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که  بدانید  را  موضوع  این  گفت:  اسالمی  شورای  مجلس  رئیس 
تا  برند  می  اقتصادی  به سمت جنگ  را  یمن جنگ  در  دشمنان 
بتوانند مردم را به ستوه بیاورند، و آنچه که می تواند باعث غلبه 
است.  مقاومت  و  روحیه شجاعت، صبر  تقویت  بر مشکالت شود، 
محمد عبدالسالم سخنگوی جنبش انصاراهلل یمن صبح روز)شنبه 

۱۹ شهریور(  با محمدباقر قالیباف رئیس مجلس شورای ...

را  اروپایی  کشور  سه  بیانیه  خارجه،  امور  وزارت  سخنگوی 
غیرسازنده و خالف حسن نیت توصیف و به این کشورها توصیه 
کرد به جای ورود به فاز تخریب روند دیپلماتیک، برای ارائه 
راه حل جهت پایان دادن به اختالف نظرهای معدود باقی مانده 
نقش فعال تری ایفا کنند.  ناصر کنعانی شنبه شب در واکنش 

به بیانیه غیرسازنده و خالف حسن نیت سه کشور اروپایی...
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وضعیت برخی مدارس استان
 نامناسب است 

واکاوی آماری از 
وضعیت »خودکشی«

 در ایران

 3  و نیم میلیارد متر مکعب 
روان آب در بویراحمد و دنا 

مهار نشده است
و  کهگیلویه  منطقه ای  آب  شرکت  مدیرعامل   
بویراحمد گفت: در بویراحمد و دنا ۳ و نیم میلیارد 
متر مکعب روان آب داریم که آن را مهار نکرده ایم.

به  باید  را  استان  داشت:  اظهار  مصلح  آرش 
از  برخی  در  زیرا  کنیم  تقسیم  مختلف  پهنه های 
مناطق آب داریم، اما مهار آب نداریم تاجایی که 
در دو شهرستان بویراحمد و دنا ۳ و نیم میلیارد 
متر مکعب روان آب داریم که آن را مهار نکرده ایم.

وی عنوان کرد: بارش های ما نیز دقیقاً در ماه هایی 
است که کمترین مصرف آب را داریم، اما در 8 ماه 

از سال که نیاز به آب داریم، هیج بارشی...

انرژی  بین المللی  آژانس  گزارش  جدیدترین 
داد  نشان  ایران  هسته ای  فعالیت  از  اتمی 
رسانه ای  مانور  و  تکراری  ادعاهای  طرح  که 
روی آن با هدف ایجاد تعلل و ابهام در روند 
ترفندی  همچنان  ایران،  هسته ای  مذاکرات 
است که تروییکای اروپا و کاخ سفید در ماه 

های گذشته در پیش گرفته اند.
انرژی  المللی  تازه ترین گزارش آژانس بین   
ایران  هسته ای  فعالیت های  درباره  اتمی 
این  اعضای  اختیار  در  ماه  شهریور  شانزدهم 
در بخش های  و  قرار گرفت  المللی  بین  نهاد 
ادعاهای  دیگر  بار  ها  رسانه  به  یافته  انتشار 
پیشین علیه برنامه هسته ای کشورمان تکرار 
شد تا بهانه ای جدید برای ایجاد موج رسانه ای 
مذاکرات  در  تعلل  و  آغاز  کشورمان  علیه 

توجیه شود.
فرجام  احیای  مذاکرات  ابتدای  از  که  ایران 
اصول خود را برپایه تعهد در برابر تعهد قرار 
و  تبلیغاتی  فضای  این  از  فارغ  است،  داده 
نهاد  این  قوانین  به  پایبندی  رسانه ای، ضمن 
بین المللی تاکید دارد که از حقوق خود در 

برنامه هسته ای کوتاه نخواهد آمد.
ایران یازدهم شهریور آخرین بررسی و جمع 
بندی خود را از متن پیشنهادی غرب درباره 
رساندن  نتیجه  به  نیت  با  و  برجام  احیای 
اکنون  و  داد  تحویل  اروپایی  رابط  به  توافق، 
انتظار یک هفته ای برای پاسخ آمریکا، تحت 
واکنش  و  آژانس  گزارش  جدیدترین  الشعاع 
مقامات غربی به آن قرار گرفته است؛گزارش 
و واکنشی که به خوبی نشان می دهد کدام 
طرف مذاکرات برجام در مسیر احیای آن در 

حال سنگ اندازی است. 
»میزان ذخائر اورانیوم غنی شده ایران در حال 
برجام  در  تعیین شده  سقف  برابر   ۱۹ حاضر 
است« ؛ این مهمترین بند ادعایی دو گزارش 
4 صفحه ای منتشر شده از سوی آژانس بین 
در  تازگی  به  که  است  اتمی  انرژی  المللی 

اختیار اعضای شورای حکام قرار گرفت.
گزارش  در  آژانس  رئیس  گروسی«  »رافائل 

خود اعالم کرده که ذخایر اورانیوم....

برخی  بویراحمد گفت: وضعیت  و  استاندار کهگیلویه 
مدارس استان از لحاظ تجهیزات نامناسب بوده و باید 
سید  شود.  اقدام  آنان  نوسازی  برای  مهرماه  اوایل  تا 
علی احمدزاده روز شنبه به صورت سرزده از مدرسه 
عالمه  مدرسه  کاظمی،   شهید  دولتی  نیمه  های 
طباطبایی و مدرسه دخترانه شاهد در یاسوج بازدید 
این  جریان  در  بویراحمد  و  کهگیلویه  استاندار  کرد. 
بازدید، از آخرین اطالعات روند ثبت نامی دانش آموزان 
اولیا و دانش آموزان گفت وگو  با  و  مدارس مطلع شد 
و بر حل مشکالت آنها توسط مدیران مدارس تاکید 

کرد. وی در حاشیه این ...

استاندار کهگیلویه و بویراحمد عنوان کرد:
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مدیرکل میراث فرهنگی خبر داد: 

آغاز فصل کاوش های نجات 
بخشی در ۲محوطه تاریخی

 در سادات محمودی

مدیرکل دفتر فنی استانداری اعالم کرد:

آب شرب شهر یاسوج
 سالم است

سیاست ایران 
تعهد در برابر تعهد است 

2

2

فرماندار بویراحمد تاکید کرد؛

چالش کمبود فضای 
آموزشی در بویراحمد

3

تیرماه سال ۱4۰۰ شورای عالی انقالب فرهنگی، مصوبه ای درباره جزئیات کنکور را 
تحت عنوان »سیاست ها و ضوابط ساماندهی سنجش و پذیرش متقاضیان ورود به 
آموزش عالی« به تصویب رساند و چند ماه بعد، در دو مرحله موادی از این مصوبه را 
اصالح و تکمیل کرد. مصوبه ای که ابتدا تصویب و در مرحله ابالغ آن به دستگاه های 
ابراز نگرانی ها و اعتراضات از سوی سیاستمداران و کارشناسان  از  اجرایی، موجی 

را به دنبال داشت.
اگر بخواهیم بدانیم مصوبه کنکوری شورای عالی انقالب فرهنگی، چه تغییراتی در 
روند برگزاری و سنجش نتایج کنکور ایجاد می کند، باید به این موارد اشاره کنیم که 
اوالً، بنا بر این مصوبه، آزمون کنکور در سال دوبار برگزار می شود و ثانیاً، در ارزیابی 
نتایج آزمون کنکور، چهل درصد سابقه تحصیلی و شصت درصد، آزمون کنکور مؤثر 

خواهد بود که ممکن است سال های آتی این نسبت تغییر داشته باشد.

مرز نامرئی میان سیاست گذاری و قانون گذاری
فارغ از اینکه مصوبه مذکور چه محتوایی دارد و گذشته از آنکه محتوای آن قابل 
قبول یا قابل اجرا باشد یا نباشد، از آن جهت مورد انتقاد نمایندگان مجلس قرار 
گرفته است که وکالی ملت، ورود شورای عالی انقالب فرهنگی به موضوع کنکور را 
مصداق دخالت در حیطه وظایف و اختیارات مجلس در بحث قانون گذاری دانسته اند.

باره  این  در  مجلس  تحقیقات  و  آموزش  کمیسیون  عضو  حق وردی«  »حسین 
می گوید: »رهبر انقالب به این موضوع تاکید داشتند که بخش هایی که مجلس به 
آن ورود می کند، شورای انقالب فرهنگی وارد آنها نشود و مجلس نیز در مسائلی که 

شورا در دستور کار خود قرار می دهد، دخالت نکند.«
وی با اشاره به اینکه مجلس پیش از مصوبه شورای انقالب فرهنگی، قانون الزم برای 
کنکور را تصویب کرده بود، تاکید می کند: »اگر مصوبات مجلس نیاز به اصالح دارد، 
این اصالح باید در مجلس انجام شود. سیاستگذاری وظیفه شورای انقالب فرهنگی 
و قانون گذری فقط مختص مجلس شورای اسالمی است. شورای انقالب فرهنگی 

نباید به جای مجلس قانونگذاری کند«.
همچنین »احمد نادری« عضو هیئت رئیسه مجلس شورای اسالمی که از منتقدان 
جدی مصوبه کنکوری اخیر است، در گفتگو با مهر، به تصویب و ابالغ آن اعتراض 
و  ندارد  قانون گذاری  حق  فرهنگی  انقالب  عالی  »شورای  می گوید:  و  می کند 

قانونگذاری طبق قانون بر عهده مجلس است.«
موضع گیری چهره های سیاسی نسبت به مصوبه کنکور

بعد از آنکه ۲۵ تیرماه حجت االسالم سیدابراهیم رئیسی مصوبه شورای عالی انقالب 
فرهنگی را برای اجرایی شدن به دستگاه های مربوطه ابالغ کرد، نگرانی داوطلبان و 
واکنش رسانه ها و فعاالن حوزه های مختلف نسبت به این موضوع افزایش پیدا کرد. 
عالوه بر آنکه نمایندگان مجلس شورای اسالمی در برابر این مصوبه موضع گیری 
عضو  توکلی«  »احمد  پرداختند.  آن  جدی  نقد  به  نیز  دیگری  چهره های  کردند؛ 
ابالغ مصوبه کنکوری  به رئیس جمهور،  نامه ای  مجمع تشخیص مصلحت نظام در 
شورای عالی انقالب فرهنگی را خالف عدالت دانست و آن را مطلوب اقشار خاصی 

از جامعه و بستری جدید برای مفسده ها برشمرد.
او در متن این نامه، انتقاد خود را چنین بیان کرده است: »ابالغ این مصوبه با وجود 
مخالفت گسترده ذی نفعان، رسانه ها، شخصیت های مستقل سیاسی، ۲۷۱ نماینده 
مجلس و کمیسیون آموزش مجلس صورت گرفت. علت مخالفت نیز آثار ستم برانگیز 

مفاد و احکام این مصوبه بود.«

البته توکلی در این نامه با بیان 8 مورد از اصلی ترین مشکالتی که به واسطه اجرای 
مصوبه کنکوری رقم می خورد؛ در پایان تاکید می کند که تمامی حامیان این مصوبه 
منفعت طلب نیستند؛ اما از نظر او، منفعت طلبان مؤثر برای اجرای این مصوبه نیز 

کم نیستند.
چرا رئیس جمهور مصوبه کنکور را ابالغ کرد؟

بعد از آنکه نامه توکلی در رسانه ها دست به دست چرخید، میزان انتقادات نسبت به 
ابالغ مصوبه ای که موجب نگرانی جامعه و کارشناسان شد، افزایش پیدا کرد. با این 
وجود بسیاری از کسانی که خودشان به این مصوبه نقد جدی دارند، پیکان انتقادات 
رئیس جمهور  قانون،  بر  بنا  که  می کنند  تاکید  و  نمی دانند  دولت  متوجه  را  خود 

موظف به ابالغ مصوبه مذکور بوده است.
»حسین حق وردی« نماینده مردم شهریار در مجلس شورای اسالمی در این باره 
بیان می کند: »رئیس جمهور با توجه به جایگاه حقوقی که دارد، باید مصوبه کنکوری 
شورای عالی انقالب فرهنگی را ابالغ می کرد و انتقادی در این باره به او وارد نیست؛ 

مشکل محتوای مصوبه شورای انقالب فرهنگی است.«
همچنین »احمد امیرآبادی فراهانی« عضو هیئت رئیسه مجلس معتقد است: »دولت 
ارشاد و معاون علمی و فناوری  به واسطه حضور وزرای علوم، آموزش و پرورش، 
از آرای شورا را  انقالب فرهنگی، تعدادی  و شخص رئیس جمهور در شورای عالی 
این مصوبه در جلسات مخالفت کرده است.  با  به همین نسبت  و  اختیار دارد  در 
همچنین پس از تصویب این موضوع در شورای عالی انقالب فرهنگی، ابالغ آن را 
به تأخیر انداخت.« وی تاکید می کند: »رئیس جمهور با توجه به جایگاه حقوقی اش 
نمی توانست مصوبه کنکوری شورای عالی انقالب را ابالغ نکند؛ او طبق قانون ملزم 

به ابالغ مصوبات شورای عالی انقالب فرهنگی است.«
»احمدحسین فالحی« عضو کمیسیون آموزش مجلس نیز ضمن اشاره به اینکه این 
مصوبه مورد نقد جدی قرار دارد، عنوان می کند: »البته طبق قانون رئیس جمهور 

باید مصوبات شورای عالی انقالب فرهنگی را ابالغ کند.«

ماجرای تغییر اطالعیه سازمان سنجش درباره زمان اجرای مصوبه
تغییر  را دل نگران کرد،  به ویژه داوطلبان کنکور ۱4۰۲  از مسائلی که مردم  یک 
اطالعیه های سازمان سنجش درباره زمان اجرای مصوبه و تغییر در نحوه برگزاری 
و ارزیابی نتایج آزمون بود. »علی خضریان« سخنگوی کمیسیون اصل ۹۰ مجلس 
شورای اسالمی در تشریح ماجرای این تغییرات، از تالش دولت برای آنکه مصوبه 
این  اگر  برای کنکور سال ۱4۰۲ اجرایی نشود، می گوید: »ابتدا گفته شد  مذکور 
به  نمی شود.  اجرایی  برای سال ۱4۰۲  ابالغ شود،  ماه  تیر  پانزدهم  از  بعد  مصوبه 
همین جهت رئیس جمهور این همکاری را به عمل آورد و مصوبه را ۱۰ روز بعد از 
موعد مذکور، یعنی ۲۵ تیر ماه ابالغ کرد، تا اگر امکان عدم اجرای آن برای سال 
آن  اجرای  تا  بیشتری  زمانی  فاصله  و  بیفتد  اتفاق  این  باشد  داشته  وجود   ۱4۰۲
داشته باشیم؛ در پی همین موضوع سازمان سنجش اطالعیه اول را منتشر کرد، 
مبنی بر اینکه آزمون کنکور سال ۱4۰۲ مطابق قوانین سال ۱4۰۱ برگزار خواهد 
شد.« خضریان ادامه می دهد: »اما بررسی های حقوقی بعدی حاکی از آن بود که 
بنا بر قانون، ابالغ مصوبه تا پیش از شهریور ماه به منزله اجرای آن است. بنابراین 
سازمان سنجش اطالعیه قبلی را تغییر داد و اعالم کرد تغییرات مذکور برای کنکور 
سال ۱4۰۲ رقم خواهد خورد. بر این اساس مصوبه مذکور در روند اجرا برای سال 

آینده قرار گرفت.«

مصوبه ای که به بهانه اجرای عدالت، خلق تبعیض می کند
صورت  به  و  تعجب  کمال  در  عدالت،  برقراری  و  مستضعفان  حقوق  از  حمایت 
همزمان، دغدغه و نقطه مشترک هم حامیان و هم منتقدان مصوبه کنکور است. 
نگاه شورای عالی انقالب فرهنگی در تدوین و تصویب این مصوبه، برقراری عدالت 
آموزشی و ایجاد شانس یکسان برای داوطلبان در تمام نقاط کشور بوده است. بنا 
بین  تفاوتی  دیگر  کنکور،  آزمون  نتایج  ارزیابی  در  آن،  اجرای  با  و  مصوبه  این  بر 
دهک های مختلف اقتصادی وجود نخواهد داشت؛ اما این همان نکته ای است که 
باعث  این تغییر،  اعمال  این عقیده اند که  بر  آنها  منتقدان را برآشفته کرده است. 
تشدید محرومیت آموزشی خواهد شد و فرصت قشر ضعیف جامعه را برای دستیابی 

به موقعیت های برتر تحصیل از همیشه کمتر خواهد کرد.
گوشزد  را  عدالت  به  آن  آسیب های  و  مذکور  مصوبه  اجرای  عواقب  نادری  احمد 
شدن  طبقاتی  برای  عاملی  به  را  آموزشی  نظام  مصوبه،  »این  می گوید:  و  می کند 
جامعه تبدیل می کند، در واقع جامعه را طبقاتی تر می کند و امکان صعود را از طبقه 

محروم خواهد گرفت.«
با افزایش نگرانی داوطلبان و بازتاب گسترده انتقاداتی که به این مصوبه وارد شده 
بود، موضوع کنکور بار دیگر به صحن مجلس کشیده شد. »علیرضا سلیمی« نماینده 
در  را  نگرانی ها  این  شفاهی  تذکری  در  اسالمی  شورای  مجلس  در  محالت  مردم 
صحن علنی منعکس کرد و گفت: »تصمیم شورای عالی انقالب فرهنگی در خصوص 
کنکور برای دانش آموزان و داوطلبان باعث دغدغه و نگرانی شده که حتماً باید در 

آن تجدیدنظر کرده تا مافیا را فربه تر نکنند«.
در  نیز  اسالمی  شورای  مجلس  در  مراغه  مردم  نماینده  علیزاده«  »علی  همچنین 
تذکری شفاهی در نشست علنی مجلس عنوان کرد: »شاید سیستم فعلی کنکور 
ایرادات اساسی داشته باشد اما بسیار بهتر و عادالنه تر از مصوبه اخیر شورای عالی 
انقالب فرهنگی است. این مصوبه خالف عدالت، منطق و انصاف است لذا این مصوبه 
و رسمیت  تثبیت  این کشور  در  استبداد خبرگانی-اشرافی  است که  آن  به معنی 

پیدا می کند.«
قانون بدون زیرساخت یا زنبور بدون عسل؟

یکی از موضوعاتی که به واسطه آن مصوبه اخیر کنکور از تریبون های مختلف زیر 
سوال رفته، »چگونگی برقراری امنیت و سالمت در برگزاری امتحانات سراسری« در 
دوره متوسطه است. تأثیر چهل درصدی و مستقیم نمرات دوره متوسطه بر نتیجه 
سراسری  امتحانات  برگزاری  نحوه  به  نسبت  را  دانشگاه ها، حساسیت ها  در  قبولی 

افزایش داده است.
هر  نهایی  آزمون های  متوسطه  دوره  در  کنکور می خواهد  بیان ساده تر، مصوبه  به 
درس را سراسری برگزار کند تا نتایج نمرات آن را در نتیجه قبولی نهایی داوطلبان 
در دانشگاه ها با اعمال 4۰ درصدی لحاظ کند؛ اما بنا بر این سیاست، این سوال به 
ذهن متبادر می شود که آیا حوزه آموزش کشور، امکانات و زیرساخت های الزم را 
در اختیار دارد تا در سراسر ایران جلوی تخلف ها و تقلب های ریز و درشت را بگیرد 
و نه تنها در آزمون کنکور بلکه در تمامی امتحانات پایان ترم دوره متوسطه امنیت 

تمام و کمال نه، بلکه دست کم امنیتی قابل قبول و قابل اطمینان را ایجاد کند.
کارشناسان متعددی نسبت به فقدان زیرساخت مناسب برای اجرای مصوبه شورای 
شورای  مجلس  نماینده  حق وردی«  »حسین  کرده اند.  نگرانی  ابراز  انقالب  عالی 
در  فناوری  و  تحقیقات  علوم  و  پرورش  و  آموزش  وزرای  اینکه  بیان  با  اسالمی 
فرهنگی  انقالب  شورای  مصوبه  اجرای  قابلیت  عدم  به  مجلس  آموزش  کمیسیون 
تاکید کرده بودند، می گوید: »زیرساخت های الزم برای برگزاری امتحان هایی نهایی 

مقطع یازدهم و دوازدهم هنوز فراهم نیست.«

محروم تر شدن محروم؛ فربه تر شدن مافیا
عده ای بر این عقیده اند که مصوبه شورای عالی انقالب فرهنگی، شرایط و فرصت های 
جدیدی را برای جوالن مافیای آموزش و کنکور ایجاد می کند. نادری عضو هیئت 
حوزه  در  مافیایی  فعالیت  بستر  گسترده تر شدن  از  نگرانی  ابراز  با  مجلس  رئیسه 
آموزش کشور می گوید: »این مصوبه، مافیای کنکور را به مافیای آموزش و پرورش 
و  آموزش  مافیای  به  می خواهد  هم  خودش  کنکور  مافیای  البته  می کند؛  منتقل 

پرورش و مافیای معدل، سوق و تسری پیدا کند«.
وی می گوید: »با اجرای این مصوبه آینده کشور صرفاً در دست بچه هایی خواهد 

در  نمی تواند  کرمان  جنوب  از  کسی  دارند.  دسترسی  ثروت  یا  قدرت  به  که  بود 
قطعاً  صورت  این  در  بیاید.  قدرت  ساختار  در  و  بخواند  درس  تهران  دانشگاه های 

جامعه دچار کاستی خواهد شد«.
و  من  امثال  مصوبه  این  »با  می کند:  تصریح  باره  این  در  علیزاده  علی  همچنین 
میلیون ها روستایی و محروم که در مدارس غیرانتفاعی اشرافی تحصیل نکرده ایم، 
امکان حضور در دانشگاه های مادر مثل تهران، شریف، امیرکبیر و بهشتی را نخواهیم 

داشت؛ لذا تا دیر نشده باید جلوی این انحراف گرفته شود.«
مناطق  داوطلبان  برای  را  شرایط  کنکور،  مصوبه  اینکه  به  اشاره  با  نیز  حق وردی 
می کند،  گذشته  از  کمتر  را  آنها  موفقیت  شانس  و  کم بضاعت سخت تر  و  محروم 
می گوید: »در برخی از رشته ها در مناطق محروم، معلم غیرتخصص در حال آموزش 
با  تدریس می کند؛  فیزیک همزمان شیمی هم  مثاًل معلم  است.  آموزان  به دانش 
خاص،  مدارس  سود  به  فرهنگی  انقالب  شورای  مصوبه  موضوعات  این  به  توجه 

غیرانتفاعی و مدارسی با امکانات بیشتر است.«
مصوبه ابالغ شد، اما این پایان ماجرا نیست

انقالب  عالی  مصوبه شورای  آنکه  علیرغم  که  باورند  این  بر  بسیاری  دغدغه مندان 
فرهنگی به دستگاه های اجرایی ابالغ شده است، نباید نسبت به آن بی توجه بود؛ 
نباید کار را تمام شده دانست و از آسیب های محتمل ناشی از این موضوع غفلت 
کرد. آنها کماکان بر ادامه بررسی های کارشناسی تاکید دارند تا شاید بتوان تا حد 
ممکن، اجرای مصوبه مذکور را به نقطه برقراری عدالت و محرومیت زدایی نزدیک 
اشاره شد،  به آن  این  از  نامه ای که پیش  پایان  کرد؛ آنچنان که احمد توکلی در 
خطاب به رئیس جمهور می نویسد: »ماجرا را پایان یافته نمی دانیم و برای حمایت از 

مستضعفان این راه را ادامه می دهیم«.
راحتی  به  نمی توان  کنکور  موضوع  »در  می گوید:  نیز  فالحی  احمدحسین 
بر چه  و ۶۰ درصد  تعیین عدد 4۰ درصد  باید مشخص شود  تصمیم گیری کرد، 
کار  به  کنکور  موضوع  است.  کارشناسی مصوب شده  کار  اساس چه  بر  و  مبنایی 

کارشناسی دقیق نیاز دارد و قرار نیست برای آن به راحتی تصمیم گیری شود«.
همچنین »رضا حاجی پور« سخنگوی کمیسیون آموزش و تحقیقات مجلس شورای 
کنکور  مورد  در  باید  فرهنگی  انقالب  عالی  شورای  اینکه  به  اشاره  با  نیز  اسالمی 
پخته تر و با لحاظ نظریات کارشناسی تصمیم گیری می کرد، عنوان کرد: »در این 
شرایط با توجه به تصمیم شورا، رئیس جمهور چاره ای جز ابالغ قانون نداشت، باید 

منتظر باشیم و ببینیم برای اصالح این مصوبه چه می توان کرد«.
با پیگیری جدی این پرسش که بعد از ابالغ این مصوبه چه می توان کرد، به سراغ 
اصل  نهایت »علی خضریان« سخنگوی کمیسیون  در  رفتیم؛  نمایندگان مختلفی 
۹۰ مجلس شورای اسالمی در پاسخ به مهر، ضمن اشاره به اینکه نگرانی ها درباره 
مصوبه کنکوری اخیر به اطالع رئیس جمهور رسانده شده است؛ گفت: »مقرر شده 
است کمیته مشترکی میان اعضای کمیسیون آموزش و تحقیقات مجلس و شورای 
عالی انقالب فرهنگی برای رفع این دل نگرانی ها تشکیل شود و تا جایی که ممکن 
است به مواردی که امکان تحقق آنها وجود دارد، رسیدگی صورت بگیرد. برای مثال 
داوطلبان  شانس  تا  بیاید  اجرایی  آئین نامه  در  منطقه ای  مواردی همچون سهمیه 
مناطق محروم تا حدی متعادل شود.« البته خضریان یادآود شد که این آئین نامه به 

لحاظ محتوای درسی و آموزشی برای داوطلبان تغییری ایجاد نخواهد کرد.

آینده داوطلبان ۱4۰۲ در گرو همسویی مسئوالن
از اصلی ترین  ایرادات آزمون کنکور، یکی  علیرغم آنکه برطرف کردن کاستی ها و 
چالش های چند سال اخیر حوزه آموزش کشور به شمار می رود و رسیدگی هرچه 
سریع تر به آن از اولویت های اصلی است؛ اما دوگانگی و عدم همسویی دستگاه های 
داوطلبان  بیشتر  سردرگمی  و  اضطراب  جز  نتیجه ای  سیاست گذار،  و  قانون گذار 
نخواهد داشت. قطعاً نگاه یکپارچه سطوح مدیریتی و تصمیم گیران کشوری می تواند 
دست گروه های سودجو و مافیایی را از حوزه های مختلف کوتاه کند و این همان 
نکته ای است که گویا مسئوالن این بار هم در ماجرای کنکور نسبت به آن غافل 
مانده اند. واضح آن است که آینده تحصیلی چند هزار جوان کشور که برای کنکور 
۱4۰۲ خود را آماده می کنند به تصمیم مسئوالن درباره این مصوبه گره خورده و 

زمان زیادی هم برای اصالح یا بهبود آن باقی نمانده است!

مجلس به دنبال رفع آسیب های مصوبه کنکور؛

محروم تر شدن محروم؛ 
فربه تر شدن مافیا
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مدیرکل دفتر فنی استانداری اعالم کرد:
آب شرب شهر یاسوج سالم است

مدیرکل دفتر فنی استانداری کهگیلویه و بویراحمد با بیان 
اینکه آب شرب شهر یاسوج سالم است، گفت: اجازه فعالیت 

در کنار رودخانه ها داده نشود.
 عیسی شهامت در نشست صیانت از منابع آب کهگیلویه و 
بویراحمد با تاکید بر اینکه مخالف تولید نیستیم، اما نباید 
مجوز فعالیت در کنار رودخانه ها داده شود، گفت: جلسات 
فنی  دفتر  دبیری  به  بار  یک  ماه  هر  آب  منابع  از  صیانت 

استانداری برگزار شود.
مدیرکل دفتر فنی استانداری کهگیلویه و بویراحمد با تاکید 
آبی  منابع  مشکالت  و  معضالت  شناسایی  جهت  بازدید  بر 
استان افزود: اعضای کمیته صیانت از منابع آب معضالت و 

مشکالت را شناسایی و گزارش دهند.
شهامت بیان کرد: شهرک های صنعتی کهگیلویه و بویراحمد 
ظرف 48 ساعت آینده لیست صنایع آالینده را به حوزه فنی 

ارسال کند تا در این زمینه تصمیم گیری شود.
وی بیان کرد: جلوی کشت پاییزه محصوالتی که با پساب ها 
از  بسیاری  زمینه ساز  که  گرفته شود، چرا  آبیاری می شوند 

بیماری ها است.
افزود:  ماهی  پرورش  مزارع  آالیندگی  به  اشاره  با  شهامت 
مزارع پرورش ماهی و یا هر صنعت دیگری ملزم به رعایت 

موارد بهداشتی هستند.
مدیرکل دفتر فنی استانداری کهگیلویه و بویراحمد عنوان 
نشست  در  بویراحمد  و  کهگیلویه  بهداشت  معاونت  کرد: 
آینده حفاظت از منابع آب گزارش دهد که فاضالب عفونی 

بیمارستان ها به چه صورت دفع می شود.
شهامت بیان کرد: طبق اعالم محیط زیست نمونه گیری از 
چاه های آب شرب انجام و بیانگر سالم بودن آب شهر یاسوج 

و عدم آالیندگی آن است.
وی بیان کرد: محیط زیست نمونه برداری از آب رودخانه ها را 

انجام داده و به زودی نتایج آن اعالم می شود.
شهامت همچنین خاطرنشان کرد: در کلییپ منتشر شده از 
ورود پساب گاوداری بنیاد مستضعفان به رودخانه بشار طبق 

اعالم محیط زیست آالیندگی مخربی مشاهده نشده است.

سرپرست سازمان صنعت، معدن و تجارت :
سه هزار و ۶۱۵ مورد بازرسی

 از نانوایی های  استان انجام شد
و  کهگیلویه  تجارت  و  معدن  صنعت،  سازمان  سرپرست 
بویراحمد گفت: از ابتدای امسال تاکنون بیش از سه هزار و 
۶۱۵ مورد بازرسی از واحدهای نانوایی استان انجام  شد که 

منجر به تشکیل ۲8۹ پرونده تخلف شده است.
 ۶ از  بیش  نانوایان  بر  نظارت  حوزه  افزود:  روزبهان  کریم 
میلیارد و ۷۱8 میلیون ریال پرونده تخلف تشکیل داد و برای 

سیر مراحل قانونی به تعزیرات حکومتی ارسال  شده است.
وی بیان کرد: بیشتر تخلفات در حوزه آرد و نان مربوط به 

نصب نکردن نرخ نامه، کم فروشی و گرانفروشی بوده است.
روزبهان تصریح کرد: به رغم اینکه مسئولیت نظارت مستقیم 
حوزه آرد و نان و نانوایی ها از اوایل نیمه دوم سال گذشته 
شرایط  به  بنا  حال  عین  در  است،  کشاورزی  جهاد  برعهده 
جهاد  همکاران  کنار  در  سازمان  این  بازرسان  موجود 

کشاورزی نظارت بر این حوزه را نیز انجام می دهند.
و  کهگیلویه  تجارت  و  معدن  صنعت،  سازمان  سرپرست 
این  سوی  از  شده  انجام  تخلفات  تعداد  گفت:  بویراحمد 

نانوایی ها بیش از ۳۰۰ مورد بوده است.
روزبهان تصریح کرد: این در حالی است که در مدت مشابه 
واحدهای  از  بازرسی  فقره   ۱۳۰ هزارو  سه  گذشته  سال 
نانوایی این استان انجام شده که در این زمینه ۲۲۰ پرونده 

تشکیل شد.
 وی همچنین گفت: ۲۵ هزارو ۳۶8 قلم کاالی قاچاق امسال 
در این استان کشف شد در حالی که در مدت مشابه سال 

گذشته پنج هزارو ۵۱۷ قلم بوده است.
روزبهان ارزش ریالی این میزان کاالی قاچاق کشف شده از 
اصناف این استان را ۱۶۲ میلیون و ۶۱۵هزار ریال اعالم کرد.

وی  اظهار داشت: امسال بیش از ۲ هزار بازرسی از اصناف 
این استان انجام شد که در این زمینه ۲۹ پرونده قاچاق کاال 

تشکیل شد.
و  کهگیلویه  تجارت  و  معدن  صنعت،  سازمان  سرپرست 
بویراحمد گفت: این در حالی است که تعداد بازرسی ها در 
پرونده  و ۱۵  بوده  یکهزارو ۹۳۵  مشابه سال گذشته  مدت 

قاچاق در این زمینه تشکیل شد.
با تلفن ۱۲4  بیان کرد:  تعداد تماس های مردمی  روزبهان 

این استان امسال ۳4۵ مورد بوده است.
بصورت  شکایت   ۱۰۶ مدت  این  در  همچنین  گفت:  وی 
اداره  حوزه  خبری  ستاد  به  کتبی  مورد    ۳۷۷ و  حضوری 
این  از  که  شده  گزارش  شکایات  و  مردمی  های  مشارکت 

تعداد گزارش ها ۲4۰  واحد صنفی متخلف شناسایی شد.
روزبهان ابراز کرد: مردم می توانند در صورت مشاهده هرگونه 
قیمت،  نکردن  و درج  فروشی  گران  از جمله  تخلف صنفی 

مراتب را با تلفن ۱۲4 به اداره بازرسی گزارش دهند.
و  کهگیلویه  تجارت  و  معدن  صنعت،  سازمان  سرپرست 
افزود: طرح نظارت بر سیستم عرضه و تقاضا در  بویراحمد 
بازار این استان در طول سال به طور جدی و مستمر ادامه 

دارد.

استاندار کهگیلویه و بویراحمد:
وضعیت برخی مدارس استان

 نامناسب است 
استاندار کهگیلویه و بویراحمد گفت: وضعیت برخی مدارس 
استان از لحاظ تجهیزات نامناسب بوده و باید تا اوایل مهرماه 
برای نوسازی آنان اقدام شود. سید علی احمدزاده روز شنبه 
به صورت سرزده از مدرسه های نیمه دولتی شهید کاظمی،  
مدرسه عالمه طباطبایی و مدرسه دخترانه شاهد در یاسوج 
این  جریان  در  بویراحمد  و  کهگیلویه  استاندار  کرد.  بازدید 
دانش آموزان  نامی  ثبت  روند  اطالعات  آخرین  از  بازدید، 
مدارس مطلع شد و با اولیا و دانش آموزان گفت وگو و بر حل 

مشکالت آنها توسط مدیران مدارس تاکید کرد.
وی در حاشیه این بازدید اظهار داشت: بر تعمیر، رنگ امیزی 
و بهسازی مدارس و به روز شدن تجهیزات قبل از بازگشایی 
مدارس به اداره نوسازی، توسعه و تجهیز مدارس استان تاکید 
شده است و در صورتی که مشکلی وجود دارد اعالم کنند تا 
و  آموزش  وزیر  با  دیدار  در  کرد:  بیان  احمدزاده  شود.  رفع 
پرورش عالوه بر اینکه تجهیزات مدارس در اختیار استان قرار 

گرفت مبلغ پنج میلیارد تومان هم اختصاص یافت.
به  تجهیزات  کرد:  تصریح  بویراحمد  و  کهگیلویه  استاندار 
اندازه کافی در اختیار نوسازی مدارس قرار دارد و با همکاری 
آماده  آینده  تحصیلی  سال  برای  مدارس  پرورش  و  آموزش 
افتخارآفرینی فرزندان استان در  به  با اشاره  شود. احمدزاده 
کنکور ریاضی و تجربی امسال، گفت: کسب رتبه اول تجربی 
و سوم ریاضی منطقه سوم کشور بیانگر استعدادهای فرزندان 
بویراحمد  و  کهگیلویه  استاندار  است.  بویراحمد  و  کهگیلویه 
عنوان کرد: دوباره از این مدارس سرکشی و نظارت می شود 
از تعهدات نوسازی در خصوص تعمیر و نوسازی مدارس  تا 
اطالع یابیم. احمدزاده با اشاره به توازن رشته ای در مدارس 
استان، افزود: سال گذشته از مجموع ۳۲ هزار دانش آموز تنها 
بسیار  که  کردند  انتخاب  را  ریاضی  رشته  دانش آموز   ۳48
درسال  موضوع  این  داشت:  ابراز  وی  است.  کننده  نگران 

تحصیلی جدید باید مورد توجه قرار گیرد.

آغاز فصل کاوش های نجات بخشی در 
2محوطه تاریخی در سادات محمودی

استان  صنایع دستی  و  گردشگری  میراث فرهنگی،  مدیرکل 
کهگیلویه و بویراحمد از آغاز فصل کاوش های نجات بخشی 
محمودی  سادات  دهستان  در  تاریخی  محموطه  دو  در 

شهرستان دنا خبر داد. 
از  بازدید  در  شهریورماه   ۱۹ شنبه  روز  پور  طالبی  سعید 
محمودی  سادات  در دهستان  بخشی  نجات  کاوش  عملیات 
شهرستان دنا، افزود: هم زمان فصل چهارم کاوش در روستای 
ده پایین در دهستان سادات محمودی و فصل دوم عملیات 
نجات بخشی گورستان لهسواره در همین دهستان آغازشده 

است.
مطرح  کارشناسان  حضور  با  کاوش  این  اینکه  بابیان  وی   
اظهار  است،  انجام  حال  در  وزارتخانه  پژوهشگاه  از  کشوری 
و  بویراحمد  و  کهگیلویه  استان  در  محوطه ها  این  کرد: 
کاوش های  پروژۀ  قالب  در  که  واقع شده  دنا  شهرستان 
نجات بخشی محوطه های در خطِر پشت سد خرسان واقع در 
بویراحمد  و  کهگیلویه  و  بختیاری  و  چهارمحال  استان های 

مورد کاوش قرار می گیرد.
استان  صنایع دستی  و  گردشگری  میراث فرهنگی،  مدیرکل 
و  بخشی  نجات  کرد:  خاطرنشان  بویراحمد  و  کهگیلویه 
نمایاندن آثار باقیمانده تا پیش از آبگیری سد، ارائه گاه نگاری 
شیوه های  شناخت  و  پیش گفته  گورستان ها  مطلق  و  نسبی 
ارتباطات  شناسایی  همچنین  و  گورها  ساختار  و  تدفین 
منطقه ای و فرا منطقه ای مردمان این گورستان ها از اهداف 
مهم کاوش های گورستان ده پایین و لهسواره در شهرستان 

دنا است. 
طالبی پور تصریح کرد: کشف گورستان ها تدفین شده مربوط 
به 4۵۰۰ تا ۲۶۵۰ سال پیش به عبارتی تمام دوران عیالم از 
نتایج کاوش های قبلی در این محوطه های تاریخی بوده است.  
و  مرمرها  مانند سنگ  آثار کشف شده  برخی  کرد:  بیان  وی 
ظروف فلزی نشان از ارتباطات فرهنگی، تجاری و تشابهات 
سبک شناختی در هنر با محوطه های جنوب شرق ایران طی 

هزارۀ سوم پیش از میالد دارد.

هشت شهرستان استان
 در وضعیت زرد کرونایی قرار دارد 

رنگ  وضعیت  آخرین  یاسوج  پزشکی  علوم  دانشگاه  رئیس 
بندی کرونایی استان کهگیلویه و بویراحمد را تشریح کرد و 
گفت:  8 شهرستان در وضعیت زرد و یک شهرستان وضعیت 

نارنجی کرونایی قرار دارد. 
محمد غالم نژاد در خصوص آخرین وضعیت رنگ بندی کرونا 
در  کرونایی  آبی  و  قرمز  وضعیت  در  هیچ شهرستانی  افزود: 

استان وجود ندارد. 
وی اظهارکرد: براساس اطالعات به دست آمده و مطابق نقشه 
 8 اکنون  هم  بهداشت  وزارت  رسانی  اطالع  سامانه  آماری 
شهرستان در وضعیت زرد و یک شهرستان وضعیت نارنجی 

کرونایی قرار دارد. 
مارگون  اینکه  بیان  با  یاسوج  پزشکی  علوم  دانشگاه  رئیس 
بویراحمد،  کرد:  بیان  است،  استان  نارنجی  شهرستان  تنها 
لنده  و  دنا  چرام،  بهمئی،  باشت،  گچساران،  کهگیلویه، 

شهرستان های زرد استان هستند.

اهدای اعضای بدن دانشجوی پزشکی 
یاسوج به بیماران نیازمند

خانواده “ابوالفضل نیکروز” دانشجوی ترم ششم رشته پزشکی 
اعضای  از درگذشت وی  یاسوج، پس  دانشگاه علوم پزشکی 

بدن این دانشجوی جوان را به نیازمندان اهدا کردند.
پزشکی  رشته  ششم  ترم  دانشجوی  نیکروز  ابوالفضل  دکتر 
جراحی  عمل  یک  بعداز  و  بیماری  عارضه  علت  به  یاسوج 
اقدام  یک  طی  روز  چند  بعداز  که  رفت  کما  به  تهران  در 
و  پدر  رضایت  با  نیازمند  بیماران  به  کمک  و  خداپسندانه 
مادر وی اعضای بدن این جوان نخبه و دانشگاهی به بیماران 

نیازمند اهدا شد. 

عدم  در صورت  گفت:  بویراحمد  فرماندار 
و متولیان  اندیشی توسط مسئوالن  چاره 
امر و  عدم ورود خیرین مدرسه ساز کمبود 
بحران  یک  به  یاسوج  در  آموزشی  فضای 

تبدیل می شود.
داشت:  اظهار  مطلق،  مهدوی  شهرام 
از  بویراحمد  و  کهگیلویه  استان  مرکز 
تا  بوده  کشور  شهرهای  مهاجرپذیرترین 
به  نفر  هزار  دو  از  بیش  ساالنه  که  جایی 
اضافه می شود  آن  آموزی  دانش  جمعیت 
در حالی با مشکل کمبود فضای آموزشی 

روبه رو هستیم.
توسعه  نوسازی،  مدیران  برنامه ریزی  وی 
و تجهیز مدارس در دو دهه اخیر را اصولی 

بسیاری  در  افزود:  و  ندانست  منطقی  و 
که  شده  احداث  مدارسی  استان  مناطق 
جمعیت  یا  و  بوده  آموز  دانش  از  خالی 
دانش آموزی خیلی کمی دارند در حالی 

در یاسوج مشکل حاد داریم.
مرکز  شهرستان  در  دولت  عالی  نماینده 
تاکید  بویراحمد  و  کهگیلویه  استان 
دو  در  مدارس  نوسازی  امر  واقعیت  کرد: 
گستردگی  و  ظرفیت  آمار،  به  اخیر  دهه 
و  امکانات  توزیع  در  بویراحمد  شهرستان 
کرده  برخورد  ناعادالنه  آموزش  فضا های 

است.
شهرهای  از  را  یاسوج  شهر  مهدوی 
بر  گفت:  و  کرد  عنوان  کشور  مهاجرپذیر 

اساس آماری که به ما دادند امسال نزدیک 
به ۳ هزار نفر دانش آموز ورودی وارد شهر 
یاسوج و حومه شده اند، ولی در نگاه برنامه 
ریزان هیچگاه این نوع آمار ها وجود ندارد.

در  گاهاً  رو  این  از  کرد:  خاطرنشان  وی 
مدارسی  افتتاح  شاهد  شهرستان ها  دیگر 
هستیم که هیچگاه ظرفیت آن ها تکمیل 
ولی  می مانند،  استفاده  بدون  و  نمی شود 
روزافزون  افزایش  شاهد  بویراحمد  در 
مناسب  فضای  که  هستیم  دانش آموزانی 

ندارند.
مهدوی مطلق با اشاره به اینکه 4۳ درصد 
و  کهگیلویه  استان  دانش آموزان  جمعیت 
ساکن  بویراحمد  شهرستان  در  بویراحمد 

تجهیزات  و  کرد:امکانات  بیان  هستند، 
نبوده  نیاز  جوابگوی  هیچگاه  شده  توزیع 

است.
نوسازی  و  تجهیز   ، توسعه  کل  مدیر 
نیز   بویراحمد   و  کهگیلویه  مدارس 
ما  معضالت  از  یکی  کرد  خاطرنشان 
است  یاسوج  شهر  و  بویراحمد  شهرستان 

که دومین شهر مهاجرپذیر کشور است.
گفته  طبق  کرد:  تصریح  نیک  حسینی 
سالی  پرورش،  و  آموزش  در  کارشناسان 
جمعیت  به  نفر  هزار   ۳۰۰۰ تا   ۲۵۰۰
دانش آموزی یاسوج اضافه می شود، عالوه 
بر مدارسی که باید بسازیم، اگر در طول 
تنها  دهیم،  تحویل  هم  مدرسه   ۱۰ سال 
و  گرفته ایم  را  دانش آموز  افزایش  جلوی 

چیزی به سرانه اضافه نکرده ایم.
اینکه ما در یاسوج در خیلی  بیان  با  وی 
از محالت مشکل زمین داریم، گفت: این 
یاسوج  اطراف شهر  در  که  دادیم  را  نوید 
آموزشی  فضای   ۹ تعداد   ،۱4۰۱ مهر  در 
اضافه خواهیم  آموزشی موجود  به فضای 

کرد.
سرانه  داشت:  اظهار  نیک  حسینی 
اما  است،  دهم   ۵.۳ کشور  دانش آموزی 
 8.۲ بویراحمد  و  کهگیلویه  استان  سرانه 
استان  ما سومین  نظر  این  از  است.  دهم 
این زمینه بحث  اما ما در  کشور هستیم. 
به  شهرستان  صورت  به  باید  و  داریم 

شهرستان حساب کنیم.
سرانه  معتقدیم  ما  کرد:  خاطرنشان  وی 
هست،   ۳ زیر  بویراحمد  در  دانش آموزی 
این  که  بوده   ۱۱ شهرستان  یک  در  اما 

موضوع به مهاجرت برمی گردد.

مدیرکل راه و شهرسازی استان کهگیلویه 
بویراحمد گفت: ساخت ۳۰ هزار واحد  و 
مسکونی در استان شروع شده و در تمام 
شهرهای استان شاهد ساخت این مسکن 

برای رفع نیاز متقاضیان هستیم.
پروژه مسکن ملی در کشور به نوعی ادامه 
است،  دهم  و  نهم  دولت  در  مهر  مسکن 
امید  و  تدبیر  دولت  در  که  مهمی  پروژه  
به کندی حرکت کرد، اما دولت سیزدهم 
در ابتدای کار یکی از مهمترین وعده های 
خود را ساخت مسکن ملی برای کمک به 

خانه دار نمودن محرومان اعالم کرد.
متقاضیان این نوع مسکن، از طریق ثبت 
ثبت  به  اقدام  ملی  مسکن  سامانه  در  نام 
درخواست می کنند و پس از احراز شرایط 
نور امید خانه دار شدن در دل شان روشن 

می شود.
دغدغه های  مهمترین  از  یکی  بی شک 
مردم به ویژه جوانان موضوع مسکن است، 
چون  امروز  تردید  بدون  که  دغدغه ای 
خودنمایی  جوانی  هر  پای  جلوی  سنگی 
می کند و مانع بزرگی برای سامان گرفتن 

زندگی است.
طرح مسکن ملی با توجه به گرانی، تورم 
به  روزها  این  کشور  اقتصادی  وضعیت  و 
کمک نیازمندان آمده  است تا بر سر خود 

سرپناهی امن احساس کنند.

شیرمحمد راستا، مدیر کل راه و شهرسازی 
جمع  در  بویراحمد  و  کهگیلویه  استان 
مورد  هزار   ۵8 داشت:  اظهار  خبرنگاران 
ثبت مسکن ملی در سطح استان تاکنون 
هزار   ۳۲ تعداد  این  از  که  شده   پاالیش 
متقاضی واجد شرایط شناخته شده اند که 
۹ هزار از واحدهای مسکن ملی در شهر 

یاسوج مرکز استان ساخته می شود.
راستا در ادامه خاطرنشان کرد: ساخت ۳۰ 
هزار واحد مسکونی در استان شروع شده 
استان شاهد ساخت  تمام شهرهای  و در 
متقاضیان  نیاز  رفع  برای  مسکن  این 

هستیم.
مدیرکل راه و شهرسازی استان کهگیلویه 
و بویراحمد با اشاره به مشکالت پیش روی 
مسکن  ساخت  برای  گفت:  ملی  مسکن 
با  استان  مرکز  یاسوج  شهر  در  ملی 
بقیه  در  و  هستیم  مواجه  زمین  کمبود 

شهرستان ها این مشکل وجود ندارد.
بزرگترین  از  یکی  اینکه  بیان  با  وی 
استان  در  ملی  مسکن  فعال  مجتمع های 
سایت جهاد شهر یاسوج است، افزود: این 
با ۱۶۰ واحد به پیمانکار واگذار و  سایت 
رضایت بخش  سایت  این  در  کار  سرعت 
است که امیدواریم با توجه به سرعت کار 
بهره  به  موعد دو ساله  از  قبل  پروژه  این 

برداری برسد.

وی با اشاره به اینکه زمین مورد استفاده 
در سایت مسکن ملی جهاد در شهر یاسوج 
سامانه  کرد:  بیان  است،  هکتار  دهم   ۱.۶
ثبت نام مسکن ملی در آینده نزدیک باز 
جهت  می توانند  متقاضیان  و  شد  خواهد 

ثبت نام اقدام کنند.
مدیرکل راه و شهرسازی استان کهگیلویه 
و بویراحمد به دیگر پروژه های عمرانی در 
زد  گریزی  استان  شهرسازی  و  راه  حوزه 
در  مهریان  غیرهمسطح  تقاطع  گفت:  و 
اقلید  جاده  از سمت  یاسوج  ورودی شهر 
یکی از پروژه های مهم و حیاتی است که 
با اتمام آن عالوه بر سهولت در رفت و آمد 
شاهد کاهش چشمگیر تصاویر و مرگ و 

میر در این مسیر خواهیم بود.
درصد   ۲۰ دارای  پروژه  این  افزود:  وی 
 ۷۲ اولیه  اعتبار  با  که  است  پیشرفت 
میلیارد تومان از سال ۱4۰۰ کار اجرایی 
آن آغاز شده و برای اتمام این پروژه ۱۵۰ 

میلیارد تومان اعتبار الزم است.
مدیرکل راه و شهرسازی استان کهگیلویه 
موقعیت  به  توجه  با  گفت:  بویراحمد  و 
استان کهگیلویه و بویراحمد و توپوگرافی 
استان  مواصالتی  مسیرهای  منطقه 
توسعه  و  تعریض  و  هستند  مخاطره آمیز 
شمار  به  مهم  اهداف  از  اصلی  محورهای 

می رود.
حال  در  محورهای  از  یکی  گفت:  راستا 
تعریض و توسعه محور بابامیدان، یاسوج، 
که  است  کیلومتر   ۱۵۰ طول  به  سمیرم 

۲۰ کیلومتر آن در حال اجرا می باشد.
وی افزود: پروژه تعریض کمربندی یاسوج 
به شیراز با ۷۷میلیارد تومان اعتبار دارای 

پیشرفت 4۰درصدی است و فاز اول آن به 
به بهره برداری خواهد  طول 4/۵ کیلومتر 

رسید.
مدیرکل راه و شهرسازی استان کهگیلویه 
استانداردسازی  به  ادامه  در  بویراحمد  و 
و  اشاره کرد  به سی سخت  یاسوج  محور 

افزود: طول این محور ۳۰ کیلومتر است.
وی افزود: در این محور دو تونل با اعتبار 
بالغ بر ۲۰۰ میلیارد تومان در حال اجرا 
می باشد که امیدواریم کار حفاری تا پایان 
سال جاری به اتمام برسد و کار در اجرای 
به  سخت  سی  به  یاسوج  مسیر  تونل  دو 

صورت شبانه روزی در حال انجام است.
لحاظ  از  پروژه  این  کرد:  بیان  راستا 
این  و  دارد  خوبی  وضعیت  اعتبار  تزریق 
جاده چون توریستی است الزم است که 

چهارخطه شود.

سال  اعتبار  تومان  میلیارد  افزود ۷8  وی 
این پروژه  به  ۱4۰۰ به صورت صددرصد 
هشت  به  قریب  و  است  یافته  اختصاص 
بار  زیر  و  رسیده  انجام  به  آن  کیلومتر 

ترافیک رفته است.
وی افزود: از مهمترین پروژه های در حوزه 
_سی  یاسوج  پروژه  به  شهرسازی  و  راه 
 ۶۰ طول  به  _شیراز  یاسوج   ، سخت 
سمیرم،  _بابامیدان_  یاسوج  کیلومتر، 
هفتاد  با  _چرام  باباکالن  گچساران_ 
گناوه  به  گچساران  پیشرفت،  درصد 
شهر  ورودی های  و  کرد  اشاره  می توان 
بار  زیر  و  رسیده  اتمام  به  نیز  دهدشت 

ترافیک رفته است.

حضرت  فرمان  اجرایی  ستاد  مدیرکل 
امام)ره( در استان کهگیلویه و بویراحمد 
گفت: پنج هزارو ۵۰۰ بسته آموزشی در 
بین  احسان«  »مشق  ملی  پویش  قالب 
این  دانش آموزان مناطق کم برخوردار 

استان توزیع خواهد شد.
مشق  ملی  پویش  افزود:  نادری  شایان 
سر  شعار” حسین)ع(  با  امسال  احسان 

در  غرفه   ۱۵ برپایی  با  احسان”  مشق 
جمع  به  اقدام  بویراحمد  و  کهگیلویه 
نقدی  غیر  و  نقدی  های  کمک  آوری 

می کند.
در  جهادی  های  گروه  کرد:  بیان  وی 
آستانه سال تحصیلی جدید، پنج هزار و 
۵۰۰ بسته آموزشی شامل کیف و لوازم 
کم  مناطق  آموزان  دانش  بین  التحریر 

برخوردار توزیع می کنند.
این  ریالی  ارزش  داشت:  اظهار  نادری 
بسته های اموزشی بیش از ۱۳ میلیاردو 

۷۵۰ میلیون ریال است.
حضرت  فرمان  اجرایی  ستاد  مدیرکل 
بویراحمد  و  کهگیلویه  استان  در  امام 
از  قبل  تا  احسان  رزمایش مشق  گفت: 
برگزار  استان  در  تحصیلی  سال  شروع 

خواهد شد.
مردم  همچنین  کرد:  تصریح  وی 
دستوری  کد  طریق  از  توانند  می 
مشق  ملی  پویش  در   *4۰۳۰*#۱۵

احسان امسال شرکت کنند.
نادری اظهار داشت: ۳۰ هزار بسته لوازم 

آموزشی شامل نوشت افزار،  کیف، دفتر 
مشق  رزمایش  قالب  در  رنگی  مداد  و 
احسان بین دانش آموزان نیازمند  طی 

۲ سال گذشته توزیع شد.
حضرت  فرمان  اجرایی  ستاد  مدیرکل 
بویراحمد  و  کهگیلویه  استان  در  امام 
توزیع  آموزشی   بسته  هر  ریالی  ارزش 
شده را  سه میلیون و ۵۰۰ هزار ریال 
برای  داشت:  اظهار  وی  کرد.  اعالم 
همه  ایرانی  تولیدکنندگان  از  حمایت 
خریداری  داخلی  نوع  از  افزارها  نوشت 
شده و این بسته ها با هدف محرومیت 
مناطق  و  شهرها  حاشیه  در  زدایی 

محروم این استان توزیع شد.

فرماندار بویراحمد تاکید کرد؛

چالش کمبود فضای آموزشی در بویراحمد

مدیرکل راه و شهرسازی استان کهگیلویه و بویراحمد:

ساخت 30 هزار واحد مسکونی در استان
 شروع شده است 

مدیرکل ستاد اجرائی فرمان امام در استان:

پنج هزار بسته آموزشی در پویش »مشق احسان« 
کهگیلویه و بویراحمد توزیع می شود

و  کهگیلویه  منطقه ای  آب  شرکت  مدیرعامل 
بویراحمد گفت: در بویراحمد و دنا ۳ و نیم میلیارد 

متر مکعب روان آب داریم که آن را مهار نکرده ایم.
آرش مصلح اظهار داشت: استان را باید به پهنه های 
مناطق  از  برخی  در  زیرا  کنیم  تقسیم  مختلف 
دو  در  که  تاجایی  نداریم  آب  مهار  اما  داریم،  آب 
متر  میلیارد  نیم  و   ۳ دنا  و  بویراحمد  شهرستان 

مکعب روان آب داریم که آن را مهار نکرده ایم.
وی عنوان کرد: بارش های ما نیز دقیقاً در ماه هایی 
است که کمترین مصرف آب را داریم، اما در 8 ماه 
از سال که نیاز به آب داریم، هیج بارشی نداریم که 
عقل سلیم اقتضا می کند که آن چهار ماه بارش باید 

ذخیره شود، اما در این محدوده هیچ سدی نداریم، 
بنابراین در این 8 ماه با مشکل مواجه خواهیم بود و 
البته مشکل آب یاسوج یک علت دیگری هم دارد و 

آن مشکل شبکه است.
سناریو  دو  موضوع  این  برای  اینکه  بیان  با  مصلح 
احداث سد و اصالح و بهبود شبکه اتخاذ شده است، 
مشکل  استان،  مناطق  از  سری  یک  در  اما  افزود: 
بهمئی  و  لیکک  برای  مثال  طور  به  داریم،  تأمین 

مجبور شدیم از سد کوثر آب ببریم.
 ۳۰۰ حدود  یاسوج  شهر  جمعیت  داد:  ادامه  وی 
به  آینده  در  هم  محتلفی  مناطق  و  بوده  نفر  هزار 
شهر اضافه خواهد شد، این جمعیت همراه با رشد 
جمعیتی که در اثر مهاجرت وجود دارد، پیش بینی 
می شود یاسوج در ۱۰ سال آینده به جمعیتی ۵۰۰ 
هزار نفری برسد و از األن باید منبع آبی پایدار برای 

آن در نظر گرفت.

مصلح با اشاره به اینکه هم اکنون آب شرب یاسوج از 
طریق چند حلقه چاه و منابع آبشار تأمین می شود، 
ادامه داد: اما منابع آب زیرزمینی و آب آبشار قابل 
اتکا نیستند و منابع آب جاری هم در بارش ها عماًل 

گل آلود می شوند.
نفرِی  میلیون  نیم  وی خاطرنشان کرد:آن جمعیت 
حلقه  چند  به  اتکا  با  نمی توان  را  آینده  سال   ۱۰
دستورات  اساس  بر  و  کرد  تأمین  آبشار  آب  و  چاه 
پدافند غیرعامل و آینده نگاری آب، سد تنگ سرخ 
را  بارش های آن چهار ماه  تا  را پیش بینی کرده ایم 
قرار  مردم  اختیار  در  بعد  ماه  هشت  در  و  کنترل 
اصالح شبکه هم حتماً  آن،  کنار  در  البته  و  دهیم 

ضرورت دارد.
مدیرعامل آب منطقه ای کهگیلویه و بویراحمد اضافه 
کرد: این سد با حجم ۱۲۵ میلیون و با تنظیم ۱۵۷ 
میلیون مترمکعب، سالیانه ۱۵۷ میلیون متر مکعب 

آب تأمین می کند.
سرخ  تنگ  سد  آب  تخصیص  شد:  یادآور  مصلح 
 ۲۰ که  یافته  تخصیص  باالدستی  اسناد  اساس  بر 
 ۱۳  /۳ یاسوج،  برای شرب  آن  مکعب  متر  میلیون 
میلیون برای صنایع، ۳/ ۳۳ میلیون برای کشاورزی 
و ۵/ ۳4 برای زیست محیط که سرجمع این ها ۱۰۱ 

میلیون متر مکعب برای بویراحمد است.
هم  باقیمانده  مکعب  متر  میلیون   ۵۶ گفت:  وی 
برای شیراز خواهد بود، چون ۷4 درصد تولید آب 
در حوزه سد تنگ سرخ از استان فارس سرچشمه 

می گیرد باید سهمی از این آب داشته باشند.
این  ابراز کرد: در پروژه های ملی نمی گویند  مصلح 
برق  همین  اینکه  کما  است،  استان  کدام  مال  سد 
ما از شاید نیروگاه رامین اهواز و گاز این استان از 

عسلویه می آید.

 3  و نیم میلیارد متر مکعب روان آب 
در بویراحمد و دنا مهار نشده است
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متولد فروردین : 
امروز اهمیت دادن به مسائل شغلی، شخصی باید برای شما در اولویت 
قرار داشته باشد. این سخن به معنی این نیست که شما موقع حل 
غیرحرفه ای  آمده اند  وجود  به  شغلی  زمینه  در  که  مشکالتی  کردن 
عمل می کنید، بلکه بدین معنی است که زمانی که ذهن شما نگران 

چیز دیگری است نمی توانید کارتان را تمام کنید.
متولد اردیبهشت :

 این روزها برقرار کردن تعادل بین حساب بانکی تان و آرزوهایتان برای 
داشتن بعضی از چیزها کار مشکلی است. شما از هر جایی می توانید 
تغییر جهت بدهید، چیزهای دیگری هم برای امتحان کردن وجود 
دارند، اما اگر نیازهای مادی شما نامحدود باشند نمی توانید از عهده 

آنها برآیید. 
متولد خرداد :

 شما هنگامی که صحبت هایتان را با دیگران در میان می گذارید برای 
تاثیرات آن نگران هستید به همین دلیل در بیشتر مواقع  نتیجه و 

سکوت اختیار می کنید. 
متولد تیر :

و احساس  برای رفع کردن یک سوءتفاهم تالش کرده  امروز   شما 
مسئولیت می کنید، اما به طریقی قصد و نیت شما می تواند اشتباه 
می  واضح صحبت  خیلی  که  کنید  فکر  شما  اگر  حتی  شود.  تعبیر 
کنید، دیگران ممکن است که گفته های شما را اشتباه تفسیر کنند. 
شد.  خواهید  گرفتار  بیشتر  بدهید،  توضیح  بیشتر  که  هم  هرچقدر 

سعی نکنید که به سختی فعالیتهایتان را توجیه کنید. 
متولد مرداد :

می روید،  پیش  آنها  با  و  می گیرید  تصمیم  تان  احساسات  با  شما   
یا شکست های  با شکست های عشقی  این روزها  به همین دلیل در 
شغلی مواجه شده اید اما به شما توصیه می کنیم به جای این که با 

احساسات تان تصمیم بگیرید با فکر و عقل خود پیش بروید. 
متولد شهریور :

 امروز دوباره شانس به شما روی آورده است در چند ماه اخیر شما 
می آمد  پیش  برایتان  که  مسائلی  با  رابطه  در  و  بودید  شانس  کم 
شانس تان به شما یاری نمی رساند اما در این روزها در تمام کارهایتان 
شما را همراهی می کند، شما نیز متوجه این موضوع شده اید. اجازه 

ندهید دیگران بر شما حکومت مطلق داشته باشند.
متولد مهر :

دچار  نکنید،  فکر  می دهید  انجام  که  کارهایی  با  رابطه  در  اگر   
پشیمانی های بزرگ و غیر قابل بازگشتی می شوید. زیرا شما فردی 
ذاتا خوش قلب هستید و با ناراحت ساختن دیگران تنها خود را آزار 

می دهید. خداوند درهای جدیدی را بر زندگی شما باز خواهد کرد.
متولد آبان : 

بسر بردن با دیگران احتماال امروز بیشتر از همیشه پیچیده و دشوار 
فعال  را  قوچ  برج  گذران شما  نشان خوش  کامل  ماه  که  است چرا 
می کند. اگر در اطراف تان شخصی با تجربه های شگفت انگیز وجود 

داشته باشد و شما با او همراهی کنید لذت فراوانی خواهید برد.
متولد آذر : 

شما قبل از اینکه از ته دل بخواهید به حرف یا پیامی گوش بدهید، 
الزم است که این پیام چند بار بهتان گفته شود. منظور این نیست که 
خیلی کند عمل می کنید. شما فقط خیلی اصرار دارید که فعالیت های 
یکنواخت روزمره تان را تغییر بدهید، حتی اگر بدانید این کار بهترین 
کار مورد عالقه تان نیست. البته هیچ کس دیگری نمی تواند برایتان 
تصمیم بگیرد، شما فقط باید نسبت به نصیحت ها و پیشنهادات گوش 
شنوا داشته باشید. البته فقط به کسانی که قصد کمک کردن بهتان 

را دارند اعتماد کنید.
متولد دی : 

داستان  بسپارید  خاطر  به  که  باشید  عاقل  امروز  آنقدر  باید  شما 
رویایی شما تنها راه موجود برای شما نیست. نمی گویم همه نظرات 
مسیرهای  اما  سرانجامی ندارند.  اینکه  یا  است  اشتباه  هایتان  ایده  و 
چندگانه ای از نقاط مختلف در راه شما پدیدار خواهند شد حتی اگر 
باشید که ماه  یاد داشته  به  نباشند.  قابل مشاهده  برای شما  اکنون 
قرار  پیرامون” شما  و  از “محیط  اخیرا در هفتمین خانه  نشان شما 
گرفته است و به شما نشان می دهد که واقعیت بسیار سخت تر از 

آن است که فکر می کنید. 
متولد بهمن :

 شما در حالیکه تمام مسئولیت های خانواده و کارهای خانه را تقبل 
که  هروقت  اما  باشید،  پذیری  مسئولیت  فرد  می خواهید  کرده اید، 
تغییر  سرعت  به  نیز  اولویت هایتان  کنید  تفریح  کمی  می خواهید 
می کند! مهم نیست که چقدر تالش می کنید، قادر نخواهید بود از 
مشغول  پایکوبی  و  شادی  به  و  کرده  فرار  مسئولیت هایتان  بار  زیر 
شوید!! به دنبال شکار یک لحظه خوب و مناسب گشتن فقط ناامیدی 
تان را بیشتر می کند؛ پس خم به ابرو نیاورده و هر کاری که ازتان 

انتظار می رود را انجام دهید.
متولد اسفند :

 امروز ممکن است وسوسه شوید تا از فرصت جدیدی که به شما روی 
کرده تا پولی بدست آورید یا یک سری از منابع اخیر خود را مدیریت 
کنید استفاده کنید. برای شما بسیار مهم است که قبل از اینکه وارد 
عمل شوید،  بدقت برنامه جدید خود را بررسی کنید به خاطر اینکه 
ممکن است این کار بیشتر از آن که واقعیت داشته باشد، سودمند و 

مفید به نظر برسد.

3
فال روز 

شواهد نشان می دهد که فشار خون باال با افزایش 
خطر از دست دادن استخوان مرتبط است.

در  باال  خون  فشار  که  می دهد  نشان  اخیر  مطالعه 
با کاهش سالمت استخوان مشابه  موش های جوان 
آنچه در طول فرآیند پیری مشاهده می شود، مرتبط 
است. این یافته ها همچنین نشان می دهد که این از 
دست دادن استخوان در موش های جوان می تواند به 
دلیل افزایش التهاب مرتبط با فشار خون باال باشد.

سالمت  کاهش  مسئول  مکانیسم های  درک 
استخوان ناشی از فشار خون باال می تواند به توسعه 
در  استخوان  تحلیل  از  برای جلوگیری  درمان هایی 

بزرگساالن جوان کمک کند.

دانشگاه  از  هنن«،  »الیزابت  مطالعه،  این  نویسنده 
دست  از  توصیف  »با  گفت:  تنسی،  در  وندربیلت 
دادن استخوان ناشی از فشار خون باال در موش های 
جوان، ما یک جمعیت جدید بالقوه در معرض خطر 
این  کردیم.  شناسایی  را  استخوان  شکستگی های 
کودکان  در  باال  خون  فشار  که  است  معنی  بدان 
ممکن است پیامدهای مهمی در سنین باالتر داشته 

باشد، که هنوز مورد تحقیق قرار نگرفته است.«
که  است  استخوانی  بیماری  یک  استخوان  پوکی 
در  تغییر  و  استخوان  معدنی  مواد  تراکم  کاهش  با 
تغییرات  این  می شود.  مشخص  استخوانی  ساختار 
خطر  که  بوده  استخوان ها  شدن  ضعیف  شامل 

شکستگی را افزایش می دهد.
که  است  داده  نشان  مشاهده ای  مطالعه  چندین 
افراد مبتال به فشار خون باال در معرض خطر بیشتر 
عالوه  هستند.  استخوان  پوکی  از  ناشی  شکستگی 
می دهد  نشان  که  دارد  وجود  نیز  این، شواهدی  بر 

نیز می توانند  باال  فشار خون  برای  داروهای خاصی 
خطر  و  داده  افزایش  را  استخوان ها  استحکام 
کاهش  را  استخوان  پوکی  از  ناشی  شکستگی های 

دهند.
محققان فکر می کنند افزایش التهاب می تواند یکی 
بین  ارتباط  می تواند  که  باشد  مکانیسم هایی  از 
دهد.  توضیح  را  استخوان  پوکی  و  باال  خون  فشار 
ایجاد  در  التهاب  که  اند  داده  نشان  قبلی  مطالعات 
فشار خون باال نقش دارد. این رویداد شامل تجمع 
سلول های ایمنی فعال شده در مغز استخوان است 

که پروتئین های پیش التهابی ترشح می کنند.
این سلول های ایمنی فعال شده و پروتئین های پیش 
التهابی ترشح شده توسط سلول های ایمنی می توانند 
تعادل  حفظ  در  دخیل  سلول های  فعالیت  و  بقا  بر 
بگذارند.  تأثیر  استخوان  بافت  تجزیه  و  سنتز  بین 
در  التهابی  محیط  یک  که  می دهد  نشان  مطالعات 
استخوان  بازسازی  روند  بر  می تواند  استخوان  مغز 

تأثیر گذاشته و باعث تحلیل استخوان شود.
کاهش تدریجی تراکم و استحکام استخوان معموالً 
با افزایش سن رخ می دهد. روند معمولی پیری نیز 
با التهاب مزمن و با درجه پایین همراه است و این 
استخوان  تحلیل  به  منجر  می تواند  التهاب  افزایش 

شود.
این داده ها نشان می دهد که فشار خون باال ممکن 
است باعث پوکی استخوان شود. شواهدی در انسان 
با پوکی استخوان  وجود دارد که فشار خون باال را 
مرتبط می کند، بنابراین این داده ها در موش ها مهم 
یافته ها  این  اینکه  به  توجه  با  همچنین،  هستند. 
عمدتاً در موش های جوان تر در مقایسه با موش های 
که  می دهد  نشان  این  است،  شده  دیده  مسن تر 
تشخیص فشار خون باال در سریع ترین زمان ممکن 
در انسان ها )به عنوان مثال، کودکان / جوانان( مهم 

است.
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88498481ارتباط با ما

 شكوفه زماني
ش�هيد کوهس�اري از اولين ش�هداي »مدافع 
حرم ثاراهلل« اس�تان خراس�ان رضوي است که 
در آخري�ن روز از ماه مبارك رمضان س�ال 94 
در نبرد با تروريست هاي داعش در اطراف شهر 
فلوجه عراق به ش�هادت رسيد. جواد از جوانان 
دهه ش�صتي بود که قهرماني و بزرگمردي اش 
زبانزد همه دوستان بود. در همان ماه رمضاني که 
انتهايش به سرخي شهادت او ختم شد، خانواده 
شهيد کوهس�اري براي او کت و شلوار گرفتند 
تا دامادش کنند اما تقدي�ر چيز ديگري براي او 
رقم زد. وقتي با برادر ش�هيد صحبت مي کردم 
به رغ�م دلتنگي ه�ا، از اينكه جواد ف�داي اهل 
بيت)ع( شد افتخار مي کرد و مي گفت بايد افكار 
شهدا را به درستي به مردم جامعه منتقل کنيم، 
چراکه آنها غريبانه به ش�هادت رسيدند. گفت 
و گوي ما با مهدي کوهس�اري را پيش رو داريد. 

به نظر شما پيش زمينه هاي حضور برادرتان 
در جبه�ه مقاوم�ت اس�امي از کجا رقم 
خورد؟ اگر مي ش�ود کم�ي از خانواده تان 

بگوييد. 
ما یک خانواده مذهب��ي داریم. پدرم بازنشس��ته 
فرهنگي اس��ت و از مهاجرین اس��تان گلستان که 
سال هاست در مشهد ساکن شده است. مادرم هم 
اصالتاً سبزواري است. تا آنجا که یادم هست پدرم 
همیشه ما را به جلسات و هیئت هاي مذهبي مي برد 
که باعث شد من و برادر شهیدم جذب بسیبج شویم. 
برادرم حتي وقتي که لیسانس حسابداري در مشهد 
گرفت و دانشجو بود مس��تمر در برنامه هاي بسیج 
شرکت مي کرد. شهید کوهساري متولد 64/11/10 

بود و من سه سال از او بزرگ ترم. 
آنطور که م�ن از صحبت هايت�ان متوجه 
شدم، شما تربيت مذهبي شهيد را علت 
حضورش در دفاع از حرم معرفي کرديد، اما 
شايد خيلي ها از چنين تربيتي برخوردار 
باشند و همت حضور در چنين جبهه اي را 

هم نداشته باشند. 
جواد عشق ش��دید به والیت فقیه داشت. همیشه 
گوشزد مي کرد کشوري هاي دیگر به کشور ایران 
خیلي حسادت مي کنند چون والیت فقیه ما مانند 
چتري بر سر همه گسترده است و همگي اتصال به 

آن دارند و این سایه اتحاد و همدلي موجب مي شود 
آن اتفاقي که در کشور عراق و س��وریه مي باشد و 
قوم هاي مختلف درگیر هستند در کشور ایران به 
وجود نیاید. همین والیتمداري اش عامل دیگري 
بود که او را به سوي حضور در جبهه مقاومت اسالمي 
مي کشاند. ش��هید آگاهي خوبي نسبت به شرایط 
منطقه داشت و همه اینها دست به دست هم دادند 

تا از او یک مدافع حرم بسازند. 
شغل شهيد چه بود؟

ایشان به مدت یک سال کارمند قراردادي قرارگاه 
خاتم االنبیاء در قسمت حراست قطار مشهد و تهران 
شده بود. ولي قبلش ش��غل آزاد داشت. از نقاشي 

ساختمان گرفته تا کارهاي متفرقه انجام مي داد. 
گويا ش�هيد در کارهاي خير بسيار زبانزد 

مردم بود؟ 
بله آدم بخشنده اي بود، حتي در شرایطي که خودش 
احتیاج داشت. همیش��ه به ما مي گفت شما کاري 
نداشته باشید ظاهر کس��ي که محتاج است به چه 
صورت اس��ت. معتاد اس��ت یا نه ولي م��ا مأمور به 
وظیفه ایم و باید به آنان کمک کنیم. شهید ارادت 
خاصي هم به خان��واده جانبازان و خانواده ش��هدا 
داشت. منطقه اي به نام سرافرازان در مشهد است که 
بیشتر خانواده هاي شهدا و جانبازان در آنجا زندگي 
مي کنند. بنده که زیاد اشراف به این منطقه نداشتم 

ولي بعد از ش��هادت داداش از دوستان این منطقه 
ش��نیدم که ایش��ان در کمک به این خانواده هاي 
عزیز بدون دریافت مزد و پاداش��ي از هیچ کمکي 

دریغ نمي کردند. 
اعزامشان به عراق چطور صورت گرفت؟

برادرم 20 تیرماه 94 که اواخر ماه مبارک رمضان 
بود براي اولین بار به عراق اعزام شدند و روز ششم 
در منطقه فلوجه عراق به شهادت مي رسند. جواد از 
همان اولي که جنگ در سوریه آغاز شده بود چندین 
مرتبه تصمیم به اعزام به سوریه را داشتند حتي تا دم 
پرواز هم رفته بود ولي قسمتش نشده بود که برود 
تا اینکه اعزام به عراق درست شد. با توجه به اینکه با 
بچه هاي سپاه بدر ارتباط گرفته بود توانست با هزینه 
خودش به عراق اعزام ش��ود. ظرف شش روز مجوز 

پرواز به آسمان گرفت و به شهادت رسید. 
نحوه به شهادت رس�يدن داداش جواد را 

دوستان به شما نقل کرده اند؟ 
جواد چون دوره هاي تخریبچي و مربي تخریب را در 
بس��یج دیده بود، خیلي به کارش مسلط بود و براي 
پاکسازي منطقه فلوجه رفته بود که همرزمش شهید 
مصطفي عارفي براي ما نقل مي کند: با بچه هاي عراقي 
که صحبت مي کردیم آنها مي گویند در این منطقه ما 
شهیدي داریم که حاال اس��مش یادم نیست بگویم 
که پیکر این ش��هید در درگیري با عالئم انفجاري 

در پاکسازي هنوز باقي مانده است و نتوانسته ایم به 
عقب بیاوریم که بچه هاي ایراني مي گویند ما شعاع 
پاکس��ازي را زیاد مي کنیم و به خاطر حرمت پیکر 
این شهید که روي زمین نماند تا هر چقدر توانستیم 
در منطقه جلو مي رویم.  ش��هید محمد اس��دي از 
شهداي سوریه و جانباز موسوي و جواد با هم در حال 
پاکسازي منطقه فلوجه بودند که در درگیري با تله 

انفجاري داداش به شهادت مي رسند. 
به نظر شما چه شاخصه اي در برادرتان بود 

که او را به درجه رفيع شهادت رساند؟
اعتقاد راس��خي به والیت فقیه و ائمه اطهار داشت 
و اعتقاد به این داش��ت دنیاي دوم��ي وجود دارد 
براي زندگي واقعي و این دنیاي م��ادي و زودگذر 
را قبول نداشت و این دنیا را مقدماتي براي داشتن 
دنیاي اخروي مي دانس��ت و در بیشتر هیئت ها از 
جمله هیئت بیت الحسین ش��رکت داشت وخود 
را خادم آنجا مي دانس��ت و در مراسمات عاشورا و 
تاسوعا شستن ظرف هاي هیئت را فقط خودش به 
عهده مي گرفت. جواد آدم  عجیبي بود. حاضر بود 
سرش برود ولي حرفش پایمال نشود. من با ایشان 
درب��اره نرفتنش خیلي بحث مي کردم و همیش��ه 
جواد با گفت��ن یک کلمه دهان من را مي بس��ت و 
آن اینکه»س��ر و بدنم همگي فداي حرم حضرت 
زینب)س(« من خودم پیمانکار ساختمان هستم 
و در اوقات تنهایي خود زمان خالي براي فکر کردن 
پیدا مي کنم. تا لحظه اي که جواد به شهادت نرسیده 
بود براي من هم��ان داداش کوچک بود ولي وقتي 
جاي خالي او را مي بینم تازه مي فهمم او را به خوبي 
نشناخته ام.  او صد برابر من بزرگي داشت و حیف که 

دیر متوجه شدم. 
فكر مي کرديد با رفتنش به عراق اين قدر 

زود او را از دست بدهيد؟ 
من هنوز پیامک هایي که به همدیگر مي دادیم را به 
یادگار نگه داشته ام. هر وقت از اوضاع آنجا از جواد 
س��ؤال مي کردم در جوابم مي گفت اینجا شرایط 

خوب است و خیلي ما را تحویل مي گیرند. 
حتي داداش قبل از شهادتش به همه زنگ زده بود 
و از همه حاللیت طلبیده بود. خبر سالمتي اش را 
داده بود تا اینکه س��اعت 3 بعد از ظهر همان روز از 
شماره اش با من تماس گرفتند که فرد تماس گیرنده 
سریع قطع کرد. در دل من آشوبي برپا شد. خودم با 
او تماس گرفتم. یک نفر جواب داد. فکر کردم خود 
جواد است و احوالش را پرسیدم. ولي کس دیگري 
جواب داد گفت من از دوستانش هستم. جواد زخمي 
شده است. او را مي برند بغداد تا به ایران منتقل کنند. 
بعد از آن تماس قطع شد و من هرچه زنگ مي زدم 
موبایلش خاموش بود. به هرح��ال کمي بعد خبر 
ش��هادتش را به ما اطالع دادند. مقارن با ش��هادت 
برادرم، پدرمان در خواب دیده بود جواد سوار مرکب 

سفیدي شده و در دشتي مي رود. 
به عنوان س�خن پاياني کم�ي از خلقيات 

شهيد برايمان بگوييد. 
جواد احترام شدیدي براي پدر و مادرمان قائل بود. 
من گمان نمي کنم هیچ وقت پایش را جلوي حاج 
آقا دراز کرده باشد و همیشه دیدار و صله رحم را در 
فامیل رعایت مي کرد و با خودش مهري به همراه 
داشت تا در خواندن نماز اول وقت موفق باشد. در 
موضوع جور شدن اعزامش یکي از دوستانش به نام 
مجتبي نجفي تعریف مي ک��رد: ما یک برنامه نذر 
چهلگي میان خودمان گذاشته بودیم که هرشب 
در وقت معین ب��ه زیارت حرم حض��رت علي بن 
موسي الرضا )ع( برویم جواد ارادت خاصي به امام 
رضا)ص( داشت و تمام ش��ب هاي نذر را مرتب به 
حرم مي رفت ولي ما به خاطر تنبلي یکي در میان 
مي رفتیم که روز چهلم جواد برگشت گفت: » ما که 

حاجتمان را گرفتیم.«

واگويه

درد دل هاي يک جانباز دفاع مقدس
شنيدن دردهايمان کار سختي نيست!

 زينب محمودي عالمي
متولد 1335 هس��تم. س��ال 58 ازدواج کردم و س��ال 1365 که 30 س��ال 
داشتم، زن و فرزندان خردسالم را به امان خدا گذاشتم و به جبهه رفتم. چون 
گواهینامه پایه یک داش��تم با تریلي هدایاي مردمي را از سه راه بهشت زهرا 
بار زدیم و به منطقه بردیم. ابتدا وارد دو کوهه شدیم که مقر لشکر 27 محمد 
رسول اهلل بود. از آنجا هم ما را به ستاد تغذیه مأمور کردند که براي رزمنده ها 

در خط مقدم منطقه مهران غذا مي بردیم. 
در عملیات کربالي ی��ک در مهران دچار موج گرفتگي ش��دم. موج انفجار از 
روي تریلي پرتم کرد و چند ترکش خمپاره هم به تنم اصابت کرد. در لحظه 
انفجار بي هوش شدم. مرا به بیمارستان صحرایي و از آنجا به بیمارستان شهید 
کالنتري اندیمش��ک بردند. ترکش ها را از بدنم خارج کردن��د. بازو و گردنم 
ترکش خورده بود. از جبهه مرا به بیمارستان بقیه اهلل تهران آوردند. بعد مرا 
به بیمارستان فاطمي انتقال دادند. یک هفته بستري بودم و بعد یک ماه در 
بیمارستان مردم یا بهادري قدیم بستري شدم. آن زمان متوجه نبودم که دچار 
مجروحیت شیمیایي هم شده ام. دو سال بعد از اینکه از منطقه برگشتم متوجه 
شدم شیمیایي هستم. چون موج انفجار مرا گرفته بود از محل کارم در شرکت 

دستمال حریر بیرونم کردند. 
بعد از اتمام جنگ چون جوان بودم خیلي دنبال مس��ائل جانبازي و گرفتن 
درصد نرفتم. مثل االن نبودم که نتوانم راه بروم. گفتم کار مي کنم و فکر این 
روزها را نمي کردم. اما رفته رفته حالم بد شد. یک روز از دماوند برمي گشتم که 
دیدم نفسم باال نمي آید. نگو عوارض شیمیایي داشت خودش را نشان مي داد. 
البته به خانمم حرفي نزدم و از طرفي چون احتیاج مالي نداشتم دنبال درصد 
جانبازي نرفتم. االن هم اگر زندگي ام به مشکل نخورده بود تا موقعي که نفس 

داشتم دنبال جانبازي ام نمي رفتم. 
سال 1380 مدارکم را بردم بنیاد جانبازان و پرونده درست کردم. از روز اول 
مدارک پزشکي ام که درست شد صورت س��انحه را به من دادند و رفتم بنیاد 
شهید، در کمیسیون پزشکي به خاطر موج انفجار 10 درصد جانبازي برایم 
لحاظ کردند و کد جانبازي دارم. ولي مشکالت جس��مي من خیلي فراتر از 
اینها بود.  یک روز با صورت در خیابان به زمین افتادم. اورژانس آمد مرا بردند 
بیمارستان امام حسین)ع(، چهار ماه بیمارستان بستري بودم و هر چه وسایل 
زندگي داشتم فروختند تا هزینه بیمارستانم را بدهم. من قباًل خانه داشتم اما 
به خاطر مجروحیتم فروختم و االن خانه ندارم. یارانه ام نباشد یک سري دارو 

هم نمي توانم بگیرم. 480 هزار تومان فقط داروي اکسیژنم است. 
تصمیم گرفتم با روزنامه شما گفت و گو کنم تا بلکه صدایم به گوش مسئوالن 
بنیاد برسد و فکري به حالم بکنند. ما به خاطر اعتقاداتمان به جبهه رفتیم و 
انصاف نیست که االن اینطور به حال خودمان رها شویم. متأسفانه خیلي ها 
مثل من که دیر اقدام به تشکیل پرونده جانبازي کردند، به لحاظ تعیین درصد 
جانبازي به مشکل برخوردند. امیدوارم صدایم از طریق رسانه شما به گوش 

مسئوالن برسد. 
االن اوضاع زندگي مان اصاًل مناس��ب نیس��ت. خانمم با سبزي پاک کردن و 
نظافت خانه مردم زندگي مان را پیش مي برد. س��ال 92 عمل قلب باز کردم. 
چهار ماه به خاطر ریه هایم بیهوش بودم و وقتي به هوش آمدم، هیچ کسي را 
نمي شناختم. تمام بدنم را آب گرفته بود و متورم شده بود. یک بار   داروخانه 
کارت مل��ي ام را گرفت. چ��ون 120 هزار تومان پول نداش��تم ت��ا داروهاي 
جانبازي ام را حساب کنم. از بچگي کار کردم. در جواني راننده کامیون بودم 
و االن به این روز افتادم. هر جا که فکر کنید رفتم تا جانبازي ام را ثابت کنم. با 
قلب مریضم همه جا رفتم. همه جا نامه نوشتم ولي دریغ از یک جواب نامه! با 
اینکه کد جانبازي دارم، اما درصدم را زیاد نمي کنند تا حداقل بتوانم از خدمات 
دارویي بنیاد استفاده کنم. خواهش مي کنم به داد ما برسید. اگر خودتان را یک 

روز جاي ما بگذارید، شنیدن دردهایمان کار سختي نیست. 
 

خبرنگار روزنامه »جوان« صرفا با معرفي بس��یجیان ح��وزه 336 طلیعه نور 
ناحیه ش��هید محالتي اقدام به انعکاس درد دل هاي جانباز منصور شهرابي 
فراهاني کرده اس��ت تا طبق رسالت رس��انه اي خود، صداي این جانباز را به 
گوش مسئوالن برساند. آدرس و تلفن جانباز شهرابي فراهاني در دفتر روزنامه 

موجود است. 

روايت

حاجي نرفته بود
 که بخواهد بازگردد

 فريده موسوي

متن زیر روایت گ��رم و صمیمانه طاهره معیني از 
سال ها همراهي و چشم انتظاري همسر شهیدش 

حاج عبداهلل معیني است که پیش رو دارید. 
با حاج عبداهلل دختر عمو، پس��ر عم��و بودیم. من 
متولد س��ال 32 ب��ودم و او متولد س��ال 28. تنها 
چهار سال با هم فاصله سني داشتیم. انگار همین 
دیروز ب��ود که گفتن��د »عب��داهلل« مي خواهد به 
خواستگاري ات بیاید. شنیده بودم که عقد دختر 
عمو و پس��رعمو را در آسمان ها بس��ته اند و حاال 
این ضرب المثل داش��ت در زندگي واقعي خودم 

پیاده مي شد. 
ما زندگي مان را در ش��هر اصفهان ش��روع کردیم. 
بعد به تهران آمدی��م و در محله جي نزدیکي هاي 
خانه پدر ش��وهرم خانه اي گرفتی��م و یک زندگي 
مشترک س��اده اما ش��یریني را آغاز کردیم. هنوز 
خوب در تهران مستقر نشده بودیم که حاجي بنا 
کرد به فعالیت هاي انقالبي. شغل آزاد داشت، اما در 
کنارش مداحي مي کرد و رفت و آمد به محیط هاي 
مذهبي باعث شده بود تمام قد به فعالیت انقالبي 
بپردازد. اعالمیه هاي حضرت امام را توزیع مي کرد 
و در تظاهرات شرکت داشت و خالصه با عشقي که 
به امام خمیني داشت، هر کاري از دستش برمي آمد 

انجام مي داد. 
چند سال بعد زندگي ما روي غلتک افتاده بود. یکبار 
همراه حاجي به سفرحج رفتم که بهترین خاطره 
تمام زندگي ام است. خدا هم سه دختر به ما داد که 
حضورشان زندگي مان را ش��یرین تر کرد. حاجي 
سعي مي کرد خانواده چهارنفره مان را با رزق حالل 
اداره کند. چون مداح اهل بیت بود، ناني که به خانه 
مي آورد برکت داشت. هنوز نوحه  هایي که براي آقا 
امام حسین)ع( و آقا حضرت عباس)ع( مي خواند 
توي گوشم طنین انداز مي ش��ود. هر وقت به آواي 

محزونش فکر مي کنم، اشکم سرازیر مي شود. 
بعد از انقالب که جنگ شروع شد، من و حاجي چند 
سالي از زندگي مشترکمان مي گذشت و صاحب 
خانه و زندگي و سه بچه بودیم. اما حاجي از همان 
اولش س��از رفتن کوک کرد. اولین بار سال 60 به 
جبهه رفت و در عملیات فتح المبین شرکت داشت. 
همین طور به جبهه رفت و آم��د مي کرد تا اینکه 
سال 62 براي آخرین بار به جبهه اعزام شد. خیلي ها 
مي گفتند تو سه تا بچه قد و نیم قد داري، نرو بگذار 
جوان ترها بروند. اما در جواب همه شان مي گفت: 

اگر من بمانم پس کي از کشورمان دفاع کند؟ 
عاقبت رفت و در عملیات والفجر یک شرکت کرد. 
این عملیات بهار س��ال 62 بود. حاجي ما هم 21 
فروردین ماه همین سال در فکه به شهادت رسید. 
اما تا مدتي پیکرش مفقود بود و هر بار خبرهاي 
متناقضي به ما اعالم مي ش��د. یکب��ار مي گفتند 
شهید شده اس��ت. بار دیگر مي گفتند زنده است 
و ما هر بار با اخباري که مي آم��د از این رو به آن 
رو مي شدیم. عاقبت مسلم ش��د که حاجي جزو 
شهداست. ماند تا سیزدهم اردیبهشت ماه 1377 
که پیکرش تفحص ش��د و به کش��ور بازگشت. 
همس��رم وقتي که رفت 34 س��ال داشت و حاال 
بعد از 15 سال به خانه بازمي گش��ت. حتماً به او 
خوش گذشته بود که این قدر دیر آمد. اما همین 
که برگشت خوشحالمان کرد. حاجي از دلم نرفته 

بود که بخواهد بازگردد. 

گفت وگوي » جوان« با برادر شهيد جواد کوهساري اولين شهيد »مدافع حرم ثاراهلل« خراسان رضوي

6 روز گذشت که مجوز پرواز گرفت!
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حل جدول 3166

جدول 3167

یک استاد جامعه شناسی ضمن واکاوی دالیل »خودکشی« 
در ایران طی سال های 8۰ تا ۹8 گفت که میانگین میزان 
خودکشی در ۱4 استان باالتر از میانگین کشوری است این 
در حالیست که بیشترین میزان خودکشی در سال های ۹۷ 

و ۹8 رخ داده است.
دانشگاه  شناسی  جامعه  استاد  علیوردی نیا،  اکبر  دکتر 
و  دالیل  ایران،  در  “خودکشی  نشست  در  مازندران، 
راهکارهای مقابله” که به همت انجمن جامعه شناسی ایران 
به  برگزار شد،  دانشگاهی  انسانی جهاد  علوم  پژوهشگاه  در 
ایران  در  خودکشی  وضعیت  توصیف  درباره  آماری  ارائه 
تا ۹8 )طی  از سال 8۰  مبتنی بر داده های پزشکی قانونی 
آمارها  این  البته  کرد:  اظهار  و  پرداخت  گذشته(  سال   ۱۹
به  معطوف  تنها  آمار  این  آنکه  ابتدا  دارد؛  اشکال عمده  دو 
خودکشی های منجر به “مرگ” است در حالی که “ اقدام به 

خودکشی” مهم تر از خودکشی منجر به مرگ است.
وی با بیان اینکه اقدام به خودکشی  ۲۰ برابر خودکشی های 
منجر به مرگ است، ادامه داد: برای ما نقطه بحرانی که فرد 
از سوی دیگر  است.  اقدام خودکشی می زند مهم  به  دست 
داده ها به شکل کلی گفته شده و اطالعات دیگر از قبیل سن 

و جنس و... در آن وجود ندارد.
علیوردی نیا با اشاره به آمارهای یاد شده در ۱۹ سال گذشته 
برای  میانگین  بیشترین  کرد:  تصریح  تا ۹8،  از سال 8۰  و 
استان ایالم با ۱۷.۳ در ۱۰۰ هزار جمعیت است. بعد از آن 
لرستان  و سپس  هزار جمعیت  در ۱۰۰   ۱۳.۶ با  کرمانشاه 
داده های  این  البته  است.  جمعیت  هزار   ۱۰۰ در   ۱۱.۱ با 
پزشکی قانونی داده های خامی بود که تبدیل به نرخ کرده ام.

به گفته وی، کمترین میانگین میزان خودکشی در بازه ۱۹ 
ساله یاد شده مربوط به استان سیستان و بلوچستان با ۲.۳ و 

خراسان جنوبی با ۲.۷ و همچنین استان یزد است.
استان  کرد:  تاکید  عین حال  در  استاد جامعه شناسی  این 
سیستان و بلوچستان نیاز به مطالعه موردی خاص دارد و به 

شکل جداگانه باید بررسی شود.
بیشترین میزان خودکشی در سال های ۹۷ و ۹۸ رخ 

داده است
وی تصریح کرد: در مجموع میانگین میزان خودکشی در ۱4 
است.  میانگین کشوری  از  باالتر  استان  میان ۳۱  از  استان 
میانگین کشوری ما 4.۹ است و میانگین خودکشی در ۱۷ 
استان نیز کمتر از میانگین کشوری است. بیشترین میزان 
خودکشی در بازه زمانی یاد شده در سالهای ۹۷ و ۹8 بوده 
است که نرخ آن ۶.۲ در ۱۰۰ هزار جمعیت است. همچنین 
با 4.۲  به سالهای 8۳ و 8۶  نیز مربوط  کمترین میزان آن 

است.
در  خودکشی  میزان  که  گفت  هم  را  این  همچنین  وی 
قزوین،  فارس،  اصفهان،  اردبیل،  شرقی،  آذربایجان  تهران، 

روند  این ۱۹ سال  و گیالن در طی  مازندران  قم، مرکزی، 
افزایشی داشته است.

سیر نزولی خودکشی در دهه ۹۰ 
علیوردی نیا ادامه داد: خودکشی در ایالم تا سال ۹۰ روند 
کاهشی  روند  بعد  به   ۹۰ سال  از  اما  است  داشته  افزایشی 
در سال ۹۰  به ۱۹.۷  در سال 8۰  از ۱۳.۹  و  است  داشته 
رسید و بعد سیر نزولی پیدا کرد. اوج نرخ خودکشی در ایالم 

در سال ۹۰ بوده است.
روند افزایش ناگهانی خودکشی 

در تهران از سال ۹۵ 
میزان  کلی  طور  به  شناسی،  جامعه  استاد  این  گفته  به 
خودکشی در کشور از 4.۲ در سال 8۰ به ۶.۲ در سال ۹8 
با رشد حدود 44 درصدی خودکشی در  رسید به طوریکه 

این ۱۹ سال گذشته روبرو بوده ایم.
وی درباره وضعیت خودکشی در تهران، تصریح کرد: تهران 
نرخ  پایین ترین  با  استان  چهار  ـ  سه  جزو   8۰ سال  در 
خودکشی در کشور بود اما این روند از سال ۹۵ ناگهان اوج 

گرفته و افزایشی شده و نهایتا به نرخ ۶.8 می رسد.
علیوردی نیا، با اشاره به خودکشی های ناشی از سالح گرم، 
ادامه داد: در استان های مختلف طی ۱۹ سال گذشته روند 
آذربایجان  استان های  نداشتیم.  خودکشی  برای  یکنواخت 
بختیاری،  و  محال  چهار  ایالم،  غربی،  آذربایجان  شرقی، 
قزوین، کردستان و گلستان در مجموع روند کاهشی نسبی 
سال ها  این  در  گرم  سالح  از  ناشی  خودکشی  میزان  در 
داشتند. بیشترین افزایش خودکشی از این طریق را نیز در 
تهران داشتیم که ۵ برابر شده است. بعد از تهران نیز در قم 

و فارس سه برابر شده است.
روش  با  خودکشی  میزان  کشور  کل  در  داد:  توضیح  وی 
حلق آویز روندی افزایشی داشته؛ در این ۱۹ سال و بیشترین 
افزایش نیز مربوط به استان تهران است که 4 برابر شده؛ از 
کاهشی  روند  نوع خودکشی  این  در  همدان  و  ایالم  طرفی 
محسوس داشته اند به طوریکه در این استان ها خودکشی با 

این روش 4۰ درصد کاهش داشته است.
خودسوزی  از  ناشی  خودکشی  درباره  شناس،  جامعه  این 
در  هم  خودسوزی  از  ناشی  خودکشی  میزان  کرد:  تصریح 
در  آمار خودسوزی  اما  است   برابر شده  گلستان ۱۰  استان 
استان های  در  و  می دهد  نشان  را  ثابتی  نسبتا  روند  تهران 
کاهشی  روند  لرستان  و  کرمانشاه  ایالم،  غربی،  آذربایجان 
داشته است. بیشترین کاهش خودکشی به روش خودسوزی 

نیز مربوط به استان ایالم است.
وی تصریح کرد: می توان گفت در کل کشور و در ۱۹ سال 
اولین وسیله خودکشی حلق آویز کردن است که  یاد شده 
۵۰ درصد خودکشی ها از این طریق انجام می شود. دومین 
وسیله نیز مصدومیت با سم و دارو با ۱4 درصد و سومین 

روش خودسوزی، چهارمین روش سالح گرم و سپس سقوط 
ایالم  استان  در  که  است  آن  مهم  نکته   است.  بلندی  از 
خودسوزی بعد از سال ۹۲ سومین روش خودکشی و پس از 
حلق آویز کردن شده است در حالی که قبل از آن دومین 

روش بعد از حلق آویز کردن بود.
به گفته این استاد جامعه شناسی، در این ۱۹ سال یاد شده 
روشهای بسیار خشن خودکشی مثل خودسوزی و استفاده 
از سالح گرم و... در استان هایی که پیش از آن شیوع باالیی 

داشتند؛ روند کاهشی به خودگرفته است.
علیوردی نیا با اشاره به نمودار “یو شکل” دورکیم، به تبیین 
جامعه شناختانه خودکشی در ایران پرداخت و توضیح داد: 
داده ها بعضا قابل اعتماد نیستند و با احتیاط می توان گفت 
از خودکشی ها  که به نظر می رسد نمی توان تبیین واحدی 
در جاهایی  نوع خودکشی ها  باشیم چراکه  داشته  ایران  در 
مثل غرب و جنوب کشور متفاوت از آنچه در کالنشهرها و 

استانهای صنعتی تر رخ می دهد، اتفاق می افتد.
وی ادامه داد: من فکر می کنم خودکشی هایی که در جاهایی 
انتظام  و  انسجام  فزونی  از  ناشی  می دهد  رخ  ایالم  مثل 
استان های  و  تهران  مثل  جاهایی  در  هستند.  اجتماعی 
انسجام  و  انتظام  بین میزان  رابطه مستقیم  صنعتی تر شده 

اجتماعی و میزان خودکشی دیده می شود.
این استاد جامعه شناسی تصریح کرد: برای مثال استان ایالم 
در حال حاضر به سمت کاهش این انتظام حرکت می کند، 
به ویژه از سال ۹۰ به بعد که میزان سواد باالتر رفته است. 
زمانی میزان خودکشی در ایالم ۶ برابر تهران بود و در حال 
حاضر تنها دو برابر تهران است. تهران نیز زمانی در مینیموم 
نمودار یو شکل قرار داشت اما در حال حاضر به سمت چپ 
نمودار یوشکل می رود. تهران در حال حاضر به سمت جنس 

خودکشی اَنومیک و خودخواهانه خیز برداشته است.
افزایش »خودکشی های شرافتی « طی سالهای اخیر 

انتظام  معکوس  رابطه  به  اشاره  با  همچنین  نیا،  علیوردی 
اجتماعی با برخی مولفه ها نظیر »طالق«، خاطر نشان کرد: 
برای مثال  وقتی با افزایش طالق خودکشی زنان کم می شود 
باعث کاهش  و هرآنچه  اجتماعی کم می شود  انتظام  یعنی 
انتظام و انسجام اجتماعی در جوامع بسته نظیر روستایی و 
عشایری و... شود، باعث کاهش خودکشی نیز می شود. حتی 
تعریف خودکشی تقلیل گرایانه نیز “رهایی از یک موقعیت 

هنجاری که چاره ای جز آن وجود ندارد” است.
افزایش  وی توضیح داد: در شش و هفت سال اخیر شاهد 
را  یا شوهر  و  یا دختر خودش  میزان شوهر کشی هستیم، 
می کشد و یا فرار می کند و شاهد قتلهای “شرافتی” هستیم. 
در مقاله ای نوشته بود قتل های شرافتی را می توان خودکشی 
واحدی  تبیین  اینها  من  نظر  به  گذاشت.  نام  شرافتی  های 
دارند و هر دو، دو روی یک سکه اند. قتل های شرافتی یا 
همان خودکشی های شرافتی ناشی از فزونی انتظام اجتماعی 
قیمتی  ارزان  کاالی  در جامعه  زن  وقتی  تا  و  در جامعه اند 
باشد که خون بهای او نصف مرد است، مشکالت  طالق دارد 
و... مشکل پا برجا است. در مجموع هم به مثابه ایدئولوژی 
و هم به مثابه ساختار باید فکری برای ساختار جامعه پدر 

ساالرمان کرد.
چرا پرداختن به خودکشی مهم است؟

نشست  این  دیگر  بخش  در  همچنین  ایسنا،  گزارش  به 
محمد علی محمدی، جامعه شناس و عضو کرسی یونسکو 
این پرسش که چرا  با طرح  اجتماعی و توسعه  در سالمت 
است؟،  تر  مهم  دیگر  اجتماعی  به مسائل  نسبت  خودکشی 
دومینو  مثل  می تواند  خودکشی  که  آنجایی  از  کرد:  اظهار 
مسائل دیگری را با خود به همراه داشته باشد، موضوع مهمی 

است حتی اگر به مساله ای اجتماعی تبدیل نشده باشد.
پیچیده ای  اینکه مرگ، مساله هستی شناختی  بیان  با  وی 
است و وقتی انسانی مرگ را انتخاب می کند یا جزء اساطیر 
است،  زندگی  از  یا جزء خسته شدگان  و  است  قهرمانان  و 

ادامه داد: خودکشی تجلی فیزیکی مرگ روانی است. یعنی 
ابتدا به لحاظ روانی می میرد و سپس مرگ جسمی  انسان 
پدیدار می شود. طبق نظریه ها قبل از مرگ جسمی نیز مرگ 
در جامعه و مرگ فرهنگ و اخالق رخ داده که انسانی دست 

به خودکشی می زند.
این جامعه شناس با طرح این پرسش که غلبه بر »ترس از 
مرگ« چگونه و تحت چه شرایطی به وجود می آید؟، تصریح 
دانسته شده  رشدی  به  رو  پدیده  ایران  در  کرد: خودکشی 
امر  این  در  نفر   ۶ نفر  هزار   ۱۰۰ هر  در  می گویند  و  است 
موفق می شوند. ایران در میان کشورهای اسالمی در جایگاه 
سوم  است و در جهان جایگاه پنجاه و هشتم را دارد. ۱۲۵ 
نفر در هر ۱۰۰ هزار نفر اقدام به خودکشی می کنند که از 
این بین ۶ نفر موفق می شوند. همچنین روزانه ۱۳ نفر اقدام 
این ۱۳ نفر تبدیل به  از سال ۹۹  به خودکشی می کنند و 

۱۵ نفر شده است.
محمدی با بیان اینکه میانگین خودکشی در کشور ما ۶ است 
و میانگین جهانی ۵.۲ است، افزود: طبق آمار پزشکی قانونی 
جوانان قربانیان اصلی خودکشی اند و بیشتر خودکشی ها در 
بین افراد ۱۵ تا ۳۵ ساله رخ می دهد. همچنین ۵4 درصد 
خودکشی های منجر به مرگ در میان جوانان زیر ۳۰ سال 

رخ داده است.
 ،۹۹ سال  در  بهداشت  وزارت  آمار  طبق  شد:  یادآور  وی 
این  که  کردند  به خودکشی  اقدام  ایران  در  نفر  هزار   ۱۰۰
میزان نیز رو به افزایش است. بعد از جوانان، مردان متاهل 
خودکشی  نیمی از  تقریبا  هستند.  بعدی  قربانیان  پدران،  یا 
ها در بین افراد متاهل اتفاق می افتد. همچنین در سال ۹۹ 
خودکشی های  درصد   ۳۵ زنان  و  درصد   ۶۵ حدود  مردان 
اتفاق افتاده را شامل شدند و در سال ۹8 مردان ۷۰ درصد 

خودکشی ها را شامل می شدند.
می شد  گفته  کنون  تا  اینکه  یادآوری  با  جامعه شناس  این 
است،  مطرح  بیشتر  کشور  غرب  در  خودکشی  بحث های 
تا کنون در  و درماندگی  نشان کرد: شاخص فالکت  خاطر 
 ۱۵ جوانان  خودکشی  بین  است.  بوده  بیشتر  کشور  غرب 
معنا  رابطه  مالی  مسائل  و  خانوادگی  مسائل  با  سال  تا ۳4 
داری وجود دارد. رابرت مرتن می گوید وقتی افراد به اهداف 
اختیار  در  را  به هدف  برای رسیدن  ابزار  و  نمی رسند  خود 
ندارند درمانده شده و بر اساس مدل مرتنی چندین واکنش 
با  افراد  که  است  این  روش ها  این  از  یکی  می دهند.  نشان 
آن  به  و...  قاچاق  و  رشوه  مثل  بزه کارانه  روش های خالقانه 
هدف می رسند، برخی اما مناسک گرا هستند و خیلی دنبال 
برخی  و  نیستند  هدف  به  رسیدن  برای  مبارزه  و  درگیری 
نیز برای رسیدن به هدف، “شورش” می کنند. عده ای که از 
رسیدن به هدف کناره گیری و خود را ایزوله می کنند جزو 
کناره گیران اند که می شود گفت از باب استیصال  منبعث 
“مرتن”  استیصال  درماندگی  نظریه  از  می توان  فالکت  از 
“خودکشی”  گیری  کناره  عوامل  از  یکی  که  کرد  استفاده 

است.
مسلم  نتایج  از  یکی  خودکشی  اینکه  بیان  با  محمدی 
درماندگی است، بیان کرد: انسان ها از پدر و مادر و نزدیکان 
خودکشی  بندورا”  “آلبرت  نظریه  اساس  بر  می گیرند.  یاد 
افراد  ترین  نزدیک  در  اگر  و  است  آموختنی  و  مسری 
می شود.  باال  بسیار  امر  این  تقلید  بیفتد،  اتفاق  خانواده ات 
بنابراین  می گیرند.  یاد  را  روش های خودکشی  و  ابزار  افراد 
جامعه  تبیین های  از  می توان  امر  این  از  جلوگیری  برای 

شناختی و اجتماعی استفاده کرد.
وی در بخش دیگر سخنان خود به ارائه پیشنهاداتی در این 
زمینه برای مقابله با خودکشی پرداخت و اظهار کرد: مساله 
معیشت باعث گسیختگی خانواده می شود و بر اساس برخی 
فاکتورهای روانشناختی خاص، برخی افراد خودکشی را در 
موظف  می تواند  دولت  می کنند.  انتخاب  درماندگی  شرایط 
 ۲۰۰ مثال  هر  برای  شناس  آسیب  یا  روانشناس  یک  شود 
نفر در موسسات و سازمان ها و نهادها قرار دهد تا این امر را 
کنترل کرد. باید برای کاهش هزینه های اقتصادی و روانی 
از نظریه های  باید  از دوش سرپرست خانوارها تالش کرد. 

اجتماعی برای مدیریت آسیب ها استفاده کرد.

واکاوی آماری از وضعیت »خودکشی« در ایران

فشارخون باال با تحلیل استخوان ها 
و پیری مرتبط است



دشمنان جنگ یمن را 
به سمت جنگ اقتصادی می برند

وارد فاز تخریب
 روند دیپلماتیک نشوید

صفحه )4(صفحه )4(

که  بدانید  را  موضوع  این  گفت:  اسالمی  شورای  مجلس  رئیس 
تا  برند  می  اقتصادی  به سمت جنگ  را  یمن جنگ  در  دشمنان 
بتوانند مردم را به ستوه بیاورند، و آنچه که می تواند باعث غلبه 
است.  مقاومت  و  روحیه شجاعت، صبر  تقویت  بر مشکالت شود، 
محمد عبدالسالم سخنگوی جنبش انصاراهلل یمن صبح روز)شنبه 

۱۹ شهریور(  با محمدباقر قالیباف رئیس مجلس شورای ...

را  اروپایی  کشور  سه  بیانیه  خارجه،  امور  وزارت  سخنگوی 
غیرسازنده و خالف حسن نیت توصیف و به این کشورها توصیه 
کرد به جای ورود به فاز تخریب روند دیپلماتیک، برای ارائه 
راه حل جهت پایان دادن به اختالف نظرهای معدود باقی مانده 
نقش فعال تری ایفا کنند.  ناصر کنعانی شنبه شب در واکنش 

به بیانیه غیرسازنده و خالف حسن نیت سه کشور اروپایی...
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وضعیت برخی مدارس استان
 نامناسب است 

واکاوی آماری از 
وضعیت »خودکشی«

 در ایران

 3  و نیم میلیارد متر مکعب 
روان آب در بویراحمد و دنا 

مهار نشده است
و  کهگیلویه  منطقه ای  آب  شرکت  مدیرعامل   
بویراحمد گفت: در بویراحمد و دنا ۳ و نیم میلیارد 
متر مکعب روان آب داریم که آن را مهار نکرده ایم.

به  باید  را  استان  داشت:  اظهار  مصلح  آرش 
از  برخی  در  زیرا  کنیم  تقسیم  مختلف  پهنه های 
مناطق آب داریم، اما مهار آب نداریم تاجایی که 
در دو شهرستان بویراحمد و دنا ۳ و نیم میلیارد 
متر مکعب روان آب داریم که آن را مهار نکرده ایم.

وی عنوان کرد: بارش های ما نیز دقیقاً در ماه هایی 
است که کمترین مصرف آب را داریم، اما در 8 ماه 

از سال که نیاز به آب داریم، هیج بارشی...

انرژی  بین المللی  آژانس  گزارش  جدیدترین 
داد  نشان  ایران  هسته ای  فعالیت  از  اتمی 
رسانه ای  مانور  و  تکراری  ادعاهای  طرح  که 
روی آن با هدف ایجاد تعلل و ابهام در روند 
ترفندی  همچنان  ایران،  هسته ای  مذاکرات 
است که تروییکای اروپا و کاخ سفید در ماه 

های گذشته در پیش گرفته اند.
انرژی  المللی  تازه ترین گزارش آژانس بین   
ایران  هسته ای  فعالیت های  درباره  اتمی 
این  اعضای  اختیار  در  ماه  شهریور  شانزدهم 
در بخش های  و  قرار گرفت  المللی  بین  نهاد 
ادعاهای  دیگر  بار  ها  رسانه  به  یافته  انتشار 
پیشین علیه برنامه هسته ای کشورمان تکرار 
شد تا بهانه ای جدید برای ایجاد موج رسانه ای 
مذاکرات  در  تعلل  و  آغاز  کشورمان  علیه 

توجیه شود.
فرجام  احیای  مذاکرات  ابتدای  از  که  ایران 
اصول خود را برپایه تعهد در برابر تعهد قرار 
و  تبلیغاتی  فضای  این  از  فارغ  است،  داده 
نهاد  این  قوانین  به  پایبندی  رسانه ای، ضمن 
بین المللی تاکید دارد که از حقوق خود در 

برنامه هسته ای کوتاه نخواهد آمد.
ایران یازدهم شهریور آخرین بررسی و جمع 
بندی خود را از متن پیشنهادی غرب درباره 
رساندن  نتیجه  به  نیت  با  و  برجام  احیای 
اکنون  و  داد  تحویل  اروپایی  رابط  به  توافق، 
انتظار یک هفته ای برای پاسخ آمریکا، تحت 
واکنش  و  آژانس  گزارش  جدیدترین  الشعاع 
مقامات غربی به آن قرار گرفته است؛گزارش 
و واکنشی که به خوبی نشان می دهد کدام 
طرف مذاکرات برجام در مسیر احیای آن در 

حال سنگ اندازی است. 
»میزان ذخائر اورانیوم غنی شده ایران در حال 
برجام  در  تعیین شده  سقف  برابر   ۱۹ حاضر 
است« ؛ این مهمترین بند ادعایی دو گزارش 
4 صفحه ای منتشر شده از سوی آژانس بین 
در  تازگی  به  که  است  اتمی  انرژی  المللی 

اختیار اعضای شورای حکام قرار گرفت.
گزارش  در  آژانس  رئیس  گروسی«  »رافائل 

خود اعالم کرده که ذخایر اورانیوم....

برخی  بویراحمد گفت: وضعیت  و  استاندار کهگیلویه 
مدارس استان از لحاظ تجهیزات نامناسب بوده و باید 
سید  شود.  اقدام  آنان  نوسازی  برای  مهرماه  اوایل  تا 
علی احمدزاده روز شنبه به صورت سرزده از مدرسه 
عالمه  مدرسه  کاظمی،   شهید  دولتی  نیمه  های 
طباطبایی و مدرسه دخترانه شاهد در یاسوج بازدید 
این  جریان  در  بویراحمد  و  کهگیلویه  استاندار  کرد. 
بازدید، از آخرین اطالعات روند ثبت نامی دانش آموزان 
اولیا و دانش آموزان گفت وگو  با  و  مدارس مطلع شد 
و بر حل مشکالت آنها توسط مدیران مدارس تاکید 

کرد. وی در حاشیه این ...

استاندار کهگیلویه و بویراحمد عنوان کرد:

2

2

2 4

مدیرکل میراث فرهنگی خبر داد: 

آغاز فصل کاوش های نجات 
بخشی در ۲محوطه تاریخی

 در سادات محمودی

مدیرکل دفتر فنی استانداری اعالم کرد:

آب شرب شهر یاسوج
 سالم است

سیاست ایران 
تعهد در برابر تعهد است 

2

2

فرماندار بویراحمد تاکید کرد؛

چالش کمبود فضای 
آموزشی در بویراحمد

3

تیرماه سال ۱4۰۰ شورای عالی انقالب فرهنگی، مصوبه ای درباره جزئیات کنکور را 
تحت عنوان »سیاست ها و ضوابط ساماندهی سنجش و پذیرش متقاضیان ورود به 
آموزش عالی« به تصویب رساند و چند ماه بعد، در دو مرحله موادی از این مصوبه را 
اصالح و تکمیل کرد. مصوبه ای که ابتدا تصویب و در مرحله ابالغ آن به دستگاه های 
ابراز نگرانی ها و اعتراضات از سوی سیاستمداران و کارشناسان  از  اجرایی، موجی 

را به دنبال داشت.
اگر بخواهیم بدانیم مصوبه کنکوری شورای عالی انقالب فرهنگی، چه تغییراتی در 
روند برگزاری و سنجش نتایج کنکور ایجاد می کند، باید به این موارد اشاره کنیم که 
اوالً، بنا بر این مصوبه، آزمون کنکور در سال دوبار برگزار می شود و ثانیاً، در ارزیابی 
نتایج آزمون کنکور، چهل درصد سابقه تحصیلی و شصت درصد، آزمون کنکور مؤثر 

خواهد بود که ممکن است سال های آتی این نسبت تغییر داشته باشد.

مرز نامرئی میان سیاست گذاری و قانون گذاری
فارغ از اینکه مصوبه مذکور چه محتوایی دارد و گذشته از آنکه محتوای آن قابل 
قبول یا قابل اجرا باشد یا نباشد، از آن جهت مورد انتقاد نمایندگان مجلس قرار 
گرفته است که وکالی ملت، ورود شورای عالی انقالب فرهنگی به موضوع کنکور را 
مصداق دخالت در حیطه وظایف و اختیارات مجلس در بحث قانون گذاری دانسته اند.
باره  این  در  مجلس  تحقیقات  و  آموزش  کمیسیون  عضو  حق وردی«  »حسین 
می گوید: »رهبر انقالب به این موضوع تاکید داشتند که بخش هایی که مجلس به 
آن ورود می کند، شورای انقالب فرهنگی وارد آنها نشود و مجلس نیز در مسائلی که 

شورا در دستور کار خود قرار می دهد، دخالت نکند.«
وی با اشاره به اینکه مجلس پیش از مصوبه شورای انقالب فرهنگی، قانون الزم برای 
کنکور را تصویب کرده بود، تاکید می کند: »اگر مصوبات مجلس نیاز به اصالح دارد، 
این اصالح باید در مجلس انجام شود. سیاستگذاری وظیفه شورای انقالب فرهنگی 
و قانون گذری فقط مختص مجلس شورای اسالمی است. شورای انقالب فرهنگی 

نباید به جای مجلس قانونگذاری کند«.
همچنین »احمد نادری« عضو هیئت رئیسه مجلس شورای اسالمی که از منتقدان 
جدی مصوبه کنکوری اخیر است، در گفتگو با مهر، به تصویب و ابالغ آن اعتراض 
و  ندارد  قانون گذاری  حق  فرهنگی  انقالب  عالی  »شورای  می گوید:  و  می کند 

قانونگذاری طبق قانون بر عهده مجلس است.«
موضع گیری چهره های سیاسی نسبت به مصوبه کنکور

بعد از آنکه ۲۵ تیرماه حجت االسالم سیدابراهیم رئیسی مصوبه شورای عالی انقالب 
فرهنگی را برای اجرایی شدن به دستگاه های مربوطه ابالغ کرد، نگرانی داوطلبان و 
واکنش رسانه ها و فعاالن حوزه های مختلف نسبت به این موضوع افزایش پیدا کرد. 
عالوه بر آنکه نمایندگان مجلس شورای اسالمی در برابر این مصوبه موضع گیری 
عضو  توکلی«  »احمد  پرداختند.  آن  جدی  نقد  به  نیز  دیگری  چهره های  کردند؛ 
ابالغ مصوبه کنکوری  به رئیس جمهور،  نامه ای  مجمع تشخیص مصلحت نظام در 
شورای عالی انقالب فرهنگی را خالف عدالت دانست و آن را مطلوب اقشار خاصی 

از جامعه و بستری جدید برای مفسده ها برشمرد.
او در متن این نامه، انتقاد خود را چنین بیان کرده است: »ابالغ این مصوبه با وجود 
مخالفت گسترده ذی نفعان، رسانه ها، شخصیت های مستقل سیاسی، ۲۷۱ نماینده 
مجلس و کمیسیون آموزش مجلس صورت گرفت. علت مخالفت نیز آثار ستم برانگیز 

مفاد و احکام این مصوبه بود.«

البته توکلی در این نامه با بیان 8 مورد از اصلی ترین مشکالتی که به واسطه اجرای 
مصوبه کنکوری رقم می خورد؛ در پایان تاکید می کند که تمامی حامیان این مصوبه 
منفعت طلب نیستند؛ اما از نظر او، منفعت طلبان مؤثر برای اجرای این مصوبه نیز 

کم نیستند.
چرا رئیس جمهور مصوبه کنکور را ابالغ کرد؟

بعد از آنکه نامه توکلی در رسانه ها دست به دست چرخید، میزان انتقادات نسبت به 
ابالغ مصوبه ای که موجب نگرانی جامعه و کارشناسان شد، افزایش پیدا کرد. با این 
وجود بسیاری از کسانی که خودشان به این مصوبه نقد جدی دارند، پیکان انتقادات 
رئیس جمهور  قانون،  بر  بنا  که  می کنند  تاکید  و  نمی دانند  دولت  متوجه  را  خود 

موظف به ابالغ مصوبه مذکور بوده است.
»حسین حق وردی« نماینده مردم شهریار در مجلس شورای اسالمی در این باره 
بیان می کند: »رئیس جمهور با توجه به جایگاه حقوقی که دارد، باید مصوبه کنکوری 
شورای عالی انقالب فرهنگی را ابالغ می کرد و انتقادی در این باره به او وارد نیست؛ 

مشکل محتوای مصوبه شورای انقالب فرهنگی است.«
همچنین »احمد امیرآبادی فراهانی« عضو هیئت رئیسه مجلس معتقد است: »دولت 
ارشاد و معاون علمی و فناوری  به واسطه حضور وزرای علوم، آموزش و پرورش، 
از آرای شورا را  انقالب فرهنگی، تعدادی  و شخص رئیس جمهور در شورای عالی 
این مصوبه در جلسات مخالفت کرده است.  با  به همین نسبت  و  اختیار دارد  در 
همچنین پس از تصویب این موضوع در شورای عالی انقالب فرهنگی، ابالغ آن را 
به تأخیر انداخت.« وی تاکید می کند: »رئیس جمهور با توجه به جایگاه حقوقی اش 
نمی توانست مصوبه کنکوری شورای عالی انقالب را ابالغ نکند؛ او طبق قانون ملزم 

به ابالغ مصوبات شورای عالی انقالب فرهنگی است.«
»احمدحسین فالحی« عضو کمیسیون آموزش مجلس نیز ضمن اشاره به اینکه این 
مصوبه مورد نقد جدی قرار دارد، عنوان می کند: »البته طبق قانون رئیس جمهور 

باید مصوبات شورای عالی انقالب فرهنگی را ابالغ کند.«

ماجرای تغییر اطالعیه سازمان سنجش درباره زمان اجرای مصوبه
تغییر  را دل نگران کرد،  به ویژه داوطلبان کنکور ۱4۰۲  از مسائلی که مردم  یک 
اطالعیه های سازمان سنجش درباره زمان اجرای مصوبه و تغییر در نحوه برگزاری 
و ارزیابی نتایج آزمون بود. »علی خضریان« سخنگوی کمیسیون اصل ۹۰ مجلس 
شورای اسالمی در تشریح ماجرای این تغییرات، از تالش دولت برای آنکه مصوبه 
این  اگر  برای کنکور سال ۱4۰۲ اجرایی نشود، می گوید: »ابتدا گفته شد  مذکور 
به  نمی شود.  اجرایی  برای سال ۱4۰۲  ابالغ شود،  ماه  تیر  پانزدهم  از  بعد  مصوبه 
همین جهت رئیس جمهور این همکاری را به عمل آورد و مصوبه را ۱۰ روز بعد از 
موعد مذکور، یعنی ۲۵ تیر ماه ابالغ کرد، تا اگر امکان عدم اجرای آن برای سال 
آن  اجرای  تا  بیشتری  زمانی  فاصله  و  بیفتد  اتفاق  این  باشد  داشته  وجود   ۱4۰۲
داشته باشیم؛ در پی همین موضوع سازمان سنجش اطالعیه اول را منتشر کرد، 
مبنی بر اینکه آزمون کنکور سال ۱4۰۲ مطابق قوانین سال ۱4۰۱ برگزار خواهد 
شد.« خضریان ادامه می دهد: »اما بررسی های حقوقی بعدی حاکی از آن بود که 
بنا بر قانون، ابالغ مصوبه تا پیش از شهریور ماه به منزله اجرای آن است. بنابراین 
سازمان سنجش اطالعیه قبلی را تغییر داد و اعالم کرد تغییرات مذکور برای کنکور 
سال ۱4۰۲ رقم خواهد خورد. بر این اساس مصوبه مذکور در روند اجرا برای سال 

آینده قرار گرفت.«

مصوبه ای که به بهانه اجرای عدالت، خلق تبعیض می کند
صورت  به  و  تعجب  کمال  در  عدالت،  برقراری  و  مستضعفان  حقوق  از  حمایت 
همزمان، دغدغه و نقطه مشترک هم حامیان و هم منتقدان مصوبه کنکور است. 
نگاه شورای عالی انقالب فرهنگی در تدوین و تصویب این مصوبه، برقراری عدالت 
آموزشی و ایجاد شانس یکسان برای داوطلبان در تمام نقاط کشور بوده است. بنا 
بین  تفاوتی  دیگر  کنکور،  آزمون  نتایج  ارزیابی  در  آن،  اجرای  با  و  مصوبه  این  بر 
دهک های مختلف اقتصادی وجود نخواهد داشت؛ اما این همان نکته ای است که 
باعث  این تغییر،  اعمال  این عقیده اند که  بر  آنها  منتقدان را برآشفته کرده است. 
تشدید محرومیت آموزشی خواهد شد و فرصت قشر ضعیف جامعه را برای دستیابی 

به موقعیت های برتر تحصیل از همیشه کمتر خواهد کرد.
گوشزد  را  عدالت  به  آن  آسیب های  و  مذکور  مصوبه  اجرای  عواقب  نادری  احمد 
شدن  طبقاتی  برای  عاملی  به  را  آموزشی  نظام  مصوبه،  »این  می گوید:  و  می کند 
جامعه تبدیل می کند، در واقع جامعه را طبقاتی تر می کند و امکان صعود را از طبقه 

محروم خواهد گرفت.«
با افزایش نگرانی داوطلبان و بازتاب گسترده انتقاداتی که به این مصوبه وارد شده 
بود، موضوع کنکور بار دیگر به صحن مجلس کشیده شد. »علیرضا سلیمی« نماینده 
در  را  نگرانی ها  این  شفاهی  تذکری  در  اسالمی  شورای  مجلس  در  محالت  مردم 
صحن علنی منعکس کرد و گفت: »تصمیم شورای عالی انقالب فرهنگی در خصوص 
کنکور برای دانش آموزان و داوطلبان باعث دغدغه و نگرانی شده که حتماً باید در 

آن تجدیدنظر کرده تا مافیا را فربه تر نکنند«.
در  نیز  اسالمی  شورای  مجلس  در  مراغه  مردم  نماینده  علیزاده«  »علی  همچنین 
تذکری شفاهی در نشست علنی مجلس عنوان کرد: »شاید سیستم فعلی کنکور 
ایرادات اساسی داشته باشد اما بسیار بهتر و عادالنه تر از مصوبه اخیر شورای عالی 
انقالب فرهنگی است. این مصوبه خالف عدالت، منطق و انصاف است لذا این مصوبه 
و رسمیت  تثبیت  این کشور  در  استبداد خبرگانی-اشرافی  است که  آن  به معنی 

پیدا می کند.«
قانون بدون زیرساخت یا زنبور بدون عسل؟

یکی از موضوعاتی که به واسطه آن مصوبه اخیر کنکور از تریبون های مختلف زیر 
سوال رفته، »چگونگی برقراری امنیت و سالمت در برگزاری امتحانات سراسری« در 
دوره متوسطه است. تأثیر چهل درصدی و مستقیم نمرات دوره متوسطه بر نتیجه 
سراسری  امتحانات  برگزاری  نحوه  به  نسبت  را  دانشگاه ها، حساسیت ها  در  قبولی 

افزایش داده است.
هر  نهایی  آزمون های  متوسطه  دوره  در  کنکور می خواهد  بیان ساده تر، مصوبه  به 
درس را سراسری برگزار کند تا نتایج نمرات آن را در نتیجه قبولی نهایی داوطلبان 
در دانشگاه ها با اعمال 4۰ درصدی لحاظ کند؛ اما بنا بر این سیاست، این سوال به 
ذهن متبادر می شود که آیا حوزه آموزش کشور، امکانات و زیرساخت های الزم را 
در اختیار دارد تا در سراسر ایران جلوی تخلف ها و تقلب های ریز و درشت را بگیرد 
و نه تنها در آزمون کنکور بلکه در تمامی امتحانات پایان ترم دوره متوسطه امنیت 

تمام و کمال نه، بلکه دست کم امنیتی قابل قبول و قابل اطمینان را ایجاد کند.
کارشناسان متعددی نسبت به فقدان زیرساخت مناسب برای اجرای مصوبه شورای 
شورای  مجلس  نماینده  حق وردی«  »حسین  کرده اند.  نگرانی  ابراز  انقالب  عالی 
در  فناوری  و  تحقیقات  علوم  و  پرورش  و  آموزش  وزرای  اینکه  بیان  با  اسالمی 
فرهنگی  انقالب  شورای  مصوبه  اجرای  قابلیت  عدم  به  مجلس  آموزش  کمیسیون 
تاکید کرده بودند، می گوید: »زیرساخت های الزم برای برگزاری امتحان هایی نهایی 

مقطع یازدهم و دوازدهم هنوز فراهم نیست.«

محروم تر شدن محروم؛ فربه تر شدن مافیا
عده ای بر این عقیده اند که مصوبه شورای عالی انقالب فرهنگی، شرایط و فرصت های 
جدیدی را برای جوالن مافیای آموزش و کنکور ایجاد می کند. نادری عضو هیئت 
حوزه  در  مافیایی  فعالیت  بستر  گسترده تر شدن  از  نگرانی  ابراز  با  مجلس  رئیسه 
آموزش کشور می گوید: »این مصوبه، مافیای کنکور را به مافیای آموزش و پرورش 
و  آموزش  مافیای  به  می خواهد  هم  خودش  کنکور  مافیای  البته  می کند؛  منتقل 

پرورش و مافیای معدل، سوق و تسری پیدا کند«.
وی می گوید: »با اجرای این مصوبه آینده کشور صرفاً در دست بچه هایی خواهد 

در  نمی تواند  کرمان  جنوب  از  کسی  دارند.  دسترسی  ثروت  یا  قدرت  به  که  بود 
قطعاً  صورت  این  در  بیاید.  قدرت  ساختار  در  و  بخواند  درس  تهران  دانشگاه های 

جامعه دچار کاستی خواهد شد«.
و  من  امثال  مصوبه  این  »با  می کند:  تصریح  باره  این  در  علیزاده  علی  همچنین 
میلیون ها روستایی و محروم که در مدارس غیرانتفاعی اشرافی تحصیل نکرده ایم، 
امکان حضور در دانشگاه های مادر مثل تهران، شریف، امیرکبیر و بهشتی را نخواهیم 

داشت؛ لذا تا دیر نشده باید جلوی این انحراف گرفته شود.«
مناطق  داوطلبان  برای  را  شرایط  کنکور،  مصوبه  اینکه  به  اشاره  با  نیز  حق وردی 
می کند،  گذشته  از  کمتر  را  آنها  موفقیت  شانس  و  کم بضاعت سخت تر  و  محروم 
می گوید: »در برخی از رشته ها در مناطق محروم، معلم غیرتخصص در حال آموزش 
با  تدریس می کند؛  فیزیک همزمان شیمی هم  مثاًل معلم  است.  آموزان  به دانش 
خاص،  مدارس  سود  به  فرهنگی  انقالب  شورای  مصوبه  موضوعات  این  به  توجه 

غیرانتفاعی و مدارسی با امکانات بیشتر است.«
مصوبه ابالغ شد، اما این پایان ماجرا نیست

انقالب  عالی  مصوبه شورای  آنکه  علیرغم  که  باورند  این  بر  بسیاری  دغدغه مندان 
فرهنگی به دستگاه های اجرایی ابالغ شده است، نباید نسبت به آن بی توجه بود؛ 
نباید کار را تمام شده دانست و از آسیب های محتمل ناشی از این موضوع غفلت 
کرد. آنها کماکان بر ادامه بررسی های کارشناسی تاکید دارند تا شاید بتوان تا حد 
ممکن، اجرای مصوبه مذکور را به نقطه برقراری عدالت و محرومیت زدایی نزدیک 
اشاره شد،  به آن  این  از  نامه ای که پیش  پایان  کرد؛ آنچنان که احمد توکلی در 
خطاب به رئیس جمهور می نویسد: »ماجرا را پایان یافته نمی دانیم و برای حمایت از 

مستضعفان این راه را ادامه می دهیم«.
راحتی  به  نمی توان  کنکور  موضوع  »در  می گوید:  نیز  فالحی  احمدحسین 
بر چه  و ۶۰ درصد  تعیین عدد 4۰ درصد  باید مشخص شود  تصمیم گیری کرد، 
کار  به  کنکور  موضوع  است.  کارشناسی مصوب شده  کار  اساس چه  بر  و  مبنایی 

کارشناسی دقیق نیاز دارد و قرار نیست برای آن به راحتی تصمیم گیری شود«.
همچنین »رضا حاجی پور« سخنگوی کمیسیون آموزش و تحقیقات مجلس شورای 
کنکور  مورد  در  باید  فرهنگی  انقالب  عالی  شورای  اینکه  به  اشاره  با  نیز  اسالمی 
پخته تر و با لحاظ نظریات کارشناسی تصمیم گیری می کرد، عنوان کرد: »در این 
شرایط با توجه به تصمیم شورا، رئیس جمهور چاره ای جز ابالغ قانون نداشت، باید 

منتظر باشیم و ببینیم برای اصالح این مصوبه چه می توان کرد«.
با پیگیری جدی این پرسش که بعد از ابالغ این مصوبه چه می توان کرد، به سراغ 
اصل  نهایت »علی خضریان« سخنگوی کمیسیون  در  رفتیم؛  نمایندگان مختلفی 
۹۰ مجلس شورای اسالمی در پاسخ به مهر، ضمن اشاره به اینکه نگرانی ها درباره 
مصوبه کنکوری اخیر به اطالع رئیس جمهور رسانده شده است؛ گفت: »مقرر شده 
است کمیته مشترکی میان اعضای کمیسیون آموزش و تحقیقات مجلس و شورای 
عالی انقالب فرهنگی برای رفع این دل نگرانی ها تشکیل شود و تا جایی که ممکن 
است به مواردی که امکان تحقق آنها وجود دارد، رسیدگی صورت بگیرد. برای مثال 
داوطلبان  شانس  تا  بیاید  اجرایی  آئین نامه  در  منطقه ای  مواردی همچون سهمیه 
مناطق محروم تا حدی متعادل شود.« البته خضریان یادآود شد که این آئین نامه به 

لحاظ محتوای درسی و آموزشی برای داوطلبان تغییری ایجاد نخواهد کرد.

آینده داوطلبان ۱4۰۲ در گرو همسویی مسئوالن
از اصلی ترین  ایرادات آزمون کنکور، یکی  علیرغم آنکه برطرف کردن کاستی ها و 
چالش های چند سال اخیر حوزه آموزش کشور به شمار می رود و رسیدگی هرچه 
سریع تر به آن از اولویت های اصلی است؛ اما دوگانگی و عدم همسویی دستگاه های 
داوطلبان  بیشتر  سردرگمی  و  اضطراب  جز  نتیجه ای  سیاست گذار،  و  قانون گذار 
نخواهد داشت. قطعاً نگاه یکپارچه سطوح مدیریتی و تصمیم گیران کشوری می تواند 
دست گروه های سودجو و مافیایی را از حوزه های مختلف کوتاه کند و این همان 
نکته ای است که گویا مسئوالن این بار هم در ماجرای کنکور نسبت به آن غافل 
مانده اند. واضح آن است که آینده تحصیلی چند هزار جوان کشور که برای کنکور 
۱4۰۲ خود را آماده می کنند به تصمیم مسئوالن درباره این مصوبه گره خورده و 

زمان زیادی هم برای اصالح یا بهبود آن باقی نمانده است!

مجلس به دنبال رفع آسیب های مصوبه کنکور؛

محروم تر شدن محروم؛ 
فربه تر شدن مافیا

امام باقر علیه السالم
شیعیان ما را به زیارت حسین علیه السالم فرمان دهید؛ 

زیرا رفتن به زیارت او، روزی را زیاد و عمر را طوالنی می كند و حوادث بد را 
دفع می نماید. رفتن به زیارت او، بر هر مؤمنی كه به امامت او
 از جانب خداوند عز و جل اعتراف دارد واجب گشته است. 
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متخصص تغذیه و رژیم درمانی عنوان کرد؛
محبوب ترین فست فود دنیا 
چه بالیی سرتان می آورد

یک متخصص تغذیه با بیان اینکه سدیم موجود 
در گوشت های فرآوری شده خطر فشار خون و 
سرطان معده را افزایش می دهد، گفت: با مصرف 
و  سدیم  چربی،  نیتریت،  زیادی  مقدار  پیتزا؛ 

کالری وارد بدن ما می شود.
مواد  از  یکی  اینکه  به  اشاره  با  سهراب،  گلبن   
شده  فرآوری  گوشت های  پیتزا  دهنده  تشکیل 
مثل سوسیس و کالباس است، اظهار کرد: برای 
تهیه سوسیس و کالباس به گوشت قرمز نیتریت 
گوشت  قرمز  رنگ  که  می شود  اضافه  سدیم 
تثبیت، طعم آن بهتر و فعالیت باکتری ها کاهش 

یابد.
نیتروزآمین  ها  به  بدن  در  نیتریت  افزود:  وی 
تبدیل می شود که طی تحقیقات سرطان زا بودن 

این ماده ثابت شده است.
شهید  پزشکی  علوم  دانشگاه  علمی  هیئت  عضو 
بهشتی با اشاره به اینکه به گوشت هایی که برای 
تهیه سوسیس و کالباس استفاده می شود، چربی 
بیشتری هم اضافه می شود، تاکید کرد: چربی های 
بیماری های  به  ابتالء  خطر  افزایش  باعث  اشباع 
نیز  ترانس  و چربی های  می شود  عروقی  و  قلبی 

خطر بروز انواع سرطان ها را باال خواهد برد.
این متخصص تغذیه و رژیم درمانی با بیان اینکه 
سدیم موجود در گوشت های فرآوری شده خطر 
فشار خون و سرطان معده را نیز افزایش می دهد، 
کالباس  به  مضرات  و  مشکالت  این  البته  گفت: 
یک  که  پیتزا  پنیر  بحث  بلکه  نمی شود،  ختم 
اشباع تشکیل می دهد  را چربی  آن  چهارم وزن 

نیز مطرح است.
چربی  نیتریت،  پیتزا؛  مصرف  با  داد:  ادامه  وی 
وارد  زیادی  کالری  و  سدیم  ترانس،  و  اشباع 

بدنمان می شود.
شهید  پزشکی  علوم  دانشگاه  علمی  هیئت  عضو 
بسته  پیتزا  برش  هر  اینکه  به  اشاره  با  بهشتی 
انرژی  کیلوکالری   ۳۰۰ تا   ۲۵۰ بین  سایز  به 
تنهایی مصرف  به  پیتزا  اضافه کرد: عمدتاً  دارد، 
میل  نوشابه  با  را  پیتزا  افراد  معموالً  و  نمی شود 
 ۱4۰ لیتری  ملی   ۳۰۰ قوطی  هر  که  می کنند 

کیلوکالری دارد.

مطالعات نشان می دهد؛
پیاده روی طوالنی و سریع ریسک زوال 

عقل را کاهش می دهد
کارشناسان می گویند هم مسافت پیاده روی و 
هم سرعت آن می تواند در کاهش خطر زوال 

عقل نقش داشته باشد.
این تحقیق آخرین مورد از یک سری مطالعات 
عنوان  به  را  ورزش  که  است  جاری  سال  در 

راهی برای تقویت سالمت مغز ترویج می کند.
سالمتی  داشتن  برای  افراد  از  بسیاری  هدف 
مطلوب، پیاده روی ۱۰۰۰۰ قدم در روز است.

گزارش  مطالعه جدید  نتایج یک  این حال،  با 
می دهد که بین ۳8۰۰ تا ۹8۰۰ قدم در روز 
نیز می تواند خطر زوال ذهنی را کاهش دهد، 

به خصوص اگر سریع راه بروید.
این مطالعه، داده های بیش از ۷8۰۰۰ فرد بین 
استفاده  شتاب سنج  از  که  را  سال   ۷۹ تا   4۰

می کردند، تجزیه و تحلیل کرد.
دسته  دو  به  را  کنندگان  شرکت  محققان 
تقسیم کردند: کسانی که کمتر از 4۰ قدم در 
دقیقه برداشتند و کسانی که 4۰ قدم یا بیشتر 

در دقیقه برداشتند.
را  کنندگان  شرکت  بعد  سال   ۷ دانشمندان 
پیگیری کردند و به بررسی هر گونه تشخیص 

زوال عقل در آنها پرداختند.
برخی از یافته ها عبارت بودند از:

• افرادی که روزانه ۹8۲۶ گام برمی داشتند، 
۵۰ درصد کمتر در معرض ابتالء به زوال عقل 

طی هفت سال بودند.
راه  دقیقه  در  قدم   4۰ از  بیش  که  افرادی   •
درصد   ۵۷ شأن  عقل  زوال  خطر  می رفتند، 
کمتر بود حتی اگر تنها ۶۳۱۵ قدم در روز راه 

می رفتند.
• افرادی که ۳8۰۰ قدم در روز با هر سرعتی 
راه می رفتند، خطر زوال عقل در آنها در مدت 

۷ سال تا ۲۵ درصد کمتر بود.
• افرادی که با سرعت ۱۱۲ قدم در دقیقه به 
خطر  می رفتند،  راه  روز  در  دقیقه   ۳۰ مدت 
ابتالء به زوال عقل تا ۶۲ درصد کاهش یافته 

بود.
محققان توصیه می کنند افراد به جای مسافت 
پیاده روی یا تعداد قدم ها در روز، روی سرعت 
 ۱۱۲ هدفشان  و  کنند  تمرکز  خود  پیاده روی 

قدم در دقیقه باشد.
پیاده  حتی  که  می کنند  خاطرنشان  محققان 
زوال  به  ابتالء  خطر  روز  در  قدم   ۳8۰۰ روی 
افراد  برای  این مقدار  را کاهش می دهد.  عقل 

عمدتاً کم تحرک قابل انجام است.

واکنش ایران به بیانیه تروئیکای اروپا: 

وارد فاز تخریب روند دیپلماتیک نشوید
را  اروپایی  کشور  بیانیه سه  خارجه،  امور  وزارت  سخنگوی 
این کشورها  به  و  توصیف  نیت  و خالف حسن  غیرسازنده 
فاز تخریب روند دیپلماتیک،  به  به جای ورود  توصیه کرد 
نظرهای  اختالف  به  دادن  پایان  جهت  راه حل  ارائه  برای 

معدود باقی مانده نقش فعال تری ایفا کنند.
 ناصر کنعانی شنبه شب در واکنش به بیانیه غیرسازنده و 
خالف حسن نیت سه کشور اروپایی در مورد مذاکرات رفع 
تحریم، گفت: باعث تعجب و تأسف است که در شرایطی که 
مذاکره  میان طرف های  پیام  تبادل  و  دیپلماتیک  تعامالت 
مذاکرات  کردن  نهایی  برای  گفتگوها  هماهنگ کننده  و 
جریان دارد، سه کشور اروپایی در اقدامی انحرافی و به دور 
به صدور چنین  اقدام  نتیجه بخش در مذاکرات،  رویکرد  از 

بیانیه ای می کنند.  
سخنگوی وزارت امور خارجه با اشاره به حسن نیت و اراده 
جدی جمهوری اسالمی ایران برای نهایی کردن توافق رفع 
این موضوع که پیشرفت مذاکرات در  یادآوری  با  تحریم و 
و  ابتکارات  نتیجه  اخیر،  از جمله مقطع  مقاطع  از  بسیاری 
به طرف های  است،  بوده  ایران  اسالمی  ایده های جمهوری 
اروپایی درباره تأثیرپذیری از فضاسازی  طرف های ثالثی که 
از ابتدا مخالف روند مذاکرات بوده و اکنون نیز با همه توان 
به دنبال به شکست کشاندن مذاکرات هستند، هشدار داد.  
کنعانی افزود: باعث تاسف است که سه کشور اروپایی با این 
بر  بیانیه نسنجیده، گام در مسیر رژیم صهیونیستی مبنی 
شکست مذاکرات گذاشته اند و بدیهی است در صورت تداوم 

چنین رویکردی، باید مسؤلیت نتایج آن را نیز بپذیرند.
وی با یادآوری انفعال طرف های اروپایی در ماههای اخیر و 
همچنین اقدام نابجا و سیاسی این کشورها در پایه گذاری 
قطعنامه در شورای حکام آژانس، گفت: به سه کشور اروپایی 
توصیه می شود به جای ورود به فاز تخریب روند دیپلماتیک، 
نظرهای  اختالف  به  دادن  پایان  جهت  راه حل  ارائه  برای 

معدود باقی مانده نقش فعال تری ایفا کنند.
همکاری  سابقه  به  اشاره  با  خارجه  امور  وزارت  سخنگوی 
عضو  یک  عنوان  به  اسالمی  جمهوری  سازنده  تعامل  و 
مسئولیت پذیر معاهده منع اشاعه با آژانس بین المللی انرژی 
طرح  و  سیاسی کاری  از  اجتناب  لزوم  بر  دیگر  بار  اتمی، 
مایه  گفت:  و  کرده  تأکید  کشورمان  علیه  بی پایه  اتهامات 
تأسف است که کشورهای اروپایی از یکسو به حمایت تمام 
قد از رژیمی می پردازند که صدها کالهک اتمی در اختیار 
داشته و به هیچ یک از ساز و کارهای منع اشاعه بین المللی 
کامال  هسته ای  برنامه  علیه  دیگر  سوی  از  و  نیست  پایبند 
صلح آمیز جمهوری اسالمی ایران که در معرض گسترده ترین 

بازرسی ها قرار داشته، به فضاسازی می پردازند.
کنعانی با توصیه اروپایی ها به جبران عدم عمل به تعهدات 
متعدد خود در قبال ملت ایران، آنها را از به کارگیری زبان 
حداکثری  شکست  کرد:  تصریح  و  داشت  برحذر  تهدید 
برای  عبرتی  درس  باید  حداکثری  فشار  کارزار  در  آمریکا 
و  تهدید  می کنند  تصور  ناآگاهانه  که  باشد  طرفهایی  همه 
تحریم می تواند ملت ایران را از پیگیری حداکثری حقوق و 

تامین منافع خود بازدارند.
همچنان  ایران  کرد:  تاکید  خارجه  امور  وزارت  سخنگوی 
این  بر  و  داشته  آمادگی  و  اراده  توافق،  کردن  نهایی  برای 
از  پرهیز  و  الزم  اراده  وجود  صورت  در  که  است  اعتقاد 
به  سریع  دستیابی  امکان  خارجی،  فشارهای  از  اثرپذیری 

توافق وجود دارد.
شهریور   ۱۹ انگلیس  و  آلمان  فرانسه،  اروپایی  کشور  سه 
فرصت  از  ایران  که  شدند  مدعی  مشترکی  بیانیه  با صدور 
دیپلماتیک حساس استفاده نکرده است و در ادعایی بی پایه 
و اساس اعالم کردند که ایران در عوض به گسترش برنامه 
هسته ای خود به نحوی فراتر از هرگونه توجیه غیرنظامی 

قابل قبول ادامه می دهد.

دما در مرزها ۵0 درجه است؛
 مردم به مرزها نروند

با توصیه مجدد به مردم برای مراجعه  رئیس ستاد اربعین 
توقف مردم در گرمای ۵۰ درجه،  مرزها، گفت:  به  نکردن 

مخاطراتی برای آنها دارد.
مرزهای  وضعیت  آخرین  درباره  میراحمدی  مجید  سید   
در  عراق  با  تعامل  در  ما  کرد:  اظهار  زائران،  تردد  و  کشور 
تالشیم شرایط عبور کسانی که در پایانه های مرزی هستند 
را فراهم کنیم. وی ادامه داد: از تالش های مسئوالن، مردم 
و موکب داران عراقی تشکر می کنیم اما ازدحام در مرزها 
زیاد است، مشکل حمل و نقل و گرمای زیاد هوا هم وجود 
نروند. هوا  به مرزها  اکید داریم مردم  بنابراین توصیه  دارد 
برای  پایانه ها مخاطراتی  توقف مردم در  و  ۵۰ درجه است 

مردم دارد.

سالمت

جامعه

کاریکاتور

اخطار جدید حزب اهلل به صهیونیست ها: فرصت زیادی ندارید 

گزارش آژانس؛ تکرار ادعا و تعلل غرب؛

 سیاست ایران تعهد در برابر تعهد است

انرژی  بین المللی  آژانس  گزارش  جدیدترین 
داد  نشان  ایران  هسته ای  فعالیت  از  اتمی 
رسانه ای  مانور  و  تکراری  ادعاهای  طرح  که 
روی آن با هدف ایجاد تعلل و ابهام در روند 
ترفندی  همچنان  ایران،  هسته ای  مذاکرات 
است که تروییکای اروپا و کاخ سفید در ماه 

های گذشته در پیش گرفته اند.
 تازه ترین گزارش آژانس بین المللی انرژی 
ایران  هسته ای  فعالیت های  درباره  اتمی 
این  اعضای  اختیار  در  ماه  شانزدهم شهریور 
قرار گرفت و در بخش های  المللی  بین  نهاد 
ادعاهای  دیگر  بار  ها  رسانه  به  یافته  انتشار 
کشورمان  هسته ای  برنامه  علیه  پیشین 
ایجاد موج  برای  بهانه ای جدید  تا  تکرار شد 
در  تعلل  و  آغاز  کشورمان  علیه  رسانه ای 

مذاکرات توجیه شود.
فرجام  احیای  مذاکرات  ابتدای  از  که  ایران 
اصول خود را برپایه تعهد در برابر تعهد قرار 
و  تبلیغاتی  فضای  این  از  فارغ  است،  داده 
رسانه ای، ضمن پایبندی به قوانین این نهاد 
بین المللی تاکید دارد که از حقوق خود در 

برنامه هسته ای کوتاه نخواهد آمد.
ایران یازدهم شهریور آخرین بررسی و جمع 
بندی خود را از متن پیشنهادی غرب درباره 
رساندن  نتیجه  به  نیت  با  و  برجام  احیای 
اکنون  و  داد  تحویل  اروپایی  رابط  به  توافق، 
انتظار یک هفته ای برای پاسخ آمریکا، تحت 
واکنش  و  آژانس  گزارش  جدیدترین  الشعاع 
مقامات غربی به آن قرار گرفته است؛گزارش 
و واکنشی که به خوبی نشان می دهد کدام 
طرف مذاکرات برجام در مسیر احیای آن در 

حال سنگ اندازی است. 

**بیانیه آژانس چه می گوید؟ 
»میزان ذخائر اورانیوم غنی شده ایران در حال 
برجام  در  تعیین شده  سقف  برابر   ۱۹ حاضر 
است« ؛ این مهمترین بند ادعایی دو گزارش 
4 صفحه ای منتشر شده از سوی آژانس بین 
در  تازگی  به  که  است  اتمی  انرژی  المللی 

اختیار اعضای شورای حکام قرار گرفت.
گزارش  در  آژانس  رئیس  گروسی«  »رافائل 
خود اعالم کرده که ذخایر اورانیوم ایران در 
تاریخ ۳۰ مرداد با افزایش ۱۳۱.۶ کیلوگرم به 

سه هزار و ۹4۰ کیلوگرم رسیده است.
گذشته  گزارش های  تجارب  که  همانطور 
درج  از  پس  بالفاصله  می داد،  نشان  آژانس 
های  رسانه  به  گزارش  این  از  هایی  بخش 

خارجی، هجمه علیه ایران هم آغاز شد.
بهانه جدید این هجمه را می توان در اظهارات 
جو  و  اروپایی جست  های  دیپلمات  از  یکی 
رویترز  خبرگزاری  با  وگو  گفت  در  که  کرد 
مدعی شد راکه ایران اگر بخواهد می تواند ۲۵ 

با خلوص ۲۵ درصد تولید  اورانیوم  کیلوگرم 
کند که با این اقدام تقریبا ۳ الی 4 هفته برای 
ایران  سوی  از  اتمی  بمب  کافی  مواد  تولید 

طول می کشد.
اتمی  انرژی  المللی  بین  آژانس  دوم  گزارش 
ایران  »تصمیم  که  است  مدعی  حالی  در 
برای  قباًل  که  آژانس  تجهیزات  حذف  برای 
با برجام نصب  فعالیت های نظارتی در رابطه 
شده بود، پیامدهای زیان باری در توانایی این 
سازمان برای ارائه تضمین از ماهیت صلح آمیز 
برنامه اتمی ایران داشته است« که ایران ماه 
از برجام و  از خروج یکجانبه آمریکا  ها پس 
این سند،  به  اروپایی  تعهدی طرف های  بی 
بیشترین نظارت های پادمانی و فراپادمانی را 

پذیرفته و اجرا کرد. 
جمهوری اسالمی ایران بر اساس این گزارش 
گاز  قالب  در  اورانیوم  کیلوگرم   ۳۶۲۱.۳
 ۲۵۱۹.۹ شامل  که  کرده  تولید  هگزافلوراید 
با غنای ۲ درصد، ۷۱۳.۹ کیلوگرم  کیلوگرم 
غنای  با  کیلوگرم   ۳۳۱.۹ درصد،   ۵ غنای  با 
۲۰ درصد و ۵۵.۶ کیوگرم با غنای ۶۰ درصد 

است.
»منشا ذرات اورانیوم در سایت های هسته ای« 
بین  آژانس  گزارش  در  ادعایی  عنوان  دیگر 
المللی انرژی اتمی است که این نهاد مدعی 
در  معتبری  های  پاسخ   همچنان  ایران  شده 
در  اورانیوم کشف شده  ذرات  منشا  با  رابطه 
نکرده  ارائه  نشده،  اعالم  سه سایت  هسته ای 

است. 
آژانس قرار  اشاره  این مسئله در حالی مورد 
گرفته و به کانون هجمه رسانه ای علیه ایران 
تبدیل شده است که پیش از این و در جریان 
توافق برجام ۲۰۱۵ پرونده آن بسته شده بود.

خواستار  درحالی  المللی  بین  نهاد  این 
توضیحات صادقانه درباره وجود ذرات اورانیوم 
در تاسیسات اعالم نشده، است که تا پیش از 
خرابکاری رژیم صهیونیستی، بدعهدی طرف 
های غربی و خروج یکجانبه آمریکا از برجام، 
دوربین ها و نظارت های آژانس با دقیق ترین 
ابزارها و پیشرفته ترین دستگاه های موجود 

مانند اُلِم در جریان بود.   

**واکنش غرب به ادعاهای آژانس 
بالفاصله پس از انتشار بخش هایی از گزارش 
آژانس بین المللی انرژی اتمی درباره فعالیت 
های هسته ای ایران، اروپا و آمریکا درباره آن 
موضع گیری کرده و درباره آن به اظهار نظر 

پرداختند.
ارتباطات  هماهنگ کننده  کربی«  »جان 
سفید،  کاخ  ملی  امنیت  شورای  راهبردی 
صبر آمریکا برای حصول توافق در وین جهت 
احیای برجام را »بی پایان« ندانست و مدعی 

به  آمریکا،  را  رئیس جمهور  بایدن،  جو  شد 
دنبال »گزینه های دیگری« است تا اطمینان 
حاصل کند در صورت شکست مذاکرات وین 
برای احیای برجام، ایران هرگز به توانایی های 

تسلیحات هسته ای دست نخواهد یافت.
وزارت  سخنگوی  معاون  پاتل«  »ِوندانت 
آژانس  اخیر  گزارش  به  هم  آمریکا  خارجه 
بین المللی انرژی اتمی درباره ایران اشاره کرد 
می دهد  نشان  گزارش  این  که  شد  مدعی  و 
جمهوری اسالمی ایران در حال حاضر مقادیر 
دارد  اختیار  در  باال  غنای  با  اورانیوم  زیادی 
که هیچ استفاده غیر نظامی قابل توجیه نیز 
با بازگشت متقابل به اجرای  برای آن ندارد. 
کامل برجام، ایران می بایست از تمامی ذخایر 

اورانیوم خود خالص شود.

خارجه  وزارت  سخنگوی  لژاندر«  کلر  »آن 
»به  که  کرد  ادعا  ای  بیانیه  در  هم  فرانسه 
شدت نگران« فقدان همکاری ادعائی جاری 
اتمی بوده  انرژی  المللی  با آژانس بین  ایران 
از  پیش  خود  شرکای  با  خصوص  این  در  و 
نشست شورای حکام آژانس در هفته آینده، 

رایزنی خواهد کرد.

** سایه سیاست بر سر گزارش آژانس 
آژانس  از گزارش  انتشار بخش هایی  از  پس 
در  و  ایران  ای  هسته  های  فعالیت  درباره 
»بهروز  ایران،  علیه  ادعاها  تکرار  آن  پی 
اتمی  انرژی  سازمان  سخنگوی  کمالوندی« 
مطالب گزارش فصلی اخیر مدیرکل آژانس را 
تکرار موارد بی اساس قبلی با اهداف سیاسی 
با  بازی  جز  جدیدی  نکته  هیچ  که  دانست 

عبارات برای اهداف خاص ندارد.
متذکر  ایران  اتمی  انرژی  سازمان  سخنگوی 
شد که برخی رسانه های بین المللی با تحریف 
که  عباراتی  مطلوب  به  مصادره  و  تفسیر  و 
شده  تنظیم  مبهم  مدیرکل  توسط  عمدی 
است،  ضرور  غیر  جزئیات  از  مشحون  و 
ابهامات،  این  از  استفاده  با  گذشته  همانند 
فضاسازی های پوچ رسانه ای خود را با هدف 
القا غیرصلح آمیز بودن برنامه هسته ای کشور 

دنبال می کنند.
»محسن نذیری اصل« سفیر و نماینده دائم 
در  المللی  بین  های  سازمان  نزد  کشورمان 
اینکه رویکرد جمهوری  بر  تأکید  با  وین هم 
تعامل  و  همکاری  بر  همواره  ایران  اسالمی 
طرف  از  افزود:  است،  بوده  مبتنی  آژانس  با 
مقابل انتظار می رود تا بی توجه به فشارهای 
سیاسی و سواالت برآمده از شیطنت آفرینی 
سازوکار  هیچ  عضو  که  ثالثی  های  طرف 
ها  ده  میزبان  و  نیستند  آژانس  پادمانی 
ذاتی  وظیفه  به  هستند،  ای  هسته  کالهک 

خود بپردازد.
وی با اشاره به اینکه موضوعات پادمانی میان 
حکام  شورای  قطعنامه  طی  آژانس  و  ایران 
افزود: سه  است،  بسته شده  در سال ۲۰۱۵ 
ادعای پادمانی غیر مهم آژانس نیز مربوط به 
حدود دو دهه قبل است که با این حال، ایران 
با  را  ای  سازنده  و  مناسب  تعامالت  تاکنون 
آژانس و با هدف حل و فصل این آنها به عمل 

آورده است.
و  گفت  در  هم  امیرعبداللهیان«  »حسین 
گوی تلفنی با »وانگ ایی« وزیر امور خارجه 
توافق  به  رسیدن  در  که  کرد  تصریح  چین، 
پایدار همچنان جدی هستیم  و  خوب، قوی 
اما آمریکا باید از کاربرد ادبیات ابهام در متن 
زمان  ترین  کوتاه  در  توافق  تا  بگیرد  فاصله 

ممکن به نتیجه برسد.
با رد یکجانبه گرایی در عرصه  وانگ ایی هم 
های  درخواست  از  حمایت  و  بین المللی 
منطقی ایران در مذاکرات هسته ای، دستیابی 

به حقوق قانونی را حق ایران دانست.

**شروط مصرح و منطقی ایران 
همزمان با آغاز دور جدید مذاکرات لغو تحریم 
از  غربی  های  طرف  سیزدهم،  دولت  در  ها 
همان ابتدای این دور مدعی بودند که ایران 
در مسیر گفت وگوهای احیای برجام در حال 
تعلل است و به واسطه همین ادعا هم ضرب 
ایران  االجل های پی در پی رسانه ای برای 

لحاظ می کردند.

مذاکرات  تیم  نتوانست  فشارها  این  گرچه 
ایران را از اصول خود دور کند اما تعلل یک 
های  خواسته  با  مواجهه  در  غرب  اخیر  ماه 
تعلل  به خوبی طرف  ایران  منطقی و مصرح 

کننده را مشخص می کند. 

ابهام در گفتار و رفتار در حالی  این تعلل و 
آمریکا  مقامات  سوی  از  متداول  شیوه  به 
برقراری  است  معتقد  ایران  که  شده  تبدیل 
مجدد نظام راستی آزمایی پیشین در فعالیت 
های هسته ای نیازمند عمل کردن طرف های 

برجامی به تعهدات خود است.

مذاکره  خارجه  امور  وزیر  تاکید  اساس  بر 
خطوط  از  ذره ای  ایران  ای  هسته  کنندگان 
خطوط  و  کرد  نخواهند  تخطی  نظام  قرمز 
بی اثر  در  انقالب  معظم  رهبر  شده  ترسیم 
روند  ادامه  موازات  به  تحریم ها  کردن 
تاکید رئیس جمهور است و  مذاکرات، مورد 
وزارت امور خارجه با جدیت و اقتدار کامل در 

این مسیر حرکت می کنند.
گرچه گزارش آژانس بین المللی انرژی اتمی، 
ادعاهای تکراری علیه ایران مطرح کرده و به 
ُمسکن این روزهای رژیم صهیونیستی تبدیل 
این  به  نزدیک  های  رسانه  اما  است  شده 
نهاد، به صراحت اعالم می کنند که برخالف 
احتمال صدور  واشنگتن  و  آویو  تل  خواست 
آینده  هفته  جلسه  در  ایران  علیه  قطعنامه 
شورای حکام آژانس بین المللی انرژی اتمی، 
بسیار اندک بوده و این خود به خوبی نشان 
این  اخیر  گزارش  دو  بودن  سیاسی  دهنده 

سازمان است. 
مذاکرات  از  دور  این  در  اسالمی  جمهوری 
را  آژانس  تهدیدات  سایه  تا  است  تالش  در 
به بهانه پرونده پادمانی و ادعاهای متوهمانه 

رژیم صهیونیستی از سر ایران دور کند.
مذاکرات احیای برجام زمانی به نتیجه خواهد 
رسید که آژانس و غرب تصمیم جدی و اراده 
متوهمانه  تهدید  به  دادن  پایان  در  راسخ 
ارجاع پرونده هسته ای ایران به شورای امنیت 
نشان دهند، تحریم ها را با راستی آزمایی لغو 
ایران درباره عدم  به  را  کرده و تضمین الزم 

عهدشکنی ارائه دهند.

این  گفت:  اسالمی  شورای  مجلس  رئیس 
موضوع را بدانید که دشمنان در یمن جنگ 
را به سمت جنگ اقتصادی می برند تا بتوانند 
می  که  آنچه  و  بیاورند،  ستوه  به  را  مردم 
تقویت  شود،  مشکالت  بر  غلبه  باعث  تواند 
روحیه شجاعت، صبر و مقاومت است. محمد 
یمن  انصاراهلل  جنبش  سخنگوی  عبدالسالم 
محمدباقر  با  شهریور(    ۱۹ روز)شنبه  صبح 
قالیباف رئیس مجلس شورای اسالمی دیدار 
و گفت وگو کرد.  رئیس مجلس در این دیدار 
با بیان اینکه ما از استقالل یمن و مذاکرات 
و  کنیم  می  کامل  حمایت  یمنی   - یمنی 
این را یک وظیفه دینی و انسانی می دانیم، 
نیامده  پیش  فرصت  این  البته  اظهارکرد: 
مجموعه  ولی  ببینم،  نزدیک  از  را  یمن  که 
گزارشات و صحنه هایی که از آنجا مشاهده 
ایستادگی،  جهاد،  روحیه  بیانگر  شود،  می 
ملت  و  مردم  تک  تک  ایثارگری  و  شهادت 
یمن و همچنین رزمندگان یمنی است.  وی با 

بیان این که حوادث یمن بسیار شبیه حوادث 
انقالب اسالمی ایران است گفت: دوستان هم 
در  مقاومت  محور  کشورهای  در  ما  نهضتی 
شروع کار با مشکل اداره کشور مواجه نبودند، 
اما ما و شما در شروع کار باید هم کشور را 
اداره می کردیم و هم جنگ را بایستی اداره 
با یاد آوری روزهای نخست  می کردیم. وی 
بعد  که  این  بیان  و  اسالمی  انقالب  پیروزی 
رژیم  و  آمریکا  اسالمی،  انقالب  پیروزی  از 
زمان  در  که  بودند  باور  این  بر  صهیونیستی 
کوتاهی بر ما پیروز شده و بر انقالب ما غلبه 
بنابراین وارد فاز نظامی شدند  خواهند کرد، 

این طراحی، در همان  براساس  تصریح کرد: 
درگیر  را  ما  اسالمی  انقالب  پیروزی  ابتدای 
یک جنگ طوالنی و طاقت فرسا کردند و هر 
ما  به  بیشتری  فشار  رفت،  جلوتر  زمان  چه 
تحمیل شد و تعدادی از نمایندگان مجلس، 
رئیس  و  وزیر  نخست  قضائیه،  قوه  رئیس 
جمهور و بسیاری از مردم و زنان و کودکان 
را در خیابان ها ترور و شهید کردند تا شرایط 

بحرانی برای جمهوری اسالمی ایجاد کنند. 
دیدار  این  در  کشورمان  مقننه  قوه  رئیس 
دشمنان  که  هایی  بحران  رغم  علی  افزود: 
و  مجاهدت  روحیه  کردند،  ایجاد  ما  برای 

عنوان  به  )ره(  خمینی  امام  و  مردم  انقالبی 
این  مردم  که  شد  باعث  انقالب  کبیر  رهبر 
پیروزی  و  کرده  سپری  را  سخت  شرایط 
ادامه  در  البته  کرد:  اضافه  وی  شود.  حاصل 
شیوه  اسرائیل  و  آمریکا  ویژه  به  ما  دشمنان 
جنگ را با کشورمان تغییر دادند و با جنگ 
اقتصادی به دنبال تضعیف فرهنگ و روحیه 
جهاد و شهادت بین مردم هستند.   قالیباف 
با اشاره به تحوالت 8 سال گذشته در یمن 
گفت: رژیم صهیونیستی و آمریکا و سعودی 
موفق  ماه   ۳ طی  که  بودند  باور  این  بر  ها 
خواهند شد که ملت یمن را به زانو دربیاورند 
اما نمی دانستند که روحیه ای که مردم یمن 
در  ایران  مردم  شرایط  همان  همانند  دارند، 
مجلس  رئیس  است.   اسالمی  انقالب  زمان 
شورای اسالمی خاطرنشان کرد: این موضوع 
به  را  جنگ  یمن  در  دشمنان  که  بدانید  را 
بتوانند  تا  برند  می  اقتصادی  جنگ  سمت 

مردم را به ستوه بیاورند.

رئیس مجلس شورای اسالمی:
دشمنان جنگ یمن را 

به سمت جنگ اقتصادی می برند


