
وزارتخانه های گسترده نیاز به تفکیک 
دارند/ رویه فعلی پاسخگو نیست

دولت به  دور از حاشیه های کاذب به 
رفع مشکالت و کمبودها اهتمام دارد

صفحه )4(صفحه )4(

نماینده مردم همدان در مجلس گفت: برخی وزارتخانه ها از جمله 
برنامه ها و  صمت، راه و شهرسازی و کار، به علت حجم گسترده 
حوزه ها، یک وزیر نمی تواند امور آنها را مدیریت کند لذا نیازمند 
نماینده مردم  تفکیک هستند. حجت االسالم احمدحسین فالحی 
همدان در مجلس شورای اسالمی، با اشاره به اینکه تفکیک وزارت 

صمت ضرورت دارد، عنوان کرد: وزارت صمت وزارتخانه ای...

 معاون پارلمانی رئیس جمهور مشکالت موجود را میراث دوران ۸ 
ساله رخوت و تعلل دانست و گفت: دولت سیزدهم کاماًل مراقبت 
کرده که به  دور از حاشیه های کاذب به رفع مشکالت و کمبودهای 
در  حسینی  محمد  سید  باشد.   داشته  بیشتری  اهتمام  کشور 
گفت وگوی صریح با برنامه اینترنتی “سرآغاز” به بازخوانی هویت 

جوان و مدیریت جهادی و واکاوی دالیل ناآرامی های...
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مجوز استخراج گاز در منطقه 
مختار بویراحمد صادر شد

وسواس فکری
 در نوجوانان،

 عالئم و نشانه ها

مدیرکل امور اقتصادی و دارایی:

معارضات اجتماعی از مشکالت اساسی 
سرمایه گذاری در استان است

و  کهگیلویه  دارایی  و  اقتصادی  امور  مدیرکل 
مخالفت  و  اجتماعی  معارضات  گفت:  بویراحمد 
برخی از مردم یکی از چالش های اساسی فراروی 
سرمایه گذاری خارجی در استان است. طاهر شریف 
پور اظهار داشت: همچنین یکی دیگر از چالش های 
برای جذب سرمایه  موجود عدم مشوق های الزم 
و  این وضعیت  به  توجه  با  و  گذاری خارجی است 
نمی  خوزستان  و  فارس  اصفهان،  حوزه  با  شرایط 
توانیم رقابت کنیم. وی افزود: باید شرایط و مشوق 
گذاری  سرمایه  برای  که  باشد  داشته  وجود  هایی 

جذابیت بیشتری نسبت به بقیه استان ها...

خطیب موقت نماز جمعه تهران گفت: مسئله 
مسئله  جهانی،  استکبار  جریان  و  ما  بین 
نمی خواهند جمهوری  آنان  و  است  پیشرفت 
حجت االسالم  کند.  پیشرفت  اسالمی 
محمدجواد حاج علی اکبری امام جمعه موقت 
هفته  این  جمعه  نماز  خطبه های  در  تهران 
تهران، گفت: یکی از بهترین راه ها برای رسیدن 
به تقوای الهی توجه به عظمت حضرت حق 
متعال  به عظمت خدای  توجه  این  که  است 
مقام  در  را  انسان  و  می کند  خاشع  را  دل ها 
بندگی مستقر می کند و این بهترین سرمایه 
شک  بدون  است.  بندگی  مقام  در  انسان 
دستیابی به نصرت الهی از طریق تقوا میسر 
است. خطیب موقت نماز جمعه تهران با اشاره 
این  بسیج، گفت: کاشت  فرارسیدن هفته  به 
بوستان  باغبان حکیم  به دست  شجره طیبه 
 ۵ آستانه  در  ما  بود.  )ره(  راحل  امام  انقالب 
آذر، سالروز تأسیس بسیج مستضعفین و یکی 
از روزهای خدایی انقالبمان هستیم. بسیجیان 
سرافراز سپاه محمد رسول اهلل )ص( مجموعه 
بسیجیان  همه  مانند  تهران  در  خوشنامی 
همه  در  حضورشان  که  هستند  کشور  در 
خدماتشان  و  تأثیرگذار  حضوری  عرصه ها 
اجتماعی  و  فرهنگی  گوناگون  عرصه های  در 
قابل تقدیر است. وی افزود: تأسیس سازمان 
فتح  از  بعد  روز   ۲۲ تنها  مستضعفین  بسیج 
انقالب اسالمی  النه جاسوسی و هنگامی که 
با دشمن اصلی خود  وارد رویارویی مستقیم 
یعنی شیطان بزرگ آمریکای جهان خوار شده 
گفت،  می توان  واقع  در  و  افتاد  اتفاق  بود، 
قلب  بر  ملکوتی  اشراق  و  قدسی  الهام  یک 
حاج  االسالم  حجت  بود.  راحل  امام  مطهر 
سیره  و  قرآن  به  نگاه  در  گفت:  اکبری  علی 
پیامبر اعظم )ص( با راهنمایی امام راحل در 
اگر بسیج  امام حاضر،  پیام و در کلمات  این 
به معنای حرکت سازمان یافته مؤمنان مجاهد 
با محوریت امام حق برای اعتالی کلمه اهلل و 
ابطال کلمه کفر باشد، می توانید این حقیقت 
درخشان را در جای جای کالم الهی مشاهده 

کنید. امام جمعه موقت تهران بیان کرد: ...

استاندار کهگیلویه و بویراحمد از موافقت وزارت نفت با 
اجرای عملیات استخراج گاز مختار در کنار شهر یاسوج 
داد.  خبر  گچساران  منطقه  در  پتروپاالیشگاه  احداث  و 
و  برنامه ریزی  شورای  نشست  در  احمدزاده  سیدعلی 
توسعه استان با تبریک هفته بسیج، به دیدارهای هفته 
گذشته در مرکز کشور اشاره و افزود: در دیدار با دکتر 
پروازهای  در خصوص  جمهور  رئیس  اول  معاون  مخبر 
فرودگاه یاسوج رایزنی شد و خواستار برقراری پرواز از 
از جمله  فارس  به کشورهای حوزه خلیج  فرودگاه  این 
اول  معاون  اظهارکرد:  وی  بودیم.  قطر  و  عراق  عمان، 

رئیس جمهور مطالبات استان را به صورت ...

استاندار کهگیلویه و بویراحمد خبر داد :
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معاون امور اقتصادی استانداری:

دولت برای پرداخت ۱۰۰ 
میلیارد تومان تسهیالت به پروژه 
تله کابین یاسوج آمادگی دارد

معاون امور صنایع و معادن
 استان کهگیلویه و بویراحمد: 

پنج معدن غیرفعال استان
 دوباره فعالیت خود را از سر گرفتند

مساله بین ما و استکبار 
جهانی پیشرفت است 
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رئیس سازمان محیط زیست کشور در پاسخ به گمانه زنی آبگیری سد چمشیر گچساران؛

دنبال تکرار گتوند 
دیگری نیستیم

3

از  غربی  دولت های  علنی  البته  و  ریاکارانه  ابزاری،  استفاده   
سازوکارهای حقوقی در جهان، روند پرشتابی به خود گرفته و آینده 
و کارآیی این نهادها را زیر سوال برده است چنان که با تداوم این 
روند در آینده ای نه چندان دور، همین سازوکارها به تهدیدی برای 

امنیت و صلح جهانی تبدیل خواهد شد.
اسالمی  جمهوری  علیه  ای  رسانه  و  سیاسی  جوسازی  هفته ها   
و  داد  نتیجه  سوییس  ژنو  در  آذرماه   ۳ چهارشنبه  شامگاه  ایران، 
شورای حقوق بشر سازمان ملل متحد به بهانه اغتشاشات در ایران 
ای درباره آنچه »وضعیت حقوق بشر در ایران« خوانده  قطعنامه¬ 

شده را به تصویب رساند.
با تصویب این قطعنامه، شورای حقوق بشر کمیته ای حقیقت یاب 
در  تهران  سوی  از  بشر  حقوق  نقض  ادعاهای  درباره  بررسی  برای 
اغتشاشات اخیر، تشکیل خواهد داد. این قطعنامه با ۲۵ رأی موافق، 
۶ رأی مخالف و ۱۵ رأی ممتنع به تصویب رسید. چین، پاکستان، 
اریتره، ونزوئال، کوبا و ارمنستان ۶ کشوری بودند که به این قطعنامه 
عاج،  کامرون، ساحل  برزیل،  بولیوی،  دادند. کشورهای  منفی  رأی 
قطر،  نامبیا،  موریتانی،  مالزی،  ماالوی،  قزاقستان،  اندونزی،  هند، 
سنگال، سودان، امارات و ازبکستان به قطعنامه رأی ممتنع داده اند.

**واکنش ایران به ریاکاری آلمان
علیه  و فشار کشورهای غربی  ایران  در  اغتشاشات  آغاز  با  همزمان 
روندی  بود،  فشارها  این  نخست  آلمان در صف  اسالمی،  جمهوری 
که در نشست شورای حقوق بشر هم تداوم یافت و اظهارات مقامات 
ودیعتی«  »فروزنده  شد.  روبرو  ایرانی  مسئوالن  واکنش  با  آلمانی 
نماینده ایران در شورای حقوق بشر سازمان ملل متحد در واکنش 
به قطعنامه ضد ایرانی و سخنان سخیف وزیر امور خارجه آلمان، به 
وی توصیه کرد که توجه خود را به هزاران معترض مسالمت آمیز در 
خیابان های آلمان معطوف کند که خواهان عدالت اجتماعی بیشتر 
هستند، ولی با خشونت پلیس و نیروهای امنیتی سرکوب می شوند.

واکنش  در  هم  ایران  امورخارجه  وزیر  امیرعبداللهیان«  »حسین 
به  عنوان  برلین،  یادآور شد: رژیم  آلمانی خود  اظهارات همتای  به 
و دیگر  ایران  اصلی سالح شیمیایی صدام علیه مردم  تامین کننده 
فرصت طلبان، سالهاست با تحریم های ناعادالنه و غیرانسانی خود، 
از  ریاکارانه  آنها  اکنون  داده اند.  انجام  را  بشر  نقض گسترده حقوق 
قبل  از  بیشتر  تا  بشر” سوءاستفاده می کنند  سازوکارهای “حقوق 
اقدامات ضدحقوق بشری را علیه مردم ما انجام دهند و همه اینها به 

نام “همبستگی” دروغین با ایرانیان«.
ایران هم در واکنش به  کاظم غریب آبادی دبیر ستادد حقوق بشر 
امور خارجه آلمان آن را فریبکارانه دانست و یادآور  اظهارات وزیر 

شد: »آلمان، همان کشوری است که رژیم صدام را به سالح شیمیایی 
مجهز کرد و موجب شد ۱۳ هزار نفر، از جمله کودکان و زنان و از 
جمله در شهر کردنشین سردشت، جان خود را از دست بدهند و 

بیش از ۱۰۰ هزار نفر نیز مجروح شوند«.

**چهار نکته از بیانیه وزارت خارجه
قطعنامه شورای  بیانیه ای ضمن محکومیت  در  امور خارجه  وزارت 
اشاره کرده  به چهار موضوع اصلی  حقوق بشر سازمان ملل متحد 
است که به نوعی موضع جمهوری اسالمی در قبال حوادث اخیر و 

رفتار مدعیان حقوق بشر را نشان می دهد.
در  امورخارجه  وزارت  اسالمی:  جمهوری  مسئوالنه  رویکرد  الف( 
بیانیه خود شرح مختصری از اقدامات دولت، قوه قضائیه و مجلس را 
در پی مرگ تلخ »مهسا امینی« ارائه داده و اعالم کرده است که با 
فوت خانم امینی، تمامی مقامات عالی رتبه جمهوری اسالمی ایران 
با نگاهی انسانی و پایبندی واقعی به حقوق بشر که ریشه در تعالیم 
دینی، قانون اساسی مترقی جمهوری اسالمی ایران و فرهنگ تمدنی 
ایرانی دارد، رویکردی مسئوالنه را در خصوص این اتفاق ناگوار در 

پیش گرفتند.
ب( سواستفاده از نهادی بین¬المللی: در بخشی از بیانیه وزارت امور 
خارجه با ابزار تاسف از اینکه شورای حقوق بشر برای تأمین منافع 
کوتاه مدت تعداد معدودی از کشورها مورد سوء استفاده قرار گرفت، 
تصریح شده است: »بی¬ شک این رویکرد نه تنها به ارتقاء حقوق 
بشر کمک نمی کند، بلکه آن را قربانی اهداف سیاسی و خصمانه 

برخی کشورها علیه دیگر اعضای جامعه جهانی می کند«.
بر  تاکید  با  امورخارجه  وزارت  بیانیه  غرب:  محاسباتی  اشتباه  پ( 
متحد،  ملل  سازمان  بشر  حقوق  شورای  تصویبی،  قطعنامه  اینکه 
کرده  تصریح  است،  نادرست  اطالعات  بکارگیری  مستقیم  نتیجه 
است: »دولت آلمان و برخی از دولت های غربی سهیم در ارائه این 
قطعنامه، بر مبنای محاسبات اشتباه و تحت فشار البی های سیاسی 
الحال  معلوم  های  رسانه  برخی  دروغین  های  خبرسازی  و  خاص 
ضدایرانی، دچار خطای راهبردی شده و گذر زمان نشان خواهد داد 

این کوته نگری سیاسی به ضرر منافع آنها تمام خواهد شد«.
بخش  در  نمی¬پذیرد:  را  سیاسی  سازوکار  اسالمی  جمهوری  ت( 
تحقیق  تخصصی  کمیته  وجود  به  امورخارجه  وزارت  بیانیه  پایانی 
فوت »مهسا امینی« و همچنین وجود کمیته ملی تحقیق متشکل 
اصلی  ترکیب  در  نمایندگان مستقل  با مشارکت  و  دانان  از حقوق 
آن و در ارتباط با تحوالت اخیر کشور، اشاره و تاکید شده است که 
جمهوری اسالمی ایران تشکیل هر گونه سازوکار جدید برای بررسی 
موضوعات دو ماه گذشته در ایران را غیرضروری و نقض حاکمیت 

ملی کشور دانسته و مأموریت محوله در این خصوص را به رسمیت 
نمی شناسد.

در  خارجه  امور  وزارت  سخنگوی  »ناصرکنعانی«  راستا  همین  در 
واکنش به اظهارات مداخله جویانه رئیس جمهور آمریکا درباره زنان 
ایران، پرسید: براستی آیا در تحریم حداکثری شما علیه ملت ایران، 

زنان و مادران ایرانی مستثنی بودند؟
اخیر  ناآرامی های  امورخارجه هم درباره  باقری« معاون وزیر  »علی 
نشده،  کشته  امینی  مهسا  »خانم  این که  بر  تاکید  با  کشورمان  در 
بلکه فوت کرده است«، اظهار داشت: ما در رابطه با تحوالت ایران 
شاهد فضاسازی هایی از سوی رسانه های غربی بوده ایم که بی اساس 
و مغالطه آمیز است. ما شاهد این هستیم که حقوق ملت ایران توسط 

قدرت های غربی نقض می شود.
بیانیه ای  در  هم  امورخارجه  وزارت  پیشکسوت  دیپلمات های 
دشمنان  جانبه  همه  ترکیبی  جنگ  مصداق  را  اخیر  اغتشاشات 

دانستند.

**واکنش ناقض حقوق بشر به نقض تازه
قطعنامه  تصویب  از  آمریکا  خارجه  امور  وزیر  بلینکن«  »آنتونی 
حمایت  تداوم  در  و  کرد  استقبال  ژنو  در  بشری  حقوق  ضدایرانی 

از ناآرامی ها و اغتشاشات در ایران، مدعی حمایت از ایرانیان شد.
»جیک سالیوان« مشاور امنیت ملی کاخ سفید رای شورای حقوق 
بشر علیه ایران را »نمایش آشکار تعهد روزافزون بین المللی، برای 
مردم  علیه  وحشیانه اش  سرکوب  خاطر  به  ایران  رژیم  پاسخگویی 

ایران« خواند.
ایران و مذاکره کننده  امور  آمریکا در  ویژه  نماینده  مالی«  »رابرت 
»عزم  نشان دهنده  را  قطعنامه  این  تصویب  هم  بایدن  دولت  ارشد 
بشر«  حقوق  نقض  جدی  موارد  به  توجه  برای  بین المللی  جامعه 

خواند.
قطعنامه ضمن  تصویب  از  آلمان پس  وزیر خارجه  بربوک«  »آنالنا 
اشاره به نقش کشورش در تصویب، آن را در راستای تحقق عدالت 

برای مردم ایران دانست!

**واکنش کشورها مستقل
انتقاد  با  متحد،  ملل  سازمان  بشر  شورای حقوق  سیاسی  قطعنامه 
این  ویژه  نشست  در  چین  نماینده  شد.  مواجه  مستقل  کشورهای 
و  کاری ها  سیاسی  افزایش  شاهد  شورا  اینکه  به  اشاره  با  شورا 
تنش هاست؛ این روند را موجب نگرانی شدید دانست و تاکید کرد: 
گفتگو و همکاری باید مبنای کار شورای حقوق بشر باشد و بیطرفانه 

و مستقالنه و غیرجانبدرانه باید به مسائل حقوق بشری بپردازد«.
سفیر ونزوئال اقدام کشورهای غربی در برگزاری نشست ویژه شورای 
این  های  کاری  سیاسی  ادامه  در  را  ایران  مورد  در  بشر  حقوق 
کشورها در سوء استفاده از شورای حقوق بشر برای اهداف سیاسی 
موضوع  شدن«  »سیاسی  از  سوریه  نماینده  دانست،  کشورها  این 
حقوق بشر در ایران انتقاد کرد، نماینده کوبا برگزاری این نشست 
آمیز دولت های غربی در شورای  تبعیض  رفتار  از  نمونه دیگری  را 

حقوق بشر اعالم کرد، نماینده روسیه، قدرت های غربی را به استفاده 
از موازین حقوق بشری متهم کرد و صدور قطعنامه  برای  سیاسی 
کمیته حقیقت یاب را بدون موافقت جمهوری اسالمی »غیرمشروع« 
دانست. مصر هم با سیاسی کردن موضوع حقوق بشر مخالفت کرد.

**برنامه ریزی برای فشار بیشتر
تهران  بر  فشارها  پایان  ایران،  علیه  بشری  قطعنامه حقوق  تصویب 
نیست و به نظرمی رسد غرب و یا دستکم رسانه های پروپاگاندای 
آنها خواب های تازه ای دیده اند! بالفاصله پس از تصویب قطعنامه 
ایران  علیه  آمریکا  بعدی دولت  قدم  از  اینترنشنال،  ایران  تلویزیون 
خبر داد و آن را افزایش فشار جهانی برای اخراج تهران از کمیته 

زنان سازمان ملل اعالم کرد.
فشارهای حقوق بشری و تصویب قطعنامه علیه کشوری صورت می 
آغاز  و  امینی  مهسا  دلخراش  مرگ  نخست  روز  همان  از  که  گیرد 
اعتراضات به صورت ویژه پیگیر علت مرگ و برخورد قاطع با عوامل 
این رویداد تلخ بود. برای نخستین بار است که چنین قطعنامه ای 
علیه کشوری صادر می شود که در جنگ و تقابل با نیروی خارجی 
در  خود  ارضی  تمامیت  و  حاکمیت  از  تا  کند  می  تالش  و  نیست 
برابر گروهک های تروریستی دفاع کرده و آشوب های ُمخل امنیت 
داخلی را مدیریت کند. صادر کنندگان این قطعنامه درحالی پیروزی 
خود را عادالنه می دانند که هنوز ردپای عدالت شان! در سینه های 
مجروح کردهای حلبچه وجود دارد و عوارض بمب های شیمیایی 

که به صدام حسین دادند هنوز جان می گیرد.
شورای حقوق سازمان ملل متحد در حالی درباره موضوعات داخلی 
و اغتشاشات در ایران نشست فوری تشکیل داده و نگران کودکان 
می شوند که کمی آن طرف تر از ایران، کودکان یمنی آنقدر گرسنه 
می مانند که می میرند! اروپا و آمریکا در حالی فشارهای ترکیبی 
خود را علیه جمهوری اسالمی تشدید کرده و در پی تنوع بخشیدن 
به آن هستند که از چهل سال ایستادگی این کشور در برابر فشارها، 
نیاموخته¬اند و این اشتباه محاسباتی را بار دیگر علیه ایران تکرار 
می¬کنند. واقعیت آن است که نه جمهوری اسالمی ایران و نه هیچ 
کمیته  دخالت  و  تشکیل  اجازه  جهان،  در  آزادی  و  مستقل  کشور 
نمی  هستند،  فشار  پی  در  بیشتر  که  را  جعلی  یابی  حقیقت  های 
دهد اما پرسش آن است که اگر در همین کمیته حقیقت یاب و بر 
فرض محال، حقیقت، حقانیت جمهوری اسالمی ایران بود، آیا غرب 
جسارت اعالم آن را خواهد داشت؟ یا حقیقت تا زمانی محترم است 

که در راستای منافع آن ها تعریف شود!؟
ایران در مقطع کنونی، در  افزایش فشارها علیه جمهوری اسالمی 
راستای تکمیل پازل شومی است که رژیم صهیونیستی برای منطقه 
چیده و در این پازل ایرانی متحد و یکپارچه و مقتدر باید به ایران 
این  راستای  در  تبدیل شود.  در جنگ  و  و ضعیف  تکه¬تکه شده 
هدف، هر دروغ و نیرنگ و ابزاری می¬تواند به کار آید و استفاده 

شود.

شورای حقوقی سازمان ملل به ابزار سیاسی تبدیل شد؛

کمیته حقیقت یا فشار
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دسیسه ها مانع حضور مردم در صحنه 
های مختلف انقالب اسالمی نمی شود

امام  و  بویراحمد  و  کهگیلویه  استان  در  فقیه  ولی  نماینده 
در همه  مردم  پررنگ  نقش  بر  تاکید  با  یاسوج  جمعه شهر 
صحنه ها تصریح کرد: دسیسه ها و دشمنی های مختلف بر 
علیه ملت ایران، مانعی در مقابل حضور و نقش آفرینی مردم 
در طول تاریخ انقالب اسالمی نشده است.حجت االسالم سید 
نصیر حسینی در خطبه های نمازجمعه این هفته شهر یاسوج 
افزود: هدف دشمن این است که با برخی حوادث و آشوب ها 
نماینده  بگیرد.  را  مردم  به  مسووالن  خدمت  و  کار  جلوی 
ولی فقیه در استان، اظهار داشت:اگرچه تالش های زیادی 
اما کمبود  برای تکمیل پروژه های عمرانی  صورت گرفته، 
این شرایط برای خدمت  اعتبارات در استان مشکالتی  در 
رسانی در پی دارد.  امام جمعه یاسوج با اشاره به اینکه ضعف 
مدیریت، اختالف سلیقه و کاستی ها در برخی موارد هست، 
ادامه داد: اما منصفانه نیست که با بدبینی همه چیز را سیاه 
جلوه داد. وی به نقش موثر مردم در حکومتداری، یادآور شد: 
الزم است با تاکید بر حضور و همراهی مردم و تکیه بر آموزه 

های الهی حکومت داری را دنبال کرد.
معاون امور صنایع و معادن کهگیلویه و بویراحمد: 

پنج معدن غیرفعال استان
 دوباره فعالیت خود را از سر گرفتند

معاون امور صنایع و معادن سازمان صنعت، معدن و تجارت 
کهگیلویه و بویراحمد گفت: امسال پنج معدن غیرفعال این 
استان با سرمایه گذاری ۱۳۰ میلیارد ریال ، اشتغال ۳۳ نفر 
و استخراج اسمی سالیانه 4۸ هزار تن عملیات استخراجی 
خود را از سر گرفتند. دارا فرامرزی اظهار داشت: هم اینک 
۲۷ معدن غیرفعال دیگر در کهگیلویه و بویراحمد وجود دارد 
افزود: در حال  و ۹ معدن هم در حال تجهیز هستند. وی 
حاضر ۸۱ پروانه بهره برداری معدن با سرمایه گذاری هزار و 
۹۶میلیارد ریال ، اشتغال ۷۹۰ نفر و استخراج اسمی سالیانه 
حدود ۶ میلیون تن در استان دارای اعتبار هستند و مجموع 

ذخیره قطعی این معادن هزار و ۶۸4 میلیون تن می باشد.
معاون امور صنایع و معادن سازمان صنعت، معدن و تجارت 
کهگیلویه و بویراحمد تصریح کرد: 4۵ فقره از این معادن با 
ذخیره قطعی هزار و 4۳۹ میلیون تن ، سرمایه گذاری ۲4۸ 
اسمی سالیانه  استخراج  و  نفر  اشتغال 4۶۸   ، ریال  میلیارد 
سه هزار و۶۰۰ هزار تن ، فعال هستند. فرامرزی تاکید کرد: 
استان آمادگی واگذاری ۶۵ محدوده معدنی شامل ۱۶ فقره 
بهره  پروانه   ۲۸ و  کشف  گواهی  فقره   ۲۱ اکتشاف،  پروانه 

برداری را دارد و این مهم به مزایده گذاشته شده است.
از ۲۰ هزار و ۷4۸  امسال بیش  ابراز داشت: همچنین  وی 
میلیون ریال حقوق دولتی از بهره برداران معادن و دارندگان 
مجوزهای برداشت مواد معدنی استان کهگیلویه و بویراحمد 
سال  مشابه  مدت  به  نسبت  میزان  این  که  شده  وصول 
عنوان  فرامرزی  است.  داشته  رشد  درصد   ۱۰۷ گذشته 
کرد: ساماندهی برداشت های مواد معدنی، وصول مطالبات 
معوق و فعالیت های استخراجی معدنکاران و صنایع معدنی 
سرعت  است.  بوده  وصولی  درصد  رشد  دالیل  مهمترین  از 
بخشی به طرح های معدنی در استان و برنامه ریزی در زمینه 
اکتشافات معدنی و جلوگیری از خام فروشی مواد معدنی در 
استان تولید و ایجاد اشتغال پایدار کمک فراوانی خواهد کرد.

یک ماه مهلت برای رفع مشکالت 
کشتارگاه دهدشت

فرماندار شهرستان کهگیلویه گفت: شهرداری های دهدشت و 
چرام در مورد برطرف کردن مشکالت کشتارگاه مشترک دام 
یک ماه فرصت دارند. سید عبدالعزیز موسوی اصل شامگاه 
دام دهدشت  بررسی کشتارگاه مشترک  چهارشنبه نشست 
و چرام افزود: در مورد کشتارگاه موضوعات مختلفی مطرح 
این  در  پیشین  مصوبات  و  گزارشات  به  توجه  با  که  است 
خصوص هنوز شاهد کندی و کم کاری از سوی متولیان این 
مجموعه به لحاظ رعایت استانداردهای مد نظر دامپزشکی 
هستیم. موسوی اصل ابراز داشت: وجود و فعالیت کشتارگاه 
دام با توجه به حساسیت رعایت استانداردهای بهداشتی با 
مدیریت کامل و دقیق ضروری است. وی خاطرنشان کرد: 
دامپزشکی  نظر  مد  استانداردهای  باید  فرصت  نخستین  در 
و  شوراها  ماهه  یک  فرصت  طی  و  محقق  شهرستان 
مورد  در  مشخص  طور  به  چرام  و  دهدشت  شهرداری های 
کشتارگاه  یا  برسند  توافق  به  آنجا  یکپارچه  مدیریت  نحوه 
موسوی  شود.  مسئولیت  قبول  شهرداری ها  از  یکی  توسط 
اصل بیان کرد: در صورتی که مدیریت کشتارگاه قرار است 
به  باید نوع مدیریت  باشد،  ادامه داشته  به صورت مشترک 
بر  بتوانیم  تا  شود  تعیین  پاسخگو  و  مسئوالنه  کاماًل  شکل 
سریع تر  چه  هر  رفع  برای  را  اصالحی  اقدامات  آن  اساس 
مشکالت کشتارگاه مشترک انجام دهیم. فرماندار کهگیلویه 
با اشاره به موضوع جابجایی سایت زباله شهر دهدشت بیان 
کرد: در حال حاضر بدلیل مالحظات زیست محیطی امکان 
جابجایی سایت زباله وجود ندارد و شهرداری موظف است 
سازو  شهرستان  در  بازیافت  سایت  استقرار  و  ساماندهی  تا 

کارهای الزم را در امحای زباله بصورت اصولی بکار گیرد.

معاون امور اقتصادی استانداری:

دولت برای پرداخت ۱۰۰ میلیارد 
تومان تسهیالت به پروژه تله کابین 

یاسوج آمادگی دارد
معاون امور اقتصادی استانداری کهگیلویه و بویراحمد گفت: 
دولت برای پرداخت ۱۰۰ میلیارد تومان تسهیالت به پروژه 
تله کابین یاسوج آمادگی دارد و در صورت همکاری سرمایه 
گذار این مبلغ از محل تسهیالت تبصره ۱۸ تخصیص داده 

خواهد شد.
احسان عسکری حمایت از این طرح از سوی همه نهادها را 
ضروری دانست و اظهار داشت: نیاز است سرمایه گذار نسبت 

به تسویه تسهیالت دریافتی از بانک اقدام کند.
های  طرح  جزو  طرح  این  اینکه  به  توجه  با  کرد:  بیان  وی 
در  سرمایه گذار  همکاری  صورت  در  است  مقاومتی  اقتصاد 

کمترین زمان ممکن تسهیالت الزم ارایه خواهد شد.
عسکری تصریح کرد: احداث این تله کابین عالوه بر اشتغال 
با جذب  و  کرد  منطقه کمک خواهد  پایدار  توسعه  به  زایی 

گردشگر رونق را برای هم استانی ها به ارمغان خواهد آورد.
وی با اشاره به پیشرفت ۳۰درصدی تله کابین یاسوج افزود: 
تامین زیرساختهای آب، برق و گاز از سوی نهادهای خدمات 

رسان ضروری است.
 عملیات اجرایی تله کابین یاسوج پایتخت طبیعت ایران در 
مهرماه ۱۳۹۲ آغاز شده و با وجود گذشت حدود ۱۰سال، این 
پروژه گردشگری پیشرفت فیزیکی قابل قبولی نداشته و مهم 

اینکه به گفته مسئوالن اعتبارات آن برگشت خورده است.
و  یکهزار  طول  به  مسیری  در  یاسوج  کابین  تله  عملیات 
تا  یاسوج  آبشار  توریستی  منطقه  ورودی  ۵۰۰متر حدفاصل 
کوه دوریاب واقع در باالدست پارک جنگلی این شهر پیش 
بینی و طراحی شده است.  این طرح گردشگری که عملیات 
اجرایی آن با حضور مسئوالن استانی در سال ۹۲ آغاز شد 
قرار بود کمتر از یک سال به بهره برداری برسد و موجب خلق 
۳۰۰فرصت جدید شغلی شود اما همچنان با گذشت حدود 
آمارها  اساس  بر  است.  نرسیده  سرانجامی  به  هنوز  سال   ۹
کهگیلویه و بویراحمد ساالنه پذیرای بیش از سه میلیون نفر 

گردشگر است.

مدیرکل امور اقتصادی و دارایی:

معارضات اجتماعی از مشکالت 
اساسی سرمایه گذاری در استان است

مدیرکل امور اقتصادی و دارایی کهگیلویه و بویراحمد گفت: 
معارضات اجتماعی و مخالفت برخی از مردم یکی از چالش 
های اساسی فراروی سرمایه گذاری خارجی در استان است.

طاهر شریف پور اظهار داشت: همچنین یکی دیگر از چالش 
های موجود عدم مشوق های الزم برای جذب سرمایه گذاری 
حوزه  با  شرایط  و  وضعیت  این  به  توجه  با  و  است  خارجی 

اصفهان، فارس و خوزستان نمی توانیم رقابت کنیم.
وی افزود: باید شرایط و مشوق هایی وجود داشته باشد که 
برای سرمایه گذاری جذابیت بیشتری نسبت به بقیه استان 
ها داشته باشد. مدیرکل امور اقتصادی و دارایی کهگیلویه و 
بویراحمد اضافه کرد: همچنین استان به خوبی معرفی نشده 
است و زیرساخت های استان به خصوص در حوزه حمل و 
عنوان کرد:  پور  نیست. شریف  تکمیل  و هوایی  زمینی  نقل 
فرهنگ کار و سرمایه گذاری در استان کهگیلویه و بویراحمد 
ویژه سرمایه  به فرصت های  اشاره  با  بگیرد. وی  باید شکل 
گذاری استان، تاکید کرد: با توجه به وضعیت حوزه نفت و گاز 
استان در گچساران یکی از فرصت های ویژه سرمایه گذاری 
خارجی استان در زمینه پاالیشگاه ها حوزه نفت و گاز است.

شریف پور بیان کرد: نیروگاه سیکل ترکیبی نیز یکی دیگر 
ادامه  وی  هاست.  پروژه  ابر  جزو  که  هاست  فرصت  این  از 
داد: از گردشگری در حوزه شهرستان بویراحمد و دنا نیز می 
نام برد.  تواند به عنوان یک سرمایه گذاری پاک و هدفمند 
مدیرکل امور اقتصادی و دارایی کهگیلویه و بویراحمد اضافه 
های  ظرفیت  هم  دامپروری  ویژه  به  کشاورزی  حوزه  کرد: 
وجود  گذاری  سرمایه  ویژه  های  فرصت  خصوص  در  خوبی 
دارد. مدیرکل امور اقتصادی و دارایی کهگیلویه و بویراحمد با 
اشاره به خبر خوب برای سرمایه گذاران، ابراز داشت: اقامت 
اکنون  اما  بود  ساله  گذشته سه  در  خارجی  گذاران  سرمایه 
با تصویب هیات دولت اقامت آن ها پنج ساله شده که خبر 

خوبی برای سرمایه گذاران خارجی است.

زیست  محیط  حفاظت  سازمان  رئیس 
»گتوند«  تکرار  دنبال  گفت:هیچگاه 
نخواهم  اجازه  و  نیستم  دیگری در کشور 

داد.
»علی سالجقه« در حاشیه بازدید از موزه 
مرکز  یاسوج،  طبیعی  و  وحش  حیات 
استان کهگیلویه و بویراحمد به خبرنگاران 
از  را  بویراحمد  و  کهکیلویه  استان  افزود: 
شرایط  توپوگرافی،  زیستی،  تنوع  لحاظ 
دوستدار  شریف  مدار  داشتن  و  اقلیمی 
منابع طبیعی و محیط زیست بعنوان قلب 

زاگرس می شناسم.
و  کهگیلویه  استان  مردم  کرد:  اظهار  وی 
به حفظ محیط زیست،  نسبت  بویراحمد 
منابع آب، حیات وحش و مراتع عرق ملی 
و منطقه ای دارند که برای ما یک دستاورد 
سوزی  آتش  مواقع  در  خصوص  به  است 
و  مسئوالن  کنار  در  همیشه  ها  جنگل 

حتی جلوتر از آنها بودند.
رئیس سازمان محیط زیست در خصوص 
در  گچساران  گاز  و  نفت  آلودگی های 
خاطرنشان  بویراحمد  و  کهگیلویه  استان 
پاک  هوای  قانون  خصوص  این  در  کرد: 
است،  کرده  را مشخص  تکالیف  از  خیلی 
دسته   ۲۳ برای  تکلیف   ۱۶۷ قانون  این 
این  اصلی  دستگاه   ۱۱ از  یکی  که  دارد 
قانون وزارت نفت است و این وزارتخانه در 
زمینه بهینه سازی سوخت و کیفی سازی 
باید  گچساران  شهرستان  در  ها  سیستم 
گام بردارد و خوشبختانه با رویکرد دولت 
سیزدهم در بحث سوخت مازوت، مازوت 
کاهش  درصد   ۳۰ قبل  هفته  تا  سوزی 

داشته است.

زمان آلوده کردن محیط زیست 
و در رفتن تمام شد

مسائل  زمینه  در  کرد:  تصریح  سالجقه 
زیست محیطی کشور، زمان آلوده کردن 
محیط و در رفتن تمام شده است، محیط 
زیست یک سرمایه کالن کشور است البته 
کشور نیاز به توسعه زیرساخت ها دارد که 
می شود  انجام  وقتی  اما  شود  انجام  باید 
باید خسارات وارده به منابع، تنوع زیستی 
داده شده جبران شود.  از دست  منظر  و 
از این به بعد قبل، حین و بعد از اجرای 

پروژه پایش را انجام می دهیم.
اصلی  از سوخت های  یکی  داد:  ادامه  وی 
باید  که  است  فسیلی  سوخت  ما  کشور 
استفاده کنیم، در زمینه گاز، نیروگاه های 
پیدا  توسعه  ها  زیرساخت  سوز چون  گاز 
سوخت  از  اوقات  بعضی  ناچاریم  نکرده 

مازوت استفاده کنیم.
سازمان  رئیس  و  جمهور  رئیس  معاون 
شهرستان  کرد:   عنوان  زیست  محیط 
است  خیز  گاز  و  نفت  منطقه  گچساران 
این منطقه  و سازنده های زمین شناسی 
بسیار حساس است که دست کاری کردن 
این سازنده ها حساس هستند و منابع آب 

و خاک ما را از بین می برد.
سالجقه ادامه داد: در شهرستان گچساران 
وزارت نفت مکلف است که از دستگاه های 
فیلتراسیون به نحوه مطلوب استفاده کند 
و پایش را انجام دهد و از رها کردن پساب 
که  کند  جلوگیری  خاک  و  آب  منابع  به 
پیگیری  دست  در  ها  خانه  تصفیه  ایجاد 

است و اجازه نمی دهیم.

آفت جنگل های زاگرس در دستور 
کار محیط زیست و وزارت جهاد 

کشاورزی
بلوط  جنگل های  آفت  خصوص  در  وی 
و  کهگیلویه  استان  بخصوص  و  زاگرس 
تنش های  از  یکی  کرد:  تاکید  بویراحمد 
جنگلی  پوشش  و  درخت  برای  که  اصلی 
که اتفاق می افتاد، کمبود آب است، وقتی 
مشکل  با  گیاه  آبی  تغذیه  و  آب  منابع 

مواجه شود این تنش رخ می دهد.
رئیس سازمان محیط زیست تصریح کرد: 
بلوط غرب و زاگرس یکی از شاخص های 
است  ستبری  سینه  زاگرس  است،  کشور 
خود  دامن  در  را  دلیری  مردمان  که 
نماد  اکنون  هم  اما  است  داده  پرورش 
با  است  بلوط  همان  که  زاگرس  اصلی 
آن  اصلی  مشکل  که  شده  مواجه  مشکل 

تنش آبی است.
این  در  نفت  وزیر  کرد:  اظهار  سالجقه 
زمینه طی دو مرحله ۱۰ میلیارد تومان در 
اختصاص  اجتماعی  های  مسئولیت  قالب 
داده است که از وزیر نفت می خواهم این 
مسئوالن  و  کند  بیشتر  را  اعتبار  میزان 

استان پیگیری باشند تا این اعتبار جذب 
جهاد  وزارت  زیست،  محیط  البته  شود 
و  طبیعی  منابع  سازمان  و  کشاورزی 
آبخیزداری کشور به عنوان متولیان جنگل 
در  و  می کنند  پیگیری  را  مسئله  این  ها 

دستور کار قرار دارند.
به  خسارت  پرداخت  خصوص  در  وی 
دامداران و افرادی که از روی حیات وحش 
گونه  هیچ  کرد:  عنوان  می شوند،  متضرر 
مشکلی در این زمینه نداریم و بحث بیمه 
کامال  زیست  محیط  ملی  صندوق  توسط 
و هر گونه خسارتی که  است  انجام شده 
همکاران ما احصا کنند که توسط حیات 
دیدگان  خسارت  و  افتاده  اتفاق  وحش 
برای  اند،  داده  انجام  را  خود  وظایف  نیز 
حیات  سوی  از  وارده  خسارت  پرداخت 

وحش مشکلی نداریم.
زیست  محیط  حفاظت  سازمان  رئیس 
بخش  به  قرقبانی  واگذاری  با  رابطه  در 
مدیریت  بحث  کرد:  اظهار  خصوصی 
و  داریم  کار  دستور  در  را  کشور  مناطق 
نام محیط  به  امسال شعار محیط زیست 
نامگذاری  فناورانه  و  پایه، هوشمند  مردم 
شده که در همین راستا حضور مردم در 
تا  کنیم  می  طراحی  سازگار  را  مناطق 
مطلوب  نحو  به  مناطق  از  بتوانند  مردم 
استفاده کنند و مشارکت مردم را داشته 
باشیم. البته چند کار موفق در زمینه قرق 
های اختصاصی داشته ایم، یکسری بحث 
ها در این زمینه از جمله شکار است که 
در  و  هستیم  استفتائات  انجام  حال  در 
تواند در زمینه  صورتی که رفع شود می 
اشتغالزایی، تکثیر حیات وحش و پایداری 

منطقه موفق باشد.

جذب ۳۵۰ نیرو طی امسال
سالجقه در خصوص کمبود نیرو در اداره 
و  کهگیلویه  استان  زیست  محیط  کل 
زیست  محیط  کشور  در  گفت:  بویراحمد 
همه  با  امسال  اما  است  ضعیف  بسیار 
محدودیت هایی که دولت داشت ۳۵۰ نفر 
نیرو که ۲۵۰ نفر از این تعداد محیطبان 
سعی  و  کرد  خواهیم  جذب  هستند، 
بویراحمد  و  استان کهگیلویه  به  می کنیم 
زیست  محیط  عالی  ظرفیت  از  که 

برخوردار است توجه ویژه داشته باشیم.
وی در خصوص کمبود امکانات در مواقع 
آتش سوزی جنگلها به خصوص در استان 
تجهیزات  افزود:  بویراحمد،  و  کهگیلویه 
برای  فناورانه و پک های کاملی و خوبی 
شده  دیده  کشور  محیطبانان  و  نیروها 
است که استان کهگیلویه و بویراحمد در 
زمینه خاموش کردن آتش سوزی جنگلها 
این  و  بوده و دیده می شود  قراول  پیش 
ماه  آذر  پنجم  شنبه  روز  از  تجهیزات 

۱4۰۱ بین استان ها توزیع می شود.
زیست  محیط  حفاظت  سازمان  رئیس 
محیط بان  همیاران  برای  کرد:  اظهار 
تدابیری اندیشیده شده که سازمان محیط 
زیست با استانداری کهگیلویه و بویراحمد 

کارهایی در این خصوص انجام می دهند.

در صورت نداشتن مشکل زیست 
محیطی برای احداث سد تنگ سرخ 

مشکلی نداریم 
چرا  که  سوال  این  به  پاسخ  در  سالجقه 
سرخ  تنگ  سد  محیطی  زیست  مجوز 
بویراحمد در ۱۰ سال گذشته صادر نشد و 
در سال ۱4۰۰ صادر شد؟ گفت: مجوز سد 
تنگ سرخ صادر شده است، وقتی دستگاه 
یا مشتری می خواهد سدی ایجاد کند یا 
کار توسعه انجام دهد تعهداتی باید انجام 
دهد که شاید مجوز داده شود اما اگر این 
موارد رعایت شده باشد و مشکل خاصی از 
برای  باشد  نداشته  زیست محیطی  لحاظ 
احداث آن مشکل خاصی نداریم و تامین 
آب شرب همیشه اولویت ماست و پس از 

آن حق آبه محیط زیست است.
با  شود  می  گفته  که  رابطه  این  در  وی 
احداث سد تنگ سرخ بویراحمد رودخانه 
کرد:  خاطرنشان  شود،  می  خشک  بشار 
منابع و مصارف بر عهده وزارت نیرو است 

و ما بر مبنای آن مجوز می دهیم.
رئیس سازمان حفاظت محیط زیست در 
خصوص برداشت شن و ماسه از رودخانه 
های استان کهگیلویه و بویراحمد تصریح 
منابع  ها  رودخانه  از  برداشت  برای  کرد: 
که  کنیم  می  طراحی  مجاز  حد  قرضی 
و  باشد  داشته  توجه  باید  نیرو  وزارت 
استان  این  زمینه در  این  مواردی در  اگر 
باشد اداره کل محیط زیست استان حتما 

پیگیری می کند.
آبگیری سد چمشیر در صورت 
مشکل نداشتن نمونه برداری ها

 سالجقه در پاسخ با سوالی در مورد سد 
چم شیر گچساران بیان کرد: در زمینه سد 
چمشیر سمن ها و مراکز دانشگاهی اظهار 
به  اکنون  هم  سد  این  کردند،  نظرهایی 
مرحله آبگیری رسیده است، حساس ترین 
سازنده های زمین شناسی را بخصوص از 
لحاظ امال در استان کهگیلویه و بویراحمد 
»گتوند«  تکرار  دنبال  هیچگاه  و  داریم 
نخواهم  اجازه  و  نیستم  دیگری در کشور 
داد اما با وزارت نیرو بحث شد و ما گفته 
نمونه  و  شود  انجام  زنی  گمانه  که  ایم 
برداری صورت گیرد و نتایج نهایی را اعالم 
کنند در صورتی که مشکل نداشته باشند 
مجوز آبگیری سد چمشیر گچساران داده 

می شود.

رئیس سازمان حفاظت محیط زیست کشور در پاسخ به گمانه زنی پیرامون آبگیری سد چمشیر گچساران؛

دنبال تکرار گتوند دیگری نیستیم

استاندار کهگیلویه و بویراحمد از موافقت وزارت نفت 
با اجرای عملیات استخراج گاز مختار در کنار شهر 
پتروپاالیشگاه در منطقه گچساران  احداث  و  یاسوج 
شورای  نشست  در  احمدزاده  سیدعلی  داد.  خبر 
برنامه ریزی و توسعه استان با تبریک هفته بسیج، به 
دیدارهای هفته گذشته در مرکز کشور اشاره و افزود: 
جمهور  رئیس  اول  معاون  مخبر  دکتر  با  دیدار  در 
و  رایزنی شد  یاسوج  فرودگاه  پروازهای  در خصوص 
خواستار برقراری پرواز از این فرودگاه به کشورهای 
حوزه خلیج فارس از جمله عمان، عراق و قطر بودیم.

مطالبات  جمهور  رئیس  اول  معاون  اظهارکرد:  وی 
مربوطه  حوزه های  از  تلفنی  صورت  به  را  استان 
به  مخبر  دکتر  شد  قرار  اینکه  ضمن  کرد،  پیگیری 

کهگیلویه وبویراحمد سفری داشته باشد.
استاندار کهگیلویه و بویراحمد به دیدار با وزیر نفت 
اوجی  دکتر  با  دیدار  در  کرد:  خاطرنشان  و  اشاره 
از جمله آغاز عملیات گاز مختار در  کارهای بزرگی 
یاسوج نهایی و به تصویب رسید که پس از استخراج 
تاسیسات گازشیرین کننده احداث و بحشی به شبکه 
سراسری گاز تزریق می شود. احمدزاده از موافقت با 
میلیارد   ۶ اعتبار  با  گچساران  پتروپاالیشگاه  احداث 
دالر خبر داد و تصریح کرد: در سفر دوم دولت رسماً 
احداث پتروپاالیشگاه گچساران با مجوز خوراک ۱۰۵ 
هزار بشکه در روز اعالم می شود، همچنین اعتباراتی 
در  داد:  ادامه  وی  شد.  دیده  نفت خیز  مناطق  برای 
از محل  تومان  نفت قول یکهزار میلیارد  دیدار وزیر 
اعتبارات مسئولیت های اجتماعی برای استان گرفته 
شد. استاندار کهگیلویه و بویراحمد از نشست با سردار 
آبرومند جانشین فرمانده کل سپاه در امور محرومیت 

زدایی کشور خبر داد و عنوان کرد: مقرر شد از محل 
محرومیت زدایی اعتباراتی در حوزه راه های روستایی 
این استان که  و آب آشامیدنی شهرها و روستاهای 
تنش آبی دارند در نظر گرفته شود. احمد زاده تاکید 
راه  و  آب  حوزه  در  طرح ها  این  هزینه  برآورد  کرد: 

افزون بر ۱۰ هزار میلیارد تومان است.
وی به اختصاص اعتبارات به حوزه فرهنگی اشاره و 
تصریح کرد: بخش فرهنگی رها نشده و در اعتبارات 
اما متاسفانه متولی  این حوزه توجه جدی شده   به 
و  کهگیلویه  در  فرهنگی  بخش  و  ندارد  خاصی 
بویراحمد نیازمند انسجام دارد. استاندار کهگیلویه و 
 ۶۰ سفر  متمم  محل  از  تنها  کرد:  اظهار  بویراحمد 
نظر گرفته  این حوزه در  برای  اعتبار  تومان  میلیارد 
اعتبار  تخصیص  در خصوص  زاده  احمد  است.  شده 
۳۰۰ میلیارد تومان برای بازسازی واحدهای خسارت 
دیده از سیل مانسون افزود: این رقم برای یک هزار 

این  و ۱۵۵ واحد مسکونی دیده شده که اختصاص 
و  ارزشمند  کنونی  شرایط  به  توجه  با  اعتبار  میزان 

قابل تقدیر است.
وی به اقدامات حوزه نوسازی مدارس اشاره و تصریح 
کرد: نوسازی مدارس استان طی مدت سه ماه یک 
مدرسه ۶ کالسه احداث کرده و قرار است تا دهه فجر 
۱۰۰ مدرسه تحویل دهد که کار جهادی یعنی آنچه 
که نوسازی مدارس انجام داده است و مردم باید لذت 

کار جهادی را بچشند.
احداث  به  اشاره  با  بویراحمد  و  کهگیلویه  استاندار 
حدود ۱۰۰ چمن مصنوعی توسط آموزش و پرورش، 
نوسازی مدارس و ورزش و جوانان از اختصاص ۳۷ 
از محل متمم سفر رئیس جمهور به  میلیارد تومان 
ورزش  کرد:  تاکید  و  داد  خبر  استان  ورزش  حوزه 
توسعه  جهت  مبلغ  این  کرد  هزینه  برای  جوانان  و 

ورزش در روستاها و مناطق استان برنامه ریزی کند.

مجوز استخراج گاز در منطقه 
مختار بویراحمد صادر شد

و  کهگیلویه  مدارس  نوسازی  مدیرکل 
در  آموزشی  فضای   ۷۱ گفت:  بویراحمد 
مهرماه امسال تکمیل و تحویل آموزش و 

پرورش استان شد.
لذت خدمت جهادی در اقدامات نوسازی 
در  آموزشی  پروژه   ۷۱ اجرای  مدارس/ 

کهگیلویه و بویراحمد
این  یکساله  اقدامات  به  نیک  حسینی 
عملیات  کرد:  عنوان  و  اشاره  اداره کل 
طرح  قالب  در  پروژه   ۳۳ اجرایی 
میلیارد   ۲۵۰۰ اعتبار  با  محرومیت زدایی 

ریال و تخصیص ۸۲۰ میلیارد ریال سال 
پروژه  تعداد  این  از  که  شد  آغاز  گذشته 
افتتاح  مورد   ۱4۰۱ مهرماه  در  مورد   ۱۰
پروژه ها در  مابقی  و  بهره برداری گرفت  و 

حال اجرا است.
و  کهگیلویه  مدارس  نوسازی  مدیرکل 
اجرایی  عملیات  شروع  افزود:  بویراحمد 
۶۰ پروژه سرویس بهداشتی و آبخوری با 
تخصیص ۱۲۰ میلیارد ریال آغاز شد که 
مورد  مهرماه  در  پروژه   ۵۵ تعداد،  این  از 
سایر  و  گرفت  قرار  بهره برداری  و  افتتاح 

پروژه ها در حال اجرا است.
اجرایی  عملیات  شروع  به  اشاره  با  وی 
در  سرمایشی  و  گرمایشی  پروژه های 
تخصیص  با  استانداردسازی  طرح  قالب 
پروژه های  تمامی  گفت:  میلیارد   4۷۰
افتتاح  مورد   ۱4۰۱ مهرماه  در  طرح  این 

و بهره برداری قرار گرفت.
این مسئول عنوان کرد: تکمیل پروژه های 
 ۲۵۰ تخصیص  با  مشارکتی  تمام  نیمه 
از  بهره مندی  و  افتتاح  و  ریال  میلیارد 
۲۵ پروژه نیمه تمام مشارکتی در مهرماه 
۱4۰۱ و تکمیل پروژه های نیمه تمام طرح 
ملی استانی با تخصیص ۱۲۰ میلیارد ریال 
و افتتاح و بهره برداری از ۱۷ پروژه دیگر 

اقدامات نوسازی است.
عملیات  شروع  به  اشاره  با  حسینی نیک 
اجرایی ۳۶ پروژه در قالب طرح جایگزین 

با  برکت  بنیاد  مشارکت  با  کانکس 
این  از  که  ریال  میلیارد   ۲۵۰ تخصیص 
مورد   ۱4۰۱ مهرماه  در  پروژه   ۳۳ تعداد 

افتتاح و بهره برداری قرار گرفت.
و  کهگیلویه  مدارس  نوسازی  مدیرکل 
در  کلی  طور  به  کرد:  بیان  بویراحمد 
فضای  پروژه   ۷۱ تعداد   ،۱4۰۱ مهرماه 
قالب ۲۷۰ کالس  در  پرورش  و  آموزشی 
میلیارد   ۱۵۰۰ بر  بالغ  اعتباری  با  درس 
پرورش  و  آموزش  تحویل  و  تکمیل  ریال 
به  فجر  دهه  تا  می شود  پیش بینی  و  شد 

۱۰۰ فضای آموزشی برسد.
وی خاطرنشان کرد: در مهرماه ۱4۰۱ بالغ 
بر ۷۰ میلیارد تومان تجهیزات خریداری و 
تحویل آموزش و پرورش شد، ضمن اینکه 
از  بخشی  مدرسه ساز،  خیرین  جذب  با 
تجهیزات ۲۳ مدرسه در استان تامین شد.

۷۱ پروژه آموزشی
 در کهگیلویه و بویراحمد اجرا شد 

آگهی  فقدان سند مالکیت
 واقع در بخش 26 فارس یاسوج 

شماره  با  بهادر  فرزند  پایه   خوان  علی  احمد  آقای 
برگ  دو  تسلیم  با  دهدشت  از  صادره  شناسنامه ۵7۵ 
استشهاد گواهی شده از طرف دفترخانه اسناد رسمی 
شماره 67 مادوان و یکبرگ تقاضای کتبی مدعی است 
)طبق  آپارتمان  باب  یک  ششدانگ  مالکیت  سند   که 
سند(  به مساحت 71/81 متر مربع به پالک 118/2۰8۳ 
بخش 26 فارس یاسوج  به شماره چاپی 88۰۳28  سری 
جلد  امالک  دفتر  ذیل    1۳94  /۰۵  /۰6 مورخ    9۳ ج  
4۰۰ صفحه 6۰9  به ثبت رسیده و سند مالکیت آن  صادر 
دفترخانه  در   ۱۳۵۰4 شماره  معامله  خالصه  طی  و  گردیده 
اسناد رسمی شماره ۵۹ یاسوج به اینجانب انتقال قطعی یافته 
به علت جابجایی مفقود گردیده است. ضمنا پالک  فوق دارای 
یک مورد رهنی شماره ۱۳۵۰۵ مورخ ۰۸/ ۰۷/ ۱۳۹۷ به نفع 
بانک مسکن شعبه مرکزی به مبلغ ۶۰۷/ ۷۶۸/ ۶۵۰  ریال در 
دفترخانه اسناد رسمی شماره ۵۹ یاسوج می باشد. لذا مراتب 
طبق اصالحیه تبصره یک اصالحی ماده ۱۲۰ آیین نامه قانون 
ثبت جهت اطالع عموم یک نوبت  آگهی می شودکه هر کس 
مدعی انجام معامله و یا وجود سند مالکیت فوق  الذکر نزد 
خود می باشد می تواند ظرف مدت ۱۰ روز از تاریخ انتشار این 
آگهی اعتراض خود را ضمن ارایه اصل سند مالکیت  یا خالصه 
معامله به این اداره تسلیم نماید و چنانچه ظرف مدت مقرر 
اعتراضی به این اداره واصل نشود و یا در صورت اعتراض اصل 
سند مالکیت ارایه نگردد اداره ثبت المثنی سند مالکیت پالک 
مذکور را طبق مقررات صادر و به متقاضی تسلیم خواهد نمود.
تاریخ انتشار: 14۰1/۰9/۰۵  

 حسین فرخی - رئیس ثبت یاسوج
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متولد فروردین: 
در حالی که ماه در یازدهمین خانه شما قرار گرفته است که مربوط 
فعالیتهای  نیز  آینده  روزهای  در  است،  دوستانتان  با  روابطتان  به 
اجتماعی شما نسبت به قبل زیادتر می شود. شما دوست دارید که 
یک کار گروهی را شروع کنید یا خودتان را کاماًل درگیر یک پروژه 
کنید. از زیاد کار کردن نترسید، فقط با خودتان عهد کنید که حتماً 

تفریح را هم وارد برنامه روزانه خود کنید.
متولد اردیبهشت :

به  اند  کرده  ظاهر شدن  به  کننده شروع  ناراحت  احساسات  امروز   
طوری که شما ارزو می کنید زمان خوشی که از دست رفته فرا برسد. 
کج خلقی نکیند، برای اینکه قسمتهای زایدی از زندگی شما در حال 

گذر از یک مرحله به مرحله دیگر هستند.
متولد خرداد :

 امروز، روز آگاهی شماست که ناچارید به خاطر حفظ تعادل خود از 
برخی چیزها عقب نشینی کنید.شاید وسط یک دعوا قرار بگیرید و 
ندانید که حق با کدام طرف است. اما بخواهید که با گوش دادن به 

هر دو طرف در آن دخالت کنید. 
متولد تیر :

یا  برنامه ریزی کنید که به مدرسه برگردید   مطمئناً شما می توانید 
برای تعطیالت بعدی تان رویاپردازی کنید، اما اگر واقعاً می خواهید که 
اینها اتفاق بیفتند، نیاز دارید که جدی باشید. اکنون صحبت کردن 

برای شما راحت است و کلمه ها خیلی راحت به کمکتان می آیند. 
متولد مرداد : 

حتی اگر نگران خواسته هایت هستی، به خاطر سالمتی ات بهتر است 
حتی  کنی.  حفظشان  خودت  پیش  اینکه  تا  کنی  بیان  را  آنها  که 
اگر برخالف میلت است، یکبار امتحان کن. مواظب باش؛ موقعی که 
را در احساسهایت شریک کنی، قطع کردن  شروع می کنی دیگران 
این روند ممکن است سخت باشد. هرچیزی که به نظر می رسد بیشتر 

اوقات تثبیت شده است را تشویق کن.
متولد شهریور :

آینده  روزهای  در  اما  نمی دانند  را  و حد شما  تان  ارزش  اطرافیان   
موضوعی پیش می آید تا دیگران به ارزش شما در زندگی پی ببرند. 
دچار  می گیرند  نادیده  را  شما  تان  اطرافیان  که  این  از  شما  البته 
زیرا  نباشید  نگران  اما  اید  شده  زیادی  حساسیت های  و  ناراحتی ها 

ارزش شما بر همگان فاش خواهد شد.
متولد مهر : 

سعی برای پیدا کردن راه معقولی برای انجام دادن همه کارهایی که 
امروز در برنامه تان دارید ممکن است ناامید کننده باشد. این مسئله 
به معنی این نیست که شما تقویم تان را با انبوهی از کار پر کرده اید؛ 
را  احساسات خود   . است  بیشتری  انرژی  و  زمان  نیازمند  کاری  هر 
کنترل کنید؛  اگر ناراحتی و آزردگی های خود را برای دیگران فاش 

کنید، روزتان را پیچیده تر خواهد کرد.
متولد آبان : 

امروز ماه در دوازدهیمن خانه شما یعنی خانه رازها قرار دارد و بعضی 
نمی توانید  شما  بنابراین  می دارد،  نگه  مخفی  شما  دید  از  را  چیزها 
منشأ ناراحتی های خود را پیدا کنید. برای شما خیلی مهم است که 
بفهمید چه چیزهایی را از دست داده اید، اما اطالعات حیاتی جلوی 

چشم های هوشیار شما ظاهر نمی شوند.
متولد آذر : 

به  و  انجام شدند  با سرعت  کارهایتان  آنقدر  هفته های گذشته  طی 
به  را  زمانی  بکنید.  باید  کار  نمی دانید چه  اکنون  اتمام رسیدند که 
اندیشیدن درباره موقعیت کنونی تان اختصاص دهید و اینکه تا کجا 
می توانید پیش بروید. سعی کنید امروز هیچ تصمیم بزرگی نگیرید. 
آزادانه  تان  احساسات  با  رابطه  در  که  دهید  اجازه  به خودتان  فقط 

فکرکنید. 
متولد دی : 

بخت شما  سیاره  می کنید،  پیشرفت  تان  زندگی  در  درحالیکه شما 
یعنی کیوان نیز دست به کار شده و نمی گذارد تمرکزتان را از دست 
دادن  انجام  از  نشان می دهد چگونه  بهتان  که  وقتی  کیوان  بدهید! 
امروز  حال  این  با  می شود!!  دوستتان  کنید  دوری  احمقانه  کارهای 
بهرام مدعی شما را تشویق می کند که ریسک کنید. هرقدر که تالش 
کنید به عمق این مشکل بروید، مشکلتان پیچیده تر می شود. حتی 
اگر به خودتان هم اطمینان داشته باشید، وقتی که برنامه هایتان را 
عملی می کنید، شاید روش هایی که در ذهنتان داشتید درست از آب 
درنیاید. اجازه دهید این نیازهای گذری و سریع فرو بنشینند؛ شما 

بیشتر از آنچه فکر می کردید زمان دارید.
متولد بهمن : 

برای چنین گرفتگی از ماه مقتدر عجیب است که تغییر قابل توجهی 
در زندگی شما پدید نیاید. اگر چه اثرات یک ماه گرفتگی ممکن است 
ماه ها قبل یا بعد از رخ دادن آن ظاهر شوند اما این یکی در اولین 

خانه از “اسرار” شما قرار گرفته است. 
متولد اسفند : 

امروز شاید عقیده شما با خواهر و یا برادرهایتان مخالف باشد، اما این 
دلیل نمی شود به راحتی حرف آنها را قبول کنید! شاید دیدگاه شما 
هوشمندانه تر از ایده های آنها باشد، اما هنوز آنقدر خوب نیست که 
حقایق را برایشان روشن کند. فقط تسلیم نشوید!! اما باور کردن اینکه 
می توانید با منطق و افکار هوشمندانه نظر آنها را عوض کنید کاری 

غیر عملی و نشدنی است.

3
فال روز 

وزیر بهداشت، درمان و آموزش پزشکی با اشاره به 
ساخت و فراهم شدن تجهیزات پیشرفته پزشکی 
در مرکز جامع درمان سرطان برکت، گفت: موانع 
بهره برداری از این مرکز در چارچوب قانون رفع و 

روند خدمت رسانی آن، تسریع می شود.
با  مشترک  نشست  در  اللهی  عین  بهرام  دکتر 
سرپرست و معاونان ستاد اجرایی فرمان حضرت 
از  بازدید  حاشیه  در  که  برکت  بنیاد  و  امام)ره( 
شد،  برگزار  برکت  سرطان  درمان  جامع  مرکز 
اقدامات ارزنده ای در ساخت و تجهیز  اظهارکرد: 
مهم  اما  شده،  انجام  پیشرفته  درمانی  مرکز  این 
تر از سخت افزارها، توجه به نهضت نرم افزاری و 

افزایش بهره وری است. 
مرکز  این  ساخت  اینکه  بیان  با  بهداشت  وزیر 
داشته  سودآوری  و  گذاری  سرمایه  جنبه  نباید 
باشد، افزود: اگر مبنا، درآمدزایی بود بنیاد برکت 
می توانست در دیگر حوزه ها سرمایه گذاری کند 
و حال آن که قطعا انگیزه احداث این مرکز جامع 
درمانی، خدمت به مردم به ویژه محرومان و اقشار 

کم برخوردار است. 
بیماری سرطان،  اینکه  به  اشاره  با  بهداشت  وزیر 
گاه ممکن است خانمان برانداز باشد، یادآور شد: 
دچار  اقتصادی  نظر  از  سرطان  به  مبتال  بیمار 
که  این  بر  عالوه  و  می شود  فراوانی  مشکالت 
نمی تواند اشتغال به کار داشته باشد، ممکن است 
بیماری  این  قیمت  گران  درمان  و  دارو  تهیه  در 
دلیل  به همین  نیز متحمل دشواری هایی شود. 
و با توجه به همین شرایط  تا کنون ارز ترجیحی 

داروهای سرطان، حذف نشده است.
دکتر عین اللهی خاطرنشان کرد: درمان سرطان، 
خدمتی خداپسندانه و ارزشمند است و در حوزه 
سرطان و حمایت از بیماران مبتال به آن، خیریه 
های بسیاری در کشور فعالیت دارند که باید قدر 
بیماری  این  های  هزینه  که  چرا  دانست؛  را  آنها 
با  برکت  بنیاد  اینکه  بیان  با  وی  است.   سنگین 
سابقه و عملکرد درخشان  در خدمت به محرومان، 
و جهادی شناخته می شود،  انقالبی  مجموعه ای 
گفت: هدف اصلی این بنیاد که بهره وری باالیی 
محرومان  ویژه  به  مردم  به  خدمت  دارد،  نیز 
بنیاد  که  آن  ضمن  است.  برخوردار  کم  اقشار  و 
برکت می تواند جنبه علمی پیدا کرده و به سمت 
با  بهداشت  وزیر  کند.   حرکت  علمی،  مرجعیت 
بیماران  از  حمایت  صندوق  راه اندازی  به  اشاره 
خاص در سازمان بیمه سالمت، گفت: این صندوق 

و  تصویب  دولت  هیأت  و  بیمه  عالی  شورای  در 
۵۰۰۰ میلیاردتومان اعتبار از سوی مجلس برای 
آن در نظر گرفته شده است که مرکز جامع درمان 
سرطان برکت با این صندوق، همکاری مستمر و 
مؤثری خواهد داشت.  دکتر عین اللهی با تبریک 
فرا رسیدن هفته بسیج، عنوان کرد: بسیج یادآور 
ایثارگری، فداکاری و  اخالص انسان های مؤمن، 
بسیج، خاص  و فرهنگ  از خودگذشته  و  انقالبی 

جمهوری اسالمی ایران است.
مدافعان  بسیجیان  وی  وبدا،  گزارش  اساس  بر 
امنیت را که در روزهای اخیر به شهادت رسیدند، 
شهدای دفاع از یکپارچگی ایران اسالمی  توصیف 
کرد و از کادر سالمت خواست تا با روحیه بسیجی 
به مردم خدمت کرده و با کار جهادی و مشفقانه 
و خدمت خالصانه به مردم، در جامعه امیدآفرینی 

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

جدول کلمات متقاطع

گفت وگو
گفت وگوي »جوان« با يكي از نيروهاي يگان پاکسازي نزاجا

TM46 ترسم از مين ريخته اما امان از انفجار

چند سال اس�ت که در يگان پاکسازي 
فعاليت مي کني؟ کمي ه�م از خودتان 

بگوييد. 
من متولد س��ال 62 در بروجرد هستم. تقريبا 
از 15 سال پيش كه وارد ارتش شدم، در يگان 
پاكسازي بودم و به اين ترتيب 15 سالي مي شود 
كه وارد اين كار شده ام. حاال هم كه متاهل هستم 

و يك پسر و يك دختر دارم. 
خ�ودت ي�گان پاکس�ازي را انتخاب 
کردي؟ فكر خطراتش را نكرده بودي؟

بله خ��ودم انتخابش ك��ردم. قبال تع��دادي از 
بچه محل هايم در يگان پاكس��ازي بودند و از 
صحبت هاي شان عالقه مند شدم كه وارد اين 
كار بشوم. شايد بهتر اس��ت بگويم از هيجان و 

ريسك پذير ي اش خوشم مي آمد. 
آن چيزي که در ذهن ماست تا چيزي 
که در واقعيت ديده مي ش�ود، تفاوت 
دارد، حاال از ورود به يگان پاکس�ازي 

چه احساسي داري؟
بله، خيال با واقعيت كيلومتره��ا فاصله دارد. 
اوايلش مي ترس��يدم، اما حاال ترسم ريخته و با 

شغلم مشكلي ندارم. اگر نخواهيم 
خيلي وارد مباحث احساس��ي 
بش��ويم، حداقلش اين است كه 
خوشحالم با هر ميني كه خنثي 
مي كنم، جان هموطني را نجات 
مي دهم. مناطق جنوب هم كه 
نفت خيز اس��ت و پاكسازي اين 
خاك ها براي اقتصاد كشورمان 
س��ودمند اس��ت. همه اينها دل 
آدم را به ادام��ه كارش قرص تر 

مي كند. 
يكي از افرادي که کارش 

مرتب با تربيت س�گ ها بود، مي گفت 
ترس من از س�گ بيش�تر از آدم هاي 
عادي اس�ت چون مزه دندان هايش را 
بارها چشيده ام. شما چطور؟ ترس تان 
از مين بيش�تر از ماس�ت که چيزي از 

قدرت تخريبش نمي دانيم؟
شايد بهتر است بگويم كه ما با ترس اين كار اخت 
مي شويم. من يك مدتي از كارم دور افتادم. شايد 
ش��ش ماهي هيچ ميني نديدم. در بازگشت و 
مواجهه با اولين مين دوباره ترسيدم. اما دومي و 
سومي را كه خنثي كردم ترسم ريخت. نمي توانم 
خوب حال و ه��واي يك نيروي پاكس��ازي را 
تعريف كنم. بايد خودتان بياييد و حداقل يك 

روز در ميدان مين باشيد تا بهتر درك كنيد. 
مجروح نشديد، مجروحيت و شهادت 

در ميدان مين را که ديده ايد؟
بله، خيلي پيش آمده اس��ت. همين چند ماه 
پيش يكي از بچه ه��اي مرتبط ب��ا مين روبي 
)تخريبچي نبود( به اشتباه بيلي را به زمين آلوده 
فرو  كرد و با انفجار مي��ن، دچار موج گرفتگي 
شد يا 81/5/23 ش��هيد عبدالرضا گودرزي از 
همكاران عزيزم را ديدم كه چطور براثر انفجار 
مين، پيكرش به دو نيم شد يا شهيد ملك علي 
سوري كه 82/2/16 به شهادت رسيد. شهادت 
و جانبازي زياد ديده ام. شغل ما هرلحظه اش پر 

از خطر است. 
رويارويي هر روزه با مرگ در روحيه تان 

اثر گذاشته است؟
اينكه بخواهد افسرده ام كند نه ولي از نظر معنوي 
تقويتم كرده. خب حديث داريم كه وقتي مرگ 
را نزديك ببينيد، كمتر گناه مي كنيد. ان شاءاهلل 

براي من هم همين طور باشد. 
در کدام مناطق پاکسازي کرده ايد؟ چه 

مناطقي سخت بود؟
از ايالم به پايين تا خوزستان تقريباً در تمامي 
مناطق بوده ام. در كوشك كه حاال حضور داريم، 
 به دليل شوره زار بودن زمين،  مين ها فرسوده اند 
و امكان انفجار شان كمتر است. اما زماني كه در 
سومار و اسالم آباد بوديم، شرايط زمين طوري 
بود كه مين ها  تر و تازه مثل روز اول بودند و كار با 

آنها خيلي سخت بود. 
از کدام مين بيشتر مي ترسي؟ يا از نظر 

شما کدام مين خطرناك تر است؟
همه شان كش��نده هس��تند. اما مين ضد نفر 
PMN بسيار حساس است با وجود 200 گرم 
تي ان تي داخلش، قدرت تخريب زيادي دارد. 

 TM46 در مين هاي ضدتانك هم بايد به مين
اشاره كنم. امان از انفجارش. يكبار كنار يكي از 
نيروها منفجر شده بود، از بنده خدا تنها پوستش 

باقي ماند. 
يک روز از کارتان را تعريف کن.

تابستان و زمستان فرق دارد. تابستان منطقه 
جنوب خيلي گرم اس��ت. ما نهايتاً تا س��اعت 
9 صبح بيش��تر نمي توانيم كار كني��م، البته 
دس��تگاه هاي مان ه��م ديگر كش��ش ندارند. 
زمستان ها اما از س��پيده صبح شروع مي كنيم 
چند ساعت بيش��تر كار مي كنيم تا جايي كه 
دستگاه هاي مين ياب بكشند و اجازه بدهند. به 
هرحال بعد از خنثي سازي مين ها، آنها را در قيف 
انفجاري جمع مي كنيم و با كار گذاشتن چاشني 

از راه دور منفجر مي كنيم تا از بين بروند. 
مقايسه کنيم کار شما را با بچه هايي که 
در دفاع مقدس و زير آتش دشمن مين 

خنثي مي کردند. 
قابل مقايسه نيست. ما در آرامش و گاه سكوت 
كامل، شش��دانگ حواس مان به مين اس��ت و 
باز از نظر رواني گاهي ك��م مي آوريم. آن وقت 
رزمنده ها زير آتش دشمن و در حالي كه هر آن 
امكان اصابت گلوله هاي دشمن بود، كارشان را 
مي كردند. من خيلي وقت ها به احوال آنها فكر 

مي كنم. از ديد من كارشان استثنايي بود. 

  عليرضا محمدي
در اثناي سفر به خوزس�تان در قالب کاروان رس�انه اي روابط عمومي ارتش، گذرمان 
به يك�ي از ميدان هاي مين برجاي مان�ده از دفاع مقدس در منطقه کوش�ک افتاد. در 
آنجا با ستوان س�وم عليرضا روش�نگر يكي از بچه هاي يگان پاکس�ازي 409 از گروه 
422 که جزئي از رس�ته مهندس�ي نزاجاس�ت، آش�نا ش�ديم و گفت و گوي کوتاهي 
با هم داشتيم. روش�نگر چند س�الي مي ش�ود که در امر پاکس�ازي زمين هاي آلوده 
به مين فعاليت مي کن�د و در اين گفت و گو س�عي کرديم بيش�تر از احساس�ات يک 
تخريبچي در مواجهه با دش�من خاموش و م�وذي چون مين صحبت ب�ه ميان آوريم. 

 از خودتان و برادرانتان بگوييد، چطور 
بچه هايي بودند؟ 

من نادر ب��ذري متولد 1347 در ش��هر بابل 
هس��تم. برادرم جعفر متول��د 1339 و ناصر 
متولد 1341 بود. هردويش��ان از من بزرگ تر 
بودند كه همزمان در عملي��ات كربالي 5 به 
شهادت رس��يدند. وقتي جنگ ش��روع شد، 
آنها از نيروهاي پاي كار جبهه بودند و به قول 
معروف همه هستي ش��ان را وق��ف جبهه ها 
كردند. جعفر س��ال 59 س��رباز ارتش بود كه 
بعد از اتمام خدمت س��ربازي در سال 61 به 
عضويت سپاه پاسداران درآمد. ما سه برادر در 
مقاطع مختلف جنگ حضور داشتيم و برادرانم 
از ابتداي جنگ در جبهه بودند. پدرم مي گفت 
وقتي دشمن وارد خاك كشورمان شد فرزندانم 
بايد از كش��ور دفاع كنند. خانواده ما مذهبي 
بودند، پدرم بازاري و م��ادرم زني متدين بود. 
عالقه به امام و ش��ور و ش��وق دفاع از ميهن و 
كمك به همنوع باعث مي شد پدر و مادرم از 
ما حمايت كنند تا بتوانيم باز در جبهه حضور 
پيدا كنيم. ما سه برادر، هر سه نفرمان در سال 
65 نيروي گردان حمزه سيدالشهدا)ع( شديم 

و در اين گردان حضور داشتيم. 
خصوصي�ات اخالق�ي جعف�ر و ناصر 

چطور بود؟ 
خب هركدامش��ان اخالق خاص خودش��ان 
را داش��تند. ام��ا اگ��ر بخواهي��م ب��ه صفات 
مشترك شان اش��اره كنيم، جعفر و ناصر هر 
دو عاش��ق واليت بودند و خيل��ي اهل دل و 
ش��ركت در روضه اهل بي��ت)ع( بودند. زمان 
جنگ هيئ��ت قهاريه مس��جد محدثين بابل 
شب هاي چهارشنبه برنامه داشت. اين هيئت 
تحت عنوان محبان الحسين به نوبت در خانه ها 
برگزار مي شد. از بچه هاي هيئت كه در فضاي 
معنوي و اهل روض��ه بودند در مناطق جنگي 
نيز حضور پيدا مي كردند و خيلي ها به شهادت 
رسيدند. به نظر من رزمندگان آدم هاي زميني 
بودند اما با توجه به توس��ل به اهل بيت)ع( بر 
بدي ها و ترس غالب شدند و رفته رفته هرچه 
خوبي ب��ود در آنها جمع ش��د ت��ا اينكه اليق 

شهادت شدند. 
از ماجراي عجيب شهادتشان بگوييد. 

چطور در يک زمان شهيد شدند؟
عملي��ات كرب��الي5 خيلي طوالني ب��ود. در 
اثن��اي عمليات فرصتي پيش آم��د و جعفر و 
ناصر تصميم گرفتند به مرخصي بروند. بعد از 
سه روز به عمليات كربالي 5 و مرحله سومش 

بازگشتند. گردان ما كه حمزه سيدالشهدا)ع( 
بود، رفت خط سوم شلمچه و بچه هاي گردان 
ويژه شهدا هم به خط آمدند. ناصر و جعفر در 
جنگ با هم رقابت مي كردند. ب��رادرم جعفر 
به ش��وخي مي گفت تجربه جنگي من باالتر 
اس��ت و با هم كل كل مي كردند. يادم اس��ت 
ناصر به جعفر گفت بن��د حمايلم را كيپ كن. 
جعفر ه��م گفت يك نظام��ي باتجربه كه بند 
حمايلش را نمي ده��د ديگري كيپ كند. بعد 
از كمي گفت و گو بلند ش��دند بروند و آخرين 
صحنه اي كه از آنها به ياد دارم، اين است كه به 
عالمت خداحافظي دست شان را تكان دادند و 
از من خداحافظي كردند. روز بعد دوباره آتش 
عمليات شدت گرفت. انفجارها خيلي سخت 
بود. طوري كه چند دقيقه اول تلفات داشتيم 
و بعد از مدتي معاون گردان اكبر خورنده گفت 
بچه ها آماده باشيد. ما هم آماده شديم و رفتيم 
منطقه عملياتي. همين طور جنازه  بود كه روي 
زمين افتاده بود. دوست نداشتم اين صحنه ها 
را ببينم. اما بايد دنبال برادرانم مي گشتم. هر 
شهيدي را كه مي ديدم ياد حضرت زينب)س( 
مي افتادم. داخل سنگر ش��دم و نماز خواندم. 
آن موقع 18 س��الم بود. يكي از بچه ها آمد و 
گفت نادر لباست را جمع كن برو خانه. علتش 
را پرسيدم كه گفت برادرت ناصر مجروح شده 
و بايد برگردي. گفتم خانه نمي روم. اما فرمانده 
اصرار كرد. وقتي باز ه��م مخالفت كردم، يك 
نفر گفت جعفر شهيد شده است. خبر شهادت 
جعفر را كه ش��نيدم خيلي گريه كردم. همه 
آمدند دلداري ام دادند. داخل س��نگر داشتم 
گريه مي كردم كه  يكدفعه ش��نيدم از بيرون 
صدايم مي زنند. به نظرم رسيد پيكر جعفر را 
آورده  اند. رفتم و ديدم تويوتايي ايستاده است. 
غالم اوصيا از بچه هاي گردان به من گفت: نيا! 
برادر تو داخل تويوتا نيست. با حرفش بيشتر 
ش��ك كردم و ديدم باالي تويوتا يك پتو روي 
جنازه اي است. جنازه سمت چپي را كنار زدم. 
ديدم جعفر اس��ت كه پهلوي راس��تش مورد 
اصابت قرار گرفته و به ش��هادت رسيده است. 
10 دقيقه باالي سر شهيدم گريه كردم. هنوز 
بدنش گرم بود. بوي خاصي مي داد. جعفر 26 
س��اله بود و دو تا بچه داشت. بعد از شهادتش 

يك فرزند ديگرش به دنيا آمد. 
هن�وز متوجه ش�هادت ناصر نش�ده 

بوديد؟
نه به من نگفته بودند كه او هم ش��هيد ش��ده 
است. هنوز باالي تويوتا بودم و عاشقانه ترين 

و برادرانه ترين حرف ها را به جعفر مي زدم كه 
ديدم يك شهيد ديگر هم زير پتو و كنار پيكر 
جعفر است. دلم يك طوري شد. گفتم صورت 
او را هم ببوسم. تا خواس��تم او را ببوسم ديدم  
اي دل غافل! چقدر ش��بيه برادرم ناصر است. 
همين لحظه بچه ها كه تم��ام حركاتم را زير 
نظر داشتند، زدند زير گريه. فهميدم چشمانم 
اش��تباه نديده و ناصر هم به ش��هادت رسيده 
است. برگش��تم و به همرزمانم گفتم شما كه 
گفته بوديد فقط جعفر شهيد شده، ناصر هم 
كه شهيد شده است. يكي از بچه ها گفت: نادر 
جان! يك گلوله ميني كاتيوشا افتاد كنارشان 
و هر دو با هم به شهادت رسيدند. انگار گلوله 
افتاده بود وسط شان و با تركش هاي خمپاره 
هر دو برادرم شهيد شده بودند. ناصر گردنش 
تركش خورده بود. برادرم ناصر در روضه هاي 
حض��رت زه��را)س( و علي اصغ��ر)ع( خيلي 
گريه مي ك��رد و عاقبت مثل عل��ي اصغر)ع( 

شهيد شد. 
 شما که برادر بوديد، آن طور از شهادت 
برادرانتان ضربه خوردي�د. مادرتان 
چه واکنشي به ش�هادت همزمان دو 

پسرش داشت؟
 بعد از چند روز به بابل برگش��تم. مادرم خبر 
نداشت پسرانش شهيد شده اند. وقتي به محله 
رسيدم كيف برادران ش��هيدم دستم بود. به 
كوچه كه رسيدم،  همسايه ها از حالتم و اينكه 
سه تا ساك همراهم بود متوجه شدند كه ناصر 
و جعفر به شهادت رسيده اند. انگار كه به آنها 
الهام شده بود، يكدفعه ش��يون سر دادند و تا 
رس��يدم خانه مادرم با پاي برهنه آمد. هر سه 
تا كيف از دس��تم افتاد و گريه ك��ردم. مادرم 
گفت بگو كه برادرانت ترك��ش خوردند و اوج 
گرفتند! نمي دانم چطور از نحوه شهادت شان 

مطلع شده بود. اما از آن به بعد مادرم اسم من 
را ذوالجناح گذاشت. همه مي دانيم اهل بيت 
امام حس��ين)ع( وقتي كه ذوالجناح را بدون 
امام ديدند متوجه ش��دند كه اباعبداهلل)ع( به 
شهادت رسيده است. مادرم هم تا آخر عمرش 
و تا زماني كه زنده بود به من مي گفت: »نادرم 

ذوالجناح است.«
گويا برادرتان جعفر از قبل با خبر شده 

بود که به شهادت خواهد رسيد؟
اصغر چاووش��ي دوست و همس��ايه مان بعداً 
به م��ن گفت خب��ر داري س��ه روز مرخصي 
ب��رادرت جعفر در اثناي عملي��ات كربالي5 
براي رفتن به بابل چه دليلي داش��ت؟ گفتم 
نه. گفت جعفر در منطق��ه عملياتي، خواب 
امام موس��ي كاظم)ع( را مي بيند و ايش��ان 
به او مي گويند برو يكب��ار ديگر زن و بچه ات 
را ببين اين دفع��ه به مراد دلت مي رس��ي و 
شهيد مي ش��وي. همين طور هم مي شود و 
جعفر بعد از بازگشت از مرخصي به شهادت 
مي رسد. برادرم جعفرزماني كه سرباز ارتش 
بود رفيقي داشت به نام دالور عين اهلل زاده كه 
بچه تنكابن بود و س��ال 59 شهيد شد. يكبار 
دالور را خواب مي بيند و به او گله مي كند كه 
دالور تو رفتي و من ماندم. دالور هم مي گويد 
ما به يادت هس��تيم و تو هم شهيد مي شوي. 
بعد اسب سفيدي را نشان مي دهد و مي گويد 
اين اسب سفيد اسب توست. جعفر سال 60 
دالور را خواب ديد و سال 65 شهيد شد. ناصر 
هم خواب ه��اي زيادي از ش��هادت مي ديد. 
روحيات او معلوم بود كه به شهادت مي رسد. 
يكبار هم همان ايام خودم خواب ديدم برادر 
ش��هيدم جعفر دارد پس��رش رضا را قرباني 
مي كند. گفتم چيكار مي كني مگر پسرت را 
دوست نداري گفت بچه ام را دوست دارم، اما 

دل كندن از تعلقات دنيايي را بايد قرباني كنم. 
صبح اين خواب را براي عالمي تعريف كردم، 
گفت برادرت از تمام امتحان��ات الهي پيروز 

بيرون آمده است. 
به نظر شما چه نيرويي باعث مي شود 
که جواناني چون ناصر و جعفر اينطور 

آسماني شوند؟
در يك نگاه كلي روحيه جوانان دهه 60 اينگونه 
بود كه تعلقات دنيايي نداشتند. ايثار و گذشت 
و فداكاريشان زياد بود. واقعاً به تمام معنا ايثار 
را معنا مي كردند. همه چيزشان براي آخرت 
بود. البته در اين مسير قدرت و جذبه معنوي 
امام خميني، جوانان را ج��ذب مي كرد. االن 
دش��من قصد دارد جامعه را تغيير دهد. اما به 
هدفش نمي رسد، چرا؟ چون ما ستون اسالم 
و اهل بيت را داريم. ميل عمومي به سمت امام 
حسين)ع( زياد است. هر چه دشمن ضرباتي 
مي زند و مي خواهد از نظر فرهنگي جامعه را 
به تباهي بكشاند، ش��كر خدا ايام محرم از راه 
مي رس��د و باز مي بينيم كه چطور جوانان به 
سمت امام حسين)ع( كشيده مي شودند يا در 
ايام ماه مبارك رمضان، ايام فاطميه و. . . در هر 
كدام شان خير و بركتي است كه باعث مي شود 
جامعه و خصوصاً جوانان م��ا از تباهي تهاجم 
فرهنگي تا حد زيادي در امان بمانند. اين ايام 
مبارك ما را به خدا وصل مي كنند. وابستگي 
به اسالم زياد است و مقام رهبري مي فرمايند 
من به نسل س��وم و چهارم اميدوارم كه اگر از 
جوانان دهه 60 بيشتر نباشند كمتر نيستند. 

سخن پاياني؟ 
جعفرها و ناصرها تنها خواسته ش��ان اعتالي 
كلمه اهلل و غلبه اسالم ناب محمدي بود. جبهه 
مقاومت اسالمي كه اكنون در سوريه و لبنان 
در جريان اس��ت، ريش��ه هاي خود را در دفاع 
مقدس ما مي بيند. از انس��ان ها و جواناني كه 
شيوه عاشورايي جنگيدن را در عصر حاضر به 
همه ملت ها آموختند و همين شيوه عاشورايي 
امروز به كمك ملت هاي عراق و يمن و سوريه 
آمده است. شايد جعفر و ناصر حدود 30 سال 
پيش به ش��هادت رسيده باش��ند. اما ما نبايد 
بگذاريم ياد و خاطره آنها فراموش ش��ود. اگر 
فراموش ش��ود آن وقت است كه خون شان به 
هدر رفته است. ش��ايد يك فايده خون دادن 
امثال آنها حفظ كشورمان بود. اما انگيزه هايي 
كه آنها برايش جان دادند چيزي نيستند كه 
فراموش شوند و بايد هميشه خدا حواس مان 
باشد ارزش هاي انقالب و دفاع مقدس را حفظ 
كنيم و با تأس��ي ب��ه جذبه خون ش��هدا، اين 
ارزش ها را به جامعه و جوانان منتقل كنيم. كار 
شما رسانه اي ها در اين خصوص بسيار حساس 
اس��ت. بنابراين بايد اهتمام زيادي به كارتان 

داشته باشيد و ارزش كارتان را بدانيد. 

گفت وگوي »جوان« با برادر شهيدان
 ناصر و جعفر بذري که همزمان به شهادت رسيدند

يك گلوله دو برادرم را
آسماني كرد

  زينب محمودي عالمي
»داداش جعفر، امام موس�ي کاظم)ع( را خواب مي بيند و امام ب�ه او مي گويند برو يكبار ديگر 
زن و بچه ات را ببين اين دفعه به مراد دلت مي رسي و شهيد مي شوي.« اين جمالت بخشي از 
گفت وگوي ما با نادر بذري برادر ش�هيدان ناصر و جعفر بذري است؛ برادراني که در يک اتفاق 
نادر هر دو با يک گلوله به ش�هادت مي رس�ند. در جنگ تحميلي کم نبودند خانواده هايي که 
با تقديم چند ش�هيد از دين و خاك ايران اس�المي مان دفاع کرده اند و به نداي امام خميني 
در پاس�داري و دفاع از ميهن اس�المي لبيک گفتند؛ کم نبودند مادراني که ب�ا پيروي از »ام 
وهب« جوان هايش�ان را راهي جبهه ها مي کردند تا ما در س�رزمين مان طعم اس�ارت بيگانه 
را نكش�يم. کم نبودند بانواني که همسرا نش�ان را راهي جبهه ها کردند و ب�ه تنهايي يتيمان 
ش�هدا را سرپرس�تي کردند تا امروز ما در امن ترين کش�ور منطق�ه روزگار بگذرانيم. براي 
آشنايي بيش�تر با ماجراي عجيب دو برادري که با يک گلوله به شهادت رسيدند با نادر بذري 
برادر ش�هيدان ناصر و جعفر بذري به گفت وگو نشس�تيم ک�ه ماحصلش را پي�ش رو داريد. 
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رئیس کل دادگستری خوزستان:
بازداشتی های حمله تروریستی ایذه 

افزایش یافتند
برای  ویژه  بازپرس  گفت:  خوزستان  دادگستری  کل  رئیس 
متهم  نفر   ۶۱ تاکنون  و  شده  تعیین  پرونده  به  رسیدگی 

شناسایی و دستگیر شدند.
علی دهقانی با تشریح اقدامات صورت گرفته در خصوص حادثه 
این  اظهار کرد: در  ایذه  دلخراش هفته گذشته در شهرستان 
رابطه تاکنون ۶۱ متهم شناسایی و دستگیر شدند که ۵4 نفر 

آنان با قرار بازداشت موقت در بازداشت هستند.
شناسایی  برای  و ضروری  الزم  اقدامات  تحقیقات،  افزود:  وی 
ضاربان، کلیه عوامل، مرتبطان در صحنه و پشتیبانی کنندگان 
تا شناسایی و دستگیری کامل آنان و تکمیل تحقیقات از سوی 

بازپرس و ضابطان عام و خاص در حال انجام است.
اخذ  ادله،  افزود: جمع آوری  خوزستان  دادگستری  کل  رئیس 
و  معاینه  میدانی،  تحقیقات  صحنه،  در  حاضران  اظهارات 

تحقیقات محلی، صورت گرفته است.
دهقانی تصریح کرد: با توجه به اهمیت موضوع، بازپرس ویژه 

برای رسیدگی به این پرونده تعیین شده است.
وی گفت: یقیناً برخورد دستگاه قضائی با افرادی که به جان و 
امنیت مردم و آرامش عمومی جامعه تعرض می کنند قاطعانه 

و سخت گیرانه است.
شهادت  به  نفر  هفت  آبان   ۲۵ در  ایذه  تروریستی  حادثه  در 

رسیدند و تعدادی مجروح شدند.

دستگیری عامل همکاری با رسانه های 
معاند در جنوب تهران

سالح  قبضه  یک  کشف  از  ری  شهرستان  انتظامی  فرمانده 
جنگی و نیز بازداشت فردی که اقدام به همکاری با رسانه های 

معاند کرده بود، در جریان رسیدگی به دو پرونده خبر داد.
دو  تشریح  در  جلیلیان  دوستعلی  سرهنگ  ایسنا،  گزارش  به 
روز گذشته،  شبانه  در  ری  انتظامی شهر  فرماندهی  ماموریت 
گفت: پرونده نخست مربوط به دستگیری یک اوباشگر مسلح 
عملیاتی کالنتری ۱۷۶ حسن  تیم  ماموران  قبل  است. مدتی 
آباد با رصدهای میدانی و تحقیقات تخصصی موفق به شناسایی 
و  آباد شده  محدوده حسن  دار  اوباش سطح  و  اراذل  از  یکی 
سالح  نگهداری  و  حمل  به  اقدام  فرد  این  که  شدند  متوجه 

جنگی در محدوده شهرری کرده است.
که  شد  مشخص  متهم  شناسایی  از  پس  اینکه  بیان  با  وی 
انجام  از  پس  گفـت:  است،  سابقه دار  مجرمان  جزو  فرد  این 
با  آباد  حسن  کالنتری  عملیاتی  تیم  قضایی  هماهنگی های 
با انجام یک اقدام و عملیات ضربتی متهم  حضور در محل و 

را در مخفیگاهش دستگیر و به مقر انتظامی منتقل کردند.  
فرمانده انتظامی ویژه شهرستان ری همچنین با اشاره به انجام 
در  ماموران  اظهارکرد:  فرد،  این  دستگیری  محل  از  بازرسی 
جریان بازرسی از محل یک قبضه سالح جنگی کلت به همراه 
دو قبضه خشاب و ۱۹ تیر جنگی را نیز کشف و ضبط کردند.

وی همچنین از دستگیری فردی به دلیل »همکاری با رسانه 
داده  رخ  ناآرامی های  پی  »در  گفت:  و  داد  خبر  معاند«  های 
دستگیری  و  شناسایی  شهرری،  در  جاری  سال  ماه  آبان  در 
ویژه  به صورت  معاند  با شبکه های  ارتباط  و  فراخوان  عامالن 
راستا  و در همین  قرار گرفت  انتظامی  مأموران  در دستورکار 
اشرافیت  با  فرماندهی  این  ضربت  عملیاتی  یگان  عوامل  نیز 
اطالعاتی و تحقیقات گسترده، عامل ارتباط با شبکه های معاند 
و بیگانه را که از طریق فضای مجازی فعالیت های گسترده ای 
در خصوص تشویش اذهان عمومی و انجام اقدامات خرابکارانه 

داشت، شناسایی و در عملیاتی دستگیر کردند«. 
تکمیلی  تحقیقات  در  »فرد دستگیر شده  داد:  ادامه  جلیلیان 
کرده  اعتراف  بیگانه  و  معاند  شبکه های  با  ارتباط  به  پلیس 

است.«
به گفته فرمانده انتظامی ویژه شهر ری برای متهمان دستگیر 
شده در هر دو عملیات، پرونده هایی تشکیل شده و این افراد 

برای ادامه روند رسیدگی به جرم روانه دادسرا شدند.
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شایع  بیماری های  و  اختالالت  از  یکی  فکری  وسواس 
در میان تمامی گروه های سنی است. وسواس فکری در 
نوجوانان به اندازه بزرگساالن شایع است اما خبر خوب 
در  وسواس گونه  افکارهای  درمان  شانس  که  است  این 

سنین پایین بسیار بیشتر است.

وسواس فکری-عملی
دهنده  آزار  افکار  از  گسترده ای  طیف  فکری  وسواس 
آن  متداول  بسیار  نمونه های  از  یکی  برمی گیرد.  در  را 
و ویروس های  به میکروب ها  فرد  نظافت است.  وسواس 
محیط حساس می شود و نمی تواند دست از تمیز کردن 
مردان  از  شایع تر  زنان  در  اختالل  این  بکشد.  اطرافش 
شناخته  نیز  افسردگی  به  ابتال  عوامل  از  یکی  و  است 
از خود  را  عزیزانتان  فکر مرگ  نمی توانید  اگر  می شود. 
دور کنید، از بیمار شدن وحشت دارید، زاویه دیوار خانه 
شما را به شدت اذیت می کند، ترس های مذهبی اجازه 
هر گونه فعالیتی را از شما گرفته اند و نمی توانید حتی 
مخصوص  مقاله  این  کنید،  آرام  را  ذهنتان  ثانیه  یک 

شماست!
نمونه های متداول وسواس فکری

 وسواس تمیزی و نظافت، ترس و حساسیت شدید روی 
نظافت محیط

 ترس از کافر بودن، افکار ضد مذهبی، مورد بخشایش 
واقع نشدن، آدم بدی بودن

 اعتقاد شدید به جادو و نوشتن دعا، ترس از آه و نفرین 
و اثرات آن بر زندگی

تکرار شدن افکاری مانند مرگ خانواده، سونامی و زلزله، 
تصادف دوستان یا اتفاقات ناگوار دیگری که احتمالشان 

تقریبا صفر است
حساسیت عجیب روی منظم بودن همه چیز، چیدمان 

خانه
و سخت گیرانه درس  بازه های طوالنی  مطالعه،  وسواس 

خواندن
 کمال طلبی عجیب و غریب درمورد همه چیز

ترس از صدمه زدن با دیگران، اجتناب از فعالیت هایی که 
در آن ها نیاز به قبول مسئولیت باشد

هرچند ژنتیک تاثیر مهمی در ابتال به وسواس فکری در 
و محیط  خانواده  نقش  میان  این  در  اما  دارد  نوجوانان 

زندگی را نمی توان نادیده گرفت.

وسواس فکری در نوجوان
به  هنوز  فکری  و  عملی  وسواس  اختالالت  دالیل  البته 
طور کامل و دقیق مشخص نشده اند اما واضح است که 
طبق آزمایشات ژنتیک و همچنین بررسی خانواده ها و 

محیط های متفاوت این اختالل از کجا می آید.
دو  اختالل  یا  افسردگی  مانند  درست  مثال  عنوان  به 
و  وسواس  ژنتیکی  زمینه  با  یکی  نفر  دو  اگر  دو  قطبی 
بحران  دچار  وسواس  اختالل  ژن  داشتن  بدون  دیگری 
یا افسردگی در زندگی شان شوند احتمال این که نفر اول 

نشانه های OCD را بروز دهد بسیار بیشتر است.

وسواس فکری در نوجوانان و کودکان چیست؟
درگیر  سنی  هر  در  را  شما  می تواند  فکری  وسواس 
افکار  و  اجباری  رفتارهای  از  سیکلی  وارد  کند.  خود 
آزاردهنده ای می شوید که نمی توانید از دستشان خالص 
شوید. پژوهش ها نشان داده که از هر صد نوجوان یک 
نفر به اختالل وسواس فکری مبتالست. این آمار شوخی 
اختالل  از  کودک  میلیون ها  حساب  این  با  و  نیست 

وسواس فکری رنج می برند چه بدانند و چه ندانند.

چرا نوجوان من دچار اختالل وسواس فکری شده 
است؟

هیچ کس مقصر نیست. شما نمی توانید همه چیز را در 
زندگی کنترل کنید. خصوصا ژن ها یا محیط زندگی تان. 
حتی اگر باور دارید پدر و مادر خوبی نبودید باید بگوییم 
را سرزنش  نیست. خودتان  تقصیر شما  مسئله  این  که 
به یک روان شناس خوب و  بهترین کار مراجعه  نکنید. 

کمک گرفتن از مشاور است.
وسواس فکری دوره خاصی ندارد و مانند بلوغ برهه ای 
گذرا نیست. وسواس تا همیشه با فرد می ماند و هر چه 
قدر درمان آن را به تاخیر بیاندازد خود و اطرافیانش را 

بیشتر آزار خواهد داد.

وسواس  که  نوجوانی  در  نشانه ها  و  عالئم  برخی 
فکری دارد

نمی تواند درس بخواند زیرا از عملکردش راضی نیست، یا 
بیش از حد درس می خواند
  از مریض شدن می ترسد

  بیش از حد دستانش را می شوید
  از خدا و صحبت و سوال کردن درمورد خدا می ترسد

  همه چیز را مرتبا می شمارد و بررسی می کند
از  بار می چینند و هرگز    کیف مدرسه شان را چندین 

آن راضی نیستند
  همیشه می ترسند دوستشان نداشته باشید یا شما را 

از دست بدهند
  همیشه به طرز عجیبی در حال دعا و گریه هستند

  نمی تواند با شما صحبت کند، یا از گریه کردن در برابر 
شما می ترسد

تشخیص  قابل  شما  توسط  همیشه  موارد  این  البته 
نیستند. چه بسا خود شما هم به اختالل وسواس دچار 
نشوید.  رفتارشان  بودن  طبیعی  غیر  متوجه  و  باشید 
در  وسواس  اختالل  دقیق  تشخیص  برای  کار  بهترین 
مشاور  و  به روان شناس  مراجعه  آن  درمان  و  نوجوانان 

نوجوان است.

درمان وسواس فکری در نوجوانان
یک  افسردگی  یا  آسم  میگرن،  مانند  فکری  وسواس 
بیماری مزمن است و ممکن است هرگز به طور کامل 
درمان نشود. هدف اصلی این است که فرد و اطرافیانش 
بیاموزند چگونه  با اختالل وسواس فکری آشنا شوند و 
درمان  معنای  به  این  اما  کنند.  زندگی  آن  با  می توانند 

ناپذیری اختالل وسواس فکری نیست.

نوجوان و وسواس
آن  تاثیرات  دارو  مصرف  مواردی  در  و  درمانی  روان  با 
وجود  انگار  که  می شود  کم  حدی  به  افراد  زندگی  بر 
نهایی درمان مراجع می آموزد چگونه  ندارد. در مراحل 
مانند یک درمانگر با خودش رفتار کند و عالئم وسواس 
فکری خودش را چگونه بررسی و رفع کند. بدین ترتیب 
نهایتا بر این اختالل پیروز خواهد شد. یکی از بهترین و 
موثرترین روش های درمان وسواس فکری در نوجوانان 
درمان شناختی رفتاری )CBT( است. این روش معموال 
همیشه جواب می دهد و درمان قطعی اختالل وسواس 
کسب  برای  می توانید  شما  می شود.  محسوب  فکری 
چگونگی  و  درمانی  روش  این  درمورد  بیشتر  اطالعات 
در  مرکز  متخصصان  آرا با  ذهن  در کلینیک  آن  انجام 

تماس باشید.

اختالل وسواس فکری
دارو درمانی بسته به تشخیص مشاور و تایید نهایی روان 
باشید  داشته  به خاطر  البته  تجویز خواهد شد.  پزشک 
که مصرف دارو هرگز درمان کاملی نیست و همچنین 
تنها عالئم را تشدید و وضع  از داروی دیگران  استفاده 
درمانی  تنها مکمل روش  درمانی  دارو  بدتر می کند.  را 
شناختی رفتاری است. در صورتی که نوجوان شما نیاز به 
مصرف دارو داشته باشد جای نگرانی نیست. قرص های 
اعصاب و روان مانند قرص هایی که متخصصان داخلی و 
پزشکان عمومی تجویز می کنند الزم و ضروری هستند.

درمان وسواس فکری در نوجوانان، عالئم و نشانه ها

ارز ترجیحی داروهای سرطان 
حذف نشده است



وزارتخانه های گسترده نیاز به تفکیک 
دارند/ رویه فعلی پاسخگو نیست

دولت به  دور از حاشیه های کاذب به 
رفع مشکالت و کمبودها اهتمام دارد

صفحه )4(صفحه )4(

نماینده مردم همدان در مجلس گفت: برخی وزارتخانه ها از جمله 
برنامه ها و  صمت، راه و شهرسازی و کار، به علت حجم گسترده 
حوزه ها، یک وزیر نمی تواند امور آنها را مدیریت کند لذا نیازمند 
نماینده مردم  تفکیک هستند. حجت االسالم احمدحسین فالحی 
همدان در مجلس شورای اسالمی، با اشاره به اینکه تفکیک وزارت 

صمت ضرورت دارد، عنوان کرد: وزارت صمت وزارتخانه ای...

 معاون پارلمانی رئیس جمهور مشکالت موجود را میراث دوران ۸ 
ساله رخوت و تعلل دانست و گفت: دولت سیزدهم کاماًل مراقبت 
کرده که به  دور از حاشیه های کاذب به رفع مشکالت و کمبودهای 
در  حسینی  محمد  سید  باشد.   داشته  بیشتری  اهتمام  کشور 
گفت وگوی صریح با برنامه اینترنتی “سرآغاز” به بازخوانی هویت 

جوان و مدیریت جهادی و واکاوی دالیل ناآرامی های...
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مجوز استخراج گاز در منطقه 
مختار بویراحمد صادر شد

وسواس فکری
 در نوجوانان،

 عالئم و نشانه ها

مدیرکل امور اقتصادی و دارایی:

معارضات اجتماعی از مشکالت اساسی 
سرمایه گذاری در استان است

و  کهگیلویه  دارایی  و  اقتصادی  امور  مدیرکل 
مخالفت  و  اجتماعی  معارضات  گفت:  بویراحمد 
برخی از مردم یکی از چالش های اساسی فراروی 
سرمایه گذاری خارجی در استان است. طاهر شریف 
پور اظهار داشت: همچنین یکی دیگر از چالش های 
برای جذب سرمایه  موجود عدم مشوق های الزم 
و  این وضعیت  به  توجه  با  و  گذاری خارجی است 
نمی  خوزستان  و  فارس  اصفهان،  حوزه  با  شرایط 
توانیم رقابت کنیم. وی افزود: باید شرایط و مشوق 
گذاری  سرمایه  برای  که  باشد  داشته  وجود  هایی 

جذابیت بیشتری نسبت به بقیه استان ها...

خطیب موقت نماز جمعه تهران گفت: مسئله 
مسئله  جهانی،  استکبار  جریان  و  ما  بین 
نمی خواهند جمهوری  آنان  و  است  پیشرفت 
حجت االسالم  کند.  پیشرفت  اسالمی 
محمدجواد حاج علی اکبری امام جمعه موقت 
هفته  این  جمعه  نماز  خطبه های  در  تهران 
تهران، گفت: یکی از بهترین راه ها برای رسیدن 
به تقوای الهی توجه به عظمت حضرت حق 
متعال  به عظمت خدای  توجه  این  که  است 
مقام  در  را  انسان  و  می کند  خاشع  را  دل ها 
بندگی مستقر می کند و این بهترین سرمایه 
شک  بدون  است.  بندگی  مقام  در  انسان 
دستیابی به نصرت الهی از طریق تقوا میسر 
است. خطیب موقت نماز جمعه تهران با اشاره 
این  بسیج، گفت: کاشت  فرارسیدن هفته  به 
بوستان  باغبان حکیم  به دست  شجره طیبه 
 ۵ آستانه  در  ما  بود.  )ره(  راحل  امام  انقالب 
آذر، سالروز تأسیس بسیج مستضعفین و یکی 
از روزهای خدایی انقالبمان هستیم. بسیجیان 
سرافراز سپاه محمد رسول اهلل )ص( مجموعه 
بسیجیان  همه  مانند  تهران  در  خوشنامی 
همه  در  حضورشان  که  هستند  کشور  در 
خدماتشان  و  تأثیرگذار  حضوری  عرصه ها 
اجتماعی  و  فرهنگی  گوناگون  عرصه های  در 
قابل تقدیر است. وی افزود: تأسیس سازمان 
فتح  از  بعد  روز   ۲۲ تنها  مستضعفین  بسیج 
انقالب اسالمی  النه جاسوسی و هنگامی که 
با دشمن اصلی خود  وارد رویارویی مستقیم 
یعنی شیطان بزرگ آمریکای جهان خوار شده 
گفت،  می توان  واقع  در  و  افتاد  اتفاق  بود، 
قلب  بر  ملکوتی  اشراق  و  قدسی  الهام  یک 
حاج  االسالم  حجت  بود.  راحل  امام  مطهر 
سیره  و  قرآن  به  نگاه  در  گفت:  اکبری  علی 
پیامبر اعظم )ص( با راهنمایی امام راحل در 
اگر بسیج  امام حاضر،  پیام و در کلمات  این 
به معنای حرکت سازمان یافته مؤمنان مجاهد 
با محوریت امام حق برای اعتالی کلمه اهلل و 
ابطال کلمه کفر باشد، می توانید این حقیقت 
درخشان را در جای جای کالم الهی مشاهده 

کنید. امام جمعه موقت تهران بیان کرد: ...

استاندار کهگیلویه و بویراحمد از موافقت وزارت نفت با 
اجرای عملیات استخراج گاز مختار در کنار شهر یاسوج 
داد.  خبر  گچساران  منطقه  در  پتروپاالیشگاه  احداث  و 
و  برنامه ریزی  شورای  نشست  در  احمدزاده  سیدعلی 
توسعه استان با تبریک هفته بسیج، به دیدارهای هفته 
گذشته در مرکز کشور اشاره و افزود: در دیدار با دکتر 
پروازهای  در خصوص  جمهور  رئیس  اول  معاون  مخبر 
فرودگاه یاسوج رایزنی شد و خواستار برقراری پرواز از 
از جمله  فارس  به کشورهای حوزه خلیج  فرودگاه  این 
اول  معاون  اظهارکرد:  وی  بودیم.  قطر  و  عراق  عمان، 

رئیس جمهور مطالبات استان را به صورت ...

استاندار کهگیلویه و بویراحمد خبر داد :

2

2

2 4

معاون امور اقتصادی استانداری:

دولت برای پرداخت ۱۰۰ 
میلیارد تومان تسهیالت به پروژه 
تله کابین یاسوج آمادگی دارد

معاون امور صنایع و معادن
 استان کهگیلویه و بویراحمد: 

پنج معدن غیرفعال استان
 دوباره فعالیت خود را از سر گرفتند

مساله بین ما و استکبار 
جهانی پیشرفت است 

2

2

رئیس سازمان محیط زیست کشور در پاسخ به گمانه زنی آبگیری سد چمشیر گچساران؛

دنبال تکرار گتوند 
دیگری نیستیم

3

از  غربی  دولت های  علنی  البته  و  ریاکارانه  ابزاری،  استفاده   
سازوکارهای حقوقی در جهان، روند پرشتابی به خود گرفته و آینده 
و کارآیی این نهادها را زیر سوال برده است چنان که با تداوم این 
روند در آینده ای نه چندان دور، همین سازوکارها به تهدیدی برای 

امنیت و صلح جهانی تبدیل خواهد شد.
اسالمی  جمهوری  علیه  ای  رسانه  و  سیاسی  جوسازی  هفته ها   
و  داد  نتیجه  سوییس  ژنو  در  آذرماه   ۳ چهارشنبه  شامگاه  ایران، 
شورای حقوق بشر سازمان ملل متحد به بهانه اغتشاشات در ایران 
ای درباره آنچه »وضعیت حقوق بشر در ایران« خوانده  قطعنامه¬ 

شده را به تصویب رساند.
با تصویب این قطعنامه، شورای حقوق بشر کمیته ای حقیقت یاب 
در  تهران  سوی  از  بشر  حقوق  نقض  ادعاهای  درباره  بررسی  برای 
اغتشاشات اخیر، تشکیل خواهد داد. این قطعنامه با ۲۵ رأی موافق، 
۶ رأی مخالف و ۱۵ رأی ممتنع به تصویب رسید. چین، پاکستان، 
اریتره، ونزوئال، کوبا و ارمنستان ۶ کشوری بودند که به این قطعنامه 
عاج،  کامرون، ساحل  برزیل،  بولیوی،  دادند. کشورهای  منفی  رأی 
قطر،  نامبیا،  موریتانی،  مالزی،  ماالوی،  قزاقستان،  اندونزی،  هند، 
سنگال، سودان، امارات و ازبکستان به قطعنامه رأی ممتنع داده اند.

**واکنش ایران به ریاکاری آلمان
علیه  و فشار کشورهای غربی  ایران  در  اغتشاشات  آغاز  با  همزمان 
روندی  بود،  فشارها  این  نخست  آلمان در صف  اسالمی،  جمهوری 
که در نشست شورای حقوق بشر هم تداوم یافت و اظهارات مقامات 
ودیعتی«  »فروزنده  شد.  روبرو  ایرانی  مسئوالن  واکنش  با  آلمانی 
نماینده ایران در شورای حقوق بشر سازمان ملل متحد در واکنش 
به قطعنامه ضد ایرانی و سخنان سخیف وزیر امور خارجه آلمان، به 
وی توصیه کرد که توجه خود را به هزاران معترض مسالمت آمیز در 
خیابان های آلمان معطوف کند که خواهان عدالت اجتماعی بیشتر 
هستند، ولی با خشونت پلیس و نیروهای امنیتی سرکوب می شوند.
واکنش  در  هم  ایران  امورخارجه  وزیر  امیرعبداللهیان«  »حسین 
به  عنوان  برلین،  یادآور شد: رژیم  آلمانی خود  اظهارات همتای  به 
و دیگر  ایران  اصلی سالح شیمیایی صدام علیه مردم  تامین کننده 
فرصت طلبان، سالهاست با تحریم های ناعادالنه و غیرانسانی خود، 
از  ریاکارانه  آنها  اکنون  داده اند.  انجام  را  بشر  نقض گسترده حقوق 
قبل  از  بیشتر  تا  بشر” سوءاستفاده می کنند  سازوکارهای “حقوق 
اقدامات ضدحقوق بشری را علیه مردم ما انجام دهند و همه اینها به 

نام “همبستگی” دروغین با ایرانیان«.
ایران هم در واکنش به  کاظم غریب آبادی دبیر ستادد حقوق بشر 
امور خارجه آلمان آن را فریبکارانه دانست و یادآور  اظهارات وزیر 

شد: »آلمان، همان کشوری است که رژیم صدام را به سالح شیمیایی 
مجهز کرد و موجب شد ۱۳ هزار نفر، از جمله کودکان و زنان و از 
جمله در شهر کردنشین سردشت، جان خود را از دست بدهند و 

بیش از ۱۰۰ هزار نفر نیز مجروح شوند«.

**چهار نکته از بیانیه وزارت خارجه
قطعنامه شورای  بیانیه ای ضمن محکومیت  در  امور خارجه  وزارت 
اشاره کرده  به چهار موضوع اصلی  حقوق بشر سازمان ملل متحد 
است که به نوعی موضع جمهوری اسالمی در قبال حوادث اخیر و 

رفتار مدعیان حقوق بشر را نشان می دهد.
در  امورخارجه  وزارت  اسالمی:  جمهوری  مسئوالنه  رویکرد  الف( 
بیانیه خود شرح مختصری از اقدامات دولت، قوه قضائیه و مجلس را 
در پی مرگ تلخ »مهسا امینی« ارائه داده و اعالم کرده است که با 
فوت خانم امینی، تمامی مقامات عالی رتبه جمهوری اسالمی ایران 
با نگاهی انسانی و پایبندی واقعی به حقوق بشر که ریشه در تعالیم 
دینی، قانون اساسی مترقی جمهوری اسالمی ایران و فرهنگ تمدنی 
ایرانی دارد، رویکردی مسئوالنه را در خصوص این اتفاق ناگوار در 

پیش گرفتند.
ب( سواستفاده از نهادی بین¬المللی: در بخشی از بیانیه وزارت امور 
خارجه با ابزار تاسف از اینکه شورای حقوق بشر برای تأمین منافع 
کوتاه مدت تعداد معدودی از کشورها مورد سوء استفاده قرار گرفت، 
تصریح شده است: »بی¬ شک این رویکرد نه تنها به ارتقاء حقوق 
بشر کمک نمی کند، بلکه آن را قربانی اهداف سیاسی و خصمانه 

برخی کشورها علیه دیگر اعضای جامعه جهانی می کند«.
بر  تاکید  با  امورخارجه  وزارت  بیانیه  غرب:  محاسباتی  اشتباه  پ( 
متحد،  ملل  سازمان  بشر  حقوق  شورای  تصویبی،  قطعنامه  اینکه 
کرده  تصریح  است،  نادرست  اطالعات  بکارگیری  مستقیم  نتیجه 
است: »دولت آلمان و برخی از دولت های غربی سهیم در ارائه این 
قطعنامه، بر مبنای محاسبات اشتباه و تحت فشار البی های سیاسی 
الحال  معلوم  های  رسانه  برخی  دروغین  های  خبرسازی  و  خاص 
ضدایرانی، دچار خطای راهبردی شده و گذر زمان نشان خواهد داد 

این کوته نگری سیاسی به ضرر منافع آنها تمام خواهد شد«.
بخش  در  نمی¬پذیرد:  را  سیاسی  سازوکار  اسالمی  جمهوری  ت( 
تحقیق  تخصصی  کمیته  وجود  به  امورخارجه  وزارت  بیانیه  پایانی 
فوت »مهسا امینی« و همچنین وجود کمیته ملی تحقیق متشکل 
اصلی  ترکیب  در  نمایندگان مستقل  با مشارکت  و  دانان  از حقوق 
آن و در ارتباط با تحوالت اخیر کشور، اشاره و تاکید شده است که 
جمهوری اسالمی ایران تشکیل هر گونه سازوکار جدید برای بررسی 
موضوعات دو ماه گذشته در ایران را غیرضروری و نقض حاکمیت 

ملی کشور دانسته و مأموریت محوله در این خصوص را به رسمیت 
نمی شناسد.

در  خارجه  امور  وزارت  سخنگوی  »ناصرکنعانی«  راستا  همین  در 
واکنش به اظهارات مداخله جویانه رئیس جمهور آمریکا درباره زنان 
ایران، پرسید: براستی آیا در تحریم حداکثری شما علیه ملت ایران، 

زنان و مادران ایرانی مستثنی بودند؟
اخیر  ناآرامی های  امورخارجه هم درباره  باقری« معاون وزیر  »علی 
نشده،  کشته  امینی  مهسا  »خانم  این که  بر  تاکید  با  کشورمان  در 
بلکه فوت کرده است«، اظهار داشت: ما در رابطه با تحوالت ایران 
شاهد فضاسازی هایی از سوی رسانه های غربی بوده ایم که بی اساس 
و مغالطه آمیز است. ما شاهد این هستیم که حقوق ملت ایران توسط 

قدرت های غربی نقض می شود.
بیانیه ای  در  هم  امورخارجه  وزارت  پیشکسوت  دیپلمات های 
دشمنان  جانبه  همه  ترکیبی  جنگ  مصداق  را  اخیر  اغتشاشات 

دانستند.

**واکنش ناقض حقوق بشر به نقض تازه
قطعنامه  تصویب  از  آمریکا  خارجه  امور  وزیر  بلینکن«  »آنتونی 
حمایت  تداوم  در  و  کرد  استقبال  ژنو  در  بشری  حقوق  ضدایرانی 

از ناآرامی ها و اغتشاشات در ایران، مدعی حمایت از ایرانیان شد.
»جیک سالیوان« مشاور امنیت ملی کاخ سفید رای شورای حقوق 
بشر علیه ایران را »نمایش آشکار تعهد روزافزون بین المللی، برای 
مردم  علیه  وحشیانه اش  سرکوب  خاطر  به  ایران  رژیم  پاسخگویی 

ایران« خواند.
ایران و مذاکره کننده  امور  آمریکا در  ویژه  نماینده  مالی«  »رابرت 
»عزم  نشان دهنده  را  قطعنامه  این  تصویب  هم  بایدن  دولت  ارشد 
بشر«  حقوق  نقض  جدی  موارد  به  توجه  برای  بین المللی  جامعه 

خواند.
قطعنامه ضمن  تصویب  از  آلمان پس  وزیر خارجه  بربوک«  »آنالنا 
اشاره به نقش کشورش در تصویب، آن را در راستای تحقق عدالت 

برای مردم ایران دانست!

**واکنش کشورها مستقل
انتقاد  با  متحد،  ملل  سازمان  بشر  شورای حقوق  سیاسی  قطعنامه 
این  ویژه  نشست  در  چین  نماینده  شد.  مواجه  مستقل  کشورهای 
و  کاری ها  سیاسی  افزایش  شاهد  شورا  اینکه  به  اشاره  با  شورا 
تنش هاست؛ این روند را موجب نگرانی شدید دانست و تاکید کرد: 
گفتگو و همکاری باید مبنای کار شورای حقوق بشر باشد و بیطرفانه 

و مستقالنه و غیرجانبدرانه باید به مسائل حقوق بشری بپردازد«.
سفیر ونزوئال اقدام کشورهای غربی در برگزاری نشست ویژه شورای 
این  های  کاری  سیاسی  ادامه  در  را  ایران  مورد  در  بشر  حقوق 
کشورها در سوء استفاده از شورای حقوق بشر برای اهداف سیاسی 
موضوع  شدن«  »سیاسی  از  سوریه  نماینده  دانست،  کشورها  این 
حقوق بشر در ایران انتقاد کرد، نماینده کوبا برگزاری این نشست 
آمیز دولت های غربی در شورای  تبعیض  رفتار  از  نمونه دیگری  را 

حقوق بشر اعالم کرد، نماینده روسیه، قدرت های غربی را به استفاده 
از موازین حقوق بشری متهم کرد و صدور قطعنامه  برای  سیاسی 
کمیته حقیقت یاب را بدون موافقت جمهوری اسالمی »غیرمشروع« 
دانست. مصر هم با سیاسی کردن موضوع حقوق بشر مخالفت کرد.

**برنامه ریزی برای فشار بیشتر
تهران  بر  فشارها  پایان  ایران،  علیه  بشری  قطعنامه حقوق  تصویب 
نیست و به نظرمی رسد غرب و یا دستکم رسانه های پروپاگاندای 
آنها خواب های تازه ای دیده اند! بالفاصله پس از تصویب قطعنامه 
ایران  علیه  آمریکا  بعدی دولت  قدم  از  اینترنشنال،  ایران  تلویزیون 
خبر داد و آن را افزایش فشار جهانی برای اخراج تهران از کمیته 

زنان سازمان ملل اعالم کرد.
فشارهای حقوق بشری و تصویب قطعنامه علیه کشوری صورت می 
آغاز  و  امینی  مهسا  دلخراش  مرگ  نخست  روز  همان  از  که  گیرد 
اعتراضات به صورت ویژه پیگیر علت مرگ و برخورد قاطع با عوامل 
این رویداد تلخ بود. برای نخستین بار است که چنین قطعنامه ای 
علیه کشوری صادر می شود که در جنگ و تقابل با نیروی خارجی 
در  خود  ارضی  تمامیت  و  حاکمیت  از  تا  کند  می  تالش  و  نیست 
برابر گروهک های تروریستی دفاع کرده و آشوب های ُمخل امنیت 
داخلی را مدیریت کند. صادر کنندگان این قطعنامه درحالی پیروزی 
خود را عادالنه می دانند که هنوز ردپای عدالت شان! در سینه های 
مجروح کردهای حلبچه وجود دارد و عوارض بمب های شیمیایی 

که به صدام حسین دادند هنوز جان می گیرد.
شورای حقوق سازمان ملل متحد در حالی درباره موضوعات داخلی 
و اغتشاشات در ایران نشست فوری تشکیل داده و نگران کودکان 
می شوند که کمی آن طرف تر از ایران، کودکان یمنی آنقدر گرسنه 
می مانند که می میرند! اروپا و آمریکا در حالی فشارهای ترکیبی 
خود را علیه جمهوری اسالمی تشدید کرده و در پی تنوع بخشیدن 
به آن هستند که از چهل سال ایستادگی این کشور در برابر فشارها، 
نیاموخته¬اند و این اشتباه محاسباتی را بار دیگر علیه ایران تکرار 
می¬کنند. واقعیت آن است که نه جمهوری اسالمی ایران و نه هیچ 
کمیته  دخالت  و  تشکیل  اجازه  جهان،  در  آزادی  و  مستقل  کشور 
نمی  هستند،  فشار  پی  در  بیشتر  که  را  جعلی  یابی  حقیقت  های 
دهد اما پرسش آن است که اگر در همین کمیته حقیقت یاب و بر 
فرض محال، حقیقت، حقانیت جمهوری اسالمی ایران بود، آیا غرب 
جسارت اعالم آن را خواهد داشت؟ یا حقیقت تا زمانی محترم است 

که در راستای منافع آن ها تعریف شود!؟
ایران در مقطع کنونی، در  افزایش فشارها علیه جمهوری اسالمی 
راستای تکمیل پازل شومی است که رژیم صهیونیستی برای منطقه 
چیده و در این پازل ایرانی متحد و یکپارچه و مقتدر باید به ایران 
این  راستای  در  تبدیل شود.  در جنگ  و  و ضعیف  تکه¬تکه شده 
هدف، هر دروغ و نیرنگ و ابزاری می¬تواند به کار آید و استفاده 

شود.

شورای حقوقی سازمان ملل به ابزار سیاسی تبدیل شد؛

کمیته حقیقت یا فشار

پیامبر اکرم صلی اهلل علیه و آله
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مردمی از مشرق قیام می کنند
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گزارش جدید محققان؛
عفونت های باکتریایی

 عامل یک هشتم مرگ های جهان
عفونت های  که  می دهد  نشان  جدید  گزارش  یک 
باکتریایی عامل ۱ مورد از هر ۸ مرگ و میر هستند 
و بعد از بیماری های قلبی دومین عامل اصلی مرگ و 

میر در جهان محسوب می شوند.
میلیون   ۷.۷ گزارش جدید محققان، حدود  اساس  بر 
نفر در سال ۲۰۱۹ بر اثر عفونت با یکی از ۳۳ نوع رایج 
تقریباً  رقم  این  دادند.  دست  از  را  خود  جان  باکتری 
۱4 درصد از مرگ و میرها در آن سال است. به گفته 
نویسندگان این مطالعه، بیش از ۷۵ درصد از مرگ های 
بیماری  سه  از  یکی  دلیل  به  باکتری ها  با  مرتبط 
عفونت های  تحتانی،  تنفسی  دستگاه  عفونت های 
جریان خون و عفونت های شکمی است. پنج میکروب 
استافیلوکوکوس  شده  شناخته  کلی  طور  به  و  خاص 
کلبسیال  پنومونیه،  استرپتوکوک  کولی،  ای  اورئوس، 
از  بیش  مسئول  آئروژینوزا  سودوموناس  و  پنومونیه 
باکتریایی  عفونت  از  ناشی  میرهای  و  مرگ  از  نیمی 
بودند. پاتوژن مرتبط با بیشترین مرگ و میر در سطح 
مرگ  میلیون   ۱.۱ با  اورئوس  استافیلوکوکوس  جهان 
که  می شود  “استاف”  عفونت  باعث  باکتری  این  بود. 
می تواند منجر به ذات الریه و سپسیس شود. در سال 
استافیلوکوکوس  از  ناشی  میر  و  مرگ  تعداد   ۲۰۱۹
اورئوس و E. coli بیشتر از HIV/AIDS که باعث 
مرگ ۸۶4۰۰۰ نفر شد، بود. دکتر »کریستوفر موری«، 
ارزیابی سالمت در دانشکده  مدیر مؤسسه سنجش و 
پزشکی دانشگاه واشنگتن گفت: »این داده های جدید 
برای اولین بار چالش بهداشت عمومی جهانی ناشی از 
عفونت های باکتریایی را نشان می دهد.« میزان مرگ و 
میر ناشی از عفونت باکتریایی بسته به مکان متفاوت 
بود. کشورهای جنوب صحرای آفریقا با ۲۳۰ مرگ به 
ازای هر ۱۰۰,۰۰۰ نفر، باالترین میزان را داشته است. 
اروپای غربی، آمریکای شمالی و استرالیا  در مقایسه، 

مجموعاً ۵۲ مرگ در هر ۱۰۰,۰۰۰ نفر داشتند.
بر  نیز  میر  و  مرگ  بیشترین  با  مرتبط  میکروب های 
اورئوس  استافیلوکوکوس  بودند.  متفاوت  سن  اساس 
باالتر  یا  ساله   ۱۵ افراد  در  را  میر  و  مرگ  بیشترین 
ایجاد کرد، در حالی که سالمونال انتریکا سرووار تیفی 
بیشترین مرگ و میر را در گروه سنی ۵ تا ۱4 سال 
عمدتاً  الریه  ذات  باکتری  حال،  همین  در  داشت. 

کودکان زیر 4 سال را از بین می برد.
محققان پی بردند؛

تردید در مورد مزیت کلسترول خوب 
HDL برای حفظ سالمت قلب

نتایج یک مطالعه نشان می دهد میزان HDL خون، 
نوع مشهور کلسترول خوب، ممکن است تفاوت بزرگی 
در سالمت قلب ایجاد نکند. این مطالعه بر روی حدود 
۲4۰۰۰ بزرگسال نشان داد که سطح پایین HDL با 
باال  اما میزان  قلبی مرتبط است.  باالتر حمله  ریسک 
می شود،  تعریف  قلب  دوستدار  عنوان  به  که   HDL
ایجاد  بزرگساالن  برای  قلبی  تفاوتی در خطرات  هیچ 

نکرد.
که  گفتند  اورگن  علوم  و  بهداشت  دانشگاه  محققان 
 HDL این یافته ها بر ارزیابی مجدد نحوه استفاده از
برای پیش بینی خطر ابتالء به بیماری های قلبی تاکید 
لیتر  دسی  در  گرم  میلی   4۰ زیر   HDL اگر  دارند. 
برای مردان یا ۵۰ میلی گرم در دسی لیتر برای زنان 
بین  مقادیر  می شود.  گرفته  نظر  در  کم  بسیار  باشد، 
این اعداد و ۵۹ میلی گرم در دسی لیتر عادی تلقی 
این  است.  “مطلوب”  آن  از  باالتر  یا   ۶۰ اما  می شود، 
مطالعه شامل ۲۳۹۰۱ بزرگسال ایاالت متحده در سن 
4۵ سال و باالتر بود که در ابتدا عاری از بیماری قلبی 
عروق کرونر بودند. طی یک دهه بعد، بیش از ۱۶۰۰ 
عروق  بیماری  اثر  در  یا  شدند  قلبی  حمله  دچار  نفر 
کرونر قلبی درگذشتند. پزشکان در تخمین خطر ابتالء 
HDL به  از  به بیماری های قلبی در ۱۰ سال آینده 
 LDL همراه سایر عوامل خطر مانند فشار خون باال و
به  را  آنها  نتایج می تواند  این  و  استفاده می کنند.  باال 

راهکارهای درمانی نظیر تجویز استاتین سوق دهد.

یافته محققان اسپانیایی؛
توده های خوش خیم ریسک ابتال به 

سرطان سینه را افزایش می دهند
بسیاری از زنان در سینه خود وجود توده را احساس 
ماموگرافی  یک  در  را  غیرطبیعی  نتیجه  یا  کنند  می 
رسد  می  نظر  به  که  کنند  می  دریافت  غربالگری 
است.  غیرسرطانی  رشد  از  دیگری  نوع  یا  کیست 
تحقیقات جدید نشان می دهد در حالی که این توده ها 
آنها ممکن است  اما وجود  موجب سرطان نمی شوند، 
دهد.محققان  افزایش  را  سینه  سرطان  به  ابتال  خطر 
اسپانیایی گزارش دادند زنانی که دارای شرایط خوش 
تقریباً  هستند،  فیبرنوما  و  کیست  مانند  پستان  خیم 
دو برابر با احتمال ابتال به سرطان سینه در ۲۰ سال 
تیم  سرپرست  رومن«،  »مارتا  هستند.  روبرو  آینده 
بارسلونا، می گوید: »یافته  از بیمارستان دلمار  تحقیق 
های جدید باید زنان دارای ضایعات خوش خیم پستان 
را برای شرکت در برنامه های غربالگری سرطان سینه 
تشویق کند زیرا در معرض خطر بیشتری قرار دارند 
زودرس  تشخیص  از  باالتری  درجه  از  است  ممکن  و 
سرطان پستان بهره مند شوند.« انجمن سرطان آمریکا 
پیشنهاد می کند که زنان بین 4۵ تا ۵4 سال هر سال 
مسن تر  زنان  آن،  از  پس  دهند.  انجام  ماموگرافی 
می توانند یک سال در میان غربالگری ساالنه را ادامه 
دهند. رومن گفت: »ضایعات خوش خیم سینه ممکن 
افزود:  وی  باشند.«  سینه  سرطان  خطر  عوامل  است 
»این ضایعه های خوش خیم در طول زمان به سرطان 
افزایش  نشانگر  آنها  بلکه  نمی شوند،  تبدیل  سینه 

احتمال ابتال به سرطان سینه در آینده هستند.«
سلول های  و  سینه  بافت  افزایش  اثر  در  احتمال  این 
خاصی در سینه ایجاد می شود و هر چه بافت و سلول 
بیشتر باشد، احتمال ایجاد ناهنجاری هایی که ممکن 

است بعداً به سرطان تبدیل شوند، بیشتر می شود.

حسینی: 

دولت به  دور از حاشیه های کاذب به رفع 
مشکالت و کمبودها اهتمام دارد

 معاون پارلمانی رئیس جمهور مشکالت موجود را میراث دوران 
کاماًل  دولت سیزدهم  و گفت:  دانست  تعلل  و  ۸ ساله رخوت 
مراقبت کرده که به  دور از حاشیه های کاذب به رفع مشکالت 

و کمبودهای کشور اهتمام بیشتری داشته باشد.
 سید محمد حسینی در گفت وگوی صریح با برنامه اینترنتی 
“سرآغاز” به بازخوانی هویت جوان و مدیریت جهادی و واکاوی 
دالیل ناآرامی های اخیر پرداخت. معاون رئیس جمهور با اشاره 
به اهداف اصلی دشمنان از ایجاد اغتشاش و ناآرامی در مناطق 
تحرکات  بر  اجمالی  مروری  اظهارداشت:  کشور،    مختلف 
و  دوقطبی  ایجاد  برای  دشمن  می دهد  نشان  اخیر  هفته های 
درگیری در سطح جامعه طراحی کرده تا مردم را در مقابل هم 
قرار دهد و در مقابل این نقشه الزم بود تا با درایت و هوشمندی 
برخورد شود تا مردم آسیب نبینند. حسینی  افزود:در این مدت 
نیروهای انتظامی و نظامی نهایت خویشتنداری و مماشات را 
داشتند تا صف مردم عادی و کسانی که تحت تأثیر هیجانات 
آموزش  عناصر  و  اغتشاشگران  با  گرفته اند  قرار  احساسات  و 
عموم  برای  عده  این  ماهیت  و  جدا  کاماًل  دشمنان  دیده 
مردم  گفت:  رئیس جمهور  پارلمانی  معاون  شود.  آشکار  مردم 
شوم  اهداف  با  تنها  نه  و  کرده  عمل  بصیرت  و  هوشیاری  با 
دشمنان همراهی نداشتند، بلکه چندین بار با حضور حماسی 
خود نشان دادند که با وجود همه مشکالت به جا مانده از دوره 
رخوت و تعلل، پای انقالب و نظام اسالمی هستند و نسبت به 
مضاعف  تالش  به  اشاره  با  حسینی  دارند.  تعصب  خود  وطن 
کرد:  تأکید  مردم  مشکالت  رفع  و  خدمت رسانی  برای  دولت 
از اهداف اصلی دشمن این است که روند کار و مدیریت امور 
کشور را به تعطیلی بکشاند اما دولت کاماًل مراقبت کرده که به  
دور از حاشیه های کاذب به رفع مشکالت و کمبودهای کشور 
اهتمام بیشتری داشته باشد و در این مدت چندین طرح بزرگ 
اقتصادی و صنعتی افتتاح شده و در خدمت مردم قرار گرفت. 
و  جوانگرایی  درباره  سؤالی  به  پاسخ  در  رئیس جمهور  معاون 
استفاده از ظرفیت جوانان در عرصه های مدیریتی گفت: دوره 
جوانی دوران خالقیت، نوآوری، قدرت جسمی و ذهنی باالست 
و جوان با توجه به روحیه و انگیزه ای که دارد، قصد دارد تمام 
افزود:  از پیش پای خود بردارد. حسینی  موانع و مشکالت را 
جوانان ایرانی با چنین روحیه ای در صحنه ها و مقاطع مختلف 
انقالب از جمله دوران دفاع مقدس حضور و نقش تعیین کننده 
انقالب  معظم  رهبر  تأکیدات  به  توجه  با  هم  امروز  و  داشتند 
برای  می تواند  پیشکسوتان  تجربیات  کنار  در  جوانان  حضور 
دانش  باید  جوانان  کرد:  خاطرنشان  وی  باشد.  راهگشا  کشور 
و تخصص خود را در عرصه های مورد عالقه شان افزایش دهند 
برای حضور  تخصص  و  تعهد  و  ایمان  لحاظ  از  را  و خودشان 
در میدان های توسعه و آبادانی کشور آماده کنند و بی تردید 
قرار گرفتن دانش و انرژی جوانی در کنار تجربه پیشکسوتان 
می تواند نتایج مفید و مؤثری به همراه داشته باشد. خاطرنشان 
در  و  جوانگرایی  و  جوانان  موضوع  با  سرآغاز  برنامه  می شود 
به  دوم  گام  بیانیه  در  انقالب  معظم  رهبر  منویات  راستای 
مدیریتی  و  سیاسی  عرصه های  به  جوانان  ورود  موانع  بررسی 

کالن کشور می پردازد.

وزارتخانه های گسترده نیاز به تفکیک 
دارند/ رویه فعلی پاسخگو نیست

از  وزارتخانه ها  برخی  گفت:  مجلس  در  همدان  مردم  نماینده 
علت حجم گسترده  به  کار،  و  و شهرسازی  راه  جمله صمت، 
مدیریت  را  آنها  امور  نمی تواند  وزیر  یک  حوزه ها،  و  برنامه ها 
احمدحسین  حجت االسالم  هستند.  تفکیک  نیازمند  لذا  کند 
اسالمی،  شورای  مجلس  در  همدان  مردم  نماینده  فالحی 
عنوان  دارد،  ضرورت  وزارت صمت  تفکیک  اینکه  به  اشاره  با 
 ۲۵ که  است  گسترده  بسیار  وزارتخانه ای  صمت  وزارت  کرد: 
درصد اقتصاد کشور را در بر می گیرد و نیاز است یک مدیریت 
می رسد  نظر  به  این  به  توجه  با  باشد.  حاکم  آن  بر  قدرتمند 
نمی شود. جمع  وزیر  یک  و  نفر  یک  با  وزارتخانه  این  کار 

اجتماعی  رفاه  و  کار  تعاون،  وزارت  اینکه  به  اشاره  با  فالحی 
نیز شرایط مشابهی دارد، تصریح کرد: درباره وزارت رفاه نیز با 
همین مشکل مواجه هستیم، چرا که حوزه های مربوط به این 
وزارتخانه نیز گستردگی بسیاری دارد و یک وزیر از پس امور 
متعدد آن برنمی آید.وی در پاسخ به این سوال که آیا تفکیک 
بله؛  کرد:  اظهار  بود،  خواهد  وزارتخانه ها  این  مشکالت  چاره 
برخی وزارتخانه ها به ویژه وزارت صمت، کار سنگینی به عهده 
وزیر  یک  و حوزه ها،  برنامه ها  علت حجم گسترده  به  و  دارند 
نمی تواند امور آنها را مدیریت کند. وزارت صمت، وزارت راه و 
شهرسازی و وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی از مواردی به 
شمار می روند که نیازمند تفکیک هستند. نماینده مردم همدان 
تفکیک  علل ضرورت  با  رابطه  در  اسالمی  شورای  مجلس  در 
برخی از وزارتخانه ها، تأکید کرد: برای مثال شرایط در وزارت 
کار به نحوی است که موضوع برخی سازمان ها ارتباطی با این 
نظر  به  که  و حرفه ای  فنی  سازمان  از جمله  ندارد،  وزارتخانه 
می رسد ربطی به این وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی ندارد.

سالمت

جامعه

کاریکاتور

کاریکاتور/ اندر احواالت ژست زانو   زدن روباه پیر

حاج علی اکبری در خطبه های نماز جمعه تهران:

استکبار جهانی نمی خواهد جمهوری اسالمی پیشرفت کند

خطیب موقت نماز جمعه تهران گفت: مسئله 
مسئله  جهانی،  استکبار  جریان  و  ما  بین 
آنان نمی خواهند جمهوری  و  پیشرفت است 

اسالمی پیشرفت کند.
حاج علی اکبری  محمدجواد  حجت االسالم 
نماز  در خطبه های  تهران  موقت  امام جمعه 
جمعه این هفته تهران، گفت: یکی از بهترین 
به  توجه  الهی  تقوای  به  رسیدن  برای  راه ها 
به  توجه  این  که  است  حق  حضرت  عظمت 
عظمت خدای متعال دل ها را خاشع می کند 
می کند  مستقر  بندگی  مقام  در  را  انسان  و 
و این بهترین سرمایه انسان در مقام بندگی 
است. بدون شک دستیابی به نصرت الهی از 

طریق تقوا میسر است.
به  اشاره  با  تهران  نماز جمعه  خطیب موقت 
این  کاشت  گفت:  بسیج،  هفته  فرارسیدن 
بوستان  باغبان حکیم  به دست  شجره طیبه 
آستانه ۵  در  ما  بود.  )ره(  راحل  امام  انقالب 
و  مستضعفین  بسیج  تأسیس  سالروز  آذر، 
هستیم.  انقالبمان  خدایی  روزهای  از  یکی 
بسیجیان سرافراز سپاه محمد رسول اهلل )ص( 
همه  مانند  تهران  در  خوشنامی  مجموعه 
بسیجیان در کشور هستند که حضورشان در 
همه عرصه ها حضوری تأثیرگذار و خدماتشان 
اجتماعی  و  فرهنگی  گوناگون  عرصه های  در 

قابل تقدیر است.
وی افزود: تأسیس سازمان بسیج مستضعفین 
و  جاسوسی  النه  فتح  از  بعد  روز   ۲۲ تنها 
رویارویی  وارد  اسالمی  انقالب  که  هنگامی 
یعنی شیطان  اصلی خود  با دشمن  مستقیم 
اتفاق  بود،  شده  جهان خوار  آمریکای  بزرگ 

الهام  یک  گفت،  می توان  واقع  در  و  افتاد 
امام  مطهر  قلب  بر  ملکوتی  اشراق  و  قدسی 

راحل بود.
در  گفت:  اکبری  علی  حاج  االسالم  حجت 
با  )ص(  اعظم  پیامبر  سیره  و  قرآن  به  نگاه 
راهنمایی امام راحل در این پیام و در کلمات 
حرکت  معنای  به  بسیج  اگر  حاضر،  امام 
سازمان یافته مؤمنان مجاهد با محوریت امام 
حق برای اعتالی کلمه اهلل و ابطال کلمه کفر 
را در  این حقیقت درخشان  باشد، می توانید 

جای جای کالم الهی مشاهده کنید.
امام جمعه موقت تهران بیان کرد: خط جهاد 
در راه خدا امتداد دارد. از آغاز تا زمان پیامبر 
خواهد  امتداد  تاریخ  پایان  تا  آن  از  بعد  و 
اندیشه  این  با  را شاکریم که  داشت. خداوند 
پاک آشناییم و از برکت انقالب اسالمی این 
راه روشن انبیا و اولیا در بین ملت ما به شکل 

متفاوتی امتداد پیدا کرد.

معجزه تفکر بسیج را در چله دوم 
انقالب مشاهده می کنیم

وی افزود: ما معجزه تفکر بسیج و نهاد بسیج 
را در چله اول انقالب و هم اکنون در چله دوم 
انقالب مشاهده می کنیم و امید به اعجاز این 
اسالمی  آرمان های  پیشبرد  در  طیبه  شجره 

داریم.
همچنین  اکبری  علی  حاج  حجت االسالم 
بیانات  به حوادث اخیر کشور و  اشاره  ضمن 
در  شما  گفت:  اسالمی،  انقالب  معظم  رهبر 
هفته گذشته تحلیل بسیار ژرف و حکیمانه ای 
انقالب اسالمی در مورد  از رهبر عالی قدر  را 

قرار  آن  در  که  موقعیتی  و  کشور  شرایط 
داریم، دریافت کردید.

وی افزود: جان کالم در صحبت امام این بود 
استکبار جهانی،  ما و جریان  بین  که مسئله 
نمی خواهند  آنان  است.  پیشرفت  مسئله 
جمهوری اسالمی پیشرفت کند و به آن قوتی 
گوناگون  ساحت های  در  خودش  برای  که 
ترسیم کرده دست پیدا کند. زیرا اگر اینگونه 
لیبرال  منطق  که  ما  دشمنان  منطق  شود، 
دموکراسی است، باطل می شود. لذا عصبانی 
از  و  بیفتد  اتفاق  این  نمی خواهند  و  هستند 
انقالب  منطق  برابر  در  انقالب  پیروزی  اول 
پیشرفت  این  که  کردند  ایجاد  مانع  اسالمی 

محقق نشود.
امام جمعه موقت تهران بیان کرد: رهبر عزیز 
امروز  که  فرمودند  روشن  و  صریح  انقالب 
وظیفه همه این است که برای پیشرفت کار 
باید  دارد،  دوست  را  ایران  کسی  هر  کنند. 
این  کند.  تالش  و  کار  کشور  پیشرفت  برای 

دستورکار همه ما و همه گروه هاست.
و  برادران  گفت:  علی اکبری  االسالم  حجت 
پیشرفت  برای  کشور  امید  بسیج  خواهران 
هستند. تفکر بسیجی و هم نهاد بسیج، امید 
آرزوهای  آرزوهایمان،  به  رسیدن  برای  ما 
است.  ایران  آرزوهای ملت  و  اسالمی  انقالب 
مقدس،  دفاع  در  را  بسیجی  تفکر  معجزه 
انقالب  فرهنگ  از  دفاع  سازندگی،  دوران 
اسالمی، علم و پیشرفت و در مقابله با فتنه ها 

و عمق بخشیدن به امنیت کشور دیده ایم.
ما  گفت:  تهران  جمعه  نماز  موقت  خطیب 
لبنان،  اهلل  حزب  در  را  بسیجی  تفکر  امتداد 

در انصاراهلل یمن، در مجاهدان فلسطین، در 
سوریه و حشد الشعبی عراق و در جای جای 
دنیا مشاهده کردیم. اکنون نوبت اعجاز بسیج 
است و در گام دوم انقالب باید بسیج قهرمان 
ساخت  در  اول  بدرخشد.  زمینه ها  همه  در 
انسان طراز انقالب اسالمی که مهمترین هنر 
گذشته  از  قوی تر  باید  و  است  بسیج  مکتب 

ادامه یابد.

در جهاد پیش رو و تمدن سازی
 چشم امید به بسیج است

وی در ادامه گفت: در جهاد پیش رو و تمدن 
سازی و در پیشرفت باز چشم امید به بسیج 
است. چشم امام و امت به شما دل های پاک 
و اراده پوالدین شماست. امیدواریم عزیزان ما 
در نهاد بسیج به بسیج دانش آموزی و معلمان 
و فرهنگیان اولویت دهند. اصلی ترین جایی 
که باید برای بسیج سرمایه گذاری کنیم این 

حوزه است.
بررسی  برای  هیئتی  سفر  به  اشاره  با  وی 
از سوی  بلوچستان  و  اخیر سیستان  حوادث 
در هفته  اسالمی، گفت:  انقالب  رهبر معظم 
به  رهبری  معظم  مقام  را  هیئتی  گذشته 
سیستان و بلوچستان اعزام کردند و بنده هم 
حمداهلل  به  مردم  مختلف  گروه های  با  بودم. 
و  نخبگان  و  علما  مطالب  و  کردیم  دیدار 
توجه  با  و  شنیدیم  را  گوناگون  بخش های 
جریان  در  و  استان  در  اخیر  حوادث  به 
ناآرامی ها که در زاهدان رخ داده بود، بخشی 
رهبری  و  بودند  شده  کشته  ما  هموطنان  از 
عالوه بر تدابیر استانی و شورای عالی امنیت 
و  برود  استان  به  هیئت  که  فرمودند  ملی، 
مسائل را ببیند و تدابیر تکمیلی را ابالغ کند 

و طی یک هفته این کار انجام شد.
کرد:  تصریح  حاج علی اکبری  حجت االسالم 
ابراز شوق و شکر به درگاه خداوند را داریم به 
خاطر بلوغ سیاسی مردم در جریانات اخیر که 
واقعاً انسان نمی داند چه بگوید و شما مردم، 
دوست و دشمن را شگفت زده کردید. رهبر 
عزیز پایان بشارت فتنه انگیزی را دادند و این 

فتنه انگیزی ها جمع خواهد شد.
شورای  قطعنامه  صدور  به  واکنش  در  وی 
اتمی، گفت:  انرژی  المللی  بین  آژانس  حکام 
در  که  تلخی  طنزهای  و  مضحک  رفتار 
روزهای اخیر از آژانس می شنویم و مواضعی 
که کشورهای اروپایی دارند، خنده دار و طنز 
و  غربی  جبهه  برابر  در  ما  مسئوالن  و  است 
اروپایی و آمریکا ایستادند و غنی سازی ۶۰ 
بدانند  اروپایی ها  و  کردند  شروع  را  درصد 
حسابشان پیش ملت ما مفتوح است و خیلی 
تسویه  حسابشان  وقتش  به  که  کردند  جفا 

خواهد شد.

ایران  اسالمی  جمهوری  خارجه  امور  وزارت 
قطعنامه  محکومیت  ضمن  بیانیه ای  صدور  با 
ملل  سازمان  بشر  حقوق  شورای  ضدایرانی 
متحد، آن را اقدام ضدایرانی گروه معدودی از 

کشورهای غربی و کامال مردود دانست.
ایران  اسالمی  جمهوری  خارجه  امور  وزارت   
ضدایرانی  اقدام  کرد:   اعالم  بیانیه  این  در 
تحمیل  در  غربی  کشورهای  از  معدودی  گروه 
بشر  حقوق  شورای  به  ضدایرانی  ای  قطعنامه 
را قویا محکوم می کند. این بیانیه می افزاید: 
مایه تأسف بسیار است که شورای حقوق بشر 
تعداد معدودی  تأمین منافع کوتاه مدت  برای 
از کشورها یک بار دیگر مورد سوء استفاده قرار 
ابراز تأسف  با  امور خارجه  گرفته است. وزارت 
مجدد از حادثه تلخ فوت مرحومه مهسا امینی، 
یادآوری می کند که با فوت خانم امینی، تمامی 
با  ایران  اسالمی  جمهوری  رتبه  عالی  مقامات 
نگاهی انسانی و پایبندی واقعی به حقوق بشر 
که ریشه در تعالیم دینی، قانون اساسی مترقی 
جمهوری اسالمی ایران و فرهنگ تمدنی ایرانی 
این  خصوص  در  را  مسئوالنه  رویکردی  دارد، 
با  نیز  دولت  و  گرفتند  پیش  در  ناگوار  اتفاق 
تشکیل کمیته های تحقیقاتی متعدد و مکمل 
توسط نهادهای ذیربط قانونی، تمام مراحل این 
اتفاق و نتایج بررسی ها را به صورتی شفاف در 

اختیار افکار عمومی قرار داده است.
همزمان، ستاد حقوق بشر قوه قضائیه جمهوری 
اسالمی ایران از همان ابتدا بصورت منظم و در 
مراحل مختلف، گزارش های مستند متعددی 
را برای سازوکارهای بین المللی حقوق بشری 
اعضای  کلیه  همچنین  و  نیویورک  و  ژنو  در 
این  است.  کرده  ارسال  المللی  بین  جامعه 
دغدغه  بیانگر  ایران  اسالمی  رویکرد جمهوری 
عالی  مسئوالن  پذیری  مسئولیت  و  مندی 
کشور، ارکان ذیربط و نهادهای مربوطه است، 
مسؤلیت  مبنای  بر  رویکرد  این  آنکه  مضافا 
و  انسانی  اصول  داخلی،  قوانین  ملی،  پذیری 
عضویت  تعهدات  به  پایبندی  و  احترام  نیز 
برغم  شد.  اتخاذ  المللی  بین  سازوکارهای  در 
خشونت  رفتارهای  به  معترضان  برخی  توسل 
استفاده  بر سوء  اغتشاش مبتنی  ایجاد  و  آمیز 

شده  سازماندهی  مداخالت  و  تحریکات  نیز  و 
خارجی در دو ماه اخیر و مبادرت برخی افراد 
در  تروریستی  اقدامات  به  مسلح  گروه های  و 
اشکال مختلف، اما نیروهای حافظ امنیت کشور 
برخورد  آشوبگران  با  خویشتنداری  حداکثر  با 
نموده و در این راه دهها نفر از نیروهای پلیس 
و حافظان امنیت شهید و چندهزار نفر مجروح 

شده اند.
بانیان  سایر  و  آلمان  رژیم  اقدام  تردید  بی 
خطای  یک  بشر  حقوق  شورای  ویژه  نشست 
چند  سیاسی  اهداف  از  منبعث  و  تاریخی 
مبنای  که  شود  می  یادآور  است.  بوده  بعدی 
و  گفتگو  همکاری،  بر  بشر  حقوق  شورای  کار 
کمک به دولت ها برای ارتقاء حقوق بشر است 
و جمهوری اسالمی ایران نیز در مدت شانزده 
برغم  و  شورا  این  تشکیل  زمان  از  اخیر  سال 
غیرمنصفانه  و  گزینشی  رفتارهای  از  بسیاری 
شورا،  در  کشورها  از  گروهی  مغرضانه  و حتی 
و  داشته  تاکید  سازنده  مشارکت  بر  همواره 
المللی  بین  جامعه  اعضای  است  معتقد  عمیقا 
می  تجربه  تبادل  و  همکاری  گفتگو،  با  تنها 

توانند به ارتقای حقوق بشر کمک کنند.
جای تأسف است که رویکردهای فرصت طلبانه 
بشر  حقوق  موضوع  از  ابزاری  استفاده  سوء  و 
توسط گروه خاصی از کشورها، شورای حقوق 
ها  تنش  به  و  کرده  بندی  قطب  دچار  را  بشر 
دامن زده است و بی شک این رویکرد نه تنها 
به ارتقاء حقوق بشر کمک نمی کند، بلکه آن را 
قربانی اهداف سیاسی و خصمانه برخی کشورها 

علیه دیگر اعضای جامعه جهانی می کند.
دولت آلمان و برخی از دولت های غربی سهیم 
محاسبات  مبنای  بر  قطعنامه،  این  ارائه  در 
اشتباه و تحت فشار البی های سیاسی خاص 
های  رسانه  برخی  دروغین  های  خبرسازی  و 
معلوم الحال ضدایرانی، دچار خطای راهبردی 
کوته  این  داد  خواهد  نشان  زمان  گذر  و  شده 
نگری سیاسی به ضرر منافع آنها تمام خواهد 

شد.
علیه  اخیر  اغتشاشات  با  زمان  هم  متأسفانه 
ها،  پردازی  دروغ  ایران،  اسالمی  جمهوری 
رسانه  های  فضاسازی  و  نادرست  اطالعات 
و  پرداز  دروغ  خارجی  های  رسانه  توسط  ای 

سابقه  بی  بصورت  نیز،  ترور  و  اغتشاش  مروج 
و هدفمندی شکل گرفت و به قطعه ای مهم از 

جنگ ترکیبی علیه ایران تبدیل شد.
تصویب  به  ایران  علیه  ژنو  در  ای که  قطعنامه 
اطالعات  بکارگیری  مستقیم  نتیجه  رسید، 
نادرست برای پیش بردن اهداف ضدایرانی چند 
کشور معدود غربی در مجامع بین المللی است. 
اسالمی  جمهوری  ذیربط  مراجع  که  حالی  در 
رأفت  و  معترضان  با  مماشات  حداکثر  ایران 
بازداشت  اغتشاشگران  با  را  انسانی  و  اسالمی 
بخرج  زنان  با  را  تسامح  نهایت  بویژه  و  شده 
همسوی  های  دولت  و  آلمان  رژیم  اما  دادند، 
ادعاهای  سیاسی،  های  انگیزه  و  اهداف  با  آن 
دروغین و تحریک آمیزی را در ارتباط با نقض 
در  کودکان  حقوق  و  زنان  حقوق  بشر،  حقوق 
ایران مطرح کردند و در این رابطه حتی اقدامات 
هدفمند و برنامه ریزی شده گروههای خشونت 
طلب و تروریستی در کشته سازی را به حساب 
نیروهای حافظ نظم و امنیت جمهوری اسالمی 
بارها توسط  ادعاهایی که  ایران منظور کردند، 
تکذیب  مستدل  بطور  ایرانی  ذیربط  نهادهای 
گردیده است. در خصوص قطعنامه نشست ویژه 
و تشکیل سازوکاری توسط شورای حقوق بشر 
در خصوص تحوالت اخیر ایران نیز، جمهوری 
اسالمی ایران با نشست ویژه مخالف بود و آنرا 
بر اساس زمینه ها و علل برگزاری ۳4 نشست 
ویژه در مورد کشورها و موضوعات مختلف طی 
عادی  غیر  و  ناسازگار  کامال  گذشته،  سالهای 
این  قطعنامه  فلذا  دانست،  می  غیرضروری  و 

نشست را نیز کامال مردود می داند.
جمهوری اسالمی ایران با توجه به وجود کمیته 
و  امینی  مهسا  خانم  فوت  تحقیق  تخصصی 
همچنین وجود کمیته ملی تحقیق متشکل از 
نمایندگان مستقل  با مشارکت  و  دانان  حقوق 
تحوالت  با  ارتباط  در  و  آن  اصلی  ترکیب  در 
جدید  سازوکار  گونه  هر  تشکیل  کشور،  اخیر 
برای بررسی موضوعات دو ماه گذشته در ایران 
کشور  ملی  حاکمیت  نقض  و  غیرضروری  را 
را  این خصوص  در  محوله  مأموریت  و  دانسته 

به رسمیت نمی شناسد.

با صدور بیانیه ای از سوی وزارت خارجه؛

تهران قطعنامه ضدایرانی شورای حقوق بشر 
را مردود دانست


