
غذا و کاالهای اساسی مردم
 نباید وابسته به ارز بیگانه باشد

امنیت ضامن تداوم پیشرفت ها 
و آسایش مردم است 
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کاالهای  و  غذا  نباید  اینکه  بر  تأکید  با  رئیس جمهور  اول  معاون   
و  جدی  حضور  گفت:  باشد،  وابسته  بیگانه  ارز  به  مردم  اساسی 
پررنگ قوای مقننه و مجریه برای اجرای طرح الگوی کشت نشانگر 
کشور  اساسی  کاالهای  تأمین  راستای  در  حاکمیت  جدی  اراده 
است. محمد مخبر روز دوشنبه در اولین اجالس سراسری الگوی 

کشت محصوالت کشاورزی در محل وزارت جهاد...

دستیار و مشاور عالی فرمانده معظم کل قوا امنیت را ضامن تداوم 
پیشرفت های راهبردی کشور و آسایش مردم دانست و تاکید کرد: 
نیروهای مسلح و پلیس مقتدر اجازه نخواهند داد امنیت درون زا 
و پایدار کشور و مردم عزیز ایران برابر فتنه دشمنان خدشه دار 
شود.  سردار سرلشکر پاسدار سید یحیی صفوی دستیار و مشاور 

عالی فرمانده معظم کل قوا در همایش نهضت خاطره گویی....
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1000 نیازمند کهگیلویه و 
بویراحمدی صاحب خانه می شوند

ُمسکن ها؛ 
پرمصرف ترین دارو 

در جهان 

مدیرکل امور عشایر کهگیلویه و بویراحمد :

محدودیتی برای خرید دام های 
پرواری عشایر استان وجود ندارد

گفت:  بویراحمد  و  کهگیلویه  عشایر  امور  مدیرکل 
استان  عشایر  پرواری  دام  تضمینی  خرید  برای 
جمع  در  آذرفر  فضل اهلل  ندارد.  وجود  محدودیتی 
با وزن  دام های گوسفند  اظهار داشت:  خبرنگاران، 
40 تا 55 کیلوگرم از دامداران عشایری خریداری 

می شود و در این زمینه محدودیتی وجود ندارد.
وی عنوان کرد: برای خرید مازاد دام عشایر هنوز 
ارسال نشده و پیگیر هستیم، خرید  دستورالعملی 
این نوع دام هم در دستور کار سازمان امور عشایر 
اینکه در سال  به  اشاره  با  آذرفر  قرار گیرد.  کشور 
بین  دامی  نهاد  تن  هزار   220 از  بیش  گذشته 

دامداران استان توزیع شد، افزود: امسال با...

سخنگوی وزارت امور خارجه گفت: کشورهای 
به مسائل  را  اروپایی و آمریکا روند مذاکرات 
داخلی  دادند،موضوع  ارتباط  ایران  در  اخیر 
است،  ایران  ملت  و  دولت  به  مربوط  ایران 
امور  در  کشوری  هیچ  داد  نخواهیم  اجازه 

داخلی ایران دخالت کند.
خارجه  امور  وزارت  سخنگوی  کنعانی  ناصر 
در نشست خبری روز دوشنبه با خبرنگاران، 
هفته  وحدت  گفت:  هفته  تبریک  ضمن 
مبانی  بر  تمرکز  و  مودت  و  دوستی  برادری، 
همه  از  اسالمی  امت  بین  مشترک  اصول  و 
گرایش ها را  خدمت امت اسالمی و به همه 
میکنم.  عرض  تبریک  اسالمی  کشورهای 
امت  برای  است  خوبی  فرصت  هفته  این 
از  و  تاکید کرده  اسالمی که روی مشترکات 
و  اصول  ما  اینکه  و  کنند  دوری  اختالف نظر 
تمرکز  صورت  در  که  داریم  مشترکی  مبانی 
بر آنها از اختالفات بی نیاز هستیم و می توانیم 
از ظرفیت های کشورهای اسالمی برای تامین 
به  پایبند  و  کنیم  استفاده  اسالمی  امت 
باشیم  اسالم  مبین  دین  ارزشمند  آموزه های 

و ارزش های دینی را ترویج کنیم.
به  پاسخ  در  خارجه  امور  وزارت  سخنگوی 
سوالی در مورد اقدامات وزارت خارجه درباره 
مذاکرات رفع تحریم ها گفت:  در بحث مباحث 
مربوط به مذاکرات و گفت وگوها بارها در این 
جلسه هم اعالم شده و آقای امیرعبداللهیان 
تاکید  مجددا  اخیرا  هم  خارجه  امور  وزیر 
ایران  اسالمی  جمهوری  رویکرد  که  کرده اند 
است  مذاکره  مسیر  به  پایبندی  همچنان 
و  پایدار  که  توافقی  به  دستیابی  منظور  به 
اسالمی  جمهوری  اساسی  منافع  متضمن 
ایران باشد و منافع ملت ایران را تامین کند و 

در عین حال توافق پایدار و ماندگاری باشد.
تاکید  مورد  بارها  موضع  این  افزود:  کنعانی 
در  اخیرا  و  است  ایران  اسالمی  جمهوری 
کشورمان  خارجه  امور  وزیر  گفت وگوی 
بورل  آقای  اروپا  اتحادیه  عالی  نماینده  با 
مجددا مورد تاکید قرار گرفت که اینکه ایران 

همچنان پایبند به مسیر مذاکره است. ...

استان  خمینی)ره(  امام  امداد  کمیته  مدیرکل 
نیازمند تحت  بویراحمد گفت: یک هزار  و  کهگیلویه 

پوشش این نهاد انقالبی صاحب خانه می شوند.
با  داشت:  اظهار  خبرنگاران  جمع  در  مبشری  قباد 
توجه به برنامه ریزی های انجام شده یک هزار مسکن 
و  مسکن  و  مستضعفان  بنیاد  فتح،  سپاه  همکاری  با 
شهرسازی برای نیازمندان تحت پوشش کمیته امداد 
امام خمینی)ره( احداث می شود. وی با اشاره به اینکه 
است،  ساخت  حال  در  اکنون  هم  مسکن  تعداد  این 
خانواده های  برای  خانه  هزار  کرد: ساخت سه  عنوان 

مددجو در چهار سال نخست دولت سیزدهم....

مدیر کل کمیته امداد امام خمینی استان وعده داد؛ 
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فرمانده انتظامی باشت خبر داد:

بیش از چهار میلیارد ریال 
کاالی قاچاق در باشت 

کشف شد
فرمانده انتظامی باشت گفت:

 رئیس پلیس فتا نسبت به 
اجاره کارت های بانکی 

افراد هشدار داد

اجازه دخالت در امور 
داخلی ایران را نمی دهیم
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مدیر کل دامپزشکی کهگیلویه و بویراحمد هشدار داد؛

فعالیت 200 مرکز
 غیر مجاز دام  در استان 
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واقعیت،  انعکاس  در  تاخیر  اینکه  بیان  با  کشور  امنیت  شورای  دبیر 
نکردن  بازداشت  درباره  کرد،  امینی  مهسا  حادثه  اول  روایتگر  را  دشمنان 
اینستاگرام  مدیران  محاکمه  و  شاکرمی  نیکا  خودکشی  ورزشکاری،  هیچ 

توضیحاتی را ارائه کرد.
سید مجید میراحمدی که پس از حادثه درگذشت مرحومه مهسا امینی، 
از سوی وزیر کشور  مسئول بررسی کامل این پرونده شد روز دوشنبه در 
نشست خبری در وزارت کشور گفت: درحال برگزاری مراسم اربعین بودیم 

که به من ابالغ شد و بالفاصله کار را شروع کردم.
دبیر شورای امنیت کشور تصریح کرد: جدای از مسیر پزشکی قانونی کار 
خود را شروع کردم و تحقیقات خود از جمله بررسی کل سوابق پزشکی 
مهسا امینی را آغاز و جمع آوری دوربین های شهری مسیر تردد مرحومه 
را در خواست کردیم و از مسووالن اطالعاتی خواستیم نظرات و اسناد و 
و  فراجا  اطالعات  حفاظت  از  همچنین  کنند.  اعالم  ما  با  را  خود  مدارک 
به ما اعالم  را  نتایج تحقیقات خود  از دستگاه قضایی خواستیم  همچنین 

کنند.
سه  حضور  با  را  پزشکی  مستقل  کمیته  این،  بر  عالوه  افزود:  میراحمدی 
پزشک بخش خصوصی تشکیل دادیم که متخصصان قلب و عروق و مغز 
و اعصاب و رادیولوژی بودند. سوابق درمانی و اولیه را از بیمارستان کسری 

گرفتیم.

سندی جدید از سابقه بیماری مهسا امینی 
وی گفت: امجد پدر مهسا امینی که کارمند سازمان تامین اجتماعی بود 
درباره  مکاتبه ای  کردستان  اجتماعی  تامین  مدیرکل  با   ۹5 شهریور  یکم 
باید تحت  نوشته که دخترش  او  انجام می دهد می کند.  مریضی دخترش 
کنترل و مراقبت باشد و هر ماه به تبریز مراجعه کند و در این نامه خواستار 

ماندن در کنار دخترش شده بود.
معاون وزیر کشور افزود: در نتیجه همه تالش ها گزارش نهایی ما آماده و 
تقدیم وزیر کشور شد. همچنین کمیته پزشکی اعالم کرد فوت مهسا امینی 
بر اثر مرگ مغزی نبوده است. بعد از آن با اتفاقاتی مواجه شدیم که کشور 

را بیش از 20 روز درگیر کرده است.
میراحمدی در ادامه با اشاره به بازداشت شدگان حوادث اخیر گفت: آنچه 
در اعترافات دستگیرشدگان محرز است هدایت، حمایت، پشتیبانی و بهره 

برداری مشهود دشمنان در این موضوع است.
ایجاد  این موضوع که دشمن به دنبال  با طرح  دبیر شورای امنیت کشور 
گفت:  بود،  آن  علت  امینی  مهسا  مرگ  و  بود  کشور  علیه  روانی  عملیات 
رمز  اسم  امینی  فوت  که  نرسیدیم  نتیجه  این  به  خود  بررسی های  در  ما 
این جریانات است و پزشکی قانونی هم با انجام معاینات سم شناسی این 
فرضیه را رد کرد اما این موضوع محرز است که به دلیل تاخیر 4۸ ساعته 
توانستند  دشمنان  فراجا،  شده  منتشر  فیلم  و  ماجرا  واقعیت  انعکاس  در 
ظرفیت  و  برانگیزند  را  احساسات  شدت  به  و  باشند  موضوع  اول  روایتگر 
فضای مجازی و شبکه های ماهواره ای فارسی زبان را پشت این برانگیختگی 

آوردند.
وی افزود: دشمن با عملیات روانی بر روی گشت ارشاد موجب برانگیختگی 
احساسی و در مرحله بعد احساس خشم جامعه شد موضوعی که به شدت 
جوانان  در  خشم  احساس  تشدید  باعث  بطوریکه  بود  شده  کار  آن  روی 
شدند. وقتی این خشم به خیابانها آورده شود گسترش ناامنی و بی ثباتی 

را در پی دارد.
چه  نیست  مهم  آنها  برای  که  دیدیم  هم  اعترافات  در  افزود:  میراحمدی 
کسی کشته، کجا تخریب و غارت می شود بلکه مهم این بود که هر کسی 
که می توانند بکشند و هر جا هم که باشد تخریب و غارت کنند و شیعه و 
سنی و چادری و بی چادری مهم نبود. آنها برای استفاده از ظرفیت قومی 

تالش زیادی کردند.

کشته سازی یکی از پروژه های جدی دشمنان است
وی کشته سازی را یکی از پروژه های جدی دشمنان عنوان کرد و در ادامه 
مقابل  را  اسم مهسا  به  لرستانی  ای گفت: جنازه یک دختر  نمونه  با ذکر 
بیمارستانی در اصفهان انداختند تا تحریک کنند اما پدر این دختر گفت که 
دخترش به دست نیروی انتظامی کشته نشده است. تاکنون بیش از 20 نفر 
به دست آنها درخارج از صحنه اعتراض کشته شده است. در غائله زاهدان 
اموال زیادی از مردم به یغما رفت و به دنبال جنگ اقوام بودند و یک نبرد 

ترکیبی را پیاده کردند.
عملیاتی  هر  برای  و  ساماندهی  تیم هایی  ماجرا  این  در  افزود:  میراحمدی 
قیمت هایی تعیین کرده بودند و پول بسیار کالنی به صحنه آوردند تا افراد 

را به صحنه بیاورند و هر عملیاتی که می خواهند انجام دهند.
کشور  علیه  قبال  آنچه  دشمنان  کرد:  تاکید  کشور  وزارت  امنیتی  معاون 
تجهیز و آماده کرده بودند به بهانه درگذشت مهسا امینی  کار خود را شروع 
کردند. اجرای طراحی و برنامه ریزی دشمن با فوت مهسا امینی به جریان 

افتاد که در این ماجرا خسارت های بسیار سنگینی به ملت وارد شد.
وی با ارائه آماری از این خسارت ها افزود: ۱۷۸ بانک تخریب شد یا سوخت؛ 
به ۳5 مکان دولتی خسارت وارد شد، ۳0 مکان خصوصی تخریب شد به 
بیش از ۳0 اماکن مذهبی حمله شد و ۱۱۷ خودروی شخصی و 50 دستگاه 

موتورسیکلت مردم در آتش سوخت.
و  مدارس  تعطیلی  را  کردند  دنبال  دشمنان  که  بعدی  مساله  میراحمدی 

دانشگاه عنوان و بیان کرد: برای دانش آموزان، والدین، دانشجویان، معلمان 
و استادان پیامک ارسال و آنان را درصورت رفتن به کالس، تهدید جانی 

کردند.

همه مدارس و دانشگاهها باز است
هفته  یک  که  شریف  دانشگاه  جز  کرد:  تاکید  کشور  امنیت  شورای  دبیر 
غیر حضوری شد، بقیه دانشگاهها به فعالیت ادامه می دهند و ۱00 درصد  

مدارس کشور هم فعال است.
مراکز  و  دانشگاهها  تعطیلی  برای  دشمن  طرح  اینکه  بیان  با  میراحمدی 
آموزشی شکست خورد، گفت: طرح خود را به اعتصاب بازار کشاندند که 2 
روز قبل در بازار تهران اتفاق افتاد و هر کسی می خواست در بازار فعالیت 
کند تهدید کردند. خوشبختانه االن فعالیت های اقتصادی بازارهای سراسر 

کشور جریان دارد.
محیط  داشتن  نگه  متشنج  می کنند  دنبال  که  بعدی  مساله  افزود:  وی 
دانشجویی است تا از بستر دانشگاها بار دیگر آشوب را به خیابان ها بکشانند. 
در روزهای گذشته تجمع دانشجویی سیر نزولی یافته و خود دانشجویان 
نسبت به این قضیه و شرایط معترضند و از مسئوالن دانشگاه مطالبه دارند 

تا شرایط درس خواندن آنها فراهم شود.

اقدامات خصمانه کشور حامی شبکه ایران اینترنشنال 
بی پاسخ نمی ماند

دبیر شورای امنیت کشور با اشاره به فعالیت رسانه های بیگانه فارسی زبان 
که  کنند  می  منتشر  را  مسائل  این  طوری  زبان  فارسی  رسانه های  گفت: 
انگار نظام سقوط کرده است. اقدامات سردمداران کشوری که شبکه ایران 
اینترنشنال را حمایت و پشتیبانی می کند، خصمانه و علیه امنیت ملی است 
و جمهوری اسالمی از کنار آن نخواهد گذشت و بدانند که اقدام آنها بی 
پاسخ نمی ماند. میراحمدی هشدار داد که آنها از صبر و نجابت ایران نباید 
سو استفاده کنند و بدانند این اتاق عملیات جنگی را باید تعطیل کنند و 

گرنه باید پاسخگوی اقدامات خود علیه ملت ما باشند.
علی دایی سرمایه کشور ماست 

معاون وزیر کشور درباره توقیف گذرنامه علی دایی و چند هنرمند دیگر 
گفت: علی دایی سرمایه کشور است و او را دوست داریم. همانطور که برای 
برافراشته شدن پرچم جمهوری اسالمی تالش کرده همچنان او عزت این 
افتاد بالفاصله اصالح شد و گذرنامه اش  اتفاقی که  پرچم را می خواهد و 
را تحویل دادند. همچنین گذرنامه همایون شجریان هم تحویل داده شد.  

میراحمدی تاکید کرد: سیاست وزیر کشور همدلی، همگرایی و یکپارچگی 
است  کشور  کردن  تکه  چند  و  تفرفه  دنبال  که  است  دشمنی  علیه  ملت 
بنابراین نمی خواهیم کسی که خطا کرده مجازات شود اما کسی که اصرار 
به خطا دارد خودش حسابش را از ملت جدا کرده است. وی با اشاره به آغاز 
لیگ برتر فوتبال ابراز امیدواری کرد بازیها با شور برگزار شود. دبیر شورای 
امنیت کشور گفت: اما به دلیل نگرانی های امنیتی و کشته سازی دشمنان 
فوتبالیست ها،  امنیت جانی  تامین  و  ورزشگاهها  در  نفوذی  عوامل  نبود  و 
بازی ها بدون حضور مردم برگزار می شود که امیدواریم به زودی این بازی ها 

پرشور برگزار شود.

کتایون ریاحی احضار شد اما خود را معرفی نکرد
میراحمدی همچنین درباره یکی از هنرمندان گفت: کتایون ریاحی احضار 
شده اما هنوز خود را معرفی نکرده است. او جرایمی مرتکب شد که بایددر 
دستگاه قضایی پاسخگو باشد و مهلت معرفی او تمام شود و دستگاه قضایی 

ورود می کند.

ورزشکار بازداشتی نداریم 
دبیر شورای امنیتی کشور با بیان اینکه ورزشکار بازداشتی نداریم، گفت: به 
برخی فوتبالیست ها تذکراتی داده شد مانند حسین ماهینی که بازداشت 
شد و به اشتباه خود پی برد و فرصتی برای اصالح اشتباهات خواست که 

این فرصت به او داده شد.
میراحمدی گفت: ایران با جانفشانی نیروهای خود بر توطئه و خیال خام 

براندازی غلبه کرد و پوز دشمنان را به خاک مالید.
میان  در  مزدوران  وجود  به  توجه  با  کردند  تالش  ما  نیروهای  افزود:  وی 
جمعیت با هدف کشته سازی و ایجاد خسارت به مردم، در نهایت نجابت و 
هوشمندی عمل کردند تا دشمنان به هدفشان یعنی کشته سازی نرسند. 
همچنین مردم هم به صحنه آمدند و دو بار در راهپیمایی و همچنین در 

مراسم تشییع شهدا شرکت کردند.
معاون وزیر کشور یادآور شد: مردم توجه داشته باشند این آخرین عملیات 

دشمن نیست و هوشیاری مردم می تواند این توطئه ها را خنثی کند.
برانگیخته  آنها  احساسات  ای که  امنیت کشور عده  دبیر شورای  به گفته 
شد و انگیزه تقابل با نظام، ناامن سازی و غارت اموال مردم را نداشتند آزاد 
شدند اما افرادی که عوامل اصلی و هدایتگر اغتشاشات بودند و ماموران را 
شهید کردند از اول هم سیستم قضایی گفته بود به هیچ وجه آزاد نمی شوند 

تا دادگاهشان برگزار شود.
ایجاد خسارت  به هر میزانی که در  براینکه هر کس  تاکید  با  میراحمدی 
نقش داشته باشد دستگاه مسئول و سیستم قضایی به سراغ آنها می رود، 
افزود: کسی که در فضای مجازی مردم را به اغتشاش، حمله و برانگیختگی 
احساسات و همچنین در ایجاد تنفر و خشم تهییج می کند، همان مسیر 
دشمن را می رود و حتما باید پاسخگوی اعمال خود باشد مگر اینکه نظام 

به آنان فرصت دهد رویه خود را اصالح کنند.
انتظامی وزارت کشور خاطرنشان کرد: االن کسی که به  معاون امنیتی و 
اغتشاشات می آید دیگر براساس احساسات این کار را نمی کند در اتفاقات 
دستور  تا  بودند  گرفته  پول  ناامنی  برای  ای  شده  اجیر  افراد  تهران  بازار 
آزاد  قطعا  محاکمه  زمان  تا  افراد  این  کنند.  پیاده  را  دشمن  عملیاتی 

نمی شوند و مجازات سختی برای آنها پیش بینی شده است.

کشوری که ۳۰۰ هزار شهید داده امنیتش شوخی بردار نیست
بردار  شوخی  داده  شهید  هزار   ۳00 که  کشوری  امنیت  شد:  یادآور  وی 
نیست. کشورهایی چون سوریه و افغانستان که امنیت خود را از دست داده 
و بی ثبات شده اند دیگر روی امنیت را نمی بینند. امنیت کشور با اعتراض 
سنندج  در  گفت:  هم  سنندج  وقایع  درباره  میراحمدی  دارد.  فرق  صنفی 
اقدامات مسلحانه ای توسط گروهک ها روی داد که اعضای گروهک تجزیه 
طلب کومله با سالح جنگی میان افراد آمدند و 2 نفر را از پشت زدند و 
کشتند و این کشته سازی بود و اینها به بسبجیان و نیروهای مسلح هم 
شلیک و 4 نفر را مجروح کردند و یک نفر را هم به شهادت رساندند و از 
صبر و خویشتنداری ماموران امنیتی سو استفاده کردند. علت طوالنی شدن 
مساله سنندج ورود مسلحانه گروههای تجزیه طلب کومله بود. همچنین 
در زاهدان  گروهکهای تجزیه طلب اقدام مسلحانه داشتند که االن وضعیت 

خوبی حاکم است.
وی با اشاره به وضعیت دانشگاه صنعتی شریف گفت: عالقه مندیم هر چه 
زودتر کالس های دانشگاه شریف حضوری شود چون دانشجویان مایلند هر 

چه زودتر سر کالس درس حاضر باشند البته االن آموزش مجازی است.

دبیر شورای امنیت کشور مطرح کرد:

تاخیر در انعکاس واقعیت، دشمنان را روایتگر اول حادثه مهسا امینی کرد



مفقودی 
 )FAW( سند و برگ سبز خودروی سواری فائو
تیپ B ۳0  مدل ۱۳۷۹  رنگ سفید روغنی به 

شماره موتور CA4GB۱62۹۸۷۱6  و 
  NAGS۸CE25JA46۸۳۳4 شاسی  شماره 

و شماره انتظامی 4۳۷ ج ۸۱ ایران 4۹ 
بنام ثریا علی نژاد نصرآباد فرزند نوراهلل

 به شماره ملی 42۳۱۷۷6660 مفقود گردیده
 و از درجه اعتبار ساقط است.
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بیش از چهار میلیارد ریال کاالی 
قاچاق در باشت کشف شد

کاالی  ریال  میلیارد  چهار  گفت:  باشت  انتظامی  فرمانده 
قاچاق امسال در این شهرستان کشف شد که نسبت به مدت 

مشابه سال گذشته ۳0 درصد افزایش داشته است. 
آرایشی،  خانگی،  لوازم  افزود:  مسعودجو  علی  سرهنگ 
بهداشتی و خوراکی از مهمترین کاالهای کشف شده امسال 
در این شهرستان است. وی بیان کرد: میزان کشف کاالی 
درصد   ۳0 گذشته  مشابه  مدت  به  نسبت  امسال  قاچاق 

افزایش یافته است. 
راستا  20 دستگاه خودروی  این   داد: در  ادامه  مسعودجو 
حامل کاالی قاچاق امسال در این شهرستان توقیف و 25 
نفر قاچاقچی نیز دستگیر شده است. وی کاهش ۱0 درصدی 
تماس با ۱۱0 پلیس، کاهش هفت درصدی سرقت، افزایش 
۷0 درصدی طرح ارتقا امنیت اجتماعی، کاهش ۱0 درصدی 
نزاع های دسته جمعی را از دیگر اقدامات نیرو انتظامی در 

سالجاری اعالم کرد. 
مسعودجو با بیان اینکه در زمینه خودروهای شیشه دودی 
به بیش از 205 راننده تذکر داده شد ابراز کرد: دودی کردن 
شیشه ها میزان سوانح را افزایش می دهد و این اقدام موجب 
همچنین  و  شده   شب  در  ویژه  به  راننده  دید  محدودیت 
دیدن  برای  ها  آینه  و  نقلیه  وسیله  مجاور  به  راننده  تسلط 

خودروهای عبوری محدود و کم می شود.
پالک  نباید  وجه  هیچ  به  رانندگان  اینکه  بر  تاکید  با  وی 
خودرو را مخدوش کنند گفت: کثیف بودن پالک تخلف بوده 
اما مخدوش کردن آن جرم محسوب شده و عالوه بر توقیف 
وسیله نقلیه، مالک آن به دستگاه قضایی ارجاع داده می شود.

۷۸هزار مترمکعب آب از منابع 
زیرزمینی استان صرفه جویی شد

ای  منطقه  آب  شرکت  برداری  بهره  و  حفاظت  دفتر  مدیر 
کهگیلویه و بویراحمد گفت: ۷۸ هزار مترمکعب آب در سال 
آبی ۱400-۱40۱ از پر و مسدود کردن چاه های غیرمجاز 

در این استان صرفه جویی شده است. 
مسلوب  و  پر  از  آب  میزان  این  افزود:  فرد  خلقی  مهدی 
المنفعه نمودن ۷۱حلقه چاه غیرمجاز در مناطق مختلف این 

استان صرفه جویی شد.
وی بیان کرد:  4۸۷ حلقه چاه فاقد پروانه در مناطق مختلف 
المنفعه شده است. خلقی  پر و مسلوب  تاکنون  استان  این 
فرد اظهار داشت: پر و مسلوب المنفعه شده  این تعداد چاه 
ها موجب صرفه جویی بیش از ۱۱ میلیون و۹6۸  هزار متر 

مکعب آب شده است. 
وی ابراز کرد:  ساالنه بیش از ۱0۸ میلیون متر مکعب آب 
از سفره های زیر زمینی استان تخلیه می شود.  مدیر دفتر 
و  ای کهگیلویه  برداری شرکت آب منطقه  بهره  و  حفاظت 
بویراحمد گفت: بیش از 2هزار و ۸50 چاه مجاز در زمینه 
های کشاورزی، صنعت و شرب در مناطق مختلف این استان 

وجود دارد. 
لیشتر،  جعفر،  امامزاده  باشت،  دشت  کرد:  تصریح  وی 
کالچو، دهدشت، دشتروم و یاسوج از جمله دشت های مهم 

کهگیلویه و بویراحمد است.
خلقی فرد  پر و مسدود کردن چاه های غیرمجاز و نصب 
دست  در  های  برنامه  مهمترین  را  هوشمند حجمی  کنتور 
در  بارش ها  کاهش  گفت:  و  کرد  اعالم  شرکت  این  اجرای 
سفره های  آب  سطح  افت  سبب    ۱40۱-۱400 آبی  سال 

زیرزمینی شده است. 
مناسب  کشت  الگوی  کشاورزان  رود  می  انتظار  گفت:  وی 
را رعایت و از هرگونه برداشت بی رویه و غیرمجاز، بویژه از 

منابع زیرزمینی خودداری نمایند.
و  مساحت  درصد  یک  بودن  دارا  با  بویراحمد  و  کهگیلویه 
برخورداری  علت  به  ایران  غربی  جنوب  در  کشور  جمعیت 
روان  از  درصد   ۱0 از  بیش  مساعد  هوایی  و  آب  شرایط  از 
آب های کشور معادل ۱0 میلیارد متر مکعب آب را به خود 

اختصاص داده است. 
ساالنه هشت میلیارد متر مکعب آب در کهگیلویه و بویراحمد 
تولید که تنها ۱۳ درصد آن در این استان مصرف می شود. 
میلیارد   2  ، کشاورزی  جهاد  سازمان  برآوردهای  براساس 
مترمکعب آب برای مصرف کشاورزی کهگیلویه و بویراحمد 

در افق بلند مدت مورد نیاز است.

مدیر کل دامپزشکی کهگیلویه و بویراحمد هشدار داد؛

فعالیت 200 مرکز غیر مجاز دام
 در استان 

کشتار  افزایش  بویراحمد  و  کهگیلویه  دامپزشکی  مدیرکل 
غیر مجاز دام در این استان بویژه در کنار جاده ها را نگران 
مختار  هستیم.  مردم  نگران سالمت  گفت:  و  دانست  کننده 
رجایی فرد در جمع خبرنگاران اظهار داشت: مراکز غیرمجاز 
و  می اندازد  خطر  به  را  مردم  سالمت  استان  در  دام  کشتار 
انتظار می رود مردم از خرید از مراکز بین راهی عرضه کشتار 

غیرمجاز دام خودداری کنند. 
استان  در  دام  مجاز  غیر  مرکز  فعالیت 200  عنوان کرد:  وی 
تهدیدی برای انتقال ۸00 بیماری مشترک بین انسان و دام 
گوشت  فراورده های  طریق  از  بیماری ها  این  انتقال  و  بوده 
مردم   براینکه  تاکید  با  رجائی فر  می شود.  منتقل  دامی  خام 
دامپزشکی  مهر سازمان  یا  و  برچسب  فاقد  از خرید گوشت  
خودداری کنند، افزود: سازمان دامپزشکی به دنبال تعطیلی 
ساماندهی  ما  و هدف  نیست  مجاز  غیر  عرضه کشتار  مراکز 

این مراکز بوده است. 
کرد:  خاطرنشان  بویراحمد  و  کهگیلویه  دامپزشکی  مدیرکل 
در  را  خود  کشتار های  می شود  درخواست  قصاب ها  این  از 
کشتارگاه ها انجام دهند تا نظارت بر ذبح شرعی و بهداشتی 
بر روی آن ها صورت بگیرد تا مصرف کننده با فراغ بال بهتری 

از این فراورده خام استفاده کند.

مدیر کل کمیته امداد امام خمینی )ره( عنوان کرد: 

1000 نیازمند کهگیلویه و بویراحمدی 
صاحب خانه می شوند

و  کهگیلویه  استان  خمینی)ره(  امام  امداد  کمیته  مدیرکل 
نهاد  این  پوشش  تحت  نیازمند  هزار  یک  گفت:  بویراحمد 

انقالبی صاحب خانه می شوند.
به  توجه  با  داشت:  اظهار  خبرنگاران  جمع  در  مبشری  قباد 
همکاری  با  مسکن  هزار  یک  شده  انجام  برنامه ریزی های 
برای  شهرسازی  و  مسکن  و  مستضعفان  بنیاد  فتح،  سپاه 
نیازمندان تحت پوشش کمیته امداد امام خمینی)ره( احداث 
می شود. وی با اشاره به اینکه این تعداد مسکن هم اکنون در 
برای  خانه  هزار  کرد: ساخت سه  عنوان  است،  حال ساخت 
خانواده های مددجو در چهار سال نخست دولت سیزدهم در 
کهگیلویه و بویراحمد پیش بینی شده که هم اکنون ساخت 

یک هزار واحد آن در دست اجرا است.
مدیرکل کمیته امداد امام خمینی)ره( کهگیلویه و بویراحمد 
پوشش  زیر  مددجویان  از  نفر   ۳۷0 و  هزار  سه  کرد:  بیان 
کمیته امداد این استان بدون مسکن و یا زمین برای ساخت 
خانه هستند.  مبشری تصریح کرد: این تعداد شامل 2 هزار و 
۸5 نفر ساکن مناطق شهری و یک هزار و 2۸5 نفر نیز ساکن 

روستاهای استان کهگیلویه و بویراحمد هستند. 
جمعیت  با  خانوار   ۱26 و  هزار   4۷ کرد:  خاطرنشان  وی 
۱۱۳ هزار و 4۸5 نفر زیر پوشش کمیته امداد امام خمینی 
امداد  کمیته  مدیرکل  هستند.   بویراحمد  و  کهگیلویه  )ره( 
کهگیلویه و بویراحمد به ارائه خدمات فرهنگی به مددجویان 
اشاره  امسال  مردادماه  پایان  تا  گذشته  سال  شهریورماه  از 
 ۷۱6 و  میلیارد  هشت  از  بیش  زمینه  این  در  افزود:  و  کرد 
و  دانش آموزان  به  تحصیلی  هزینه  کمک  تومان  میلیون 
و  هزار  و ۱۸  است  پرداخت شده  تحت حمایت  دانشجویان 
62 نفر از مددجویان از آموزش های خانواده و مشاوره ای این 
و ۳4۹  میلیارد  پرداخت ۸6  بهره مند شده اند. مبشری  نهاد 
را  مددجویان  از  نفر  به ۹۷04  کارگشایی  وام  تومان  میلون 
گذشته  سال  دولت  هفته  در  امداد  کمیته  اقدامات  دیگر  از 
تا پایان مردادماه اعالم و اظهار کرد: تسهیالت قرض الحسنه 
نیازمندان  ضروری  هزینه های  تأمین  به منظور  کارگشایی 
مشکالت  حل  و  ازدواج  مسکن،  درمان،  تحصیلی،  جمله  از 

معیشتی پرداخت می شود.

محدودیتی برای خرید دام های پرواری 
عشایر استان وجود ندارد

مدیرکل امور عشایر کهگیلویه و بویراحمد گفت: برای خرید 
تضمینی دام پرواری عشایر استان محدودیتی وجود ندارد.

دام های  داشت:  اظهار  خبرنگاران،  جمع  در  آذرفر  فضل اهلل 
عشایری  دامداران  از  کیلوگرم   55 تا   40 وزن  با  گوسفند 

خریداری می شود و در این زمینه محدودیتی وجود ندارد.
وی عنوان کرد: برای خرید مازاد دام عشایر هنوز دستورالعملی 
ارسال نشده و پیگیر هستیم، خرید این نوع دام هم در دستور 

کار سازمان امور عشایر کشور قرار گیرد.
از 220 هزار  اینکه در سال گذشته بیش  به  اشاره  با  آذرفر 
تن نهاد دامی بین دامداران استان توزیع شد، افزود: امسال با 
توجه به اینکه نرخ ارز آزاد شده، نهاده های دامی هم با قیمت 
توزیع  برای  و هیچ مشکلی  دامداران عرضه می شود  به  آزاد 

نهاده های دامی با قیمت آزاد در استان وجود ندارد.
مدیرکل امور عشایر استان کهگیلویه و بویراحمد با بیان اینکه 
کنسانتره  کارخانه  در  اکنون  هم  یارانه ای  نرخ  با  کنسانتره 
دشت روم به دامداران عرضه می شود، بیان کرد: تا یک ماه 
دیگر کنسانتره با قیمت دولتی بین دامداران توزیع می شود.

آذرفر با بیان اینکه عشایر باید دام های خود را بیمه کنند تا 
مشمول دریافت خدمات ارائه شده از سوی اداره امور عشایری 
اصلی  دغدغه های  از  یکی  هم  دام ها  بیمه  داد:  ادامه  شوند، 
در طول سال حوادث  داد:  ادامه  وی  است.  عشایری  جامعه 
هم  عشایر  می طلبد  که  می افتد  اتفاق  نشده ای  پیش بینی 
داد  اتفاقی رخ  اگر  بیمه کنند که  را  دام هایشان  و هم  خود 
امور عشایر  بیمه ای شوند. مدیرکل  غرامت  دریافت  مشمول 
امور  اینکه سازمان  به  اشاره  با  بویراحمد  استان کهگیلویه و 
عشایر برنامه بیمه رایگان عشایر استان را در دستور کار قرار 
داده و در حال پیگیری است، گفت: در صورت تامین منابع 
مالی این طرح، کار بیمه رایگان عشایر از طریق صندوق بیمه 
روستاییان و عشایر صورت می گیرد. وی خاطرنشان کرد: در 
بحث بیمه دام ها، طبق قانون برنامه ششم توسعه باید دام های 
عشایر بیمه اجباری شوند تا در صورت بروز خسارت غرامت 
دریافت کنند. آذرفر با اشاره به اینکه عشایر از اجرای طرح 
بیمه دام های خود استقبال نمی کنند، تاکید کرد: عشایر به 
فکر بیمه دام های خود باشند چرا که اگر اتفاقی رخ داد تنها 
دام هایشان  که  شد  خواهد  کسانی  مشمول  خدمات رسانی 

بیمه کرده باشند.

کارآفرینی  جمله  از  مختلف  های  بانک 
امید، مسکن ، کشاورزی ، قرض الحسنه 
بنگاه  عنوان  به  تعاون  توسعه  و  مهرایران 
در  اشتغالزایی  پیشتاز  اقتصادی  های 
کهگیلویه و بویراحمد همزمان با نخستین 
از  بیش  سیزدهم  دولت  فعالیت  سال 
بانکی  تسهیالت  ریال  میلیارد  ۳0هزار 

پرداخت کرده اند.
تسهیالت بانکی مذکور برای رونق اشتغال 
در  متوسط  و  کوچک  وکارهای  کسب 
 ، مسکن   ، همچون  مختلفی  های  بخش 
کشاورزی و گردشگری به عنوان ظرفیت 
تزریق  استان  این  در  اشتغال  اصلی  های 
افزون بر فراهم  شده  است که می تواند 
رونق  به  مستقیم  اشتغال  زمینه  کردن 

تولید کمک کنند.
پرداخت  بخش خصوصی  گذاران  سرمایه 
وام های بانکی را مهمترین راهکار توسعه 
در  ویژه  به  گذاری  سرمایه  و  اشتغال 
مناطق کمتر توسعه یافته چون کهگیلویه 
دلیل  همین  به  دانند  می  بویراحمد  و 
فعاالن این عرصه انتظار دارند با ادامه روند 
کنونی به کاهش نرخ بیکاری کمک کنند.

بانک مسکن در اجرای 
طرح نهضت ملی مسکن پیشرو است

 مدیر شعب بانک مسکن استان کهگیلویه 
و بویراحمد گفت: این بانک در استان به 
عنوان بانک توسعه ای و تخصصی همواره 
در اجرای سیاست های دولت ها از جمله 
دولت سیزدهم پیشقدم بوده و این مهم به 
وضوح در اجرای طرح های مسکن مهر و 
هم اینک در طرح نهضت ملی مسکن قابل 

مشاهده است.
دولت  داشت:  اظهار  اکبری   محمد 
احداث  وعده  کارش  آغاز  در  سیزدهم 
همان  یا  و  مسکونی  واحد  میلیون  چهار 
سالی یک میلیون مسکن را داده است  و 
به تبع این سیاست در استان باید 40 هزار 
واحد مسکونی در قالب طرح نهضت ملی 

مسکن ایجاد شود.
ساخت  سال،  چهار  مدت  در  افزود:  وی 
استان  سهمیه  واحد  هزار   ۱0 سالی 
بانک  که  است  بویراحمد  و  کهگیلویه 
موجود  بضاعت  با  استان  این  در  مسکن 
پرسنل  نفر   ۱۱0 و  شعبه   ۱۱ یعنی 
خصوص  در  تعهداتش  تمام  به  توانسته 

طرح نهضت ملی مسکن عمل کند.
هزار  یک  اینک  هم  کرد:  عنوان  اکبری 
ملی  نهضت  طرح  در  مسکونی  واحد 
به  نسبت  و  شده  داد  قرار  انعقاد  مسکن 
پرداخت تسهیالت شان اقدام شده است و 
پیشرفت فیزیکی این واحد های مسکونی 

بین 50 تا ۱00 درصد است.
استان  در  مسکن  بانک  شعب  مدیر 
اینکه   به  اشاره  با  بویراحمد  و  کهگیلویه 
واحد  این  برای  معرفی  متولی  نهادهای 
)ره(  امام  اجرایی  ستاد  مسکن،  بنیاد  ها 
کرد:  تصریح  هستند،  شهرسازی  و  راه  و 
مسکونی  واحد   ۳00 و  هزار   2 همچنین 
باقی مانده دیگر در مرحله معرفی به بانک 

و تشکیل پرونده هستند.

وی ادامه داد: در حال حاضر بیشتر تمرکز 
اجرای  تحقق  موضوع  روی  بر  بانک  این 
طرح  اجرای  خصوص  در  دولت  سیاست 

نهضت ملی مسکن است.
به گفته مسئوالن استانی، در حال حاضر 
بانک مسکن تنها بانکی است که همپای 
سیاست های دولت در طرح نهضت ملی 

قدم برداشته است.
استان  در  مسکن  بانک  شعب  مدیر 
بانک  البته  گفت:  بویراحمد  و  کهگیلویه 
مسکن استان در پرداخت تسهیالت دیگر 
و  اشتغال  آوری،  فرزند  ازدواج،  همچون 
سایر تسهیالت فعال بوده و اکثر تسهیالت 

را جذب کرده است.
فقره   ۱۷0 امسال  بانک  این  افرود:  وی 
میلیارد   ۱50 مبلغ  به  ازدواج  تسهیالت 

ریال پرداخت کرده است.
زمینه  در  همچنین  کرد:  تاکید  اکبری 
یکی  که  آوری  فرزند  تسهیالت  پرداخت 
بوده  دولت  اصلی  های  سیاست  از  دیگر 

جزو بانک های برتر است.
استان  در  مسکن  بانک  شعب  مدیر 
کهگیلویه و بویراحمد بیان کرد: در مدت 
تسهیالت  فقره   ۳00 امسال  ماهه  چهار 
ریال  میلیارد   ۱45 مبلغ  به  آوری  فرزند 

پرداخت کرده ایم.
بین  نیز  زمینه  این  در  کرد:  تصریح  وی 
سبب  به  را  چهار  رتبه  استان  بانک   20
خود  به  آوری  فرزند  تسهیالت  پرداخت 

اختصاص داده است.
وام  فقره  امسال ۱42  کرد:  تاکید  اکبری 
اشتغالزایی به مبلغ ۱04 میلیارد ریال در 

استان پرداخت کرده است.

بانک مسکن استان و ایفای 
مسئولیت های اجتماعی 

استان  در  مسکن  بانک  شعب  مدیر 
کهگیلویه و بویراحمد گفت: این بانک در 
کنار انجام وظایف تخصصی خود با ایفای 
سایر  کنار  در  خود  اجتماعی  مسئولیت 
دارد   فعال  حضور  اجرایی  دستگاههای 
که از جمله اهدای سه هزار تخته پتو به 
مردم زلزله زده سی سخت، افتتاح حساب 
و جمع آوری کمک های مردمی و تجمیع 
در این حساب ها از جمله اقدامات انجام 

شده بوده است.
اکبری  ادامه داد: ساخت مدارس از جمله 
ظرفیت  با  دشتروم  کالسه  سه  مدرسه 
لوازم  اهدای   ، آموز  دانش   ۱00 حدود 
اموزان، تقدیر و تجلیل  به دانش  التحریر 
سخت  روزهای  در  سالمت  مدافعان  از 
و  شهدا  های  خانواده  با  دیدار  کرونایی، 
ایثارگر و کاشت نهال در روز درختکاری  
حوزه  در  بانک  های  فعالیت  دیگر  از 

مسئولیت اجتماعی محسوب می شود.

کسب رتبه دوم ارزیابی عملکرد در میان 
مدیریت های کل کشور در سال ۱400و 
تقدیر از خدمات بانک در شورای مسکن 
استان از جمله مواردی است که نشان از 
در  بانک  این  آمیز  موفقیت  و  پویا  حضور 
حوزه ها و بخش های مختلف کاری دارد .

پرداخت ۱۹هزار میلیارد ریالی 
تسهیالت قرضه الحسنه ای مهر 

ایران به مشتریان 
مدیر شعب بانک قرض الحسنه مهر ایران 
در کهگیلویه و بویراحمد گفت: این بانک 
شاخصی  اقدامات  عملکردی  حوزه  در 
انجام داده به گونه ای که از سال گذشته 
تاکنون 4۹ هزار پرونده با مبلغ ۱۹ هزار 
مشتریان  به  تسهیالت  ریال  میلیارد 

پرداخت کرده است. 
بانک  داشت:  اظهار  پیلی  آرمین  مهرداد 
بانک  عنوان  به  ایران  مهر  الحسنه  قرض 
بسیار  خدمات  الحسنه  قرض  تخصصی 
ارزنده ای را بمنظور توسعه کسب و کار و 
رونق مشاغل خانگی  به مردم در کشور و 

استان ارائه می دهد.
مهر  الحسنه  قرض  بانک  در  افزود:  وی   
از  تسهیالت  پرداخت  بابت  سودی  ایران 
به  بانک  این  و  شود  نمی  اخذ  مشتریان 

دنبال کسب سود نیست.
بخش  در  کرد:  عنوان  پیلی  آرمین    
عملکرد در سال گذشته بیش از ۳6 هزار 
مبلغ ۱۳ هزار  به  پرونده در سال ۱400 

میلیارد ریال پرداخت شده است.
 وی تاکید کرد: این تسهیالت در قالب وام 
های بنیاد برکت، بهزیستی، کمیته امداد 
سایر  و  مسکن  بنیاد  ره(،  خمینی)  امام 

بخش ها پرداخت شده است.
 مدیر شعب بانک قرض الحسنه مهر ایران 
در کهگیلویه و بویراحمد ابراز داشت: این 
 ۱۳ نیز  تاکنون  امسال  ابتدای  از  بانک 
هزار پرونده به مبلغ 6 هزار میلیارد ریال 

پرداخت کرده است.
تسهیالت  این  داد:  ادامه  پیلی  آرمین   
متقاضیان  به  مختلف  های  وام  قالب  در 

پرداخت شده است.
قرض  بانک  در  پیلی  آرمین  گفته  به   
الحسنه مهر ایران تمام منابعی که جذب 
می شود در قالب وام های چهار درصد به 

افراد نیازمند پرداخت می شود.

ایجاد ۱۶۰۰فرصت شغلی توسط بانک 
توسعه تعاون 

تعاون  توسعه  بانک  شعب  سرپرست 
: در راستای  بویراحمد گفت  کهگیلویه و 
سال  شهریور  از  بانک  این  پایدار  اشتغال 
گذشته تاکنون موفق به ایجاد هزار و 600 
فرصت جدید شغلی در استان شده است.

اشتغال  میزان  افزود:  منتظری  مهدی 
و  خانگی   مشاغل  حوزه  در  شده  ایجاد 
حمایتی  نهادهای  به  تسهیالت  پرداخت 
شهید  بنیاد  و  بهزیستی  امداد،  کمیته 

محقق شده است.
شهریور  از  بانک   این   : کرد  اضافه  وی 
میلیارد   6۳5 از  بیش  تاکنون    ۱400
مختلف  های  حوزه  در  تسهیالت   ریال 
گردشگری  تا  گرفته  خانگی  مشاغل  از 

پرداخت داشته است.
254میلیارد  پرداخت  منتظری   گفته  به 
ریال در قالب یکهزار و۷۸ فقره تسهیالت 
در  ریال  ۱66میلیارد    ، خانگی  مشاغل 

افراد تحت  به  فقره تسهیالت  قالب 2۸4 
میلیارد   ۷۱ و  حمایتی  نهادهای  پوشش 
این  جمله  از  گردشگری  حوزه  در  ریال 

پرداخت ها بوده است.

بانک کشاورزی
 پشتوانه توسعه کشاورزی

منبع  مهمترین  کشاورزی  که  آنجا  از 
درآمد شهروندان کهگیلویه و بویراحمدی 
با  کشاورزی  بانک  شود  می  محسوب 
پرداخت وام های بانکی برای توسعه این 
بخش گام های بلندی به منظور اشتغال و 

بهبود بهره برداران برداشته است.
توسعه  نیاز  بانکی  های  وام  پرداخت 
تا  است  کشاورزی  حوزه  های  زیرساخت 
همچون  نوین  های  کشت  توسعه  ضمن 
تامین  برای  برداران  بهره  به  ها  گلخانه 
مواد اولیه کمک کند به همین علت تالش 
تحقق  برای  ها  وام  این  پرداخت  با  کرده 

این نیاز گام های بلندی برداشته است.  
کهگیلویه  کشاورزی  بانک  شعب  مدیر 
و  هزار  پنج  امسال  گفت:  وبویراحمد 
این  از سوی  تسهیالت  ریال  600میلیارد 
کشاورزی  بخش های  متقاضیان  به  بانک 
 6۹6 و  هزار  چهار  به  استان  این  در 

پرداخت شده است.
بهنام فرح  بخش اظهارداشت:نیمه نخست  
و۱46میلیارد  یکهزار  از  بیش  امسال 
ریال  تسهیالت در قالب 64 پرونده برای 
ای،صنایع  گلخانه   های  کشت  توسعه 
پزشکی،دامپزشکی  تبدیلی،تکمیلی،گیاه 
استان  این  در  متقاضیان  به  آب  تامین  و 

پرداخت شده  است. 
کهگیلویه  کشاورزی  بانک  شعب  مدیر 
امسال  بانک  این  کرد:  عنوان  وبویراحمد 
ریال  میلیارد   256 و  یکهزار  همچنین 
تسهیالت برای تامین بذور گواهی شده به 

پنج شرکت پرداخت کرده است.
کهگیلویه  کشاورزی  بانک  شعب  مدیر 
وبویراحمد با اشاره به اینکه دامدار کارت 
راهبرد دولت برای پرورش دام است تاکید 
تسهیالت  ریال  40۷میلیارد  امسال  کرد: 
بهره  به  کارت  دامدار  قالب  در  بانکی 

برداران این استان پرداخت شده است.
تسهیالت  این  داشت:  اظهار  بخش  فرح  
و  کهگیلویه  در  متقاضی  نفر   6۸۱ به 

بویراحمد پرداخت شده است.
سود  با  کارت  دامدار  بانکی  تسهیالت 
۱0درصد و  دوره بازپرداخت ۹ماهه برای 
حمایت از دامداران و مرغداران پیش بینی 
علوفه  تامین  برای  طرح  این  است  شده 
سیزدهم  دولت  سوی  از   ۱400 سال  در 

طراحی و عملیاتی شد.
برای جبران خسارت های حوادث  تالش 

طبیعی به کشاورزان
های  خسارت  جبران  برای  تالش 
سیل،خشکسالی  مانند  طبیعی  حوادث 
بانک  خدمات  دیگر  از  کشاورزان   به 
کشاورزی به بهره برداران برای رونق تولید 

و بهبود وضعیت کشاورزان است. 
تجربه بارندگی های سیل آسای تابستان 
امسال و خشکسالی های پی در پی سال 
های اخیر و زیان های گسترده کشاورزان 
برداران  بهره  است  نیاز  دهد  می  نشان 
توجه  آینده  احتماالت  به  مسووالن  و 

بیشتری داشته باشند.
و  کهگیلویه  کشاورزی  بانک  شعب  مدیر 
بویراحمد گفت: امسال تاکنون ۷5میلیارد 
پوشش  زیر  برداران  بهره  به  غرامت  ریال 
بیمه محصوالت کشاورزی استان پرداخت 

شده است.
اعتبار به  بیان کرد:این میزان  فرح بخش 
مناطق  در  زراعی  دام،طیور،  های  بخش 
پرداخت  بویراحمد  و  کهگیلویه  مختلف 

شده است.
به گفته وی در سال جاری یکهزار میلیارد 
های  خسارت  جبران  برای  غرامت  ریال 
حوادث  اثر  بر  برداران  بهره  به  شده  وارد 
محصوالت  شدگان  بیمه  به  طبیعی 

کشاورزی استان پرداخت می شود.

در دولت سیزدهم پرداخت شد؛

30 هزار میلیارد تسهیالت بانکی در استان

رئیس پلیس فتا)فضای تولید و تبادل اطالعات 
( کهگیلویه و بویراحمد به افرادی که کارت های 
بانکی خود را اجاره می دهند هشدار داد و گفت: 
این اقدام مجرمانه برای اجاره دهندگان تبعات 

حقوقی در پی خواهد داشت.
سرهنگ سید مهدی عمران فر از عواقب اجاره 
دادن کارت های بانکی خبر داد و اظهار داشت : 
برخی افراد ساده لوح و ناآگاه به طمع پولدارشدن 
بانکی  با اجاره دادن کارت های  های یک شبه 

دارایی  تمام  و  می افتند  شیادان  دام  در  خود 
خود را از دست می دهند. سرپرست پلیس فتا 
استان کهگیلویه  و بویراحمد به اجاره دهندگان 
و سوء استفاده کنندگان از شماره حساب ها و 
و  داد  هشدار  استان  این  در  بانکی  های  کارت 
افزود: اجاره دادن حساب بانکی برای سایت های 
قمار و شرط بندی در فضای مجازی جرم است. 
و  قوانین  مطابق  افزود:  فر  عمران  سرهنگ  
مبادالتی  و  تراکنش ها  مسئولیت همه  مقررات، 
شهروندان  بانکی  کارت  و  حساب  طریق  از  که 
حساب  صاحب  دارنده  عهده  به  می شود،  انجام 
است و هیچ ادعایی مبنی بر اجاره دادن حساب 
انتظامی و قضائی  مالیاتی،  قانونی،  برای مراجع 
از  یکی  داشت:  ابراز  وی   نیست.  قبول  قابل 
مجازی  فضای  در  شهروندان  مشکالت  عمده 

بانکی آن ها از سوی  از کارت های  سوء استفاده 
از  ساعتی  هر  در  که  است  سایبری  مجرمان 
شبانه روز این گونه موارد را به مرکز فوریت های 
سایبری گزارش داده تا مورد پیگیری قرار گیرد. 
سرپرست پلیس فتا استان کهگیلویه و بویراحمد 
اینترنتی  های  برداشت  در  اینکه  به  اشاره  با 
4۷درصد گشف داشته ایم ، تصریح کرد: بخش 
اعظمی از جرائم اجاره کارت های بانکی و  شرط 
مربوط  استان  جنوبی  های  به شهرستان  بندی 
کارت های  اجاره  کرد:  تاکید  وی   . شود  می 
و مجرمان  ابزارهای کالهبرداران  از  یکی  بانکی 
سایبری برای انجام فعالیت مجرمانه و پولشویی 
همچون  مجازی  فضای  طریق  از  خصوص  به 
استفاده در سایت های قمار و شرط بندی است.  
شهروندان  که  کرد  توصیه  فر  عمران  سرهنگ 

اجاره  را  خود  بانکی  کارت های  وجه  هیچ  به 
ندهند زیرا اجاره حساب بانکی از سوی مجرمان 
سایبری برای پاک کردن رد پای مجرمانه خود 
پلیس  سرپرست  است.  قانون  دست  از  فرار  و 
مردم  افزود:  بویراحمد   کهگیلویه و  استان  فتا 
تبلیغات  به  و  مجرمان  دروغین  های  وعده  به 
اغواکننده ان ها بی توجه باَشند و به هیچ عنوان 
کارت و شماره حساب بانکی خود را در اختیار 
برای  این کالهبرداران  زیرا  ندهند  قرار  دیگران 
به  اقدام  نگذارند،  جای  به  خود  از  ردی  اینکه 
افراد مختلف می کنند.  بانکی  اجاره حساب های 
وی ادامه داد: طبق مصوبه مجلس کسی که در 
کند  قمار  به  اقدام  حقیقی  یا  و  مجازی  فضای 
عالوه بر ضبط اموال حاصل از قمار به نفع دولت 

یک تا سه برابر اموال جریمه می شود.

رئیس پلیس فتا نسبت به 
اجاره کارت های بانکی افراد 

هشدار داد
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متولد فروردین : 
شما امروز گزینه های زیادی برای انتخاب کردن ندارید، برای اینکه 
دیگران  به  که  تعهداتی  باید  شما  و  اند  کرده  تکیه  شما  به  دیگران 
داده اید را عملی کنید. با وجود اینکه شما از تحت فشار قرار گرفتن 

ناراحت می شوید، همه چیز طبق انتظار شما پیش نمی رود. 
متولد اردیبهشت :

 اگرچه امروز در دنیای شما هم چیز بهتر شده است، شما می توانید 
مسئولیت مقاصد شخص دیگری که شرایط نسبتاً بدی را به وجود 
که  روشی  مورد  در  ارزیابی تان  در  شما  شاید  کنید.  قبول  را  آورده 
افراد محتاط به طور مؤثرکار کنید، بیش از حد خوش  با  می توانید 

بین باشید. 
متولد خرداد : 

اگرچه شما فکر کرده اید که رابطه دوستی شما راکد مانده است، امروز 
حرکتی روشن دیده می شود. در ابتدا به نظر می رسد که امکانات همه 
یکسان است، اما وقتی شما تالش می کنید تا اتفاقی بیفتد، سریع تر از 

آن چیزی که انتظار دارید می توانید موفق شوید.
متولد تیر : 

اکنون خورشید به سوی هشتمین خانه صمیمت در ماه شما حرکت 
می کند، و می تواند فعالیتهای اساسی شما را فعال و غنی سازد. شما 
معموالً دوست دارید بفهمید که چه کاسه ای زیر نیم کاسه است، چه 
چیزی در این راز نهفته است، و در سمت دیگر ماه چه خبر است. 

خودشناسی با تحقیق کردن در مورد خود انسان به دست می آید.
متولد مرداد : 

شما فعالیت هایتان را باید بر روی یک نقطه خاص متمرکز سازید اما 
به علت پویایی زیادی که در درون شما وجود دارد این کار ممکن 
از  می توانید  را  تری  بهینه  استفاده  صورت  این  در  زیرا  نمی باشد. 
زندگی تان داشته باشید. اگر شخصی به شما گفت که بیش از حد 

جدی هستید به صحبت های آنها اعتنایی نداشته باشید.
متولد شهریور : 

شما امروز بر سر دوراهی قرار گرفته اید. شاید دلتان بخواهد که با 
عجله از این دوراهی بگذرید، بنابراین می توانید از شر آن خالص شده 
و مسیر دیگری را برگزنید. اما وقتی که شروع می کنید، می بینید که 
راه های بسیار زیادی از آنها منشعب می شود و آن راهی که شما در 
زندگی تان برمی گزینید تاثیرات طوالنی مدتی خواهد داشت. بنابراین 
چیزی که ابتدا بر اساس حس و غریزه آغاز می کنید تا مدتها می تواند 

تاثیرات خود را داشته باشد. 
متولد مهر : 

شما می توانید امروز نیروی بسیار زیادی را از حمایت دوستان نزدیک 
یا اعضای خانواده تان دریافت کنید. همکاران تان ممکن است حتی 
به شماتوجه هم نکنند. اما از آنهایی که برایتان مهم هستند تشکر 
و قدردانی شایسته ای دریافت می کنید. ممکن است در ظاهر دست 
هایتان در شرایط کنونی بسته باشند و برایتان خیلی سخت است که 

به کارهایتان برسید. 
متولد آبان : 

اگر تمام اهداف امروز شما تغییر کرد ممکن است باز هم قادر نباشید 
که فهرست قرار مالقات های سابق خود را تغییر دهید. اما این ارزش 
استرس وعصبانیت را ندارد؛ فقط دقیقا طبق آنچه که قرار گذاشته اید 
مطابق وظایفتان پیش بروید. نیازی نیست که کسی بداند شما چه 
فکر می کنید؛  حتی اگر قلب شما با کاری که دارید می کنید در ارتباط 
است. اما سعی کنید برای مدت زیادی افکار خود را در قلب تان نگاه 
ندارید برای اینکه زمانیکه آنها را بیرون می ریزید احساس راحتی و 

آزادی بیشتری خواهید کرد.
می کنند  باور  سختی  به  تان  دوستان  امروز  احتماال   : آذر  متولد 
پشت  در  می کنند  فکر  آنها  دارید.  خوبی  احساس  واقعا  شما  که 
است.  کرده  کمین  تاریکی  در  چیزی  شما  ظاهری  خنده های  این 
موضوعات  وجود  این  با  کنند.  اشتباه  است  ممکن  آنها  خوشبختانه 
عمیق و درونی به سطح می آیند و سرانجام احساس خودارزشی شما 

را تخمین می زند.
متولد دی : شما یکی از فرصتهای خوب در زندگیتان را از دست 
اتفاق ناراحت نیستید. اگر شما خودتان  داده اید و خیلی هم از این 
را به دست تقدیر بسپارید و منتظر اتفاقاتی باشید که در آینده رخ 
می دهند، این فرصت دوباره به شما رو خواهد کرد. این اتفاق مثل 
افرادی می ماند که شما نمی دانید آنها کی و کجا به  مالقات کردن 

سراغ شما می آیند. 
متولد بهمن : ارتباط بهرام و خورشید در سومین خانه شما یعنی 
خانه آموزش و یادگیری صورت گرفته است و همین موضوع باعث 
تحصیلی  رشته  یک  کردن  شروع  برای  را  مناسبی  زمان  شما  شده 
نیست،  اهمیت  بی  و  سطحی  آرزو  این  اما  دهید.  اختصاص  جدید 
پس چرا ذهن خود را با مسائل حاشیه ای و پیش پا افتاده منحرف 
می کنید؟ کارهایی را انتخاب کنید که به اندازه کافی عملی باشند و 

بر زندگی تان تاثیر مثبتی بگذارند.
دیگر  نفر  یک  پیشنهادات  از  کردن  پیروی  امروز   : اسفند  متولد 
به  که  ندارید  بزرگی  خواسته های  چنین  خود  شما  که  مادامی 
با  باشد.  عاقالنه ای  واقعاً  پایان دهد، می تواند حرکت  ناامیدی هایتان 
وجود این واقع بینی به شما اجازه می دهد وارد ارتباطی بشوید که این 
رابطه بیشتر بر پایه زمینه های مشترک استوار شده است تا بر پایه 
نیازهای مختلف. پذیرای تغییر بودن به شما کمک خواهد کرد که 

ارتباطات بیشتری داشته باشید.

3
فال روز 

باعث  می تواند  روز  شدن  کوتاهتر  و  پاییز  فصل 
را  زمستانی”  “افسردگی  افراد  برخی  که  شود 

احساس کنند.
مورد  در  مفید  اطالعاتی  متخصص،  یک  اکنون 
“افسردگی فصلی” که در ماه های سرد و تاریک 

سال به وجود می آید، ارائه کرده است.
فصلی  عاطفی  اختالل  عنوان  به  که  بیماری  این 
)SAD( نیز شناخته می شود، می تواند منعکس 
با  و  بوده  سروتونین  سطح  در  تغییر  کننده 

افسردگی مرتبط باشد.

استاد   ،)Jeannie Larson( الرسون”  “جنی 
سازمان  گزارش  طبق  گفت:  مینه سوتا  دانشگاه 
افسردگی  عالئم  آمریکا،  روان  سالمت  ملی 
افسردگی  اختالل  عالئم  مشابه  می تواند  فصلی 
باشد. گاهی اوقات تشخیص SAD از انواع دیگر 

افسردگی دشوار است.
به گفته الرسون، تشخیص افسردگی فصلی تنها 
پس از دو وقوع متوالی افسردگی که هر سال در 
یک زمان شروع و پایان می گیرد و فرد در سایر 
زمان های سال هیچ عالمتی ندارد، قابل تشخیص 
انجام   20۱۳ سال  در  که  مطالعه ای  نتایج  است. 
درصد  پنج  حدود  حالیکه  در  داد  نشان  گرفت، 
را  فصلی  عاطفی  اختالل  متحده  ایاالت  جمعیت 
تجربه می کنند، این رقم در عرض های جغرافیایی 

شمالی به ۱0 درصد می رسد.
نرخ ابتال به اختالل عاطفی فصلی در زنان باالتر 

 ۳0 تا   20 فاصله  در  بیشتر  آن  عالئم  که  است 
آن  عالئم  همچنین  شود.  می  مشاهده  سالگی 
خلقی،  تغییرات  اضطراب،  افسردگی،  از  عبارتند 
بی  و  غذایی  عادات  در  تغییر  خواب،  مشکالت 
حالی. این اختالل ممکن است به صورت احساس 
ناامیدی، کاهش عالقه به فعالیت  بدبختی، گناه، 
داشتن و از دست دادن عزت نفس ظاهر شود. فرد 
نتواند  یا  باشد  ممکن است احساس تنش داشته 
استرس را تحمل کند. عالئم دیگر نیز می تواند 
شامل افزایش اشتها، تمایل به اجتناب از برقراری 

ارتباطات اجتماعی و اختالل در خواب باشد.
به گزارش هلث دی نیوز، با شروع زمستان ممکن 
فصلی  عاطفی  اختالل  به  مبتال  فرد  عالئم  است 
ناشی  مداوم  استرس های  دلیل  به  و  شود  بدتر 
بیشتری  اضطراب  یا  انزوا  احساس  همه گیری،  از 

نسبت به گذشته داشته باشد.
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جدول سودوکو
ارقام 1تا 9 را طوری قرار دهيد که 
در هر رديف، ستون و مربع های 
کوچک سه در سه فقط يک بار 
به کار روند.

جدول کلمات متقاطع

گفت وگو
گفت وگوي »جوان« با سرهنگ بازنشسته اي

 که سابقه 180 ماه حضور در مناطق عملياتي را دارد
سرباز ترسو ظرف نيم ساعت شجاع و نترس شد!

  عليرضا محمدی
س�رهنگ محمدرض�ا محم�ودي تبار از 
رزمندگان بازنشس�ته ارتش�ي است که 
سابقه 180 ماه حضور در مناطق عملياتي 
غرب کش�ور را دارد. اخيراً که با راهيان 
نور غرب کش�ور همراه شديم، دقايقي با 
وي به گف�ت و گو پرداختي�م تا گلچيني 
از خاطرات س�ال ها حضورش در مناطق 
جنگ�ي را تقدي�م حضورت�ان کني�م. 

   زاده مناطق جنگي
من اسفند 42 در كرمانش��اه به دنيا آمدم و 
تا االن ساكن اين شهر هس��تم. شهري كه 
در دفاع مقدس پش��تيباني از جبهه مياني 
را برعهده داش��ت. به همين خاط��ر از بدو 
شروع جنگ مورد حمله هواپيماهاي دشمن 
قرار مي گرف��ت. مي آمدن��د و مي كوبيدند 
و مي رفتند. من س��ال اول جن��گ هنوز در 
دبيرستان مش��غل تحصيل بودم. به وضوح 
هواپيماهاي دشمن را مي ديدم كه از ارتفاع 
پايين��ي حركت مي كردند و بمب هايش��ان 
را روي ش��هر مي ريختند. يکبار بمب هاي 
خوشه اي ش��ان را روي پناهگاهي ريختند 
كه زير پارک شيرين بنا ش��ده بود. كلي از 
م��ردم در بمباران اين پناهگاه به ش��هادت 
رسيدند. از همان زمان دوست داشتم اسلحه 
به دست بگيرم و براي مقابله با چنين دشمن 
خونريزي به جبهه ها بروم. سنم كه به خدمت 

سربازي رسيد، رخت رزم برتن كردم. 
 يک عمر سربازي

بعد از گذراندن س��ه ماه آموزشي سربازي، 
به فکرم رس��يد چرا وارد ارتش نشوم؟ اين 
طور مي توانستم عالوه بر اينکه شغلي دارم، 
دينم را به كشور در حال جنگمان ادا كنم. 
بنابراين از 18 تيرماه 62 ارتشي شدم و به 
مدت يك سال به دانش��کده افسري رفتم. 
چون احساس نياز مي شد، از 14 فروردين 
ماه 63 ما را به مناطق جنگي اعزام كردند. 
من نيروي تيپ مستقل 84 خرم آباد شدم. 
دو روزي در مقر تيپ توجيه ش��ديم و 16 
فروردين ب��ه صالح آباد رفتي��م و بعد از 24 
س��اعت ما را به گردان 802 تقسيم كردند. 
اين گردان دقيقاً روبه روي ش��هر مهران و 
رودخانه گاوي خط داش��ت كه رو به روي 
اين منطقه نيز پاس��گاه محمدقاسم عراق 
بود. از هم��ان زمان تا روز پاي��ان جنگ در 
جبهه هاي دف��اع مقدس حضور داش��تم. 
بعد از جنگ هم كه از تيپ 84 به لشکر 81 
زرهي كرمانشاه منتقل شدم، 120 ماه نيز 
همچنان در مرزهاي غربي كش��ور خدمت 
كردم. گاه��ي فکر مي كنم زمان��ي كه وارد 
سربازي مي ش��دم، هرگز تصور نمي كردم 
قرار اس��ت حداقل 15 س��ال از عمرم را در 

مناطق عملياتي سپري كنم. 
 آخرين وصيت ها

ماه ها آمد و ش��د به منطق��ه جنگي باعث 
ش��ده بود هر ب��ار ك��ه ب��راي مرخصي به 
كرمانش��اه مي رفتم، حالليت هايم را بطلبم 
و وصيت هايم را بکن��م. هر بار فکر مي كردم 
شايد اين آخرين ديدارم با خانواده و دوستان 
باشد. بنابراين سعي مي كردم در هر شيفت 
مرخصي، حساب و كتابم با مردم صاف باشد 
تا اگر شهيد ش��دم، ديني به گردن نداشته 
باشم. البته خود كرمانشاه هم يکجورهايي 
منطق��ه جنگي به حس��اب مي آمد. در يك 
مقطع كوتاهي خدمت در اين شهر مساوي 
با حضور در مناطق جنگي محسوب مي شد، 
بنابراين مي توانم بگويم از روز شروع جنگ 

تا لحظه اي كه رژيم صدام سقوط كرد، دائماً 
در ش��رايط جنگي قرار داشتم. من هميشه 
احساس مي كردم با وجود صدام ما هيچگاه 
معني صلح را نخواهي��م فهميد. او كه رفت 
تازه آن وقت بود ك��ه توي دلم گفتم: جنگ 

تمام شد. 
 شهادت ها

در طول س��ال ها حضور در مناطق جنگي 
شهادت بسياري از دوس��تان و همرزمانم را 
به چشم ديده ام. شهيد حس��يني، فرمانده 
گروهان بود كه در منطقه نمك المبو سمت 
راس��ت مهران مقابل چش��م ما به شهادت 
رسيد. يا ش��هيد كرماني كه بچه مشهد بود 
و چنان زخمي خورد كه تا خواس��تيم او را 
به مراكز درماني برس��انيم، جان داد و تمام 
كرد. اما شهادت هيچ كس��ي مثل شهادت 
حس��ينعلي حاتم��ي روي م��ن تأثيرگذار 
نبود. م��ن و او هر دو فرمانده دس��ته بوديم 
و دسته هايمان كنار هم در يك منطقه قرار 
داش��تند. با هم مثل برادر بوديم. در مواقع 
بيکاري وقت مان را با هم صرف مي كرديم 
و در س��اير مواقع نيز بين مقرهايمان تلفن 
كش��يده بوديم تا مرتب ارتباط و گفت و گو 
داشته باشيم. حس��ينعلي يك جوان واقعاً 
مؤم��ن و مذهبي بود. يکب��ار كه داخل يك 
س��نگر كنار هم بوديم، تركشي به گردنش 
خورد كه قس��مت زيادي از گلويش را برد و 
سرش آويزان شد. برادر و دوست عزيزم در 

كنار خودم به شهادت رسيد. 
 خاطره دو سرباز

س��ربازي به نام اصغري داش��تم ك��ه دوره 
بهداري ديده بود. در ي��ك عمليات اينقدر 
به مجروحان رسيدگي كرده بود كه از فرط 
خستگي موقع راه رفتن چرت مي زد. گفتم 
اصغري يك مجروح داري. در همان حالت 
خواب پرسيد: مجروح كجاست؟ االن بهش 
رس��يدگي مي كنم. من هم ب��ا خنده گفتم 
درست كنارت است. چشم هايش را باز كرد، 
اطراف را ن��گاه كرد و گفت: ت��ا همين االن 
خواب بودم جناب سروان تازه االن متوجه 
شدم كجا هستم! بنده خدا آن قدر خسته بود 
كه حين راه رفتن و رسيدگي به مجروحان 

تقريباً از هوش مي رفت. 
يك سرباز ديگري به نام رحمتي داشتم كه 
خيلي ترسو بود. هر مأموريتي به او مي دادم 
انج��ام داده يا نداده س��ريع مي دويد داخل 
س��نگر و مي لرزيد! فکر كردم چه كار كنم 
كه ترس��ش بريزد. عاقبت گفتم تو مسئول 
رساندن مهمات به ديدگاه ها هستي. مسئول 
مهمات مجبور بود به همه سنگرها سر بزند. 
نيم ساعت بعد كه به ديدگاه ها رفتم، ديدم 
همه شان پر از مهمات است. رحمتي را پيدا 
كردم و پرسيدم: چه كار كردي پسر؟ گفت: 
ترسم ريخته جناب س��روان، هر مأموريتي 

داشتي اول به من بگو!

  احمد محمدتبريزي
ده�م فروردين م�اه 96 و در مي�ان گش�ت و 
گذارهاي نوروزي، ش�لوغي جاده ها و خلوتي 
رس�انه ها، علي اکبر حس�ني پدر سه شهيد 
دفاع مقدس بر اثر عارضه مغزي در س�ن 85 
س�الگي در تهران درگذش�ت و ب�ه فرزندان 
شهيدش پيوست. پدري صبور، بزرگ و باايمان 
که شهادت سه عزيز دردانه اش تا آخرين لحظه 
حيات ذره اي از اشتياق او براي حرکت در مسير 
انقالب کم نكرد تا امروز نام ايشان هم در کنار 
فرزندان�ش بر ت�ارك تاريخ ايس�تادگي هاي 
ملت اي�ران ديده ش�ود. رهبر معظ�م انقالب 
چندين سال پيش با حضور در منزل خانواده 
شهيدان حسني با پدر مرحومش�ان ديدار و 
گفت و گو کرده بودن�د. رئيس جمهور و رئيس 
بنياد ش�هيد نيز در پيام هايي درگذشت پدر 
شهيدان حسني، اين اسوه مقاومت و جهاد را 
تسليت گفتند. در گزارش زير نگاهي به زندگي 
سه ش�هيد خانواده حس�ني خواهيم داشت. 

 تخريبچي شهيد
شهداي خانواده حسني از چهره هاي شاخص در 
مناطق جنوبي تهران هس��تند. همه اهالي محل 
خيابان شهيدان حسني در محله قلعه مرغي آنها را 
مي شناسند و آدرس خانواده شهيد را از بر هستند. 
همسايه ها وجود خانواده شهيد را بركتي بزرگ 
براي محله مي دانند و به اين همس��ايگي افتخار 
مي كنند.  خانواده حسني شش پسر و يك دختر 
داشتند و همه بچه ها در اين محله به دنيا آمده اند. 
»عباس حسني« برادر بزرگ تر خانواده در سال 
41 متولد شد و يازدهم اسفند سال 62 در منطقه 
طالئيه به شهادت رسيد. هنگام شهادت تنها 21 
سال از عمرش مي گذشت و در حالي  كه محصل 
هنرستان بود و در رش��ته برق درس مي خواند، 
در س��ن 17 س��الگي قدم به ميدان رزم گذاشته 
بود.  عباس قبل از عمليات والفجر مقدماتي وارد 
گردان تخريب شد و به اصرار شهيد عبداهلل نوريان 
)فرمانده گردان تخريب لشکر 10 سيدالشهدا )ع(( 
جذب سپاه شد و لباس سبز پاسداري به تن كرد و 
به قول شهيد نوريان، رزمنده تا انقالب مهدي)ع( 
شد. ش��هيد عباس حس��ني در گردان در زمره 
نيروهاي خبره و كاربلد و مورد توجه حاج عبداهلل 
بود. يکبار به عنوان نيروي تخريبچي به اطالعات 
عمليات براي شناسايي منطقه عملياتي والفجر 
مقدماتي مأمور شد. در عمليات مقدماتي برادرش 
اميرعلي كه در واحد اطالعات عمليات لشکر27 
محمدرسول اهلل)ص( بود به شهادت رسيد. وقتي 
خبر به عباس رسيد خيلي عادي برخورد كرد و 
هر چه شهيد نوريان و سايرين اصرار كردند براي 
تشييع به تهران برود قبول نکرد و  گفت جبهه به 
من نياز دارد. نهايتاً با اصرار شهيد نوريان رفت و 

زود برگشت. 
 قوت قلب نوريان

عباس اهل تهجد و شب زنده داري بود و به گفته 
برادر روح افزا هميشه دو ساعت قبل از اذان صبح 
بيدار و مشغول عبادت و مناجات مي شد و صداي 
ضجه اش به گوش مي رسيد اما كسي نمي دانست 
ك��ه صاحب اي��ن مناج��ات و ناله عباس اس��ت 
چون چند دقيقه قبل از اذان ب��ه چادر مي آمد و 
مي خوابيد. سايرين وقتي براي نماز بيدار مي شدند 
مي ديدند كه عباس داخل چادر خوابيده است. لذا 
كسي احتمال عبادت نيمه ش��ب براي عباس به 
ذهنش خطور نمي كرد. عباس اهل هياهو نبود و 

انسان توداري بود. 
ويژگي ديگر عباس مداحي براي امام حسين )ع( 
بود. چون به زبان تركي آشنا بود گاهي در مداحي 

براي رزمندگان از نغمات تركي استفاده مي كرد و 
همه را به وجد مي آورد. حضور مداح مخلصي مثل 
شهيد عباس در مقر تخريب در دهکده حضرت 
رسول و چنانه قبل از والفجر مقدماتي يك فضاي 

معنوي خاصي به گردان بخشيده بود. 
براي شناسايي و انجام عمليات خيبر خيلي تالش 
كرد و قوت قلب حاج عبداهلل بود. ش��هيد نوريان 
فرمانده گردان تخريب بود و اصرار داشت كه عباس 
جلو نرود و كنار دستش باش��د تا خأل مديريت، 
گردان را مشکل دار نکند. او مي دانست عباس چه 
گوهري است. شهيد نوريان در وصف اين شهيد 
گفت كه عباس معاون و كم��ك كار ما بود. براي 
عمليات خيبر پيش من آمد و خيلي اصرار كرد و 
گفت برادر عبداهلل اگر بگويي نرو نمي روم. اما اين 
بار به من اجازه بده و بعد هر كجا گفتي مي روم و 

اين گونه من راضي شدم. 
او با اولين گردان هاي تيپ سيدالش��هدا )ع( وارد 
جزيره مجنون شد و در نبرد سختي با دشمن در 

تاريخ 8 اسفند 62 به شهادت رسيد. 
 شهادت در غياب مادر

»اميرعلي حسني« برادر ديگر خانواده متولد سال 
44 بود و هفتم اسفند سال 62 در منطقه فکه به 
فيض شهادت نائل شد. عليرضا حسني در زمان 
جنگ تحميلي همراه برادرانش در جبهه بوده و 
در اين باره مي گويد: »عباس در گروه تخريب بود. 
من و اميرعلي هم در عمليات والفجر مقدماتي با 
هم حضور داشتيم. اميرعلي خيلي وابسته من بود 
و صوت قرآني خيلي قشنگي هم داشت. در جبهه 
زماني كه از هم جدا ش��ديم او خيلي دلگير شد و 
انتظار نداشت از هم جدا شويم. والفجر مقدماتي، 
عمليات بسيار سختي بود و ما خيلي خسته بوديم 
ك��ه در همان حال خواب��م برد. در خ��واب ديدم 
اميرعلي در حال نماز خواندن است و بعد به من 
گفت:  »ديدي من زودتر از تو رفتم.« زماني كه از 
خواب پريدم سراغش را گرفتم و به من گفتندكه 
اميرعلي مجروح و به بيمارستان طالقاني تهران 
اعزام ش��ده اس��ت. به ديدنش رفتم. حالش زياد 
خوب نبود و لبانش خشك ش��ده بود. دستمال 
كاغذي را خيس كردم و به لبانش زدم. ساعت 3 
نصف شب، حالش خراب شد. پزشکان همان شب 
گفتند كه ما واقع��اً نمي توانيم كاري كنيم. صبح 
مادرم را بردم بيمارستان كه براي بارآخر او را ببيند. 

اما وقتي رفتيم، تختش خالي بود.«
 رزمنده اي عاشق امام

برادر كوچك تر »محسن حس��ني« متولد سال 
46 بود كه در نوزدهم اسفند سال 63 در منطقه 

هورالعظيم شربت شهادت را نوشيد. سيد محسن 
فرمانده گردان روح اهلل بود. روزها در چادر به سر 
مي برد و غروب، زماني كه ن��ور به حداقل ممکن 
مي رس��يد، در منطقه ظاهر مي ش��د و به توجيه 
نيروها مي پرداخت. شهيد غزنوي فرمانده ارشد 
ايشان در تشريح شب شهادت سيد محسن چنين 
مي گفت: از آن جا كه س��ينه بس��يجي صندوق 
اسرار الهي است، خدا دست رد بر چنين سينه اي 
نخواهد زد. با حمايت خداون��د مهران به تصرف 
نيروهاي اس��الم در آمد. بچه ها با چنگ و دندان 
از شهر محافظت مي كردند. شب عمليات شهيد 
حسني اجازه خواست تا به رودخانه رفته و غسل 
شهادت كند و چنين هم كرد. هنگام كارزار چنان 
چهره اش برافروخته شده بود و ذكر آقا عبداهلل را 
زمزمه مي كرد كه حين عملي��ات با صداي بلند 
گريه مي كرديم. س��يد محسن حس��ني با تمام 
وجود به امام عشق مي ورزيد و در شب وداع تنها 
سفارش��ش اين بود: عزيزان امام را تنها نگذاريد. 
به پاس زحمات مخلصانه اش در جنگ از س��وي 
فرماندهي براي اعزام به سفر حج انتخاب شد، اما 
لباس رزم را بر لباس اح��رام ترجيح داد و خداي 
كعبه را در جهاد يافت. س��رانجام س��يد محسن 
حسني پس از شش س��ال حضور در جبهه هاي 
نبرد، در حالي كه مسرور از آزادي مهران و انجام 
فرمان امام بود در چهارمين ماه از سال 65 خواب 
عاشورايي اش تعبير شد و در حين فتح ارتفاعات 
قالويزان مورد اصابت تركش خمپاره قرار گرفت 
و به اج��داد بزرگوارش پيوس��ت. پيکر زاللش به 
وصيت خودش، پس از قرائت زيارت عاش��ورا در 
تربت بهشت رضا جاودانه جاي گرفت و از همان 

ديار به جايگاه رباني صعود كرد. 
برادر شهيدان شهادت برادركوچك ترش را اينگونه 

روايت مي كند: »شهادت محسن هم خيلي براي 
ما سخت بود زيرا پيکر او برنگش��ت. مادرم اميد 
داشت كه او برمي گردد، اما پدرم خواب ديده بود 
و مي گفت هر سه آنها شهيد شدند. يك روز قبل 
از اينکه پيکر مطهر شهيد محسن را بياورند، پدرم 
به من گفت: »به معراج الش��هدا برو، امروز پيکر 
محس��ن را مي آورند.« موقع تشييع پيکر مطهر 
شهيد محسن به پدرم گفتم خيلي مراقب باشيد 
كه دست و دلتان نلرزد. نگذاريد در مراسم تشييع 
پيکر محسن كسي زير بغلتان را بگيرد. پدرم همان 
جا حرف قشنگي زد. گفت: »بابا به واهلل قسم كه در 

شهادت هيچ كدام ذره اي شك نداشتم.«
 بازگشت پس از 13 سال

مادر خانواده كه حاال گذش��ت زم��ان گرد پيري 
و س��الخوردگي بر صورتش انداخته، با آرامش و 
متانت خاصي درباره تربيت فرزندانش مي گويد: 
» از كودكي به مس��ائل دين��ي فرزندانم اهميت 
م��ي دادم. كالس هاي قرآن��ي در من��زل برگزار 
مي كرديم. عباس مداح و قاري قرآن بود. اميرعلي 
هم صداي خوبي داشت و با صوت زيبايي قرآن را 
تالوت مي كرد. لحن و صوت زيباي اميرعلي همه 
را جذب مي كرد. در آن دوران واقعاً نمي توانستم با 
فعاليت هاي انقالبي آنها مقابله كنم. يادم مي آيد كه 
عباس روز هفدهم شهريور از صبح رفت راهپيمايي 
و تا غروب هم برنگشت. ما فکر مي كرديم كه عباس 
شهيد شده و حاج آقا خيلي بي تابي مي كرد. گفتم: 
»حاجي چ��را ناراحتي؟ جوان ه��اي مردم همه 

رفته اند، عباس هم يکي از آنها...«
وقتي مادر به ياد رفتن پسرانش به جبهه مي افتد، 
غمگين مي ش��ود از ته دل آهي مي كشد و ادامه 
مي دهد: »اول عباس به جبهه رفت و بعد اميرعلي 
راهي جبهه شد. من و پدرشان اصالً نمي توانستيم 

مانع رفتن آنها ش��ويم. بعد از آنها نوبت محسن 
شد. محسن هميشه به من مي گفت، پسرانت را 
در راه خدا حراج كن. ش��ش پس��ر را مي خواهي 
چه كاركني؟ بگ��ذار من هم بروم. محس��ن هم 
اين طور، مرا راضي ك��رد. اول اميرعلي و بعد از او 
عباس شهيد شد. پس��رم محسن هم مفقوداالثر 
شد. محسن 13 سال مفقود االثر بود. يك شب در 
خواب ديدم عليرضا پسر بزرگم به من مي گويد: 
»هي گفتي محسن محسن، محسنت هم آمد.« 
صبح كه از خواب بيدار شدم رفتم سراغ عليرضا. 
گفتم: »چرا به من نگفتي محسن برگشته؟« پسرم 
علي مي دانست. از معراج الشهدا با او تماس گرفته 
بودند. اما او به من نگفته بود. مادر شهيدان درباره 
حضور رهبري در خانه ش��ان مي گويد: حضرت 
آقا دو  بار به منزل ما آمدند. خيلي از حضورشان 
خوشحال شديم. به ايشان گفتم آقا ميوه بفرماييد 
ميل كنيد. . . ايشان هم فرمودند: »من سهم خودم 
را برداشته ام.« ايشان بعدها گفته بودند در منزل 

شهيدان حسني خيلي به من خوش گذشت.
 برادراني ک�ه وصيتنامه  ش�ان را با خون 

امضا کردند
اين برادران شهيد قبل از شهادت وصيتنامه خود 
را نوشتند كه در زمان شهادت اين وصيتنامه ها به 
خونشان آغشته و متبرک شد. عباس حسني در 
بخشي از وصيتنامه اش نوشته است: »پروردگارا 
خوشحالم از اينکه توانستم به نداي مظلومانه امام 
حسين)ع( با ايثار جانم جواب مثبت داده باشم. 
خدايا پروردگارا از ش��ما مي خواهم كه پيکرم در 
راه ش��ما قطعه قطعه گردد و با اين همه بار گناه 
و خجالت به حضور شما نرس��م. پروردگارا شکر 
مي كنم شما را كه مرا از سربازان خودت قرار دادي. 
پروردگارا من خودم را اليق شهادت نمي دانم ولي 
آنقدر رحمت و محبت شما فراوان است كه مرا به 

حضور خودتان پذيرفتيد.« 
اميرعلي حسني نيز در وصيتنامه اش چنين آورده 
است: »اي بچه هاي محل من شما را خيلي دوست 
داش��تم و در آن دنيا هم ش��ما را دوست خواهم 
داش��ت. فقط مي خواهم از اين دني��ا دل كنيد و 

همگي با هم در آن دنيا باشيم.« 
محسن نيز در بخش��ي از وصيتنامه خود نوشته 
اس��ت: »پدرم بدان اگر من شهيد شدم زحماتت 
هدر نرفته بلکه روز محشر در مقابل ابا عبداهلل)ع( 
روس��فيد خواهي بود. مادر عزي��ز و مهربانم مرا 
حالل كن كه اگر حرف هايت را گوش نکردم. مادر 
مطمئن باش ك��ه در روز قيامت جلوي حضرت 

فاطمه)س( روسفيد هستي.« 

گزارش »جوان« از جهاد، شهادت و پايداري خانواده شهيدان حسني که پدرشان در نوروز امسال آسماني شد

پدري كه در شهادت فرزندانش ذره اي شك به دل راه نداد
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جانشین فرمانده کل انتظامی کشور عنوان کرد
 تبدیل اعتراض به شورش،

 خط قرمز پلیس
جانشین فرمانده کل انتظامی کشور گفت: همه در کشور 
ما آزادند که اعتراض کنند؛ اما برخی از این اعتراضات سوء 

استفاده می کنند و هنجارشکن عمل می کنند
در  انتظامی  کل  فرماندهی  جانشین  رضایی  قاسم  سردار 
چهاردهمین نشست فرماندهی انتظامی کشور با وابستگان 
در  که  خارجی  کشورهای  پلیس  رابط  افسران  و  نظامی 
زندگی  در کشوری  ما  برگزار شد، گفت:  آزمایش  شهرک 
می کنیم که پایه آن اسالم است و سکاندار این نظام ولی 
این  به  اتصال  کشور  در  نهادها  همه  افتخار  است.  فقیه 
مفهوم است. وی ادامه داد: جمهوری اسالمی ایران سه قوا 
به عناوین ارتش، سپاه و فرماندهی انتظامی دارد که هر قوا 
مسئولیت های مشخصی دارد اما همه با هم پیوسته اند و 
در راستای آرامش جامعه و امنیت داخلی تالش می کنند.

رضایی گفت: تنها کشوری که هم مأموریت پلیسی و هم 
انتظامی  فرماندهی  می دهد  انجام  را  مرزبانی  مأموریت 
مجموعه  دلیل  همین  به  و  است  اسالمی  جمهوری 
فرماندهی  جانشین  است.  فراپلیسی  مجموعه ای  انتظامی 
کل فراجا گفت: یکی از سازمان هایی که باالترین رتبه در 
نظرسنجی های مختلف را از سوی مردم از نظر محبوبیت 
دارد، فرماندهی انتظامی است.  رضایی بیان کرد: مرزبانی 
قاچاقچیان  و  تروریست ها  با  مقابله  به  خود  عملکرد  در 
کشور  تقدیم  را  زیادی  شهدای  راه  این  در  و  می پردازد 
کرده است. زمانی که طالبان در افغانستان روی کار آمد و 
ترددهای غیرمجاز زیاد شد، مرزبانی به مردمی که به مرز 
خانم های  از  برخی  حتی  کرد.  خدمت  می کردند  مراجعه 
داروهای  و  کردند  حمل  وضع  ایران  مرزهای  در  باردار 
بهداشتی مرزبانان در اختیار آن ها قرار داده شد. وی ادامه 
کنند  اعتراض  آزاد  طور  به  می توانند  ایران  در  همه  داد: 
اعتراض سوء  از  که می خواهند  افراد هستند  از  برخی  اما 
به  که  زمانی  اما  است  مردم  حق  اعتراض  کنند،  استفاده 
شورش تبدیل می شود خط قرمز پلیس خواهد بود. مردمی 
تعداد  و  هستند  تماشاگر  اکثراً  آیند  می  خیابان ها  به  که 
تصریح  فراجا  جانشین  هستند.  تروریست  و  مزدور  کمی 
صهیونیسم  و  آمریکا  تأثیر  تحت  کشورها  از  برخی  کرد: 
ایران سوال  غاصب قرار می گیرند و درباره حقوق بشر در 
بر  را  خود  زانوی  آمریکا  پلیس  که  زمانی  چرا  می کنند. 
گلوی فرد مظنون می گذارد و وی را را خفه می کند حرفی 
ایران  پلیس  اگر  افزود:  وی  نمی شود؟  زده  بشر  حقوق  از 
می خواست در تجمعات صرفاً نظامی عمل کند جور دیگری 
دارد؛  وجود  اعتراض  برای  آزادی  در کشور  می کرد.  رفتار 
اما برخی از افراد از این اعتراضات سوءاستفاده می کنند و 
ایران در  هنجارشکن عمل می کنند.  رضایی گفت: مردم 
روز رحلت پیامبر خودجوش به میدان انقالب آمدند و از 
پلیس حمایت کردند. جانشین فرمانده کل انتظامی کشور 
فراجا گفت: حاکمیت و حکومت ایران مردمی است. ایران 
یک کشور خشک نظامی نیست، اما کشورهای استکباری 
کرد:  بیان  رضایی  برعکس جلوه می دهند.  را  موضوع  این 
به  همه کشورها  با  تعامل  آماده  ایران  انتظامی  فرماندهی 
جز رژیم غاصب صهیونیستی است که باید از صحنه روزگار 
محو شود. فرماندهی انتظامی کشور ما مخصوصا در بخش 
قاسم  سردار  دارد.  زیادی  تجارب  جنایی  موارد  با  مبارزه 
نظامی  وابستگان  با  دیدار  حاشیه   در  همچنین  رضایی 
کشورهای خارجی در جمع خبرنگاران با اشاره به مجروح 
شدن بیش از 2000 نفر از نیروهای فراجا در ناآرامی های 
کل  با  مقایسه  در  اغتشاشگر  مزدوران  تعداد  گفت:  اخیر 

مردم هیچ است.

خبر

جدول 3183

رییس انجمن درد ایران با تاکید بر اهمیت درمان به موقع 
مزمن،  درد  به  عادی  درد  تبدیل  از  و جلوگیری  “دردها” 
گفت: نباید فراموش کرد که در نهایت »درد« باید درمان 
اکتفا کرد. عدم  به مصرف ُمسکن  نمی تواند صرفا  و  شود 
درمان درد عالوه بر اینکه سبب مزمن شدن آن می شود، 

سبب ایجاد مقاومت به درمان هم می شود.
دکتر مسعود هاشمی، با اشاره به شعار امسال روز جهانی 
مبارزه با درد مبنی بر “ تبدیل درد از علم به عمل”، گفت: 
درد یک مفهوم کلی است که شامل احساسی ناخوشایند 
بافت  این  می شود.  آغاز  بافتی  آسیب  یک  از  و  می شود 
انتقال  اعصاب  که حاوی  بدن  از  نقطه ای  هر  در  می تواند 
برای درد چند جنبه در  باشد. معموال  است،  دهنده درد 
نظر گرفته می شود که بخش عمده آن جسمی است، اما 
پررنگ  بسیار  که  است  آن  روانی  بخش  درد  دیگر  جنبه 
است و جنبه دیگر آن بخش اجتماعی درد است. به همین 

دلیل باید از تمام وجوه به موضوع درد اهمیت داد.
سطح بندی  “درد” از یک تا ۱۰

وی با اشاره به اینکه می توان از روی شدت درد،  دردها را 
تقسیم بندی کرد، تصریح کرد: دردهای خفیف، متوسط و 
شدید از صفر تا ۱0 تقسیم بندی می شوند. هر دردی که 
است که  مزمن  درد  باشد،  ماه طول کشیده  از سه  بیش 
نیازمند بررسی دقیق و کار بیشتری است. از نظر کیفیت 
درد نیز تقسیم بندی های متفاوتی شامل دردهای آسیب 
واضح بافتی، آسیب عصب، آسیب بافت احشایی و دردهای 

سرطانی وجود دارد.
دردهای سرطانی چگونه التیام می یابند؟

این دردها در  بیان کرد:  او در توضیح دردهای سرطانی، 
کسانی رخ می دهد که مبتال به سرطان هستند که جدا از 
مشکالت بیماری و عوارض درمان در طی فرایند بیماری، 
تنهایی  به  خود  موضوع  این  که  می شوند  دردهایی  دچار 
با  مرتبط  مباحث  که  است  علمی  مجامع  برای  سرفصلی 
کافی  اندازه  به  زیرا خود سرطان  می کنند؛  دنبال  را  درد 
به  تا  است  الزم  و  می کند  ایجاد  افراد  برای  مشکالت 
دردی که در کنار درمان و بیماری به وجود آمده است، 
و  بیماری  خود  از  ناشی  سرطانی  درد  گاهی  شود.  توجه 
دلیل  به  نیز  گاهی  و  است  سرطانی  بافت  تهاجم  آسیب 
و  شیمی درمانی  جراحی،  شامل  درمان  و  دارو  عوارض 
پرتودرمانی رخ می دهد که الزم است افراد پس از دریافت 
نوروپاتی های  کنند.  اقدام  درد  کنترل  برای  درمان ها  این 
شایعی )دردهایی که به خاطر آسیب به اعصاب محیطی 
رخ می دهد( در شیمی درمانی و پرتودرمانی در دست و 

پای بیمار رخ می دهند که الزم است بهبود یابند.
این فوق تخصص درد، ادامه داد: درمان دردهای سرطانی 
این  شود.  انجام  سرطان  خود  درمان  با  همزمان  باید 
درمان ها معموال دارویی است و داروهای ضد تشنج برای 
کاهش درد کسانی که تحت شیمی درمانی و پرتودرمانی 
قرار می گیرند، تجویز می شود تا به بیمار کمک کند بتواند 
درمان اصلی را تحمل کرده و روند بهبودی را با کیفیت 
می توان  دارویی  درمان  از  پس  کند.  طی  بهتری  زندگی 
در  که  عصب هایی  سوزاندن  نظیر  پیشرفته تری  کارهای 
اطراف  یا  نخاعی  کانال  در  تزریق  هستند،   درد  موضع 
دارو در  تزریق  از پمپ  استفاده  نهایت  و در  نخاعی  پرده 
کانال نخاع یا گذاشتن محرک نخاعی در مراحل پیشرفته 
درد نیز انجام داد. البته این اقدامات معموال گران قیمت 

هستند و نیاز به حمایت بیمه ها دارند.
لزوم توجه بیشتر بیمه ها به هزینه های درمان “درد”

او تاکید کرد: هرچند که طی این سال ها اقدامات خوبی 
در راستای افزایش پوشش بیمه ای درمان درد انجام شده 

است اما الزم است توجه بیمه ها به درمان های پیشرفته نیز 
جلب شود تا بیمار درد کمتری داشته باشد.

دیسک بین مهره ای؛ 
علت اغلب مراجعات به کلینیک های “درد”

هاشمی با بیان اینکه دردهای ستون فقرات یکی از دالیل 
اصلی مراجعه افراد به کلینیک های درد است، درباره این 
نوع از دردها، توضیح داد: بخش عمده این دردها مربوط 
به مشکالت دیسک بین مهره ای و بخش دیگری مربوط به 
استخوان و مفاصل بین ستون فقرات و بخش دیگری هم 
مربوط به سایر بافت ها است. البته بیشترین علت مراجعه 
ناشی از مشکالت دیسک بین مهره ای است. امروزه رشته 
برای  به روز و پیشرفته ای  فلوشیپ درد روش های خیلی 
درمان غیرجراحی این اختالالت دارد که بر حسب مورد 
با  باشند  نرسیده  بحران  و  به شدت  مواردی که هنوز  در 
انجام می شود.  جراحی بسته به روش آندوسکوپی درمان 
پارگی های دیسک معموال در همه جای دنیا در قدم اول 
در صورتی که آسیب جدی به اعصاب سیاتیک یا اعصاب 
اندام فوقانی نرسیده باشد را می توان با تزریق اپیدورال یا 

روش لیزر درمان کرد.
اظهار کرد:  آندوسکوپی،  به روش  بسته  او درباره جراحی 
این روش چند سالی است که در دنیا استفاده می شود که 
با بی حسی  باز کردن دیسک )عموما  بدون  این روش  در 
موضعی( و تنها با یک برش کوچک دوربین را وارد کانال 
می کنیم و با دید مستقیم HD و ابزارهای ظریف، عصب 
را آزاد کرده و فشار دیسک را از روی عصب برمی داریم و 

پارگی را با حداقل عوارض ترمیم می کنیم.
مسکن ها  مصرف  درخصوص  ایران  درد  انجمن  رییس 
دنیا  جای  همه  در  داد:  توضیح  نیز  درد  کاهش  برای 
نسخه  با  که  هستند  داروهایی  مصرف ترین  پر  مسکن ها 
چند  هم  مسکن ها  می شوند.  مصرف  نسخه  بدون  یا 
استامینوفن های  مانند  ساده  مسکن های  هستند.  دسته 
التهاب  ضد  مسکن های  کدئین،  استامینوفن  یا  ساده 
و...  اسید  مفنامیک  ژلوفن،  بروفن،   مانند  استروئیدی  غیر 
عوارض  ولی  دارند،  استامینوفن ها  از  بیشتری  قدرت  که 
گوارشی بویژه در سالمندان دارند که باید در مصرف آنها 
دقت کرد. عوارض دیگر خونی، قلبی و کلیوی نیز به دنبال 
مصرف این مسکن ها مشاهده شده است که الزم است در 
مصرف این داروها دقت شود. دسته قوی تر مسکن ها هم 
آن دسته است که ساختار مخدری دارند که انواع گوناگونی 
دارند و عوارض کمتری نسبت به مسکن های ضد التهاب 
و  وابستگی  ایجاد  آنها  ولی مشکل  دارند  استروئیدی  غیر 
و...  بی اشتهایی  یبوست،  خواب آلودگی،  مانند  مشکالتی 
است. از این رو این دسته از مسکن ها باید با نظر و تجویز 

پزشک مصرف شوند.
شاخه  که  ایران  درد  انجمن  کرد:  تاکید  ادامه  در  وی 
انجمن جهانی درد است، بارها با همکاری وزارت بهداشت 
بخش عمده ای از نیاز بیماران برای این دسته از داروهای 
مسکن را برطرف کرده است و کارهای تحقیقاتی و علمی 
دردهای  مورد  در  است.  گرفته  صورت  زمینه  این  در 
نیاز  مزمن  و دردهای  درمان  به  مقاوم  سرطانی، دردهای 
با  همواره  که  داریم  مخدری  ساختار  با  مسکن هایی  به 
این  در  بهداشت  وزارت  داروی  و  غذا  سازمان  همکاری 

حیطه فعالیت کرده ایم.
“درد” باید درمان شود

به  هنوز  ایران  در  ُمسکن  مصرف  میزان  اینکه  بیان  با  او 
مرحله خطرناک نرسیده است،  گفت: خوشبختانه آگاهی 
مردم در این زمینه افزایش یافته است و سعی می کنند در 
کرد  فراموش  نباید  البته  کنند؛  احتیاط  مصرف مسکن ها 

به  صرفا  نمی توان  و  شود  درمان  باید  درد  نهایت  در  که 
مصرف مسکن اکتفا کرد. عدم درمان درد عالوه بر اینکه 
به  مقاومت  ایجاد  سبب  می شود،  درد  مزمن شدن  سبب 
درمان نیز می شود. وی با ذکر مثالی ادامه داد: در بیماری 
شدید  دردهایی  ایجاد  باعث  که  قلو  سه  عصب  درگیری 
انجام  دارویی  درمان  باید  اول  می شود،  صورت  ناحیه  در 
شود و در صورت عدم پذیرش درمان، جراحی بسته انجام 
به  مناسبی  پاسخ  اولیه  مراحل  در  بیماری  این  می شود. 
درمان می دهد ولی هرچه بیماری شدیدتر شود، درمان هم 
سخت تر می شود. دردهای عصبی بعد از بهبودی از زونا نیز 
اگر در همان ماه های اول بهبودی، درمان شوند، به راحتی 
پاسخ می گیرند در حالی که اگر بیماری مزمن شود درمان 
اتفاق، رخداد  این  تاکید کرد: علت  او  سخت خواهد شد. 
اصطالحی به نام هک شدن مرکزی است؛ یعنی در مسیر 
اعصاب وقتی دردی مزمن شود دیگر در قسمت مربوطه 
مغز هک می شود که حساسیتی در اعصاب محیطی ایجاد 
می شود که با برطرف شدن آسیب باز هم حس درد باقی 
به  و  به جا  بیمار مصرف  به  ما  این رو توصیه  از  می ماند. 
موقع دارو است؛ ولی می گوییم اگر پاسخ به درمان کافی 
نباشد، باید برای تشخیص و درمان بهتر مجددا به پزشک 

مراجعه کنند.
کدام “دردها” هشدار دهنده است؟

درباره  بهشتی  شهید  پزشکی  علوم  دانشگاه  استاد  این 
موضوع  اول  وهله  در  کرد:  بیان  دهنده،   هشدار  دردهای 
زمان می تواند هشدار مهمی باشد. همیشه اعالم می کنیم 
اگر پس از 5 روز تا یک هفته مصرف مسکن برای یک درد 
عمومی مانند کمردرد یا سردرد، درد بهبود نیافت احتیاج 
عالئم  نیز  موارد  برخی  در  دارد.  وجود  بیشتر  بررسی  به 
همراه با درد وجود دارد؛ به عنوان مثال درد سیاتیک که با 
بی حسی در پا همراه باشد یا درد گردنی که به بی حسی، 
خواب رفتن یا ِگز ِگز شدن دست منجر شود، دردهایی که 
در هنگام خواب سبب بیدار شدن فرد می شود، دردهایی 
نیازمند  و...  نمی دهند  پاسخ  معمول  مسکن های  به  که 
بررسی بیشتر است. در وهله دوم شدت و در وهله سوم 

عالئم همراه با درد حائز اهمیت است.
او با اشاره به اینکه حدود ۱5 سال است که کلینیک های 
فعالیت  نحوه  درباره  شده اند،  دایر  کشور  در  درد 
تشخیص  ما  مهم  و  اول  کار  گفت:  درد،  کلینیک های 
علت درد است. پس از تشخیص، مرحله درمان است که 
برخی درمان ها مانند تزریق موضعی، بلوک کردن اعصاب 
نخاغ  کانال  در  بسته  مداخالت  کشی ناحیه ای،  عصب  و 
و  قطعی  درمان  برخی  در  است.  درد  متخصصین  کار  و... 
دائمی است و برخی دیگر موقت و تسکینی است. در عین 
تخصصی  چند  بررسی  نیازمند  هم  مراجعین  برخی  حال 
هستند که در انجمن درد با تاکید بر ارتباط بین رشته ای 
به این موضوع هم ورود کردیم؛ زیرا برخی بیماران نیازمند 
دریافت مشورت از سایر تخصص ها هستند و در این موارد 
کلینیک های درد به تنهایی برای ارائه درمان تخصصی و 

پیچیده اقدام نمی کنند.
طب  و  گیاهی  داروهای  با  دردها  درمان  درخصوص  وی 
گیاهی  مکمل های  و  داروها  برخی  کرد:  تصریح  سنتی، 
مناسب و پرمصرف وجود دارند که ما هم استفاده می کنیم 
است،  استفاده  مورد  هم  دنیا  در  که  آن  دسته  سر  که 
اصلی  داروی  به عنوان یک  ماری جوانا است که  مشتقات 
در بسیاری از دردها استفاده می شود اما، مصرف این دست 
داروها باید با تشخیص درست و در جای خود صورت گیرد.

ُمسکن ها؛ پرمصرف ترین دارو در جهان 

کوتاهتر شدن روزها،
 احتمال افسردگی فصلی را 

تشدید می کند؟



غذا و کاالهای اساسی مردم
 نباید وابسته به ارز بیگانه باشد

امنیت ضامن تداوم پیشرفت ها 
و آسایش مردم است 

صفحه )4(صفحه )4(

کاالهای  و  غذا  نباید  اینکه  بر  تأکید  با  رئیس جمهور  اول  معاون   
و  جدی  حضور  گفت:  باشد،  وابسته  بیگانه  ارز  به  مردم  اساسی 
پررنگ قوای مقننه و مجریه برای اجرای طرح الگوی کشت نشانگر 
کشور  اساسی  کاالهای  تأمین  راستای  در  حاکمیت  جدی  اراده 
است. محمد مخبر روز دوشنبه در اولین اجالس سراسری الگوی 

کشت محصوالت کشاورزی در محل وزارت جهاد...

دستیار و مشاور عالی فرمانده معظم کل قوا امنیت را ضامن تداوم 
پیشرفت های راهبردی کشور و آسایش مردم دانست و تاکید کرد: 
نیروهای مسلح و پلیس مقتدر اجازه نخواهند داد امنیت درون زا 
و پایدار کشور و مردم عزیز ایران برابر فتنه دشمنان خدشه دار 
شود.  سردار سرلشکر پاسدار سید یحیی صفوی دستیار و مشاور 

عالی فرمانده معظم کل قوا در همایش نهضت خاطره گویی....
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1000 نیازمند کهگیلویه و 
بویراحمدی صاحب خانه می شوند

ُمسکن ها؛ 
پرمصرف ترین دارو 

در جهان 

مدیرکل امور عشایر کهگیلویه و بویراحمد :

محدودیتی برای خرید دام های 
پرواری عشایر استان وجود ندارد

گفت:  بویراحمد  و  کهگیلویه  عشایر  امور  مدیرکل 
استان  عشایر  پرواری  دام  تضمینی  خرید  برای 
جمع  در  آذرفر  فضل اهلل  ندارد.  وجود  محدودیتی 
با وزن  دام های گوسفند  اظهار داشت:  خبرنگاران، 
40 تا 55 کیلوگرم از دامداران عشایری خریداری 

می شود و در این زمینه محدودیتی وجود ندارد.
وی عنوان کرد: برای خرید مازاد دام عشایر هنوز 
ارسال نشده و پیگیر هستیم، خرید  دستورالعملی 
این نوع دام هم در دستور کار سازمان امور عشایر 
اینکه در سال  به  اشاره  با  آذرفر  قرار گیرد.  کشور 
بین  دامی  نهاد  تن  هزار   220 از  بیش  گذشته 

دامداران استان توزیع شد، افزود: امسال با...

سخنگوی وزارت امور خارجه گفت: کشورهای 
را به مسائل  اروپایی و آمریکا روند مذاکرات 
داخلی  دادند،موضوع  ارتباط  ایران  در  اخیر 
است،  ایران  ملت  و  دولت  به  مربوط  ایران 
امور  در  کشوری  هیچ  داد  نخواهیم  اجازه 

داخلی ایران دخالت کند.
خارجه  امور  وزارت  سخنگوی  کنعانی  ناصر 
در نشست خبری روز دوشنبه با خبرنگاران، 
هفته  وحدت  گفت:  هفته  تبریک  ضمن 
مبانی  بر  تمرکز  و  مودت  و  دوستی  برادری، 
همه  از  اسالمی  امت  بین  مشترک  اصول  و 
گرایش ها را  خدمت امت اسالمی و به همه 
میکنم.  عرض  تبریک  اسالمی  کشورهای 
امت  برای  است  خوبی  فرصت  هفته  این 
از  و  تاکید کرده  اسالمی که روی مشترکات 
و  اصول  ما  اینکه  و  کنند  دوری  اختالف نظر 
تمرکز  صورت  در  که  داریم  مشترکی  مبانی 
بر آنها از اختالفات بی نیاز هستیم و می توانیم 
از ظرفیت های کشورهای اسالمی برای تامین 
به  پایبند  و  کنیم  استفاده  اسالمی  امت 
باشیم  اسالم  مبین  دین  ارزشمند  آموزه های 

و ارزش های دینی را ترویج کنیم.
به  پاسخ  در  خارجه  امور  وزارت  سخنگوی 
سوالی در مورد اقدامات وزارت خارجه درباره 
مذاکرات رفع تحریم ها گفت:  در بحث مباحث 
مربوط به مذاکرات و گفت وگوها بارها در این 
جلسه هم اعالم شده و آقای امیرعبداللهیان 
تاکید  مجددا  اخیرا  هم  خارجه  امور  وزیر 
ایران  اسالمی  جمهوری  رویکرد  که  کرده اند 
است  مذاکره  مسیر  به  پایبندی  همچنان 
و  پایدار  که  توافقی  به  دستیابی  منظور  به 
اسالمی  جمهوری  اساسی  منافع  متضمن 
ایران باشد و منافع ملت ایران را تامین کند و 

در عین حال توافق پایدار و ماندگاری باشد.
تاکید  مورد  بارها  موضع  این  افزود:  کنعانی 
در  اخیرا  و  است  ایران  اسالمی  جمهوری 
کشورمان  خارجه  امور  وزیر  گفت وگوی 
بورل  آقای  اروپا  اتحادیه  عالی  نماینده  با 
مجددا مورد تاکید قرار گرفت که اینکه ایران 

همچنان پایبند به مسیر مذاکره است. ...

استان  خمینی)ره(  امام  امداد  کمیته  مدیرکل 
نیازمند تحت  بویراحمد گفت: یک هزار  و  کهگیلویه 

پوشش این نهاد انقالبی صاحب خانه می شوند.
با  داشت:  اظهار  خبرنگاران  جمع  در  مبشری  قباد 
توجه به برنامه ریزی های انجام شده یک هزار مسکن 
و  مسکن  و  مستضعفان  بنیاد  فتح،  سپاه  همکاری  با 
شهرسازی برای نیازمندان تحت پوشش کمیته امداد 
امام خمینی)ره( احداث می شود. وی با اشاره به اینکه 
است،  ساخت  حال  در  اکنون  هم  مسکن  تعداد  این 
خانواده های  برای  خانه  هزار  کرد: ساخت سه  عنوان 

مددجو در چهار سال نخست دولت سیزدهم....

مدیر کل کمیته امداد امام خمینی استان وعده داد؛ 
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فرمانده انتظامی باشت خبر داد:

بیش از چهار میلیارد ریال 
کاالی قاچاق در باشت 

کشف شد
فرمانده انتظامی باشت گفت:

 رئیس پلیس فتا نسبت به 
اجاره کارت های بانکی 

افراد هشدار داد

اجازه دخالت در امور 
داخلی ایران را نمی دهیم

2

2

مدیر کل دامپزشکی کهگیلویه و بویراحمد هشدار داد؛

فعالیت 200 مرکز
 غیر مجاز دام  در استان 

3

واقعیت،  انعکاس  در  تاخیر  اینکه  بیان  با  کشور  امنیت  شورای  دبیر 
نکردن  بازداشت  درباره  کرد،  امینی  مهسا  حادثه  اول  روایتگر  را  دشمنان 
اینستاگرام  مدیران  محاکمه  و  شاکرمی  نیکا  خودکشی  ورزشکاری،  هیچ 

توضیحاتی را ارائه کرد.
سید مجید میراحمدی که پس از حادثه درگذشت مرحومه مهسا امینی، 
از سوی وزیر کشور  مسئول بررسی کامل این پرونده شد روز دوشنبه در 
نشست خبری در وزارت کشور گفت: درحال برگزاری مراسم اربعین بودیم 

که به من ابالغ شد و بالفاصله کار را شروع کردم.
دبیر شورای امنیت کشور تصریح کرد: جدای از مسیر پزشکی قانونی کار 
خود را شروع کردم و تحقیقات خود از جمله بررسی کل سوابق پزشکی 
مهسا امینی را آغاز و جمع آوری دوربین های شهری مسیر تردد مرحومه 
را در خواست کردیم و از مسووالن اطالعاتی خواستیم نظرات و اسناد و 
و  فراجا  اطالعات  حفاظت  از  همچنین  کنند.  اعالم  ما  با  را  خود  مدارک 
به ما اعالم  را  نتایج تحقیقات خود  از دستگاه قضایی خواستیم  همچنین 

کنند.
سه  حضور  با  را  پزشکی  مستقل  کمیته  این،  بر  عالوه  افزود:  میراحمدی 
پزشک بخش خصوصی تشکیل دادیم که متخصصان قلب و عروق و مغز 
و اعصاب و رادیولوژی بودند. سوابق درمانی و اولیه را از بیمارستان کسری 

گرفتیم.

سندی جدید از سابقه بیماری مهسا امینی 
وی گفت: امجد پدر مهسا امینی که کارمند سازمان تامین اجتماعی بود 
درباره  مکاتبه ای  کردستان  اجتماعی  تامین  مدیرکل  با   ۹5 شهریور  یکم 
باید تحت  نوشته که دخترش  او  انجام می دهد می کند.  مریضی دخترش 
کنترل و مراقبت باشد و هر ماه به تبریز مراجعه کند و در این نامه خواستار 

ماندن در کنار دخترش شده بود.
معاون وزیر کشور افزود: در نتیجه همه تالش ها گزارش نهایی ما آماده و 
تقدیم وزیر کشور شد. همچنین کمیته پزشکی اعالم کرد فوت مهسا امینی 
بر اثر مرگ مغزی نبوده است. بعد از آن با اتفاقاتی مواجه شدیم که کشور 

را بیش از 20 روز درگیر کرده است.
میراحمدی در ادامه با اشاره به بازداشت شدگان حوادث اخیر گفت: آنچه 
در اعترافات دستگیرشدگان محرز است هدایت، حمایت، پشتیبانی و بهره 

برداری مشهود دشمنان در این موضوع است.
ایجاد  این موضوع که دشمن به دنبال  با طرح  دبیر شورای امنیت کشور 
گفت:  بود،  آن  علت  امینی  مهسا  مرگ  و  بود  کشور  علیه  روانی  عملیات 
رمز  اسم  امینی  فوت  که  نرسیدیم  نتیجه  این  به  خود  بررسی های  در  ما 
این جریانات است و پزشکی قانونی هم با انجام معاینات سم شناسی این 
فرضیه را رد کرد اما این موضوع محرز است که به دلیل تاخیر 4۸ ساعته 
توانستند  دشمنان  فراجا،  شده  منتشر  فیلم  و  ماجرا  واقعیت  انعکاس  در 
ظرفیت  و  برانگیزند  را  احساسات  شدت  به  و  باشند  موضوع  اول  روایتگر 
فضای مجازی و شبکه های ماهواره ای فارسی زبان را پشت این برانگیختگی 

آوردند.
وی افزود: دشمن با عملیات روانی بر روی گشت ارشاد موجب برانگیختگی 
احساسی و در مرحله بعد احساس خشم جامعه شد موضوعی که به شدت 
جوانان  در  خشم  احساس  تشدید  باعث  بطوریکه  بود  شده  کار  آن  روی 
شدند. وقتی این خشم به خیابانها آورده شود گسترش ناامنی و بی ثباتی 

را در پی دارد.
چه  نیست  مهم  آنها  برای  که  دیدیم  هم  اعترافات  در  افزود:  میراحمدی 
کسی کشته، کجا تخریب و غارت می شود بلکه مهم این بود که هر کسی 
که می توانند بکشند و هر جا هم که باشد تخریب و غارت کنند و شیعه و 
سنی و چادری و بی چادری مهم نبود. آنها برای استفاده از ظرفیت قومی 

تالش زیادی کردند.

کشته سازی یکی از پروژه های جدی دشمنان است
وی کشته سازی را یکی از پروژه های جدی دشمنان عنوان کرد و در ادامه 
مقابل  را  اسم مهسا  به  لرستانی  ای گفت: جنازه یک دختر  نمونه  با ذکر 
بیمارستانی در اصفهان انداختند تا تحریک کنند اما پدر این دختر گفت که 
دخترش به دست نیروی انتظامی کشته نشده است. تاکنون بیش از 20 نفر 
به دست آنها درخارج از صحنه اعتراض کشته شده است. در غائله زاهدان 
اموال زیادی از مردم به یغما رفت و به دنبال جنگ اقوام بودند و یک نبرد 

ترکیبی را پیاده کردند.
عملیاتی  هر  برای  و  ساماندهی  تیم هایی  ماجرا  این  در  افزود:  میراحمدی 
قیمت هایی تعیین کرده بودند و پول بسیار کالنی به صحنه آوردند تا افراد 

را به صحنه بیاورند و هر عملیاتی که می خواهند انجام دهند.
کشور  علیه  قبال  آنچه  دشمنان  کرد:  تاکید  کشور  وزارت  امنیتی  معاون 
تجهیز و آماده کرده بودند به بهانه درگذشت مهسا امینی  کار خود را شروع 
کردند. اجرای طراحی و برنامه ریزی دشمن با فوت مهسا امینی به جریان 

افتاد که در این ماجرا خسارت های بسیار سنگینی به ملت وارد شد.
وی با ارائه آماری از این خسارت ها افزود: ۱۷۸ بانک تخریب شد یا سوخت؛ 
به ۳5 مکان دولتی خسارت وارد شد، ۳0 مکان خصوصی تخریب شد به 
بیش از ۳0 اماکن مذهبی حمله شد و ۱۱۷ خودروی شخصی و 50 دستگاه 

موتورسیکلت مردم در آتش سوخت.
و  مدارس  تعطیلی  را  کردند  دنبال  دشمنان  که  بعدی  مساله  میراحمدی 

دانشگاه عنوان و بیان کرد: برای دانش آموزان، والدین، دانشجویان، معلمان 
و استادان پیامک ارسال و آنان را درصورت رفتن به کالس، تهدید جانی 

کردند.

همه مدارس و دانشگاهها باز است
هفته  یک  که  شریف  دانشگاه  جز  کرد:  تاکید  کشور  امنیت  شورای  دبیر 
غیر حضوری شد، بقیه دانشگاهها به فعالیت ادامه می دهند و ۱00 درصد  

مدارس کشور هم فعال است.
مراکز  و  دانشگاهها  تعطیلی  برای  دشمن  طرح  اینکه  بیان  با  میراحمدی 
آموزشی شکست خورد، گفت: طرح خود را به اعتصاب بازار کشاندند که 2 
روز قبل در بازار تهران اتفاق افتاد و هر کسی می خواست در بازار فعالیت 
کند تهدید کردند. خوشبختانه االن فعالیت های اقتصادی بازارهای سراسر 

کشور جریان دارد.
محیط  داشتن  نگه  متشنج  می کنند  دنبال  که  بعدی  مساله  افزود:  وی 
دانشجویی است تا از بستر دانشگاها بار دیگر آشوب را به خیابان ها بکشانند. 
در روزهای گذشته تجمع دانشجویی سیر نزولی یافته و خود دانشجویان 
نسبت به این قضیه و شرایط معترضند و از مسئوالن دانشگاه مطالبه دارند 

تا شرایط درس خواندن آنها فراهم شود.

اقدامات خصمانه کشور حامی شبکه ایران اینترنشنال 
بی پاسخ نمی ماند

دبیر شورای امنیت کشور با اشاره به فعالیت رسانه های بیگانه فارسی زبان 
که  کنند  می  منتشر  را  مسائل  این  طوری  زبان  فارسی  رسانه های  گفت: 
انگار نظام سقوط کرده است. اقدامات سردمداران کشوری که شبکه ایران 
اینترنشنال را حمایت و پشتیبانی می کند، خصمانه و علیه امنیت ملی است 
و جمهوری اسالمی از کنار آن نخواهد گذشت و بدانند که اقدام آنها بی 
پاسخ نمی ماند. میراحمدی هشدار داد که آنها از صبر و نجابت ایران نباید 
سو استفاده کنند و بدانند این اتاق عملیات جنگی را باید تعطیل کنند و 

گرنه باید پاسخگوی اقدامات خود علیه ملت ما باشند.
علی دایی سرمایه کشور ماست 

معاون وزیر کشور درباره توقیف گذرنامه علی دایی و چند هنرمند دیگر 
گفت: علی دایی سرمایه کشور است و او را دوست داریم. همانطور که برای 
برافراشته شدن پرچم جمهوری اسالمی تالش کرده همچنان او عزت این 
افتاد بالفاصله اصالح شد و گذرنامه اش  اتفاقی که  پرچم را می خواهد و 
را تحویل دادند. همچنین گذرنامه همایون شجریان هم تحویل داده شد.  

میراحمدی تاکید کرد: سیاست وزیر کشور همدلی، همگرایی و یکپارچگی 
است  کشور  کردن  تکه  چند  و  تفرفه  دنبال  که  است  دشمنی  علیه  ملت 
بنابراین نمی خواهیم کسی که خطا کرده مجازات شود اما کسی که اصرار 
به خطا دارد خودش حسابش را از ملت جدا کرده است. وی با اشاره به آغاز 
لیگ برتر فوتبال ابراز امیدواری کرد بازیها با شور برگزار شود. دبیر شورای 
امنیت کشور گفت: اما به دلیل نگرانی های امنیتی و کشته سازی دشمنان 
فوتبالیست ها،  امنیت جانی  تامین  و  ورزشگاهها  در  نفوذی  عوامل  نبود  و 
بازی ها بدون حضور مردم برگزار می شود که امیدواریم به زودی این بازی ها 

پرشور برگزار شود.

کتایون ریاحی احضار شد اما خود را معرفی نکرد
میراحمدی همچنین درباره یکی از هنرمندان گفت: کتایون ریاحی احضار 
شده اما هنوز خود را معرفی نکرده است. او جرایمی مرتکب شد که بایددر 
دستگاه قضایی پاسخگو باشد و مهلت معرفی او تمام شود و دستگاه قضایی 

ورود می کند.

ورزشکار بازداشتی نداریم 
دبیر شورای امنیتی کشور با بیان اینکه ورزشکار بازداشتی نداریم، گفت: به 
برخی فوتبالیست ها تذکراتی داده شد مانند حسین ماهینی که بازداشت 
شد و به اشتباه خود پی برد و فرصتی برای اصالح اشتباهات خواست که 

این فرصت به او داده شد.
میراحمدی گفت: ایران با جانفشانی نیروهای خود بر توطئه و خیال خام 

براندازی غلبه کرد و پوز دشمنان را به خاک مالید.
میان  در  مزدوران  وجود  به  توجه  با  کردند  تالش  ما  نیروهای  افزود:  وی 
جمعیت با هدف کشته سازی و ایجاد خسارت به مردم، در نهایت نجابت و 
هوشمندی عمل کردند تا دشمنان به هدفشان یعنی کشته سازی نرسند. 
همچنین مردم هم به صحنه آمدند و دو بار در راهپیمایی و همچنین در 

مراسم تشییع شهدا شرکت کردند.
معاون وزیر کشور یادآور شد: مردم توجه داشته باشند این آخرین عملیات 

دشمن نیست و هوشیاری مردم می تواند این توطئه ها را خنثی کند.
برانگیخته  آنها  احساسات  ای که  امنیت کشور عده  دبیر شورای  به گفته 
شد و انگیزه تقابل با نظام، ناامن سازی و غارت اموال مردم را نداشتند آزاد 
شدند اما افرادی که عوامل اصلی و هدایتگر اغتشاشات بودند و ماموران را 
شهید کردند از اول هم سیستم قضایی گفته بود به هیچ وجه آزاد نمی شوند 

تا دادگاهشان برگزار شود.
ایجاد خسارت  به هر میزانی که در  براینکه هر کس  تاکید  با  میراحمدی 
نقش داشته باشد دستگاه مسئول و سیستم قضایی به سراغ آنها می رود، 
افزود: کسی که در فضای مجازی مردم را به اغتشاش، حمله و برانگیختگی 
احساسات و همچنین در ایجاد تنفر و خشم تهییج می کند، همان مسیر 
دشمن را می رود و حتما باید پاسخگوی اعمال خود باشد مگر اینکه نظام 

به آنان فرصت دهد رویه خود را اصالح کنند.
انتظامی وزارت کشور خاطرنشان کرد: االن کسی که به  معاون امنیتی و 
اغتشاشات می آید دیگر براساس احساسات این کار را نمی کند در اتفاقات 
دستور  تا  بودند  گرفته  پول  ناامنی  برای  ای  شده  اجیر  افراد  تهران  بازار 
آزاد  قطعا  محاکمه  زمان  تا  افراد  این  کنند.  پیاده  را  دشمن  عملیاتی 

نمی شوند و مجازات سختی برای آنها پیش بینی شده است.

کشوری که ۳۰۰ هزار شهید داده امنیتش شوخی بردار نیست
بردار  شوخی  داده  شهید  هزار   ۳00 که  کشوری  امنیت  شد:  یادآور  وی 
نیست. کشورهایی چون سوریه و افغانستان که امنیت خود را از دست داده 
و بی ثبات شده اند دیگر روی امنیت را نمی بینند. امنیت کشور با اعتراض 
سنندج  در  گفت:  هم  سنندج  وقایع  درباره  میراحمدی  دارد.  فرق  صنفی 
اقدامات مسلحانه ای توسط گروهک ها روی داد که اعضای گروهک تجزیه 
طلب کومله با سالح جنگی میان افراد آمدند و 2 نفر را از پشت زدند و 
کشتند و این کشته سازی بود و اینها به بسبجیان و نیروهای مسلح هم 
شلیک و 4 نفر را مجروح کردند و یک نفر را هم به شهادت رساندند و از 
صبر و خویشتنداری ماموران امنیتی سو استفاده کردند. علت طوالنی شدن 
مساله سنندج ورود مسلحانه گروههای تجزیه طلب کومله بود. همچنین 
در زاهدان  گروهکهای تجزیه طلب اقدام مسلحانه داشتند که االن وضعیت 

خوبی حاکم است.
وی با اشاره به وضعیت دانشگاه صنعتی شریف گفت: عالقه مندیم هر چه 
زودتر کالس های دانشگاه شریف حضوری شود چون دانشجویان مایلند هر 

چه زودتر سر کالس درس حاضر باشند البته االن آموزش مجازی است.

دبیر شورای امنیت کشور مطرح کرد:

تاخیر در انعکاس واقعیت، دشمنان را روایتگر اول حادثه مهسا امینی کرد

امام علی علیه السالم
یِّبیَن األَخیاِر َو األَولیاِء األَبراِر الَّتي نََطَق  إیّاَك أن ُتخَدَع عن داِر الَقراِر و َمَحلِّ الطَّ

الُقرآُن بَِوصِفها و أثنی َعلی أهلِها
زنهار که سرای ماندن و آن جایگاِه پاکاِن نیك سرشت و اولیای نیكوکار را
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مطالعات نشان می دهد؛
برنج سفید ریسک بیماری قلبی را 

افزایش می دهد
که  افتد  می  اتفاق  زمانی  کرونر  عروق  بیماری 
پالک در رگ های خونی که خون را به قلب می 

رسانند، ایجاد می شود.
غذایی  رژیم  مانند  زندگی  سبک  انتخاب های 
را  کرونر  عروق  بیماری  به  ابتالء  خطر  می تواند 

افزایش دهد.
قلب خون و مواد مغذی را در سراسر بدن پمپاژ 
کلی  سالمت  برای  را  قلب  سالمت  و  می کند 
ضروری است. بیماری عروق کرونر می تواند منجر 
قلبی  از جمله حمالت  قلبی  به مشکالت شدید 
شود. محققان هنوز در حال بررسی عوامل خطر 
ابتالء به بیماری عروق کرونر و اینکه چگونه افراد 
از آن  برای جلوگیری  را  اقدامات الزم  می توانند 

انجام دهند، هستند.
مطالعه اخیر نشان داد که رژیم های غذایی سرشار 
از غالت تصفیه شده، که شامل برنج سفید، آرد 
سفید و نان سفید می شود، با افزایش خطر ابتالء 

به بیماری زودرس عروق کرونر مرتبط است.
آنها دریافتند که رژیم غذایی سرشار  در مقابل، 
بیماری  به  ابتالء  کاهش خطر  با  کامل  از غالت 

زودرس عروق کرونر مرتبط است.
خطر  و  غالت  مصرف  مطالعه  این  در  محققان 
مرتبط با بیماری عروق کرونر زودرس را بررسی 
کردند. آنها به طور خاص به بررسی این خطر در 

جمعیت ایران پرداختند.
این مطالعه شامل بیش از 2000 شرکت کننده، 
بیماری  به  مبتال  کننده  از جمله ۱۳6۹ شرکت 
یک  با  افراد  این  بود.  زودرس  کرونر  عروق 
که  کننده  شرکت   ۱۱6۸ شامل  کنترل  گروه 
مقایسه  نداشتند،  زودرس  کرونر  عروق  بیماری 
و  غذا  مصرف  پرسشنامه های  از  محققان  شدند. 
میزان مصرف  بررسی  برای  غذایی  رژیم  ارزیابی 
غالت کامل و مصرف غالت تصفیه شده شرکت 
کنندگان استفاده کردند. این مطالعه جالبی است 
با  مقایسه  در  را  شده  تصفیه  غالت  مصرف  که 
معرض  در  که  بیمارانی  در  کامل  غالت  مصرف 
خطر باالی بیماری قلبی هستند مقایسه می کند. 
نویسندگان مطالعه دریافتند که رژیم های غذایی 
با مصرف غالت تصفیه شده با افزایش خطر ابتالء 
از  به بیماری زودرس عروق کرونر مرتبط است. 
غالت  مصرف  با  غذایی  رژیم های  دیگر،  طرف 
زودرس  بیماری  به  ابتالء  خطر  کاهش  با  کامل 
مطالعه  این  داده های  بود.  همراه  کرونر  عروق 
یادآوری می کند که چگونه رژیم غذایی می تواند 

بر سالمت قلب تأثیر بگذارد.

گزارش جدید محققان؛
زنان بیشتر از مردان به آلزایمر

 مبتال می شوند
را  بیشتری  نتایج یک مطالعه جدید سرنخ های 
نشان می دهد که زنان بیشتر از مردان در معرض 

خطر ابتال به بیماری آلزایمر هستند.
یک  روی  بر   X کروموزوم  شدن  غیرفعال 
کروموزوم X در تمام سلول های ماده انسانی رخ 
می دهد، اما برخی از ژن ها از این غیرفعال شدن 

فرار می کنند و به هر حال بیان می شوند.
ایجاد  احتمال  بر  ژن ها  این  از  یکی  آیا  اینکه 
بیماری  به  مبتال  افراد  مغز  در  که  تاو،  رگ های 
آلزایمر وجود دارد یا خیر، تأثیر می گذارد یا خیر، 
تمرکز یک مطالعه جدید توسط محققان دانشگاه 
گفته  به  بود.  کلیولند  در  ریزرو  وسترن  کیس 
معرض  در  مردان  برابر  دو  تقریباً  زنان  محققان، 
ابتالء به بیماری آلزایمر هستند، اما درک کمی 
از علت این بیماری وجود دارد. کشف دالیلی که 
وجود  آلزایمر  ایجاد  چگونگی  و  چرایی  پس  در 
دارد به طور فزاینده ای مهم است چراکه محققان 
می توانند اهداف دارویی جدیدی را تعیین کنند. 
همه زنان دارای یک جفت کروموزوم X هستند. 
 X کروموزوم های  از  یکی  جنین  رشد  اوایل  در 
غیرفعال می شود و تمام سلول های بدن زن فقط 
یک کروموزوم X دارند که از نظر رونویسی فعال 
از حد  بیان بیش  از  امر به جلوگیری  این  است. 
ژن هایی که در هر دو کروموزوم X وجود دارند 
کمک می کند. بررسی های اخیر نشان داده است 
غیرفعال  این  از  که  دارند  وجود  ژن  که چندین 
شدن کروموزوم X فرار می کنند، و دلیل و تأثیر 
محققان  اکنون،  است.  نشده  شناخته  کاماًل  آن 
غیرفعال  از  که  ژن هایی  از  یکی  اند  دریافته 
در  می تواند  می کند،  فرار   X کروموزوم  شدن 
نقش  زنان  در  آلزایمر  به  ابتالء  خطر  افزایش 
پپتیداز  پروتئین  معتقدند  محققان  باشد.  داشته 
روی  بر  که  ژنی  یوبیکوئیتین،   )USP۱۱(  ۱۱
شدن  غیرفعال  از  و  می شود  بیان   X کروموزوم 
کروموزوم X فرار می کند، مولکولی را از پروتئین 
تاو حذف می کند که احتمال گره خوردن آن را 
تاو،  تجمع  به  منجر  روند  این  می دهد.  افزایش 
آزمایش  برای  می شود.  آلزایمر،  بیماری  نشانگر 
 HeLa از سلول های  ابتدا  فرضیه، محققان  این 
که پروتئین های USP۱۱ و USP۱۳ را از بین 
آنها  کار،  این  انجام  با  کردند.  استفاده  می برند 
مشاهده کردند که سطوح پایین تری از پروتئین 

تاو در آنها وجود دارد.

مخبر: 

غذا و کاالهای اساسی مردم
 نباید وابسته به ارز بیگانه باشد

 معاون اول رئیس جمهور با تأکید بر اینکه نباید غذا و کاالهای 
اساسی مردم به ارز بیگانه وابسته باشد، گفت: حضور جدی و 
الگوی کشت  اجرای طرح  برای  و مجریه  مقننه  قوای  پررنگ 
نشانگر اراده جدی حاکمیت در راستای تأمین کاالهای اساسی 

کشور است.  
الگوی  سراسری  اجالس  اولین  در  دوشنبه  روز  مخبر  محمد 
کشت محصوالت کشاورزی در محل وزارت جهاد کشاورزی، با 
تأکید بر اینکه نباید غذا و کاالهای اساسی مردم به ارز بیگانه 
وابسته باشد، اهمیت موضوع امنیت غذایی را مورد اشاره قرار 
داد و افزود: نه تنها مردم ایران بلکه مردم اکثر کشورهای جهان 
به دالیل مختلف به دنبال ذخیره سازی نیازهای خود هستند 
را  دولت  توسط  اساسی  کاالهای  تأمین  اهمیت  مهم  این  که 

نشان می دهد.
معاون اول رئیس جمهور همچنین به جنگ اوکراین و کمبود 
برخی کاالها در کشورهای اروپایی اشاره و تصریح کرد: پس از 
این جنگ کشورهای جهان و حتی اتحادیه اروپا دچار مشکالت 
اساسی شدند تا جایی که قفسه بعضی فروشگاههای کشورهای 
در  اما  شد  خالی  اساسی  کاالهای  از  مردم  هجوم  با  اروپایی 
ایرانی و اسالمی دارند  کشور ما که مردمش تمدن ریشه دار 
در همان شرایط ویژه نیز تصمیم مهم اقتصادی برای مردمی 

سازی یارانه ها و اصالح ارز ترجیحی گرفته شد.  
مخبر با قدردانی از آحاد مردم برای همراهی با دولت در اجرای 
اصالح ارز ترجیحی اظهار داشت: با کمک و همراهی مردم و در 
زمان اجرای این طرح اصالح اقتصادی، در هیچ کجا با بحران 
و هجوم به فروشگاه ها مواجه نشدیم که این نشانگر بصیرت و 

ریشه دار بودن تمدن مردم است.  
وی با اشاره به تدوین الگوی کشت محصوالت کشاورزی و ابالغ 
کشاورزی  جهاد  وزارت  توسط  استانها  محصوالت  سند کشت 
ادامه داد:  باید با مرور دوباره، بازنگری، تدوین و اجرای اصالح 
در  اصالحات  و  روزرسانی  به  زمان  طول  در  کشت  الگوی 
اجرای این طرح اعمال شود که این موضوع نیازمند همفکری، 
همکاری و همت جدی تمام دستگاهها و قوای سه گانه است.

معاون اول رئیس جمهور با قدردانی از وزارت جهاد کشاورزی 
تدوین  برای  اسالمی  شورای  مجلس  کشاورزی  کمیسیون  و 
الگوی کشت محصوالت کشاورزی گفت: حضور جدی و پررنگ 
مجلس و دولت در کنار یکدیگر برای اجرای این طرح نشانگر 
اراده جدی حاکمیت در راستای تأمین کاالهای اساسی کشور 
است.   مخبر افزود: کشاورزان عزیز به دنبال خدمت به مردم و 
کشور هستند و باید پس از تدوین الگوی کشت و ابالغ آن به 
کشاورزان، زمینه های سوددهی، بهره وری و صرفه اقتصادی 

در اجرای این طرح توسط کشاورزان دیده شود.
وی با بیان اینکه باید با تقویت پول ملی، ارزش ریال در جهان 
جایگاه مناسب پیدا کند، گفت: مصرف گاز در کشور متناسب 
با جمعیت و ظرفیت های موجود نیست و از طرفی میزان تولید 
نیز در کشور پایین است که باید با توجه به این مزیت خدادادی 

کشور را به نقطه مناسبی در تولید و صادرات گاز برسانیم.  
مخبر فعال نشدن بخش خصوصی در اقتصاد ایران را یکی از 
حال  در  داد:  ادامه  و  برشمرد  کشور  اقتصادی  مهم  معضالت 
حاضر بخش عمده ای از امور در وزارت کشاورزی توسط بخش 
خصوصی و کشاورزان انجام می شود که باید به عنوان الگویی 
به  پایان دولت سیزدهم  تا  و  قرار گیرد  برای سایر دستگاهها 
سمتی حرکت کنیم که از نقطه تهدید تأمین کاالهای اساسی 
در  خود  نیازهای  درصد   ۷0 تا  بتوانیم  و  بگذریم  کشور  در 
اول رئیس جمهور  معاون  تهیه کنیم.   را در داخل  این بخش 
امکانات کشور در بخش سیلوهای ذخیره سازی  به  همچنین 
گندم و آسیابهای مورد نیاز برای تهیه آرد اشاره و تصریح کرد: 
با یک حرکت سنجیده و انقالبی می توانیم جمهوری اسالمی 
این  که  کنیم  تبدیل  منطقه  در  آرد  صدور  هاب  به  را  ایران 
محسوب  اقتدار  های  مولفه  از  یکی  عنوان  به  تواند  می  خود 
شود.   مخبر ادامه داد: در اجرای طرح الگوی کشت محصوالت 
کشاورزی باید مسئولیت اجرا و سیاست گذاری توسط جریان 
این  اعمال  همچنین  و  باشد  کشاورزی  خصوصی  بخش 
سیاست ها برای کشاورزان، اقتصادی، سودده و مقرون به صرفه 
با  همچنین  رئیس جمهور  اول  معاون  شود.    گرفته  نظر  در 
تأکید بر اهمیت آمایش سرزمینی، بیمه،  تأمین مالی زنجیره 
باید  افزود:  کشاورزی  محصوالت  صادرات  امکان  ایجاد  و  ای 
آغاز  به جلویی  رو  المللی حرکت  بین  لحاظ  به  اقتصاد کشور 
کند و وضعیت جغرافیایی جمهوری اسالمی می تواند یکی از 
امکانات برای ورود اقتصاد ایران به چرخه اقتصاد بین المللی 
نیازمند  تمام کشورهای حاشیه خزر  داد:  ادامه  شود.   مخبر 
ای  کمیته  دولت  و  اسالمی هستند  ترانزیتی جمهوری  مسیر 
برای ایجاد یک مسیر ترانزیتی از شمال به جنوب و دسترسی 
و  داده  تشکیل  ایران  جنوبی  بنادر  به  خزر  حاشیه  کشورهای 
باید تصمیمات آن هر چه سریعتر اجرایی شود. وی همچنین 
در سخنان خود با تبریک هفته وحدت و والدت پیامبر اعظم 
وحدت  به  نیاز  گذشته  از  بیش  کنونی  زمان  در  کرد:  تصریح 
داریم؛ وحدت از خانواده شروع و تا شهر، کشور و جهان اسالمی 

امتداد می یابد.

سالمت

جامعه

کاریکاتور

ای مگس عرصه سیمرغ نه جوالنگه توست

سخنگوی وزارت امور خارجه عنوان کرد؛

اجازه دخالت در امور داخلی ایران را نمی دهیم

مشاور عالی فرمانده  معظم کل قوا:

امنیت ضامن تداوم پیشرفت ها و آسایش مردم است 

گفت:  خارجه  امور  وزارت  سخنگوی 
کشورهای اروپایی و آمریکا روند مذاکرات را 
به مسائل اخیر در ایران ارتباط دادند،موضوع 
ایران  ملت  و  دولت  به  مربوط  ایران  داخلی 
در  کشوری  هیچ  داد  نخواهیم  اجازه  است، 

امور داخلی ایران دخالت کند.
خارجه  امور  وزارت  سخنگوی  کنعانی  ناصر 
در نشست خبری روز دوشنبه با خبرنگاران، 
هفته  وحدت  گفت:  هفته  تبریک  ضمن 
مبانی  بر  تمرکز  و  مودت  و  دوستی  برادری، 
همه  از  اسالمی  امت  بین  مشترک  اصول  و 
گرایش ها را  خدمت امت اسالمی و به همه 
میکنم.  عرض  تبریک  اسالمی  کشورهای 
امت  برای  است  خوبی  فرصت  هفته  این 
از  اسالمی که روی مشترکات تاکید کرده و 
و  اصول  ما  اینکه  و  کنند  دوری  اختالف نظر 
تمرکز  صورت  در  که  داریم  مشترکی  مبانی 
بر آنها از اختالفات بی نیاز هستیم و می توانیم 
از ظرفیت های کشورهای اسالمی برای تامین 
به  پایبند  و  کنیم  استفاده  اسالمی  امت 
باشیم  اسالم  ارزشمند دین مبین  آموزه های 

و ارزش های دینی را ترویج کنیم.

موضع ایران همچنان پایبندی به مسیر 
مذاکرات است

به  پاسخ  در  خارجه  امور  وزارت  سخنگوی 
سوالی در مورد اقدامات وزارت خارجه درباره 
مذاکرات رفع تحریم ها گفت:  در بحث مباحث 
مربوط به مذاکرات و گفت وگوها بارها در این 
جلسه هم اعالم شده و آقای امیرعبداللهیان 
تاکید  مجددا  اخیرا  هم  خارجه  امور  وزیر 
ایران  اسالمی  جمهوری  رویکرد  که  کرده اند 
است  مذاکره  مسیر  به  پایبندی  همچنان 
و  پایدار  که  توافقی  به  دستیابی  منظور  به 
اسالمی  جمهوری  اساسی  منافع  متضمن 
ایران باشد و منافع ملت ایران را تامین کند و 

در عین حال توافق پایدار و ماندگاری باشد.
تاکید  مورد  بارها  موضع  این  افزود:  کنعانی 
در  اخیرا  و  است  ایران  اسالمی  جمهوری 
کشورمان  خارجه  امور  وزیر  گفت وگوی 
بورل  آقای  اروپا  اتحادیه  عالی  نماینده  با 
مجددا مورد تاکید قرار گرفت که اینکه ایران 
همچنان پایبند به مسیر مذاکره است. اینکه 
شده  مطرح  مقابل  طرف  در  دیدگاه هایی 
و  آمریکا  غرب،  حوزه  در  را  صداها  برخی  و 
را  گفت گوها  روند  که  شنیده ایم  اروپا  در  یا 
اسالمی  در جمهوری  داخلی  اخیر  مسائل  با 
ایران ارتباط داده اند و به اشاعه اخبار غلط و 

نادرست دامن می زنند.
اساسا  هستیم  معتقد  ما  کرد:  تصریح  وی 
موضوع داخلی جمهوری اسالمی ایران مربوط 
به دولت و ملت ایران است و اجازه نمی دهیم 
که کشوری در امور داخلی جمهوری اسالمی 
ایران مداخله کند. موضوع مذاکرات موضوع 
داردو   روشنی  چارچوب  و  است  مشخصی 
جزییات کامال برای طرف ها روشن است. لذا 
مواضع و دیدگاه های جمهوری اسالمی ایران 
همان  در  هستیم  آماده  و  شده  بیان  بارها 
توافق جامعی  به  ببریم و  را پیش  مسیر کار 
تامین کننده منافع همه طرف ها  برسیم که 

باشد.
کرد:  عنوان  خارجه  امور  وزارت  سخنگوی 
تاکید می کنیم آماده تعامل دوسویه به همه 
طرف هایی هستیم که در مسیر مذکراه قرار 
برسید  نتیجه  به  مذاکرات  اینکه  برای  دارند 
تالش  هرگونه  برابر  در  می کنیم  تاکید  اما 

اعمال  برای  آمریکا  دولت  و  غربی  طرف های 
و  امتیازخواهی  و  فشار  و  جدید  تحریم های 
کننده  محدود  اقدام  هر  برابر  در  باج خواهی 
علیه ملت ایران با جدیت ایستادگی می کنیم 

و به موقع به آنها پاسخ می دهیم.

 شاهد رفتار دوگانه کشورهای غربی
 در مبحث حقوق بشر هستیم

حمله  مورد  در  سوالی  به  پاسخ  در  وی 
کشورهای  در  ایران  های  خانه  سفارت  به 
دوگانه  رفتار  شاهد  متاسفانه  گفت:  اروپایی 
هستیم  بشر  حقوق  مبحث  در  کشورها  این 
مخالفت  از  همزمان  است  جالب  بسیار  و 
و  کنند  می  صحبت  خشونت  با  خودشان 
ایران  اسالمی  جمهوری  دولت  به  همزمان 
توصیه می کنند که شما در برابر کسانی که 
امنیت عمومی را بر هم زده اند خویشتن داری 
کنیدو از دست زدن به اقدامات خشونت آمیز 

پرهیز کنید.

اعتراض و اغتشاش دو رویکرد متفاوتند 
و نتیجه متفاوت دارند

کرد:  تاکید  دیپلماسی  دستگاه  سخنگوی 
کرده  اعالم  بارها  ایران  اسالمی  جمهوری 
انتقادی  نگاه  به  و  است  انتقاد  شنونده  که 
حرف های  و  می کند  توجه  اعتراضی  و 
اما در عین حال  شنوندگان را خواهد شنید 
به عنوان دولتی که  ایران  جمهوری اسالمی 
خود  شهروندان  و  ملت  امنیت  حافظ  باید 
نمی تواند  اغتشاش  و  مقابل آشوب  باشد، در 
دو  اغتشاش  و  اعتراض  باشد.  بسته  دست 
متفاوت  نتیجه  و  هستند  متفاوت  رویکرد 

خواهند داشت.
جمهوری  در  که  آنهایی  کد:  تاکید  وی 
اسالمی ایران، دولت ایران را به عدم خشونت 
به  خودشان  کشورهای  در  می کنند،  توصیه 
اجازه می دهند که هم علیه  خشونت طلبان 
ایران  اسالمی  جمهوری  سفارتخانه های 
بزنند. معترض  آمیز  اقدام خشونت  به  دست 
سفارتخانه های جمهوری اسالمی ایران بشوند 
که بر مبنای کنوانسیون وین دارای مصونیت 
دیپلماتیک است. همچنین به خشونت طلبان 
دیپلمات های  متعرض  که  می دهند  اجازه 
کشوری  در  باشند  ایران  اسالمی  جمهوری 
که مدعی دموکراسی است به ما درس های 
دموکراسی یاد میدهند و توصیه های اخالقی 

می کنند.
داد:  ادامه  امورخارجه  وزارت  سخنگوی 
می  اجازه  شهروندان  با  تعامل  نحوه  درباره 
وارد  سرد  سالح  با  مهاجمی  فرد  که  دهند 
سفارت جمهوری اسالمی ایران شود و سفیر 
جمهوری اسالمی را که یک خانم هست است 
دهد.  قرار  هجوم  معرض  در  و  تهدید  مورد 
کارمند سفارت را مضروب کند و بعد صحبت 

از توصیه های اخالقی می کنند.

ایران با انتقاد مشکلی ندارد
انتقاد مشکلی ندارد  با  ایران  وی تاکید کرد: 
تامین  به  است  موظف  خشونت  درباره  اما 
رفتار  لذا  است  شهروندان  برای  امنیت 
کشورهای غربی، رفتار دوگانه ای است. اینکه 
در کشورهایی که ادعای دموکراتیک میکنند 
به گروه هایی اجازه حضور می دهند که سابقه 
فعالیت های تروریستی دارند به آن ها مجال 
و میدان می دهند که دست به خشونت بزنند.

درباره  خارجه  امور  وزارت  اقدام  وی 
موضع گیری برخی کشورها در قبال سرکوب 
ایران گفت: موضوعات داخلی  اغتشاشات در 
جمهوری اسالمی ایران مربوط به ایران است 
سطح  عالی ترین  در  اسالمی  جمهوری  و 
دیدگاه و مواضع خود را اعالم کرده و دولت 
جمهوری اسالمی ایران در تعامل مستقیم و 
قانونی با این موضوع تعامل  و بررسی میکند 
و  است  شده  اعالم  روشنی  دیدگاه های  و 
و  فنی  بررسی های  نتایج  قانونی  پزشکی 
پزشکی و تخصصی خود را در این زمینه اعالم 
کرده است.اینکه کشورهایی به بهانه یک رخ 
در داخل جمهوری اسالمی ایران به خودشان 
حق مداخله در امور داخلی جمهوری اسالمی 
را می دهند چنین مداخالتی کامال مردود و 

غیر قابل قبول است.
داد:  ادامه  خارجه  امور  وزارت  سخنگوی 
وزیران  از  برخی  که  اظهاراتی  درخصوص 
خارجه کشورهای غربی مطرح کرده اند جالب 
موضوع  درخصوص  که  کشورهایی  است 
جمهوری  در  بشر  حقوق  و  زنان  حقوق 
در  نه  که  می کنند  موضع  اعالم  اسالمی 
و  معاصر  تاریخ  در  بلکه  دور دستشان  تاریخ 
سال های  و  اخیر  ماه های  تحوالت  تاریخ  در 
در  مشمئزکننده ای  موضوعات  ما  اخیرشان 
در  هم  خودشان  حقوق بشری  رفتارهای  نوع 
ارتباط شهروندان خودشان و هم در ارتباط با 

شهروندان کشورهای دیگر از جمله در ارتباط 
با شهروند ایرانی زن ما در آنجا می بینیم.

اینکه  افزود:  خارجه  امور  وزارت  سخنگوی 
ابزار  موضوعی  یک  از  کنند  تالش  عده ای 
میز  در  امتیاز  گرفتن  برای  بسازند  سیاسی 
مذاکره در حوزه دیگر این رفتارها رفتارهای 
است همان  بد  اگر  است. خشونت  دوگانه ای 
کشورهایی که توصیه های اخالقی به دیگران 
می کنند ابتدا الزم است خودشان ملتزم به عدم 
خشونت باشند حفاظت از اماکن دیپلماتیک 
وظیفه قانونی این دولت ها است و اینکه اجازه 
صورت  دیپلماتیک  امکان  به  تعرض  ندهند 
دیپلمات ها  دیپلماتیک  مصونیت  و  بگیرد 
نمایندگی های  بدهند  اجازه  و  شود  حفظ 
سیاسی بتوانند فعالیت های دیپلماتیک خود 
به یک  از تعرض  این میزان  باشند  را داشته 
نمایندگی دیپلماتیک در کشوری که خود را 
الگوی  را  خود  و  می داند  بشر  حقوق  مدعی 
می داند  بین المللی  مقررات  و  قوانین  رعایت 

یک دوگانگی کامال آشکار است.

روند مذاکرات رفع تحریم ها هیچ 
ارتباطی با مسائل داخلی ایران ندارد

وی درباره تاثیر حوادث اخیر ایران روی روند 
و  مذاکرات  روند  گفت:   هسته ای  مذاکرات 
گفت و گوهای رفع تحریم ارتباطی با تحوالت 
داخلی در جمهوری اسالمی ایران ندارد و آن 
در  و  دارد  را  خودش  خاص  مسیر  موضوع 

همان چارچوب باید پیش برود.
وی درمورد اینکه چند خارجی در اعتراضات 
اطالعات  این  گفت:  شده اند،  دستگیر  ایران 
از سوی  قبال  و  نیست  بنده  به حوزه  مربوط 
مراجع ذیربط اعالم شده است و این مراجع 
به طریق اوال در این زمینه اقدام خواهند کرد. 
از  برخی  داشتن  نقش  شد  اعالم  که  چیزی 
داخلی  اخیر  تحوالت  در  خارجی  شهروندان 
نباید  که  است  غیرقانونی  اقدامات  و  ایران 
بررسی ها  زمینه  این  در  می شدند.  مرتکب 
صورت گرفته و در حال صورت گرفتن است.

سخنگوی وزارت امور خارجه بیان کرد: همان 
طور که اعالم شده برخی از شهروندان بعد از 
اثبات عدم دخالت آزاد شدند و در خصوص 
بررسی ها  و  قانونی  اقدامات  شهروندان  بقیه 
به سفارت های  است  در حال صورت گرفتن 
مطبوع این افراد هم اطالع رسانی شده است 

و در روند خود در حال پیگیری است.

کل  معظم  فرمانده  عالی  مشاور  و  دستیار 
پیشرفت های  تداوم  ضامن  را  امنیت  قوا 
و  دانست  مردم  آسایش  و  کشور  راهبردی 
مقتدر  پلیس  و  مسلح  نیروهای  کرد:  تاکید 
پایدار  امنیت درون زا و  اجازه نخواهند داد 
کشور و مردم عزیز ایران برابر فتنه دشمنان 
پاسدار  سرلشکر  سردار  شود.   دار  خدشه 
عالی  مشاور  و  دستیار  صفوی  یحیی  سید 
نهضت  همایش  در  قوا  کل  معظم  فرمانده 
محوریت  با  که  مقدس  دفاع  گویی  خاطره 
جایگاه علم و فناوری در جنگ تحمیلی در 
ستاد فرماندهی نیروی زمینی ارتش برگزار 
شد گفت: امروز باید با رویکرد جهاد تبیین 

به فلسفه نهضت خاطره گویی نگاه کنیم.
وی با بیان اینکه هدف از نهضت خاطره گویی 
برای  پذیر  مسئولیت  جوان  نسل  ساختن 
افزود:  است،  ایران  عزیزمان  کشور  آینده 
ساالنه 400 هزار جوان در کسوت سربازی 
این وظیفه  وارد نیروهای مسلح می شوند و 
پیروزی  عوامل  که  است  ما  عهده  بر  خطیر 
عزیزان  این  برای  را  دفاع مقدس  در دوران 

در قالب و روش های مختلف تبیین کنیم.

رئیس پژوهشگاه علوم و معارف دفاع مقدس 
شهید سلیمانی با بیان اینکه حضرت آقا در 
به  تدابیر مکتوب  و  شرفیابی های حضوری 
اینجانب، بر روی خاطره گویی دفاع مقدس 
برای نسل جوان تأکیدهای فراوانی داشته اند 
گفت: رهبر معظم انقالب اسالمی بر محتوا، 
خاطره گویی  نهضت  سالمت  و  گسترش 
دفاع مقدس تأکید دارند و بحمداهلل نهضت 
خاطره گویی دفاع مقدس در کشور در حال 
وظیفه  این  و  است  گسترش  و  پیشرفت 
یکایک ما است که این نهضت را با در نظر 
منشور  و همچنین  نبایدها  و  بایدها  گرفتن 

نهضت خاطره گویی گسترش دهیم.
صفوی با اشاره به نقش ارتش در دوران دفاع 
مقدس و پس از آن خاطرنشان ساخت: بنده 
نزدیک  از  را  ایران  اسالمی  ارتش جمهوری 
می شناسم و نسبت به رشادت های آنان در 
اوایل انقالب، جنگ کردستان و دوران دفاع 
مقدس آگاه هستم؛ ارتش ما در دوران دفاع 
مقدس مظلومانه جنگید و به همراه با سایر 

نیروهای مسلح قهرمانانه پیروز شد.
دستیار و مشاور عالی فرمانده معظم کل قوا 

اشاره  با  خود  سخنان  از  دیگری  بخش  در 
در  رهبری  معظم  مقام  حکیمانه  بیانات  به 
دانشجویان  مراسم مشترک دانش آموختگی 
دانشگاه  در  مسلح  نیروهای  دانشگاه های 
حسن)ع(  امام  پلیس  تربیت  و  افسری 
خواهم  می  شما  از  من  کرد:  خاطرنشان 
رهبران  با  را  اسالمی  انقالب  معظم  رهبر 
سایر کشورها مقایسه کنید، به واقع رهبری 
انقالب اسالمی در تدبیر، مهربانی، شجاعت، 
به  نسبت  صداقت  و  عدالت  دلسوزی،  علم، 
کشورهای   دیگر  رهبران  با  مردم  عموم 
تبیین  در  صفوی  نیست.  قیاس  قابل  دنیا 
یادآور  رهبری  معظم  مقام  فرمایشات 
جهنمی  شبکه  و  ها  آمریکایی  امروز  شد: 
در  و شکست  ناامیدی  از  صهیونیستی پس 
کسب اهدافشان در عرصه تهدیدات سخت، 
نیمه سخت و نرم، به تهدید جنگ شناختی 

و ترکیبی علیه ملت ایران روی آورده اند.
دستیار و مشاور عالی فرمانده معظم کل قوا 
دنبال  به  شناختی  جنگ  در  دشمن  گفت: 
طریق  از  انسان  ذهن  بر  تسلط  و  تسخیر 
فضای مجازی و پروپاگاندای تبلیغاتی است 

دنبال  به  میدان  این  در  آنان  جنگ  اتاق  و 
تغییر اذهان عمومی به ویژه ایجاد تغییر در 

ذهن جوانان و نخبگان جامعه است.
وی با اشاره به جریان سنگین رسانه ای علیه 
روایتی  گفت:  مجازی  فضای  در  ایران  ملت 
مجازی  فضای  در  اخیر  های  ناآرامی  از  که 
با  شده  برساخته  اینستاگرام  خصوص  به 
است  متفاوت  کامال  کشور  میدانی  واقعیات 
و ایرانی که مردم در آن زندگی می کنند با 
ایرانی که در صفحات رسانه های معاند در 
کاماًل  آید  می  در  نمایش  به  مجازی  فضای 

متفاوت است!
آسایش  زمینه ساز  را  ایران  امنیت  صفوی 
پیشرفت های  و  موفقیت ها  تداوم  و  مردم 
کشور در عرصه های گوناگون و مایه هراس 
و  صهیونیستی  رژیم  امریکا،  ناامیدی  و 
های  ناآرامی  گفت:  دانست  منطقه  ارتجاع 
اخیر در برخی مناطق کشور، محصول جنگ 
برای  پیچیده دشمن  و  ترکیبی  و  شناختی 
مهندسی ادراک مخاطبان ایرانی و تحریک 
آنان علیه انقالب و نظام اسالمی و برهم زدن 

ثبات و امنیت داخلی است.


