
شورای نگهبان الیحه افزایش حقوق 
کارکنان و بازنشستگان را تایید کرد

با اغتشاشات و کسانی که نا امنی ایجاد 
می کنند، برخورد شود
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سخنگوی شورای نگهبان از تایید الیحه افزایش حقوق کارکنان و 
بازنشستگان کشوری و لشکری در شورای نگهبان خبر داد و گفت: 
مصوبه مجلس در شورا بررسی شد و خالف موازین شرع و قانون 
اساسی شناخته نشد.  هادی طحان نظیف روز شنبه در نشست 
خبری با خبرنگاران اظهار داشت: این الیحه بندهای متعددی برای 

افزایش دریافتی اقشار مختلف از جمله ...

بهم  برای  تالش  و  اغتشاش  اینکه  بابیان  جمهور  رئیس 
ریختن کشور با اعتراض فرق دارد، تاکید کرد: حتما باید با 
اغتشاشات و کسانی که ناامنی ایجاد می کنند، برخورد شود.

 سید ابراهیم رئیسی روز جمعه و همزمان با روز دانش آموز،  
در نشستی 4 ساعته در جمع دانش آموزان شرکت کننده در 

اولین دوره »اردوهای راهیان پیشرفت«، با بیان...
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 به کارگیری نیرو در ادارات  استان 
بدون آزمون ممنوع شد

بیشتر بدانید؛
عالئم حمله قلبی 

چیست؟

دبیر شورای هماهنگی مبارزه با مواد مخدر 
استان هشدار داد:

کاهش سن مصرف کنندگان مواد 
مخدر تهدیدی برای خانواده ها است

مخدر  مواد  با  مبارزه  هماهنگی  شورای  دبیر 
کهگیلویه و بویراحمد از کاهش سن مصرف مواد 
را  خطر  کرد:  تاکید  و  داد  خبر  استان  در  مخدر 
نشست  در  رضایی  ناصر  سید  گرفت.  جدی  باید 
شورای هماهنگی مبارزه با مواد مخدر کهگیلویه و 
بویراحمد اظهار داشت: افراد معتاد به مواد مخدر 
با سن زیر 18 سال در استان افزایش یافته است.

از متجاهرین  زیادی  اینکه بخش  به  اشاره  با  وی 
به طور میانگین سن 18 تا 25 سال دارند، افزود: 
درمان افراد بیمار زیر 18 سال باید زیر نظر علوم 

پزشکی و روانپزشک مختصص انجام گیرد....

جمهوری  این که  بیان  با  امورخارجه  وزیر 
غرب  سوی  از  تعهد  نقض  وجود  با  اسالمی 
پرونده  صلح آمیز  فصل  و  حل  راهکار  به 
جمهوری  گفت:  است،  بوده  پایبند  هسته ای 
را  توافق  برای حفظ  اسالمی مسیر گفت وگو 
باز گذاشته است. حسین امیرعبداللهیان روز 
گروه  بین المللی  نشست  نخستین  در  شنبه 
دوستان مدافع منشور ملل متحد با اشاره به 
صورت تقویت همکاری میان اعضای دوستان 
منشور با هدف مقابله با یکجانبه گرایی گفت: 
امروز در شرایطی گرد هم آمده ایم که جامعه 
عرصه  در  فزاینده ای  چالش های  با  جهانی 
امور  وزیر  است.  مواجه  بین الملل  و  منطقه 
افسارگسیخته  افزایش  به  اشاره  با  خارجه 
یکجانبه گرایی در جهان افزود: تولید و انتشار 
علیه  مجازی  فضای  در  جعلی  محتواهای 
ملت ها و دولت ها در مغایرت کامل با منشور 
کشورهای  یکپارچگی  که  است  بشر  حقوق 
مستقل را هدف قرار داده و بی ثبات سازی و 
خشونت در کشورها را تشویق می کند. اقدامی 
که یکپارچگی اجتماعی کشورهای مستقل را 
از طریق فضای مجازی هدف قرار داده و انجام 
اقدامات تروریستی، خشونت و بی ثبات سازی 
در جوامع این کشورها را تشویق می کند. در 
این رابطه، اقدام مشترک کشورهای مستقل، 
با  منشور  دوستان  گروه  اعضای  خصوص  به 
هدف ایجاد سازوکارهای مناسب درچارچوب 
ملل  سازمان  جمله  از  المللی  بین  نهادهای 
متحد جهت مقابله با این پدیده امری ضروری 
است. وی تصریح کرد: بدون تردید، مهمترین 
ناقض حقوق بین الملل و منشور ملل متحد 
و نیز عامل درگیری، ویرانی و بی ثبات سازی 
رژیم  آسیا،  غرب  منطقه  در  اخیر  دهه های 
اشغال  است.  اسرائیل  جعلی  و  صهیونیستی 
سایر  از سرزمین های  بخش هایی  و  فلسطین 
مظلوم  ملت  ساختن  محروم  و  عرب  دول 
فلسطین از حقوق مسلم و ذاتی خود، نقض 
و بی توجهی به قطعنامه های صادره از سوی 
جمله  از  ملل  سازمان  مختلف  های  ارگان 

اقدامات غیرقانونی است که این رژیم ...

 استاندار کهگیلویه و بویراحمد گفت: هرگونه بکارگیری 
در دستگاه های اجرایی و شرکت های خدمات رسان این 
استان بدون آزمون ممنوع است.  سید علی احمدزاده 
ظهر روز شنبه در حاشیه مالقات های مردمی در جمع 
خبرنگاران اظهار داشت: هرگونه به کارگیری در هر قالبی 
در دستگاه های اجرایی و شرکت های خدمات رسان تنها 
از طریق آزمون صورت می گیرد و مواردی به غیر از این 
خالف قانون است. وی با بیان اینکه عمده دلیل مراجعه 
انسانی  مردم اشتغال است، عنوان کرد: بگارگیری نیرو 
جذب  و  است  ممکن  استخدامی  آزمون  طریق  از  تنها 

نیرو غیر از آزمون های استخدامی، خالف قانون است...

استاندار کهگیلویه و بویراحمد اعالم کرد:
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رئیس دانشگاه علوم پزشکی یاسوج خبر داد:

شهرستان  مارگون
 در وضعیت نارنجی کرونا 

قرار گرفت

مدیرکل پزشکی قانونی استان خبر داد

افزایش ۵/۶ درصدی
 فوتی های سوانح رانندگی
 در ۶ ماهه نخست امسال

مسیر مذاکره برای حفظ 
توافق را باز گذاشته ایم
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کمبود صنایع تبدیلی و تکمیلی در کهگیلویه و بویراحمد؛

چالش جدی 
کشاورزی در استان

3

تاریخ به خاطر خواهد سپرد که مضحکه دوم نوامبر شورای 
امنیت و دعوت از بازیگر درجه چندم استودیوهای هالیوود 
در قامت اپوزیسیون ایران، چگونه اعتبار آن را زیر سوال می 

برد و جهان را از نقش آفرینی آن ناامید.
نشست غیررسمی )آریا فرموال(، عنوان تازه ترین نمایشی 
است که سناریونویسان میز ایران وزارت خارجه آمریکا، آن 
را تدارک دیده و روز چهارشنبه 11 آبان )دوم نوامبر( برگزار 

کردند.
گرچه  اسالمی  جمهوری  علیه  فشارها  و  ها  گیری  موضع 
پیش از این هم تا حد زیادی مبتنی بر واقعیات و شواهد 
نبود اما این نشست با حضور یکی از بازیگران درجه چندم 
هالیوود، در عمل نشان داد که عنصر تخیل که از ویژگی 
معادالت  در  است؛  هالیوود  های  ساخته  از  بسیاری  های 
غرب با ایران، به صورت چشمگیر نقش آفرینی می کند و 

این اعتبار نهاد شورای امنیت را نابود خواهد کرد.

شوخی با پلتفرم سازمان ملل!
وزارت  اعضای  ایران،  از  خارج  زبان  فارسی  های  رسانه 
خارجه آمریکا و آلبانی، نیروهای امنیتی رژیم صهیونیستی 
و دیگر شرکا، طی روزهای گذشته، تمام توجه و تمرکز خود 
را بر نشستی معطوف کردند که به ادعاهای آن ها در مسیر 

فشار بر ایران راه میانبری محسوب می شد.
شامگاه چهارشنبه 11 آبان )دوم نوامبر( نشست غیررسمی 
به  ایران،  در  اخیر  حوادث  بررسی  برای  فرموال(  )آریا 
درخواست آمریکا و آلبانی در مقر سازمان ملل در نیویورک 
برگزار شد اما به نظر می رسد با توجه به رویدادها و بازتاب 
های آن، اهداف آمریکا و متحدانش از برگزاری این نشست، 
نشست  جز  حتی  که  نشستی  است.  نشده  محقق  چندان 
های غیررسمی شورای امنیت هم دسته بندی نشده و در 
تقویم و دستورکارهای این نهاد هم ثبت نمی شود، نشستی 
که آمریکا با تمام تالش هایی که انجام داد، نتوانست جز 
کند،  حاضر  آن  در  سفیر  سطح  در  را  اعضا  دیگر  آلبانی، 
نشستی که چین و روسیه با حمایت علنی خود از جمهوری 
اسالمی و هند با عدم سخنرانی نشان دادند که با واقعیات 
جهان و نه سناریوهای هالیوودی، به رویدادها می نگرند و 

تصمیم می گیرند.
همیشه  از  تر  عریان  را  نشست  این  نازل  سطح  اما  آنچه 
که  بود  ایران  متولد  ناکام  بازیگر  حضور  کشید؛  تصویر  به 
این  روی  تمام سرمایه گذاری های سیاسی غرب  علیرغم 
با  هم  اسالمی  جمهوری  مخالفان  برای  آن  کارایی  مهره، 
تردیدهای جدی روبروست. فردی که در کارنامه خود جز 
حضوری کوتاه در برخی ساخته های دست چندم هالیوود و 
زندگی کوتاه و سراسر حاشیه با یکی از ستاره های سینمای 
آمریکا، نقطه قابل اتکای دیگری ندارد و از یک ماهگی در 
خارج از ایران زندگی کرده است! به عنوان نماینده صدای 
ایران! در نشست معرفی و سخنرانی کرد تا  خاموش زنان 
بین  نهادهای  های  نشست  و  روزها  ترین  عجیب  از  یکی 
المللی را رقم زند. پرسش بی پاسخ افکار عمومی از ترتیب 
که  باشد  این  شاید  سخنرانی،  و  نشست  این  دهندگان 
فردی که اساسا در جغرافیای ایران زندگی نکرده و هزاران 

کیلومتر از آن دور بوده، چگونه می تواند صدای مردم ایران 
و  نیست  هالیوودی  هنرپیشه  داستان  تمام  اما  این  باشد؟ 
درباره همین مردمی که  و عمکرد وی  اقدامات  به  نگاهی 
ادعای حمایت از آن ها را دارد، گویای واقعیات دیگری است 
نیویورک هم به چشم  بازی های  اگر در شعبده  که حتی 

نیاید، ایرانیان از آن آگاه هستند.
به  و  می ماند  درمانی  شیمی  مثل  اقتصادی  »تحریم های 
همان قدر که هدفش این است که سرطان را نابود کند صد 
در صد به بقیه بدن صدمه می رساند. این خیلی پیچیده تر از 
این است که بگوییم تحریم خوب است یا بد«. این جمالت 
نه از زبان نتانیاهو یا ترامپ یا بایدن که گفته های همین 
حقوق  از  حمایت  نقاب  روزها  این  که  است  ای  هنرپیشه 
بشر در ایران را به صورت زده و عروسک خیمه شب بازی 

گردانندگان این نمایش شده است.
به  ایران  ملت  که  دهد  را  تلخ  پرسش  این  پاسخ  آنکه  بی 
تمام  با  را  ادعایی غرب  درمانی!  باید شیمی  کدامین جرم 
وجود حس کنند و از آن آسیب ببینید و حقوق بشر درباره 
مردم  روان  و  معیشت  سالمت،  به  که  آسیبی  میزان  این 
ایران وارد می شود، نظری ندارد؟!بخش مضحک دیگر در 
این نمایش، سخنرانی نماینده آلبانی و حمایت او از مردم 
ایران بود. نماینده آلبانی اما پس از سکوت های بغض آلود! 
خود، به این موضوع اشاره ای نکرد که چرا دولت این کشور 
یکی  عنوان  به  منافقین  تروریستی  گروهک  از  در حمایت 
از دشمنان مردم ایران، در خاک خود سنگ تمام گذاشته 
است؟واقعیت آن است که در آشفته بازار نظام و نظم بین 
الملل، آمریکا و متحدانش، ساختارها و پلتفرم های جهانی 
را با بازیگران دست چندم هالیوود به بازی گرفته اند و این 
ناکارآمد خواهد  را  آن  کارکرد  و  اعتبار  بلندمدت  در  رویه 

کرد.

واکنش ها به خیمه شب بازی آمریکا
آبان  نهم  خارجه،  امور  وزارت  سخنگوی  کنعانی«  »ناصر 
بر  فشار  را  آن  از  هدف  نشست،  این  برگزاری  از  پیش  و 
امپراتوری  متاسفانه  گفت:  و  دانست  اسالمی  جمهوری 
رسانه ای دولت آمریکا هم در خدمت چنین هدفی همچنان 
نمایی حقایق  وارونه  و  تحریف  با  و  گرفته می شود  کار  به 
که  می کنند  تالش  ایران  اسالمی  جمهوری  با  مرتبط 
و  نشست هایی  گیری چنین  برای شکل  را  فضای سیاسی 
فراهم  ایران  اسالمی  جمهوری  علیه  سیاسی  رویکردهای 

کنند.
»امیرسعید ایروانی« سفیر و نماینده دائم ایران در سازمان 
ملل همزمان با برگزاری این نشست، با بیان اینکه به گواه 
بشر  حقوق  یعنی  ارزش  با  مفهوم  یک  از  آمریکا  تاریخ، 
سوءاستفاده کرده و پلتفرم سازمان ملل ومنابع آن را برای 
توسعه دستور کار سیاسی خود دستکاری می کند، گفت: 
آمریکا ادعا می کند این نشست را با هدف حمایت از حقوق 
بشر ایران برگزار می کند اما طنز کار آنجاست که ایرانیان 
گسترده ترین صدمات از ناحیه تحریمهای ظالمانه آمریکا را 
طی دهها سال متحمل شده اند، آنهم در یک جنگ واقعی 

که ابزار جنگی آن غذا و دارو بوده است.

وزارت امور خارجه در بیانیه ای، برگزاری نشست غیررسمی 
شورای امنیت سازمان ملل متحد که به درخواست آمریکا و 
آلبانی به عنوان اعضای شورای مزبور برگزار شد را مصداق 
بین  سازوکارهای  از  آمریکا  دولت  استفاده  سوء  از  بارزی 
در  خود  جویانه  مداخله  و  غیرقانونی  اغراض  برای  المللی 

امور داخلی کشورهای مستقل دانست.
در این بیانه تصریح شده است: »این نشست بار دیگر اثبات 
بین  سازوکارهای  از  آمریکا  مستمر  سوءاستفاده  که  کرد 
همچنان  متحد  ملل  سازمان  امنیت  شورای  بویژه  المللی 
مانند  متعالی  مفاهیم  از  اینکه،  تر  بار  تأسف  و  دارد  ادامه 
دولتهای  علیه  سیاسی  فشار  اعمال  منظور  به  بشر  حقوق 
گانه،  دو  استانداردهای  و  شده  ابزاری  استفاده  مستقل 

بصورت آشکاری اِعمال می شود«.
نشست،  این  به  ایران  امور خارجه  وزارت  واکنش  کنار  در 
اظهارات برخی حاضران در آن هم قابل تامل است. نماینده 
روسیه در این نشست رویکرد دوگانه آمریکا به حقوق بشر 
را مورد اشاره قرار داد و گفت: برای مرگ مهسا امینی دختر 
ایرانی متاسف هستیم و اطمینان داریم مقامات ایران درباره 
چیست؟  نشست  این  هدف  اما  کرد.  خواهند  تحقیق  آن 
ابراز نگرانی از اعتراضات ایران ؟ درباره اعتراضات بروکسل، 
پاریس و برلین چطور؟ درباره مرگ جورج فلوید و کشتن 
اشلی بابیت به دست نیروهای امنیتی کنگره چطور؟نماینده 
چین هم مسائل اخیر ایران را در حیطه مسائل داخلی این 
کشور دانست و تصریح کرد: این مسائل نباید در دستور کار 

نشست های آریا فرموال قرار گیرد.

پرده ها کنار رفتند
اعتراضات در ایران با تمام تلخی ها، روی دیگر و البته اصلی 
حالی  در  جوبایدن  دولت  داد.  نشان  را  آمریکایی  مقامات 
طراحی تحریم و فشار بیشتر بر ایران را بر عهده گرفته و از 
آزادی ایران سخن می گوید! که پیش از این خود را منتقد 

فشار دولت پیشین آمریکا بر ایران نشان می داد.
با  همزمان  آبان(   11( نوامبر  دوم  روز  و  راستا  همین  در 
سازمان  در  ایران  علیه  آمریکا  غیررسمی  نشست  شروع 
معاون  هریس«  »کاماال   ، اخیر  های  ناآرامی  درباره  ملل 
حذف  برای  واشنگتن  که  کرد  اعالم  آمریکا  رئیس جمهور 

ایران از کمیسیون مقام زن سازمان ملل تالش می کند.
رابرت مالی نماینده ویژه آمریکا در امور ایران و مذاکره کننده 
ارشد دولت جو بایدن بار دیگر از ناآرامی ها و آشوب ها در 
ایران حمایت کرد و گفت که ایران از کمیسیون مقام زن 
سازمان ملل متحد حذف شود.وزارت خزانه داری آمریکا هم 
در تحریم های جدید خود اسامی ۶ فرد را که تابعیت های 
فهرست  در  دارند  فرانسوی  و  لبنانی  سوئیسی،  ایرانی، 

تحریم ها قرار داده است.
امارات،  در  مستقر  شرکت   1۷ ها،  تحریم  این  اساس  بر 
سوئیس، جزایر مارشال، سنگاپور و ترکیه و 11 کشتی که 
تحت پرچم های پاناما، جیبوتی، لیبری و جزایر کوک در 
فهرست تحریم  های جدید وزارت خزانه داری آمریکا قرار 

گرفته اند.

شورای امنیت و خیمه شب بازی بازیگران ناکام

شناسه آگهی ؛  1404146       روابط عمومی شرکت گاز استان کهگیلویه و بویراحمد 

 آگهی تجدید مناقصه عمومی یک مرحله ای
 شماره  20/ 401

 نام ونشانی دستگاه مناقصه گذار : شرکت گاز استان کهگیلویه و بویراحمد – به آدرس یاسوج ، بلوار مطهری، خیابان 
راهداران، پائین تر از اداره راه و شهرسازی ساختمان شماره دو شرکت گاز، واحد امور پیمانها

موضوع مناقصه: احداث )تامین تجهیزات ، مصالح و اجرای( 1200فقره انشعاب پلی اتیلن  در سطح شهرستان بویراحمد 
و مارگون بخش کبگیان و بخش لوداب روستاهای تازه گازدارآبگرمک،گوزنان،آب مورد،دم لوداب،ابلمی گوزنان،اسالم 

PCآباد گریان،گردنگاه،من لوا،.لیر سوخته و هود به روش
میزان ونوع تضمین شرکت درفرآیند ارجاع کار: 2/009/000/000 )دو میلیارد و نه میلیون ریال(که مي بایست 
مطابق مصوبه شماره 123402/ت50۶59 ه مورخ 2۷/ 09/ 1394 هیاًت محترم وزیران و ضمائم مربوطه تهیه شود و در 

صورت نقدي به حساب شماره 4101119۷44111855بانک مرکزی واریزگردد.
 زمان و مهلت توزیع اسناد مناقصه از طریق سامانه:  14/ 08/ 1401 لغایت 18/ 08/ 1401

   www.setadiran.ir محل دریافت اسناد: ازطریق درگاه سامانه ستاد به آدرس 
 مبلغ خرید اسناد: واریز مبلغ 000/ 500 )پانصد هزار(ریال به حساب        4101119۷44111855 نزد بانک مرکزی 

درسامانه ستاد 
 زمان،مهلت و محل تسلیم اسناد و پیشنهاد شرکت درمناقصه: ساعت1۶مورخه 28/ 08/ 1401 از طریق سامانه 

ستاد
 محل وزمان گشایش پیشنهادها:ساختمان شماره 2شرکت گاز استان، دفتر امورپیمانها، راس ساعت 10 صبح مورخه 

1401 /08/29
 مبلغ برآوردشده معامله: 40/168/084/916ریال)چهل میلیارد و یکصد و شصت و هشت میلیون و هشتاد و 

چهار هزار و نهصد و شانزده ریال(
- سایر موارد الزم :

- مدارک ثبتي شرکت حاوي تصاویر برابربا اصل )اساسنامه، آگهي آخرین تغییرات شرکت ، آگهي تاسیس شرکت در روزنامه 
رسمي و ... (

- ارائه مستنداتی دال بر اجرای کارهای مشابه و سوابق کاری مرتبط.
- دارا بودن تجهیزات، امکانات، تخصص الزم )نفت وگاز( وتوانایی فنی ومالی انجام کار مطابق استانداردهای صنعت نفت 

)شرکت ملی گاز ایران(
- داشتن حداقل رتبه 5 تأسیسات و تجهیزات ویا نفت وگاز از سازمان مدیریت و برنامه ریزی 

- گواهینامه صالحیت ایمنی کار ازاداره تعاون، کار و رفاه اجتماعی 
- تکمیل پرسشنامه های اطالعاتی

- ازمناقصه گران جهت حضوردرجلسه گشایش پیشنهادها دعوت به عمل مي  آید.
- سایر اطالعات و جزئیات مربوطه در اسناد مناقصه مندرج است.

nigc-kb.ir ضمناً آگهی این مناقصه در پایگاه اینترنتي شرکت گاز استان کهگیلویه و بویر احمد -
 و پایگاه ملي اطالع رساني مناقصات   iets.mporg.ir قابل مشاهده مي باشد. 

تلفکس واحد امورپیمانها :  33336277 - 074                   

   نوبت  دوم
شرکت ملی گاز اریان  شرکت ملی گاز اریان 
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مدیرکل پزشکی قانونی استان خبر داد

افزایش ۵.۶ درصدی فوتی های سوانح 
رانندگی در ۶ ماهه نخست امسال

از  بویراحمد  و  کهگیلویه  استان  قانونی  پزشکی  مدیرکل 
افزایش 5.۶ درصدی فوتی های ناشی از سوانح رانندگی در 

۶ ماهه نخست امسال در استان خبر داد.
“کامروز امینی” در جمع خبرنگاران گفت: مجموع متوفیان 
استان  قانونی  به پزشکی  ارجاعی  رانندگی  از حوادث  ناشی 
نفر  امسال، 124  بویراحمد در ۶ ماهه نخست  و  کهگیلویه 
درصد   5.۶ گذشته  سال  مشابه  مدت  به  نسبت  که  بوده 

افزایش داشته است.
وی اظهارکرد: از مجموع متوفیان ارجاعی، 94 نفر مرد و 30 

نفر زن بوده اند.
مدیرکل پزشکی قانونی استان کهگیلویه و بویراحمد با اشاره 
به این آمار به تفکیک ادارات پزشکی قانونی شهرستان های 
شهرستان  به  مربوط  نفر   ۷3 کرد:  خاطرنشان  استان 
بویراحمد، 32 نفر در شهرستان گچساران، 18 نفر مربوط به 

کهگیلویه و یک نفر در شهرستان باشت بوده است.
به  مراجعین  کرد:  بیان  نیز  مصدومین  با  رابطه  در  امینی   
ادارات پزشکی قانونی استان کهگیلویه و بویراحمد با ادعای 
دو  امسال،  نخست  ماهه   ۶ در  تصادف  از  ناشی  مصدومیت 
هزار و 403 نفر بوده است که در مقایسه با مدت مشابه سال 

قبل 14.4 درصد افزایش داشت.

زیرساخت های مورد نیاز شهرک صنفی 
گچساران ایجاد شد

و  کهگیلویه  صنعتی  های  شهرک  شرکت  عامل  مدیر 
بویراحمد گفت:همه زیرساخت های مورد نیاز شهرک صنفی 
10 هکتاری گچساران از جمله آب،برق،گاز،جدول کشی و 

جاده دسترسی تکمیل شد.
 سیدهاشم موسوی جهان آباد روز شنبه در حاشیه بازدید از 
شهرک های صنعتی گچساران در گفت و گو با خبرنگار ایرنا 
اظهار داشت:برای ایجاد این زیرساخت ها 200 میلیارد ریال 
54میلیارد  میزان  این  از  که  گرفته  صورت  گذاری  سرمایه 

ریال آن امسال انجام گرفته است.
وی  با اشاره به اینکه پیش از این زمین های شهرک صنفی 
گچساران براساس قرارداد به صاحبان 240 واحد تولیدی و 
خدماتی صنوف آالینده این شهرستان واگذار شده بود تاکید 
برای  را  خود  های  زمین  توانند  می  فردا  از  افراد  این  کرد: 

ساخت سوله یا کارگاه تحویل بگیرند.
مدیرعامل شرکت شهرک های صنعتی کهگیلویه و بویراحمد 
برای  آالینده  اندازی شهرک صنفی صنوف  راه  عنوان کرد: 
این  مردم  حال  رفاه  و  کارهای کوچک  و  از کسب  حمایت 

شهرستان در دستور کار قرار گرفته است.
موسوی جهان آباد با اشاره به فعالیت ده ها واحد خدماتی 
آالینده که باعث نارضایتی شهروندان گچسارانی در نزدیکی 
انتقال  امیدواری کرد: کار  ابراز  مناطق مسکونی شده است 

این صنوف تابستان سال 1402 انجام گیرد.
واحدهای بسته بندی و انبار مواد شیمیایی خطرناک و مواد 
محترقه، دامداری اعم از سبک و سنگین، مرغداری و پرورش 
موزاییک،  و  سیمانی  مصنوعات  تولید  صنعتی،  طیور  انواع 
تولید لوله سیمانی و پله، تولید کاشی و سرامیک، آجرپزی از 
جمله تولید آجر فشاری و سفال، تولید آجر قزاقی؛ تولید گچ 
و آهک، سنگبری و سنگ کوبی به دلیل آلودگی و مزاحمت 

زیاد از جمله صنوف مزاحم محسوب می شود.
تولید شن و ماسه، چرم سازی؛  تولید آسفالت،  کارگاه های 
و  دام  کشتارگاه  کنی،  پاک  روده  سازی،  ساالمبور  دباغی؛ 
در  گاز  شارژ  باربری،  موسسات  انبار  و  بار  پایانه های  طیور، 
پروفیل  کاری  رنگ  )آبکاری(،  ها  فلزکاری  آب  کپسول، 
آلومینیومی )رنگ کوره ای( اشاره کرد که از جمله مشاغل و 

صنوفی از دیگر صنوف مزاحم محسوب می شوند.

2۹۵ کیلوگرم تریاک 
در محور گچساران- دیلم کشف شد

فرمانده انتظامی کهگیلویه و بویراحمد گفت: 295 کیلوگرم 
مواد مخدر شامل تریاک از 2 دستگاه خودروی پژو پارس در 

محور”گچساران- دیلم” کشف شد.
 سردار “کیقباد مصطفایی” افزود: در پی دریافت خبری مبنی 
بر انتقال محموله مواد مخدر در جاده های استان بالفاصله 
مأموران پلیس مبارزه با مواد مخدر شهرستان گچساران با 
همکاری مأموران پلیس مبارزه با مواد مخدر استان، ضمن 
هماهنگی با مرجع قضائی در محور”گچساران- دیلم” ایست 

و بازرسی دایر کردند.
وی تصریح کرد: مأموران هنگام انجام ایست و بازرسی به 2 
دستگاه خودروی پژو پارس مشکوک و آنها را متوقف کردند.

مصطفایی اظهار داشت: مأموران در بازرسی از این خودروها  
295 کیلوگرم مواد مخدر از نوع تریاک که به طور  ماهرانه 

ای  جاسازی شده بود، کشف و ضبط کردند.
 فرمانده انتظامی کهگیلویه و بویراحمد گفت: در این زمینه 
مراحل  سیر  برای  و  دستگیر  مخدر  مواد  قاچاقچی  نفر   2
به  نیز  آنها  خودروهای  و  معرفی  قضائی  مرجع  به  قانونی 

پارکینگ منتقل شد.

دبیر شورای هماهنگی مبارزه با مواد مخدر استان 
هشدار داد:

کاهش سن مصرف کنندگان مواد مخدر 
تهدیدی برای خانواده ها است

و  کهگیلویه  مخدر  مواد  با  مبارزه  هماهنگی  شورای  دبیر 
بویراحمد از کاهش سن مصرف مواد مخدر در استان خبر 

داد و تاکید کرد: خطر را باید جدی گرفت.
سید ناصر رضایی در نشست شورای هماهنگی مبارزه با مواد 
مخدر کهگیلویه و بویراحمد اظهار داشت: افراد معتاد به مواد 

مخدر با سن زیر 18 سال در استان افزایش یافته است.
طور  به  متجاهرین  از  زیادی  بخش  اینکه  به  اشاره  با  وی 
افراد  درمان  افزود:  دارند،  سال   25 تا   18 سن  میانگین 
بیمار زیر 18 سال باید زیر نظر علوم پزشکی و روانپزشک 

مختصص انجام گیرد.
رضایی بهترین راه کنترل مصرف مواد مخدر را پیشگیری 
دانست و افزود: گرایش به مواد مخدر در افراد با سن زیر 18 
سال نگران کننده بوده و باید در این زمینه چاره اندیشی 

شود.
این  در  نیز  بویراحمد  و  کهگیلویه  استان  انتظامی  فرمانده 
مواد  با  مبارزه  امسال 233 طرح   ابتدای  از  افزود:  نشست 
مخدر اجرا که در این زمینه ۷۷5 خرده فروش دستگیر و 

3۶ معتاد متجاهر شناسایی شد.
سردار کیقباد مصطفایی با بیان اینکه در مدارس بیش از 9 
کیلوگرم مواد مخدر کشف و 125 نفر دستگیر شدند، ادامه 
داد:  کشفیات مواد مخدر شش درصد کاهش داشته و در 
تاکنون  امسال  ابتدای  از  مواد مخدر  مجموع کل کشفیات 

پنج تن و 40۶ کیلو گرم بوده است.
وی یادآور شد: دستگیری فروشندگان مواد مخدر 12 درصد 
افزایش داشته  توقیف خودرو چهای حامل هم 9 درصد  و 
باندهای مواد مخدر هم 44 درصد کاهش داشته  انهدام  و 

است.
مسعود نوری مدیرکل امور اجتماعی و فرهنگی استانداری 
برای  گفت:  نشست  این  در  نیز  بویراحمد  و  کهگیلویه 
جلوگیری از این آسیب ها باید تمام متولیان در این زمینه 
فعالیت کنند این در حالی است که در زمینه جلوگیری از 

این آسیب ها کم کاری شده است. 
معاون سیاسی و امنیتی استاندار کهگیلویه و بویراحمد نیزدر 
این نشست با بیان اینکه باید با مدیریت صحیح آسیب های 
و  ورزشکاران  کرد: هنرمندان،  بیان  کنترل شود،  اجتماعی 
موثری  نقش  زمینه  این  در  می توانند  مردمی  تشکل های 

داشته باشند.
سید جواد هاشمی مهر اظهار داشت: تمامی اقدامات برای 
به زودی  و  انجام شده  بازرسی جاده ای  ایست های  افزایش 

چند ایست بازرسی در محورهای مواصالتی دایر می شود.

شهرستان  مارگون در وضعیت نارنجی 
کرونا قرار گرفت

نقشه  مطابق  گفت:  یاسوج  پزشکی  علوم  دانشگاه  رئیس 

،شهرستان  بهداشت  وزارت  رسانی  اطالع  سامانه  آماری 
نارنجی  بویراحمد در وضعیت  توابع کهگیلویه و  از  مارگون 

بیماری کرونا قرار گرفت.
محمد غالم نژاد روز شنبه به خبرنگاران گفت:  نقشه آماری 
سامانه اطالع رسانی وزارت بهداشت نشان می دهد که  پنج 

شهرستان استان در وضعیت زرد کرونایی قرار دارند.
به  دنا  و  لنده  چرام،  کهگیلویه،  بویراحمد،  شهرستان های 
و  اند  گرفته  قرار  کرونایی  زرد  در وضعیت  نژاد  گفته غالم 
آبی  وضعیت  در  گچساران  و  باشت  بهمئی،  سه شهرستان 

کرونایی هستند.
غالم نژاد تاکید کرد :در نقشه آماری سامانه اطالع رسانی 
وزارت بهداشت ،استان کهگیلویه و بویراحمد شهرستانی در 

وضعیت قرمز کرونایی ندارد.
جاری  ماه  آبان  اوایل  یاسوج  پزشکی  علوم  دانشگاه  رئیس 
گفت: میزان رعایت دستورالعمل های بهداشتی از زمان آغاز 
ویروس کرونا در این استان که 90 درصد بوده به کمترین 

میزان رسیده است.
روزانه یک هزارو   ، آمار موجود  اساس  بر  وی تصریح کرد: 
و  بهداشتی  مراکز  به  کرونا  ویروس  درمان  برای  نفر   200

درمانی استان مراجعه می کنند.
کهگیلویه  در  بیماری  این  قربانیان  شمار  افزود:  نژاد  غالم 
و بویراحمد همچنان یکهزار و 1۶0 نفر است و از مجموع 
مبتالیان به کووید 19 در کهگیلویه و بویراحمد بیش از 99 

هزار 300 نفر بهبودی یافته اند.
توصیه می شود  افزود:  یاسوج  پزشکی  علوم  دانشگاه  رئیس 
افراد در صورت داشتن هرگونه عالئم بیماری کرونا به پزشک 
مراجعه و مراقبت های الزم برای پیشگیری از انتقال بیماری 
این بیماری به دیگر اعضاء خانواده و دیگران را داشته باشند.

دکتر غالم نژاد مهمترین راهکار برای پیشگیری از ابتال به 
از  بهداشتی و خودداری  العمل های  را رعایت دستور  کرونا 
عادی انگاری این بیماری دانست و اضافه کرد: مردم استان 
برای پیشگیری از ابتال و کاهش مرگ و میر ناشی از کرونا 
گیر  همه  و  خطرناک  بیماری  این  برابر  در  ایمنی  ایجاد  و 
تزریق  حتما  را  یادآور  ُدز  و  تکمیل  را  خود  واکسیناسیون 

کنند.

ثبت نام کنکور تمدید شد
کنکور  اول  نوبت  در  برای شرکت  داوطلبان  ثبت نام  مهلت 
)دی ماه1401(، تا پایان روز چهارشنبه 18 آبان تمدید شد.

 پیش از این اعالم شده بود که فرآیند ثبت نام از روز یکشنبه 
8 آبان آغاز شده و تا پایان وقت امروز شنبه 14 آبان ماه 
ادامه دارد که با اعالم سازمان سنجش آموزش کشور، مهلت 

ثبت نام تا روز چهارشنبه 18 آبان تمدید شد.
به مصوبه شورای  توجه  با  از سال جاری،  کنکور سراسری 

عالی انقالب فرهنگی، دو بار در سال برگزار می شود.
و جمعه 30  پنج شنبه 29  روزهای  نوبت کنکور،  نخستین 
برگزاری دومین  زمان  برگزار می شود.  ماه سال جاری  دی 
و  چهارشنبه  روزهای  دانشگاه ها،  به  ورود  آزمون  نوبت 

پنج شنبه 14 و 15 تیرماه 1402 است.

رئیس سازمان جهاد کشاورزی کهگیلویه 
کشاورزی  بخش  گفت:  بویراحمد  و 
باوجود اینکه یکی از حوزه های مهم و از 
محورهای توسعه ای استان به شمار می 
آید اما یکی از مشکالت اساسی آن، نبود 
زیر ساخت صنایع تکمیلی و تبدیلی برای 

کشت و زرع است .
داشت:  اظهار  پور  معتمدی  علی  سید 
صنایع تبدیلی و تکمیلی استان یک تیغ 
دولبه است زیرا برخی از صنایع در سطح 
استان از گذشته تاکنون فعالیت می کنند 
که باید جهاد کشاورزی به عنوان دستگاه 
برهم  و  نیاز جدید  متولی، هدایت کننده 
نخوردن اقتصادی بودن صنایع قبلی را در 

نظر داشته باشد.
وی افزود: به این معنا که به دلیل رقابت ها 
و مجوزهایی که جهاد کشاورزی صادر می 
اشتغالی  های  محدودیت  دلیل  به  و  کند 
که وجود دارد مجوزها به گونه ای نباشد 
می  فعالیت  گذشته  در  که  صنایعی  که 

کردند همان صنایع هم ورشکست شوند.
 رئیس سازمان جهاد کشاورزی کهگیلویه 
طرح  چنانچه  کرد:  تصریح  بویراحمد  و 
نحو  به  تکمیلی  و  تبدیلی  صنایع  آمایش 
مطلوب اجرا نشود 2 مشکل پیش می آید 
یعنی احتمال دارد صنایع قبل ورشکست 
جهت  که  امکاناتی  و  تسهیالت  و  شوند 
در  جدید  نیاز  مورد  صنایع  توسعه 
اختیارمان قرار می گیرند به انحراف بروند.

این  اولین قدم  ابراز داشت:  پور  معتمدی 
لیست  مورد   300 و  هزار  یک  که  است 
صنایع تکمیلی و تبدیلی کشور است که 
به استان اعالم شده است و از این یک هزار 
برای توسعه صنایع  و 300 شغل کد دار 
تبدیلی و تکمیلی متناسب با ظرفیت های 
تولیدی هر شهرستان صنایعی که وابسته 
اولویت  هاست  ظرفیت  و  محصوالت  به 

بندی شوند.

کشاورزی  جهاد  سازمان  کرد:  تاکید  وی 
متولی  دستگاه  عنوان  به  نباید  استان 
منفعل عمل کند به گونه ای که با کمک 
و  زراعت  استان،  باغداری  کارشناسان 
تولیدی  های  ظرفیت  باید  دامداری 

شهرستان ها را ارزیابی کند.
رئیس سازمان جهاد کشاورزی کهگیلویه 
استان  کشاورزی  داد:  ادامه  بویراحمد  و 
از  هم  که  شود  می  هدایت  ای  گونه  به 
و  شود  حداکثر  برداری  بهره  کشاورزی 
نیازهای  با  ایجاد و متناسب  اشتغال الزم 

استان باشد.
متوازن  توسعه  کرد:  بیان  پور  معتمدی 
متناسب با طرح آمایش صنایع تبدیلی و 
تکمیلی در استان آغاز شده است و از هزار 
تکمیلی  و  تبدیلی  صنایع  عنوان   300 و 
برای 9 شهرستان متناسب با ظرفیت های 
آن ها و متناسب با توسعه آینده برای هر 
عنوان شده  مورد  تا 30  کدام حدود 20 

است.
وی تاکید کرد: برای نمونه دنا به سردخانه 
موارد  این  و  دارد  نیاز  سازی  سبد  و 
نظر  در  قبلی  های  ظرفیت  و  شناسایی 
موجود  صنایع  کل  ابتدا  شوند.در  گرفته 
ها  نیازسنجی  و  شدند  مشخص  استان 

انجام شد.
رئیس سازمان جهاد کشاورزی کهگیلویه 
به  نزدیک  مجموع  از  گفت:  بویراحمد  و 
900 هزار تن تولید محصوالت کشاورزی 
در سطح استان حدود 300 هزار تن آن 
سردخانه  یا  انبارداری  نگهداری  قابلیت 
استان  سردخانه  زیرساخت  دارند.ظرفیت 

بیش از 20 هزار تن نیست.
استان  نمونه  برای  افزود:  پور  معتمدی 
کیفیت  برترین  دارای  سیب  بهترین 
یا  و  صادر  باید  که  دارد  را  خاورمیانه  در 
نگهداری شود و ارزش افزوده آن باال رود 
و در زمان دیگری وارد شود تا قیمت برای 

کشاورز به صرفه باشد.
و  تولیدات  با  متناسب  کرد:  تصریح  وی 
ظرفیت های استان زیرساخت ها اولویت 
گذاری شده اند اما متاسفانه در گذشته به 
دالیل مختلف اعالم شده بود که سردخانه 
های داخل استان به اندازه کافی هستند 
و حاال زمانی که طرح به بانک معرفی می 
می  امتناع  تسهیالت  دادن  از  بانک  شود 
اعالم شده  آنها  به  مرکز  زیرا که در  کند 

طرح توجیه اقتصادی ندارد.
رئیس سازمان جهاد کشاورزی کهگیلویه و 
بویراحمد اضافه کرد: هم اینک کارشناسان 
این سازمان برای توضیح توجیه اقتصادی 
که  اند  شده  موظف  استان  های  اولویت 
مرکز را متقاعد کنند که زیرساخت توسعه 
بر سر  مانعی  تا  این موارد هستند  استان 

راه سرمایه گذار قرار نگیرد.
و  تبدیلی  صنایع  شرح  کرد:  بیان  وی 
نکات  این  به  توجه  با  استان  تکمیلی 
صنایع  آمایش  طرح  و  شد  بندی  اولویت 
و  کهگیلویه  استان  تکمیلی  و  تبدیلی 
بویراحمد بر اساس نیاز و اقتصادی بودن 
شهرستانی  هر  برای  صنایع  این  توسعه 

مشخص شده اند.
معتمدی پور گفت: سرمایه گذار متقاضی 
تا  شود  می  وارد  موارد مشخص شده  در 
هم اقتصادی بودن تولید ساماندهی شود 
ایجاد و توسعه  و اشتغال و سود پایداری 

متوازن استان مدیریت شود.
رئیس سازمان جهاد کشاورزی کهگیلویه 
و بویراحمد افزود: مهمتر از این ها جذب 
نیازها  طبق  که  است  تسهیالت  هدفمند 
به  تسهیالت  استان  های  ظرفیت  و 

متقاضیان پرداخت شود.
وی تصریح کرد: بحث سردخانه و صنایع 
وابسته به سیب صنعتی و سورت بندی در 
استان پیگیری شده و در اولویت قرار داده 

شده است.

این  ساالنه  کرد:  عنوان  پور  معتمدی 
استان 40 هزار تن خرید میوه شب عید 
رتبه  استان  و  دهد  می  انجام  کشور  در 

هشتم از لحاظ میران دارد.
رئیس سازمان جهاد کشاورزی کهگیلویه 
به  استان  سیب  داشت:  ابراز  بویراحمد  و 
به  و  نیست  بویراحمد  و  کهگیلویه  اسم 
به  اصفهان  و  فارس  استان  سیب  اسم 

خارج صادر می شود.
بندی  برای درجه  استان  کرد:  اضافه  وی 
با مشکل مواجه است که  میوه شب عید 
سبب می شود در شیراز درجه بندی شوند 
و  نگهداری  سردخانه  در  جا  همان  در  و 
ارزش افزوده آن باال رود و با قیمت بسیار 
این  در  کنندگان  مصرف  دست  به  گران 

استان برسد.
سورت  دستگاه  کرد:  تاکید  پور  معتمدی 
بندی )درجه بندی( در کاکان تا یک سال 

آینده به بهره برداری خواهد رسید.
رئیس سازمان جهاد کشاورزی کهگیلویه 
استان  امسال  کرد:  تصریح  بویراحمد  و 
تامین  محل  که  بود  استانی  پنج  از  یکی 
میوه شب عید کشور بود و اکنون بخشی 

از سیب استان هم خریداری شده است.
وی ادامه داد: باید سرمایه گذاران توانمند 
و  تامین  ها  آن  امنیت  و  شوند  حمایت 
داده  قرار  ها  آن  اختیار  در  زمین  حتی 
معارضات  و  برداشته  تولید  موانع  شود، 

اجتماعی رفع شوند.
رئیس سازمان جهاد کشاورزی کهگیلویه 
پیشنهادهایی  از  یکی  گفت:  بویراحمد  و 
که قرار است در دور دوم سفرهای ریاست 
جمهوری ارائه شود این است که شهرک 
صنایع تبدیلی و تکمیلی در کاکان ساخته 

شود.
معتمدی پور تاکید کرد: استان 100 هزار 
تن فضای سردخانه ای نیاز دارد و در حال 
حاضر ظرفیت سردخانه ای استان20 هزار 

تن است.
وی عنوان کرد: اگر صنایع به درستی در 
استان شکل بگیرد استان می تواند صادر 

کننده بسیاری از محصوالت باغی باشد.
رئیس سازمان جهاد کشاورزی کهگیلویه 
نوع  سه  استان  داشت:  ابراز  بویراحمد  و 
که  دارد  را  کشاورزی  محصوالت  خرید 
است  حمایتی  یا  و  توافقی  تضمینی ،  یا 
حمایتی  خرید  لیمو  بحث  در  امسال  و 

صورت گرفت.
محصوالت  انواع  تن  هزار   9۷2 ساالنه 
کشاورزی در استان کهگیلویه و بویراحمد 

تولید می شود.
زمین  هکتار  هزار   2۷0 استان  این 
آن  هکتار  هزار   1۶0 که  دارد  کشاورزی 

زراعی است.
و  کهگیلویه  نفری  هزار   ۷2۶ استان 
بویراحمد در جنوب غربی ایران قرار دارد.

همه زنان پشت نوبت 
خدمات بهزیستی در 
کهگیلویه و بویراحمد 
زیرپوشش قرار گرفتند

بهزیستی  کل  اداره  اجتماعی  معاون 
زنان  گفت:همه  بویراحمد  و  کهگیلویه 
نوبت  پشت  بدسرپرست  و  سرپرست  بی 
برای استفاده از خدمات بهزیستی استان 
زیرپوشش خدمات این نهاد حمایتی قرار 

گرفتند.
یک  داشت:از  اظهار  فر  عظیمی  هدایت 
بی  بانوی   500 تاکنون  گذشته  سال 
و  کهگیلویه  بدسرپرست  و  سرپرست 
دریافت  نوبت  پشت  که  بویراحمدی 
قرار  زیرپوشش  بودند  بهزیستی   خدمات 
پرونده  هیچ  حاضر  حال  در  و  اند  گرفته 
پشت نوبتی مربوط به بانوان بی سرپرست 

یا بدسرپرست در استان وجود  ندارد.
بی  بانوی   45۷ و  هزار   ۶ کرد:  بیان  وی 
سرپرست و بدسرپرست استان از خدمات 

بهزیستی بهره مند هستند.
بهزیستی  کل  اداره  اجتماعی  معاون 
کرد:  تصریح  بویراحمد  و  کهگیلویه 
مهمترین  ماهیانه  مستمری  پرداخت  
است  بانوان  این  به  بهزیستی  خدمت 
برای  آموزی  مهارت  مانند  خدماتی  اما 
های  کمک  مناسب،  شغل  به  دستیابی 
بالعوض و وام های بانکی برای راه اندازی 
شغل از دیگر حمایت های مهم بهزیستی 
به زنان بدسرپرست یا بی سرپرست استان 

در راستای توانمندسازی آنان است.
مهارت  منظور  به  کرد:  تاکید  فر  عظیمی 
تا سقف سه میلیون و 500 هزار  آموزی 
تومان براساس نیاز به بانوان مذکور کمک 

هزینه پرداخت می شود.
به  نیز  تومان  میلیون   30 داشت:  ابراز  او 
میلیون   150 تا   50 و  بالعوض  صورت 
بانکی  تسهیالت  صورت  به  نیز  تومان 
یا  سرپرست  بی  بانوان  به  قیمت  ارزان 
اندازی شغل  راه  برای  بدسرپرست استان 

پرداخت می شود.
بهزیستی  کل  اداره  اجتماعی  -معاون 
کهگیلویه و بویراحمد عنوان کرد: پرداخت 

 24 مبلغ  به  مسکن  ودیعه  هزینه  کمک 
میلیون تومان و قرار دادن زیرپوشش بیمه 
به  بهزیستی  خدمات  دیگر  از  اجتماعی 
بانوان زیرپوشش است که تاکنون 2 هزار 
و 400 زیرپوشش بیمه اجتماعی روستایی 

و عشایر قرار گرفته اند.
 42۶ ساماندهی  از  همچنین  فر  عظیمی 
بدسرپرست  یا  سرپرست  بی  کودک 
افزود:  و  داد  خبر  بویراحمد  و  کهگیلویه 
پرداخت کمک مستمری ماهیانه به مبلغ 

کمک  و  تومان  و۷00هزار  میلیون  یک 
تا 2 میلیون  به مبلغ 500  هزینه درمان 
این  به  از جمله خدماتی است که  تومان 

کودکان ارائه می شود.
سه  حاضر  زمان  در  کرد:  خاطرنشان  وی 
یا  سرپرست  بی  کودکان  نگهداری  مرکز 
کنند  می  فعالیت  استان  در  بدسرپرست 
که 25 کودک از خدمات آنان به صورت 

شبانه روزی بهره مند هستند.

کمبود صنایع تبدیلی و تکمیلی در کهگیلویه و بویراحمد؛

چالش جدی کشاورزی در استان

هرگونه  گفت:  بویراحمد  و  کهگیلویه  استاندار 
شرکت های  و  اجرایی  دستگاه های  در  بکارگیری 

خدمات رسان این استان بدون آزمون ممنوع است.
حاشیه  در  شنبه  روز  ظهر  احمدزاده  علی  سید   
مالقات های مردمی در جمع خبرنگاران اظهار داشت: 
دستگاه های  در  قالبی  هر  در  به کارگیری  هرگونه 
طریق  از  تنها  رسان  خدمات  شرکت های  و  اجرایی 
آزمون صورت می گیرد و مواردی به غیر از این خالف 

قانون است.
اینکه عمده دلیل مراجعه مردم اشتغال  بیان  با  وی 

از  تنها  انسانی  نیرو  بگارگیری  کرد:  عنوان  است، 
نیرو  و جذب  است  ممکن  استخدامی  آزمون  طریق 

غیر از آزمون های استخدامی، خالف قانون است.
به  از کسانی که  بیان کرد: بخش دیگری  احمدزاده 
ما مراجعه می کنند افرادی هستند که در دولت های 
گذشته از کار اخراج شدند و به ما مراجعه می کنند 
این  از  اگر حقی  تا  داده می شود  که دستورات الزم 

افراد تضییع شده باشد به آنها بازگردد.
افزود:  بویراحمد  و  کهگیلویه  اجرایی  ارشد  مقام 
کارخانه سیمان در منطقه دشت روم بویراحمد احداث 
شده و جوانان منطقه اولویت اشتغال به کار در این 
کارخانه هستند اما یکسری بی توجهی ها موجب شده 
افرادی که مسئولیت دارند از بستگان و اطرافیان خود 
استفاده کنند که از معاون اقتصادی خواستیم برای 
کارخانه سیمان و سایر واحد های مشابه نامه ارسال و 
اعالم شود که بچه های استان در اولویت قرار گیرند.

احمدزاده با بیان اینکه سایر کسانی که به ما مراجعه 
دارند،  طبیعی  منابع  حوزه  در  مشکالتی  می کنند 
گفت: برخی دیگر افراد هم مشکالت معیشتی دارند 
و به دنبال تسهیالت بانکی هستند که دستورات الزم 

صادر شد.
افرادی  مراجعه کنندگان  میان  در  کرد:  عنوان  وی 
و  داشتند  دیم  کشاورزی  زمین های  که  بودند 
اما  کنند  تبدیل  آبی  به  را  زمین ها  این  می خواهند 
سازمان  از  که  ندارند  را  لوله  خرید  برای  مالی  توان 
داشته  همکاری  خصوص  این  در  خواستیم  مربوطه 

باشد.
احمدزاده در خصوص اینکه آیا درخواست های مردم 
مدیران  تالش  همه  اینکه  بیان  با  می شود  پیگیری 
برخی  کرد:  خاطرنشان  است،  مردم  مشکالت  حل 
معاونت های  طریق  از  هم  مردمی  درخواست های 
استانداری و دستگاه های مربوطه و هم از طریق دفتر 

شود  نتیجه  به  منجر  تا  می شود  پیگیری  استاندار 
مستقیم  عمومی  مالقات های  در  اینکه خودم  ضمن 
به  می خواهم  آنها  از  و  می گیرم  تماس  مدیران  با 

مشکالت رسیدگی کنند.

 به کارگیری نیرو  در
 ادارات استان بدون آزمون

 ممنوع شد
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متولد فروردین :
 احتماالً امروز از دنده چپ بلند شده اید، اما گذشته را فراموش کنید 
و به حال فکر کنید.دوستان و همکارانتان می خواهند شما را بی گناه 
بدانند اما شما باید با آنها بسازید. می دانید که زندگی کردن در زمان 
حال چقدر مهم است پس بدون اینکه خود را درگیر خاطرات شخصی 

بکنید با زمان و اتفاقاتی که در حال اتفاق می افتند پیش بروید.
متولد اردیبهشت :

اید، ارتباط های   ارتباط های دوستانه ای را که به تازگی آغاز کرده 
درستی نیستند و به نتیجه ای که شما مد نظر دارید ختم نمی شود. 
شاید حتی پایان غم انگیزی داشته باشد. طرز درست و صحیح رقتار 

کردن در رابطه با هر موضوعی را سر لوحه خود قرار دهید.
متولد خرداد : 

شما واقعا دوست ندارید موقعیتی را مدیریت کنید که خودتان کامال 
در آنجا حضور ندارید. شما امروز هیچ سورپرایزی را نمی خواهید اما 
با یک دید کلی داشتن می توانید حلقه ای را به طرف فردی بیندازید 
که در پشت صحنه کار می کند. با این حال تنها راه حل استفاده از 

قوه خالقیت است نه اینکه بنشینید و به انتظار معجزه باشید. 
متولد تیر : 

قرار  آزمایش  مورد  که  است  ممکن  امروز  آرمانی تان  و  عالی  افکار 
گیرند. اگر بخواهید با دیگران درگیر شوید، فکر نکنید که هیچ کاری 
را درست انجام نداده اید. این ممکن است به خاطر این باشد که شما 
تصمیمات تان را فقط و فقط براساس ارزش های خودتان می گیرید و 

کاری به این ندارید که در جهان واقعی چه خبر است.
متولد مرداد : 

شما  و  می ماند  شما  نشانه  در  زیادی  زمان  مدت  خورشید  امروز 
می خواهید دیگران هم بفهمند که این اتفاق چقدر شگفت انگیز است. 
اما وقتی با دیگران صحبت می کنید آنها خیلی زود خسته می شوند. 
البته آنها به شما بی اعتنایی نمی کنند، بلکه فقط از محبتهای بی جای 

شما نسبت به دیگران خسته شده اند.
متولد شهریور :

 شما حتی اگر کارهای ناتمام زیادی هم داشته باشید، ولی دوست 
زیادی  و مسئولیت وقت  کار  اما  بگذرانید.  کاماًل خوش  امروز  دارید 
برای تفریح و خوشی باقی نمی گذارد. وقتی که شما به جای انجام 
دادن مسئولیت های خود به دنبال سعات و خوشبختی تان می روید 
رها  کاره  نیمه  را  کارهایتان  شما  اگر  می شوید.  زده  هیجان  خیلی 
به  این کار شما  با  آنهایی که  برای  و  باشید  کردید، حداقل راستگو 

زحمت افتاده اند دلیل خود را توضیح دهید.
متولد مهر :

 شما اخیرا برای پیدا کردن تعادلی بین سادگی و پیچیدگی درگیری 
و کشمکش درونی داشته اید. شما مطمئنا طالب آسودگی و آرامش 
هستید اما برای بدست آوردن آن دوست ندارید بهای زیادی پرداخت 
کنید. همچنین برای تان مهم است که در رابطه با اهداف شخصی 
اسم  به  را  آرزوهایتان  از  بعضی  است  ممکن  باشید.  تاثیرگذار  خود 

اهداف و نهضت های بشر دوستانه کنار گذاشته بگذارید.

متولد آبان : 
امروز برنامه ریزی کردن برای اهداف بلند مدت برایتان مشکل ساز 
شما  و  است  کردن  تغییر  حال  در  شما  زندگی  چراکه  بود،  خواهد 
نمی توانید دقیقاً بفهمید که چه چیزهایی برایتان مهم تر هستند. به 
جای اینکه با فکر کردن به مسائل حاشیه ای ذهن خود را منحرف 
کنید، فقط روی اتفاقاتی که در زمان حال رخ می دهد تمرکز کنید. 

متولد آذر :
 شما به راهنمایی های فرد دیگری نیاز ندارید؛ و امروز در محل کار 
خودتان ذاتاً می دانید که چه کاری باید انجام بدهید. متأسفانه اجرا 
برای  نیست،  نظر می رسد  به  به آن سادگی که  برنامه هایتان  کردن 
ممکن  بدتر  و حتی  راه شما شود.  می تواند سد  بانفودی  فرد  اینکه 

است یک نفر حتی با تالشهای شما نیز مخالفت کند. 

متولد دی :
اگر  نباشد، مخصوصا  امروز روز ترقی و پیشرفت شما   ممکن است 
شخصی از نزدیکان تان چیزی از شما بخواهد که شما قادر نباشید 
خاطر  به  است  ممکن  تقاضاها  این  دهید.  انجام  را  او  درخواست 
وابستگی شخصیتی که شمادارید یک درگیری شدید ایجاد کند که 

هیچ برنده ای هم نداشته باشد.
 

متولد بهمن :
 امروز هدیه ای که می توانید به دوستانتان بدهید این است که بهشان 
نشان بدهید چگونه می توانید با همدیگر ساعتهای به یاد ماندنی ای 
داشته باشید! اما برای رسیدن به این خوشی بهترین راه این نیست 
که در موردش صحبت کنید. از این مثال پیروی کنید؛ با انجام دادن 
کردن  کار  از  بردن  لذت  و  می دهد  بهتان  که حس خوبی  کارهایی 

توانایی های خود را نشان دهید.

متولد اسفند : 
از  خانه  دوازدهمین  احساسی  نظر  از  شما  گیر  آسان  نشان  ماه 
“تصورات ” شما را تقویت می کند، با این حال این وضعیت می تواند 
شما را از رسیدن به چیزهایی که می خواستید بازدارد. ممکن است 
در رابطه با صمیمیت و نزدیکی که در آرزویش بودید کامال روشن و 
واضح بیندیشید، اما با یک موشکافی و بررسی دقیق ، به نظر می رسد 

دیگر این فرصت از دست رفته باشد.

3
فال روز 

امور  در  جمهوری  ریاست  معاونت  الملل  بین  مدیرکل 
زنان و خانواده با بیان اینکه زنان 5۶ درصد از دانشجویان 
دانشگاه های دولتی کشور را تشکیل داده اند، گفت: 8 زن 
و  سفرا  هستند.   فعالیت  به  مشغول  شهردار  عنوان  به 
رؤسای نمایندگی های سیاسی مقیم تهران، در نشستی 
در وزارت امور خارجه درباره حادثه تروریستی شاه چراغ 
شرکت  اخیر  هفته  چند  در  تحوالت  روند  و  شیراز  در 

کردند.
در این نشست که با حضور باقری کنی معاون سیاسی 
امور  وزارت  بین المللی  و  حقوقی  امور  معاون  نجفی  و 
معاونت  الملل  بین  مدیر کل  کریمی  و خدیجه  خارجه 
شد،  برگزار  خانواده  و  زنان  امور  در  جمهوری  ریاست 
نوع  هر  حادثه،  این  ابعاد  تشریح  ضمن  سخنرانان 

تروریسم را محکوم کردند.

بین  مدیرکل  کریمی  خدیجه  دیدار،  این  از  بخشی  در 
الملل معاونت ریاست جمهوری در امور زنان و خانواده 
به  سرزمین  این  در  که  ایرانی  زن  یک  عنوان  به  گفت: 
اکنون  و  کرده  تحصیل  و  تالش  کرده،  رشد  آمده،  دنیا 
در کسوت استادی در حال خدمت به مردم خود است، 
دختران  و  زنان  پیشرفت  واقعیات  از  گوشه ای  به  مایلم 
یک  قهری  اقدامات  از  حاصل  فشار  علیرغم  که  کشورم 
اشاره  است،  شده  حاصل  قانونی  غیر  و  ظالمانه  جانبه، 
در  جمهوری  ریاست  معاونت  الملل  بین  مدیرکل  کنم. 
امور زنان و خانواده با تاکید بر اینکه جمهوری اسالمی 
در  آموزش  امر  در  کامل شکاف جنسیتی  محو  با  ایران 
زنان  میان  در  بی سوادی  متوسطه  و  ابتدایی  سطح  دو 
امر  افزود: در  و دختران را کاماًل ریشه کن کرده است، 
از  درصد   5۶ زنان،  جاری  سال  در  نیز  عالی  آموزش 
دانشجویان دانشگاه های دولتی کشور را تشکیل داده اند. 
دانشگاه های  در  علمی  هیئت  عضو  زنان  نسبت  افزایش 
علوم پزشکی به 34 درصد و نیز رسیدن این نسبت به 
عدد بیش از 3.33 درصد برای زنان عضو هیأت علمی در 
باید  که  است  مواردی  دیگر  از  دانشگاه های کشور  سایر 

بدان اشاره کنم. وی اظهار کرد: شاخص امید به زندگی 
در میان زنان ایرانی به ۷8 سال رسیده است و با انجام 
95 درصد زایمان ها در کشور توسط متخصصین زنان و 
زایمان، میزان مرگ و میر مادران بر اثر عوارض بارداری 
و زایمان کاهش چشمگیری داشته و به کمتر از 20 مورد 

در هر 100 هزار نفر رسیده است. 
پزشکان  درصد   40 زنان  امروز  کرد:  عنوان  کریمی 
ایران  در  تخصص  فوق  پزشکان  درصد   30 و  متخصص 
را تشکیل می دهند. مدیرکل بین الملل معاونت ریاست 
امور  اینکه در  بیان  با  زنان و خانواده  امور  جمهوری در 
مدیریت شهر و روستا، 354۷ زن عضو شوراهای اسالمی 
انتخابات  اخیر  دور  در  درصدی   43 رشد  با  و  روستاها 
در  کرد:  عنوان  هستند،  زن  دهیار  نیز  نفر   2393
کرسی های مدیریت شهری نیز 482 زن عضو شوراهای 
به  عنوان شهردار مشغول  به  و 8 زن هم  اسالمی شهر 
مشارکت 5/31 درصدی  نرخ  افزایش  و  فعالیت هستند 
که  حالی  در  اطالعات  فناوری  عرصه ی  در  فعال  زنان 
بانوان 23 درصد توسعه دهندگان برنامه های نرم افزاری 
درصدی   50 سهم  و  می دهند  تشکیل  را  همراه  تلفن 

به  متعلق  یعنی خالقیت  موتور محرکه تحول دیجیتال 
جمهوری  که  است  دستاوردهایی  دیگر  از  است،  ایشان 

اسالمی ایران بدان مفتخر است.
زنان  نقش  اخیر  سال های  در  اینکه  به  اشاره  با  وی 
گروه های  شتاب دهنده ها،  استارتاپ ها،  مدیریت  در 
در  هزار شرکت   12 بر  ایشان  مالکیت  نیز  و  تسهیل گر 
زمینه های مختلف کشاورزی، صنایع، معماری، دارویی و 
نظایر آن همچنین عضویت فعال بانوان در اتاق بازرگانی 
تصریح  هستیم،  شاهد  پیش  از  بیش  را  کارآفرینی  و 
اعضای  از  از 32 درصد  زنان بیش  کرد: در حال حاضر 
تشکیل  را  کشور  بازار  و  اقتصاد  در  فعال  شرکت های 
می دهند؛ تأسیس 250 شرکت دانش بنیان توسط زنان، 
فعالیت ۷35 زن به عنوان مدیر عامل شرکت های دانش 
این  بنیان و 2390 زن به عنوان عضو هیأت مدیره در 
گروه شرکت ها هستند، مستند مناسبی در این خصوص 
در  کارآفرین  زن  هزار  چهار  حضور  آن  بر  عالوه  است. 
مدیریت  را  کارآفرینی  مراکز  از  درصد   20 که  کشور 

می کنند، حائز توجه است.
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جدول سودوکو
ارقام 1تا 9 را طوری قرار دهيد که 
در هر رديف، ستون و مربع های 
کوچک سه در سه فقط يک بار 
به کار روند.

جدول کلمات متقاطع

وادي کتاب

معرفي کتاب »ايستادن در غرب«
از پيشوا تا مسلم بن عقيل

 عليرضا محمدي
»ايس�تادن در غرب« خاطرات پاس�دار 
انق�اب و دف�اع مق�دس س�ردار احمد 
شاهس�ون از مب�ارزات غ�رب کش�ور 
را در ب�ر دارد. کتابي به قل�م محمدرضا 
ش�رفي ک�ه ب�ا حماي�ت بني�اد حف�ظ 
آث�ار و نش�ر ارزش ه�اي دف�اع مقدس 
توس�ط انتش�ارات علم�ي، فرهنگ�ي 
صاحب الزمان)عج( منتش�ر شده است. 
این کتاب در واقع خاطرات یکي از رزمندگان 
و فرمانده��ان دف��اع مق��دس را در مقاطع 
مختلف زندگي اش به خواننده ارائه مي دهد، 
اما همانطور که از نام کتاب مشخص است، 
نویسنده به آن بخش از زندگي جهادي راوي 
توجه کرده که همگي در غرب کشور اتفاق 

افتاده اند. 
یک��ي از نقاط ق��وت ای��ن کت��اب، حضور 
سردارشاهس��ون در اغتشاش��ات اوای��ل 
انق��الب در کردس��تانات اس��ت. از این رو 
مطالب این کتاب منب��ع خوبي براي درک 
اوضاع و احوال اس��تان هاي غربي کشور در 
اوایل انقالب به ش��مار م��ي رود. مقطعي از 
تاریخ انقالب اس��المي که به جهت فاصله 
زماني نس��بتاً زیادي که ب��ا آن گرفته ایم، 

مهجور مانده و خواندن چنین 
کتاب هایي مي تواند بخشي از 
کنجکاوي هاي نس��ل جوان را 

برطرف سازد. 
س��بک و س��یاق این کتاب به 
ص��ورت مقاط��ع تاریخ��ي و 
حضور راوي در شهرها و وقایع 
مختلف اس��ت. در واقع فصول 
کتاب همگي از ش��رایط زماني 
و رویداده��اي تاریخي تبعیت 
مي کنن��د. ب��ه این لح��اظ که 
نویس��نده به صورت مقطعي، 
حض��ور راوي در ش��هرهاي 
مختلف کردس��تانات را پیش 
روي خواننده قرار مي دهد. در 
آغاز کتاب نیز م��ا با مختصري 
از بیوگرافي احمد شاهسون از 
کودکي تا مقطع بزرگسالي اش 
آش��نا مي ش��ویم. اهمیت این 

بخش در آن اس��ت که س��ردار شاهسون به 
عنوان یکي از اهالي روستاي فتح آباد پیشواي 
ورامین در واقعه تاریخي کشتار مردم ورامین 

در سال 42 حضور داشته است. 
»هنوز ج��وش و خ��روش آن روزي را یادم 
مي آید که کش��اورزها و مردم مومن پیشوا، 
ب��راي دف��اع از دی��ن و حمای��ت از مرجع 
تقلیدشان، کفن پوشیدند و از پیشوا خارج 
شدند. با اینکه کودکي 9 ساله بودم، همراه 
پدرم- چندین کیلومتر براي حمایت از امام 

عزیز - او را همراهي کردم....«
فصل اول کت��اب تا زمان پی��روزي انقالب 
طول مي کش��د و ما در این فص��ل با جواني 
آشنا مي ش��ویم که به خاطر فرار از خدمت 
س��ربازي براي رژیم طاغوت، چهار س��ال 
خدمت سربازي اش طول مي کشد. او پس از 
پیروزي انقالب به سپاه مي پیوندد و از اینجا 
به بعد وارد بخش اصلي کتاب یا همان ورود 
شاهس��ون به عنوان یک رزمنده به مناطق 

عملیاتي غرب کشور مي شویم. 
فصل دوم به مقط��ع حض��ور راوي به پاوه 
مي پ��ردازد: »با ش��نیدن نام پ��اوه از قبل 
مي دانستم که از ش��هرهاي شمالي استان 
کرمانش��اه اس��ت و ملقب به هزار ماس��وله 
است. منطقه اي خوش آب و هوا که در کنار 

کوهس��تان اورامانات قرار گرفته است. نام 
کوه ش��اهو را هم ش��نیده بودم. این را هم 
مي دانس��تم که یکي از شهرهاي نزدیک به 

پاوه، جوانرود است...«
سردار شاهس��ون در حماس��ه پاوه حضور 
مي یابد و از نزدیک شاهد رزم جانانه اندک 
پاسداران و قواي نظامي حاضر در این شهر 
در برابر چند هزار ضد انقالب مي ش��ود. از 
این حیث شاید بتوان »ایستادن در غرب« 
را یکي از منابع تحقی��ق در خصوص واقعه 
پاوه دانس��ت. هرچند به نظر مي رسد بهتر 
بود نویسنده این کتاب تحقیقات جامع تري 
در خصوص ای��ن واقعه انجام م��ي داد و به 

داشته هاي کتاب مي افزود. 
در بخش هاي بعدي ما همراه با روایت هاي 
احمد شاهسون به شهرهاي دیگر کردستان 
مي رویم و با مقاطع دیگري از رزم سربازان 
امام ب��ا ضد انق��الب روب��ه رو مي ش��ویم. 
بخش هاي بع��دي به ترتیب ب��ه »مهاباد«، 
»س��نندج« و »بانه« مي پردازند تا نهایتاً به 

مقطع شروع جنگ تحمیلي مي رسیم. 
در بخش بانه مي خوانیم: »با نزدیک ش��دن 
منطقه درگیري، مجدداً با آقا رحیم تماس 
گرفتم و گفتم آتش را قطع نکنند. وقتي به 

منطقه عملیاتي نزدیک شدیم، توانستیم با 
دوربین از پشت سر آنها را ببینیم. دیدیم که 
ضد انقالب به سه گروه تقسیم شده اند و در 
هر گروه، دو زن فشنگ گذاري در خشاب ها 

را انجام مي دهند...«
بعد از شروع جنگ تحمیلي، سردار شاهسون 
رزم خود را در جبهه س��رپل ذه��اب ادامه 
مي دهد. از اینجا به بعد با کالم او با نام هایي 
چون ش��هید محمد بروجردي بیشتر آشنا 
مي ش��ویم. نهایتاً اینک��ه راوي ب��ه روایت 
عملیات مس��لم بن عقیل مي پردازد که آن 
نیز در منطقه غرب انجام گرفته بود. با شرح 
مراحل این عملیات و خاطرات شاهسون و 
در ادامه آن عملیات مسلم بن عقیل کتاب 
»ایس��تادن در غرب« روایت هاي خود را به 

اتمام مي رساند. 
»تا پیش از شروع عملیات مسلم بن عقیل، 
فرماندهي یکي از محوره��اي بازي دراز به 
عهده من بود. یکي از روزهاي ش��هریورماه 
1361 پس از جلسه اي که در پادگان ابوذر 
داش��تیم، از طریق ش��هید حاج بابا مطلع 
شدیم که قرار است به منظور کم کردن فشار 
نیروهاي عراقي در منطقه جنوب، عملیاتي 
در س��ومار انجام گیرد... مسلم بن عقیل در 

پیش بود.«

 زينب محمودي عالمي
همسر شهيد سيدعبداهلل حسيني مي گفت: 
»وقتي چند نفر از اعضاي فاميل مان در سوريه 
به ش�هادت رس�يدند، دنيا براي سيدعبداهلل 
تنگ ش�ده بود. او نمي خواس�ت بايس�تد تا 
مظلوميت اهل بيت پس از قرن ها دوباره تكرار 
شود.« شهيد حس�يني يكي از جوانان رعنا و 
شجاع لش�كر فاطميون بود که در اوج جواني 
و ل�ذات دني�وي، زن و فرزند و تم�ام تعلقات 
دنيايي را رها کرد تا با جان خود از اس�ام ناب 
محمدي دفاع کند. وقتي با همسر اين شهيد 
در مشهد مقدس همكام شدم، بارها از خود 
پرسيدم چگونه اين جوانان به چنين بصيرتي 
رسيده اند که از همه هستي شان براي دفاع از 
جبهه مقاومت اسامي مي گذرند. گفت وگوي 
ما با سيده عاليه حسيني، همسر شهيد مدافع 
حرم سيدعبداهلل حس�يني را پيش رو داريد. 

چند س�ال با ش�هيد حس�يني زندگي 
کردي�د؟ کم�ي از خودت�ان و ايش�ان 

بگوييد. 
من و همسرم دخترعمو و پس��رعمو بودیم. من 
متولد سال 63 هستم و سیدعبداهلل متولد 1361 
بود. مهر ماه سال 82 ازدواج کردیم و سال 84 خدا 
دختري به نام زهره به ما هدیه داد. بعد از 12 سال 
زندگي مشترک هم که 22بهمن 94 همسرم به 
شهادت رسید. خانواده همس��رم 40 سال است 
در ایران زندگي مي کنند. زماني که ش��وروي به 

افغانستان حمله کرد آنها به ایران پناه مي آورند. 
هميش�ه براي�م جالب اس�ت مهاجران 
افغانستاني چطور حاضر مي شوند براي 
جنگ به يک کش�ور ديگ�ر بروند. چه 
شد همس�رتان تصميم گرفتند مدافع 

حرم شوند؟
سال 93 پسرخاله ام سیدحسن حسیني روز قبل 
از شروع ماه رمضان به شهادت رسید. سیدحسن 
از سال 91 به سوریه مي رفت و همسرم در جریان 
کارهایشان قرار داش��ت. در همان سال 93 یکي 
دیگر از بستگانمان به نام سیداسماعیل حسیني 
نیز به شهادت رسید. ما در جمع دوستان و فامیل 
شهید زیاد داریم و با موضوع دفاع از اسالم غریبه 
نبودیم. در ایام محرم، صف��ر و رمضان عزاداري 
مي کنیم و از طرفي چون فرزند س��ید هس��تیم 
سعي مي کنیم ش��عائر مذهبي را رعایت کنیم. 
بنابراین انگیزه هاي حضور سیدعبداهلل در جبهه 
مقاومت اس��المي وجود داش��ت. نهایتاً همسرم 
گفت مي خواهد به سوریه برود. شوخي شوخي 
مي گفت مي خواهم به سوریه بروم و من هم جدي 
نمي گرفتم. پسرخاله ام جزو نیروهاي ثبت نامي 
سوریه بود که یک روز همسرم زنگ زد و گفت من 
جلوي پسرخاله ام نشستم شما رضایت بده من به 
س��وریه بروم! من هم گفتم چه مي گویي؟ گفت 
گوشي روي بلندگوست شما رضایت بده اینها فرم 
را پر کنند. چند ساعت بعد که به خانه آمد گفت 
من فرم را پر کردم. دیگر رفتنش به سوریه جدي 

شد و 15 مهرماه هم به سوریه رفت. 
مخالفتي با رفتنش نداشتيد؟ با نبودن ها 

و دلتنگي هايش چطور کنار آمديد؟
 بعد از اعزامش به سوریه 20 روز اول نمي توانست 
با ما تماس بگی��رد. 10 ش��ب اول محرم هیئت 
داشتیم. نگران بودم و بي خبري خیلي سخت بود. 
نهایتا زنگ زد که من تازه به دمشق رسیدم. خیلي 
خوشحال ش��دم. در هفته دو روز بیشتر تماس 
نمي گرفت. گذشت تا اول دي ماه به مشهد آمد. 
گفته بود کسي نفهمد من آمدم. از خوشحالي انگار 
روي زمین نبودم. همسرم بعد از 75 روز به خانه 

برگشته بود. شهید عاشق قورمه سبزي بود. برایش 
قورمه سبزي درست کردم. یک ماه پیش ما بود و 
بعد دوباره به سوریه رفت. گفت فقط یک بار دیگر 
سوریه مي روم تا ببینم شرایط چطور است. دوباره 
عزم رفتن کرده بود. گفتم تو ک��ه یک بار رفتي! 
گفت آنکه رفته با آنکه نرفته فرق مي کند. کسي 
اگر یک بار به س��وریه برود و مظلومیت مردم را 
ببیند نمي تواند اینجا پابند شود. فامیل و دوستان 
به دیدنش آمدند گفتند دیگر نرو اما عبداهلل روي 
حرفش بود و پاي حرفش ایستاده بود. مي گفت 
من سوریه رفتم و با چشمانم دیدم اخبار تلویزیون 
تکفیري ها و دواعش اعالم مي کند: »یزیدیان به پا 
خیزید عاش��وراي دیگري به پا کنید« داعشي ها 
براي چه سر مي برند! چون آنها از نسل یزید و از 
نسل ابوسفیان و بني امیه هستند که سر شهداي 
ما را مي برند. چطور مي توان��م طاقت بیاورم و به 

سوریه نروم. 
اوض�اع س�وريه را چگون�ه تفس�ير 

مي کردند؟
 مي گفت یک بار اس��یر داعش��ي گرفتیم. دیدیم 
قاشق به گردنش آویزان اس��ت. به او گفتیم این 
قاشق چیست؟ گفت زودتر مرا خالص کنید. زودتر 
مرا بکشید بروم ناهارم را با پیامبر اسالم بخورم! این 
قاشق را هم  براي این آویزان کردم. این جهالت و 
وقاحت دواعش خنده آور است. آنقدر روي مغزشان 
کار کردند که به خرافات ایمان دارند. چندروز پیش 
پیامي طنز آلود خواندم که یک داعش��ي را اسیر 
گرفته بودند گفت مرا بکش��ید بروم ناهار بخورم. 
رزمندگان گفتند نه ما تو را االن نمي کشیم بعد از 

ناهار مي کشیم تو بروي ظرف ها را بشویي. 
همسرم مي گفت جنگ س��وریه با جنگ ایران و 
عراق خیلي فرق دارد. در سوریه سرباز اسالم که 
در ش��هر قدم مي زند نمي داند بچه اي که با توپ 
بازي مي کند آیا تا چند لحظ��ه دیگر به طرف او 
ش��لیک مي کند؟! یا زني که چادر به سر و زنبیل 
به دست است و خرید خانه اش را انجام مي دهد 
شاید داعشي است و نارنجک به دست دارد. جنگ 

داخلي خیلي سخت است. 
همسرتان چند بار اعزام شدند و در چه 

تاريخي به شهادت رسيدند؟
همسرم جزو نیروهاي شناس��ایي بود. سري اول 
75 روز آنجا بود و س��ري دوم اول بهمن که رفت 
93 روز حضور داشت و نزدیک دمشق به شهادت 
رس��ید. گویا آنها یک گروه شناس��ایي 10 نفره 
بودند که به دل دش��من مي زنند. موقع برگشت 
از تل قریب، دشمن تیربار مي زند و تیر به پا و سر 
همسرم مي خورد. همرزمانش مي گویند وقتي تیر 
به سرش مي خورد هنوز شهید نشده بود. همسرم 
قد رشیدي داشت و همرزمانش مجبور مي شوند 
چهار نفري او را به عقب منتقل کنند که در مسیر 

بازگشت به شهادت مي رسد. 
حرفي از ش�هادت مي زدند يا احساس 
مي کرديد وقت آسماني شدنشان نزديک 

شده باشد؟
سیدعبداهلل قبل از رفتنش با دخترم به حرم امام 
رضا)ع( مشرف شد و تسبیح یادگاري خرید. در 
مسیر حرم حرف هایي مي زد که بوي رفتن مي داد. 
بار اول که به س��وریه مي رفت زهره دخترمان در 
جریان بود. نبودن های��ش را تمرین مي کردیم. 
12سال با همس��رم زندگي کردم اما از وقتي به 
سوریه رفت روحیات و معنویاتش خیلي قوي تر 
ش��د. مي گفت همه آنجا خالصانه کار مي کنند. 
آخرین شب تا صبح وصیت کرد. من اصاًل متوجه 
نبودم دارد وصیتش را شفاهي مي گوید. شنیده ام 
شهدا قبل از شهادتشان آسماني مي شوند. همسرم 
تمام وصیتش را گفت که دوس��ت ن��دارم بعد از 

شهادتم بلند گریه کني. اگر شنیدي شهید شدم 
بیقراري نکن. همیش��ه مي گفت دوست دارم در 
غربت و مثل گمنامان شهید شوم. اول بهمن که 
همسرم رفت تقریباً تا یک ماه تماس مي گرفتم. 
یکبار به دوستش زنگ زدم گفتم گوشي را به آقا 
عبداهلل بدهید گفتند نیست. منطقه مان عوض 
ش��ده و عبداهلل خط رفته اس��ت جواب درست 
نمي دادند. با سید حکیم پسرخاله ام تماس گرفتم 
گفتم شما مسئولیت دارید حواستان به عبداهلل 
باشد. خود شهید به پسرخاله ام گفته بود نسبت 
قوم و خویشي ما را کسي نفهمد بعد از اینکه شهید 
شد فهمیدند با سید حکیم نسبت داشته است. 
خالصه وقتي دیدم نمي شود خبري از سید عبداهلل 
بگیرم، نذر کردم روزهاي جمعه دعاي ندبه بگیرم. 
دعاي ندبه ام که تمام شد خانواده ام آمدند. مادرم 
گفت برویم خانه فالن شهید روضه دارند و بعد به 
خانه مادرم رفتیم و دیدم همه پسرعموهایم خانه 
پدرم جمع شدند. حدس زدم خبري شده است. 
یکي از پسرعموهایم گریه مي کرد. حالم بد شد و 
به سید حکیم پیام دادم گفتم جان مادرت بگو چه 
شده است نهایتاً او گفت که همسرم به شهادت 

رسیده است. 
ح�اال ک�ه چن�د صباح�ي از ش�هادت 
همس�رتان مي گذرد، حضور شهيدتان 
را در زندگ�ي روزمره ت�ان احس�اس 

مي کنيد؟
 من از همسرشهیدم خیلي حاجت گرفتم. خانمي 

مي گفت من وارد مزارشهدا شدم به همسر شما 
متوسل شدم و حاجت گرفتم. گره هاي زندگي ام با 
دعاي همسرم برطرف مي شود. اگر زمینه اي باشد 

ما هم حاضریم براي دفاع از حرم برویم. 
زندگي با يک ش�هيد را چط�ور تعريف 

مي کنيد؟
 زندگي مان معمولي بود. همس��رم خیلي خاص 
نبود. مثل بقی��ه آدم ها بود. ما هیئت داش��تیم و 
ش��هید در آن مداحي مي کرد، اما آدم خش��ک 
مقدسي نبود. نمازش را مي خواند و مي گفت به 
نظر من آدم حق الناس را رعایت کند و حق مردم 
را نخ��ورد از همه چیز واجب تر اس��ت. خدا حق 
خودش را مي بخش��د. خداوند گفته است من از 
حق خودم مي گذرم ولي از حق الناس نمي گذرم. 
گاهي که از بازار خرید مي کردیم اگر فرد مسني 
مي دید دستفروشي مي کند، مي گفت کسي که 
پیر ش��ده ش��غل دیگري نمي تواند داشته باشد. 
مسیرش را دور مي کرد تا از فرد مسن خرید کند. 
اخالقش خیلي خوب بود. هر وقت به خانه مي آمد 
چیزي براي زهره مي خرید. همیشه دخترم را روي 

شانه هایش مي گذاشت. 
چطور خودت�ان را قانع کردي�د با رفتن 

همسرتان به سوريه موافقت کنيد؟
همس��رم مي گفت امروز مثل عاشوراي سال 61 
است که امام حسین غیر از 72 تن یاوري نداشت. 
امروز اگر ما از ح��رم اهل بیت دف��اع نکنیم چه 
کس��ي مي تواند دفاع کند؟ من االن شرایطش را 

دارم مدافع حرم باشم. به من مي گفت اگر راضي 
نباشي آن دنیا امام حس��ین)ع( از تو بپرسد چرا 
نگذاش��تي ش��وهرت براي دفاع از حرم خواهرم 
برود چه توجیهي داري. زهره من به فداي بي بي 
رقیه)س( سه ساله. حضرت رقیه)س( سه ساله 
بود که پدرش شهید ش��د. عبداهلل مي گفت مگر 
سید بودن ما به 10 روز عزاداري ماه محرم است 
وقتي به سوریه رفتم دیدم چقدر بي بي رقیه)س( 
و بي بي زین��ب)س( غریبند. فق��ط اقلیت دفاع 
مي کنن��د و مي جنگند. آن اقلی��ت مثل 72 تن 
هستند. همس��رم آن قدر از بي بي رقیه و بي بي 
زینب)س( و غریبي ش��ان گفت که قانع ش��دم 
و افتخار مي کنم همس��ر شهید هس��تم. افتخار 
مي کنم همسرم عاقبت بخیر شد. کاش راهي باشد 

ما هم برویم دفاع کنیم. 
جوابتان به طعنه زنن�دگان به مدافعان 

حرم مخصوصاً فاطميون چيست؟
خیلي از این حرف ها ش��نیدم. یک نفر مي گفت 
به مدافعان حرم پ��ول زیاد مي دهند ش��ما چرا 
مس��تاجرید؟ گفتم اینها همه ح��رف و حدیث 
است شما از مدافعان حرم چیزي نمي دانید فقط 
ش��هداي دفاع مقدس را مي شناس��ید. به خودم 
مي گفتم اگر براي پ��ول مي رفتند اگر میلیاردها 
هم مي دادند با یک انگشت شوهرم هم معاوضه 
نمي کردم. هیچ کس حاضر نیست به خاطر مال 
دنیا از جانش بگذرد. اگر میلیون ها بدهند مي تواند 
جاي پدر را ب��راي دخترم پر کن��د! دخترم یک 
روز سه س��اعت تمام براي پدرش دلتنگي کرد و 
اشک ریخت. عکس هاي پدرش را مي دید گریه 
مي کرد. بعد از دو سال تازه قبول کرده که پدرش 
نیست. بچه 10ساله را چطور راضي کنم پدرش 
دیگر بر نمي گردد. کس��اني که ب��ه خانواده هاي 
شهداي مدافع حرم طعنه مي زنند در حق ما جفا 
مي کنند. آن دنیا باید جواب بدهند. اگر میلیون ها  
تومان پول هم بغل دخترم بریزند مگر برایش پدر 
مي شود؟! من و دخترم وقتي خوابش را مي بینیم 
روزمان طالیي اس��ت حتي در خواب حضورش 
آرزو اس��ت. وقتي از بیرون مي آییم خانه س��الم 
مي گوییم. دادسراها را ببینید. اینها که به دنبال 
پول هستند چرا براي دفاع از حرم نمي روند؟ چرا 
دزدان نمي جنگند؟ شوهرم به این درک رسید که 

از اسالم دفاع کند و جانش را در این راه داد. 

گفت وگوي »جوان« با همسر شهيد مدافع حرم »سيدعبداهلل حسيني« از لشكر فاطميون

شهادت در گمنامي و غربت آرزويش بود
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فرمانده انتظامی البرز خبر داد؛
عامالن اصلی اغتشاشات کرج قبل از 

خروج از مرز دستگیر شدند
فرمانده انتظامی البرز گفت: 11 نفر از اغتشاشگران 
و عوامل حمله به ماموران پلیس در آزاد راه کرج - 
قزوین که در روز پنجشنبه در آشوب های خیابانی 

صورت گرفته بود دستگیر شدند.
سردار عباسعلی محمدیان روز شنبه  به خبرنگاران 
از  خروج  قصد  که  افراد  این  از  نفر   9 کرد:  اعالم 
کشور را داشتند در یکی از استان های غربی کشور 

دستگیر شدند.
افراد  این  از  تحقیقات  حال  در  اینکه  بیان  با  وی 
هستیم و اطالعات تکمیلی به زودی ارسال و اطالع 
رسانی می شود افزود: 2 نفر دیگر به یکی از استان 
با ردیابی های  بودند که  های کشور متواری شده 
صورت گرفته و همکاری خوب مردم کشورمان این 

افراد نیز دستگیر شدند.
محمدیان ادامه داد: در مجموع 11 نفر در ارتباط 
با حمله به خودرو پلیس در این استان شناسایی و 
بیشتر،  اطالعات  کسب  از  پس  که  شدند  دستگیر 

اطالعات تکمیلی به عموم مردم خواهد رسید.
بهانه  به  قزوین،   - تهران  اتوبان  در  مسلح  اوباش   
مراسم چهلم جانباختگان اغتشاشات اخیر، با حمله 

به پلیس در روز پنجشنبه دست به جنایت زدند.

فرمانده انتظامی خوزستان خبر داد؛

کشف 1۵۵ قبضه سالح غیرمجاز
 در خوزستان

 فرمانده انتظامی خوزستان با اشاره به طرح ضربتی 
پنج روزه جمع آوری سالح و مهمات غیر مجاز در 
انواع سالح به همراه 34  استان گفت: 155 قبضه 
هزار و 540 عدد فشنگ در اجرای طرح جمع آوری 
سالح و مهمات غیرمجاز در استان کشف و جمع 

آوری شد.
برخورد  بر  تاکید  با  صالحی  محمد  سید  سردار   
و  غیرمجاز  سالح های  دارندگان  با  پلیس  قاطعانه 
طرح  این  اجرای  در  کرد:  بیان  تیراندازی،  عامالن 
ماموران پلیس اطالعات و امنیت عمومی با همکاری 
با  خوزستان  سراسر  در  انتظامی  یگان های  سایر 
 82 پلیسی،  خاص  اقدامات  و  اطالعاتی  تسلط 
را  تیراندازی  عامالن  و  غیرمجاز  سالح  دارنده  نفر 
شناسایی و با هماهنگی مراجع قضایی در چندین 

عملیات مقتدرانه و منسجم دستگیر کردند.
 155 کشف  طرح  این  دستاوردهای  از  گفت:  وی 
کالنشینکف،  قبضه   1۶ شامل  سالح  انواع  قبضه 
۷۷ قبضه کلت، یک قبضه ام یک، ۶1 قبضه سالح 
شکاری و 34 هزار و 540 عدد فشنگ مربوطه بود.

سردار صالحی با بیان اینکه متهمان پس از تشکیل 
داد:  ادامه  معرفی شدند،  قضایی  مراجع  به  پرونده 
با مخالن  با مجاهدت و تالش شبانه روزی  پلیس 
نظم و امنیت و دارندگان سالح غیر مجاز قاطعانه 

برخورد می کند.

خبر

جدول 3199

پیش بینی حمله قلبی قبل از وقوع می تواند دشوار باشد 
از  پیشگیری  و  کنترل  مرکز  اعالم  به  بنا  که  طوری  به 
از مردان و زنانی  بیماری های آمریکا )CDC( بسیاری 
که به طور ناگهانی بر اثر بیماری قلبی-عروقی جان خود 

را از دست می دهند، هیچ عالمت قبلی ندارند.
بدون شک بیماری های قلبی یکی از حادترین بیماری ها 
بیماری های  نوع  بارزترین  از  یکی  بندی می شوند.  طبقه 
قلبی، حمله قلبی است که معموال راهی برای جلوگیری 
از آن وجود ندارد. الزم است که همه افراد با نشانه های 
گفته  به  همچنین  باشند  آشنا  قلبی  بیماری های  اولیه 
متخصصان، هنگام وقوع حمله قلبی، زمان از فاکتورهای 
حداقل  به  در  که  می آید  حساب  به  طالیی  و  کلیدی 

رساندن آسیب های ناشی از آن موثر است.
عالئم  از  برخی  به  الین”  “هلث  از  نقل  به  ادامه  در 

هشداردهنده حمله قلبی خواهیم پرداخت.
* درد قفسه سینه

حمله  هشداردهنده  عالمت  همچنان  سینه  قفسه  درد 
قفسه  درد  است.  مرد  و  زن  جنس  دو  هر  برای  قلبی 
سینه همراه با احساس فشار و سوزش است. ممکن است 
احساس کنید یک جسم بسیار سنگین روی قفسه سینه 
ادامه  طوالنی  مدت  به  درد  این  است.  گرفته  قرار  شما 
دارد و همراه با حرکت بدتر می شود. دردی که چند ثانیه 
بیشتر طول نمی کشد، مربوط به قلب نیست و می تواند به 

دلیل گرفتگی عضالت قفسه سینه باشد.
* سرگیجه

بسیاری از عوامل می توانند باعث شوند، تعادل خود را از 
دست بدهید یا برای لحظه ای احساس ضعف کنید اما اگر 
ناگهان احساس بی ثباتی کردید همچنین ناراحتی قفسه 
سینه یا تنگی نفس داشتید، فوراً با پزشک تماس بگیرید. 

این عالمت می تواند به این معنا باشد که فشار خون شما 
کاهش یافته است زیرا قلب شما قادر به پمپاژ، آن طور 

که باید نیست.
* کاهش تحمل ورزش

تحمل  کاهش  قلبی،  حمله  هشداردهنده  عالئم  از  یکی 
ورزش است، مثال شما قباًل می توانستید به راحتی از پله ها 
باال بروید اما اکنون احساس تنگی نفس می کنید یا حتی 
باید در میانه راه بایستید و استراحت کنید. این عالمت 
ضعف  یا  شدید  خستگی  شود.  گرفته  جدی  بسیار  باید 
غیرقابل توضیح و ادامه آن برای روزها، می تواند از عالئم 

بیماری قلبی به ویژه برای زنان باشد.

* درد گلو یا فک
درد گلو یا فک احتماالً مربوط به قلب نیست. به احتمال 
زیاد علت آن یک مشکل عضالنی، سرماخوردگی یا مشکل 
سینوسی است اما اگر درد یا فشاری در مرکز قفسه سینه 
خود دارید که به سمت گلو یا فک شما گسترش می یابد، 

می تواند نشانه ای از حمله قلبی باشد.
این است که  به گفته دکتر “شارون هیز”، نکته کلیدی 
عوامل خطر خود را بشناسید. اگر اضافه وزن دارید و کم  
تحرک هستید، فشار خون باال و سابقه خانوادگی بیماری 

قلبی دارید، باید عالئم خود را جدی تر بگیرید.

رشد  دوران  در  تاریکی  از  ترس  گفت:  روانشناس  یک 
هنوز  و  هستید  بزرگ سال  اگر  است،  طبیعی  کودکان 
باشید،  مبتال  نیکتوفوبیا  به  دارید، شاید  تاریکی  از  ترس 
در  که  می شود  گرفته  نظر  در  فوبیا  زمانی  نگرانی  البته 

فعالیت های روزمره فرد اختالل ایجاد کند.
باعث  تاریکی  از  ترس  اگر  کرد:  اظهار  درخشان   علی 
در  حضور  از  کرده،  محدود  را  فعالیت هایتان  می شود 
موقعیت های خاص خودداری کنید و به دلیل نبودن نور 

اضطراب بگیرید، شاید دچار نیکتوفوبیا باشید.
نوعی  تاریکی  که  دریافته اند  دانشمندان  داد:  ادامه  وی 
باعث می شود  که  ایجاد می کند  مغز  در  پاسخ وحشت زا 
ماده ای شیمیایی آزاد شده که باعث می شود فرد بیشتر از 
حالت عادی احساس اضطراب کند، برخی افراد می توانند 
آن را آرام کنند، اما برخی دیگر قادر به این کار نیستند 
آن ها  به  شدیدی  ترس  نتیجه  در  و  می کنند  بزرگش  و 

دست می دهد.
علل ترس از تاریکی؛ 

تغییرات مغزی تا احساس ناامنی
درخشان عنوان کرد: عالوه بر تغییرات مغز که در غیاب 
نور رخ می دهد و باعث افزایش اضطراب می شود، ترس از 
تاریکی ممکن است با ترس از خشونت یا حمله مهاجمان 
احتمالی ارتباط داشته باشد، یعنی چون فرد در تاریکی 

جایی را نمی بیند، تهدیدهایی احتمالی را تصور می کند 
بنابراین  باشند،  شده  پنهان  تاریکی  در  است  ممکن  که 
مهم ترین علت ترس از تاریکی به خود آن مربوط نیست، 
به  است،  آن  در  پنهان  ناشناخته  خطرات  به خاطر  بلکه 
همین دلیل سازندگان فیلم های ترسناک اغلب از تاریکی 

برای ترساندن بینندگان استفاده می کنند.
این روانشناس با اشاره به این که متخصصان بر این باورند 
که تاریکی حواس دیگر فرد را هم تحت تأثیر قرار می دهد، 
بیان کرد: فرد صدا را می شنود و حرکت را حس می کند، 
زیاد  به احتمال  ببیند،  را  آن ها  منبع  نمی تواند  چون  اما 

ترس شدیدتری به او دست می دهد.
نیز  نفس  به  اعتماد  نداشتن  و  ناامنی  کرد:  تأکید  وی 
اگر  باشند، به خصوص  تاریکی  از  ممکن است علل ترس 

فرد هنگام تنهایی از تاریکی بیشتر می ترسد.
باورند که  این  بر  از روانکاوان  ادامه داد: برخی  درخشان 
ترس از تاریکی در افراد ممکن است با اضطراب جدایی 
از فردی در ارتباط باشد که بیشترین دل بستگی را به او 
دارند، برای نمونه یکی از والدین که این مسئله در کودکان 

رایج تر است.
از  ترس  نشانه های  از  این که  به  اشاره  با  روانشناس  این 
تاریکی می توان از خوابیدن در روشنایی تا حمالت هراس 
نام برد، عنوان کرد: نشانه های نیکتوفوبیا از فردی به فرد 
دیگر و با توجه به شدت آن متفاوت است، گاهی ممکن 
حمالت  به  گاهی  و  باشد  خفیف  دلهره ای  حد  در  است 

پانیک یا هراس یا نشانه های فیزیکی منجر شود.
پیامدهای  یکی از  خواب  اختالل  این که  به  اشاره  با  وی 
درمان  تاریکی  از  ترس  اگر  کرد:  تصریح  نیکتوفوبیاست، 

نشود، ممکن است فرد مبتال با پیامدهای آن مواجه شود، 
گاهی ممکن است فرد از مشارکت در برخی فعالیت های 
یا  رفتن  سینما  مانند  سرگرمی هایی  حتی  یا  اجتماعی 

قدم زدن شبانه اجتناب کند.
اختالل خواب  افراد دچار  این  افزود: همچنین  درخشان 
شدید شده، برخی دیگر حتی از خوابیدن در مکان های 
تاریک دچار وحشت می شوند و این اضطراب بر کیفیت 

زندگی آن ها تأثیر نامطلوبی دارد.
این روانشناس با اشاره به این که درمان ترس از تاریکی 
کرد:  عنوان  است،  آن  درباره  ترسناک  باورهای  با  مقابله 
باورهای  با  نیکتوفوبیا دو هدف مقابله  با درمان  پزشکان 
شدت  کاهش  و  دارد  تاریکی  درباره  فرد  که  ترسناکی 
نشانه هایی که فرد به علت ترس احساس می کند، را دنبال 

می کنند.
به  می توان  را  تاریکی  از  ترس  این که  به  اشاره  با  وی 
یکی  افزود:  کرد،  درمان  تخصصی  و  خانگی  صورت  دو 
کاهش  برای  عبارتی  کردن  پیدا  خانگی  درمان های  از 
اضطراب است، در این شیوه باید جمالتی مانند »تاریکه 
اما من در امانم« را با خودتان تکرار کنید، تمرینات تمدد 
بر  تاریکی  در  دهید،  انجام  عمیق  تنفس  مانند  اعصاب 
تصاویر مثبت تمرکز کنید و تمرین آرام سازی پیش رونده 

عضالنی انجام دهید.
مانند  خاص  فوبیاهای  درمان  کرد:  عنوان  درخشان 
بسیاری  و  بوده  موفقیت آمیز  90درصد  تقریباً  نیکتوفوبیا 
شناختی رفتاری  درمان  از  فوبیا  این  درمان  روش های  از 

استخراج شده اند.

عالئم حمله قلبی چیست؟

نیکتوفوبیا چیست؟

زنان ۵۶ درصد از دانشجویان 
دانشگاه های دولتی را تشکیل می دهند



شورای نگهبان الیحه افزایش حقوق 
کارکنان و بازنشستگان را تایید کرد

با اغتشاشات و کسانی که نا امنی ایجاد 
می کنند، برخورد شود

صفحه )4(صفحه )4(

سخنگوی شورای نگهبان از تایید الیحه افزایش حقوق کارکنان و 
بازنشستگان کشوری و لشکری در شورای نگهبان خبر داد و گفت: 
مصوبه مجلس در شورا بررسی شد و خالف موازین شرع و قانون 
اساسی شناخته نشد.  هادی طحان نظیف روز شنبه در نشست 
خبری با خبرنگاران اظهار داشت: این الیحه بندهای متعددی برای 

افزایش دریافتی اقشار مختلف از جمله ...

بهم  برای  تالش  و  اغتشاش  اینکه  بابیان  جمهور  رئیس 
ریختن کشور با اعتراض فرق دارد، تاکید کرد: حتما باید با 
اغتشاشات و کسانی که ناامنی ایجاد می کنند، برخورد شود.
 سید ابراهیم رئیسی روز جمعه و همزمان با روز دانش آموز،  
در نشستی 4 ساعته در جمع دانش آموزان شرکت کننده در 

اولین دوره »اردوهای راهیان پیشرفت«، با بیان...
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 به کارگیری نیرو در ادارات  استان 
بدون آزمون ممنوع شد

بیشتر بدانید؛
عالئم حمله قلبی 

چیست؟

دبیر شورای هماهنگی مبارزه با مواد مخدر 
استان هشدار داد:

کاهش سن مصرف کنندگان مواد 
مخدر تهدیدی برای خانواده ها است

مخدر  مواد  با  مبارزه  هماهنگی  شورای  دبیر 
کهگیلویه و بویراحمد از کاهش سن مصرف مواد 
را  خطر  کرد:  تاکید  و  داد  خبر  استان  در  مخدر 
نشست  در  رضایی  ناصر  سید  گرفت.  جدی  باید 
شورای هماهنگی مبارزه با مواد مخدر کهگیلویه و 
بویراحمد اظهار داشت: افراد معتاد به مواد مخدر 
با سن زیر 18 سال در استان افزایش یافته است.

از متجاهرین  زیادی  اینکه بخش  به  اشاره  با  وی 
به طور میانگین سن 18 تا 25 سال دارند، افزود: 
درمان افراد بیمار زیر 18 سال باید زیر نظر علوم 

پزشکی و روانپزشک مختصص انجام گیرد....

جمهوری  این که  بیان  با  امورخارجه  وزیر 
غرب  سوی  از  تعهد  نقض  وجود  با  اسالمی 
پرونده  صلح آمیز  فصل  و  حل  راهکار  به 
جمهوری  گفت:  است،  بوده  پایبند  هسته ای 
را  توافق  برای حفظ  اسالمی مسیر گفت وگو 
باز گذاشته است. حسین امیرعبداللهیان روز 
گروه  بین المللی  نشست  نخستین  در  شنبه 
دوستان مدافع منشور ملل متحد با اشاره به 
صورت تقویت همکاری میان اعضای دوستان 
منشور با هدف مقابله با یکجانبه گرایی گفت: 
امروز در شرایطی گرد هم آمده ایم که جامعه 
عرصه  در  فزاینده ای  چالش های  با  جهانی 
امور  وزیر  است.  مواجه  بین الملل  و  منطقه 
افسارگسیخته  افزایش  به  اشاره  با  خارجه 
یکجانبه گرایی در جهان افزود: تولید و انتشار 
علیه  مجازی  فضای  در  جعلی  محتواهای 
ملت ها و دولت ها در مغایرت کامل با منشور 
کشورهای  یکپارچگی  که  است  بشر  حقوق 
مستقل را هدف قرار داده و بی ثبات سازی و 
خشونت در کشورها را تشویق می کند. اقدامی 
که یکپارچگی اجتماعی کشورهای مستقل را 
از طریق فضای مجازی هدف قرار داده و انجام 
اقدامات تروریستی، خشونت و بی ثبات سازی 
در جوامع این کشورها را تشویق می کند. در 
این رابطه، اقدام مشترک کشورهای مستقل، 
با  منشور  دوستان  گروه  اعضای  خصوص  به 
هدف ایجاد سازوکارهای مناسب درچارچوب 
ملل  سازمان  جمله  از  المللی  بین  نهادهای 
متحد جهت مقابله با این پدیده امری ضروری 
است. وی تصریح کرد: بدون تردید، مهمترین 
ناقض حقوق بین الملل و منشور ملل متحد 
و نیز عامل درگیری، ویرانی و بی ثبات سازی 
رژیم  آسیا،  غرب  منطقه  در  اخیر  دهه های 
اشغال  است.  اسرائیل  جعلی  و  صهیونیستی 
سایر  از سرزمین های  بخش هایی  و  فلسطین 
مظلوم  ملت  ساختن  محروم  و  عرب  دول 
فلسطین از حقوق مسلم و ذاتی خود، نقض 
و بی توجهی به قطعنامه های صادره از سوی 
جمله  از  ملل  سازمان  مختلف  های  ارگان 

اقدامات غیرقانونی است که این رژیم ...

 استاندار کهگیلویه و بویراحمد گفت: هرگونه بکارگیری 
در دستگاه های اجرایی و شرکت های خدمات رسان این 
استان بدون آزمون ممنوع است.  سید علی احمدزاده 
ظهر روز شنبه در حاشیه مالقات های مردمی در جمع 
خبرنگاران اظهار داشت: هرگونه به کارگیری در هر قالبی 
در دستگاه های اجرایی و شرکت های خدمات رسان تنها 
از طریق آزمون صورت می گیرد و مواردی به غیر از این 
خالف قانون است. وی با بیان اینکه عمده دلیل مراجعه 
انسانی  مردم اشتغال است، عنوان کرد: بگارگیری نیرو 
جذب  و  است  ممکن  استخدامی  آزمون  طریق  از  تنها 

نیرو غیر از آزمون های استخدامی، خالف قانون است...

استاندار کهگیلویه و بویراحمد اعالم کرد:

2

2
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رئیس دانشگاه علوم پزشکی یاسوج خبر داد:

شهرستان  مارگون
 در وضعیت نارنجی کرونا 

قرار گرفت

مدیرکل پزشکی قانونی استان خبر داد

افزایش ۵/۶ درصدی
 فوتی های سوانح رانندگی
 در ۶ ماهه نخست امسال

مسیر مذاکره برای حفظ 
توافق را باز گذاشته ایم

2

2

کمبود صنایع تبدیلی و تکمیلی در کهگیلویه و بویراحمد؛

چالش جدی 
کشاورزی در استان

3

تاریخ به خاطر خواهد سپرد که مضحکه دوم نوامبر شورای 
امنیت و دعوت از بازیگر درجه چندم استودیوهای هالیوود 
در قامت اپوزیسیون ایران، چگونه اعتبار آن را زیر سوال می 

برد و جهان را از نقش آفرینی آن ناامید.
نشست غیررسمی )آریا فرموال(، عنوان تازه ترین نمایشی 
است که سناریونویسان میز ایران وزارت خارجه آمریکا، آن 
را تدارک دیده و روز چهارشنبه 11 آبان )دوم نوامبر( برگزار 

کردند.
گرچه  اسالمی  جمهوری  علیه  فشارها  و  ها  گیری  موضع 
پیش از این هم تا حد زیادی مبتنی بر واقعیات و شواهد 
نبود اما این نشست با حضور یکی از بازیگران درجه چندم 
هالیوود، در عمل نشان داد که عنصر تخیل که از ویژگی 
معادالت  در  است؛  هالیوود  های  ساخته  از  بسیاری  های 
غرب با ایران، به صورت چشمگیر نقش آفرینی می کند و 

این اعتبار نهاد شورای امنیت را نابود خواهد کرد.

شوخی با پلتفرم سازمان ملل!
وزارت  اعضای  ایران،  از  خارج  زبان  فارسی  های  رسانه 
خارجه آمریکا و آلبانی، نیروهای امنیتی رژیم صهیونیستی 
و دیگر شرکا، طی روزهای گذشته، تمام توجه و تمرکز خود 
را بر نشستی معطوف کردند که به ادعاهای آن ها در مسیر 

فشار بر ایران راه میانبری محسوب می شد.
شامگاه چهارشنبه 11 آبان )دوم نوامبر( نشست غیررسمی 
به  ایران،  در  اخیر  حوادث  بررسی  برای  فرموال(  )آریا 
درخواست آمریکا و آلبانی در مقر سازمان ملل در نیویورک 
برگزار شد اما به نظر می رسد با توجه به رویدادها و بازتاب 
های آن، اهداف آمریکا و متحدانش از برگزاری این نشست، 
نشست  جز  حتی  که  نشستی  است.  نشده  محقق  چندان 
های غیررسمی شورای امنیت هم دسته بندی نشده و در 
تقویم و دستورکارهای این نهاد هم ثبت نمی شود، نشستی 
که آمریکا با تمام تالش هایی که انجام داد، نتوانست جز 
کند،  حاضر  آن  در  سفیر  سطح  در  را  اعضا  دیگر  آلبانی، 
نشستی که چین و روسیه با حمایت علنی خود از جمهوری 
اسالمی و هند با عدم سخنرانی نشان دادند که با واقعیات 
جهان و نه سناریوهای هالیوودی، به رویدادها می نگرند و 

تصمیم می گیرند.
همیشه  از  تر  عریان  را  نشست  این  نازل  سطح  اما  آنچه 
که  بود  ایران  متولد  ناکام  بازیگر  حضور  کشید؛  تصویر  به 
این  روی  تمام سرمایه گذاری های سیاسی غرب  علیرغم 
با  هم  اسالمی  جمهوری  مخالفان  برای  آن  کارایی  مهره، 
تردیدهای جدی روبروست. فردی که در کارنامه خود جز 
حضوری کوتاه در برخی ساخته های دست چندم هالیوود و 
زندگی کوتاه و سراسر حاشیه با یکی از ستاره های سینمای 
آمریکا، نقطه قابل اتکای دیگری ندارد و از یک ماهگی در 
خارج از ایران زندگی کرده است! به عنوان نماینده صدای 
ایران! در نشست معرفی و سخنرانی کرد تا  خاموش زنان 
بین  نهادهای  های  نشست  و  روزها  ترین  عجیب  از  یکی 
المللی را رقم زند. پرسش بی پاسخ افکار عمومی از ترتیب 
که  باشد  این  شاید  سخنرانی،  و  نشست  این  دهندگان 
فردی که اساسا در جغرافیای ایران زندگی نکرده و هزاران 

کیلومتر از آن دور بوده، چگونه می تواند صدای مردم ایران 
و  نیست  هالیوودی  هنرپیشه  داستان  تمام  اما  این  باشد؟ 
درباره همین مردمی که  و عمکرد وی  اقدامات  به  نگاهی 
ادعای حمایت از آن ها را دارد، گویای واقعیات دیگری است 
نیویورک هم به چشم  بازی های  اگر در شعبده  که حتی 

نیاید، ایرانیان از آن آگاه هستند.
به  و  می ماند  درمانی  شیمی  مثل  اقتصادی  »تحریم های 
همان قدر که هدفش این است که سرطان را نابود کند صد 
در صد به بقیه بدن صدمه می رساند. این خیلی پیچیده تر از 
این است که بگوییم تحریم خوب است یا بد«. این جمالت 
نه از زبان نتانیاهو یا ترامپ یا بایدن که گفته های همین 
حقوق  از  حمایت  نقاب  روزها  این  که  است  ای  هنرپیشه 
بشر در ایران را به صورت زده و عروسک خیمه شب بازی 

گردانندگان این نمایش شده است.
به  ایران  ملت  که  دهد  را  تلخ  پرسش  این  پاسخ  آنکه  بی 
تمام  با  را  ادعایی غرب  درمانی!  باید شیمی  کدامین جرم 
وجود حس کنند و از آن آسیب ببینید و حقوق بشر درباره 
مردم  روان  و  معیشت  سالمت،  به  که  آسیبی  میزان  این 
ایران وارد می شود، نظری ندارد؟!بخش مضحک دیگر در 
این نمایش، سخنرانی نماینده آلبانی و حمایت او از مردم 
ایران بود. نماینده آلبانی اما پس از سکوت های بغض آلود! 
خود، به این موضوع اشاره ای نکرد که چرا دولت این کشور 
یکی  عنوان  به  منافقین  تروریستی  گروهک  از  در حمایت 
از دشمنان مردم ایران، در خاک خود سنگ تمام گذاشته 
است؟واقعیت آن است که در آشفته بازار نظام و نظم بین 
الملل، آمریکا و متحدانش، ساختارها و پلتفرم های جهانی 
را با بازیگران دست چندم هالیوود به بازی گرفته اند و این 
ناکارآمد خواهد  را  آن  کارکرد  و  اعتبار  بلندمدت  در  رویه 

کرد.

واکنش ها به خیمه شب بازی آمریکا
آبان  نهم  خارجه،  امور  وزارت  سخنگوی  کنعانی«  »ناصر 
بر  فشار  را  آن  از  هدف  نشست،  این  برگزاری  از  پیش  و 
امپراتوری  متاسفانه  گفت:  و  دانست  اسالمی  جمهوری 
رسانه ای دولت آمریکا هم در خدمت چنین هدفی همچنان 
نمایی حقایق  وارونه  و  تحریف  با  و  گرفته می شود  کار  به 
که  می کنند  تالش  ایران  اسالمی  جمهوری  با  مرتبط 
و  نشست هایی  گیری چنین  برای شکل  را  فضای سیاسی 
فراهم  ایران  اسالمی  جمهوری  علیه  سیاسی  رویکردهای 

کنند.
»امیرسعید ایروانی« سفیر و نماینده دائم ایران در سازمان 
ملل همزمان با برگزاری این نشست، با بیان اینکه به گواه 
بشر  حقوق  یعنی  ارزش  با  مفهوم  یک  از  آمریکا  تاریخ، 
سوءاستفاده کرده و پلتفرم سازمان ملل ومنابع آن را برای 
توسعه دستور کار سیاسی خود دستکاری می کند، گفت: 
آمریکا ادعا می کند این نشست را با هدف حمایت از حقوق 
بشر ایران برگزار می کند اما طنز کار آنجاست که ایرانیان 
گسترده ترین صدمات از ناحیه تحریمهای ظالمانه آمریکا را 
طی دهها سال متحمل شده اند، آنهم در یک جنگ واقعی 

که ابزار جنگی آن غذا و دارو بوده است.

وزارت امور خارجه در بیانیه ای، برگزاری نشست غیررسمی 
شورای امنیت سازمان ملل متحد که به درخواست آمریکا و 
آلبانی به عنوان اعضای شورای مزبور برگزار شد را مصداق 
بین  سازوکارهای  از  آمریکا  دولت  استفاده  سوء  از  بارزی 
در  خود  جویانه  مداخله  و  غیرقانونی  اغراض  برای  المللی 

امور داخلی کشورهای مستقل دانست.
در این بیانه تصریح شده است: »این نشست بار دیگر اثبات 
بین  سازوکارهای  از  آمریکا  مستمر  سوءاستفاده  که  کرد 
همچنان  متحد  ملل  سازمان  امنیت  شورای  بویژه  المللی 
مانند  متعالی  مفاهیم  از  اینکه،  تر  بار  تأسف  و  دارد  ادامه 
دولتهای  علیه  سیاسی  فشار  اعمال  منظور  به  بشر  حقوق 
گانه،  دو  استانداردهای  و  شده  ابزاری  استفاده  مستقل 

بصورت آشکاری اِعمال می شود«.
نشست،  این  به  ایران  امور خارجه  وزارت  واکنش  کنار  در 
اظهارات برخی حاضران در آن هم قابل تامل است. نماینده 
روسیه در این نشست رویکرد دوگانه آمریکا به حقوق بشر 
را مورد اشاره قرار داد و گفت: برای مرگ مهسا امینی دختر 
ایرانی متاسف هستیم و اطمینان داریم مقامات ایران درباره 
چیست؟  نشست  این  هدف  اما  کرد.  خواهند  تحقیق  آن 
ابراز نگرانی از اعتراضات ایران ؟ درباره اعتراضات بروکسل، 
پاریس و برلین چطور؟ درباره مرگ جورج فلوید و کشتن 
اشلی بابیت به دست نیروهای امنیتی کنگره چطور؟نماینده 
چین هم مسائل اخیر ایران را در حیطه مسائل داخلی این 
کشور دانست و تصریح کرد: این مسائل نباید در دستور کار 

نشست های آریا فرموال قرار گیرد.

پرده ها کنار رفتند
اعتراضات در ایران با تمام تلخی ها، روی دیگر و البته اصلی 
حالی  در  جوبایدن  دولت  داد.  نشان  را  آمریکایی  مقامات 
طراحی تحریم و فشار بیشتر بر ایران را بر عهده گرفته و از 
آزادی ایران سخن می گوید! که پیش از این خود را منتقد 

فشار دولت پیشین آمریکا بر ایران نشان می داد.
با  همزمان  آبان(   11( نوامبر  دوم  روز  و  راستا  همین  در 
سازمان  در  ایران  علیه  آمریکا  غیررسمی  نشست  شروع 
معاون  هریس«  »کاماال   ، اخیر  های  ناآرامی  درباره  ملل 
حذف  برای  واشنگتن  که  کرد  اعالم  آمریکا  رئیس جمهور 

ایران از کمیسیون مقام زن سازمان ملل تالش می کند.
رابرت مالی نماینده ویژه آمریکا در امور ایران و مذاکره کننده 
ارشد دولت جو بایدن بار دیگر از ناآرامی ها و آشوب ها در 
ایران حمایت کرد و گفت که ایران از کمیسیون مقام زن 
سازمان ملل متحد حذف شود.وزارت خزانه داری آمریکا هم 
در تحریم های جدید خود اسامی ۶ فرد را که تابعیت های 
فهرست  در  دارند  فرانسوی  و  لبنانی  سوئیسی،  ایرانی، 

تحریم ها قرار داده است.
امارات،  در  مستقر  شرکت   1۷ ها،  تحریم  این  اساس  بر 
سوئیس، جزایر مارشال، سنگاپور و ترکیه و 11 کشتی که 
تحت پرچم های پاناما، جیبوتی، لیبری و جزایر کوک در 
فهرست تحریم  های جدید وزارت خزانه داری آمریکا قرار 

گرفته اند.

شورای امنیت و خیمه شب بازی بازیگران ناکام

شناسه آگهی ؛  1404146       روابط عمومی شرکت گاز استان کهگیلویه و بویراحمد 

 آگهی تجدید مناقصه عمومی یک مرحله ای
 شماره  20/ 401

 نام ونشانی دستگاه مناقصه گذار : شرکت گاز استان کهگیلویه و بویراحمد – به آدرس یاسوج ، بلوار مطهری، خیابان 
راهداران، پائین تر از اداره راه و شهرسازی ساختمان شماره دو شرکت گاز، واحد امور پیمانها

موضوع مناقصه: احداث )تامین تجهیزات ، مصالح و اجرای( 1200فقره انشعاب پلی اتیلن  در سطح شهرستان بویراحمد 
و مارگون بخش کبگیان و بخش لوداب روستاهای تازه گازدارآبگرمک،گوزنان،آب مورد،دم لوداب،ابلمی گوزنان،اسالم 

PCآباد گریان،گردنگاه،من لوا،.لیر سوخته و هود به روش
میزان ونوع تضمین شرکت درفرآیند ارجاع کار: 2/009/000/000 )دو میلیارد و نه میلیون ریال(که مي بایست 
مطابق مصوبه شماره 123402/ت50۶59 ه مورخ 2۷/ 09/ 1394 هیاًت محترم وزیران و ضمائم مربوطه تهیه شود و در 

صورت نقدي به حساب شماره 4101119۷44111855بانک مرکزی واریزگردد.
 زمان و مهلت توزیع اسناد مناقصه از طریق سامانه:  14/ 08/ 1401 لغایت 18/ 08/ 1401

   www.setadiran.ir محل دریافت اسناد: ازطریق درگاه سامانه ستاد به آدرس 
 مبلغ خرید اسناد: واریز مبلغ 000/ 500 )پانصد هزار(ریال به حساب        4101119۷44111855 نزد بانک مرکزی 

درسامانه ستاد 
 زمان،مهلت و محل تسلیم اسناد و پیشنهاد شرکت درمناقصه: ساعت1۶مورخه 28/ 08/ 1401 از طریق سامانه 

ستاد
 محل وزمان گشایش پیشنهادها:ساختمان شماره 2شرکت گاز استان، دفتر امورپیمانها، راس ساعت 10 صبح مورخه 

1401 /08/29
 مبلغ برآوردشده معامله: 40/168/084/916ریال)چهل میلیارد و یکصد و شصت و هشت میلیون و هشتاد و 

چهار هزار و نهصد و شانزده ریال(
- سایر موارد الزم :

- مدارک ثبتي شرکت حاوي تصاویر برابربا اصل )اساسنامه، آگهي آخرین تغییرات شرکت ، آگهي تاسیس شرکت در روزنامه 
رسمي و ... (

- ارائه مستنداتی دال بر اجرای کارهای مشابه و سوابق کاری مرتبط.
- دارا بودن تجهیزات، امکانات، تخصص الزم )نفت وگاز( وتوانایی فنی ومالی انجام کار مطابق استانداردهای صنعت نفت 

)شرکت ملی گاز ایران(
- داشتن حداقل رتبه 5 تأسیسات و تجهیزات ویا نفت وگاز از سازمان مدیریت و برنامه ریزی 

- گواهینامه صالحیت ایمنی کار ازاداره تعاون، کار و رفاه اجتماعی 
- تکمیل پرسشنامه های اطالعاتی

- ازمناقصه گران جهت حضوردرجلسه گشایش پیشنهادها دعوت به عمل مي  آید.
- سایر اطالعات و جزئیات مربوطه در اسناد مناقصه مندرج است.

nigc-kb.ir ضمناً آگهی این مناقصه در پایگاه اینترنتي شرکت گاز استان کهگیلویه و بویر احمد -
 و پایگاه ملي اطالع رساني مناقصات   iets.mporg.ir قابل مشاهده مي باشد. 

تلفکس واحد امورپیمانها :  33336277 - 074                   

   نوبت  دوم
شرکت ملی گاز اریان  شرکت ملی گاز اریان 

امام صادق علیه السالم
إنَّ لَنا َحَرما و ُهَو بَلََدُة ُقمَّ و َستُدَفُن فیَها اْمَرأٌة ِمن أوالِدي ُتَسّمی فاِطَمَة ،

 َفَمن زاَرها َوَجبَت لَُه الَجنَُّة ؛
ما را حرمی است و آن »قم« است، و به زودی بانویی از فرزندان من به نام فاطمه

 در آن دفن خواهد شد. هر کس او را زیارت کند، بهشت بر او واجب شود .

صاحب امتیاز و مدیرمسئول: همت اهلل دانش
 یاسوج- خیابان دادگستری قدیم - کوچه ثبت اسناد - روبروی سپاه عشایر

نمابر: 33234136   تلفن: 33234135           
   چاپ و لیتوگرافی  :  ملت 

Email: kbomid92@gmail.com         website: omidkb.ir

محققان آلمانی پی بردند؛
چاقی روند ناتوانی در بیماران ام اس را 

تسریع می کند
محققان آلمانی که بیش از 1000 بیمار را در یک 
افراد  در  بردند  پی  کردند،  دنبال  جدید  مطالعه 
چاق مبتال به ام اس احتماالً ناتوانی مرتبط با این 

بیماری به سرعت تشدید می شود.
پیشنهاد کردند که کاهش وزن ممکن  محققان 
است به ُکند کردن روند پیشرفت بیماری کمک 

کند.
ام اس یک بیماری خودایمنی است که سیستم 
تاثیر قرار می دهد. می  عصبی مرکزی را تحت 
و  مرگ شود  یا حتی  دائمی  ناتوانی  باعث  تواند 
هیچ درمانی برای آن وجود ندارد. عالئم معموالً 

در دهه 30 یا 40 سالگی شروع می شود.
مربوط  داده های  مونستر  دانشگاه  محققان 
و  عودکننده  ام اس  به  مبتال  بیمار   10۶۶ به 
سراسری  مطالعه  یک  در  که  را  فروکش کننده 
جمع آوری  بودند،  کرده  شرکت  آلمان  در  ام اس 

کردند.
 15 شد،  داده  تشخیص  آنها  اس  ام  که  زمانی 
آنها   BMI یعنی  بودند،  چاق  بیماران  از  درصد 
دیابت  از  نیز  درصد   ۷ تقریباً  بود.  باالتر  یا   30
نوع 2 یا فشار خون باال رنج می بردند - شرایطی 
که با چاقی مرتبط است. محققان سطح ناتوانی 
شرکت کنندگان را هر دو سال یک بار در مدت 

شش سال بررسی کردند.
میزان  مطالعه  طول  در  چاق  بیماران  اگرچه 
در  اما  نداشتند،  بیشتری  عصبی  آسیب  یا  عود 
زمان تشخیص ناتوانی بیشتری داشتند. محققان 
دریافتند که سطح ناتوانی آنها سریعتر از افرادی 

که چاق نبودند پیشرفت کرد.
بیماران چاق در کمتر از 12 ماه به سطح باالتری 
حالیکه  در  رسیدند،  ناتوانی گسترده  وضعیت  از 
نزدیک  مدت  این  نبودند  چاق  که  افرادی  برای 
بیماران مبتال  بود. محققان دریافتند  ماه  به 18 
به چاقی بیش از دو برابر بیشتر احتمال دارد که 
در طی شش سال به این سطح باالتر از ناتوانی 
برسند، صرف نظر از اینکه با چه داروهایی درمان 

شده اند.

محققان آلمانی می گویند؛
درمان افسردگی موجب تغییرات در مغز 

می شود
بسیار  مغز  که  می دهد  نشان  تحقیقات جدید 
انعطاف پذیرتر از آن چیزی است که قباًل تصور 
افسردگی  درمان  طول  در  می تواند  و  می شد 

شدید به سرعت تغییر کند.
افرادی که  دهند  گزارش می  آلمانی  محققان 
تحت درمان بستری برای افسردگی شدید قرار 
اتصاالت  هفته  شش  از  پس  تنها  گیرند،  می 

مغزی شان افزایش یافته است.
آنها اتصاالت مغزی )نواحی مختلف مغز که با 
هم در ایجاد فکر، احساسات و رفتار عمل می 
کنند( را در 109 بیمار مبتال به افسردگی حاد 
بدون  داوطلب   55 از  متشکل  کنترل  گروه  با 
برای   MRI اسکن  کردند.  مقایسه  افسردگی 
شناسایی نواحی مغزی که قبل و بعد از درمان 
استفاده  کردند،  می  برقرار  ارتباط  دیگران  با 

شد.
دانشگاه  از  ارشد  محقق  رپل«،  »جاناتان 
که  دریافتیم  »ما  گفت:  آلمان،  فرانکفورت 
تغییر  را  مغز  زیرساخت های  افسردگی  درمان 
است.  قبلی  انتظارات  برخالف  که  است،  داده 
بیماران تحت درمان تعداد بیشتری از اتصاالت 

را نسبت به قبل از درمان نشان دادند.«
افسردگی  به  مبتال  بیماران  مطالعه،  این  برای 
درمان   ،)ECT( الکتریکی  تشنج  درمان  با 
همه  از  ترکیبی  یا  دارو،  یا  روان شناختی 

درمان ها تحت درمان قرار گرفتند.
محققان سپس مغز شرکت کنندگان را مجدداً 
شمارش  را  اتصاالت  تعداد  و  کردند  اسکن 
دوباره  افسردگی  برای  همچنین  آنها  کردند. 

آزمایش دادند.
نتیجه: بیمارانی که بیشترین پاسخ را به درمان 
نشان دادند، نسبت به بیمارانی که پاسخ کمی 
بیشتری  جدید  اتصاالت  دادند،  نشان  خود  از 

ایجاد کرده بودند.
این  که  شدیم  متوجه  »ما  گوید:  می  رپل 
دوره حدود شش هفته  در یک  تنها  تغییرات 
ای رخ داده است، و از سرعت واکنش شگفت 
این  اینکه  مورد  در  توضیحی  ما  شدیم.  زده 
چرا  اینکه  یا  می افتد،  اتفاق  چگونه  تغییرات 
با چنین اشکال مختلف درمان رخ دهد،  باید 

نداریم.«
نتایج با این باور کنونی مطابقت دارد که مغز 
انعطاف پذیری بیشتری نسبت به آنچه که قباًل 

تصور می شد دارد.
یکی  زمان  طول  در  مغز  در  تغییرات  ایجاد 
جمله  از  افسردگی،  درمان  رایج  روش های  از 
و درمان  روان درمانی  افسردگی،  داروهای ضد 

تشنج الکتریکی است.

رئیسی:

با اغتشاشات و کسانی که ناامنی ایجاد 
می کنند، برخورد شود

بهم  برای  تالش  و  اغتشاش  اینکه  بابیان  جمهور  رئیس 
ریختن کشور با اعتراض فرق دارد، تاکید کرد: حتما باید 
با اغتشاشات و کسانی که ناامنی ایجاد می کنند، برخورد 

شود.
 سید ابراهیم رئیسی روز جمعه و همزمان با روز دانش 
آموز،  در نشستی 4 ساعته در جمع دانش آموزان شرکت 
کننده در اولین دوره »اردوهای راهیان پیشرفت«، با بیان 
که  دارد  بسیاری  پیشرفت های  اسالمی  جمهوری  اینکه 
عموم مردم و حتی عده زیادی از نخبگان اطالعات دقیق 
برگزاری  امیدواری کرد که  ابراز  ندارند،  آنها  از  و کاملی 
نور  راهیان  اردوهای  همانند  پیشرفت،  راهیان  اردوهای 

برکات زیادی برای کشور داشته باشد.
و  پیشرفت ها  با  دانش آموزان  آشنایی  جمهور  رئیس 
دستاوردهای کشور را عاملی برای تقویت انگیزه و اراده 
آنان دانست و گفت: دانش آموزان با دیدن پیشرفت های 
بدست آمده خواهند دانست که هر جا بیشتر محدودیت 
و تحریم داشتیم، با اراده و عزم محققان بیشتر پیشرفت 
است  قوی شدن  برای  اراده  و  پیشرفت  و همین  کردیم 
جدید  توطئه های  طراحی  برای  تکاپو  به  را  دشمن  که 

انداخته است.
اعضای  ویژه  به  و  دانشجویان  و  دانش آموزان  رئیسی 
تیم های المپیادی را نماد و نمود پیشرفت کشور دانست 
و بر شناسایی این استعدادها و فراهم کردن شرایط الزم 
برای تداوم رشد و تعالی آنها تاکید کرد و گفت: نخبگان 
باید با شناخت نظام مسائل کشور، توانمندی هایشان را در 

مسیر رفع این مسائل به کار گیرند.
رئیس جمهور با اشاره به ضرورت مدیریت دانش، مدیریت 
و  بهره وری  افزایش  موجب  را  شده  تولید  دانش  صحیح 

بهره مندی سایر بخش ها از دانش تولید شده دانست.
به  اشاره  با  سخنانش  از  دیگری  بخش  در  رئیسی 
حوادث اخیر کشور اظهار داشت: اغتشاش و تالش برای 
با  باید  حتما  و  دارد  فرق  اعتراض  با  کشور  ریختن  بهم 
برخورد  می کنند،  ایجاد  ناامنی  که  کسانی  و  اغتشاشات 
شود. رئیس جمهور با بیان اینکه امروز ایران و شهرهای 
مختلف ما امن هستند، گفت: آمریکایی ها و دشمنان ما 
دنبال این بودند که با پیاده کردن نمونه کارهای خود در 
لیبی و سوریه کشور را ناامن کنند اما جز شکست نصیب 

شان نشد.
الریجانی: 

ملت ایران می داند
 دشمنان دلسوز آنان نیستند

عضو مجمع تشخیص مصلحت نظام گفت: دشمنان اشتباه 
می کنند که فکر می کنند با چند انفجار و ترور می توانند در 
کشور ایجاد مشکل کنند؛ چرا که ما در داخل ممکن است 
اختالفاتی داشته باشیم اما ملت ایران شما را می شناسند و 

می دانند دلسوز مردم نیستید.
 علی الریجانی طی سخنانی در مراسم بزرگداشت نهمین 
اگر  کرد:  اظهار  عسگراوالدی،  حبیب اهلل  درگذشت  سالگرد 
معرفی  را  اسالمی  تراز جمهوری  بخواهیم یک سیاستمدار 
کنیم همان مرحوم عسگراوالدی است. یکی از خصوصیات 

ویژه ایشان شناخت از دوست و دشمن بود.
وی افزود: او می دانست آمریکا و غرب نسبت به ایران چه 
خوب  را  دشمنان  وضعیت  داشتند،  شیطنت آمیزی  نگاه 
می شناخت و صف دشمن و دوست را مخلوط نمی کرد. او به 

درستی از نگاه تاریخی آمریکا و غرب آگاه بود.
برخی  به  اشاره  با  نظام  مصلحت  تشخیص  مجمع  عضو 
اقدامات دشمنان در زمینه حوادث اخیر، یادآور شد: خیلی 
از کشورهای همسایه ما آمریکایی ها  عجیب است در یکی 
باید  به صراحت به گروه های ضدانقالب می گویند که شما 
در ایران فعالیت کنید و به آنان فشار می آورند که این کار 

را انجام دهند.
الریجانی تصریح کرد: در گذشته هم نظیر این ماجراها را 
کم نداشتیم ولی آنان )آمریکا و دشمنان( اشتباه می کنند 
انفجار و ترور می توانند در کشور  با چند  که فکر می کنند 
اختالفاتی  است  ممکن  داخل  در  ما  کنند.  مشکل  ایجاد 
داشته باشیم، اما ملت ایران شما را می شناسند و می دانند 

شما دلسوز مردم نیستید.
مشاور رهبری انقالب تاکید کرد: درست است که مشکالتی 
سناریوی  ما  دشمن  و  حریف  اما  دارد،  وجود  کشور  در 
بزرگتری را به وجود آورده است و دیگر مسئله کلیت ایران 
مطرح است و باید در برابر آن به تعبیر رهبری ید واحده بود.

سالمت

جامعه

کاریکاتور

 دست درازی تروریست ها در سایه ی اغتشاش 

وزیر امور خارجه عنوان کرد:

مسیر مذاکره برای حفظ توافق را باز گذاشته ایم

سخنگوی شورای نگهبان خبر داد؛

شورای نگهبان الیحه ترمیم حقوق کارکنان و بازنشستگان را تایید کرد

جمهوری  این که  بیان  با  امورخارجه  وزیر 
غرب  سوی  از  تعهد  نقض  وجود  با  اسالمی 
پرونده  صلح آمیز  فصل  و  حل  راهکار  به 
جمهوری  گفت:  است،  بوده  پایبند  هسته ای 
توافق را  برای حفظ  اسالمی مسیر گفت وگو 

باز گذاشته است.
حسین امیرعبداللهیان روز شنبه در نخستین 
مدافع  دوستان  گروه  بین المللی  نشست 
منشور ملل متحد با اشاره به صورت تقویت 
با  منشور  دوستان  اعضای  میان  همکاری 
هدف مقابله با یکجانبه گرایی گفت: امروز در 
شرایطی گرد هم آمده ایم که جامعه جهانی 
و  منطقه  عرصه  در  فزاینده ای  چالش های  با 

بین الملل مواجه است.
افزایش  به  اشاره  با  خارجه  امور  وزیر 
جهان  در  یکجانبه گرایی  افسارگسیخته 
در  جعلی  محتواهای  انتشار  و  تولید  افزود: 
در  دولت ها  و  ملت ها  علیه  مجازی  فضای 
مغایرت کامل با منشور حقوق بشر است که 
قرار  هدف  را  مستقل  کشورهای  یکپارچگی 
در کشورها  و خشونت  بی ثبات سازی  و  داده 
یکپارچگی  که  اقدامی  می کند.  تشویق  را 

طریق  از  را  مستقل  کشورهای  اجتماعی 
انجام  و  داده  قرار  هدف  مجازی  فضای 
ثبات  بی  و  خشونت  تروریستی،  اقدامات 
سازی در جوامع این کشورها را تشویق می 
کند. در این رابطه، اقدام مشترک کشورهای 
دوستان  گروه  اعضای  خصوص  به  مستقل، 
مناسب  سازوکارهای  ایجاد  هدف  با  منشور 
جمله  از  المللی  بین  نهادهای  درچارچوب 
سازمان ملل متحد جهت مقابله با این پدیده 

امری ضروری است.
مهمترین  تردید،  بدون  کرد:  تصریح  وی 
ناقض حقوق بین الملل و منشور ملل متحد 
و نیز عامل درگیری، ویرانی و بی ثبات سازی 
رژیم  آسیا،  غرب  منطقه  در  اخیر  دهه های 
اشغال  است.  اسرائیل  جعلی  و  صهیونیستی 
از سرزمین های سایر  و بخش هایی  فلسطین 
مظلوم  ملت  ساختن  محروم  و  عرب  دول 
فلسطین از حقوق مسلم و ذاتی خود، نقض 
و بی توجهی به قطعنامه های صادره از سوی 
جمله  از  ملل  سازمان  مختلف  های  ارگان 
اقدامات غیرقانونی است که این رژیم از بدو 

شکل گیری تا کنون انجام داده است.

متاسفانه، سکوت معنادار نهادهای بین المللی 
در  متحد  ملل  سازمان  امنیت  شورای  بویژه 
رژیم  غیرانسانی  و  نظام مند  جنایات  قبال 
استمرار  در  را  رژیم  این  صهیونیستی، سران 
دامنه ی  گسترش  و  خود  جنایات  تشدید  و 
کشورهای  سایر  به  تهدیداتشان  و  تجاوز 
منطقه بیش از پیش گستاخ  تر نموده است، 
نژادی،  تبعیض  و  آپارتاید  که  ای  گونه  به 
کشتار  و  منازل  تخریب  قومی،  پاکسازی 
جعلی  رژیم  روزانه ی  رفتار  به  فلسطینیان 

اسرائیل تبدیل شده است. 
 وی با تاکید براینکه دولت ها و سازمان های 
بین المللی نمی توانند و نباید در مقابل رژیمی 
که همه ی جنایات و جرائم اصلی بین المللی 
و  مرتکب شده  و مستمر  مکرر  به صورت  را 
ملل  سازمان  گفت:  بمانند،  ساکت  می شود، 
به ویژه شورای امنیت دارای مسئولیِت آشکار 
حقوقی، انسانی و اخالقی برای مقابله با این 
جنایات، اجرای قطعنامه های خود در مورد 
کلیه ی  تحقق  تضمین  و  فلسطین  مساله 

حقوق مسلم فلسطینی ها می باشد.
بارز  جلوه  مقاومت،  دکترین  شدن  بارور 

به  دستیابی  برای  آسیا  غرب  ملت های  عزم 
پیشرفت و استقالل است

اسالمی  جمهوری  گفت:  امیرعبداللهیان   
تنها  کرده،  اعالم  بارها  که  همانگونه  ایران 
عالوه  را  فلسطین  در  صلح  به  دستیابی  راِه 
با  همه پرسی  برگزاری  مردم،  مقاومت  بر 
فلسطین،  اصلی  ساکنان  کلیه ی  مشارکت 
شامل مسیحیان، یهودیان و مسلمانان و نیز 
مستقل  دولت  تشکیل  و  فلسطینی  آوارگان 
فلسطین در سراسر سرزمین تاریخی و مادری 

فلسطین به پایتختی بیت المقدس می داند. 
در  قوی  منطقه  یک  ایجاد  امورخارجه  وزیر 
غرب آسیا را از  اولویت های سیاست خارجی 
گفت:  و  کرد  اعالم  ایران  اسالمی  جمهوری 
مداخالت  اخیر،  های  دهه  طی  حال  این  با 
گسترده و مستمر کنشگران فرامنطقه ای در 
امور داخلی کشورهای منطقه و اشغالگری و 
آنان،  از سوی  غیرقانونی  های  تحریم  اعمال 
مواجه  جدی  چالشی  با  را  هدف  این  تحقق 
نموده است. تداوم اقدامات مغایر حقوق بین 
منطقه  در  غربی  های  قدرت  توسط  الملل 
لبنان،  عراق،  تا  افغانستان  از  آسیا  غرب 
فلسطین، سوریه و یمن به تقویت گروههای 
تروریستی و تجزیه طلب انجامیده، و صلح و 
ثبات منطقه ای و بین المللی را به مخاطره 
انداخته است. با این حال امروزه، خواسِت و 
برای تحقق پیشرفت،  اراده ملت های منطقه 
از  برخورداری  و  اشغالگری  رفع  استقالل، 
امنیت، جدی تر از همیشه شده و نوید بخش 
فردایی بهتر برای نسل های آینده می باشد. 
بارز عزم  بارور شدن دکترین مقاومت، جلوه 

ملت ها برای تحقق این مهم است. 
نهادن  ارج  ضمن  پایان،  در  امیرعبداللیهان   
به تالش های کشورهای عضو گروه دوستان 
منشور ملل متحد در تقویت چندجانبه گرایی 
و تفوق حقوق بین الملل در مناسبات جهانی، 
بتواند  امروز  نشست  کرد:   امیدواری  ابراز 
ها  همکاری  تقویت  برای  را  نوینی  افق های 
ما  روی  پیش  مشترکمان  اهداف  پیشبرد  و 

قرار دهد.

الیحه  تایید  از  نگهبان  شورای  سخنگوی 
بازنشستگان  و  کارکنان  حقوق  افزایش 
کشوری و لشکری در شورای نگهبان خبر داد 
و گفت: مصوبه مجلس در شورا بررسی شد و 
خالف موازین شرع و قانون اساسی شناخته 

نشد.
نشست  در  شنبه  روز  نظیف  طحان  هادی   
خبری با خبرنگاران اظهار داشت: این الیحه 
بندهای متعددی برای افزایش دریافتی اقشار 
بازنشستگان  کارمندان،  جمله  از  مختلف 
لشکری و کشوری، خانواده های تحت پوشش 

کمیته امداد و معلمان دارد.
کامل  رعایت  با  که  خبری  نشست  این  در 
و  حضوری  صورت  به  بهداشتی  پروتکل های 
در فضای باز برگزار شد، طحان نظیف ضمن 
درباره  نگهبان  شورای  نظرات  آخرین  اعالم 
پرسش های  به  مجلس،  و  دولت  مصوبات 

خبرنگاران پاسخ داد.
وی همچنین از تایید الیحه معاضدت حقوقی 
بین ایران و قزاقستان در شورای نگهبان خبر 
داد و گفت: این مصوبه خالف قانون و شرع 

شناخته نشد.
درباره  سوالی  به  پاسخ  در  نظیف  طحان 
بین  آرا  مورد طرح شفافیت  در  این که چرا 
مصلحت  تشخیص  مجمع  و  شورا  مجلس، 
این  گفت:  دارد،  وجود  نظر  اختالف  نظام 

اختالف با مجمع نیست بلکه این مصوبه در 
هیات عالی نظارت مجمع است که جمعی از 

اعضای مجمع عضو آن هستند.
اظهار  به مرحله  این مصوبه هنوز  افزود:  وی 
نظر کل مجمع نرسیده است؛ موضوع اختالف 
نیست بلکه تعامل بیشتری باید بین مجمع و 
هیات عالی نظارت صورت گیرد؛ اگر اختالف 
در این مرحله حل نشود، بن بستی نیست و 
آنجا حل  در  و  ارسال  مجمع  به  مصوبه  این 

می شود.
سخنگوی شورای نگهبان اظهار داشت: ما بر 
ای  مصوبه  توانیم  نمی  اساسی  قانون  اساس 
را نزد خود نگه داریم؛ زمان بررسی مصوبات 
10 روز است که اگر انجام نشود، ما مدتی را 
استمهال می گیریم اگر در این مدت اظهار 

نظر نکنیم مصوبه تبدیل به قانون می شود.
وی همچنین در پاسخ به سوال خبرنگاری که 
پرسید چرا شورا قانون اساسی را نصفه و نیمه 
اجرا می کند، اظهار داشت: ما مسوول نظارت 
مسوول  ما  نیستیم؛  اساسی  قانون  اجرای  بر 
اساسی  قانون  با  مصوبات  انطباق  و  نظارت 
هستیم و بر اساس قانون باید در حیطه خود 

عمل کنیم.
بر  نظارت  و  اساسی  قانون  تفسیر  وی گفت: 
انتخابات با شوراست مسئولیت اجرای قانون 
اساسی بر عهده رییس جمهور است و قوای 

دیگر هم باید وظایف خود را انجام دهند.
بر  مبنی  سوالی  به  پاسخ  در  نظیف  طحان 
انتخابات  برای  نگهبان  شورای  آیا  اینکه 
فرزند  را که  نمایندگان  از  برخی  آینده  سال 
می کند،  صالحیت  تایید  دارند  دوتابعیتی 
باقی  زیادی  زمان  انتخابات  تا  هنوز  گفت: 
قانون  زمان  آن  تا  ببینیم  باید  و  است  مانده 

انتخابات به چه صورت خواهد بود.
واردات  قانون  نشدن  اجرا  علت  درباره  وی 
موارد  این  در  نگهبان  شورای  گفت:  خودرو 

وظیفه ای ندارد.
سخنگوی شورای نگهبان ادامه داد: نهادهای 
علت  به  می توانند  مجلس  جمله  از  مختلف 
ابزارهای  از  استفاده  با  قوانین  اجرای  عدم 

قانونی خود ورود کنند.
وی درباره راهکار تحقق قانون اساسی، گفت: 
اینکه  بر  عالوه  نگهبان  شورای  پژوهشکده 
یکی از بازوان مشورتی شورای نگهبان است، 
در حوزه های مختلف قانون اساسی و در بعد 
نظری هم فعال است و کار پژوهشی هم انجام 

می دهد.
مسئولیت  البته  داد:  ادامه  نظیف  طحان 
با  اجرایی  حوزه  در  اساسی  قانون  اجرای 
قانون  موارد  سایر  در  و  است  جمهور  رئیس 
اساسی هم هر دستگاه و نهادی وظایفی دارد 
که بر حسن اجرای قانون اساسی نظارت کند.

اظهار  درباره  نگهبان  شورای  سخنگوی 
جریان  در  مجلس  نمایندگان  از  برخی  نظر 
رفتار  بر  نظارت  هیات  گفت:  اغتشاشات، 
و  عملکرد  بر  که  دارد  وظیفه  نمایندگان 
نمایندگی  دوره  در  نمایندگان  اظهارات 

نظارت کند.
ملی  صندوق  اساسنامه  اصالح  درباره  وی 
مسکن گفت: این شورا به تازگی مصوبه اخیر 
را دریافت کرده است؛ این مصوبه دوبار بین 
شورا و دولت رفت و آمد داشت و این شورا 
ایراداتی به آن وارد کرده بود که برطرف شد.

سخنگوی شورای نگهبان در پاسخ به سئوالی 
جریانات  از  برخی  حذف  اینکه  بر  مبنی 
است،  بسته  را  نقد  در  انتخابات  از  سیاسی 
پاسخگوی  باید  جریانی  و  فردی  هر  گفت: 

عملکرد خود باشد.
وی گفت: از جریانات مختلف در ادوار مختلف 
در دولت و مجلس به قدرت رسیدند و شورای 
خود  قانونی  وظیفه  به  کرده  تالش  نگهبان 

عمل کند.
قانون  اصالح  وضعیت  آخرین  درباره  وی 
نمایندگان   که  طور  آن  کرد:  بیان  انتخابات 
مصوبه  بررسی  کردند  اعالم  بنده  به  مجلس 
اصالح قانون انتخابات در کمیسیون تخصصی 
تمام شده و در نوبت بررسی صحن است و هر 
وقت به ما ارسال شود، آن را بررسی می کنیم.

تدوین  از  پژوهش های مجلس  مرکز  رییس   
انتقادات  بیان  برای  قانونی  طرح  پیش نویس 
آن  نهایی سازی  و  مرکز  این  در  اعتراضات  و 
در کمیسیون امور داخلی مجلس و شوراهای 

مجلس شورای اسالمی خبر داد.
 بابک نگاهداری روز شنبه با اشاره به قطعنامه 
پایانی مراسم 13 آبان مبنی بر فراهم کردن 
»راهکارهای قانونی بیان انتقادات« از تدوین 
پیش نویس طرحی برای ساماندهی اجتماعات 
و راهپیمایی ها در مرکز پژوهش های مجلس، 

در راستای اجرای اصل 2۷ قانون اساسی خبر 
داد.

شورای  مجلس  پژوهش های  مرکز  رییس 
وکار  اکنون خالء ساز  اینکه  بیان  با  اسالمی 
در  راهپیمایی ها  و  اعتراض ها  برای  قانونی 
نظام  یک  عنوان  به  اسالمی  جمهوری  نظام 
کرد:  تصریح  می شود،  احساس  مردم ساالر 
قانون   2۷ اصل  مطابق  که  حالیست  در  این 
برگزاری  و  اجتماعات  تشکیل  اساسی، 
حمل  بدون  آنکه  به  مشروط  راهپیمایی ها 

نباشد،  اسالم  مبانی  به  مخل  و  بوده  سالح 
و  اجتماعات  برگزاری  صورت  در  است.  آزاد 
اعتراض ها  قانونی،  راهپیمایی ها در چارچوب 
ایران  اسالمی  جمهوری  نظام  چارچوب  در 
تعریف خواهد شد و این نشانه ای از بالندگی 
در  نظام مردم ساالری دینی  توسعه یافتگی  و 

ایران اسالمی است.
با  راستا  همین  در  داد:  ادامه  نگاهداری 
پیگیری رییس و نمایندگان مجلس، از چند 
ماه پیش، پیش نویس طرحی قانونی در دفتر 
مطالعات سیاسی مرکز پژوهش های مجلس، 
با انجام مطالعات پشتیبان، مطالعات تطبیقی، 
مشارکت همه ذی نفعان، دستگاه های ذیربط، 
نیز  و  دانشگاهی  جامعه  مدنی،  تشکل های 
تدوین  برگزاری جلسات کارشناسی مستمر، 
و به کمیسیون امور داخلی مجلس و شوراها 
تقدیم شده که در کمیسیون مذکور در دست 

بررسی و نهایی سازی است.

وی عنوان کرد: در این طرح مبنای برگزاری 
اطالع رسانی  راهپیمایی ها،  و  اجتماعات 
است و تالش شده است ضمن تسهیل روند 
برگزاری اجتماعات قانونی از سوی گروه های 
مختلف مردمی، زمینه شکل گیری تحرکاتی 
نظم  در  اخالل  و  بی ثبات سازی  هدف  با  که 
می یابند،  سازمان  ملی  امنیت  و  عمومی 

تضعیف گردد.
شورای  مجلس  پژوهش های  مرکز  رییس 
فوری  تصویب  در صورت  کرد:  بیان  اسالمی 
اسالمی،  شورای  مجلس  سوی  از  طرح  این 
جمهوری اسالمی ایران از آثار مثبت مرتبط 
جهت  در  اساسی  قانون   2۷ اصل  اجرای  با 
شد  خواهد  بهره مند  نظام  کارآمدی  تقویت 
از  سواستفاده  برای  زمینه  ترتیب  بدین  و 
اعتراض ها توسط اغتشاشگران از بین خواهد 

رفت.

رئیس مرکز پژوهش های مجلس خبر داد؛

پیش نویس طرح قانونی برای بیان 
انتقادات و اعتراضات تدوین شد


