  این  فریب  نباید 
هرگونه  مردم  است  الزم  گفت:  بخورند، 
واریز وجه مربوط به نذورات را به شماره 
مؤسسات  و  مذهبی  هیئت های  حساب 
خیریه معتبر و شناخته شده انجام دهند 
هرگونه  یا  سرقت  از  پیشگیری  برای  و 
بانکی  کارت های  اطالعات  از  سوءاستفاده 
درگاه  پرداخت  لینک های  به  مراجعه  از 
مجازی  فضای  در  شده  منتشر  بانکی 

خودداری کنند.
بر اساس اعالم اطالع رسانی پلیس فتای 
ادامه  گودرزی  معظمی  بزرگ،  تهران 
این  از  دیگر  روشی  در  همچنین  داد: 
با  کالهبرداری  شاهد  نیز  کالهبرداری ها 
مخصوص  اجناس  و  اقالم  فروش  عنوان 
شگرد  این  در  که  هستیم  محرم  ایام 
مجرمانه، مجرمین با ایجاد صفحات درگاه 
سرقت  دنبال  به  )فیشینگ(  جعلی  بانک 

اطالعات کاربران هستند.
افزود:  بزرگ  تهران  فتای  پلیس  رئیس 
آگهی های  درج  با  مجرمان  روش  این  در 
قبیل  از  اجتماعی  شبکه های  در  دروغین 
کمترین  با  محرم  اقالم  و  اجناس  فروش 
جعلی  درگاه های  به  را  کاربران  قیمت، 
بانکی هدایت و درنهایت به اطالعات بانکی 

برداشت  به  اقدام  و  دسترسی  هموطنان 
دقت  باید  هموطنان  می کنند،  غیرمجاز 
خرید  قصد  که  صورتی  در  باشند  داشته 
سایت های  طریق  از  فقط  دارند  اینترنتی 
الکترونیکی  اعتماد  نماد  دارای  که  معتبر 
اقدام کنند و هرگز فریب آگهی های  است 

دروغین را نخورند.
 گودرزی با اشاره به متصور بودن افزایش 
ایام  این  در  احتمالی  استفاده های  سوء 
پلیس  اهداف  مهمترین  از  یکی  گفت: 
سواد  سطح  ارتقای  مجازی،  فضای  در 
رسانه ای شهروندان در حوزه فضای سایبر 
در  سایبری  امنیت  افزایش  آن  تبع  به  و 
و  سایبری  جرائم  آمار  کاهش  راستای 

استفاده امن کاربران از این فضا است.

افسردگی از مشکالت شایع دوران سالمندی

نیازمند برخورد قاطع
 با جرایم محیط زیستی هستیم



رعایت پروتکل های بهداشتی نگرانی ها 
در خصوص کرونا را افزایش می دهد

کارکرد روابط عمومی، فضاسازی 
برای حرکت سریع است

صفحه )4(صفحه )4(

امورداخلی کشور و شوراها در  رئیسه کمیسیون  یک عضو هیات 
و ضوابط  ها  پروتکل  رعایت  رها شدن کامل  تاکید کرد:  مجلس، 
های بهداشتی ممکن است سبب تشدید روند روبه رشد بیماری 
کرونا شده و نگرانی ها در خصوص افزایش فوتی های بیماری به 
واقعیت بپیوندد.روح اهلل نجابت، با اشاره به افزایش آمار شهرهای 

قرمز و نارنجی در سطح کشور، بر ضرورت رعایت ....

 وزیر کشور کارکرد مهم روابط عمومی را فضاسازی مناسب برای 
حرکت سریع و بدون ایجاد حواشی دانست و تاکید کرد که روابط 
عملیات  و  کرده  رسانی  اطالع  را  خوب  اقدامات  باید  عمومی ها 
روانی را خوب بشناسند و به موقع پاسخ دهند.  »احمد وحیدی« 
استانداری های  روابط عمومی   روز شنبه در همایش مدیران کل 

سراسر کشور با تعزیت فرا رسیدن ماه محرم، گفت:...
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۷۹ درصد واحدهای صنعتی 
 د راستان فعال هستند

افسردگی از مشکالت 
شایع دوران سالمندی

مانسون در کهگیلویه و بویراحمد؛
از خسارت ها

 تا تالش برای خدمات رسانی 
پیش  هواشناسی  که  طور  همان  مانسون  پدیده 
بینی کرده بود عصر روز پنجشنبه ششم مرداد ماه 
وارد کهگیلویه و بویراحمد شد و خسارت هایی به 
زیرساخت های عمرانی و زندگی مردم به ویژه در 
مناطق عشایری و بهره برداران حوزه کشاورزی وارد 
حال  در  امکانات  همه  بسیج  با  مسووالن  اما  کرد 
خدمات رسانی به آسیب دیدگان هستند. پیام های 
هشدار مدیریت بحران کهگیلویه و بویراحمد،تجربه 
استان های دیگر و خالی کردن مناطق گردشگری 
از مسافران باعث شد تا بارندگی های سیل آسا در 
این استان به رغم شدت آن و وجود رودخانه های 

خروشان تلفات جانی نداشته باشد اما این...

به  امر  به  دولت مصمم  رئیس جمهور گفت:   
مسائل  در  بویژه  منکرات  از  نهی  و  معروف 
زمینه  این  در  و  است  اجتماعی  و  اقتصادی 

وظیفه دولت از همه نهادها بیشتر است.
روز  صبح   » رئیسی  ابراهیم  »سید  آیت اهلل   
به  امر  احیای  ستاد  اعضای  دیدار  در  شنبه 
معروف و نهی از منکر، به همزمانی برگزاری 
این نشست با آغاز ایام سوگواری محرم اشاره 
کرد و امام حسین)ع( را پرچمدار این فریضه 
عظیم  حرکت  گفت:  و  خواند  دینی  مهم 
شهادت  و  الحسین)ع(  اباعبداهلل  حضرت 
به  امر  باالی  اهمیت  گواِه  ایشان،  مظلومانه 

معروف و نهی از منکر در دین اسالم است.
و  معروف  به  امر  به  پرداختن  جمهور  رئیس 
نهی از منکر را وظیفه همه آحاد امت اسالمی 
دانست و تصریح کرد: جامعه ای که نسبت به 
نباشد،  این فریضه بسیار مهم دینی حساس 
جامعه زنده ای نیست. برای داشتن جامعه تراز 
انقالب اسالمی نباید امر به معروف و نهی از 

منکر در جامعه سست شود.
و  دولت  قانونی  وظیفه  به  رئیسی  اهلل  آیت 
به  امر  قانون  اجرای  در  اجرایی  دستگاه های 
گفت:  و  کرد  اشاره  منکر  از  نهی  و  معروف 
همه دولتمردان و دستگاه های در این رابطه 
جدیت  و  دقت  با  باید  و  دارند  مسئولیت 

وظایف خود را انجام دهند.
رئیس جمهور در ادامه توجه به ظرفیت عظیم 
را  و سازمان های مردم نهاد  مردمی در کشور 
و  معروف  به  امر  فریضه  احیای  راستای  در 
تصریح  و  داد  قرار  تأکید  مورد  منکر  از  نهی 
کرد: هر جا به مردم میدان داده شد، موفقیت 
حاصل شده است. اساساً هنر امام خمینی)ره( 
و رهبری آوردن مردم به میدان بود بنابراین 

نباید از این ظرفیت بزرگ غفلت شود.
رئیس جمهور در ادامه بر لزوم بی توجهی به 
امر به معروف  فضاسازی های باطل در مسیر 
افزود: متأسفانه  تاکید کرد و  از منکر  و نهی 
گاهی مشاهده می شود برخی افراد تحت تأثیر 
خود  قانونی  و  قطعی  وظایف  از  جوسازی ها، 

سر باز می زنند که این امری خطرناک....

سرپرست سازمان صنعت، معدن و تجارت کهگیلویه 
و بویراحمد گفت: ۷۹ درصد واحد های صنعتی این 
نیمه  و  فعال  اکنون  هم  واحد    4۱۱ معادل  استان 
فعال هستند. کریم روزبهان  میزان  سرمایه گذاری 
میلیارد  هزار   ۱۱ بر  افزون  را  استان  فعال  واحدهای 
ریال عنوان کرد و اظهار داشت : بیش از ۶ هزار نفر 
اکنون  فعال هم  نیمه  و  فعال  واحد های صنعتی  در 
به اشتغال مشغولند. روزبهان تعداد واحدهای صنعتی 
دارای پروانه بهره برداری معتبر استان را ۵۲۱ واحد 
های  واحد  این  گذاری   سرمایه  افزود:  و  کرد  اعالم 

صنعتی بیش از ۱۳ هزارو ۹۵۶ میلیارد ریال...

سرپرست سازمان صنعت و معدن و تجارت :

2

2

2 4

کهگیلویه و بویراحمد
 از نظر خطر سیالب 

در وضعیت هشدار قرمز است

هشدارها را جدی بگیرید؛

بارندگی تا چهارشنبه 
در کهگیلویه و بویراحمد

 ادامه می یابد

دولت در امر به معروف و نهی 
از منکر اقتصادی مصمم  است

2

2

روند صعودی شیوع کرونا در استان :

کهگیلویه ، 
قرمز شد

3

مصیبت های  بیان  نحوه  بر  مبنی  سوالی  به  پاسخ  در  انقالب  معظم  رهبر 
امام حسین )ع( در مجالس عزاداری سفارش کردند که خطیبان و مداحان 

مطالبی را نقل کنند که مستند به روایت یا در تاریخ ثبت شده باشد.
روز هشتم مرداد مصادف با اولین روز از سال ۱444 قمری و نخستین روز 
از ماه محرم است؛ روزی که امام رضا )ع( به ریّان  بن شبیب فرمود محّرم، 
ماهی است که اهل جاهلّیت به احترام آن، ظلم و جنگ را حرام کرده بودند 
ولی این اُّمت، احترام آن و احترام پیغمبر خود را حفظ نکردند، و در این ماه 
اوالد او را کشتند و زنانش را اسیر و اموالش را غارت کردند. آنگاه حضرت 
را همچون  او  زیرا  کن،  گریه  بر حسین  کنی،  گریه  میخواهی  اگر  فرمود 
گوسفند، ذبح کردند و از بستگانش، هجده نفر به همراهش شهید شدند که 

در روی زمین نظیر نداشتند.
آنگاه ثامن الحجج تاکید کردند: اگر دوست داری ثوابی مانند ثواب کسانی 
که همراه حسین شهید شدند، داشته باشی، هر گاه بیاد او افتادی بگو یا 
لَْیَتِنی ُکْنُت َمَعُهْم َفَأُفوَز َفْوزاً َعِظیماً یعنی ای کاش با آنان می بودم و به 
رستگاری بزرگ می رسیدم. اگر دوست داری با ما در درجات عالی بهشت 
همراه باشی، در اندوه ما اندوهگین و در خوشحالی ما، خوشحال باش، و بر 
تو باد به والیت ِما، زیرا اگر کسی سنگی را دوست داشته باشد، خداوند در 

روز قیامت او را با آن سنگ، محشور خواهد کرد.
دوستداران و عاشقان سیدالشهدا )ع( در قالب هیات های عزاداری، چند 
روز قبل از رسیدن ماه محرم، خیمه های عزا را برپا کرده و خود را آماده 
برگزاری جلسات شور و شعور حسینی می کنند. آنچه در این میان مهم 
است، توجه به دستورات دینی و سفارش های بزرگان برای زنده نگه داشتن 

ذکر مصیبت و نوحه سرایی در عزای عزیز فاطمه است. 
عزاداران و شیفتگان حسینی در مناسبت های عاشورایی سواالت مربوط 
به نحوه برپا کردن عزاخانه حسین )ع( را از مراجع تقلید و بزرگان دین 
جویا شده اند که در اینجا به مهمترین و پرکاربردین سواالت با پاسخ های 
رهبر معظم انقالب می پردازیم که در کتاب اجوبه االستفتائات معظم له 

آمده است:

 نقل وقایع عاشورا در عزای حسینی
سوال: در بعضی از هیأت  های مذهبی مصیبت  هایی خوانده می  شود که 
مستند به مقتل معتبری نیست و از هیچ عالم یا مرجعی هم شنیده نشده 
است و هنگامی که از خواننده مصیبت از منبع آن سؤال می  شود، پاسخ 
می  دهند که اهل بیت)ع( اینگونه به ما فهمانده  اند و یا ما را راهنمایی 
کرده  اند و واقعه کربال فقط در مقاتل نیست و منبع آن هم فقط گفته  های 
علما نمی  باشد بلکه گاهی بعضی از امور برای مّداح یا خطیب حسینی از 
راه الهام و مکاشفه مکشوف می  شود، سؤال من این است که آیا نقل وقایع 
از این طریق صحیح است یا خیر؟ و در صورتی که صحیح نباشد، تکلیف 

شنوندگان چیست؟
پاسخ: نقل مطالب به صورت مزبور بدون اینکه مستند به روایتی باشد و یا 
باشد، وجه شرعی ندارد مگر آنکه نقل آن به عنوان  ثابت شده  تاریخ  در 
بیان حال به حسب برداشت متکلّم بوده و علم به خالف بودن آن، نداشته 
باشد و تکلیف شنوندگان نهی از منکر است به شرطی که موضوع و شرایط 

آن نزد آنان ثابت شده باشد.

ترک نماز به بهانه شرکت در عزاداری جایز نیست
سوال: اگر بعضی از واجبات از مکلّف به سبب شرکت در مجالس عزاداری 
فوت شود مثاًل نماز صبح قضا شود، آیا بهتر است بعد از این در این مجالس 
شرکت نکند یا اینکه عدم شرکت او باعث دوری از اهل بیت )علیهم السالم( 

می  شود؟
مجالس  در  فضیلت شرکت  بر  مقدم  واجب،  نماِز  که  است  بدیهی  پاسخ: 
عزاداری اهل بیت )علیهم السالم( است و ترک نماز و فوت شدن آن به بهانه 
شرکت در عزاداری امام حسین )علیه السالم( جایز نیست، ولی شرکت در 
مؤکد  مستحبات  از  و  ممکن  نباشد،  نماز  مزاحم  که  ای  به گونه   عزاداری 

است.

مراسم شبیه خوانی
سوال: در حسینیه  ها و مساجد بیشتر مناطق به خصوص روستاها مراسم 
شبیه  خوانی به اعتبار اینکه از سنت های قدیمی است، برگزار می  شود که 

گاهی اثر مثبتی در نفوس مردم دارد، این مراسم چه حکمی دارند؟
پاسخ: اگر مراسم شبیه  خوانی مشتمل بر امور دروغ و باطل نباشد و مستلزم 
مفسده هم نباشد و با توجه به مقتضیات زمان باعث وهن مذهب حق هم 
نشود، اشکال ندارد ولی در عین حال بهتر است که به جای آنها، مجالس 

وعظ و ارشاد و ذکر مصائب حسینی و مرثیه خوانی برپا شود.

استفاده از طبل و سنج
سوال: استفاده از طبل و سنج و شیپور و همچنین زنجیرهایی که دارای 

تیغ هستند در مجالس و دسته  های عزاداری چه حکمی دارد؟
پاسخ: اگر استفاده از زنجیرهای مزبور موجب وهن مذهب در برابر مردم 
شود و یا باعث ضرر بدنی قابل توجهی گردد، جایز نیست ولی استفاده از 

شیپور و طبل و سنج به نحو متعارف اشکال ندارد.

استفاده از آالت موسیقی
سوال: استفاده از آالت موسیقی مانند ارگ )از آالت موسیقی و شبیه پیانو 

است( و سنج و غیره آنها در مراسم عزاداری چه حکمی دارد؟
پاسخ: استفاده از آالت موسیقی، مناسب با عزاداری ساالر شهیدا نیست و 
شایسته است مراسم عزاداری به همان صورت متعارفی که از قدیم متداول 

بوده برگزار شود.

استفاده از َعلم
استفاده  متعددی  های  َعلَم   از  عزاداری  ایام  در  مساجد  بعضی  در  سوال: 
می  شود که دارای تزئینات زیاد و گرانبهایی است و گاهی موجب سؤال 
متدینین از اصل فلسفه آنها می  گردد و در برنامه  های تبلیغی خلل ایجاد 
می  کند و حّتی با اهداف مقدس مسجد، تعارض دارد. حکم شرعی در این 

رابطه چیست؟
پاسخ: اگر قرار دادن آنها در مسجد با شئونات عرفی مسجد منافات داشته 

باشد و یا برای نمازگزاران مزاحمت ایجاد کند، اشکال دارد.
برای عزاداری سیدالشهدا )علیه  السالم( نذر  را  َعلَمی  اگر شخصی  سوال: 
کرده باشد، آیا جایز است مسئولین حسینیه از قبول آن خودداری کنند؟

پاسخ: این نذر، متولّی حسینیه و هیأت امناء آن را ملزم به قبول َعلَم نمی 
 کند.

سوال: استفاده از َعلَم در مراسم عزاداری سیدالشهدا )علیه السالم( با قرار 
دادن آن در مجلس عزا یا حمل آن در دسته عزاداری چه حکمی دارد؟
پاسخ: فی نفسه اشکال ندارد ولی نباید این امور جزء دین شمرده شوند.

عزاداران از ایجاد مزاحمت برای همسایگان بپرهیزند
سوال: از ساختمان حسینیه صدای قرائت قرآن و مجالس حسینی، بسیار 
بلند پخش می  شود؛ به طوری که صدای آن از بیرون شهر هم شنیده می  
امر منجر به سلب آسایش همسایگان شده است و مسئولین  این  شود و 

و سخنرانان حسینیه اصرار به ادامه آن دارند، این عمل چه حکمی دارد؟
در  مناسب  های  زمان  در  دینی  شعائر  و  مراسم  اقامه  چه  اگر  پاسخ: 
حسینیه از بهترین کارها و جزو مستحبات مؤکد می  باشد ولی واجب است 
برگزارکنندگان مراسم و عزاداران تا حد امکان از اذیّت و ایجاد مزاحمت 
برای همسایگان بپرهیزند؛ هرچند با کم  کردن صدای بلندگو و تغییر جهت 

آن به طرف داخل حسینیه باشد.
سوال: نظر شریف حضرتعالی نسبت به ادامه حرکت دسته  های عزاداری 

در شب های محرم تا نصف شب همراه با استفاده از طبل و نی چیست؟
او  اصحاب  و  برای سیدالشهدا  عزاداری  انداختن دسته  های  راه  به  پاسخ: 
)علیهم السالم( و شرکت در امثال این مراسم امر بسیار پسندیده و مطلوبی 
است و از بزرگترین اعمالی است که انسان را به خداوند نزدیک می  کند 
ولی باید از هر عملی که باعث اذیّت دیگران می  شود و یا فی  نفسه از نظر 

شرعی حرام است، پرهیز کرد.

استفاده از آالت موسیقی در عزاداری
سوال: استفاده از آالت موسیقی مانند اُرگ و سنج و غیر آنها در مراسم 

عزاداری چه حکمی دارد؟
پاسخ: استفاده از آالت موسیقی، مناسب با عزاداری ساالر شهیدان نیست و 
شایسته است مراسم عزاداری به همان صورت متعارفی که از قدیم متداول 

بوده برگزار شود.

وهن مذهب در عزای حسینی جایز نیست 
زمین  به  را  خود  السالم(  ائمه)علیهم   زیارتگاه های  در  انسان  اگر  سوال: 
بیاندازد و همانند بعضی از مردم که صورت و سینه خود را بر زمین می 
 مالند تا از آن خون جاری شود و به همان حالت وارد حرم می  شوند، عمل 

کند چه حکمی دارد؟
پاسخ: این اعمال که به عنوان اظهار حزن و عزاداری سّنتی و محبت ائمه 
)علیهم  السالم( محسوب نمی  شوند، از نظر شرعی اعتباری ندارند، بلکه اگر 

منجر به ضرر بدنی قابل توجه و یا وهن مذهب شوند، جایز نیست.
سوال: در روز عاشورا مراسمی مانند قمه زنی و پابرهنه وارد آتش و ذغال 
روشن شدن برگزار می  شود که عالوه بر اینکه باعث بدنام شدن مذهب 
شیعه اثنی عشری در انظار علما و پیروان مذاهب اسالمی و مردم جهان 
این اشخاص وارد می  کند و  به  می  شود، ضررهای جسمی و روحی هم 
در  نظر شریف حضرتعالی  گردد،  می   مذهب  به  توهین  موجب  همچنین 

این باره چیست؟
پاسخ: هر کاری که برای انسان ضرر داشته و یا باعث وهن دین و مذهب 
گردد، حرام است و مؤمنین باید از آن اجتناب کنند و مخفی نیست که 
بیت)علیهم السالم( می   اهل  و وهن مذهب  بدنامی  باعث  امور  این  بیشتر 

شود و این از بزرگترین ضررها و خسارت هاست.

سوال: آیا قمه زدن به طور مخفی حالل است یا اینکه فتوای شریف حضرت 
عالی عمومیت دارد؟

پاسخ: قمه زنی عالوه بر اینکه از نظر عرفی از مظاهر حزن و اندوه محسوب 
نمی  شود و سابقه  ای در عصر ائمه )علیهم السالم( و زمان های بعد از آن 
ندارد و تأییدی هم به شکل خاص یا عام از معصوم )علیه السالم( در مورد 
آن نرسیده است، در زمان حاضر موجب وهن و بدنام شدن مذهب می  شود. 

بنا بر این در هیچ حالتی جایز نیست.

لطمه زدن به بدن در عزاداری
سوال: آیا لطمه زدن به بدن در عزاداری ها جایز است؟

پاسخ: لطمه زدن در عزاداری اگر ضرر قابل توجهی بر بدن داشته باشد و یا 
موجب وهن مذهب یا مؤمنین یا مراسم عزاداری معصومین )علیهم السالم( 
باشد، جایز نیست و در هر حال بهتر است مؤمنین مراعات شؤون عزاداری 
اباعبداهلل الحسین  معصومین )علیهم السالم( بویژه سید و ساالر شهیدان 

)علیه السالم( را بنمایند.
سوال: هروله کردن و گفتن ذکر ائمه بصورت تند و پشت سر هم )شور( 

جایز است؟
پاسخ: اگر موجب وهن مذهب یا مراسم عزاداری معصومین »علیهم السالم« 

نباشد فی نفسه اشکال ندارد
سوال: معیار شرعی ضرر اعم از جسمی یا روحی چیست؟

پاسخ: معیار، ضرری است که در نظر عرف، قابل تّوجه و معتنابه باشد.
سوال: زنجیرزدن به بدن همانگونه که بعضی از مسلمانان انجام می  دهند، 

چه حکمی دارد؟
پاسخ: اگر به نحو متعارف و به گونه  ای باشد که از نظر عرفی از مظاهر حزن 

و اندوه در عزاداری محسوب شود اشکال ندارد.
سوال: اگر شخصی در روضه ابا عبد اهلل)علیه السالم( از خود بی خود شده 
و به سر و صورت خود لطمه وارد کند و ضرر قابل توجهی به بدن خود وارد 

سازد، آیا این کار اشکال دارد؟
پاسخ: اگر در موقع لطمه زدن حقیقتاً بی اختیار بوده، اشکال ندارد.
سوال: آیا مالیدن ِگل به سر و صورت در ایام عزاداری اشکال دارد؟

پاسخ: اگر به نحو متعارف و به گونه ای باشد که از نظر عرفی از مظاهر حزن 
و اندوه در عزاداری محسوب شود، اشکال ندارد.

آیا حضور زنان در دسته های عزاداری جایز است؟
سوال: آیا جایز است زنان با حفظ حجاب و پوشیدن لباس خاصی که بدن 

آنان را بپوشاند، در دسته  های سینه زنی و زنجیرزنی شرکت کنند؟
پاسخ: شرکت زنان در دسته  های سینه زنی و زنجیر زنی شایسته نیست.

سوال: آیا خواندن زن در مجالس عزاداری با علم او به اینکه مردان نامحرم 
صدای او را می  شوند، جایز است؟

پاسخ: اگر خوف مفسده باشد، باید از آن اجتناب شود.
سوال: شنیدن صدای گریه و شیون نامحرم که در عزای اهل بیت علیهم 
السالم است )باتوجه به کنار هم بودن قسمت زنانه و مردانه هیئت( برای 

مردان چه حکمی دارد؟
پاسخ: در صورتی که مفسده ای نداشته باشد، فی نفسه اشکال ندارد.

نباشد،  نامحرم  اینکه  شرط  به  زنی  سینه  در  مردان  شدن  برهنه  سوال: 
اشکال دارد؟

پاسخ: شایسته است عزاداری به شیوه مرسوم و سنتی ـ که با لباس انجام 
می گرفته ـ برگزار گردد.

احکام عزاداری ماه محرم؛
وقایع ماه محرم و عاشورای حسینی را چگونه بیان کنیم؟

امام رضا علیه السالم
بر کسی چون حسین باید که گریندگان بگریند؛ زیرا که گریستن بر 
او گناهان بزرگ را می زداید......چون ماه محّرم می رسید کسی پدرم 

علیه السالم را خندان نمی دید. غم و اندوه بر او چیره بود 
تا آن که ده روز می گذشت. 
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متخصص بیماری های مغز و اعصاب
 عنوان کرد؛

بیماری SMA قابل درمان شده است
عضو هیأت علمی دانشگاه علوم پزشکی تهران گفت: 
اند،  آن ساخته  برای  که  داروهایی  با   SMA بیماری 

قابل درمان شده است.
 شهریار نفیسی متخصص بیماری های مغز و اعصاب، 
با موضوع “استراتژی های  در حاشیه سمینار کشوری 
جدید درمانی بیماران مبتال به آتروفی نخاعی عضالنی، 
افزود: بیماری SMA معضلی است برای تمام دنیا که 
بیماری است کشنده و ناتوان کننده است. به خصوص 
در کشور ما که ازدواج های فامیلی مرسوم است، موارد 

بروز این بیماری بیش از کشورهای دیگر است.
درمان شده  قابل  ژنتیکی  بیماری  این  داد:  ادامه  وی 
روند  می تواند  که  شده  ساخته  داروهایی  آن  برای  و 
و  مهم  پیشرفت  یک  این  و  دهد  تغییر  را  بیماری 
از  بتوانند  هم  ما  بیماران  امیدوارم  که  است  اساسی 
پیشرفت های جدید که در درمان SMA اتفاق افتاده 

است، استفاده کنند.

مؤسس شبکه هپاتیت کشور؛

ریشه کنی هپاتیت C تا ۹ سال آینده/ 
هپاتیت B درمان قطعی ندارد

روش  به  اشاره  با  بزرگ،  تهران  پزشکی  نظام  رئیس 
های تشخیص و درمان هپاتیت، گفت: امروزه، پزشک 

عمومی هم می تواند هپاتیت C را درمان کند.
شناسایی-  پویش  هپاتیت،  جهانی  روز  با  همزمان 
پیشگیری و خودمراقبتی از بیماری ههپاتیت با حضور 
رئیس نظام پزشکی تهران بزرگ در بیمارستان ساسان 

برگزار شد.
و  پزشکان، سوپروایزرها  از  که جمعی  مراسم  این  در 
سید  داشتند،  ساسان حضور  بیمارستان  سرپرستاران 
رئیس  و  ایران  هپاتیت  شبکه  مؤسس  علویان  موید 
نظام پزشکی تهران بزرگ، یاد و خاطره مرحوم دکتر 
منوچهر دوایی را که در زمان جنگ برای مجروحین 
و پس از جنگ برای جانبازان زحمات زیادی کشید، 
گرامی داشت و ضمن بیان این نکته که »روز جهانی 
هپاتیت، سابقه ای بیش از ۱۳ یا ۱4 سال ندارد«، گفت: 
گرفت  تصمیم  جهانی  بهداشت  سازمان  قبل،  سال ها 
سطح  تا  دهد  اختصاص  را  روزی  هپاتیت،  برای  که 
و  کند  پیدا  افزایش  بیماری  به  نسبت  جامعه  آگاهی 
ورود سیاست گذاران و پزشکان جهت کنترل بیماری 

تقویت شود.
از  قبل  سال   ۱4 ایران  که  حالی  در  داد:  ادامه  وی 
برای  تقویم  در  را  روزی  جهانی،  بهداشت  سازمان 
هپاتیت نامگذاری کرده بود بنابراین ایران تنها کشوری 
بود که از سال ها پیش، برای این بیماری هفته اطالع 
رسانی پایه ریزی کرده بود؛ این موضوع نشان می دهد 
که چیدمان مسیر کنترل و ریشه کنی بیماری از ابتدا 

به درستی صورت گرفته است.
به گفته علویان، هپاتیت C بیماری است که تا قبل از 
سال ۱۹۹۰ تنها می دانستند که از طریق خون منتقل 
افرادی که سابقه  از آن مشخص شد،  می شود و پس 

تزریق خون دارند، بیشتر مبتال خواهند شد.
وی ضمن اشاره به این مطلب که یکی از گروه هایی که 
در معرض خطر ابتالء به این بیماری بودند، جانبازان 
آنجایی  از  افزود:  بودند،  اسرای جنگ  و  مجروحین  و 
که اسارت، یک نوع رفتار خشن، همراه با شکنجه و با 
سطح بهداشت پایین است، بعضاً اسیران جنگ نیز در 

زمره مبتالیان به این بیماری قرار داشتند.
علویان تاکید کرد: گرچه به مرور زمان انتظار داشتیم 
کن  ریشه  و  برود  افول  به  رو   C هپاتیت  بیماری  که 
و  تزریقی  اعتیاد  جمله  از  دیگری  عوامل  اما  شود 
بیماری  این  که  شد  موجب  دیگر  پرخطر  رفتارهای 
در  که  مطلب  این  بیان  با  وی  باشد.  جدی  کماکان 
با   C بیماری هپاتیت  از ۹۸ درصد  حال حاضر بیش 
درمان های بسیار ساده ریشه کن می شود، افزود: ۱۰ 
پزشک  به  نیاز   C هپاتیت  که  می گفتیم  پیش  سال 
اما االن چنین حرفی در میان نیست  متخصص دارد 
به طوری که پزشک عمومی هم می تواند این بیماری 
فوق تخصص  پزشک  ورود  به  نیازی  و  کند  درمان  را 
درصد   ۱۸ گذشته  در  کرد:  اضافه  علویان  نیست. 
بیماران دیالیزی، هپاتیت داشتند اما االن بیش از ۸۰ 
و  هستند  بیماری  این  از  عاری  دیالیز،  مراکز  درصد 
 C هپاتیت  هموفیلی ها،  درصد  زمانی، ۵۰  یک  در  یا 
داشتند اما االن کمتر از ۵۰ نفر و آن هم در جاهای 
حدود  قباًل  یا  هستند.  مبتال  بیماری  این  به  خاص 
االن  اما  داشتند   C هپاتیت   ، تاالسمی ها  درصد   ۳۰
کمتر از ۷۰ نفر مبتال هستند؛ بنابراین این بیماری در 
ادامه  این گروه ها در حال ریشه کن شدن است. وی 
 C به هپاتیت  قبل، جانبازان مبتال  داد: حتی سال ها 
داشتیم اما االن به ندرت جانبازان مبتال به این بیماری 
می بینیم. مؤسس شبکه هپاتیت ایران با تاکید بر اینکه 
هپاتیت C با داروهای بسیار ساده قابل ریشه کن شدن 
است، در مورد ابتالی زنان به هپاتیت، گفت: زنانی که 
تزریقی دارند و  یا همسر معتاد  و  تزریق خون  سابقه 
این  به  ابتالء  اقدام کردند، در معرض  تتو  انجام  به  یا 
از  بسیاری  با  اگرچه  کرد:  اضافه  بیماری هستند. وی 
مراکز آرایشگری مکاتبه و حتی از موضع آموزشی ورود 
کردیم و بارها هشدار دادیم که حتی خود آرایشگران 
هم در معرض ابتالء به این بیماری هستند ولی کفایت 
قوی  حوزه  این  در  نظارت ها  بایستی  بنابراین  نکرده، 
باشد. رئیس نظام پزشکی تهران بزرگ همچنین خطر 
بیمار دیگر گوشزد  به  بیمار  از یک  را  انتقال هپاتیت 
طریق  از  که  می کردند  گمان  قدیم  در  گفت:  و  کرد 
منتقل  دیگر  بیمار  به  بیمار  یک  از  هپاتیت  دستگاه، 
می شود در حالی که بعدها مشخص شد که این امکان 
شود.  منتقل  نیز  بیماران  از  هپاتیت  که  دارد  وجود 
بنابراین ضرورت دارد که پرستاران دقت کافی داشته 
باشند که چنانچه مریض هپاتیت C در بخش بستری 

شد، در هنگام تزریقات احتیاط بیشتری کنند.
علویان در مورد هپاتیت B نیز عنوان کرد: اگرچه در 
اثر واکسیناسیون، بیماری هپاتیت B نیز رو به کاهش 
کنترل  قابل  ولی  ندارد  قطعی  درمان  هنوز  اما  رفت 

است و می توان مانع پیشرفت و آسیب به کبد شد.

وحیدی: 

کارکرد روابط عمومی، فضاسازی 
برای حرکت سریع است

مناسب  را فضاسازی  روابط عمومی  کارکرد مهم  وزیر کشور   
برای حرکت سریع و بدون ایجاد حواشی دانست و تاکید کرد 
که روابط عمومی ها باید اقدامات خوب را اطالع رسانی کرده و 

عملیات روانی را خوب بشناسند و به موقع پاسخ دهند.
روابط  کل  مدیران  همایش  در  شنبه  روز  وحیدی«  »احمد   
عمومی  استانداری های سراسر کشور با تعزیت فرا رسیدن ماه 
طریق  از  عموم  با  را  ارتباط  باید  عمومی  روابط  گفت:  محرم، 

کالم، تصویر، تعامل حضور، توجیه و تبیین برقرار کند.
وی افزود: روابط عمومی تحقق اهدافی است که این اهداف از 
طریق ارتباط محقق می شود. این امر ابعاد مختلف توجیهی، 

ایجابی و پاسخگویی دارد.
و  مردمی  دولت  اخبار  انتشار  را  اهداف  جمله  از  کشور  وزیر 
متعهد به خدمت مردم و انقالبی دانست و افزود: تمام تالش 
نیازمندی های  و  باشد  مردم  خدمت  در  که  است  این  دولت 
مردم را تامین کند و حفظ ارزش ها را در دستور کار دارد و 
از دست بدهد.  به مردم  برای خدمت  را  نمی خواهد فرصت ها 
برخی نمی خواهند این برنامه ها و تالش ها به منصه ظهور برسد 
و این سیما منتشر شود. وی خطاب به مسئوالن روابط عمومی  
اقدامات،  این  الزمه  داد:  ادامه  کشور  سراسر  استانداری های 
و  است  راهبردها  و  این سیاست ها  به  عمومی ها  روابط  تسلط 
صرف دانش روابط عمومی به شما کمک نمی کند. وزیر کشور 
مناسب  فضاسازی  عمومی،  روابط  مهم  کارکرد  کرد:  تصریح 
باید  البته  است.  حواشی  ایجاد  بدون  و  سریع  حرکت  برای 
باشید.  داشته  پیام  تولید  و  مجازی  فضای  در  مدیریت  قدرت 
دهد.  انجام  را  کار  این  باید  شما  شبکه  و  گسترده  ارتباطات 
باید شبکه ای از همه موثرترین و تاثیرگذاران در جامعه استانی 
خود )از خبرنگاران گرفته تا هنرمندان و ورزشکاران( درست 
کنید تا بتوانید فضای مجازی را مدیریت و پیام خوب و قابل 
با تاکید بر مخاطب شناسی ادامه داد:  قبول تولید کنید. وی 
صحبت  او  زبان  با  باید  مخاطب  هر  با  و  متفاوتند  مخاطبان 
شود و با محتوای پیام رسانی کلیشه ای برخورد نشود. روابط 
عمومی کار بسیار مهمی است و باید عملیات روانی را به موقع 
بشناسید نباید اسیر عملیات روانی دشمن شوید بلکه باید آن را 
به خوبی مدیریت کنید.  وزیر کشور اضافه کرد: چیزی نباید از 
زیر نظر شما بگذرد. اگر گاهی در یک عملیات روانی نخواستید 
نشان دهید که خودتان عکس  باید  نشان دهید،  عکس العمل 
العمل نشان ندادید نه اینکه این تصور القا شود که متوجه این 
عملیات روانی نشده اید. وی تاکید کرد: اساس بر پاسخ دادن 
نیست در  پاسخ  به  نیازی  ترجیح دهید  اما گاهی شاید  است 
هر حال باید در صحنه باشید و پیام های تولید شده در استان 
مراقبت ها،  رصدها،  این  کنید.  مراقبت  و  بشناسید  کامال  را 
شناخت ها و عکس العمل های به موقع در راستای همان اهداف 
است ما به دنبال ترویج یک شخص نیستیم مهم برای ما کار 

خوبی است که انجام شده و باید آن را به مردم نشان داد.
وحیدی خاطرنشان کرد: افزایش نیروها و تجهیزات صرفا حل 
کننده مسایل و مشکالت نیست، بلکه قدرت شبکه سازی باید 
تقویت شود. با این موضوع که روابط عمومی ها اداره کل شود 
و  نمی شود  لزوما حل  مساله  جایگاه  ارتقای  با  اما  موافقم  هم 

ارتقای جایگاه، چاره حل مسائل نیست.

عدم رعایت پروتکل های بهداشتی نگرانی ها 
در خصوص کرونا را افزایش می دهد

امورداخلی کشور و شوراها  یک عضو هیات رئیسه کمیسیون 
و  ها  پروتکل  رعایت  کامل  رها شدن  کرد:  تاکید  مجلس،  در 
ضوابط های بهداشتی ممکن است سبب تشدید روند روبه رشد 
بیماری کرونا شده و نگرانی ها در خصوص افزایش فوتی های 

بیماری به واقعیت بپیوندد.
روح اهلل نجابت، با اشاره به افزایش آمار شهرهای قرمز و نارنجی 
و  بهداشتی  های  پروتکل  رعایت  بر ضرورت  کشور،  در سطح 
کرونا  رسد  می  نظر  به  کرد:  بیان  و  تاکید  ماسک  از  استفاده 
همان کرونای قبلی بوده البته با میزان مرگ و میر کم تر اما 

قدرت انتشار آن چند برابر شده است.
وی در ادامه با بیان اینکه بخشی از مردم نیز با گذشت دو سال 
اظهار کرد:  اند،  بهداشتی خسته شده  پروتکل های  از رعایت 
بهداشتی ممکن  پروتکل ها و ضوابط  رها شدن کامل رعایت 
است سبب تشدید روند روبه رشد بیماری شده و نگرانی ها در 

خصوص افزایش فوتی های بیماری به واقعیت بپیوندد.
اینکه  بیان  با  نماینده مردم شیراز در مجلس شورای اسالمی 
رعایت  برای  کرونا  ملی  ستاد  آفرینی  نقش  رسد  می  بنظر 
پروتکل های بهداشتی در این مقطع موثر واقع شود، تصریح 
کرد: ستاد ملی مقابله با کرونا باید در اطالع رسانی دقیق پیش 
قدم شود. اگر بنا است تصمیمی برای کنترل موج جدید این 
در  باشد.  کارشناسی  و  شده  حساب  باید  شود  اتخاذ  بیماری 
خصوص ابعاد پزشکی این بیماری و تفاوت این سویه با سویه 
اما  باشم  اظهار نظر دقیقی داشته  توانم  بنده نمی  قبلی  های 
بهترین  ماسک  از  استفاده  و  بهداشتی  های  پروتکل  رعایت 

گزینه است.

سالمت

جامعه

کاریکاتور

کاریکاتور/ مصادره امالک گران، در صورت عدم پرداخت مالیات 

رئیس جمهور:

دولت در امر به معروف و نهی از منکرات اقتصادی مصمم است

به  امر  به   رئیس جمهور گفت: دولت مصمم 
مسائل  در  بویژه  منکرات  از  نهی  و  معروف 
زمینه  این  در  و  است  اجتماعی  و  اقتصادی 

وظیفه دولت از همه نهادها بیشتر است.
روز  صبح   » رئیسی  ابراهیم  »سید  آیت اهلل   
به  امر  احیای  ستاد  اعضای  دیدار  در  شنبه 
معروف و نهی از منکر، به همزمانی برگزاری 
این نشست با آغاز ایام سوگواری محرم اشاره 
کرد و امام حسین)ع( را پرچمدار این فریضه 
عظیم  حرکت  گفت:  و  خواند  دینی  مهم 
شهادت  و  الحسین)ع(  اباعبداهلل  حضرت 
به  امر  باالی  اهمیت  گواِه  ایشان،  مظلومانه 

معروف و نهی از منکر در دین اسالم است.
و  معروف  به  امر  به  پرداختن  جمهور  رئیس 
نهی از منکر را وظیفه همه آحاد امت اسالمی 
دانست و تصریح کرد: جامعه ای که نسبت به 
این فریضه بسیار مهم دینی حساس نباشد، 
جامعه  داشتن  برای  نیست.  زنده ای  جامعه 

و  معروف  به  امر  نباید  اسالمی  انقالب  تراز 
نهی از منکر در جامعه سست شود.

و  دولت  قانونی  وظیفه  به  رئیسی  اهلل  آیت 
به  امر  قانون  اجرای  در  اجرایی  دستگاه های 
گفت:  و  کرد  اشاره  منکر  از  نهی  و  معروف 
همه دولتمردان و دستگاه های در این رابطه 
جدیت  و  دقت  با  باید  و  دارند  مسئولیت 

وظایف خود را انجام دهند.
رئیس جمهور در ادامه توجه به ظرفیت عظیم 
مردمی در کشور و سازمان های مردم نهاد را 
و  معروف  به  امر  فریضه  احیای  راستای  در 
تصریح  و  داد  قرار  تأکید  مورد  منکر  از  نهی 
کرد: هر جا به مردم میدان داده شد، موفقیت 
حاصل شده است. اساساً هنر امام خمینی)ره( 
و رهبری آوردن مردم به میدان بود بنابراین 

نباید از این ظرفیت بزرگ غفلت شود.
رئیس جمهور در ادامه بر لزوم بی توجهی به 
فضاسازی های باطل در مسیر امر به معروف 

و نهی از منکر تاکید کرد و افزود: متأسفانه 
تحت  افراد  برخی  می شود  مشاهده  گاهی 
قانونی  و  از وظایف قطعی  تأثیر جوسازی ها، 
باز می زنند که این امری خطرناک  خود سر 
است چرا که دشمن از همین اهرم استفاده 
کرده و برای عقیم ماندن بسیاری از مسائل 
مهم کشور، با ایجاد جوسازی برخی مدیران 

را منفعل می کند.
از سخنان  دیگری  بخش  در  رئیسی  آیت اهلل 
افکار  تنویر  و  تبیینی  کار  ضرورت  بر  خود 
عمومی در زمینه معروف ها و منکرات تأکید 
کرد و از صاحبان نفوذ کالم خواست تا برای 
حقوق  با  شخصی  حق  میان  تمایز  مردم 

جامعه را به روشنی تبیین کنند.
اجتماعی،  امنیت  اگر  گفت:  جمهور  رئیس 
همه  نباشد،  جامعه  در  اخالقی  و  اقتصادی 
تأمین  مسیر  در  همه  باید  می کنند،  ضرر 
امنیت اقتصادی و اخالقی باشند تا جامعه از 

ناهنجاری ها دور باشد.
آیت اهلل رئیسی تصریح کرد که دولت مصمم 
به امر به معروف و نهی از منکرات بویژه در 
این  اجتماعی است و در  و  اقتصادی  مسایل 
بیشتر  نهادها  همه  از  دولت  وظیفه  زمینه 
معروف  به  امر  احیای  ستاد  قدردان  و  است 
و نهی از منکر هستیم که در راستای اجرای 
این فریضه مهم دینی به دولت کمک می کند.

رئیس جمهور در ابتدای سخنان خود ضمن 
سیل  حادثه  جانباختگان  خانواده  به  تسلیت 
در نقاط مختلف کشور از زحمات و اقدامات 
در  مختلف  دستگاه های  جهادی  و  امدادی 

کمک رسانی به سیل زدگان قدردانی کرد.
پیش از سخنان رئیس جمهور حجت االسالم 
هاشمی  و  رئیس  صدیقی  کاظم  والمسلمین 
گلپایگانی دبیر ستاد احیای امر به معروف و 
نهی از منکر و همچنین سردار احمد وحیدی 
وزیر  اسماعیلی  محمدمهدی  کشور،   وزیر 
کل  فرمانده  اشتری  حسین  سردار  ارشاد، 
انتظامی کشور و آیت اهلل کعبی عضو مجلس 
ستاد  این  اعضای  عنوان  به  رهبری  خبرگان 
اقدامات  و  عملکرد  از  گزارشی  ارایه  ضمن 
امر  زمینه  در  خود  مدیریت  تحت  مجموعه 
نظرات،  بیان  به  منکر  از  نهی  و  معروف  به 

دیدگاه ها و پیشنهادهای خود پرداختند.
به  امر  احیای  ستاد  با  دولت  تعامل  نحوه 
شوراهای  تشکیل  منکر،  از  نهی  و  معروف 
امر به معروف و نهی از منکر در دستگاه های 
به  آمران  از  حمایت  قانون  اجرای  دولتی، 
معروف و ناهیان از منکر، مقابله با آسیب های 
ناهنجاری های سازمان یافته  و  فضای مجازی 
قطبی  دو  ایجاد  از  پرهیز  فرهنگ،  حوزه  در 
در جامعه در زمینه امر به معروف و نهی از 
فرهنگی  پیوست  به  نیاز  همچنین  و  منکر 
برای تمامی فعالیت ها در این حوزه و تقویت 
تشکل های مردمی در احیای این فریضه مهم 
دینی از مهمترین مسائل مطرح شده از سوی 
سخنرانان قبل از رئیس جمهور در این جلسه 

بود.

اسالمی  تحقیقات  مرکز  اقتصاد  گروه  رئیس 
توسط  پول  “خلق  از  ممانعت  عدم  مجلس 
بانک های غیر دولتی”، “بنگاه داری بانک ها” و 
“حیله های ربا” را از ایرادهای اساسی شورای 
اسالمی  تحقیقات  مرکز  و  حوزوی  بانکی 
بانک  قانون  به طرح  اسالمی  مجلس شورای 

مرکزی دانست.
حسین  سید  والمسلمین  االسالم  حجت   
میرمعزی در گفت وگویی با تاکید بر این که 
تقاضا  اسالمی  شورای  مجلس  نمایندگان  از 
داریم این اشکال ها را در بررسی طرح قانون 
دهند،  قرار  جدی  توجه  مورد  مرکزی  بانک 
خاطرنشان کرد: اگر قرار است در نظام بانکی، 
ربا  از  ما  بانکی  نظام  باید  تحوالتی رخ دهد، 
خالص و سرمایه های عظیم در اختیار بانک ها 
مشکل های  رفع  و  اقتصاد  راستای  در  نیز 

اقتصادی کشور جریان پیدا کند. 
پول  خلق  گانه)  سه  نقدهای  این  گفت:  وی 
بنگاهداری  دولتی،  غیر  بانک های  توسط 
بانک ها و حلیه های ربا( به عنوان خط قرمز 
است و به هیچ وجه، تجویز آنها را در قانون 
داریم  اصرار  و  نمی کنیم  تأیید  بانک مرکزی 
سه  این  جواز  عدم  مرکزی  بانک  قانون  در 

تصریح شود. 
اسالمی  تحقیقات  مرکز  اقتصاد  گروه  رئیس 
مجلس با اشاره به سه اشکال و خط قرمز این 
مرکز و شورای بانکی حوزوی به طرح قانون 

محترم دقت  نمایندگان  مرکزی گفت:  بانک 
از 4۰ سال  با گذشت بیش  کنند اکنون که 
آمد  پیش  موقعیت  این  اسالمی،  انقالب  از 
ایجاد شود،  تغییراتی  بانکداری  قانون  که در 
این فرصت را از دست ندهند و این تغییرات 

اساسی را در قانون ایجاد کنند.
خلق پول توسط بانک های خصوصی

عضو هیات علمی پژوهشگاه فرهنگ و اندیشه 
بانک های  به  حاضر  حال  در  گفت:  اسالمی 
آنها  غیردولتی قدرت خلق پول داده شده و 
این طریق، نه تنها به ثروت های هنگفتی  از 
در  را  زیادی  مشکل های  بلکه  یافتند  دست 

اقتصاد ایران ایجاد کردند.
میرمعزی خاطرنشان کرد: کسب درآمدهای 
هنگفت از طریق خلق پول توسط بانک های 
در  ثروت ها  این  از   استفاده  و  دولتی  غیر 
اقتصاد  برای  مفید  غیر  و  مضر  فعالیت های 

کشور، هیچ توجیه عقلی و شرعی ندارد.
از  دولتی  غیر  بانک های  اینکه  گفت:  وی 
طریق قدرت خلق پول، بر اساس منافع سهام 
داران خود تصمیم بگیرند به نظر ما یک ماده 
کن  ریشه  باید  که  است  اقتصاد  در  فسادی 
شود، بر همین اساس، ما در قانون پیشنهاد 
خلق  اجازه  غیردولتی  بانک های  که  کردیم 
پول نداشته باشند و اصرار داریم نمایندگان 

محترم به این پیشنهاد رأی دهند. 
را  بانک ها  بنگاهداری  همچنین  میرمعزی 

دومین اشکال شورای بانکی حوزوی و مرکز 
اصالح  طرح  به  مجلس  اسالمی  تحقیقات 
وظیفه  گفت:  و  دانست  مرکزی  بانک  قانون 
اصلی بانک ها، تجهیز و تخصیص منابع مالی 
گذاران  سپرده  طرف  یک  از  است،  پولی  و 
به سپرده می گذارند  بانک ها  را در  پول هایی 
ها  پول  این  باید  بانک ها  دیگر،  سوی  از  و 
به صورت  اقتصاد  در  مفید  فعالیت های  به  را 

تسهیالت تخصیص دهند.
سپرده های  بانک ها  اگر  اما  داد:  ادامه  وی 
خرید  به  تسهیالت،  ارائه  جای  به  را  مردم 
وارد  و  دهند  اختصاص  شرکت ها  سهام 
مقوله خرید زمین و فعالیت های بورس بازانه 
ما  است،  داری  بنگاه  در حقیقت  این  شوند، 
در قانون به صراحت یک بند آوردیم که باید 
ولی  شود،  جلوگیری  بانک ها  داری  بنگاه  از 
در پیشنهاد کمیسیون اقتصادی حذف شده 
است، لذا اصرار داریم که این بحث جلوگیری 

از بنگاه داری بانک ها هم تصویب شود.

حیله های ربا
اسالمی  تحقیقات  مرکز  اقتصاد  گروه  رئیس 
مجلس شورای اسالمی گفت: ما اصرار داریم 
که در قانون، به جلوگیری از “حلیه های ربا”  
این  اقتصادی  کمیسیون  ولی  شود،  تصریح 
کلمه “حلیه های ربا” را حذف کرد، حیله های 
معظم  رهبر  و  راحل  امام  فتوای  طبق  ربا 
انقالب جایز نیست و متاسفانه بانک ها از این 

طریق به ورطه ربا می افتند.
قانون هم  از طریق  اگر  آن ها  داد:  ادامه  وی 
که  بانکی  نامه های  آیین  طریق  از  نتوانند 
شده  گفته  شرعی  قیود  و  قانون  می نویسند 
ربا  حلیه  که  می کنند  عقدی  به  تبدیل  را 
محسوب می شود، بنابراین تصریح به این امر 
را در قانون تحت عنوان »جلوگیری از صوری 

سازی و حلیه های ربا« پیشنهاد کردیم.
وی بیان داشت: شورای حوزوی با مشارکت 
مرکز تحقیقات اسالمی مجلس افزون بر این 
دیگری  مهم  پیشنهادهای  اصلی  اشکال  سه 
امضای  به  نامه ای  پیوست  به  دارد که  نیز  را 
اسالمی،  تحقیقات  مرکز  محترم  رئیس 

خدمت نمایندگان مجلس ارسال شده است.
بانکی  شورای  پیشینه  به  اشاره  با  میرمعزی 
به  حوزوی  بانکی  شورای  گفت:  نیز  حوزوی 
دستور آیت اهلل اعرافی مدیر حوزه های علمیه 
کشور تشکیل شده است و مسئولیت اصلی آن 
تولید نظریه بانکداری اسالمی و تدوین قانون 
و  اصول  مبانی،  بر  منطبق  و  آن  با  متناسب 

آموزه های اسالمی است.
لحاظ  به  مدت  کوتاه  در  اما  داد:  ادامه  وی 
در  مرکزی  بانک  قانون  طرح  کلیات  اینکه 
بود،  شده  تصویب  نمایندگان  توسط  مجلس 
ما این موضوع را در شورای بانکی در اولویت 

قرار داده و این قانون را  بر اساس آموزه های 
توسط  که  مقاومتی  اقتصاد  اصول  و  اسالمی 
بحث  مورد  شده،  ابالغ  انقالب  معظم  رهبر 
قرار دادیم و پیشنهادهای اثباتی خود را نیز 

ارائه دادیم. 
وی افزود طرح قانون بانک مرکزی که قسمت 
توسط  است  بانکی  نظام  قانون  طرح  اول 
کمیسیون اقتصادی بعد از رفت و برگشت ها و 
نقدهایی، تایید شد و بناست در  صحن علنی 
مجلس مورد بررسی قرار بگیرد و نمایندگان 

نسبت به آن اظهار نظر کنند.
اسالمی  تحقیقات  مرکز  اقتصاد  گروه  رئیس 
مجلس شورای اسالمی یادآورشد: طرح قانون 
بانک مرکزی قبل از این در یک شورایی که 
عنوان  تحت  علمیه  حوزه های  مدیر  توسط 
با  شده  تشکیل  اسالمی  بانکداری  شورای 
مشارکت گروه اقتصاد مرکز تحقیقات اسالمی 
نقدهای  و  گرفت  قرار  بررسی  مورد  مجلس 
مفصلی شد که این نقدها را سه بخش کردیم. 
به عنوان  نقدهایی که  وی گفت: یک بخش 
از  عدول  ما  وجه  هیچ  به  و  است  قرمز  خط 
آنها را جایز نمی دانیم و اصرار داریم که این 

تغییرات در قانون بانک مرکزی انجام شود.
بود  اشکال هایی  دیگر  بخش  داد:  ادامه  وی 
خط  عنوان  به  ولی  بود  مهم  ما  نظر  به  که 
قرمز مطرح نمی شود و پیشنهادات اصالحی 
تقنینی که خیلی اصرار بر آن ها نداشتیم نیز 
ارائه شد، یعنی ما هم طرح بانک مرکزی را 
نقد کردیم و هم پیشنهاد جدید ارائه دادیم 
و طی نامه ای از طرف مدیر حوزه های علمیه 
برای ریاست مجلس ارسال شد و ایشان هم 
این  دادند  دستور  اقتصادی  کمیسیون  به 

اشکال ها بررسی شود.
جلسه  یک  در  کرد:  خاطرنشان  میرمعزی 
مفصلی با حجت االسالم والمسلمین بحرینی 
نیز این اشکال ها را مورد بررسی قرار دادیم. 
ایشان بسیاری از این اشکال ها را پذیرفته و 
برخی را نیز معتقد بود که نیاز به بحث بیشتر 
مورد  در  باالیی  همکاری  روحیه  با  او  دارد، 
این قانون، با ما وارد مباحثه شد و بسیاری از 
اشکال هایی که کردیم را پذیرفت و تغییراتی 

را ایجاد کرد که قابل تقدیر و ستایش است.
وی ادامه داد: استاد بحرینی سه اشکال عمده 
و  ها  بانک  بنگاهداری  پول،  خلق  مهم)  و 
را هم  بود،  ما  قرمز  که خط  ربا(  های  حلیه 
قبول ولی مالحظاتی داشت و معتقد بود االن 

نمی شود آن ها را در قانون اعمال کرد.
آتانی  رفیعی  اهلل  عطاء  است:  ذکر  به  الزم 
رئیس مرکز تحقیقات اسالمی مجلس شورای 
محمد  به  خطاب  نامه ای  طی  نیز  اسالمی 
اقتصادی  رضا پورابراهیمی رئیس کمیسیون 
پیرامون  را  محتوا  و  مباحث  همین  مجلس، 

طرح قانون بانک مرکزی مطرح کرده است.

رئیس گروه اقتصاد مرکز تحقیقات اسالمی مجلس:

خلق پول، بنگاهداری و حیله های بانکی خطوط 
قرمز ما در طرح قانون بانک مرکزی است


