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رهرب معظم انقالب اسالمی:

هفتم اسفندماه جاری،
حماسه حضور مردم در انتخابات رقم می خورد

صفحه 2

مردم با حضور آگاهانه در انتخابات، 
عکس خواست دشمن عمل کنند

انتخابات ۷ اسفند مظهر بیداری ملت و دفاع از نظام و 

استقالل و عزت ملی است و مردم با حضور همه جانبه و 

آگاهانه و همراه با بصیرت و دانایی در انتخابات، درست 

عکس خواست دشمن عمل کنند. افرادی که در داخل، 

با تخریب شورای نگهبان، با دشمن همصدایی می کنند 

بیشرت این افراد متوجه صحبت های خود نیستند و منی 

باید متوجه  آنها  اما  به خیانت کرد،  را متهم  آنها  توان 

نقشه  کردن  تکمیل  صدایی،  هم  این  نتیجه  که  شوند 

خطرناک دشمن است. یکی از اهداف جبهه استکبار، از 

زیرسوال بردن انتخابات، محروم کردن ملت های مسلامن 

دنیا از پدیده بی نظیر، بدیع و جذاب مردم ساالری دینی 

است، مجلس با تصویب قوانین، ریل گذار حرکت دولت و 

دستگاه اجرایی است بنابراین انتخاب منایندگان براساس 

بصیرت و آگاهی، در نحوه ریل گذاری حرکت کشور و 

جهت گیری آن بسیار تأثیرگذار است. اگر مجلس بدنبال 

رفاه مردم، عدالت اجتامعی، گشایش اقتصادی، پیرشفت 

علم و فناوری و استقالل و عزت ملی باشد، ریل گذاری 

اگر مجلس  اما  بود  این هدف ها خواهد  در جهت  آن 

جریان  حاکمیت  دنبال  به  و  امریکا،  و  غرب  مرعوب 

این جهت خواهد  در  او  ریل گذاری  باشد،  ارشافی گری 

بود و کشور را به مسیر بدبختی هدایت خواهد کرد. 

سخرنانی رهرب معظم انقالب در جمع مردم تربیز 

94/11/28

در دولت روحانی هر ماه 
5352 ایرانی شغلشان را

از دست داده اند
صفحه 4

ویژه کردستان

امام جمعه دهگالن:

ایجاد منطقه  آزاد بانه  مریوان  
هم به  جمع وعده های  توخالی  

دولت  پیوست 

انتخابات تجلی آرمان های نظام و انقالب در مشارکت مردم در متام مسائل اصلی مدیریتی و اجرایی کشور است.

عدم رشکت مردم در انتخابات این بهانه را به بیگانگان می دهد تا جمهوریت و اسالمیت نظام را زیر سوال بربند.

مناینــدگان مجلــس بــه علــت وجــود ایــرادات 

تجــاری  آزاد  منطقــه  ایجــاد  الیحــه  گوناگــون 

صنعتــی بانــه مریــوان را رد کــرده و ایــن هــم بــه 

جمــع وعده هــای توخالــی دولــت تدبیــر و امیــد 

مثــل تخصیــص یــک میلیــارد و ۶۰۰ میلیــون دالر 

از اعتبــارات صنــدوق توســعه ملــی بــه کردســتان 

و اختصــاص ۱۰۰۰ میلیــارد تومــان تســهیالت ویژه 

ــا  ــال از آنه ــک ری ــه ی ــد اســتان ک ــه بخــش تولی ب

ــت، پیوســت. تحقــق نیاف

تأثیرپذیــری  کردســتان،  تابنــاک  گــزارش  بــه 

سیاســی  منافــع  از  توســعه  برنامه ریزی هــای 

جناح هــای غالــب و قــدرت رانــت جویــان دو 

ــه  ــت ک ــرای برنامه هاس ــاک در اج ــی خطرن ویژگ

رونــد شــکوفایی همــه جانبــه را بــه انحــراف 

می کشــد و بــه جــای ایجــاد فرصــت آســایش 

بــرای همــگان زمینــه دسرتســی نامــرشوع عــده ای 

خــاص بــه منابــع کشــور، بیت املــال و حقــوق 

عامــه را فراهــم می کنــد.

سیاســی،  نهادهــای  حاکمیتــی،  نظام هــای 

ــام  ــد مت ــانه ای بای ــی و نظــام رس تشــکل های مدن

تــالش خــود را جهــت جلوگیــری از بــروز ایــن 

گیرنــد  کار  بــه  جامعــه  در  نامــرشوع  پدیــده 

زیــرا اگــر شــکل گیــرد دیگــر محــال اســت نابــود 

ــار  ــه بخشــی از رفت ــل ب ــا تبدی شــود و مــی رود ت

همگانــی و ســبب ایجــاد مافیاهــا شــود.

ــوان و  ــی مری ــاری صنعت ــه آزاد تج ــاد منطق ایج

ــی و  ــی، فن ــی، حقوق ــل قانون ــوز مراح ــه، هن بان

مالــی خــود را نگذرانــده بــود کــه امــواج تبلیغــات 

ــوش فلــک را  ــط دولتیــان گ و منت گــذاری توس

ــزرگ  ــان ب ــام را چن ــت نامت ــن حرک ــرد و ای ــر ک کَ

کردنــد انــگار کــه معجــزه ای بــزرگ بــرای زدودن 

غبــار عقــب ماندگــی از کردســتان رخ داده اســت 

ــتان در رده  ــور کردس ــده حض ــد روز آین ــا چن و ت

آخــر صنعــت، درآمــد رسانــه، اســتاندارد جــاده ای، 

نــرخ رشــد جمعیــت و تخصیــص بودجــه بــه 

ــادی  ــب اقتص ــه قط ــن منطق ــیده و ای ــان رس پای

ــود. ــا می ش ــوی دنی ــه و الگ خاورمیان

تبلیغاتــی،  مانــور  مــوج  ایــن  دیگــر  ســوی 

حــوزه  بویــژه  مجلــس  در  اســتان  مناینــدگان 

انتخابیــه مریــوان، ســقز و بانــه قــرار داشــتند، کــه 

بــا نصــب صدهــا بــر سفارشــی مزیــن بــه عکــس 

ــانه ها،  ــا رس ــراق ب ــر اغ ــای پ ــش، مصاحبه ه خوی

شــبکه های  در  پوشــانه  شــیک  حضورهــای 

تلویزیونــی و لبخندهــای ملیــح در ســخرانی های 

عمومــی نقــش خویــش در ایجــاد منطقــه آزاد را 

یــک نقــش بی بدیــل منایــش می دادنــد.

ــتند  ــش دالالن هس ــوج جنب ــن م ــر ای ــوی دیگ س

بــه  اقــدام  ایــن فرصــت  از  بــا اســتفاده  کــه 

تحــرکات ســودجویانه متنــوع کــرده و در تکاپــوی 

مردم از حق قانونی شرکت در انتخابات 
استفاده کنند

خواب کافی و ورزش
موجب کاهش بروز سکته می شود

بـه  انتخابـات  امـام جمعـه دهـگالن گفـت: رشکـت در 

معنـای واقعـی یک حـق قانونی و رشعی قلمداد می شـود 

کـه مـردم بایـد از آن اسـتفاده کننـد.

یداللـه محمـدی در خطبه هـای منـاز جمعـه   ماموسـتا 

انفعـال و  دهـگالن اظهـار داشـت: دشـمنان بـه دنبـال 

بایـد  امـا  انتخابـات هسـتند  در  مـردم  حضـور کم رنـگ 

بداننـد مـردم هوشـیار و آگاه ایـران اسـالمی بـار دیگـر، 

را متحیـر خواهنـد کـرد. بدخواهـان 

انتخابـات  برگـزاری  آسـتانه  اینکـه در  بـه  اشـاره  بـا  وی 

مجلـس خـرگان رهـری و مجلـس شـورای اسـالمی قـرار 

گرفته ایـم، از آحـاد مـردم برای رشکت در ایـن آئین دعوت 

اقشـار  افـزود:  و  آورد  عمـل  بـه 

مختلـف جامعـه بایـد از این حق 

قانونـی و رشعـی خود بـه بهرتین 

شـکل اسـتفاده کنند.

افـزود:  محمـدی  ماموسـتا 

انتخابات از نظـر رشعی و قانونی 

اسـت  بسـیار  اهمیـت  دارای 

بـه  نسـبت  نبایـد  کـس  هیـچ  و 

اسـالمی  ایـران  آینـده  رسنوشـت 

باشـد. بی تفـاوت 

وی بـر رضورت اسـتفاده از ایـن حـق قانونـی، رشعـی و 

اجتامعـی تاکیـد کـرد و بیـان داشـت: از موضـوع رشکـت 

در انتخابـات همـواره بـه عنـوان یک تکلیف یاد می شـود 

حـال آنکـه بایـد روی دیگـر مسـئله بـه عبـارت دیگر حق 

بـودن آن را هـم مـورد توجـه قـرار دهیم.

ماموسـتا محمـدی گفـت: اقشـار مختلـف مـردم بـه ایـن 

واسـطه در تعییـن رسنوشـت کشـور خـود به مـدت چهار 

سـال آینـده سـهیم و دشـمنان نظـام مقـدس جمهـوری 

اسـالمی ایـران بـه دنبـال در تنگنا قراردادن کشـور و ملت 

ما هسـتند.

ورزش  منظـم  طـور  بـه  کـه  افـرادی  می گوینـد:  محققـان 

می کننـد و خواب شـبانه کافـی دارند کمرت در معرض ریسـک 

بـروز سـکته قـرار دارنـد.

مطالعـه ای  در  نیویـورک  النگـون  پزشـکی  مرکـز  محققـان 

گسـرتده دریافتنـد از بیـن حـدود ۳۰۰ هـزار فـرد بزرگسـال 

تحـت مطالعـه، افـرادی کـه خـواب منظـم ۷ تـا ۸ سـاعت در 

طـول شـب داشـتند در مقایسـه بـا افـرادی که کمرت یا بیشـرت 

می خوابیدنـد ۲۵ درصـد کمـرت دارای فاکتورهـای بـروز سـکته 

بودند.

بیشـرتین میزان بروز سـکته در بین افرادی مشـاهده شـد که 

خـواب طوالنـی بیـش از ۸ سـاعت داشـتند. امـا افـرادی هـم 

کـه کمـرت از ۷ سـاعت در طـول شـب می خوابیدنـد دارای این 

ریسـک مضاعـف بودند.

بـه گفتـه محققـان، یافته های ایـن مطالعه بیانگـر این مطلب 

اسـت کـه بایـد بیشـرت بـر اهمیـت خـواب در ریسـک بـروز 

سـکته تاکید شـود.

رسپرسـت تیـم تحقیق، می گوید: شـواهد تحقیقاتی ما نشـان 

می دهـد کـه بـرای داشـن یـک سـبک زندگـی سـامل، خـواب 

کافـی سـومین سـتون این رکـن در کنـار رژیم غذایـی متعادل 

و ورزش منظـم اسـت.

بـه گفتـه ایـن محققـان، کلیه هـا، قلـب و مغز در طـول مدت 

کافـی  خـواب  شـام  اگـر  حـال  می کننـد.  کار  کمـرت  خـواب 

نداشـته باشـید، کاهـش در عملکرد کاری این انـدام هم اتفاق 

منی افتـد. از ایـرو کمبـود خـواب می توانـد تاثیـر مسـتقیمی 

بـر عـروق و قلب داشـته باشـد. در مـورد افراد پرخـواب هم، 

خـواب بیـش از حـد بـا کاهـش فعالیـت در طـول روز مرتبط 

اسـت. ایـن تیـم تحقیـق دریافتـه اسـت کـه تلفیـق عـادات 

خـواب خـوب و ورزش منظـم با کاهش متعاقب ریسـک بروز 

سـکته مرتبط اسـت.

روزنامــه جــوان، پــل ارتباطــی مخاطبــان بــرای پیگیــری مشــکالت آن هاســت. مخاطبــان می تواننــد درخواســت ها، پیشــنهادات، انتقــادات 
و مشــکالت خــود را از ســاعت 10 تــا 12 هــر روز )بجــز روزهــای تعطیــل( بــا شــماره تلفــن 08733292260 دفتــر نمایندگــی روزنامــه جــوان 

در اســتان کردســتان اعــالم کننــد.
روزنامهجوانضمنانتشاردرخواستهایمخاطبان،آنهارابهدستگاههاياجراييذيربطارجاعميدهدودرصورتدريافتپاسخ،آنرامنتشرميکند.

»جوان« پل ارتباطی مخاطبان و مسئوالن
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اســتان  املقــدس  بیــت  ســپاه  فرمانــده 

کردســتان بــا تاکیــد بــر اینکــه بایــد هــدف 

ــردم  ــری م ــور حداک ــرای حض ــالش ب اول ت

در صحنــه انتخابــات باشــد گفــت: اهمیــت 

ــی  ــت حت ــه ای اس ــه گون ــات ب ــن انتخاب ای

ــد  ــول ندارن ــم قب ــام را ه ــه نظ ــرادی ک اف

بایــد در صحنــه حضــور داشــته باشــند چــرا 

کــه ایــن حرکــت، عظمــت کشــور را در 

صحنــه بین املللــی نشــان می دهــد.

بــه گــزارش جــوان، رسدار محمدحســین 

ــش نهضــت روشــنگری در  ــی در هامی رجب

ــور در  ــت حض ــر اهمی ــد ب ــا تاکی ــروه ب ق

ــور  ــگان در حض ــش نخب ــه نق ــات، ب انتخاب

حداکــری مــردم اشــاره کــرد و خطــاب 

ــان افــزود: شــام نخبــگان می توانیــد  ــه آن ب

الهام بخــش جامعــه باشــید و می توانیــد 

انسـان در چنـد دهـه اخیـر بـه طـور حتـم 

ثابـت کـرده موجـودی کامـال مـر اسـت، 

تـا آنجـا کـه بقـای  خـود را نیـز بـه  خطـر 

در  زبالـه  تـن  صدهـا  تولیـد  می انـدازد، 

حیوانـات،  شـکار  جنگل    هـا،  تخریـب  روز، 

اسـتفاده نادرسـت از منابع آبـی و هـزاران 

ایـن  مـورد کوچـک وبـزرگ دیگـر گویـای 

اسـت. موضـوع 

از  را  سـبقت  گـوی  زبالـه،  روزانـه  تولیـد 

ایـن  اسـت،  گرفتـه  شهرنشـینی  توسـعه 

بـدون  انسـان ها  اجتـامع  یعنـی  پدیـده 

افزایـش تعـداد جمعیـت نیز هرروز بیشـرت 

می کننـد. تولیـد  زبالـه  قبـل  روز  از 

در گذشـته تولیـد زبالـه روسـتایی بـه دلیل 

نبـود بسـته بندی موادغذایـی و تـازه بـودن 

محصـوالت باعـث گردیـده بـود کـه رسانـه 

و  کمرتبـود  روسـتایی  زباله هـای  تولیـد 

نامرئـی  بتـوان گفـت یـک فرهنـگ  شـاید 

روسـتاها  بـر  غذایـی  مـواد  مـرف  در 

حاکـم بـود امـا اکنـون ایـن مهـامن کثیـف 

منی شناسـد. روسـتا  و  شـهر  وناخوانـده، 

تولیـد زبالـه محصـول متـدن اسـت امـا آیـا 

در اسـتانی کـه صنعـت آنچنـان پیرشفت و 

تولیـدی نـدارد ایـن حجـم از زبالـه منطقی 

کار  کـه  نرسـیده  آن  وقـت  آیـا  و  اسـت؟ 

عملـی و بنیـادی بـرای کنـرتل، مدیریـت و 

بازیافـت ایـن "طـالی کثیـف" انجـام شـود 

و همگـی چـرخ فرسـوده طبیعـت ومحیـط 

زیسـت را یـاری دهیـم تـا رسیع تـر بچرخد 

؟!

در سـال های اخیـر محیـط زیسـت اسـتان 

و  بـوده  زیـادی  تهدیـدات  گریبان گیـر 

بـر  محکـم  تازیانه ایـی  شـهری  زباله هـای 

پیکـر نیمه جـان طبیعـت و محیـط شـهری 

ایـن اسـتان اسـت و بی شـک مـردم سـهم 

عظیمـی در ایـن البیرنـت کـور و بی انتهای 

آلودگـی و تخریـب محیـط زیسـت دارنـد.

طالیی که در سطل اشغال شامست

شـهرداری  بازیافـت  سـازمان  مدیرعامـل 

سـنندج بـا اشـاره بـه تولیـد روزانـه ۳۵۰ تـا 

۳۷۰ تـن زبالـه )بسـته بـه اعیـاد و روزهای 

خـاص( در سـنندج، می گویـد: از این مقدار 

در  تـن  تـا۱۲۰   ۱۰۰ حـدود  فقـط  زبالـه 

بـه کـود  تبدیـل  بازیافـت می شـود و  روز 

کمپوسـت یاکـود آلـی و ارگانیـک می شـود 

کـه قابـل جایگزینـی به جای کود شـیمیایی 

ـخبر

حضور مردم در انتخابات عظمت کشور 
را در صحنه بین المللی نشان می دهد

محیط  زیست، خسته از »زباله«

ــات وارد  ــه انتخاب ــه صحن ــز ب دیگــران را نی

ــد. کنی

بــه  انتخابــات  اهمیــت  وی،  گفتــه  بــه 

گونــه ای اســت حتــی افــرادی کــه نظــام را 

هــم قبــول ندارنــد بایــد در صحنــه حضــور 

حرکــت  ایــن  کــه  چــرا  باشــند  داشــته 

عظمــت کشــور را در صحنــه بین املللــی 

می دهــد. نشــان 

ــراد  ــروز اف ــرد: ام ــح ک ــی تری رسدار رجب

ــم  ــه رژی ــا از جمل ــه دشــمنان م وابســته ب

آل ســعود نیــز تحــرکات بســیاری دارنــد و 

ــالمی  ــالب اس ــت انق ــه ای از عظم ــه گون ب

ــری را  ــگ و درگی ــه جن ــده اند ک ــر ش متحی

بــه دیگــر کشــورهای اســالمی کشــانده اند.

وی ادامــه داد: از طرفــی خــوی اســتکباری 

ــود دارد و  ــان وج ــز همچن ــا نی آمریکایی ه

ست. ا

بـه گفته »سـیروان غفوری«، کودکمپوسـت 

در سـال اول بـه صـورت رایـگان در اختیـار 

درسـال های  و  می گیـرد  قـرار  کشـاورزان 

از  تومـان   ۳۰ کیلوگـرم  هـر  ازای  بـه  بعـد 

می شـود. دریافـت  خریـدار 

درختـان  بـرای  کـود  می گوید:ایـن  وی 

بسـیار مناسـب اسـت امـا بـه دلیـل وجـود 

مقـداری ناخالصـی در کود کمپوسـت،برای 

سـبزی کاری، شـالی کاری ونهال کاری مناسب 

گرانـول  کـود  تولیـد  بـا  بـزودی  و  نیسـت 

محقـق  نیـز  امـر  ایـن  بازیافتـی  مـواد  از 

بـرای  را  بازیافتـی  کودهـای  کـه  می شـود 

مـوارد دیگـر هـم اسـتفاده کنیـم.

بـرای  زباله هـا  تفکیـک  می افزایـد:  وی 

کارکنـان این کارخانه، کار وقت گیر، سـخت 

و بسـیار خطرناکـی اسـت، امیـد داریـم بـا 

تفکیـک  آینـده  در  برنامه ریزی هـا  انجـام 

زبالـه از مبـدا و تفکیـک زبالـه  تروخشـک 

در همـه منـازل فرا گیـر شـود.

اظهـار  زبالـه  دفـن  خصـوص  در  غفـوری 

می کنـد: دفـن زبالـه در اسـتان بـه صـورت 

الزم،  فنس کشـی های  و  اسـت  بهداشـتی 

انجـام شـده تـا از ورد حیوانـات و همچنین 

آتـش سـوزی های احتاملـی در آن جلوگیری 

شـود و در نهایـت این زباله ها آهک پاشـی 

و دفـن می شـوند.

 ۲۰ شـعاع  تـا  شـهرداری  می ا  فزایـد:  وی 

شـهر  اطـراف  زباله هـای  از  کیلومـرتی 

سـنندج را نیـز جمـع آوری می کنـد و متـام 

روسـتاهای اطـراف سـد قشـالق را نیـز زیر 

پوشـش خـود قـرار داده تا با کنرتل مناسـب 

آب هـای  بـه  شـیرابه،  یافـن  راه  از  مانـع 

آب  شـدن  آلـوده  درنتیجـه  و  زیرزمینـی 

شـویم. سدقشـالق 

وی در زمینـه ترویـج  فرهنـگ عمومـی و 

حفاظـت از محیـط زیسـت در ایـام نـوروز 

نایلـون  و  فرهنگـی  بسـته های  توزیـع  بـه 

جهـت بازگردانـدن زبالـه بـه داخـل شـهر 

بـا  روز طبیعـت  در  گفـت:  و  کـرد  اشـاره 

بـا  رابطـه  در  محیطـی  تبلیغـات  انجـام 

مدیریت پسـامند و بهداشـت محیط شاهد 

باشـیم. بیـن مـردم  فرهنگسـازی در 

مدیریـت  و  فرهنگ سـازی  رضورت 

خانگـی پسـامندهای 

مدیریـت  در  اساسـی  نقـش  زنـان 

کـه  تاجایـی  دارنـد  خانگـی  پسـامندهای 

بـا خریـد بـه موقـع ومدیریـت شـده مـواد 

غـذا  پخـت  در  ارصاف  عـدم  و  غذایـی 

می تواننـد حجـم زبالـه تولیـد شـده خانگی 

کـه یکـی از مهم تریـن خروجی هـای تولیـد 

دهنـد. کاهـش  را  اسـت  زبالـه 

آمـوزش کـودکان و فرهنگ سـازی مناسـب 

اینکـه هرکـس وظیفـه دارد  در مـدارس و 

شـهر خـودرا نظافـت کنـد قطعـا در فرایند 

نیسـت. بی تاثیـر  فرهنگ سـازی 

محمـد ح، یـک پاکبـان اسـت، او می گویـد" 

کار مـا شـب و روز منی شناسـد هیچوقـت 

نظافـت  آنـرا  کـه  منطقـه ای  ندیـده ام 

می کنـم عـاری از زبالـه باشـد مـردم خیلـی 

راحـت کیسـه زباله خـود را از پنجره بیرون 

می اندازنـد و کیسـه پـاره می شـود و کار ما 

را نیـز دو برابـر می کننـد.

او از مـردم گلـه دارد و می گویـد خیلـی کم 

تذکـر  فرزنـدش  بـه  مـادری  می آیـد  پیـش 

دهد اشـغال هایش را در سـطل زباله بریزد. 

نوعـی غـرور و تکـر بیجـا در مـردم اسـت 

کـه بـه خـود اجـازه می دهند خانه هایشـان 

متییـز باشـد ولـی بیـرون از خانه، هـر جا را 

کثیـف کننـد مهم نیسـت.

سیاســت کالن آنــان بــرای مقابلــه بــا نظــام 

مقــدس جمهــوری اســالمی بــه صــورت 

ــود. ــال می ش ــگی دنب همیش

ــا  ــده ســپاه بیت املقــدس کردســتان ب فرمان

ــری  ــم ره ــام معظ ــات مق ــه بیان ــاره ب اش

خطــاب بــه افرادی کــه دل در گرو دوســتی 

ــا آمریــکا دارنــد، گفــت: افــرادی کــه بــه  ب

ــه  ــتند و ب ــکا هس ــا آمری ــتی ب ــال دوس دنب

فرمــوده مقــام معظــم رهــری می خواهنــد 

دل بــه اجانــب بســپارند و خــود را کــم 

ببیننــد بایــد بداننــد کــه دوســتی بــا آمریکا 

رسانجامــی جــز نابــودی نخواهــد داشــت.

کــرد  تــالش  بایــد  بنابرایــن  افــزود:  وی 

ــای  ــای صندوق ه ــد در پ ــوری قدرمتن حض

رأی داشــت و بــا مشــارکت بــاال و حضــور 

حداکــری در برابــر دشــمنان ایســتاد.

ــان اینکــه بایــد تحــرک  ــا بی رسدار رجبــی ب

ویــژه و انــرژی مثبــت را بــه جامعــه تزریق 

منــود، گفــت: بایــد ایــن انــرژی بــه گونــه ای 

باشــد کــه همــه آحــاد جامعــه در انتخابات 

ســخنان  ادامــه  در  وی  کننــد.  رشکــت 

ــزوم انتخــاب اصلــح،  ــر ل ــا تاکیــد ب خــود ب

ــد ســوابق افــرادی کــه در  اظهــار کــرد: بای

انتخابــات رشکــت منوده انــد مــورد بررســی 

قــرار گیــرد و تــالش شــود تــا افــرادی خــوش 

ــام  ــالب و نظ ــرو انق ــه دل در گ ــابقه ک س

ــد، انتخــاب شــوند. دارن

بایــد  اینکــه  بیــان  بــا  رجبــی  رسدار 

را  رهــری  معظــم  مقــام  راهکارهــای 

مــورد توجــه قــرار داد افــزود: بایــد فــردی 

انتخــاب شــود کــه در صحنه هــای حســاس 

ــی خــود را نشــان داده  ــه خوب و ســخت ب

باشــد و حضــوری فعــال داشــته باشــد.

وی افــزود: حضــور گســرتده و انتخــاب 

فــردی اصلــح قــدرت سیاســی و امنیتــی 

ــد  ــاال خواه ــی ب ــای بین امللل را در عرصه ه

ــرد. ب

ایــن فرمانــده نظامــی بــا بیــان اینکــه 

دشــمن بــه دنبــال از بیــن بــردن مانــدگاری 

انقــالب اســت، گفــت: دشــمنان امــروز نیــز 

ــم  ــال تحری ــه دنب ــرتده ب ــات گس ــا تبلیغ ب

ــالب  ــدگاری انق ــا مان ــتند ت ــات هس انتخاب

ــد. ــن برن ــالمی را از بی اس

بــه گفتــه وی، ایجــاد تردیــد در مســائل 

ــودی  ــا هــدف ناب رسنوشــت ســاز کشــور ب

اقدامــات  جملــه  از  مــردم  ملــی  عــزم 

دشــمنان اســت کــه بایــد بــا رشکــت متامــی 

ــاب  ــا انتخ ــات و ب ــردم در انتخاب ــاد م آح

ــرد. ــود ک ــمنان را ناب ــداف دش ــح اه اصل

فهرســت های  ارائــه  بــه  اشــاره  بــا  وی 

انتخاباتــی توســط افــرادی کــه دل در گــرو 

آمریــکا دارنــد، افــزود: نفــوذ در ابعــاد 

نظــام از طریــق ارائــه فهرســت انتخاباتــی 

بــا اســتفاده از افــرادی کــه دل در گــرو 

ــد از دیگــر اهــداف دشــمنان  ــکا دارن آمری

ــت. اس

ــا بصیــرت  رسدار رجبــی ادامــه داد: بایــد ب

فــردی را انتخــاب کــرد کــه بــا مصالــح 

اســالمی  انقــالب  اهــداف  بــا  و  کشــور 

ســازگاری داشــته باشــد.

مدیریت زباله های عفونی

در دسـته بندی زباله هـا چهارگـروه عمـده 

نقـش دارنـد؛ زباله هـای شـهری، صنعتـی، 

خطرنـاک وزباله هـای بیامرسـتانی، کـه در 

ایـن میـان زباله های بیامرسـتانی یـا عفونی 

هسـتند  برخـوردار  بیشـرتی  اهمیـت  از 

و ایـن حجـم از زبالـه عفونـی کـه شـامل 

زایـدات تیـز و برنـده، ضایعـات پانسـامنی 

جـوارح  و  اعضـای  و  بافـت  و  دارویـی  و 

بـدن هسـتند بایـد در رشایطـی اسـتاندارد 

انتشـار  از  تـا  دفـن و معدوم سـازی گـردد 

انسـان  و  بـاد  حیوانـات،  توسـط  آلودگـی 

جلوگیـری شـود. مدیـرکل حفاظـت محیـط 

زیسـت اسـتان کردسـتان در رابطه با میزان 

زباله هـای عفونـی اسـتان می گویـد: روزانه 

و  عفونـی  زبالـه  تـن   ۲ اسـتان حـدود  در 

تولیـد می شـود و در سـنندج  بیامرسـتانی 

حـدود 9۵۰ کیلوگـرم در روز اسـت.

در  ریاضی فـر«،  »عبدالوحیـد  گفتـه  بـه 

اسـتان  درسـطح  موجـود  بیامرسـتان   ۱۶

تفکیـک  از  پـس  عمومـی  زباله هـای 

و  ظـروف  در  مختلـف  بخش هـا ی  در 

سـپس  و  جمـع آوری  مشـخص  کیسـه های 

داده  انتقـال  بی خطرسـازی  بخـش  بـه 

. ند می شـو

بـا  عفونـی  پسـامندهای  می ا   فزایـد:  وی 

دسـتگاه هیدروکالو واتوکالو بی خطرسـازی 

و سـپس بـه مراکـز دفـن زباله انتقـال داده 

احتاملـی  خطـر  هرگونـه  از  تـا  می شـوند 

بـرای اشـخاص دیگـر جلوگیـری شـود.

وی می گویـد: اگـر روی ایـن نـوع زباله هـا 

در  و  نگیـرد  صـورت  عملیاتـی  هیچگونـه 

محیط رها شـوند موجـب انتقال عفونت ها 

و  می شـود  افـراد  در  مختلـف  امـراض  و 

و  امـراض هزینه بـردار  ایـن  کـردن  درمـان 

جـران ناپذیـر خواهـد بـود.

آیـا  کـه  سـوال  ایـن  بـه  پاسـخ  در  وی 

معدوم سـازی  و  دفـع  بـر  کافـی  نظـارت 

زباله هـا وجـود دارد، گفـت: مـوارد مرتبـط 

دیگـر  همچـون  پزشـکی  پسـامندهای  بـا 

کارگـروه  پسـامندها در جلسـات مختلـف 

مطـرح  اسـتان  و  شهرسـتان ها  پسـامند 

پیگیـری  و  گرفتـه  قـرار  بررسـی  مـورد  و 

ایـن  در  کافـی  نظـارت  قطعـا  می شـوند، 

پزشـکی  علـوم  دانشـگاه  توسـط  بخـش 

واداره کل حفاظـت محیـط زیسـت انجـام 

. می شـود

فرمانده سپاه بیت المقدس:

سیده الهه الیاسی

رفتار نامزدها و فعاالن سیاسی رصد 
می شود

رئیـس هیئـت نظـارت بـر انتخابـات اسـتان کردسـتان 

گفـت: رفتـار نامزدهـا و فعاالن سیاسـی در این مدت 

باقی مانـده تـا انتخابـات را رصـد می کنیـم.

بهـروز مهتابـی در نشسـت فعاالن سیاسـی بـا مناینده 

ولـی فقیه در کردسـتان افـزود: در مـوارد الزم پرونده 

تخلفـات رسـیدگی و چـه بسـا در آخریـن لحظـات 

منجـر بـه رد صالحیـت نامزدی شـود.

وی گفـت: بخـش عظیـم نظارت هـا از سـوی اقشـار 

مختلـف مـردم کـه زیـر نظـر هیئـت نظـارت فعالیت 

انجـام می شـود. می کننـد، 

تبلیغات انتخاباتی در سنندج قربانی 
گرفت

از  یکـی  تبلیغاتـی  بـر  نصـب  حیـن  در  فـردی 

و  دیوانـدره  سـنندج،  منایندگـی  حـوزه  کاندیداهـای 

کامیـاران در سـنندج دچـار برق گرفتگـی شـد و جـان 

داد. دسـت  از  را  خـود 

فـردی در حیـن نصـب داربسـت فلـزی بـر تبلیغاتـی 

سـنندج،  منایندگـی  حـوزه  کاندیداهـای  از  یکـی 

دیوانـدره و کامیـاران در محلـه تقتقـان سـنندج دچار 

شـد. وی  مـرگ  و  برق گرفتگـی 

موحـد امان اللهـی رئیـس سـتاد انتخابـات شهرسـتان 

سـنندج بـا تاییـد ایـن موضـوع، گفـت: ایـن فـرد در 

حیـن نصـب داربسـت فلـزی بوده کـه میله فلـزی به 

سـیم های تیـر بـرق برخـورد می کنـد و موجـب مـرگ 

ایـن شـخص می شـود.

رقابت 3200 نفر برای کسب پروانه 
اشتغال مهندسی در کردستان

رئیس اداره نظام مهندسـی و مقررات ملی سـاختامن 

اداره کل راه و شهرسـازی کردسـتان گفت: آزمون ورود 

بـه حرفه مهندسـان همزمان با رسارس کشـور روزهای 

۲9 و ۳۰ بهمـن سـال جـاری بـا رقابـت بیـش از سـه 

هـزار و ۵۰۰ نفر در کردسـتان برگزار شـد.

صالح الدیـن قریشـی بـا بیـان اینکـه ایـن آزمـون در 

رسارس کشـور برگـزار می شـود، افـزود: ایـن آزمون در 

اسـتان کردسـتان نیـز بـا حضور سـه هـزار و ۲۷۱ نفر 

و در دو مقطـع کاردانـی و کارشناسـان و معـامران 

تجربـی برگزار شـد.

5 کاندیدا، سهم جامعه زنان 
کردستان از 78 کاندیدای مجلس

از ۸۸ نفر از کاندیداهای اسـتان کردسـتان، ۵ زن خود 

را بـرای کارزار انتخابـات 94 آماده کرده اند .

اسـتان کردسـتان در مجلس شورای اسـالمی ۶ مناینده 

دارد کـه ۸۸ نفـر از کاندیداهـای ثبت نـام شـده وارد 

مرحلـه اصلـی رقابت شـده اند.

سـنندج،  انتخابیـه  حوزه هـای  در  تعـداد  ایـن  از 

دیوانـدره و کامیـاران ۳۳ مـرد و دو زن، مریـوان و 

رسوآبـاد ۱۸ مـرد و یـک زن، قـروه و دهـگالن هفـت 

مـرد، سـقز و بانـه 9 مـرد و یـک زن و بیجـار نیـز ۱۶ 

مـرد و یـک زن رقابـت می کننـد.

2500 نیرو امنیت برگزاری انتخابات 
در کردستان را تضمین می کنند

جانشـین انتظامـی اسـتان کردسـتان از به کارگیـری ۲ 

هـزار و ۵۰۰ نیـروی دسـتگاه انتظامـی و امنیتـی در 

انتخابـات پیـش رو خـر داد و گفـت: بخـش عمـده ای 

از ایـن نیروهـا از بسـیج و سـپاه تامیـن شـده اند.

رسهنـگ جعفـر آژنـگ تریـح کـرد: از همیـن حـاال 

بـا تعامـل و همـکاری بیـن اعضـای شـورای تامیـن به 

اسـتان  در  انتخابـات  امنیـت  بحـث  پکیجـی  عنـوان 

نیروهـا  بـه  الزم  آموزش هـای  اسـت.  شـده  بسـته 

بـا فرمانداری هـا،  داده شـده و هامهنگی هـای الزم 

بخش هـا و دهیاری هـای سـطح اسـتان صـورت گرفته 

ست. ا

زبان ُکردی به سرویس ترجمه گوگل 
اضافه شد 

رسویـس ترجمـه گـوگل ۱۳ زبان از جمله زبـان کُردی 

را بـه ترجمه هـای فهرسـت زبانـی خود اضافـه کرد و 

شـامر زبان هـای ایـن مرتجم بـه رقم ۱۰۳ رسـید.

رسویـس ترجمـه گـوگل ۱۳ زبان از جمله زبـان کُردی 

را بـه ترجمه هـای فهرسـت زبانـی خود اضافـه کرد و 

شـامر زبان هـای ایـن مرتجم بـه رقم ۱۰۳ رسـید.

بـه  زبـان   ۱۳ کـردن  اضافـه  بـا  حـاال  گـوگل   مرتجـم 

فهرسـت زبان هـای خـود می توانـد به شـام کمک کند 

بـا افـراد بیشـرتی در ارتبـاط باشـید و شـام می توانیـد 

بـا افـرادی از اتیوپـی تـا قرقیزسـتان چـت کنیـد.

حـوزه هـری انقالب اسـالمی اسـتان کردسـتان دومین 

اسـاتید  حضـور  بـا  را  کردسـتان  نقاشـی  دوسـاالنه 

اسـتاد  و  آغداشـلو«  »آیدیـن  اسـتاد  برجسـته کشـور 

»دکـرت مرتضـی گودرزی دیبـاج« و بـا تجلیـل از اسـتاد 

»احمـد خلیلی فـرد« اسـفندماه 94 در سـنندج برگـزار 

می کنـد.

رئیـس حـوزه هـری اسـتان کردسـتان اظهـار داشـت: 

و  هـری  اسـتان  یـک  عنـوان  بـه  کردسـتان  اسـتان 

هـری  زمینه هـای  متامـی  در  خوشـبختانه  فرهنگـی 

از جایـگاه واالیـی در عرصـه هـر کشـور برخـوردار 

اسـت و امـروز بسـیاری از هرمنـدان اسـتان در رده 

و شـناخته  گرفتـه  قـرار  اول کشـور  هرمنـدان طـراز 

می باشـند. شـده 

امیـن مـرادی در ایـن خصـوص افـزود: آنچه کـه ما در 

سـایه توجه ویژه نظام مقدس جمهوری اسـالمی ایران 

بـه اعتـالی فرهنـگ و هر کشـور مشـاهده می مناییم، 

در اسـتان کردسـتان بدلیل پتانسـیل های موجود، ذوق 

و اسـتعداد و تـالش و مامرسـت هرمندان منود بسـیار 

باالیـی را داشـته و خوشـبختانه در متامـی بخش هـای 

هـری، هرمنـدان توامنند و صاحب سـبک کـه با تعهد 

بـه ارزش هـای انسـانی، اسـالمی و ایرانـی و بکارگیـری 

سـنت های فرهنگـی منطقـه بـه خلـق اثـر می پردازند 

کـه موفقیت هـای حاصلـه ایـن هرمنـدان خـود مؤیـد 

ایـن امر اسـت.

از  یکـی  گفـت:  کردسـتان  نقاشـی  دوسـاالنه  دبیـر 

بخش هـای هـری کـه خوشـبختانه بـا حضـور اسـاتید 

مطرحـی چـون »دکـرت هـادی ضیاءالدینـی«، »فردیـن 

»جمشـید  ضیاءالدینـی«،  »مهـدی  صادق ایوبـی«، 

مطـرح  هرمنـدان  از  دیگـر  بسـیاری  و  پـرآوازان« 

رشـد قابـل توجهـی داشـته اسـت هـر نقاشـی اسـت 

کـه دو سـال گذشـته اولیـن دوسـاالنه آن بـه منظـور 

پیشکسـوت  هرمنـدان  همگرایـی  و  هم اندیشـی 

و  گردیـد  برگـزار  خوبـی  بسـیار  باکیفیـت  جـوان  و 

انشـاءالله بـا همیـن هـدف و همچنیـن بررسـی رونـد 

فعالیتـی هرمنـدان نقاش اسـتان در دو سـال گذشـته، 

از ۱۰ تـا ۲۰ اسـفند مـاه 94 و با حضور اسـاتید توامنند 

کشـوری دومین دوسـاالنه نقاشی کردسـتان در سنندج 

می گـردد. برگـزار 

 مـرادی بـا تقدیـر و تشـکر از اسـاتید مدعـو اسـتاد 

»آیدیـن آغداشـلو« و »اسـتاد مرتضـی گودرزی دیبـاج 

اسـتان  هـری  حـوزه  دعـوت  گشـاده  روی  بـا  کـه   »

کردسـتان را قبـول منودنـد، گفـت: بـه رسـم قدردانـی 

از هرمنـدان و اسـاتید نام آور کردسـتان کـه در اعتالی 

جایـگاه اسـتان در بخـش هـر ایفـای نقـش داشـته اند 

در ایـن دوسـاالنه و با حضور اسـاتید مدعو، هرمندان 

و مردم هردوسـت اسـتان، از سـال ها تالش و کوشـش 

احمـد  »اسـتاد  کشـور  و  اسـتان  برجسـته  اسـتاد 

خلیلی فـرد« تجلیـل خواهیـم منـود.

رئیـس حـوزه هـری اسـتان کردسـتان ضمـن دعـوت 

مجـدد از هرمنـدان کردسـتان جهـت حضـور در ایـن 

جشـنواره، تریـح کـرد: هرمندان عزیـز جهت حضور 

در ایـن دوسـاالنه تا پایان ۵ اسـفندماه  فرصت ارسـال 

آثـار خـود بـه دبیرخانـه جشـنواره واقـع در سـنندج، 

خ فلسـطین، روبـروی فرمانداری سـنندج، حوزه هری 

کردسـتان را دارنـد.

برگزاری دومین دوساالنه
نقاشی کردستان در سنندج

به همت حوزه هنری کردستان صورت می گیرد
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بافــن کاله از ایــن منــد پوســیده بــرای گذاشــن بــر رس 

ــتند. ــردم هس م

ــن  ــادی ای ــرد انتق ــا رویک ــده ای ب ــدا ع ــامن ابت در ه

موضــوع را نگریســتند و آن را بیشــرت یــک مانــور 

آرا  جــذب  و  مــردم  نظــر  جلــب  بــرای  سیاســی 

انتخابــات مجلــس و خــرگان دانســتند و دالیلــی مثــل 

ــود زیرســاخت هایی مثــل زمیــن، جــاده، راه آهــن،  نب

فــرودگاه، نگرفــن موافقــت ســازمان جنگل هــا و مراتع 

و ســازمان محیــط زیســت و عــدم وجــود مصوبــه 

مجلــس بــرای آن می آوردنــد امــا مــوج تبلیغــات 

ــود کــه جــرأت طــرح  ــاال ب ــان ب ــات چن کاذب و اغراق

ــت. ــا گرف ــوع را از آنه موض

تــا اینکــه نوبــت بــه تصمیم مجلــس رســید و منایندگان 

ــون آن را  ــکال گوناگ ــرادات و اش ــود ای ــت وج ــه عل ب

ــی  ــع وعده هــای توخال ــه جم ــن هــم ب ــرده و ای رد ک

دولــت تدبیــر و امیــد مثــل مفــاد بیانیــه ۱۰ مــاده ای 

اقــوام و اقلیت هــا، تخصیــص یــک میلیــارد و ۶۰۰ 

ــه  ــی ب ــارات صنــدوق توســعه مل میلیــون دالر از اعتب

کردســتان در ســفر دکــرت نوبخــت و اختصــاص ۱۰۰۰ 

میلیــارد تومــان تســهیالت ویــژه بــه بخــش تولیــد 

اســتان در ســفر دکــرت روحانــی کــه یــک ریــال از آنهــا 

تحقــق نیافــت، پیوســت.

در قالب یک کاروان

2600 دانش آموز سقزی به 
اردوی راهیان نور اعزام شدند

جانشــین فرمانــده ســپاه ســقز از اعــزام ۲ هــزار و ۶44 

دانش آمــوز ســقزی در قالــب کاروان راهیــان نــور بــه 

ــدای  ــرب کشــور از ابت ــوب و غ ــی جن مناطــق عملیات

امســال تاکنــون خــر داد.

رسهنــگ حق رضــا نادرپنــاه در مراســم اعــزام ۳۰۸ 

ــه مناطــق عملیاتــی  دانش آمــوز دبیرســتانی ســقزی ب

ــور  ــان ن ــای راهی ــرد: اردوه ــار ک ــور اظه ــوب کش جن

ــار و  ــگ ایث ــظ فرهن ــج و حف ــی در تروی ــش مهم نق

شــهادت دارد.

وی افــزود: از اول امســال تاکنــون ۲ هــزار و ۶44 

راهیان نــور  کاروان  قالــب  در  ســقزی  دانش آمــوز 

ــزام  ــوب و غــرب کشــور اع ــی جن ــه مناطــق عملیات ب

و بــا شــهدا و آرمان هــای امــام راحــل تجدیــد میثــاق 

کرده انــد.

جانشــین فرمانــده ســپاه ســقز اعــالم کــرد: ایــن 

بــه مــدت  دانش آمــوزان در قالــب هفــت کاروان 

ــد  ــوب کشــور بازدی ــی جن ســه روز از مناطــق عملیات

. می کننــد

ــر،  ــا، امدادگ ــن کاروان ه ــرد: در ای ــار ک ــاه اظه نادرپن

راوی، روحانــی و پزشــک خواهــر همــراه دانش آمــوزان 

خواهنــد بــود.

با حضور 300 قاری

بزرگترین آزمون سراسری حفظ 
قرآن در مریوان برگزار می شود

ــت:  ــوان گف ــه مری ــور خیری ــاف و ام ــس اداره اوق رئی

نیمــه اول اســفندماه جــاری بزرگرتیــن آزمــون رسارسی 

حفــظ قــرآن در ایــن شهرســتان بــا حضــور ۳۰۰ قــاری 

ــود. ــزار می ش ــرآن برگ ق

وی بــا اشــاره بــه اینکــه ســتاد طــرح تربیــت حافظــان 

ــرده  ــاز ک ــت رســمی خــود را  آغ ــاه 9۰  فعالی از تیرم

آزمــون  و شــفاهی  کتبــی  افــزود: مرحلــه  اســت، 

رسارسی طــرح تربیــت حافظــان حفــظ قــرآن بــه 

عنــوان بزرگرتیــن رویــداد حفــظ قــرآن در کشــور بــه 

ــد. ــد ش ــزار خواه ــاه برگ ــفند م ــته در اس روال گذش

وی اســتقبال قرآن آمــوزان را از ایــن کالس هــا در طــول 

ــون رسارسی  ــت: آزم ــرد و گف ــی ک ســال خــوب ارزیاب

ــنین  ــرآن و در س ــظ ق ــته حف ــرآن در ۱۱ رش ــظ ق حف

ــا  ۳۱  ــان ب ــرادران همزم ــن خواهــران و ب ــف بی مختل

اســتان دیگــر کشــور برگــزار خواهــد شــد.

ــرآن  ــی ق ــظ موضوع ــون حف ــه داد: آزم ــق ادام  محق

کریــم در قالــب طــرح تربیــت حافظــان و قاریــان 

لغایــت   9 ســاعت  رأس  اســفند   ۱۳ پنج شــنبه  روز 

ــزار خواهــد  ــا رسارس کشــور برگ ــان ب ــح همزم ۱۱ صب

شــد، ایــن آزمــون کــه چهارمیــن دوره آن می باشــد در 

ــزء ۳۰ و  ــزء ۳۰(، ج ــزء )ج ــک ج ــظ ی ــته های حف رش

۲9 و دیگــر اجــزاء بــه صــورت شــفاهی و کتبــی برگزار 

می شــود.

 

امحای 5 تن مواد طعم دهنده 
غیرمجاز در کامیاران

مســئول بهداشــت محیــط شــبکه بهداشــت کامیــاران 

گفــت: در بازدیــد کارشناســان و بازرســان مــواد غذایی 

ــدی  ــک واحــد تولی ــاران از ی ــان کامی بهداشــت و درم

مــواد غذایــی، بیــش از ۵ تــن مــواد طعم دهنــده 

غیرمجــاز و فاســد کشــف شــد.

مســئول بهداشــت محیــط شــبکه بهداشــت کامیــاران 

اظهــار داشــت: طــرح جمــع آوری و معدوم ســازی 

ــتانی،  ــده دادس ــور مناین ــا حض ــد ب ــی فاس ــواد غذای م

حفاظــت محیــط زیســت و شــهرداری در محــل دفــن 

زباله هــای شــهری صــورت گرفــت.

ــواد  ــن م ــش از ۲.۵ ت ــدام، بی ــن اق ــزود: در ای وی اف

غذایــی غیرمجــاز کــه شــامل رنگ هــای غیرمجــاز 

بــود،  گذشــته  مــرف  تاریــخ  و طعم دهنده هــای 

ــد. ــدوم ش مع

هفتم اسفندماه جاری، حماسه حضور مردم در انتخابات رقم می خورد
و  نظــام  آرمان هــای  تجلــی  انتخابــات 

متــام  در  مــردم  مشــارکت  در  انقــالب 

مســائل اصلــی مدیریتــی و اجرایــی کشــور 

اســت.

عــدم رشکــت مــردم در انتخابــات ایــن بهانه 

را بــه بیگانــگان می دهــد تــا جمهوریــت و 

اســالمیت نظــام را زیــر ســوال برنــد.

بــه گــزارش جــوان، پــس از پیــروزی انقــالب 

ــا هــر ســال یــک انتخابــات  اســالمی، تقریب

مــردم  اســت و  برگــزار شــده  ایــران  در 

رأی،  صندوق هــای  پــای  در  حضــور  بــا 

هــر  در  را  خــود  منتخبــان  یــا  منتخــب 

انتخابــات راهــی مکان هــای اجرایــی یــا 

کرده انــد. تصمیم گیــری 

ــی دیگــر  ــز انتخابات ــه جــاری نی ــان هفت پای

ــاله  ــده 4 س ــرای آین ــه ب ــورد ک ــم می خ رق

ــت،  ــذار اس ــی و اثرگ ــیار حیات ــه بس جامع

ســخن از انتخابــات قــوه مقننــه و مجلــس 

ــال،  ــاه امس ــفند م ــه اس ــت ک ــرگان اس خ

مــردم در 4 گوشــه کشــور بایــد بــا بررســی 

جوانــب و برنامه هــای نامزدهــای پرتعــداد 

راهــی  را  اصلــح  گزینه هــای  انتخاباتــی، 

ــد. ــان کنن پارمل

و  نظــام  آرمان هــای  تجلــی  انتخابــات 

متــام  در  مــردم  مشــارکت  در  انقــالب 

مســایل اصلــی اجرایــی و مدیریتــی کشــور 

و همچنیــن مشــارکت در تعییــن رسنوشــت 

ــت  ــای والی ــوب آرمان ه ــش در چارچ خوی

و  اســت  دینــی  مردم ســاالری  و  فقیــه 

جمهوریــت و اســالمیت نظــام را تثبیــت 

. می کنــد

در هــر کشــوری مهم تریــن مســئله، امنیــت 

ملــی حفاظــی  امنیــت  اســت.  ملــی اش 

ــد و  ــی می کنی ــه شــام در آن زندگ اســت ک

در آن آزادی و قــدرت بیان تــان را داریــد.

هــر رای بــه مثابــه آجــری اســت کــه بنــای 

اگــر  می ســازد  را  کشــور  ملــی  امنیــت 

ــود را  ــش خ ــد و نق ــت رای دهن ــه مل هم

ایفــا کننــد، ایــن حفــاظ از همــه حفاظــت 

ــش  ــری رسجای ــر آج ــا اگ ــرد؛ ام ــد ک خواه

نباشــد، بالشــک ایــن بنــا نفوذپذیــر خواهــد 

بــود و طمــع دشــمن را برخواهــد افروخت.

ــم کــه همــه مــا در حفاظــت  ــن را بدانی ای

نقــش  بایــد  خودمــان  وجــودی  کل  از 

ــک  ــن ی ــم. ای ــا کنی ــوب ایف ــان را خ خودم

وظیفــه، عقلــی، رشعــی، قانونــی و تکلیــف 

ــه زندگــی  اســت. کســانی کــه در یــک خان

ــد  ــه بای ــن خان ــه ای ــد ک ــد، می دانن می کنن

ــه و تهاجــم هوشــمند  ــاد، زلزل ــل ب در مقاب

پایــدار مبانــد و بــرای ایــن پایــداری بــه 

ــاز دارد. ــاخت نی ــرای س ــه ب ــارکت هم مش

ــی ایــن حضــور نشــان دهنده  از نظــر داخل

امیــدواری اســت و ایــن کــه برخــی حارضند 

ــکالت  ــی مش ــع کل از برخ ــر مناف ــه خاط ب

جشــم پوشــی کننــد و مشــارکت یعنــی 

همــه مــا بــا هــم هســتیم. وقتــی تــک 

تــک رأی هــا در کنــار هــم قــرار می گیرنــد، 

غیرقابــل شکســت می شــوند، امــا وقتــی در 

آن خللــی باشــد شکســت پذیر می شــود. از 

نظــر خارجــی هــم وقتــی دشــمن تصمیــم 

ــرج و  ــا ب ــد ب ــر ببین ــرد اگ ــه بگی ــه حمل ب

آن  بــه  اســت  مواجــه  بــاروی محکمــی 

حملــه منی کنــد، امــا اگــر ایــن بــرج و بــارو 

ــد. ــه می کن ــه آن حمل ــد، ب ــت باش سس

انتخابــات، ارتبــاط مســتقیم بــا زندگــی 

دارد  مــردم 

انتخابــات،  در  مــردم  رشکــت  رضورت 

مرشوعیــت و مقبولیتــی اســت کــه حضــور 

ــت  ــه رشک ــد. درج ــام می ده ــه نظ ــا ب آنه

انتخابــات در  و عــدم رشکــت مــردم در 

ــز اهمیــت اســت. مســائل برون مــرزی حائ

بــرای آفرینــش حامســه سیاســی و انتخــاب 

یــک مناینــده اصلــح، مــردم و مســئوالن الزم 

ــد؛  ــر بگیرن ــه را در نظ ــد نکت ــا چن ــت ت اس

اصــل  کــرد  فرامــوش  نبایــد  اینکــه  اول 

جهــات  از  انتخابــات  در  مــردم  رشکــت 

مختلــف رضوری اســت و کمرتیــن اهمیــت 

آن هــم اســتفاده مــردم از حقــی اســت 

ــوری  ــامن در جمه ــاب حاک ــرای انتخ ــه ب ک

ــد.  ــالمی دارن اس

اگــر بــه دالیلــی مــردم در انتخابــات رشکــت 

ــع  ــات ضای ــود موجب ــت خ ــا دس ــد، ب نکنن

ــد  ــم کرده ان ــان را فراه ــق خودش ــدن ح ش

ــه  ــت ب ــه حکوم ــی ک ــمت از حق و آن قس

گــردن مــردم دارد، مــورد خدشــه واقــع 

می شــود. عــدم رشکــت مــردم در انتخابــات 

ــا  ــد ت ــگان می ده ــه بیگان ــه را ب ــن بهان ای

جمهوریــت و اســالمیت نظــام را زیــر ســوال 

برنــد؛ کســانی مایــل نیســتند مــردم از ایــن 

ــد.  ــتفاده کنن حقشــان اس

انتخابــات،  ایــن  اینکــه  دلیــل  دومیــن 

ــردم دارد و  ــی م ــا زندگ ــتقیم ب ــاط مس ارتب

بــه هــر صــورت، افــراد منی تواننــد بگوینــد 

اگــر مــن در ایــن انتخابــات رشکــت نکنــم، 

انتخابــات صــورت منی پذیــرد یــا فــردی 

انتصــاب منی شــود، عــدم رشکــت مــردم، 

ــات نخواهــد شــد  ــزاری انتخاب ــع از برگ مان

ــن  ــاب بهرتی ــب انتخ ــردم موج ــا آرای م ام

فــرد می شــود. 

بنابرایــن دومیــن رضورت رشکــت مــردم 

اســت  تاثیــری  دلیــل  بــه  انتخابــات  در 

ــک  ــاب ی ــد در انتخ ــک رای می توان ــه ی ک

مناینــده داشــته باشــد. ســومین رضورت 

ــات، مرشوعیــت و  رشکــت مــردم در انتخاب

مقبولیتــی اســت کــه حضــور آنهــا بــه نظــام 

ــت  ــدم رشک ــت و ع ــه رشک می دهــد. درج

مــردم در انتخابــات در مســائل برون مــرزی 

حائــز اهمیــت اســت. در هــر صــورت، نــوع 

مشــارکت مــردم در انتخابــات در اصــل 

ــذار  ــدات دشــمن تاثیرگ دشــمنی ها و تهدی

اســت. 

دیــن دار،  شــخصی  بایــد  مــردم  وکیــل 

باشــد باتقــوا  و  اخالق مــدار 

می کنیــم  رشکــت  انتخابــات  در  وقتــی 

بایــد ایــن مســاله را قبــول کنیــم کــه همــه 

افــرادی کــه کاندیــدا می شــوند از یــک 

وجــه نســبی برخــوردار هســتند یعنــی مــا 

ــق  ــیم مطل ــته باش ــار داش ــم انتظ منی توانی

نفــر  یــک  در  را  آرزوهایــامن  و  آمــال 

ببینیــم. امــا بایــد کســی انتخــاب شــود 

ــه  ــبت ب ــی را نس ــی برتری های ــه از جهات ک

ــد.  ــته باش ــران داش دیگ

ــگاه  ــا ن ــه ب ــیم ک ــته باش ــه داش ــد توج بای

را  فــردی  منی توانیــم  مطلق انگارانــه 

ــان  ــه خودم ــور ک ــم. هامن ط ــاب کنی انتخ

ــه  ــامن هــم ب ــراد منتخب ــل نیســتیم، اف کام

ــدودی  ــای مح ــبت از ظرفیت ه ــامن نس ه

ــه  ــی ک ــن آدم ــا همی برخــوردار هســتند ام

انتخــاب می کنیــم می توانــد نســبت بــه 

ــتند از  ــرح هس ــه مط ــر ک ــر دیگ ــد نف چن

نظــر وزن و توانایــی برتــر باشــد.

انتخــاب  در  بایــد  کــه  معیارهایــی  امــا 

ــته  ــه داش ــه آن توج ــح ب ــده اصل ــک مناین ی

ــی  ــه معیارهــای دین باشــیم، یکــی توجــه ب

اســت، وکیــل مــردم بایــد شــخصی دیــن دار، 

اخالق مــدار و باتقــوا باشــد. بایــد شــخصی 

متعهــد و متخصــص و از قــدرت ایجــاد 

برخــوردار  باالیــی  هامهنگــی  و  تعامــل 

ــد.  باش

مــردم همــواره ثابــت کرده انــد کــه بــا 

وجــود متــام مشــکالت اقتصادی و معیشــتی 

ــری  ــام )ره( و ره ــام، ام ــه نظ ــچ گاه ب هی

جفــا نکــرده و انشــاءالله در ۲4 خــرداد 

هــم بــا خلــق حامســه ای سیاســی، مقدمــه 

حامســه اقتصــادی را فراهــم می کننــد.

و  نظــام  آرمان هــای  تجلــی  انتخابــات 

متــام  در  مــردم  مشــارکت  در  انقــالب 

مســایل اصلــی اجرایــی و مدیریتــی کشــور 

و همچنیــن مشــارکت در تعییــن رسنوشــت 

ــت  ــای والی ــوب آرمان ه ــش در چارچ خوی

و  اســت  دینــی  مردم ســاالری  و  فقیــه 

جمهوریــت و اســالمیت نظــام را تثبیــت 

. می کنــد

ــردم  ــک م ــات، حضــور تک ت فلســفه انتخاب

بــه عنــوان پشــتوانه نظــام اســت

جمهــوری  نظــام  در  انتخابــات  فلســفه 

بــه  مــردم  تــک  تــک  اســالمی، حضــور 

بــود،  خواهــد  نظــام  پشــتوانه  عنــوان 

ــو در  ــه هیاه ــن هم ــاهد ای ــر ش ــروز اگ ام

هســتیم،  معانــد  و  بیگانــه  رســانه های 

ــه  ــردم ب ــر رأی م ــه ه ــن اســت ک ــد ای مؤی

ــم  ــمن متخاص ــب دش ــه قل ــری ب ــه تی منزل

بهمــن هــم  راهپیامیــی ۲۲  اســت و در 

ــام  ــود مت ــا وج ــردم ب ــه م ــم ک ــاهد بودی ش

ــچ گاه  ــتی هی ــادی و معیش ــکالت اقتص مش

والیــت  و  رهــر  )ره(،  امــام  نظــام،  بــه 

ــی  ــه  سیاس ــد و در صحن ــا نکردن ــه جف فقی

۷ اســفندماه جــاری نیــز بــا حضــور در 

ــه  ــود را ب ــرف خ ــای رأی ح ــای صندوق ه پ

ــه  ــد رســاند ک ــان خواهن گــوش متــام جهانی

مــا آینــده خــود را بــه دســت خــود ترســیم 

خواهیــم کــرد.

رشکــت حداکــری در انتخابــات تحکیــم، 

اقتــدار و عــزت نظــام جمهــوری اســالمی 

ایــران را در دنیــا ثابــت می کنــد، حضــور 

پررنــگ در انتخابــات اول این کــه باعــث 

می شــود حامســه سیاســی کــه مدنظــر مقــام 

ــد و دوم  ــق یاب ــت، تحق ــری اس ــم ره معظ

این کــه اگــر مــا در ایــن مقطــع بتوانیــم مثــل 

گذشــته خــوب عمــل کنیــم و از انقالب مــان 

ــه  ــع ب ــم، در واق ــداری کنی ــی پاس ــه خوب ب

مــردم دنیــا چــه دوســت و چــه دشــمن 

نشــان می دهیــم کــه مــا در هــر رشایطــی از 

ایــن انقــالب و نظــام بــا متام تــوان پشــتیبانی 

اثــرات حضــور  بــه  بایــد  امــا  می کنیــم. 

ــل  ــع بین املل ــر جوام ــات ب ــردم در انتخاب م

هــم توجــه داشــت، کــه بــه هــر انــدازه کــه 

حضــور مــردم در انتخابــات بیشــرت باشــد 

نقــش  بــر روی  بین املللــی هــم  جوامــع 

ایــران در عرصــه ی جهانــی محاســبات دیگری 

انجــام داده و حســاب دیگــری بــاز می کننــد 

ولــی اگــر کشــورهای منطقــه و فــرا منطقــه 

ــا  ــی ب ــی و بی توجه ــا بی میل ــردم ب ــد م ببین

انتخابــات برخــورد می کننــد رویــه ســایر 

کشــورها هــم در قبــال ایــران مخــرب خواهد 

ــت از ضعــف پشــتوانه  ــه حکای ــود چــرا ک ب

مردمــی دارد. بنابرایــن حضــور پررنــگ مــردم 

در انتخابــات پیــش رو بــر سیاســت ســایر 

کشــورها نســبت بــه ایــران کامــال تاثیرگــذار 

اســت. 

مســیر  در  را  نظــام  مــردم،  حضــور 

می دهــد قــرار  بیشــرت  پیروزی هــای 

ــاز  ــه رسنوشت س ــش رو صحن ــات پی انتخاب

بــرای کشــور،  مــردم و نظــام اســت کــه 

حضــور مــردم می توانــد آن را در مســیر 

ــد. ــت کن ــام هدای ــت نظ ــروزی و موفقی پی

حضــور مــردم در انتخابــات روز جمعــه 

بــار دیگــر نظــام را در مقابــل حمــالت 

باعــث  قطعــا  و  بیمــه می کنــد  دشــمن 

از تحریــم، تهدیــد و  ناامیــدی دشــمنان 

ــود و الزم  ــالمی می ش ــام اس ــه نظ ــد ب تردی

ــردم  ــوع م ــن موض ــق ای ــرای تحق ــت ب اس

بیــدار  و  آگاه  نیــز  گذشــته  در  کــه  مــا 

ــن  ــرت و هوشــیاری در ای ــا بصی ــد ب بوده ان

ــا  ــت ب ــا در نهای ــد ت ــت کنن ــات رشک انتخاب

رسبلنــدی مــردم در ایــن امتحــان، نظــام 

بــا صالبت تــر  تــر و  اســالمی مســتحکم 

ــردارد.  ــو گام ب ــه جل ــیر روب ــد در مس بتوان

ــم گیر  ــور چش ــواره حض ــه هم ــور ک هامنط

ــم،  ــاهد بوده ای ــا را ش ــردم در انتخابات ه م

امیدواریــم روز جمعــه نیــز شــاهد همیــن 

حضــور چشــم گیر باشــیم.

ایجاد منطقه  آزاد بانه  مریوان  
هم به  جمع وعده های  توخالی  

دولت  پیوست 

مشاهده چندین مورد تب 
برفکی در بانه

رئیــس شــبکه دامپزشــکی شهرســتان بانــه از مشــاهده 

و گــزارش چندیــن مــورد تــب برفکــی در بیــن دام هــای 

ایــن شهرســتان و اجــرای طــرح رایگان واکسیناســیون این 

بیــامری در بانــه خــر داد.

محبوبــی اظهــار داشــت: بیــامری تــب برفکــی از ســویه 

جدیــد، در بیــن دام های اســتان کردســتان شــیوع یافته و 

هــر چند شــیوع این بیــامری در بیــن دام های شهرســتان 

بانــه نســبت بــه دام هــای دیگــر شــهرهای اســتان کمــرت 

بــوده ولــی تاکنــون چندیــن مــورد بیــامری مشــکوک بــه 

ــداران و دامپزشــکان بخــش  ــب برفکــی از طــرف دام ت

خصوصــی شهرســتان بانــه در روســتاهای این شهرســتان 

گــزارش شــده اســت.

ــامری  ــن بی ــیوع ای ــالع از ش ــض اط ــه مح ــزود: ب وی اف

در بیــن دام هــای شهرســتان، شــبکه دامپزشــکی بانــه بــا 

بکارگیــری متــام و تــوان بخــش دولتــی و خصــوص وارد 

عمــل شــد.

ــپ  ــارض ۶ اکی ــال ح ــرد، در ح ــان ک ــی خاطرنش محبوب

ــی و دو  ــش خصوص ــه بخ ــوط ب ــپ آن مرب ــه 4 اکی ک

ــغول  ــتند، مش ــی هس ــش دولت ــر آن از بخ ــپ دیگ اکی

ــی در  ــب برفک ــامری ت ــه بی ــا علی ــیون دام ه واکسیناس

روســتاهایی هســتند کــه بیــامری مذکــور در آن گــزارش 

ــت. ــده اس ش

رئیــس شــبکه دامپزشــکی بانــه تریــح کــرد: اگــر 

ــا طــرح واکسیناســیون همــکاری  ــی ب ــداران به خوب دام

کننــد بــه فــع خــود آنــان بــوده چــرا کــه بیــامری تــب 

برفکــی مهــار خواهــد شــد کــه در اینصــورت جــای هیــچ 

ــود. ــه نگرانــی نخواهــد ب گون

سیف: ۶ ماه دیگر ارز تک نرخی می شود 

وعده های پوشالی!

بدون رشح!

رئیس شبکه دامپزشکی بانه خبر داد
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رهرب معظم انقالب اسالمی:نرخ باسوادی در کردستان 77.9 درصد است

هفتم اسفندماه جاری، حماسه حضور 
مردم در انتخابات رقم می خورد

صفحه 2

مردم با حضور آگاهانه در انتخابات، 
عکس خواست دشمن عمل کنند

انتخابات ۷ اسفند مظهر بیداری ملت و دفاع از نظام و 

استقالل و عزت ملی است و مردم با حضور همه جانبه و 

آگاهانه و همراه با بصیرت و دانایی در انتخابات، درست 

عکس خواست دشمن عمل کنند. افرادی که در داخل، 

با تخریب شورای نگهبان، با دشمن همصدایی می کنند 

بیشرت این افراد متوجه صحبت های خود نیستند و منی 

باید متوجه  آنها  اما  به خیانت کرد،  را متهم  آنها  توان 

نقشه  کردن  تکمیل  صدایی،  هم  این  نتیجه  که  شوند 

خطرناک دشمن است. یکی از اهداف جبهه استکبار، از 

زیرسوال بردن انتخابات، محروم کردن ملت های مسلامن 

دنیا از پدیده بی نظیر، بدیع و جذاب مردم ساالری دینی 

است، مجلس با تصویب قوانین، ریل گذار حرکت دولت و 

دستگاه اجرایی است بنابراین انتخاب منایندگان براساس 

بصیرت و آگاهی، در نحوه ریل گذاری حرکت کشور و 

جهت گیری آن بسیار تأثیرگذار است. اگر مجلس بدنبال 

رفاه مردم، عدالت اجتامعی، گشایش اقتصادی، پیرشفت 

علم و فناوری و استقالل و عزت ملی باشد، ریل گذاری 

اگر مجلس  اما  بود  این هدف ها خواهد  در جهت  آن 

جریان  حاکمیت  دنبال  به  و  امریکا،  و  غرب  مرعوب 

این جهت خواهد  در  او  ریل گذاری  باشد،  ارشافی گری 

بود و کشور را به مسیر بدبختی هدایت خواهد کرد. 

سخرنانی رهرب معظم انقالب در جمع مردم تربیز 

94/11/28
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ویژه کردستان

امام جمعه دهگالن:

ایجاد منطقه  آزاد بانه  مریوان  
هم به  جمع وعده های  توخالی  

دولت  پیوست 

تنها استانی که در شاخص باسوادی پس از کردستان قرار گرفته، سیستان  و  بلوچستان است.

مناینــدگان مجلــس بــه علــت وجــود ایــرادات 

تجــاری  آزاد  منطقــه  ایجــاد  الیحــه  گوناگــون 

صنعتــی بانــه مریــوان را رد کــرده و ایــن هــم بــه 

جمــع وعده هــای توخالــی دولــت تدبیــر و امیــد 

مثــل تخصیــص یــک میلیــارد و ۶۰۰ میلیــون دالر 

از اعتبــارات صنــدوق توســعه ملــی بــه کردســتان 

و اختصــاص ۱۰۰۰ میلیــارد تومــان تســهیالت ویژه 

ــا  ــال از آنه ــک ری ــه ی ــد اســتان ک ــه بخــش تولی ب

ــت، پیوســت. تحقــق نیاف

تأثیرپذیــری  کردســتان،  تابنــاک  گــزارش  بــه 

سیاســی  منافــع  از  توســعه  برنامه ریزی هــای 

جناح هــای غالــب و قــدرت رانــت جویــان دو 

ــه  ــت ک ــرای برنامه هاس ــاک در اج ــی خطرن ویژگ

رونــد شــکوفایی همــه جانبــه را بــه انحــراف 

می کشــد و بــه جــای ایجــاد فرصــت آســایش 

بــرای همــگان زمینــه دسرتســی نامــرشوع عــده ای 

خــاص بــه منابــع کشــور، بیت املــال و حقــوق 

عامــه را فراهــم می کنــد.

سیاســی،  نهادهــای  حاکمیتــی،  نظام هــای 

ــام  ــد مت ــانه ای بای ــی و نظــام رس تشــکل های مدن

تــالش خــود را جهــت جلوگیــری از بــروز ایــن 

گیرنــد  کار  بــه  جامعــه  در  نامــرشوع  پدیــده 

زیــرا اگــر شــکل گیــرد دیگــر محــال اســت نابــود 

ــار  ــه بخشــی از رفت ــل ب ــا تبدی شــود و مــی رود ت

همگانــی و ســبب ایجــاد مافیاهــا شــود.

ــوان و  ــی مری ــاری صنعت ــه آزاد تج ــاد منطق ایج

ــی و  ــی، فن ــی، حقوق ــل قانون ــوز مراح ــه، هن بان

مالــی خــود را نگذرانــده بــود کــه امــواج تبلیغــات 

ــوش فلــک را  ــط دولتیــان گ و منت گــذاری توس

ــزرگ  ــان ب ــام را چن ــت نامت ــن حرک ــرد و ای ــر ک کَ

کردنــد انــگار کــه معجــزه ای بــزرگ بــرای زدودن 

غبــار عقــب ماندگــی از کردســتان رخ داده اســت 

ــتان در رده  ــور کردس ــده حض ــد روز آین ــا چن و ت

آخــر صنعــت، درآمــد رسانــه، اســتاندارد جــاده ای، 

نــرخ رشــد جمعیــت و تخصیــص بودجــه بــه 

ــادی  ــب اقتص ــه قط ــن منطق ــیده و ای ــان رس پای

ــود. ــا می ش ــوی دنی ــه و الگ خاورمیان

تبلیغاتــی،  مانــور  مــوج  ایــن  دیگــر  ســوی 

حــوزه  بویــژه  مجلــس  در  اســتان  مناینــدگان 

انتخابیــه مریــوان، ســقز و بانــه قــرار داشــتند، کــه 

بــا نصــب صدهــا بــر سفارشــی مزیــن بــه عکــس 

ــانه ها،  ــا رس ــراق ب ــر اغ ــای پ ــش، مصاحبه ه خوی

شــبکه های  در  پوشــانه  شــیک  حضورهــای 

تلویزیونــی و لبخندهــای ملیــح در ســخرانی های 

عمومــی نقــش خویــش در ایجــاد منطقــه آزاد را 

یــک نقــش بی بدیــل منایــش می دادنــد.

ــتند  ــش دالالن هس ــوج جنب ــن م ــر ای ــوی دیگ س

بــه  اقــدام  ایــن فرصــت  از  بــا اســتفاده  کــه 

تحــرکات ســودجویانه متنــوع کــرده و در تکاپــوی 

مردم از حق قانونی شرکت در انتخابات 
استفاده کنند

خواب کافی و ورزش
موجب کاهش بروز سکته می شود

بـه  انتخابـات  امـام جمعـه دهـگالن گفـت: رشکـت در 

معنـای واقعـی یک حـق قانونی و رشعی قلمداد می شـود 

کـه مـردم بایـد از آن اسـتفاده کننـد.

یداللـه محمـدی در خطبه هـای منـاز جمعـه   ماموسـتا 

انفعـال و  دهـگالن اظهـار داشـت: دشـمنان بـه دنبـال 

بایـد  امـا  انتخابـات هسـتند  در  مـردم  حضـور کم رنـگ 

بداننـد مـردم هوشـیار و آگاه ایـران اسـالمی بـار دیگـر، 

را متحیـر خواهنـد کـرد. بدخواهـان 

انتخابـات  برگـزاری  آسـتانه  اینکـه در  بـه  اشـاره  بـا  وی 

مجلـس خـرگان رهـری و مجلـس شـورای اسـالمی قـرار 

گرفته ایـم، از آحـاد مـردم برای رشکت در ایـن آئین دعوت 

اقشـار  افـزود:  و  آورد  عمـل  بـه 

مختلـف جامعـه بایـد از این حق 

قانونـی و رشعـی خود بـه بهرتین 

شـکل اسـتفاده کنند.

افـزود:  محمـدی  ماموسـتا 

انتخابات از نظـر رشعی و قانونی 

اسـت  بسـیار  اهمیـت  دارای 

بـه  نسـبت  نبایـد  کـس  هیـچ  و 

اسـالمی  ایـران  آینـده  رسنوشـت 

باشـد. بی تفـاوت 

وی بـر رضورت اسـتفاده از ایـن حـق قانونـی، رشعـی و 

اجتامعـی تاکیـد کـرد و بیـان داشـت: از موضـوع رشکـت 

در انتخابـات همـواره بـه عنـوان یک تکلیف یاد می شـود 

حـال آنکـه بایـد روی دیگـر مسـئله بـه عبـارت دیگر حق 

بـودن آن را هـم مـورد توجـه قـرار دهیم.

ماموسـتا محمـدی گفـت: اقشـار مختلـف مـردم بـه ایـن 

واسـطه در تعییـن رسنوشـت کشـور خـود به مـدت چهار 

سـال آینـده سـهیم و دشـمنان نظـام مقـدس جمهـوری 

اسـالمی ایـران بـه دنبـال در تنگنا قراردادن کشـور و ملت 

ما هسـتند.

ورزش  منظـم  طـور  بـه  کـه  افـرادی  می گوینـد:  محققـان 

می کننـد و خواب شـبانه کافـی دارند کمرت در معرض ریسـک 

بـروز سـکته قـرار دارنـد.

مطالعـه ای  در  نیویـورک  النگـون  پزشـکی  مرکـز  محققـان 

گسـرتده دریافتنـد از بیـن حـدود ۳۰۰ هـزار فـرد بزرگسـال 

تحـت مطالعـه، افـرادی کـه خـواب منظـم ۷ تـا ۸ سـاعت در 

طـول شـب داشـتند در مقایسـه بـا افـرادی که کمرت یا بیشـرت 

می خوابیدنـد ۲۵ درصـد کمـرت دارای فاکتورهـای بـروز سـکته 

بودند.

بیشـرتین میزان بروز سـکته در بین افرادی مشـاهده شـد که 

خـواب طوالنـی بیـش از ۸ سـاعت داشـتند. امـا افـرادی هـم 

کـه کمـرت از ۷ سـاعت در طـول شـب می خوابیدنـد دارای این 

ریسـک مضاعـف بودند.

بـه گفتـه محققـان، یافته های ایـن مطالعه بیانگـر این مطلب 

اسـت کـه بایـد بیشـرت بـر اهمیـت خـواب در ریسـک بـروز 

سـکته تاکید شـود.

رسپرسـت تیـم تحقیق، می گوید: شـواهد تحقیقاتی ما نشـان 

می دهـد کـه بـرای داشـن یـک سـبک زندگـی سـامل، خـواب 

کافـی سـومین سـتون این رکـن در کنـار رژیم غذایـی متعادل 

و ورزش منظـم اسـت.

بـه گفتـه ایـن محققـان، کلیه هـا، قلـب و مغز در طـول مدت 

کافـی  خـواب  شـام  اگـر  حـال  می کننـد.  کار  کمـرت  خـواب 

نداشـته باشـید، کاهـش در عملکرد کاری این انـدام هم اتفاق 

منی افتـد. از ایـرو کمبـود خـواب می توانـد تاثیـر مسـتقیمی 

بـر عـروق و قلب داشـته باشـد. در مـورد افراد پرخـواب هم، 

خـواب بیـش از حـد بـا کاهـش فعالیـت در طـول روز مرتبط 

اسـت. ایـن تیـم تحقیـق دریافتـه اسـت کـه تلفیـق عـادات 

خـواب خـوب و ورزش منظـم با کاهش متعاقب ریسـک بروز 

سـکته مرتبط اسـت.

روزنامــه جــوان، پــل ارتباطــی مخاطبــان بــرای پیگیــری مشــکالت آن هاســت. مخاطبــان می تواننــد درخواســت ها، پیشــنهادات، انتقــادات 
و مشــکالت خــود را از ســاعت 10 تــا 12 هــر روز )بجــز روزهــای تعطیــل( بــا شــماره تلفــن 08733292260 دفتــر نمایندگــی روزنامــه جــوان 

در اســتان کردســتان اعــالم کننــد.
روزنامهجوانضمنانتشاردرخواستهایمخاطبان،آنهارابهدستگاههاياجراييذيربطارجاعميدهدودرصورتدريافتپاسخ،آنرامنتشرميکند.

»جوان« پل ارتباطی مخاطبان و مسئوالن

کارتی براوەی ئێران لە بازاڕی گاز
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واڵتـە  لـەو  یەکێـک  وەک  ئێـران 

دەگمەنانـەی جیهـان و بـۆ یەکەمیـن جار، 

بەرهـەم هێنانی دەسـکەوتێکی سـرتاتژیک 

پێ کـردووە  دەسـت  گازیـی  نایابـی  و 

چەنـد  بەرمیلێکـی  هـەر  بایەخـی  کـە 

بـازاڕە.  لـە  خـاو  نەوتـی  ئەوەنـدەی 

و  رسوشـتی  گازی  بـازاڕی  بشـێوی  لـە 

LNG کـە تێیـدا زۆربەی واڵتانـی گەورەی 

هەنـاردەکاری گازی وەک قەتەر دەسـتیان 

کـردووە بـە هـەرزان فرۆشـی و دامپینـگ، 

دەسـکەوتێکی  توانیویەتـی  ئێـران 

رسوشـتی  گازی  نایابـی  و  سـرتاتژیک 

بێنێـت. بەرهـەم 

لـە  زیاتـر  مـاوەی  لـە  گـەر  پێیـە  بـەو 

ئێسـتا  تـا  ڕابـردوو  سـاڵی  یەکسـەد 

بەرهەمگەلـی گازی وەک ئێتـان و مێتـان، 

بەتەڕاوەکراوەکانـی گازی، گازی تـەڕاوە و 

پاکێجـی بەرهەمەکانـی گازی  لـە  گووگـرد 

ئێسـتادا  لـە  ئـەوا  دەکـرا،  بـەدی  ئێرانـدا 

ناوچـەی  واڵتـی  یەکەمیـن  وەک  ئێـران 

فـارس  کەنـداوی  و  ناڤیـن  رۆژهەاڵتـی 

توانـی بڕگەیەکی نوێـی هیدرۆکروبۆری لە 

گازە ئاویتەکانـی نـەوت لێـك جیاکاتـەوە.

بـۆ یەکـەم جـار لـە پااڵوگـەی ئێـن. جـی. 

پسـپۆڕانی  هەوڵـی  بـە  و  سـیری  ئێـل 

جیاکردنـەوەی  لێـک  ئیمکانـی  ئێرانـی 

گازی  سـرتاتژیکی  و  نایـاب  بەرهەمێکـی 

بەرهەمـە  ئـەم  و  ڕەخسـاوە  "پێنتـان" 

لـە  جۆراوجـۆر  کاربۆردگەلێکـی  خـاوەن 

بـە  جیهـان  تەواوکـەری  پیشەسـازیی 

و  کیمیایـی  پیشەسـازیی  لـە  تایبـەت 

. ییـە ۆکیمیا پێرت

یەکێـک لـە گرینگرتیـن تایبەمتەندییەکانـی 

نرخـی  گازییـە،  نوێیـە  بەرهەمـە  ئـەم 

و  خـاو  نەوتـی  نیسـبەتی  بـە  بـااڵی 

بەتەڕاوەکراوەکانـی گازییـە، بە چەشـنێک 

کـە لـە بارودۆخـی ئێسـتای بـازاڕدا نرخـی 

پـاش  گازە  )ئـەم  پێنتـان  بەرمیـل  هـەر 

جیاکرانـەوە ڕواڵەتێکـی تـەڕاوی بـە خۆوە 

دەگرێـت( چەنـد هێنـدەی یـەک بەرمیـل 

نەوتـی خـاو و بەتەڕاوەکراوەکانـی دیکەی 

هەیـە. بایەخـی  گاز 

تایبەمتەندیـی  دیکـەوە  الیەکـی  لـە 

بەرهـەم  گازییـە،  بەرهەمـە  ئـەم  دیکـەی 

پیشەسـازیی  لـە  قۆرخەکـراوی  هێنانـی 

کـە  چەشـنێک  بـە  ئێرانـە،  نەوتـی 

کـە  دەدا  نیشـان  هەڵسـەنگاندنەکان 

و  هێنـەر  بەرهـەم  گـەورەی  واڵتانـی 

ناوچـەی  ئاسـتی  لـە  گاز  هەنـاردەکاری 

قەتـەر،  لـەوان  و  ناڤیـن  رۆژهەاڵتـی 

ئازەربایجـان  کۆمـاری  تورکەمەنسـتان، 

ئـەم  نەیانتوانیـوە  ئێسـتا  تـا  ئەلجەزایـر  و 

بهێنـن. بەرهـەم  گازییـە  بەرهەمـە 

بـە ڕاپۆرتی مێهـر، محەمەد ڕەزا سـەفەری 

کـە  ئـەوەی  خسـتنەڕووی  بـە  ران  ڕاد 

پیشەسـازیی  ئاسـتی  لـە  یەکەمجـارە  بـۆ 

نـەوت و گازی ئێـران و ناوچـەی کەنداوی 

دەسـکەوتێکی  هێنانـی  بەرهـەم  فـارس، 

سـرتاتژیکی گازی لـە پااڵوگـەی ئێـن. جـی. 

ئێـل سـیری دەسـتی پێ کردووە، وتـی: بەو 

ئیسـالمی  کۆمـاری  جـار  یەکـەم  بـۆ  پێیـە 

بەرهـەم  واڵتانـی  ڕیـزی  چـووە  ئێـران 

هێنـەری دەسـکەوتی سـرتاتژیک و نوێـی 

"پێنتـان". گازیـی 

ئێـل  جـی.  ئێـن.  پااڵوگـەی  جێگـری 

لـەم  کـە  ئـەوەی  ڕاگەیاندنـی  بـە  سـیری 

ئێرانـی،  پسـپۆڕانی  هەوڵـی  بـە  دواییـەدا 

بەرهەمێکـی  جیاکردنـەوەی  ئیمکانـی 

نـاوی  بـە  گازی  سـرتاتژیکی  و  نـوێ 

"پێنتـان" ڕەخسـاوە، ڕوونـی کـردەوە: ئەم 

هیچـکام  لـە  ئێسـتا  تـا  نوێیـە  بەرهەمـە 

لـە پااڵوگەکانـی گازیـی واڵتـدا بەرهـەم و 

نەکـراوە. ئاراسـتە 

ئـەو بەرپرسـە دوای داکۆکـی لـەوەی کـە 

واڵت  یەکەمیـن  ئێـران  کـە  وێدەچێـت 

ناڤیـن  رۆژهەاڵتـی  ناوچـەی  ئاسـتی  لـە 

کـە  بێـت  فـارس  کەنـداوی  بەسـتێنی  و 

گازی  بەرهەمـی  جیاکردنـەوەی  ئیمکانـی 

ڕایگەیانـد:  بێـت،  لەبەردەسـتدا  پێنتانـی 

دەسـکەوتێکی  و  بەرهـەم  پێنتـان 

پیشەسـازیی  لـە  کـە  گازییـە  سـرتاتژیکی 

خـاوەن  کیمیاییـدا  و  پێرتۆکیمیایـی 

کاربۆردگەلێکـی بەرفراوانـە؛ بـە چەشـنێک 

کـە نرخـی هـەر بەرمیلێکـی پێنتـان چەنـد 

خـاوە. نەوتـی  بەرمیـل  یـەک  ئەوەنـدەی 

سـەفەری ڕاد هەروەهـا بـە بیرهێنانەوەی 

سـرتاتژیکی  گازی  بەرهەمـی  کـە  ئـەوەی 

پێنتـان بـۆ بەرهـەم هێنانـی هەمووجـۆرە 

پیشەسـازیی  گازی،  توێنەرەوەییەکـی 

کالیراسـیۆن  کیامیـی،  و  پێرتۆکیمیایـی 

لـە  کـردەوە:  ڕوونـی  کاردەکرێـت،  لـە 

ئێسـتادا ئیمکانـی بەرهـەم هێنانـی رۆژانە 

۳۰۰ بەرمیـل پێنتـان لـە پااڵوگـەی سـیری 

سـەرەتای  لـە  سـەرجەم  و  ڕەخسـاوە 

ئێسـتا  تـا  پڕۆژەیـە  ئـەو  وەڕێخسـتنینی 

بەرهەمـی  بەرمیـل  هـەزار   ۵۰ لـە  زیاتـر 

گرانبەهـای پێنتـان لـەو پاالوگەیـە بەرهەم 

هاتـووە.  

کـە  ئـەوەی  خسـتنەڕووی  دوای  ناوبـراو 

لـە  ئێـران  پێنتانـی  گازی  بـاری  یەکەمیـن 

بـازاڕدا مامەڵـە دەکرێـت، جەختـی لـەوە 

بەرهـەم  پـاش  ئێـران  پێیـە  بـەو  کـردەوە: 

بەرهەمگەلـی  ئاراسـتەکردنی  و  هێنـان 

جۆراجۆری گازی وەک بەتەڕاوەکراوەکانی 

بووتـان(،  و  )پڕۆیـان  تـەڕاوە  گازی  گازی، 

ئێسـتا  لـە  رسوشـتی،  گازی  و  گووگـرد 

تەنانـەت  و  هێنـەر  بەرهـەم  بووەتـە 

گازی  نایابـی  بەرهەمـی  هەنـاردەکاری 

. نیـش پێنتا

ئێـل سـیری  ئێـن جـی  پااڵوگـەی  جێگـری 

لـە  قـاڕە  فەالتـی  نەوتـی  کۆمپانیـای  لـە 

ئێـران  کـە  بـەوەی  ئامـاژە  بـە  کۆتاییـدا 

جیهـان  واڵتانـەی  دەگمـەن  لـەو  یەکێکـە 

و  هێنـان  بەرهـەم  تەکنۆلۆژیـای  لـە  کـە 

لـە گازی رسوشـتی  پێنتـان  جیاکردنـەوەی 

بەهرەمەنـدە، جەختـی لـەوەش کـردەوە: 

بەرهـەم هێنـان و ڕاگرتنـی ئـەم بەرهەمـە 

بارودۆخێکـی  لـە  گازییـە  سـرتاتژیکە 

ژێـر  پلـەی   4۰ گەرمـای  وەک  تایبەتـی 

مومکینـە. گـراد  سـانتی  سـیفری 

لباس تحقق نپوشید، باید احساس رسافرازی 

کند یا احساس رشم به وی دست دهد و 

ابراز رشمندگی مناید؟ فکر منی کنم پاسختان 

با جواب من که احساس رشمندگی را حق 

و ابراز آن را وظیفه می دانم، تفاوتی داشته 

باشد. زیرا جنابعالی نیز در مصاحبه خود 

دولت گذشته را به دلیل خلف وعده ها و 

نجات  دعاوی  تحقق  عدم  و  منابع  اتالف 

برابر خلق  در  بخشش مستحق رشمندگی 

سلک  در  نیز  را  بنده  و  دانسته اید  خدا 

آنان شمرده ¬اید. اوال، همه می دانند که 

و  ها  کجروی  با  مخالفت  حیث  از  الاقل 

هنجارشکنی های آن زمان بنده پیشگام و 

میدان دار بوده ام و از این بابت رشمندگی 

و  شام  متاسفانه  ثانیا،  کنم؛  منی  احساس 

اکر دوستانتان به عنوان اقلیت، همچنین 

از  نهی  وظیفه  به  من  دوستان  از  برخی 

منکر در برابر دولت وقت عمل نکردید و 

از این حیث رشیک در وقوع آن منکرات 

هستید و باید به اقتضای حیا و آزرم عمل 

کنید؛ و ثالثا، که از همه مهمرت است، بنده 

به سهم خودم از این که برخی از دوستانم 

به آن وظیفه عمل نکردند رشمنده هستم. 

مجالس  منایندگان  ما  کار  حاصل  باالخره 

اخیر و دولت قبل و دولت فعلی که دولت 

اکنون ۱۱  ما  این شده که  ما هم هست، 

میلیون حاشیه نشین داریم! فقر ناشی از 

رکود آغاز شده در گذشته و تشدید شده 

را  خوابی  کارتن  امید،  و  تدبیر  دولت  در 

باال  را  ازدواج  سن  داده،  تعمیم  زنان  به 

برده و نرخ طالق را افزوده و... و دو بسته 

دوا  را  دردی  نیز  شام  ضدرکود  سیاستی 

نکرده است. من با برخی از دوستانم چه 

فعلی  دولت  در  چه  و  پیشین  دولت  در 

همواره دلسوزانه انتقاد همراه با راه حل 

این وضعیت  از  این وجود،  با  ایم،  داشته 

رشمنده هستیم. شام را منی دانم!

در  تحولی  که  آمده اید  شام  عزیز!  برادر 

گذشته  عملکردهای  و  سیاست  و  رفتار 

ایجاد کنید، نه آن که به بهانه اینکه عده ای 

را  دولت  آن  کارهای  گذشته  دولت  در 

تحمل می کردند، اوال به کسی حق ندهید 

انتقادی  اگر دولت شام کار مشابهی کرد، 

را  پیشین  دولت  لطامت  فقط  ثانیا  بکند، 

ناگفته  کلی  به  را  خدماتش  و  کنید  ذکر 

بگذارید، و ثالثا، کاری را از آنان بد بدانید 

اگر  ولی  اعتذار  و  مستوجب رشمندگی  و 

خودتان مبتال شدید رسفرازی کنید.

اقتصادی  مشاور  نیلی،  دکرت مسعود  آقای 

فعلی رئیس جمهور در ۲۵ فروردین ۱۳9۲ 

مقایسه  پایش، ضمن  برنامه  در  با حضور 

آمار مشابه تعداد شاغالن سال های ۱۳۸۵ 

تا ۱۳9۰ نشان داد در طول سال های میانی 

دولت سابق، هر سال فقط ۱4هزار شغل 

منسوب  رسانه های  است.  شده  ایجاد 

برنامه  آن  پخش  فردای  اصالح طلبی،  به 

نیلی  دکرت  توسط  شده  ارائه  آمار  پایش، 

با متسخر تعداد  را تکان دهنده خوانده و 

دولت  آن  دوره  در  شده  ایجاد  اشتغال 

گزارش  حاال  کردند.  اعالم  صفر  حدود  را 

و  نیلی  دکرت  آقای  روش  هامن  با  مذکور 

به اتکای هامن منابع آماری رسمی نشان 

می دهد که طی ۲۷ ماه ـ دو سال و ۳ ماه 

از تابستان ۱۳9۲ تا پائیز ۱۳94ـ از عملکرد 

به طور خالص شغلی  تنها  نه  دولت،  این 

ایرانی   ۵۳۵۲ ماه  هر  بلکه  نشده،  ایجاد 

شغل شان را از دست داده اند! با توجه به 

وعده های مکرر رونق و ناکامی بسته های 

مناینده مردم تهران در مجلس در نامه ای 

اول رئیس جمهور نوشت: طی  به معاون 

۲۷ ماهـ  دو سال و ۳ ماه از تابستان ۱۳9۲ 

تا پائیز ۱۳94ـ از عملکرد این دولت، نه 

نشده،  ایجاد  شغلی  خالص  طور  به  تنها 

بلکه هر ماه ۵۳۵۲ ایرانی شغل شان را از 

دست داده اند!

و  برنامه  کمیسیون  عضو  توکلی  احمد 

بودجه مجلس شورای اسالمی در نامه ای 

رئیس  اول  معاون  جهانگیری  اسحاق  به 

جمهور نسبت به افزایش نرخ بیکاری در 

وجود  با  رکود  تشدید  و  یازدهم  دولت 

سوی  از  رکود  از  خروج  بسته  دو  ارائه 

دولت انتقاد کرد.

است:  نوشته  نامه  این  ابتدای  در  توکلی 

روز  در  بنده  مصاحبه  با  ارتباط  در 

در  جنابعالی  پاسخ  و  بهمن   ۲۵ یکشنبه 

روز دوشنبه ۲۶ بهمن چند نکته و مطلب 

را تقدیم می کنم تا تذکری باشد برای من 

کشور همچنین  مسئوالن  سایر  و  و شام 

شاید تشفی خاطر مردم را نیز دربرداشته 

باشد. 

رفتار  شفافیت  که  داریم  اذعان  همه 

مسئوالن امری رضوری و انتشار به موقع 

قانون  اساس  بر  اقتصادی،  های  شاخص 

آزادی دسرتسی و انتشار اطالعات، قانون 

پنجم،  برنامه  قانون  و  ایران  آمار  مرکز 

وظیفه قطعی دولت است، بر این اساس 

انتشار به موقع نرخ رشد فصلی را  عدم 

بخل در دادن اطالعات خواندم و اضافه 

کردم: اینکه دولت اکنون نرخ رشد را اعالم 

رشمنده  مردم  پیش  منی خواهد  منی کند 

شود. این سخن من ظاهرا شام را عصبانی 

و  سوءسیاست ها  کردن  ردیف  با  و  کرد 

آنها  پیشین  دولت  از  سوءعملکردهایی 

از خودتان  به همه سیاستمداران غیر  را 

و جناح اصالح طلب نسبت دادید و آنان 

توجه  شناختید.  رشمندگی  مستحق  را 

جنابعالی را به نکات زیر جلب می کنم :

خوب  پرسش  این  به  می کنم  خواهش 

خویش  مردم  به  دولتی  اگر  کنید؛  فکر 

وعده هایی داد ولی در عمل آن وعده ها 

ـخبر

ــه  ــه اینک ــاره ب ــا اش ــروق ب ــب و ع ــوق تخصــص قل ف

بیــامری کرونــر قلبــی هیــچ عالمــت قابــل مشــاهده ای 

ــل  ــن عام ــیگار بزرگ تری ــتعامل س ــت: اس ــدارد، گف ن

خطــر بــرای ایســت ناگهانــی قلــب اســت.

بهنــام پرهیــزگار بــا بیــان ایــن مطلــب کــه پیشــگیری 

کــم هزینه تــر و آســان تر از درمــان اســت، گفــت: 

هــر شــخصی اگــر از یــک رژیــم غذایــی ســامل پیــروی 

ــود. ــاک منی ش ــای خطرن ــار بیامری ه ــد، دچ کن

فــوق تخصــص قلــب عــروق در ادامــه افــزود: تغذیــه 

ســامل نقــش مهــم و اساســی را در ســالمت افــراد ایفــا 

می کنــد؛ خیلــی از افــراد بــا داشــن یــک تغذیــه 

ســامل و مناســب بــه راحتــی جلــوی بیامری هایــی کــه 

رابطــه مســتقیم بــا تغذیــه افــراد دارنــد را می گیرنــد.

ــه صــورت  ــی ب ــر قلب ــامری کرون ــرد: بی ــح ک وی تری

ــوس  ــی و انفارکت ــای آنژین ــل درده ــکالتی از قبی مش

ــل  ــه قاب ــه ک ــا آنچ ــد، ام ــروز می کن ــی( ب ــه قلب )حمل

تأمــل بــوده، ایــن اســت کــه مســبب بــروز ایــن 

بیــامری قلبــی، تشــکیل تدریجــی رســوب های چربــی 

ــا  ــواره رسخرگ ه ــی دی ــه داخل ــا« در الی ــا »پالک ه ی

اســت؛ در واقــع ایــن رســوب ها ســبب محــدود کــردن 

ــب  ــده را تصل ــن پدی ــه ای ــوند ک ــون می ش ــور خ عب

رشاییــن یــا ســخت شــدن رگ هــا )آترواســکلروز( 

می نامنــد.

پرهیــزگار، ادامــه داد: بیــامری کرونــر قلبــی هیــچ 

ــه  ــدارد ، آســیب جــدی ب عالمــت قابــل مشــاهده ای ن

رسخرگ هــا و محــدود شــدن جریــان خــون بــه قلــب 

وارد می شــود و ایــن یعنــی مســدود شــدن کامــل 

ــه  ــر ب ــه منج ــب ک ــه قل ــان ب ــرگ خون رس ــک رسخ ی

ــود. ــی می ش ــی ناگهان ــه قلب حمل

روش هــای  بــا  راحتــی  بــه  می تــوان  افــزود:  وی 

ــرد؛ کاهــش  ــن پیشــگیری ک ــب رشایی ــداول از تصل مت

کم چربــی،  غذایــی  رژیــم  دریافــت  فشــارخون، 

کاهــش وزن اضافــی و تــرک ســیگار را می تــوان از 

جملــه مــوارد اصلــی پیشــگیری برشــمرد.

فــوق تخصــص قلــب و عــروق بــا بیــان ایــن مطلــب 

کــه افــراد می تواننــد در طــول زندگــی بــا اجــرای 

دســتوراتی کــه هیــچ هزینــه ای بــرای آن هــا نخواهــد 

داشــت جلــوی ابتــال بــه بیامری هایــی ماننــد بیــامری 

قلــب را بگیرنــد، تریــح کــرد: نکشــیدن ســیگار یکــی 

ــی  ــای قلب ــر بیامری ه ــت؛ خط ــل اس ــن عوام از همی

در افــراد ســیگاری، دو تــا چهــار برابــر بیشــرت از افــراد 

ــر  ــل خط ــن عام ــه بزرگ تری ــت ک ــیگاری اس ــر س غی

بــرای ایســت ناگهانــی قلبــی اســت.

استعمال سیگار بزرگ ترین عامل 
خطر برای ایست ناگهانی قلب

گر به مجلس راه یابد پای من

هرچه ویرانی است عمران می کنم

می روم هر شب به میدان های شهر

هر چه ساعت بود میزان می کنم

مشکالت شهرتان را رتق و فتق

پشت میز و پشت فرمان می کنم

مرده ها را می کنم ساماندهی

شهرتان را باغ رضوان می کنم

شاعران شهر را در خانه ام

هفته ای یک بار مهامن می کنم

می شوم هر شب سوار بلدوزر

هر چه ناصافی است ویران می کنم

می نویسم طنز بر دیوار و در

شهرتان را من منکدان می کنم

تا که کار خلق فورا حل شود

کارمندان را دو چندان می کنم

هی تراکم می فروشم را به را

یاری انبوه سازان می کنم

شهرداری را همه رایانه ای

کارها را سهل و آسان می کنم

می کنم هی کارهای خوب خوب

دشمنانم را پشیامن می کنم

مثل اقشار ضعیف اجتامع

نوش جان سویای سبحان می کنم

هم صدایی هم دلی هم زیستی

با رسای ساملندان می کنم

فرمانــدار قــروه از اختصــاص ۱۷۱ شــعبه اخــذ رأی 

بــرای انتخابــات ۷ اســفندماه حــوزه انتخابــی قــروه و 

دهــگالن خــر داد.

شــعبان ســپهر بــا یــادآوری اختصــاص ۱۷۱ شــعبه 

ــفندماه امســال  ــم اس ــات هفت ــرای انتخاب اخــذ رأی ب

در حــوزه انتخابیــه قــروه و دهــگالن، اظهــار داشــت: 

از ایــن تعــداد ۱۰4 شــعبه بــه قــروه و ۶۷ شــعبه بــه 

ــاص دارد. ــگالن اختص ده

ــی،  ــل اجرای ــر عوام ــه وی، ۲ هــزار و 4۱۱ نف ــه گفت ب

ــن  ــات ای نظــارت و بازرســی هــم کار برگــزاری انتخاب

ــک  ــداد، ی ــن تع ــه از ای ــد ک ــده دارن ــر عه دوره را ب

از  نفــر   ۶۲۱ اجرایــی،  عوامــل  نفــر   ۶۰۲ و  هــزار 

اعضــای هیئــت نظــارت و ۱۸۸ نفــر بــازرس هســتند.

ــام  ــه ثبت ن ــه در مرحل ــان اینک ــا بی ــروه ب ــدار ق فرمان

کاندیداهــا، در مجمــوع ۱۸ داوطلــب در ایــن حــوزه 

ــک  ــداد ی ــن تع ــزود: از ای ــد، اف ــرده بودن ــام ک ثبت ن

نفــر در وزارت کشــور و ۱۷ نفــر در مرکــز حــوزه 

ــل  ــی مراح ــس از ط ــه پ ــد ک ــام کردن ــی، ثبت ن انتخاب

بررســی صالحیت هــا، ۵۰ درصــد داوطلبــان تاییــد 

ــدند. ــت ش صالحی

بــه گفتــه ســپهر، دو نفــر از ایــن داوطلبــان انــراف 

ــراف  ــا ان ــه ب ــد ک ــالم کرده ان ــروز اع ــا ام ــود را ت خ

ــرای دســتیابی  ایــن دو نفــر، هم اکنــون ۷ داوطلــب ب

بــه کرســی مجلــس دهــم در ایــن حــوزه، رقابــت 

می کننــد.

وی بــا بیــان اینکــه متهیــدات و ملزومــات مــورد 

ــت،  ــده اس ــن ش ــات تامی ــزاری انتخاب ــرای برگ ــاز ب نی

ــزاری  ــرای برگ ــه رأی ب ــه تعرف ــزار برگ ــزود: ۲4۰ ه اف

ــتان  ــل شهرس ــرگان تحوی ــس و خ ــات مجل دو انتخاب

ــت. ــده اس ش

وعده های یک نامزد انتخابات مجلس:

هرچه ویرانی است 
عمران می کنم

در انتخابات هفتم اسفندماه
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جمع آوری می کنند

گازی نـوێ چەند ئەوەندەی نەوت بەهای هەیە؛

توکلـی در نامه ای به جهانگیری:

سیاستی دولت که این وضعیت تلخ نشانی از آن است، رشمندگی شایسته است، نه فرا افکنی.

فوق تخصص قلب و عروق مطرح کرد

کوردســتان  پارێــزگای  ئینتزامــی  پۆلیســی  جێگــری 

ــە هــۆی ئامادەیــی پۆلیســی  ــه  ئه مســاڵدا و ب وتــی: ل

ــە ٦٠٠ هــەزار دۆالر  ــر ل ئینتزامــی کوردســتانه وه  زیات

ــراوە.  ــەردا گی ــتی بەس ــاخ دەس دراوی قاچ

مــورادی  عەلیــڕەزا  جــه وان،  هه والــی  پــه ی  بــە 

ســتافی  کۆبوونــەوەی  لــە  شــەمە  ســێ  ئێــوارەی 

چاودێــڕێ بەســەر کەل وپــەل و دراوی قاچــاخ لــە 

ــە  ــەم پارەی ــی ئ ــزگای کوردســتان وتــی: بــڕی ڕیاڵ پارێ

لــە ســەرووی ٢ ملیــار متەنــە.

ئــەو زیــادی کــرد: بــە خۆشــحاڵیەوە پۆلیســی ئینتزامی 

ــی  ــواری گرتن ــە ب ــاڵدا ل ــەم س ــتان ل ــزگای کوردس پارێ

ئێــران  لــە  یەکەمیــان  پلــەی  قاچــاخ  کەل وپەلــی 

مســۆگر کــردووە و ئەمــەش بــە هــاوکاری خەڵــک 

ــووە. ــۆگر ب مس

ــزگای کوردســتان  ــی پۆلیســی پارێ ــری فه رمانده ی جێگ

زیــادی کــرد: هەروەهــا لەم ســاڵدا ٤٨ گرووپــی قاچاخ 

تێکشــکاوە و ٤ هــەزار و ٣٥٦ قاچاخچــی گیــراون. لەم 

نێوانــەدا ٢ هــەزار ٥٤٩ بوتــڵ خواردنــه وه ی کحوولــی 

گیــراوە کــە ٤٠ باریــان لــە لۆریــدا گیــراون. هەروەهــا 

ــۆن  ــڕی ٢٠٠ ملی ــاش و ب ــه  قوم ــەزار و ٥٢١ تاق ١٢ ه

متــەن مۆبایــل و ٤ ملیــۆن که لــو په لــی ئاگربــازی 

نــه ورۆزی دۆزراوه تــه وه .

ده ست به سه ر ٦٠٠ هەزار دۆالر 
دراوی قاچاخ لە کوردستان گیرا

جێگری پۆلیسی ئینتزامی کوردستان؛


