
جوانان انقالبی با سیاسیون
 قبیله باز تصویه حساب می کنند

خرابکاری اخیر در حوزه های فناوری 
سازمان صدا وسیما رخ داده است
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نماینده مردم تهران در مجلس شورای اسالمی با اشاره به توطئه 
پیشرفت  در  یافته  سازمان  جهش  با  مقابله  برای  سازی  جنبش 
جمهوری اسالمی تاکید کردند: قطعاً جوانان انقالبی و آزاده این بار 
با سیاسیون قبیله باز و بی هنر تسویه حسابی تاریخی خواهند کرد.

روح اهلل ایزد خواه در نشست علنی روز- سه شنبه ۱۹ مهر ماه- 
مجلس شورای اسالمی در نطق میان دستور خود با ...

تلویزیون،  رئیس سازمان صدا و سیما درباره خرابکاری اخیر در 
گفت: خرابکاری اخیر در تلویزیون در حوزه های فناوری سازمان 
بررسی شود  باید  فناورانه  دقیق  تسلط  و  اِشراف  با  که  داده،  رخ 

و متناسب با نتیجه بررسی ها تصمیمات الزم را خواهیم گرفت.
پیمان جبلی در توضیح نشست مشترک خود با کمیسیون امنیت 

ملی و سیاست خارجی مجلس شورای اسالمی درباره...
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پلمپ شش واحد تولید شن و ماسه 
در کهگیلویه و بویراحمد

 علل و عوامل
 پیدایش

  آسیب های اجتماعی 

مدیر زراعت سازمان جهاد کشاورزی
 کهگیلویه و بویراحمد خبر داد؛

افزایش 227 تنی خرید 
گندم از کشاورزان در استان

و  کهگیلویه  کشاورزی  جهاد  سازمان  زراعت  مدیر 
هزار   ۳۹ گذشته  زراعی  سال  در  گفت:  بویراحمد 
و 4۳۱ تن گندم مازاد از کشاورزان استان بصورت 
تضمینی خریداری شد که نسبت به سال قبل از آن 
۲۲۷ تن افزایش یافته است. عیسی راستیان نسب 
روز سه شنبه افزود: در سال زراعی گذشته ۳۰ هزار 
و ۹۶۷ تن گندم سیلویی و هفت هزار و ۸۰۰ تن 

گندم بذری در استان از کشاورزان خریداری شد.
خرید تضمینی گندم در کهگیلویه و بویراحمد  این 

میزان در سال گذشته ۳۹ هزار و ۲۰4 تن...

توصیه  به  اشاره  با  دولت  سخنگوی 
فضایی  کردن  فراهم  برای  رئیس جمهور 
برای بیان اعتراض های عمومی گفت: دولت 
و  است  موافق  قانونی  تجمعات  برگزاری  با 
برای  پیشنهادهایی  شده  مکلف  کشور  وزیر 

ساماندهی تجمعات اعتراضی ارایه کند.
در  سه شنبه  روز  جهرمی«  بهادری  »علی 
تسلیت  ضمن  خود،  هفتگی  خبری  نشست 
با  مقابله  در  کشور  امنیت  مدافعان  شهادت 
آشوب های اخیر، اظهار داشت: اقداماتی که در 
این ایام صورت گرفت نشان داد که دشمنان 
از هر موقعیتی برای ضربه به کشور استفاده 

می کنند.
سخنگوی دولت درباره توصیه رئیس جمهور 
به فراهم کردن مکانی برای اعتراض و اقدام 
که  داد  توضیح  امر  این  تحقق  برای  دولت 
اهمیت قایل شدن برای طرح مباحث انتقادی 
و گفت وگوهای آزاداندیشانه سال های سال 
آزاد  های  کرسی  بر  انقالب  معظم  رهبری 
مکان های  تا  دارند  و  داشته  تاکید  اندیشی 
را برای تصمیم گیری های جمعی در مراکز 

دانشگاهی تدوین کنیم.
های  خانه  تاسیس  اینکه  یادآوری  با  وی 
گفت و گوی آزاد در همه دانشگاهها بر عهده 
شورای عالی انقالب فرهنگی بود تا در حوزه 
انتقادی  مباحث  طرح  برای  مکانی  نخبگانی 
اولین مرکز در این رابطه  فراهم شود، گفت: 
در دانشگاه تهران با حضور ۹۰ نفر از استادان 
افزود:  دولت  سخنگوی  شد.  افتتاح  دانشگاه 
این موضوع در دستور کار دولت بوده و از هر 
گونه مشارکت نخبگانی در این زمینه استقبال 
می کند و همچنین برای اینکه خللی در امور 
تا  شد  مکلف  کشور  وزیر  نیاید  پیش  کشور 
کند.  ارایه  پیشنهادهایی  ساماندهی،  برای 
برگزاری  با  داد: دولت  ادامه  بهادری جهرمی 
تجمعات قانونی موافق است و قانون هم قواعد 
مربوط به فعالیت احزاب و گروه های سیاسی 
را در آیین نامه مشخص کرده و رئیس جمهور 
سازوکارها  روزرسانی  به  برای  را  پیشنهادی 

مطرح و به ...

و  کهگیلویه  استاندار  عمرانی  معاون  که  حالی  در   
ساختمانی  مصالح  بودن  استاندارد  غیر  از  بویراحمد 
و  تولید  بر  متولی  دستگاههای  نامطلوب  نظارت  و 
از  خبر  و  کند  می  انتقاد  ساختمانی  مصالح  توزیع 
تخریب چند دهنه پل در محور جوخانه - طسوج به 
مدیر کل  نامرغوب می دهد  از مصالح  استفاده  علت 
کارخانه   ۶ پلمپ   بویراحمد   و  کهگیلویه  استاندارد 
متخلف شن و  ماسه در کهگیلویه و بویراحمد را رسانه 
از  بویراحمد  ای کرد. مدیر کل استاندارد کهگیلویه و 
تعطیل شدن ۶ واحد تولیدی شن و ماسه در استان 

خبر داد...

مدیر کل استاندارد استان خبر داد؛ 

2

2

2 4

دبیر کمیسیون بانک های کهگیلویه و بویراحمد:

اخذ وثیقه نقدی
 برای پرداخت وام 

ممنوع شد

 مدیرکل بهزیستی کهگیلویه و بویراحمد:

۲۲۰ خانه برای مددجویان 
معلول بهزیستی استان 

ساخته می شود

دولت با برگزاری تجمعات 
قانونی موافق است
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دانش آموزان روستای بطاری لذت نیکمت را نچشیده اند؛

22 سال در انتظار 
احداث مدرسه 
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در  اسالمی  میهمانان شرکت کننده در سی و ششمین کنفرانس وحدت 
تهران امسال نیز مانند سال های گذشته قرار است در پایان برگزاری این 
کنفرانس با حضرت آیت اهلل خامنه ای رهبر معظم انقالب اسالمی دیدار 

کنند تا از بیانات و رهنمودهای ایشان بهره مند شوند.
به تازگی حجت االسالم »حمید شهریاری« دبیر کل مجمع جهانی تقریب 
مذاهب اسالمی از آغاز سی و ششمین کنفرانس بین المللی وحدت اسالمی 
با سخنرانی رییس جمهوری در روز افتتاحیه )چهارشنبه ۲۰ مهر( خبر داده 
است؛ کنفرانسی که با حضور ۲۰۰ میهمان از ۶۰ کشور جهان کار خود را 

آغاز خواهد کرد.
وی اضافه کرد: روز جمعه دیدار با رهبر معظم انقالب را خواهیم داشت و 

مراسم اختتامیه با صدور بیانیه پایانی به کار خود پایان خواهد داد.
راهبرد شکست خورده هفت دهه ای تل آویو و متحدان غربی در برابر جهان 
اسالم و محور مقاومت، شکست راهبرد غرب به محوریت آمریکا در قبال 
ایران، آمریکا بانی شر و فساد غرب در منطقه و نیز پیشبرد پروژه اسالم 
هراسی از سوی غرب با دامن زدن به تروریسم از جمله مهمترین محورهایی 
است که رهبر معظم انقالب در سالهای گذشته در نشست های مرتبط با 

وحدت اسالمی ؛ همواره مورد تاکید قرار داده اند.

راهبرد شکست خورده ۷ دهه ای تل آویو و متحدان غربی
جلسات  در  همواره  انقالب  معظم  رهبر  که  محورهایی  مهمترین  از  یکی 
و  فلسطین  مظلومیت  کند،  می  اشاره  آن  به  مختلف  های  کنفرانس  و 
آن  غربی  متحدان  و  صهیونیستی  رژیم  ای  دهه   ۷ استراتژی  ناکارآمدی 
علیه این کشور جنگ زده، لبنان، سوریه و در مجموع محور مقاومت است.

در سال ۱۳۹۲، رهبر انقالب در دیدار مسئوالن نظام و میهمانان کنفرانس 
وحدت اسالمی تاکید کردند: »دنیای استکبار ۶۵ سال است که با همه ی 
وجود و توان سعی در این دارد که واقعّیت وجود رژیم صهیونیستی را بر 
ملّتهای مسلمان تحمیل کند و آنها را وادار به پذیرش این واقعّیت کند، و 
نتوانسته است. نگاه نکنیم به بعضی از کشورها و دولتها که حاضرند برای 
حفظ منافع دوستان بیگانه ی خود که دشمن اسالمند، منافع ملّی را زیر 

مخالف حضور  ملّتها  بسپرند؛  فراموشی  به  را  اسالمی  منافع  یا  بگذارند  پا 
را  فلسطین  نام  میکنند  تالش  که  است  سال   ۶۵ هستند.  صهیونیست ها 
در جنگ سی  اخیر  در همین چند سال  نتوانستند.  ]اّما[  ببرند،  یادها  از 
در  دّوم  بار  و  غّزه،  در  روزه  دو  و  بیست  جنگ  در  لبنان،  در  روزه  سه  و 
جنگ هشت روزه در غّزه، ملّت مسلمان و اّمت اسالمی نشان داد که زنده 
است و علی رغم سرمایه گذاری آمریکا و دیگر قدرتهای غربی، توانسته است 

موجودیّت خود را، هویّت خود را حفظ کند.«
و میهمانان کنفرانس  نظام  نیز در دیدار مسئوالن  ایشان در سال ۱۳۹۸ 
اسالم  جهان  با  صهیونیستی  رژیم  و  آمریکا  دشمنی  به  اسالمی  وحدت 
پرداختند و، فرمودند: »در رأس این دشمنان هم فعاًل در این دوران، رژیم 
دشمنان  اینها  است؛  صهیونیستی  جعلی  رژیم  و  آمریکا  متحده ی  ایاالت 
بعضی ها  نیست؛  اسالمی  جمهوری  دشمن  فقط  آمریکا  اسالمند.  وحدت 
خیال میکنند دعوا فقط بین جمهوری اسالمی و آمریکا است؛ بله جمهوری 
اسالمی چون فّعال است دشمنِی بیشتری با او میشود اّما با دنیای اسالم 
با کشورهای اسالمی دشمنند؛ با فلسطین دشمنند، با ملّتهای غرب آسیا 
دشمنند، با ملّتهای شمال آفریقا دشمنند، با مجموعه ی مسلمانها دشمنند؛ 
نفی سلطه  نفی ظلم است،  علّت هم در ماهّیت اسالم است؛ چون اسالم 

است، نفی استکبار است.«

وحدت جهان اسالم در کالم رهبر معظم انقالب
در تشریح فرمایشات رهبری الزم به یادآوری است که اگر صهیونیست ها 
در جنگ ۱۹۶۷، تمامی فلسطین و قدس شرقی و نیز جوالن و سینا را به 
اشغال خود درآورده  و صدها هزار آواره فلسطینی در منطقه پراکنده کرده 
و یک میلیون آواره در داخل فلسطین به جای بگذارند، طی ۲ دهه اخیر 

شرایط بسیار تغییر کرده است.
اولین بارقه شکست پذیری با فرار اسرائیل از جنوب لبنان در سال ۲۰۰۰ در 
ذهن فرماندهان و شهرک نشینان صهیونیست جای گرفت و در بزرگترین 
رخداد تاریخ صهیونیست ها در سال ۲۰۰۶، رویای بن گورین برای اسرائیل 

کبری دفن و رژیم صهیونیستی وارد فاز استمرار شکست و فرسایش شد.

این در حالی است که مقاومت هر روز قدرتمندتر و باکفایت تر و پرانگیزه تر 
اکنون خود  اعتقاد برخی کارشناسان سیاسی منطقه  بر اساس  می شود و 
از فلسطین  در محاصره گروه های مقاومت هم در داخل و هم در خارج 

اشغالی است.
مرحله جدید زوال برای صهیونیست ها، پس از ۵ جنگ صهیونیست ها بر 
علیه غزه ثبت شده است که در هر جنگ، مقاومت توانمندتر، قدرتمندتر و 
دست پُرتر و صهیونیست ها، ناتوان تر و ضعیف تر شده اند و اکنون سید حسن 
نصراهلل دبیر کل جنبش حزب اهلل وقتی در ارتباط با هر موضوعی موضع 
می گیرد و واکنش نشان می دهد، صهیونیست ها از ترس مجبور به تغییر 

معادالت خود می شوند.
در بعد امنیتی نیز با اشاره به رخدادهای ماه های اخیر و چندین عملیات 
شهادت طلبانه از سوی فلسطینی ها در اراضی ۱۹4۸، به نحوی برآشفتگی 
و هرج  و مرج در دستگاه های امینتی ایجاد و ناتوانی آنها آشکار شد که در 

رسانه های این رژیم در همین مدت، بارها به آن اعتراف شده است.
اگر رژیم صهیونیستی در ابتدای سال ۲۰۰۰، شهر جنین در شمال کرانه 
باختری را برای سرکوب جهاد اسالمی فلسطین، با خاک یکسان کرد، امروز 
از ۱  و بیش  فدائیان فلسطینی که ۵ کشته  از  برای دستگیری پدر یکی 
زخمی از صهیونیست ها گرفت، در مقابل یگان دفاعی جهاد اسالمی در این 

شهر، ناتوان و دست خالی، خارج شد.

شکست راهبرد 4 دهه ای غرب علیه ایران
به  را  خود  سخنان  از  بخشی  همواره  اجالس  این  در  انقالب  معظم  رهبر 
بر  اخیر  های  دهه  غرب طی  فشار  ابزارهای  ناکارآمدی  و  آمریکا  استکبار 
جمهوری اسالمی ایران اختصاص می دهند به عنوان نمونه در سال ۱۳۹۲ 
در همین ارتباط فرمودند: »دستگاه های استکباری اعم از آمریکا و دیگران، 
۳۵ سال است علیه نظام جمهوری اسالمی و ملّت ایران، آنچه از دستشان بر 
آمده است، انجام داده اند؛ علی رغم آنها ملّت ایران و نظام جمهوری اسالمی 

روزبه روز قوی تر، ریشه دارتر، مقتدرتر و دارای نفوِذ بیشتر شده است.«
ماه  بهمن  در  اسالمی  انقالب  پیروزی  از  بعد  که  است  یادآوری  به  الزم 
۱۳۵۷، آمریکا به همراه متحدان اروپایی خود همواره با بهانه های واهی، 
ابعاد  همه  ترتیب  این  به  داد.  قرار  ها  تحریم  ترین  تحت سخت  را  ایران 
زندگی ایرانی ها تحت تاثیر تحریم های اولیه و سپس ثانویه غربی ها قرار 
گرفت تا جایی که اینک تمامی بخش های کشورمان در فهرست تحریم 

ها قرار دارند.
پتروشیمی،  و  انرژی  بیمه،  بانکی،  و  مالی  های  بخش  ایران  در  اکنون 
کشتی رانی، کشتی سازی و بنادر، طال و فلزات گران بها، نرم افزار، صنعت 
غذایی،  مواد  و  فرش  واردات  و  مربوطه  و خدمات  هواپیما  فروش  خودرو، 
صنایع فلزات ایران، صنایع معدنی، عمران، صنایع نساجی و تولید و غیره 

تحت شدیدترین تحریم های کشورهای غربی و اقماری آنان قرار دارد.
حتی در برهه ای که ایران نیز همانند بسیاری از کشورها به شدت درگیر 
اقالم  بر  تحریم  و  موانع  رفع  از  ترامپ  آمریکای  شد،  کووید۱۹  با  مقابله 
بشردوستانه خبر می داد و بر معافیت کاالهای بشردوستانه چون غذا و دارو 
از تحریم تاکید می کرد اما در عمل مانع از دسترسی ایران به واکسن شد.

به رغم انتظارات و پیش بینی ها، بایدن نیز بعد از تکیه بر کرسی ریاست 
فشار  از  بهره گیری  صدد  در  که  داده  نشان  عمل  در  آمریکا  جمهوری 
بر  اصرار کاخ سفید  و  روند  این  تداوم  ایران است.  علیه  ترامپ  حداکثری 
»جنون  به  معتقد  ناظران،  از  بسیاری  که  است  طوری  تحریم  ماندگاری 
تحریم« از سوی مقامات این کشور هستند؛ اعتیادی که بعد از 4 دهه هنوز 
فروکش نکرده است، اگر چه آنها بارها به بیهودگی این ابزار اذعان کرده اند.

بانی شر و فساد غرب در منطقه زیر نقاب حقوق بشر
حضور نظامی و اشغالگری آمریکا در جهان اسالم همانند اشغال افغانستان 
و عراق در سال های ۲۰۰۱ و ۲۰۰۳ و نیز تبعات خوفناک آن بر کسی 
پوشیده نیست و رهبر معظم انقالب همواره در دیدارهای گوناگون به آن 

اشاره می کنند.
رهبر انقالب در دیدار میهمانان کنفرانس وحدت اسالمی  در سال ۱۳۸۸ 
اثری  هیچ  فساد  و  شر  جز  ما  منطقه ی  این  در  آمریکا  »حضور  فرمودند: 
نداشته؛ پا در این منطقه گذاشتند، با خودشان شر و فساد آوردند. هر جایی 
که قدم میگذارند یا ناامنی است یا جنگ داخلی است یا کارهایی از قبیل 
ایجاد داعش است؛ ما میخواهیم چهره ی واقعی آمریکا دیده بشود، ملّتهای 
مسلمان بفهمند چهره ی واقعی آمریکا چیست و کیست و پشت این ظواهر 
طرف داری از دموکراسی و حقوق بشر و این حرفهای دروغ و نفاق آلودی که 

میزنند چیست؛ مردم باید این را بفهمند.«
الزم به ذکر است مردم افغانستان طی دو دهه اخیر که تحت اشغال آمریکا 

بودند تا کنون روی خوش به خود ندیده اند.
دولت بایدن نیز برای رهایی از باتالق خودساخته با خروج غیرمسووالنه از 
افغانستان هزینه های جبران ناپذیری همچون تقویت گروه های تروریستی، 
فروپاشی اقتصادی و سیل مهاجران را بر مردم این کشور جنگ زده تحمیل 
کرد. این شرایط در قبال دیگر کشورهای اسالمی همچون عراق نیز صادق 

است که نزدیک به ۲ دهه تحت اشغال آمریکا است.
جنایات آمریکا در مساله یمن نیز بر کسی پوشیده نیست و واشنگتن به 
رغم ادعای سردمداری حمایت از حقوق بشر، طی ۷ سال گذشته با حمایت 
فقیر  این کشور  در  را  بشری  فاجعه حقوق  بزرگترین  متحدان عرب خود 

خاورمیانه خلق کرده است.
اسالم هراسی با دامن زدن به تروریسم

یکی از تاکتیک هایی که غرب برای سرپوش گذاشتن به مداخالت نظامی 
مستقیم و غیرمستقیم در کشورهای مختلف به ویژه خاورمیانه به کار بسته، 
دامن زدن به اقدامات تروریستی با شکاف شیعه- سنی است؛ موضوعی که 

بستر را برای اسالم هراسی نیز هموار خواهد کرد.
انقالب پارسال )۱4۰۰( در دیدار میهمانان کنفرانس وحدت  رهبر معظم 
اسالمی  و جمعی از مسئوالن نظام، علت تأکیدهای مکرر بر مسئله وحدت 
را فاصله زیاد بین مذاهب و تالش های جدی دشمنان برای افزایش فاصله ها 
خواندند و فرمودند: امروز کلمه شیعه و سّنی در ادبیات سیاسی آمریکایی ها 

هم وارد شده در حالی که آنها با اصل اسالم مخالف و دشمن هستند.
رهبر انقالب با اشاره به تالش های آمریکا و عوامل دست آموز آن برای ایجاد 
فتنه در هر جای دنیای اسالمی، خاطرنشان کردند: انفجارهای تأسف بار و 
گریه آور اخیر در مساجد افغانستان علیه مردم مسلمان و نمازگزار از جمله 
انجام شد و آمریکایی ها صراحتاً  همین حوادث است که به دست داعش 

بیان کرده بودند ما داعش را ایجاد کردیم.
الزم به ذکر است اگرچه آمریکا در سال ۲۰۰۱ به بهانه مقابله با تروریسم، 
خاک  همواره  دهه  دو  این  طی  اما  درآورد  خود  اشغال  به  را  افغانستان 
افغانستان جوالنگاه گروه های افراطی و حمالت تروریستی بوده است و پس 
که  سربرآورده اند  دیگری  افراطی  گروه های  نیز  آمریکا  نظامیان  خروج  از 
این  است؛  جمله  آن  از  خراسان«  »داعش  به  موسوم  تروریستی  گروهک 
حمالت  از  که  داد  ترتیب  انتحاری  حمله  چند   ۱4۰۰ سال  در  گروهک 
در  انتحاری  انفجارهای  تا  گرفته  کشته   ۱۷۰ با  کابل  فرودگاه  به  مرگبار 
مساجد »امام بارگاه فاطمیه« در قندهار و »سیدآباد« در والیت قندوز را 
شامل می شد؛ مساجدی که به شیعیان تعلق داشت و از نگاه ناظران با هدف 

ایجاد تفرقه بین شیعه و سنی انجام گرفته  بود.

به بهانه برگزاری » کنفرانس وحدت اسالمی« :

وحدت جهان اسالم در کالم رهبر معظم انقالب 
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مدیر زراعت سازمان جهاد کشاورزی
 کهگیلویه و بویراحمد خبر داد؛

افزایش 227 تنی خرید گندم
 از کشاورزان در استان

مدیر زراعت سازمان جهاد کشاورزی کهگیلویه و بویراحمد 
گفت: در سال زراعی گذشته ۳۹ هزار و 4۳۱ تن گندم مازاد 
از کشاورزان استان بصورت تضمینی خریداری شد که نسبت 

به سال قبل از آن ۲۲۷ تن افزایش یافته است.
زراعی  در سال  افزود:  روز سه شنبه  نسب  راستیان  عیسی 
گذشته ۳۰ هزار و ۹۶۷ تن گندم سیلویی و هفت هزار و 

۸۰۰ تن گندم بذری در استان از کشاورزان خریداری شد.
خرید تضمینی گندم در کهگیلویه و بویراحمد  این میزان در 

سال گذشته ۳۹ هزار و ۲۰4 تن بوده است.
وی اظهار داشت : در مجموع سال زراعی گذشته ،۹۰ هزار 
تولید  استان  در  آبی  گندم  تن  هزار   ۱۵ و  دیم  گندم  تن 
به  مربوط  شده  برداشت  گندم  بیشتر  که  شد  برداشت  و 
شهرستان های کهگیلویه، گچساران، باشت، چرام، بویراحمد 

و بهمئی بوده است.
راستیان نسب یادآور شد: در این سال هر کیلو گرم گندم 
درصد   ۱۵ بذری  گندم  و  تومان   ۵۰۰ و  هزار   ۱۱ سیلویی 

گران تر از این میزان از کشاورزان خریداری شد .
سال  در  استان  مزارع  از  گندم  برداشت  کار  داد:  ادامه  وی 
زراعی از نیمه نخست اردیبهشت ماه آغاز شد و تا شهریور 

ماه ادامه داشت.
مدیر زراعت سازمان جهاد کشاورزی کهگیلویه و بویراحمد 
این استان  اظهار داشت : سطح گندم زارهای آب و دیمی 
۹۷ هزار هکتار شامل ۷۹ هزار هکتار دیم و ۱۸ هزار هکتار 

آبی است.

مدیرکل بهزیستی کهگیلویه و بویراحمد گفت:

22۰ خانه برای مددجویان معلول 
بهزیستی استان ساخته می شود

با همکاری  بویراحمد گفت:  بهزیستی کهگیلویه و  مدیرکل 
 ۲ دارای  های  خانواده  برای  خانه   ۲۲۰ مستضعفان  بنیاد 

معلول و بیشتر در استان ساخته می شود
محمد کریم آریا روز سه شنبه افزود: از این تعداد ۱4۰ واحد 
روستایی ساخته  مناطق  در  واحد  و ۸۰  مناطق شهری  در 

خواهد شد.
وی اظهار داشت: این طرح بر اساس تفاهم نامه ای که این 
سازمان با بنیاد مستضعفان امضا کرده است اجرا خواهد شد.

کمک  تومان  میلیون   ۱۰۰ این  بر  عالوه  کرد:  بیان  آریا 
پوشش  تحت  های  خانواده  مسکن  ساخت  برای  بالعوض 

پرداخت خواهد شد.
سیاست  از  محرومان  برای  مسکن  ساخت  کرد:  عنوان  وی 
های دولت سیزدهم است و در این زمینه اداره کل بهزیستی 

استان این طرح ها را در دست اجرا دارد.
قالب ۱۹  در  بویراحمد  و  نفر در کهگیلویه  حدود ۳۵ هزار 

هزار خانوار جامعه هدف بهزیستی در استان هستند.

اخذ وثیقه نقدی برای پرداخت 
وام ممنوع شد

دبیر کمیسیون بانک های کهگیلویه و بویراحمد گفت: اخذ 
وثیقه نقدی توسط بانک های استان برای پرداخت وام در هر 
شرایطی ممنوع است. منصور دانش آموز ظهر روز گذشته در 
نشست شورای بانک های کهگیلویه و بویراحمد اظهار داشت: 
اخذ هرگونه سپرده به عنوان وثیقه نقدی به هر عنوان، قبل 
یا بعد از اعطای تسهیالت توسط بانک ها و مؤسسات اعتباری 
و  بانک ها  چنانچه  کرد:  عنوان  وی  است.  ممنوع  غیربانکی 
تیر  نهم  بخشنامه  راستای  در  غیربانکی  اعتباری  مؤسسات 
۱۳۹۹، قبل از اعطای تسهیالت و منوط به توافق قبلی، اقدام 
به اخذ وثیقه نقدی در قالب سپرده سرمایه گذاری مدت دار از 
تسهیالت گیرنده کنند، پرداخت سود علی الحساب به سپرده 
سپرده  آن  زمانی  دوره  با  متناظر  سود  نرخ  معادل  مذکور 
مشابه سپرده هایی که وثیقه تسهیالت نیستند، الزامی است. 
دبیر کمیسیون بانک های کهگیلویه و بویراحمد همچنین از 
ارائه تسهیالت به سربازان بعد از دریافت کارت مهارت حین 
افزود:  و  داد  خبر  سربازی  دوران  پایان  و  سربازی  خدمت 
مبلغ این تسهیالت ۱۰۰ میلیون تومان است و پرداخت آن 
سربازی  پایان خدمت  کارت  و  مهارت  کارت  ارایه  به  ملزم 
و  ملی  بانک  اجتماعی  مسئولیت  به  اشاره  با  وی  است. 
ملی  بانک  داد:  ادامه  زمینه،  این  در  مجموعه  این  دغدغه 
مدرسه  مدارس ساخت  نوسازی  با همکاری سازمان  استان 
در مناطق محروم را به جد پیگیری می کند. مدیر امور شعب 
نشان  بررسی ها  می گوید:  بویراحمد  و  کهگیلویه  ملی  بانک 
می دهد استانی هستیم که بیش از منابع تسهیالت پرداخت 
با  عامل  بانک های  همکاری  خواستار  دانش آموز  کرده ایم. 
داد:  ادامه  و  شد  ازدواج  وام  برای  متقاضی  جوان  زوج های 
در زمینه پرداخت تسهیالت ازدواج بانک های استان شرایط 
خوبی دارند و در واقع عملکرد آن ها رضایتبخش است. وی 
به شعبه خبر  پاتاوه  بانک ملی شعبه بخش  باجه  تبدیل  از 
داد و گفت: پیگیر راه اندازی شعبه در شهرستان تازه تأسیس 

مارگون هستیم.

مدیرکل آموزش و پرورش :

آموزش در مهدکودک ها و مراکز
 پیش دبستانی استان متحول می شود

مدیرکل آموزش و پرورش استان کهگیلویه وبویراحمد گفت: 
با تاسیس سازمان ملی تعلیم و تربیت کودک گام مهمی در 
عرصه آموزش و تربیت مهد کودک ها و مراکز پیش دبستانی 

این استان برداشته خواهد شد.
نشست  نخستین  در  شنبه  سه  روز  خواه   عزت  حسنعلی 
کودک  تربیت  و  تعلیم  بر  نظارت  و  ریزی  برنامه  شورای 
سازمان  گفت:  بویراحمد  و  کهگیلویه  پرورش  و  آموزش  در 
انقالب  تصویب شورای عالی  با  تربیت کودک«  و  تعلیم  ملی 

فرهنگی به آموزش و پرورش واگذار شد.
آموزش در مهدکودک ها و مراکز پیش دبستانی کهگیلویه و 

بویراحمد متحول می شود
به گفته عزت خواه ، در ۱۱شهریور ۱۳۹۹ مقام معظم رهبری 
دوران  اهمیت  درباره  پرورش  و  آموزش  مسئوالن  جمع  در 
کودکی و لزوم ساماندهی مهدکودک ها نکات ارزنده ای بیان 

کردند .
 ۱۳۹۹ آذر   ۲۵ در  بیانات،  این  از  پس  داد:  ادامه  وی 
شورای عالی انقالب فرهنگی به منظور ساماندهی امور مرتبط 
با تعلیم و تربیت دوره کودکی، تصویب کرد که تمامی امور 
کودکان  نگهداری  مراکز  سایر  و  کودک  مهدهای  به  مربوط 
تقویت  نظارت،  و  هدایت  برنامه ریزی،  مجوز،  صدور  از  اعم 
استانداردها و ارزیابی به وزارت آموزش و پرورش محول شود 
عهده دار  برای  پرورش  و  آموزش  وزارت  به  وابسته  نهادی  و 
شدن یکپارچه امور مرتبط با تعلیم و تربیت کودک تشکیل 

شود.
مدیرکل آموزش وپرورش استان افزود: درهفتم بهمن ۱۳۹۹، 
اساسنامه »سازمان ملی تعلیم و تربیت کودک« به تصویب 
شورای عالی انقالب فرهنگی رسید و ۲۶ اسفند ۱۳۹۹ برای 
اجرا ابالغ شد و در ۱۳ مرداد ۱4۰۰، این سازمان طی مراسمی 

با حضور وزیر آموزش و پرورش رسماً آغاز به کار کرد.
مصوب  اساسنامه  اساس  بر  کرد:  خاطرنشان  خواه   عزت 
انقالب فرهنگی ، سازمان ملی تعلیم و تربیت  شورای عالی 
تغییرات  جامعیت،  نظر  از  و  دارد  زیادی  جامعیت  کودک 
کودکی را از بدو تولد دیده و همه مراکز مهدکودک ها و پیش 

دبستان ها را مدنظر قرار داده است.
وی در پایان بر برنامه ریزی و توجه معاونت آموزش ابتدایی 
برای ساماندهی و نظارت بر پیش دبستانی ها و مهدکودکها 

تاکید کرد.

مردم گچساران چهار میلیارد ریال 
صدقه پرداخت کردند

مسوول مشارکت های مردمی کمیته امداد امام خمینی )ره( 
گچساران گفت: مردم نوعدوست و خیراندیش این شهرستان 
های  صندوق  طریق  از  صدقه  ریال  میلیارد  چهار  امسال 

صدقات پرداخت کردند.
قدرت اهلل پاداش افزود:  این میزان صدقه جمع آوری شده 
و  فرهنگی  امور  درمان،  مسکن،  جهیزیه،  های  سرفصل   در 
کمک بالعوض برای مددجویان زیر پوشش کمیته امداد امام 

خمینی )ره( هزینه خواهد شد.
وی بیان کرد: هم اینک بیش از ۱۰هزارو ۷۸ صندوق صدقات 

خانگی در گچساران فعال است.
ابراز کرد:  ۲۵۰ صندوق صدقات در معابر شهری و  پاداش 

روستایی این شهرستان تاکنون نصب شده است.
خمینی  امام  امداد  کمیته  نظارت  روند  کرد:  تصریح  وی 
این  صدقات  های  صندوق   تخلیه  فرآیند  بر  گچساران  )ره( 
شهرستان  مردمی  های  مشارکت  واحد  سوی  از  شهرستان 

گچساران رصد و به صورت نظام  مند و تعریف  شده است. 
نوعدوست  مردم  استقبال  به  توجه  با  داد:  ادامه  پاداش 
یک  در  شهرستان  این  صدقات  صندوقات  تعداد  گچساران 

سال گذشته ۱۰ درصد افزایش داشته است.
مسوول مشارکت های مردمی کمیته امداد امام خمینی )ره(  
گچساران افزود: هم اکنون یکهزار و ۲۰۰ دانش آموز نیازمند 
و بی بضاعت زیر پوشش کمیته امداد این شهرستان هستند 

که از این تعداد ۱۷ درصد معادل ۲۰۰ نفر یتیم هستند.
و  هزار  بر سه  افزون  اکنون جمعیتی  هم  داشت:  اظهار  وی 
۲۰۰ خانوار  زیر پوشش کمیته امداد امام خمینی )ره( در 

گچساران قرار دارند.

فرماندار شهرستان کهگیلویه:

هدف دشمن
 آسیب به وحدت درکشور است

فرماندار شهرستان کهگیلویه گفت: دشمن به دنبال متشنج 
کردن فضا و هدف آن آسیب به فضای وحدت در کشور است.

جلسه  در  شنبه  سه  ظهر  از  بعد  موسوی  عبدالعزیز  سید 
ایجاد  با  دشمن  افزود:  کهگیلویه،  عمومی  فرهنگ  شورای 
جوامع  در  وحدت  فضای  کردن  متشنج  دنبال  به  اختالف 
اسالمی و جمهوری اسالمی بوده که نمونه بارز آن را می توان 

در همین چند روز اخیر به معنای واقعی دید.
بهتر  صورت  به  باید  وحدت  هفته  امسال  داشت:  بیان  وی 
دستگاه های  ویژه  به  دستگاه ها  تمام  و  برگزار  باشکوه تر  و 
و  مذهبی  هیئات  تبلیغات،  سازمان  ارشاد،  مثل  فرهنگی 
دانشگاه ها با احساس مسئولیت بیشتر و چند برابر برنامه های 

متنوع در این هفته را برگزار کند.
با  باید  برگزار شود  قرار است  موسوی گفت: جشن هایی که 
اطالع رسانی مناسب و درست انجام تا حضور مردم باشکوهی 
تر باشد. فرماندار شهرستان کهگیلویه با تاکید بر اینکه هیچ 
تأیید نیست تصریح کرد: یک ذهنیت  گونه کم کاری مورد 
دستگاه هایی  وظایف  که  دارد  وجود  مردم  ذهن  در  منفی 
راستا  یک  در  و  موازی  تبلیغات  سازمان  و  ارشاد  همچون 
می باشند و هر دو یک کار را انجام می دهد، لذا دستگاه های 

فرهنگی باید تمام توان را خود را پای کار بیاورند.
موسوی اضافه کرد: این دستگاه ها با ارائه برنامه های فرهنگی 
باعث  که  جشن هایی  و  مراسمات  همچنین  کردن  برگزار  و 
نشاط خانواده ها می باشد وظایف خود را به مردم نشان دهند.

انتظامی و  نیروی  به زحمات  اشاره  با  وی در بخش دیگری 
مقتدر  اما  مظلوم  ما  پلیس  داشت:  بیان  فراجا  هفته  تبریک 

است.

استاندار  عمرانی  معاون  که  حالی  در   
استاندارد  غیر  از  بویراحمد  و  کهگیلویه 
بودن مصالح ساختمانی و نظارت نامطلوب 
توزیع  و  تولید  بر  متولی  دستگاههای 
مصالح ساختمانی انتقاد می کند و خبر از 
تخریب چند دهنه پل در محور جوخانه - 
طسوج به علت استفاده از مصالح نامرغوب 
می دهد مدیر کل استاندارد کهگیلویه و 
بویراحمد  پلمپ  ۶ کارخانه متخلف شن 
و  ماسه در کهگیلویه و بویراحمد را رسانه 

ای کرد.
بویراحمد  و  کهگیلویه  استاندارد  مدیر کل 
و  شن  تولیدی  واحد   ۶ شدن  تعطیل  از 

ماسه در استان خبر داد.
بهمن رحمتی ظهر روز گذشته در جمع 
تدابیر  و  برنامه ها  تشریح  با  خبرنگاران 
مصالح  سازی  استاندارد  برای  شده  انجام 
الزم  اخطارهای  داشت:  اظهار  ساختمانی 
داده  ندارند،  استاندار  که  واحدهایی  به 

شده است.
وی افزود: در جلسه ای با حضور دفتر فنی 

و  صنعت  حکومتی،  تعزیرات  استانداری، 
معدن و دیگر ادارات که مجوز شن و ماسه 
واحدهایی  به  شد  مقرر  کنند،  می  صادر 
که اقدامی برای استاندار سازی مصالح آنها 
داده نشده تذکر و تهدید به ابطال مجوز 

آنها داده شد.
بویراحمد  و  کهگیلویه  استاندار  مدیرکل 
مجوز  که  واحدهایی  برق  اینکه  بیان  با 
داد:  ادامه  شود  می  قطع  ندارند  تولیدی 
که  ماسه  و  شن  واحدهای  از  تعدادی 
استاندار  اما  دارند  برداری  بهره  پرونده 

ندارند تعطیل شدند.
واحد   ۶ همچنین  کرد:  بیان  رحمتی 
تولیدی بدون مجوز استاندارد و بی کیفیت 
در گچساران و کهگیلویه تعطیل شدند و 
تا زمانی که نسبت به دریافت استاندارها 

اقدام نکنند رفع پلمپ نخواهند شد. 
کرد:  تاکید  استان  استاندار  کل  مدیر 
برای  خوب  و  کیفیت  با  تولید  حامی  ما 
مصرف کننده هستیم و براساس قانون و 
مجوزات از تولیدات بی کیفیت جلوگیری 

و  پایدار  و  مستمر  تولید  زیرا  شود  می 
باکیفیت برای ما مهم است.

تولیدی  اینکه هیچ واحد  بیان  با  رحمتی 
است  نشده  پلمپ  استاندارد  اداره  توسط 
تولیدی  واحد  هر  گفت:  شود  تعطیل  که 
بعد از تعطیلی با دریافت مجوز استاندار به 

فعالیت خود ادامه داده است.

مصالح غیر استاندارد به طرح های 
عمرانی کهگیلویه و بویراحمد 

آسیب زده است
در  ماسه  و  شن  تولید  واحد  پلمپ شش 
استان در حالی از سوی مدیر کل استاندارد 
کهگیلویه و بویراحمد اعالم شد که  معاون 
هماهنگی امور عمرانی استاندار کهگیلویه 
و بویراحمدبر غیر استاندارد بودن مصالح 
ساختمانی در استان تاکید کرد و معتقد 
غیراستاندارد  ساختمانی  مصالح  که  است 
عمرانی  طرح های  کیفیت  اینکه  بر  عالوه 
استان را کاهش داده به روند ساخت و ساز 

در منطقه آسیب جدی وارد کرده است.

کیفیت  گفت:  زاده  حاجی  کیومرث 
زیرساخت های  به  ماسه  و  شن  نامناسب 
مسکونی  سازهای  و  ساخت  و  عمرانی 
به همین  استان ضربه وارد کرده است و 
برای  کیفی  آزمایشگاه  شدن  فعال  دلیل 
در  ساختمانی  مصالح  کیفیت  سنجش 
تصویب  استانداری  فنی  شورای  نشست 

شده است.
های  دستگاه  نامطلوب  نظارت  از  وی 
متولی بر تولید و توزیع مصالح ساختمانی 

در مناطق مختلف استان انتقاد کرد.
کهگیلویه  در  کرد:  تصریح  زاده  حاجی 
کاالی  یک  به  ماسه  و  شن  بویراحمد،  و 
که  حالی  در  است  شده  تبدیل  تجاری 
افزایش  همواره  ساختمانی  مصالح  قیمت 
می یابد اما کیفیت مصالح ارتقا پیدا نکرده 

است.
از  تولیدات معدنی  قیمت  باید  افزود:  وی 
جمله شن و ماسه به روز و استاندارد شود 
این زمینه هم  و هیچ گونه کم کاری در 
امور  هماهنگی  معاون  نیست.  پذیرفتنی 
بویراحمد  و  کهگیلویه  استاندار  عمرانی 
چند دهنه پل در جاده جوخانه به طرف 
طسوج شهرستان چرام بدلیل استفاده از 
مصالح ساختمانی نامرغوب احداث شد که 
پل  این  از  دهنه  چندین  تخریب  دستور 
ها صادر شد. حاجی زاده به کیفیت پایین 
جاده   احداث  برای  شده  استفاده  مصالح 
چاسخار به سمت آرند اشاره کرد و گفت : 
تغییرات دمایی باعث از بین رفتن آسفالت 
مصالح  کیفیت  باید  بنابراین  می شود 
مکانیک  های  آزمایشگاه  در  ساختمانی 
خاک بررسی شده و بعد در ساخت طرح 

ها استفاده شود.
وی تصریح کرد که براساس بررسی ها ، 
۱۵ واحد شن و ماسه بصورت غیرمجاز در 
کهگیلویه و بویراحمد فعالیت می کند که 
می طلبد اداره کل صنعت و معدن بصورت 
متناوب و ماهانه از واحدهای تولید شن و 
از فعالیت واحدهای  بازدید کرده و  ماسه 

بدون مجوز جلوگیری کند.

آموزش و پرورش سنگ زیر بنای توسعه 
صاحب نظران  و  کارشناسان  همه  و  است 
پرورش  و  آموزش  که  هستند  معتقد 
کارخانه انسان سازی است و اگر چرخ های 
بدون  نچرخد،  خوب  مقدس  نهاد  این 
شک انتظار یک جامعه خوب و آباد را هم 
تا زمانی که عدالت  باشیم و  نباید داشته 
وجود  آموزشی  کار  زیربنای  و  آموزشی 
نداشته باشد، نباید امید به یک آموزش و 
پرورش پویا و جامعه شکوفا داشته باشیم. 
یاسوج  شهر  کیلومتری   ۳۵ فاصله  در 
مرکز استان کهگیلویه و بویراحمد، دانش 
آموزان روستای بطاری به جای صندلی و 
میز روی بلوک و آجر می نشیند و کسب 
روستا  این  تصاویر  دیدن  می کنند.   علم 

دل هر انسانی را به درد می آورد. 
بغرنج  شرایط  بیان  با  روستا  این  مردم 
مسووالن  از  روستا  این  آموزشی  فضای 
آموزشی  فضای  یک  احداث  برای 
روستا  این  آموزان  دانش  برای  مناسب 
شنبه  )سه  روز  صبح  طلبیدند.  مدد 
بطاری  روستای  اهالی   )۱4۰۱ مهر   ۱۹
شهرستان بویراحمد به دلیل نبود مدرسه 
تحصیل  برای  مناسب  آموزشی  فضای  و 
مدارس  نوسازی  سازمان  دانش آموزان 
استان تجمع کردند و خواستار رسیدگی 
این  مسووالن به وضعیت فضای آموزشی 
روستا شدند.  آموزش و استفاده از امکانات 
آموزشی از حقوق اولیه کودکان، نوجوانان 
دارند  باور  کارشناسان  است.  جوانان  و 
سیستم  و  مدرسه  در  کودک  حقوق  اگر 
آموزش و پرورش رعایت شود طبیعتاً در 
و  است  تاثیرگذار  بخش های دیگر جامعه 

تحصیل  حق  از  دانش آموزان  محرومیت 
کودکان،  برای  را  جبران ناپذیری  تبعات 

نوجوانان و جامعه به دنبال دارد. 
دانش آموزان بطاری، لذت نیمکت را 

نچشیده اند
اینکه  بیان  با  روستا  این  اهالی  از  یکی 
دانش آموزان این روستا در یک ساختمان 
آجر  و  بلوک  روی  نشستن  با  نیمه کاره 
همه  داشت:  اظهار  می خوانند،  درس 
اهالی این روستا، وفادار به انقالب اسالمی 
فضای  احداث  فقط  ما  مطالبه  و  هستند 
دانش آموزان  که  چرا  است.  آموزشی 
شهر  کیلومتری   ۳۵ در  بطاری  روستای 
یاسوج مدرسه ندارند. آن ها در »ساختمان 
تحصیل  به  مشغول  مسجدی«  نیمه کاره 
میز  بدون  ساعت ها  کودکان  این  هستند. 
مشق  آجر«  و  »بلوک  روی  صندلی  و 
را  نیمکت  لذت  کنون  تا  و  می نویسند 

نچشیده اند. 
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بطاری  روستای  دهیار  طاهری،  حمید 
زمینی   ۷۸ »سال  می گوید:  باره  این  در 
برای مدرسه این روستا توسط شرکت گاز 
استان کهگیلویه و بویراحمد خریداری شد 
آموزش  به حساب  احداث  برای  مبلغی  و 
تا  اما  واریز شده  دنا  و پرورش شهرستان 
مدرسه ای  سال   ۲۲ گذشت  با  و  کنون 
گذشته  »سال های  است.«  نشده  احداث 
درس  استیجاری  منازل  در  دانش آموزان 
می خواندند اما امسال بدون مدرسه و در 
این ساختمان نیمه کاره مسجدی تحصیل 
خواهند کرد.«  دهیار روستا با بیان اینکه 
حدود ۳۰ دانش آموز در این روستا مشغول 
به تحصیل هستند، اظهار داشت: »آموزش 
بویراحمد  و  کهگیلویه  استان  پرورش  و 
وعده داده بود که کانکسی برای برگزاری 

کالس درس به این روستا تعلق می  گیرد 
اما با گذشت ۱۸ روز از سال تحصیلی این 
و  بلوک  روی  مدرسه  بدون  دانش آموزان 

آجر درحال تحصیل هستند.«
این  در  دانش آموزان  چگونه  »اینکه   
ساختمان نیمه کاره درس بخوانند و فصل 
زمستان سرد و برفی را پشت سر بگذارند 
سووالی است که باید مسئولین کهگیلویه 

و بویراحمد پاسخگو باشند.«
فرزندان مان  اینکه  بیان  با  والدین  از  یکی 
در این شرایط با آسیب جسمانی و روحی 
روبرو می شوند، گفت: مسووالن به گونه ای 
خودشان  فرزندان  گویا  که  کنند  رفتار 
این  در  آیا  نشسته اند.  آجر  و  بلوک  روی 
شرایط امکان درس خواندن هست؟ جقدر 
این شرایط می تواند به یادگیری فرزندان 
که  است  حالی  در  این  کند؟  کمک  ما 
مدیرکل تجهیز و نوسازی مدارس استان 
ادعا  نشستی  در  بویراحمد  و  کهگیلویه 
کرد: »مدارس کپری و کانکسی در استان 

جمع آوری شده اند.«

کلنگ زنی مدرسه روستای بطاری
به زودی!!

مدیرکل نوسازی و تجهیز مدارس استان 
کهگیلویه و بویراحمد ظهر روز )سه شنبه 
مدرسه  زودی  به  داشت:  اظهار  مهر(   ۱۹
زمین  تامین  صورت  در  بطاری  روستای 
کلنگ زنی می شود.   حسینی نیک افزود: 
ارسال  روستا  این  مدرسه  برای  کانکسی 
پروژه  بهره برداری  زمان  تا  و  می شود 
دانش آموزان در کانکس تحصیل خواهند 

کرد.  

مدیر کل استاندارد کهگیلویه و بویراحمد خبر داد؛

پلمپ شش واحد تولید شن و ماسه در استان 

دانش آموزان بطاری لذت نیکمت را نچشیده اند؛
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رئیس سازمان جهاد کشاورزی کهگیلویه و بویر احمد 
گفت: پاییز امسال طرح جهش تولید در ۵4 درصد 
از دیم زارهای استان با همکاری ستاد اجرایی فرمان 

اجرا خواهد شد.
سید علی معتمدی پور افزود: ۱۵۸ هزار هکتار اراضی 
کشاورزی دیم و آبی در کهگیلویه و بویراحمد وجود 
دارد که از این میزان ۱۱۲ هزار هکتار آن دیم است.

وی بیان کرد:  اجرای طرح جهش تولید در ۶۰ هزار 
برنامه  مهمترین  از  استان  این  دیم  اراضی  از  هکتار 

های دولت به منظور حمایت از  کشاورزان است.

سطح  دولت  حمایت  با  کرد:  تصریح  پور  معتمدی 
اجرای طرح جهش تولید در اراضی دیم این استان 

نسبت به سال گذشته ۲ برابر افزایش یافت.
رئیس سازمان جهاد کشاورزی کهگیلویه و بویراحمد 
اظهار داشت: این استان در اجرای طرح جهش تولید 

جزو استان های موفق بوده است.
وی گفت: برای اجرای طرح جهش تولید در مناطق 
سردسیر و گرمسیر کهگیلویه و بویر احمد نهادهای 

کشاورزی  آماده شده است.
 معتمدی پور ابراز کرد: در  قالب طرح جهش تولید 
۳۸ هزار و ۵۰۰ هکتار از زمین های دیم استان زیر 
کشت  گندم،  ۱۲ هزار و ۱۵۰ هکتار جو و ۲ هزار و 

۱۰۰ هکتار  زیر کشت نخود خواهد رفت.
وی ادامه داد: همچنین در این طرح ۲ هزار و ۵۰۰ 
هکتار  از زمین های دیم کهگیلویه و بویراحمد زیر 
کشت عدس، ۲ هزار و ۵۰۰ هکتار دانه های روغنی 

و ۲ هزار و ۶۵۰هکتار زیر کشت علوفه خواهد رفت. 
رئیس سازمان جهاد کشاورزی کهگیلویه و بویراحمد 
جهش  طرح  اجرای  متقاضی  افراد  به  کرد:  تصریح 
ارزان  بانکی  تسهیالت  استان  زارهای  دیم  در  تولید 

قیمت پرداخت می شود.
وی تاکید کرد:تخفیف هزینه بیمه محصوالت و توزیع 
بینی شده در طرح  از دیگر حمایت های پیش  بذر 

جهش تولید امسال است.
در  انواع محصوالت کشاورزی  تن  هزار  ساالنه ۹۷۲ 

استان کهگیلویه و بویراحمد تولید می شود.
این استان ۲۷۰ هزار هکتار زمین کشاورزی دارد که 

۱۶۰ هزار هکتار آن زراعی است.
در  بویراحمد  و  کهگیلویه  نفری  هزار   ۷۲۶ استان 
هزار  استان ۲۷۰  این  دارد.  قرار  ایران  غربی  جنوب 
هکتار زمین کشاورزی دارد که ۱۶۰ هزار هکتار آن 

زراعی است.

 طرح جهش تولید در
 ۵۴ درصد از دیم زارهای 

استان اجرا می شود
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متولد فروردین : 
شما از مسیری که انتظار داشتید طی شود کمی فاصله گرفتید و دور 
شده اید، اما به زودی زنگ خطری برای شما به صدا در خواهد آمد 
و شما متوجه خواهید شد اگر هوشیار باشید و صدای زنگ را بشنوید 

به مسیر درست و صحیح باز خواهید گشت. 
متولد اردیبهشت : 

شما نقشه های بیش از حد بزرگی را در سر می پروردانید البته داشتن 
رویاهای بزرگ خوب است اما تا حدی که باعث پیشرفت شما شود 
نه این که تنها انها را در سر داشته باشید.برای رسیدن به رویاهای 
که  این  نه  ببخشید  ارتقا  پله  به  پله  را  تان  زندگی  باید  ابتدا  بزرگ 
پله های آخری صعود کنید.شما  به  بخواهید  پله  از یک  باره  به یک 
در فعالیت هایتان نیز کند عمل می کنید بهتر است کمی  بر سرعت 

فعالیت ها و کارهای زندگی تان بیافزاید.
متولد خرداد : 

شما از درون دارای افکار مثبتی هستید اما در ظاهر خود را با افکار 
منفی نشان می دهید، بهتر است درون و بیرون خود را به یک شکل 
نشان دهید نه این که درون و بیرون وجودیتان حرف های متفاوتی 
شخصیت  دو  دارای  صورت  این  در  زیرا  باشند  داشته  گفتن  برای 
مختلف می شوید، افراد دیگر به خاطر این صفت از شما دوری خواهند 
گزید. بهتر است واقعیت را قبول کنید شما فردی مهربان و دارای 

افکار مثبت هستید.
متولد تیر : 

امروز امکان دارد یک دوست صمیمی و یا یکی از اعضای خانواده تان 
در کارتان دخالت کند! در این صورت کنار آمدن با احساساتتان کار 
کسل کننده ای خواهد بود. یک نفس عمیق بکشید و بعد فکر کنید 
ببینید که به این فرد چه می خواهید بگویید، به خاطر اینکه ممکن 

است حرف اضافی یا نادرستی از دهانتان بیرون بیاید! 
متولد مرداد : امروز شما در محل کار و یا در خانه دقت بیشتری 
دارید، چراکه کمتر دور و بر جزئیات می چرخید. در مورد روش تعادل 
برقرار کردن بین کار و تفریح به حس ششم خودتان اطمینان کنید. 
این سخن به معنای تنبل شدن نیست؛ بلکه به معنای این است که 
از روزتان نهایت استفاده را ببرید و البته شاید مجبور شوید تا عصر 

هم کار کنید.
متولد شهریور : سعی کنید به کارهایی که می توانید انجام دهید 
فکر کنید نه کارهایی که نمی توانید. می توانید از کارهای خالق و 
هم چنین رابطه ها بهره مند شوید. بودن با افرادی که در گذشته با 
آن ها معاشرت داشته اید خاطرات زیادی را زنده می کند. اگر می 
خواهید مهمانی بگیرید یا دوستی را به صرف غذا دعوت کنید اکنون 

بهترین زمان است.
متولد مهر :  امروز شما مجبور هستید که کارهایتان را تمام کنید 
و واقعٌا از ته قلب نمی خواهید که این کار را بکنید و به خاطر همین 
کیفیت کار شما پایین آمده است. حتی اگر زمانی که تصمیم به انجام 
دادن کاری می گیرید قصد و نیتتان خوب باشد، اگر متوجه بشوید 
مطمئناً  کنید  کار  فقط  تفریح  برای  ساعتی  داشتن  بدون  باید  که 

خسته خواهید شد. 
متولد آبان : شما دوست ندارید در یک جنگ مغلوبه پیکار کنید اما 
ممکن است قادر نباشید که خود را از این موقعیت عقب بکشید حتی 
انرژی  امروز سیاره شما مریخ  را بکنید.  این کار  باید  بدانید که  اگر 
باالیی را از پلوتون دریافت می کند و همه نیروهای دنیا نیز نمی توانند 
شما را از رسیدن به اهداف تان بازدارند. خوشبختانه شما می توانید از 

این شدت انرژی به نفع خود استفاده کنید. 
متولد آذر : امروز به نظر می رسد کمی آشفته هستید و نمی توانید 
از اعمال تان ، نتیجه مشخصی انتظار داشته باشید. به همین خاطر 
سخت است که ذهن تان سر و سامان دهید. اگر فکر می کنید که 
تان مانع کارهای شماست،  یا همکاران  نزدیکترین دوستان  از  یکی 
سعی کنید به جای اینکه عصبی شوید و مثل آسیاب بادی دور خود 
بچرخید علت را در رفتارها واکنش های خود جستجو کنید. ظاهرا، 
موانع بسیار جدی و دشوار به نظر می رسند، حتی اگر شما آنها را در 

ذهن تان ایجاد کرده باشید و وجود خارجی نداشته باشند. 
بر  جایتان  از  سریع  شکستی  هر  از  بعد  معموال  شما   : دی  متولد 
می خیزید، و االن حتی انقدر احساس خوبی پیدا کرده اید که گویی 
همه چیز روبراه است! عجیب اینکه به خاطر وجود ماه در نشانه شما 
تحریک می شوید که سفره دل خود را باز کنید و دیگران نیز به جای 
اینکه مثبت اندیشی رو به رشد شما را متوجه بشوند، بیشتر حس 
و حال شما را می شناسند. نگران این نباشید که دیگران چه فکری 

می کنند.
درونی  قدرت  و  توانایی  دارای  روزها  این  در  شما   : بهمن  متولد 
به نفس شما  اعتماد  تا  امر موجب شده است  این  بسیاری هستید، 
پیش از پیش تقویت شود تا افکار و نظرات دیگران راجع به شما تغییر 
کند، هم چنین سمت و سوی جدیدی را به خود بگیرد. این مطلب 
که شما خود را باور دارید مانند یک سکو عمل می کند و شما را به 

باالترین نقطه پرتاب خواهد کرد.
باشید!!  پوست کلفت  باید مثل کرگدن  امروز شما   : متولد اسفند 
بدون هیچ دلیل واضحی حسابی  و  بیخودی  اینکه دوستانتان  برای 
بهتان سخت گیری می کنند. خوشبختانه اسلحه جادویی شما اینجا 
موثر واقع خواهد شد و آنهم توانایی شما در استفاده بهینه از انرژی 
تان است و این شما را از اعتراض هایی که در نهایت اصال هم هیچ 

کاری از پیش نمی برند مصون خواهد ساخت.

3
فال روز 

سرپرست سازمان منابع طبیعی و آبخیزداری کشور 
بسیار  یگان حفاظت  با حضور  منابع طبیعی  گفت: 
منابع  در  انتظامی  نیروی  حضور  و  شده  مقتدر 
های  عرصه  متصرفان  تا  است  شده  سبب  طبیعی 

منابع طبیعی احساس نا امنی کنن
هفته  مناسبت  به  شنبه  سه  روز  نوبخت  عباسعلی 
فراجا با حضور در دفتر یگان حفاظت منابع طبیعی 
از اقدامات شبانه روزی یگان حفاظت در پیشگیری 
منابع  های  عرصه  در  و حریق  تصرف  و  تخریب  از 

طبیعی تشکر کرد.

یگان  نیروهای  تعداد  کشاورزی  جهاد  وزیر  معاون 
حفاظت در مجموعه منابع طبیعی را به لحاظ آماری 
پایین دانست و از فرماندهی نیروی انتظامی خواست 
برای حفاظت از منابع طبیعی کشور و جلوگیری از 
اندازی به اراضی دولتی نیروهای بیشتری را  دست 
در اختیار منابع طبیعی در استان ها و شهرستان ها 

قرار دهند.
سال های  در  طبیعی  منابع  اینکه  بیان  با  نوبخت 
گذشته سربازانی را تحت عنوان »امریه«  به خدمت 
می گرفت و چند سال است که از وجود آنان محروم 
شده است، خواستار حضور مجدد سربازان وظیفه در 
منابع طبیعی شد تا عرصه های جنگلی و مرتعی بهتر 

محافظت شود.
سرپرست سازمان منابع طبیعی و آبخیزداری کشور 
امانتدار  و  امنیت زیستی  ما متولی  همچنین گفت: 
نسل های آینده این کشور هستیم و برای حفظ این 
باید به گونه ای عمل کنیم تا  سرمایه های ارزشمند 

مدیون آیندگان نشویم.
نوبخت افزود: آمار حریق جنگل ها و مراتع در سال 
به  چه  گذشته  سال  مشابه  مدت  به  نسبت  جاری 
کاهش  از  فقرات  تعداد  نظر  از  چه  و  سطح  لحاظ 
نتیجه  اقدامات  این  و  بوده  برخوردار  چشمگیری 
زحمات نیروهای یگان حفاظت و سایر کسانی است 
فرهنگسازی  و  اطالع رسانی  ترویج،  حوزه  در  که 

فعالیت کرده اند.
به گزارش مرکز اطالع رسانی سازمان منابع طبیعی 
از  حفاظت  برای  یگان  یادآورشد:  همچنین  وی 
و  نمی دارد  بر  دست  تالشی  هیچ  از  طبیعی  منابع 
اقدامات پیشگیرانه یگان سبب شده است تا امسال 
در مقایسه با مدت مشابه سال گذشته بیش از ۹۰ 
درصد کاهش حریق را در عرصه های منابع طبیعی 

شاهد باشیم.
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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

گزارش

جاذبه هاي دفاع مقدس بازديدکنندگان کشورهاي ديگر را 
به ايران مي کشاند

5 هزار زائر خارجي در اردوهاي راهيان نور

به گزارش »جوان« چند س��الي مي شود 
که جاذب��ه اردوهاي راهیان ن��ور به فراتر 
از مرزها رفته اس��ت و مس��افران خارجي 
که به تاری��خ ایران عالقه مند هس��تند را 
به س��وي مناطق عملیاتي غرب و جنوب 
کشور مي کشاند. جنگ هشت ساله ایران 
و عراق، حرف ها و ناگفته هاي زیادي براي 
بازگو کردن دارد و هر کسي که مطالعه اي 
درباره تاریخ دفاع مقدس داشته را به خود 

عالقه مند مي کند. 
مسافران خارجي که نامي از این جنگ هشت 
ساله به گوششان خورده، در کنار بازدید از 
طبیعت و آثار تاریخي ایران، بازدید از مناطق 
عملیاتي را هم در برنامه ش��ان مي گذارند تا 
از ای��ن تجربه ش��گرف و بي نظیر بي نصیب 
نمانند. مشاهده این مناطق براي بسیاري از 

بازدیدکنندگان خارجي جذابیت هاي زیادي 
دارد و آنها را با سیر و سلوک عاشقانه مردمان 

مشرق زمین آشنا مي کند. 
س��ردار یعقوب سلیماني مس��ئول سازمان 
اردویي راهیان نور و گردش��گري بس��یج با 
اش��اره به حضور زائران خارجي در مناطق 
عملیاتي دف��اع مقدس مي گوی��د: با توجه 
به اینکه راهی��ان نور در طول س��ال برگزار 
مي ش��ود، زائ��ران خارجي نی��ز در مناطق 
عملیاتي دفاع مقدس حضور پیدا مي کنند 
که امسال شاهد حضور زائران خارجي 54 
کشور در اردوهاي راهیان نور بودیم. راهیان 
نور هم چندین س��ال است که فراملي شده 
و در جغرافی��اي ایران خالصه نمي ش��ود و 
هر س��اله ما ش��اهد حضور زائران خارجي 
هس��تیم که در چن��د بخش حض��ور پیدا 
مي کنند. بخش��ي حضور سازماندهي شده 
دارند و بخشي به عنوان نیروهاي مردمي و 

خودجوش حضور پیدا مي کنند. 
طبق گزارش هایي ک��ه از اردوهاي راهیان 
نور ب��ه دس��ت آم��ده، در ن��وروز امس��ال 
بازدیدکنندگاني از چندین کشور خارجي از 
قاره هاي اروپا، آسیا و آفریقا مناطق عملیاتي 
دفاع مقدس را از نزدیک مشاهده کرده اند. 
سردار نادر ادیبي دبیر ستاد مرکزي راهیان 

نور کشور با اشاره به افزایش زائران خارجي 
اردوهاي راهیان نور، بیان مي کند: سال هاي 
گذشته هم ما زائران مختلفي از کشورهاي 
دیگر داشتیم اما امسال به حجم آن افزوده 
ش��ده اس��ت که همه آنها هم عمدتاً براي 
آش��نایي با نحوه رزم ملت ایران، آشنایي با 
ش��خصیت ش��هدا و مدیریت دفاع مقدس 
در راهیان نور حضور پیدا مي کنند. س��ال 
گذشته تا پایان فروردین قریب 5 هزار زائر 
خارجي در راهیان نور شرکت کردند. احتماالً 

امسال این آمار افزایش پیدا مي کند. 
یکي از زائ��ران لبناني درب��اره تجربه اش از 
راهیان نور مي گوی��د: من درباره جنگ بین 
ایران و عراق تحقیقاتي داشتم و براي اولین 
بار است که براي بازدید از مناطق عملیاتي 
جنوب به ایران آمده ام و آن را توفیقي براي 

خود مي دانم. این زائر شهید شاطري معروف 
به حسام خوش نویس را مي شناسد و توضیح 
مي دهد: شهید ش��اطري خوش اخالق بود. 
اینکه بخواهم در ایران به تحصیل بپردازم به 

خاطر دعا و راهنمایي شهید شاطري بود. 
علي زائر دیگري اس��ت که از کشمیر آمده 
و اعتقاد دارد دل هاي م��رده در راهیان نور 
زنده مي شود. او حس و حالش از حضور در 
اردوي راهیان نور را چنین توصیف مي کند: 
بچه هاي کشمیر را براي راهیان نور به ایران 
آوردیم. کتاب هاي ش��هدا را ب��ه زبان اردو 
ترجمه کردیم که مورد اس��تقبال بي نظیر 
کش��میري ها قرار گرفت. ما کش��میري ها 
روحیه شهادت طلبي خود را مدیون شهداي 
ایران مي دانیم که آنها با خونش��ان درخت 

اسالم را آبیاري کردند. 
حضور زائران خارج��ي در اردوهاي راهیان 
نور هر سال نسبت به سال گذشته افزایش 
داش��ته و این امید مي رود که در سال هاي 
آینده رو به فزوني برود. مسائل پیش آمده در 
منطقه خاورمیانه و جنایت  تکفیري ها موج 
حق خواهي را در مردم ملل دیگر خروشان 
مي کن��د و آنها را براي مطالعه سرگذش��ت 
حق طلبي رزمندگان دفاع مقدس به ایران 

مي کشاند. 

  احمد محمدتبريزي
سفر به مناطق عملياتي دفاع مقدس که با عنوان راهيان نور از آن ياد مي شود به يكي 
از مقاصد و اماکن گردش�گري کش�ور تبديل شده است که مس�افران ضمن بازديد از 
کربالي جبهه هاي اي�ران، بخش هايي از تاريخ معاصر کش�ورمان را نيز مرور مي کنند. 
هر چه از س�ال هاي منتهي به پايان جنگ فاصله مي گيريم اهمي�ت اردوهاي راهيان 
نور براي عموم مردم بيش�تر مش�خص مي ش�ود و عالقه من�دان زيادي به س�وي اين 
مناطق رهسپار مي ش�وند. تعطيالت نوروزي يكي از فرصت هاي مناسب براي بازديد 
از مناطق عمليات�ي و جنگي دفاع مقدس اس�ت و هر س�اله بازديدکنن�دگان زيادي 
را به س�وي خ�ود مي کش�اند. بازديدکنندگاني که دوس�ت دارند بدانن�د فرماندهان 
و ش�هداي دفاع مقدس در چه منطق�ه و موقعيتي مقابل دش�منان به دف�اع از ميهن 
پرداختند و با اين مش�اهده به درکي از ش�رايط آن روزهاي تاريخي و طاليي برسند. 

 صغري خيل فرهنگ
الهام مواليي متولد تهران است و همسر شهيد 
مهدي عسگري از ش�هداي مدافع حرم. او از 
همراهي با رزمنده پاس�داري برايمان روايت 
مي کند که هنگام ازدواجش�ان ش�رط کرده 
ب�ود مي خواهد عم�رش را ص�رف خدمت به 
اسالم کند. شهيد عسگري از خانواده اي بود 
که دين خود را به انقالب و اسالم در سال هاي 
دفاع مقدس ادا ک�رده بودن�د. زين العابدين 
عسگري برادر اين شهيد در کربالي 5 آسماني 
ش�ده بود و اکنون ب�رادر کوچک تر اس�لحه 
برادر بزرگ تر را برمي داشت تا در آوردگاهي 
ديگر حماس�ه آفريني کند. گفت و گوي ما با 
همسر اين ش�هيد بزرگوار را پيش رو داريد. 

شهيد عسگري در نيروي دريايي سپاه 
مش�غول بود، زندگي با ي�ک نظامي که 
دائم در مأموريت ب�ود چه حال و هوايي 

داشت؟
بله ایشان در نیروي دریایي قشم فعالیت مي کرد 
و بعد از یکي دو س��ال به تهران و بعد هم به کرج 
منتقل شد. وقتي با ایش��ان آشنا شدم، در همان 
آغازین س��اعات همکالمي م��ان تکلیف زندگي 
مشترکمان را معلوم کرد. آقا مهدي شرط کرد: 
اگر یک زماني آقا دس��تور بدهند و جایي نیاز به 
جهاد باشد من خواهم رفت. شما با این شرط من 
موافقت مي کنید یا خیر؟! ش��اید باورتان نشود، 
یکي از معیار ه��اي ازدواج من هم این بود؛ وقتي 
این موضوع از طرف مهدي مطرح ش��د، با جان 
و دل پذیرفتم و گفتم باید اینطور باش��د اگر غیر 
از این بود من درانتخاب شما شک مي کردم. آقا 
مهدي از همان زمان به م��ن مي گفت من بیش 
از 40 س��ال عمر نمي کنم و مطمئن هستم که 
در جهاد شهید مي ش��وم و از خدا مي خواهم که 
شهید بشوم. من و آقا مهدي 20مرداد ماه سال 
1385 با هم عقد کردیم و تا زمان ش��هادتش در 
27 خردادماه سال 1395 مصادف با  ماه مبارک 
رمضان در کنار هم بودیم. مهدي یک هفته بعد 
از عقد به مأموریت رفت. 20 روزي آنجا بود و 10 
روزي هم اینجا پیش ما. من با کارش مش��کلي 
نداشتم. شغل پاسداري اش را دوست داشتم و با 

نبودن هایش مي ساختم. 
وقت�ي گف�ت بيش�تر از 40 س�ال عمر 

نمي کند برايتان نگران کننده نبود؟
نه؛ فکر نمي کردم که شاید این اتفاق واقعاً بیفتد. 
از طرفي نگران نبودم چون باور دارم عمر دست 
خدا اس��ت. خانواده من و خان��واده آقا مهدي با 
مفهوم ایثار و ش��هادت آش��نا بودند. عموي من 
علي اهلل موالیي س��ال 1364 در دفاع مقدس به 
شهادت رسیده بود. برادر آقا مهدي، زین العابدین 
عسگري هم در کربالي 5 در سال 1364 آسماني 

شده بود. 
اينك�ه ش�هيد از نظ�ر ش�غلي دائم در 
مأموريت بود، باعث شد که تمريني براي 

نبودن هميشگي شان باشد؟
از جهاتي مي شود گفت همین طور است که شما 
مي گویید. من از همان ابتدا ع��ادت به نبودنش 
داشتم. آقا مهدي مدت دو سالي در قشم بود. دیر 
به دیر به خانه مي آمد. هرچند وقتي برمي گشت 
به قدري از همه جهات محبت به من داش��ت و 
همراهي مي کرد که نبودن هایش جبران مي شد. 
اینطور باید برایتان بگویم که حتي بعد از شهادت 
آقا مهدي هیچ حس جدیدي ندارم. امروز که به 
آن روزها فکر مي کنم با خ��ود مي گویم همه آن 
ایام تمریني بود براي روزهاي بعد از ش��هادتش. 

ایش��ان براي امروزش برنامه ریزي داشت، مثاًل 
وقتي مي خواست روغن یا الس��تیک ماشین را 
عوض کند من را صدا مي کرد و مي گفت بیا نگاه 
کن یاد بگیر که اگر من نب��ودم بتواني به راحتي 
این کارها را انجام بدهي. ش��اید بعد از من کسي 

کمکت نباشد. 
پس شما را آماده ش�هادتش کرده بود، 
اما به نظر ش�ما چرا بايد يک کسي مثل 
آقا مهدي ب�ا زندگي خوبي که داش�ت 

داوطلبانه راهي ميدان جنگ مي شد؟
اولین چیزي که باعث ش��د که آقا مهدي راهي 
ش��ود غیرت دیني اش بود. مي گف��ت زماني که 
من به حرم بي تفاوت باشم زماني خواهد بود که 
غیرت خودم را از دست داده باشم. یکي دیگر از 
علت هایي که مهدي را براي رفتن مصمم تر کرد، 
مهرباني بیش از حد ایشان نسبت به آدم هاي روي 
زمین بود. وقتي بچه هاي سوریه را نگاه مي کرد 
انگار بچه هاي خودش را در آن وضعیت مي دید که 
در شرایط سخت و پرمشقت روزگار مي گذرانند. 
آقا مهدي مي گفت نمي توانم تصور کنم که فرقي 
بین نازنین فاطمه من با بچه هاي س��وریه باشد. 
مي گفت االن یکي از دغدغه هاي شیعه حرم است 
و این من را خیلي ناراحت مي کند. جهاد و دفاع 
از مس��لمانان یکي از بزرگ ترین وظایفم است. 
همسرم از لحاظ بدني خیلي قوي و ورزیده بود. 
همرزمانش مي گفتند در این بدن تیر نمي رود. 
وقتي این تعریف را مي شنید در پاسخ دوستانش 
مي گفت: این بدن باید در راه اهل بیت خرج شود. 

این بدن براي من نیست. 
اولين بار کي حرف از رفت�ن زد ؟ راضي 

کردن شما کار سختي بود؟
از بهار سال 1390 زمزمه هاي رفتن آقا مهدي به 
گوش مي رسید. من با اینکه فوق العاده آمادگي 
داش��تم اما خیل��ي ناراحت ش��دم، ط��وري که 
نمي توانستم جلوي اشک هایم را بگیرم. مخالف 
رفتنش نبودم اما گریه مي کردم و نمي گذاشتم 
مهدي متوجه گریه هایم شود. این غم و اندوه با 
من بود تا زمان شهادتش. یعني پنج سال تمام. 
ابتدا من خیلي جدي مخالفت نکردم اما هر بار به 
زبان مي آورد، من بهانه اي مي آوردم. آن زمان خدا 
نازنین فاطمه را هنوز به م��ا نداده بود. من گفتم 
ما هنوز بچه اي نداریم خیلي کارها مانده و... اما 
ایشان گفت از تنها کسي که انتظار ندارم مخالف 
رفتنم باشد شمایید. اگر شما پشتم نباشید من 
دیگر به هیچ جا پش��تم گرم نیست. حرف شما 
امروز من را یاد یاران امام حسین )ع( در سال61 
هجري مي اندازد، که پشت امام حسین را خالي 
کردند و هر کس��ي بهانه اي آورد؛ یکي گفت زن 
دارم یکي گفت بده��ي دارم... مي گف��ت: اینها 
بهانه اس��ت. من هم به خودم آمدم و تلنگري به 
خودم زدم و گفتم که اگر امثال آقا مهدي نروند 
پس چه کسي قرار است برود. اگر از حریم زینب 
)س(  دفاع نکند من در آینده قرار است چه جوابي 
بدهم؟ دیگر نمي توان��م در ایام محرم گریه کنم. 
همه گریه ها الکي و عزاداري ها ظاهري مي شود. 
مدافعان حرم رفتند تا بند بند زیارت عاش��ورا را 
به منصه ظهور برسانند؛ یا لیتني کنا معک ها را 
عملي کنند. من اگر، اگر هاي خیلي زیادي با خود 
گفتم که اگر مهدي را از دس��ت بدهم چه اما یاد 
عاشورا همه حال و هوایم را تغییر مي داد. آن ایام 
چنان براي ابا عبداهلل )ع( ماتم مي گرفتم که گویي 
یکي از نزدیکانم را از دست داده ام. اما دیگر وقت 
عمل رسیده است شاید باور نکنید اما خودم دائم 
پیگیر کارهایش مي ش��دم که آقا مهدي رفتنت 
چي شد و... در صورتي که از ته دل راضي نبودم. 

هیچ کس راضي نیست همسرش را از دست بدهد 
اما اعتقاد داش��تم عمر دس��ت خدا است. وقتي 
کاسه عمر پر ش��ود، فرقي نمي کند تهران باشي 
یا س��وریه. مي روي. هیچ چیزي دست من نبود. 
واقعاً مطمئن هس��تم اجازه مدافع حرم شدنش 
به دستان متبرک خانم حضرت زینب )س( بود. 
ایشان اجازه مهدي را صادر فرمودند. اولین بار 20 
خرداد ماه سال 1394راهي شد، شاید صدمین 
بار بود که او را از زیر قرآن براي مأموریت هایش 
رد مي کردم ولي این ب��ار خداحافظي برایم رنگ 
دیگري داش��ت و بعد از دو مرحله اعزام به درجه 

رفیع شهادت رسید. 
دل کندن از فرزند خيلي س�خت است، 

رابطه شهيد با فرزندش چطور بود؟
دل کن��دن از فرزندم��ان برایش خیلي س��خت 
بود. دقیقاً بعد از به دنیا ام��دن دخترمان نازنین 
فاطمه آقا مهدي دیگر آقا مهدي قبل نبود. خیلي 
کمرنگ شد، گفت مي ترس��م وابسته بشوم و جا 
بمانم. مي گفت یک س��فره اي پهن شده است، 
چند سال دیگر جمع مي شود و چه حسرت ها به 
دل ماها خواهد ماند. مهدي من را از همان زمان 
بارداري تنها گذاشت که دلبسته نشود. حتي یک 
بار هم من را در مراجعاتم به پزشک همراهي نکرد. 

وقتي دخترم زمین مي خورد همه مي دویدیم اما 
مهدي حرکتي نمي کرد مي خواس��ت از تعلقات 
دنیایي دور ش��ود و این به رغ��م میل باطني اش 
بود. اما دخترم اولین کلمه اي که ب��ر زبان آورد 
»بابا« بود. هر زمان مي گفتیم بگو مامان مي گفت: 
»بابا«. ب��ا اینکه نازنین فاطمه م��دت کوتاهي با 
پدرش بود و خیلي کم ایش��ان را مي دید، اما به 

پدرش وابسته بود. 
از جبهه سوريه با هم در تماس بوديد؟

جالب اس��ت برایتان بگویم که وقتي به س��وریه 
مي رفت  گویي ما را فراموش کرده باشد. تماسي 
نمي گرفت تا نکند حالش خراب شود و دلتنگي به 
سراغش بیاید. خیلي عجیب بود وقتي من اصرار 
مي کردم که چرا شما زماني که در اینجا هستید 
روزي 10 بار تماس مي گیرید و از حال ما باخبر 
مي ش��وید، اما وقتي مي روي منطقه، یک بار هم 
زنگ نمي زنید، انگار نه انگار ؟آقا مهدي مي گفت: 
خیلي سرم شلوغ اس��ت. به من مي گفت سوریه 
تنها جایي است که از همه چیزش لذت مي برم. 

گويا تصاوير شهادت ايشان زودتر از خبر 
شهادتش منتشر شده بود؟

تصویر پیکر مهدي را النصره روي سایت گذاشته 
بود. همه دوستان و آشنایان دیده بودند. خواهرم 

مي گفت زخمي است اما من گفتم نه این تصویر، 
نشان از شهادت ایشان دارد. وقتي خبر شهادتش 
را دوستان و همرزمان قدیمي اش شنیدند گفتند: 
خدا را شکر به آرزویش رسید. همه مي دانستند 
که تنها دغدغه مهدي رفتن و البته چگونه رفتن 
است. نمي دانم ش��اید باورتان نش��ود اما خیلي 
سخت است با کس��ي زندگي کنید که همه 10 
س��ال همراهي با ایش��ان در فکر رفتن باشد. آقا 
مهدي در تمام این 10 س��ال در اوج ش��ادي و 
حتي مسافرت هاي شیرین هم از رفتن و شهادت 
صحبت مي کرد. همه آقا مهدي را دوست داشتند 
و با شنیدن شهادت ایشان خوشحال شدند که به 
آرزویش رسیده است. آنهایي که به مقام شهادت 
و جایگاه شهدا آگاهند خوب مي دانند که ایشان 
به چه درجه اي رسیده اس��ت. هر چند از دست 

دادنش ناراحتي و دلتنگي دارد. 
سفارشي براي دخترتان نداشت؟

مهدي یک وصیت کلي نوشته بود اما به دخترش 
پیروي از خ��ط والیت فقیه و رهب��ري را توصیه 
کرده بود. مهدي به رهبري حس��اس بود. ایشان 
به حجاب و گریه براي امام حسین )ع( هم بسیار 

توجه داشت. 
امروزتان بي  او چطور مي گذرد؟

خیلي س��خت اس��ت. اگ��ر از این س��ختي ها و 
دلتنگي ها بخواهي ده ها کتاب بنویس��ي باز هم 
جا دارد. اما آنها هس��تند، حضور دارن��د؛ این را 
مي شود از کمک هاي غیبي شان متوجه شد. که 
اگر شهدا امروز ما را رها کنند ما از غصه و سنگیني 
این غم دق مي کنیم. مردن با شهادت خیلي فرق 
مي کند. مردن خیلي زود فراموش مي ش��ود اما 
شهادت هر روز برایت تازه تر مي شود و خاطرات 
همسرت برایت زنده مي شود. اما یک فرق دیگر 
در این میان وجود دارد که ما با اتکا به زنان دشت 
کربال و با دس��تان خودمان همسرانمان را راهي 
میدان جهاد و آنها را کربالی��ي مي کنیم. راهي 
مي کنیم. زندگي مش��ترک 10  ساله ام با مهدي 
سراس��ر رضایت بود و خاطره و عش��ق و شور. از 
مهدي راضي بودم امیدوارم خدا از او راضي باشد، 
ان شاءاهلل که در مراحل رشد نازنین فاطمه روح 

پاکش یاورم باشد. 

گفت وگوي »جوان« با الهام مواليي، همسر شهيد مدافع حرم مهدي عسگري 

دلتنگي هايم ده ها کتاب مي شود
دغدغه آقا مهدي رفتن نبود، چگونه رفتن بود
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حل جدول 3183

نماینده عالی قوه قضاییه در استان کرمان خبر داد:
جاسوس سرویس اطالعاتی رژیم 
صهیونیستی شناسایی و دستگیر شد

دستگیری  از  کرمان  استان  دادگستری  کل  رییس 
فردی به اتهام جاسوسی برای سرویس اطالعاتی رژیم 
متهم  گفت:  و  داد  خبر  استان  این  در  صهیونیستی 
قصد انجام اقدامات ضد امنیتی و خرابکارانه در استان 
را داشت که با هوشیاری سازمان اطالعات سپاه، این 

توطئه خنثی شد.
روز  حمیدی  ابراهیم  المسلمین  و  االسالم  حجت 
پی  در  افزود:  این خبر  تشریح جزییات  در  سه شنبه 
اقدامات فنی و اطالعاتی گسترده و منسجم سربازان 
گمنام امام زمان )عج( در سازمان اطالعات سپاه، یکی 
از افراد مرتبط با سرویس اطالعاتی رژیم صهیونیستی 
که قصد انجام اقدامات ضد امنیتی در استان کرمان را 
داشت، در یک اقدام پیش دستانه شناسایی و دستگیر 

شد.
وی با بیان اینکه فرد دستگیر شده تحت پوشش شغل 
اضافه  است،  داشته  فعالیت  کشور  در  تجارت  و  آزاد 
کرد: متهم چندین سفر به کشورهای مختلف با هدف 
اقدامات  جهت  آموزش  همچنین  و  اطالعات  انتقال 
افسران  با  ارتباط  طریق  از  خرابکارانه  و  امنیتی  ضد 
اطالعاتی را داشته است که آخرین سفر وی به اربیل 

عراق بوده است.
نماینده عالی قوه قضاییه در استان کرمان به اشراف 
اطالعاتی پاسداران گمنام امام زمان )عج ( در بستر 
فضای حقیقی و مجازی اشاره کرد و گفت: متهم با 
های  رسان  پیام  و  مجازی  فضای  بستر  از  استفاده 
متعدد  افزارهای  نرم  طریق  از  همچنین  و  خارجی 
رمزنگاری شده، اقدام به ارتباط با سازمان ها و ارگان 
صهیونیستی  غاصب  رژیم  اطالعاتی  و  نظامی  های 
کرده بود که بر اساس اشراف سازمان اطالعات سپاه 
بر فضای مجازی و سرشبکه های سرویس اطالعاتی 

این رژیم، این توطئه نیز کشف و خنثی شد.
کرد:  تصریح  کرمان  استان  قضایی  شورای  رییس 
تمام  صهیونیستی  غاصب  رژیم  اطالعاتی  سرویس 
تالش خود را در راستای جذب عناصر به ویژه اراذل 
و اوباش از طریق فضای مجازی انجام می دهد که به 
لطف خداوند در این پرونده با اشراف نیروهای امنیتی 

این توطئه کشف و خنثی شد.
حجت االسالم حمیدی ادامه داد: متهم ضمن جمع 
آوری برخی اطالعات، قصد خروج از کشور و دیدار با 
یکی از عوامل اطالعاتی رژیم صهیونیستی در یکی از 
کشور های منطقه و دریافت ماموریت جدید را داشت 

که قبل از خروج از کشور دستگیر شد.
شایان ذکر است؛ رهبر معظم انقالب اسالمی یازدهم 
مهرماه سال جاری در دانشگاه افسری و تربیت پلیس 
امام حسن مجتبی )ع( به توطئه های بیگانگان جهت 
و  امنیت  به  زدن  ضربه  و  جامعه  در  اغتشاش  ایجاد 
»به  داشتند:  تاکید  و  فرمودند  اشاره  مردم  آرامش 
کار  آمریکا،  کار  ریزی  برنامه  این  گویم  صراحت می 
رژیم غاصب و جعلی صهیونیستی و دنبال روهای آنها 

است«.

خبر

جدول 3184

هایی  پدیده  اجتماعی  های  آسیب   - اجتماعی  گروه 
هستند که نظم عمومی جامعه را برهم زده و هنجارها را 

مورد تعرض قرار می دهند.
آسیب های اجتماعی به عنوان اموری که نظم عمومی 
جامعه را به هم می زنند و هنجارهای آن را مورد تعرض 
که  چرا  هستند  اهمیت  حائز  بسیار  دهند،  می  قرار 
افزایش ناهنجاری ها منجر به بروز بحران شده و نظم 

اجتماعی را تهدید می کنند.
رو  روند  و  اجتماعی  های  آسیب  اهمیت  به  توجه  با 
اجتماعی  آسیب های  در  مداخله  بی شک  آن،  رشد  به 
در سطوح  آن  فعالیت  که  است،  تفکری جامع  نیازمند 
قابل  حمایت،  و  مراقبت  پیشگیری،  به  نیاز  مختلف 

توجهی دارد.

علل و عوامل پیدایش
 آسیب های اجتماعی

مطالعه انحرافات و کجروی های اجتماعی و به اصطالح، 
و  مطالعه  از  است  عبارت  اجتماعی،  شناسی  آسیب 
شناسی  آسیب  واقع  در  اجتماعی؛  های  ریشه  شناخت 
اجتماعی، مطالعه و ریشه یابی بی نظمی ها، ناهنجاری 
ها و آسیب هایی نظیر بیکاری، اعتیاد، فقر، طالق و… 
همراه با علل و شیوه های پیشگیری و درمان آنها و نیز 
است.  اجتماعی  نابسامانی  و  بیمارگونه  شرایط  مطالعه 
و  ها  نظمی  بی  ها،  اختالل  خاستگاه  دیگر  عبارت  به 
نابسامانی های اجتماعی، آسیب شناسی اجتماعی است؛ 
رفتارها  نشود،  مراعات  ای هنجارها  در جامعه  اگر  زیرا 
آسیب می بیند؛ یعنی آسیب، زمانی پدید می آید که از 
هنجارهای مقبول اجتماعی تخلفی صورت پذیرد. عدم 
پای بندی به رفتارهای اجتماعی موجب پیدایش آسیب 

اجتماعی است.
از سوی دیگر، اگر رفتاری با انتظارات مشترک اعضای 
سازگار  اجتماعی  سازمان  یا  گروه  یک  یا  و  جامعه 
یا نادرست تصور  ناپسند و  افراد، آن را  نباشد و بیشتر 
یا هر  کنند، کجروی اجتماعی تلقی می شود. سازمان 
جامعه ای، از اعضای خود انتظار دارد که از ارزش ها و 

هنجارهای خود تبعیت کنند.

از  که  شوند  می  یافت  جامعه  در  افرادی  همواره  اما 
نمی کنند  تبعیت  ها  ارزش  و  این هنجارها  از  ای  پاره 
افرادی که همساز و هماهنگ با ارزش ها و جامعه و یا 
سازمانی باشند هم نوا و یا سازگار و اشخاصی که برخالف 
هنجارهای اجتماعی رفتار کنند و بدان ها پای بند نباشند 
رفتار  که  کسانی  واقع  در  باشند.  می  ناسازگار  افرادی 
انحرافی و نابه هنجاری آنان دائمی باشد و زودگذر و گذرا 

نباشد کجرو یا منحرف نامیده می شود.

ساختار خانواده
و  تربیتی  متفاوت  های  شیوه  ساختارها،  از  کدام  هر 
ِمن جمله  که  دارند،  فرزندان خود  از  متفاوتی  انتظارات 

می توان به ویژگی خانواده بی تفاوت اشاره نمود:
ساختار این خانواده حکایت از فقدان ارزش های معنوی، 
محیط سرد و طرد کننده داشته، به طوری که والدین 
این فرزندان اهمیتی به آینده آنان نداده و تماشاچیان 
بی تفاوت رفتارهای فرزندانشان هستند. اینگونه خانواده 
رفتارهای  کلیه  با  محض  نرمش  علت  به  والدین  ها، 
فرزندان به دلیل بی تفاوتی، موافقت کرده و به راحتی 

تسلیم کارهای آنان می شوند.
بدیهی است، فرزنداِن خانواده هایی از گزند آسیب های 
اجتماعی مصون خواهند ماند که منطقی تر عمل نمایند 
و  تفاوت  بی  ارودگاهی،  پُرکار،  خانواده های  فرزنداِن  و 
گسسته، نوعاً در لب پرتگاِه سقوط می باشند؛ پس چه 
فضای  سازی  سالم  هدف  با  عزیز  والدین  است  خوب 

منزل به فرمایش موالیمان علی )ع( توجه نمایند:
»آنقدر عمر نداری که همه چیز را یاد بگیری، پس آنقدر 
یاد بگیر که بتوانی بفهمی و آنقدر عمر نداری که تمام 
آنقدر  پس  کنی  عمل  ای  فهمیده  که  را  چیزهایی  آن 

بفهم که بتوانی به آن عمل کنی«.

نظام های حمایتی خانوادگی
والدیِن جواناِن بزهکار، در مقایسه با والدیِن جواناِن غیر 
از  با رفتارهای فرزندان خود  در برخورد  بزهکار، عمدتاً 
موارد،  از  بسیاری  در  نیستند.  برخوردار  کافی  مهارت 
والدین عمدتاً وقت خود را خارج از خانه و در محیط کار 

سپری می کنند و خالء حضور پدر در خانواده، جواناِن 
مردانه  هویت  یافتن  در  پدر،  حمایت  نظام  از  را،  پسر 
بحران هویت  با  پسران  مواجه شدن  محروم می سازد. 
جنسی، که ناشی از غیبت طوالنی مدت پدران در خانه 
پر  رفتارهای  به  آنان  پیدا کردن  باشد سبب سوق  می 

خطر می شود.

طالق
مسئله مهمی که در سال های اخیر به افزایش آسیب های 
اجتماعی دامن زده است، افزایش آمار طالق در کشور 
می باشد. براساس آمارهای رسمی از هر ۵ ازدواج یکی 
به طالق منجر می شود، باید دید چه عاملی باعث این 

همه نابسامانی در زندگی شده است.
و  جدائی  ایجاد  باعث  طالق،  بحث  اینکه  به  توجه  با 
شکست های عاطفی میان همسران در خانواده و فرزندان 
می شود و در پی آن، افسردگی و عوارض بعد از جدایی 
را دارد و نیز گرایش به آسیب های اجتماعی را افزایش 

می دهد.
گسیختگی خانوادگی یکی از عوامل مهم در تولید رفتار 
بزهکارانه است زیرا فرزندان، نه تنها والدین خود را در 
بلکه مراقبت، سرپرستی،  از دست می دهند  اثر طالق 
کنترل و راهنمایی های آنان را نیز از دست خواهند داد. 
مناسبی  الگوهای  نیستند  قادر  والدی  تک  خانواده های 

برای فرزندان باشند.

شکاف بین نسل
خانوادگی  عوامل  از  والدین  و  بین جوانان  نسل  شکاف 
مؤثر در بزهکاری جوانان است. منظور از شکاف نسل، 
فقط فاصله سنی و جسمانی فرزندان با والدین نیست، 
هنجارهای  و  ارزش ها  در  جدایی  برگیرنده  در  بلکه 
از  جوانان  شدن  بیگانه  به  که  است  والدین  با  جوانان 
والدین منتهی می شود. بیگانه شدن جوانان از ارزش ها 
و هنجارهای فرهنگی والدین، آنان را به ارتکاب اعمال 

نابهنجار و خالف قانون بر می انگیزد.

 نتیجه
و  مذموم  آسیب ها،  بروز  و  وقوع  ای  جامعه  در  اینکه 
فرهنگی،  نهادهای  همه ی  شود،  می  تلقی  نامطلوب 
آموزشی، قضایی و… برای تلطیف کجروی ها، گام فراسو 
نهند و به ایفای نقش بپردازند، در چنین جامعه ای از 
آسیب  تا ضمن شناخت  رود  انتظار می  نیز  شهروندان 
سازمان های  و  نهادها  از  اجتماعی،  روی های  کج  و  ها 
متولی، بخواهند تا گام ها و اقدامات خویش را در قلمرو 
و  ها  طرح  با  و  بخشند  سرعت  ارزشی  صیانت  حفظ 
تدابیر خالقانه جامعه را تعالی بخشند. همچنین توجه 
آموزشی  های  برنامه  سرمنشأ  ها،  خانواده  آموزش  به 
ارگان ها و سازمان های دولتی و غیردولتی قرار گیرد تا 
بتوانند منشأ رشد و شکوفایی آسیب های اجتماعی را که 
در خانه و خانواده است با آموزش های صحیح کنترل 
نموده و فضای خانه را به محل شکوفایی استعدادها و 
با  است  امید  نمایند.  تبدیل  اخالق حسنه  و  خلوصیت 
مجهز کردن خودمان به علم همراه با عمل، فرزندانمان 
را برای زندگی در عصر پیچیده هزاره سوم آماده سازیم.

علل و عوامل پیدایش  آسیب های اجتماعی 

درخواست منابع طبیعی برای 
بهره گیری از ظرفیت سربازان 

وظیفه



جوانان انقالبی با سیاسیون
 قبیله باز تصویه حساب می کنند

خرابکاری اخیر در حوزه های فناوری 
سازمان صدا وسیما رخ داده است

صفحه )4(صفحه )4(

نماینده مردم تهران در مجلس شورای اسالمی با اشاره به توطئه 
پیشرفت  در  یافته  سازمان  جهش  با  مقابله  برای  سازی  جنبش 
جمهوری اسالمی تاکید کردند: قطعاً جوانان انقالبی و آزاده این بار 
با سیاسیون قبیله باز و بی هنر تسویه حسابی تاریخی خواهند کرد.

روح اهلل ایزد خواه در نشست علنی روز- سه شنبه ۱۹ مهر ماه- 
مجلس شورای اسالمی در نطق میان دستور خود با ...

تلویزیون،  رئیس سازمان صدا و سیما درباره خرابکاری اخیر در 
گفت: خرابکاری اخیر در تلویزیون در حوزه های فناوری سازمان 
بررسی شود  باید  فناورانه  دقیق  تسلط  و  اِشراف  با  که  داده،  رخ 

و متناسب با نتیجه بررسی ها تصمیمات الزم را خواهیم گرفت.
پیمان جبلی در توضیح نشست مشترک خود با کمیسیون امنیت 

ملی و سیاست خارجی مجلس شورای اسالمی درباره...
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پلمپ شش واحد تولید شن و ماسه 
در کهگیلویه و بویراحمد

 علل و عوامل
 پیدایش

  آسیب های اجتماعی 

مدیر زراعت سازمان جهاد کشاورزی
 کهگیلویه و بویراحمد خبر داد؛

افزایش 227 تنی خرید 
گندم از کشاورزان در استان

و  کهگیلویه  کشاورزی  جهاد  سازمان  زراعت  مدیر 
هزار   ۳۹ گذشته  زراعی  سال  در  گفت:  بویراحمد 
و 4۳۱ تن گندم مازاد از کشاورزان استان بصورت 
تضمینی خریداری شد که نسبت به سال قبل از آن 
۲۲۷ تن افزایش یافته است. عیسی راستیان نسب 
روز سه شنبه افزود: در سال زراعی گذشته ۳۰ هزار 
و ۹۶۷ تن گندم سیلویی و هفت هزار و ۸۰۰ تن 

گندم بذری در استان از کشاورزان خریداری شد.
خرید تضمینی گندم در کهگیلویه و بویراحمد  این 

میزان در سال گذشته ۳۹ هزار و ۲۰4 تن...

توصیه  به  اشاره  با  دولت  سخنگوی 
فضایی  کردن  فراهم  برای  رئیس جمهور 
برای بیان اعتراض های عمومی گفت: دولت 
و  است  موافق  قانونی  تجمعات  برگزاری  با 
برای  پیشنهادهایی  شده  مکلف  کشور  وزیر 

ساماندهی تجمعات اعتراضی ارایه کند.
در  سه شنبه  روز  جهرمی«  بهادری  »علی 
تسلیت  ضمن  خود،  هفتگی  خبری  نشست 
با  مقابله  در  کشور  امنیت  مدافعان  شهادت 
آشوب های اخیر، اظهار داشت: اقداماتی که در 
این ایام صورت گرفت نشان داد که دشمنان 
از هر موقعیتی برای ضربه به کشور استفاده 

می کنند.
سخنگوی دولت درباره توصیه رئیس جمهور 
به فراهم کردن مکانی برای اعتراض و اقدام 
که  داد  توضیح  امر  این  تحقق  برای  دولت 
اهمیت قایل شدن برای طرح مباحث انتقادی 
و گفت وگوهای آزاداندیشانه سال های سال 
آزاد  های  کرسی  بر  انقالب  معظم  رهبری 
مکان های  تا  دارند  و  داشته  تاکید  اندیشی 
را برای تصمیم گیری های جمعی در مراکز 

دانشگاهی تدوین کنیم.
های  خانه  تاسیس  اینکه  یادآوری  با  وی 
گفت و گوی آزاد در همه دانشگاهها بر عهده 
شورای عالی انقالب فرهنگی بود تا در حوزه 
انتقادی  مباحث  طرح  برای  مکانی  نخبگانی 
اولین مرکز در این رابطه  فراهم شود، گفت: 
در دانشگاه تهران با حضور ۹۰ نفر از استادان 
افزود:  دولت  سخنگوی  شد.  افتتاح  دانشگاه 
این موضوع در دستور کار دولت بوده و از هر 
گونه مشارکت نخبگانی در این زمینه استقبال 
می کند و همچنین برای اینکه خللی در امور 
تا  شد  مکلف  کشور  وزیر  نیاید  پیش  کشور 
کند.  ارایه  پیشنهادهایی  ساماندهی،  برای 
برگزاری  با  داد: دولت  ادامه  بهادری جهرمی 
تجمعات قانونی موافق است و قانون هم قواعد 
مربوط به فعالیت احزاب و گروه های سیاسی 
را در آیین نامه مشخص کرده و رئیس جمهور 
سازوکارها  روزرسانی  به  برای  را  پیشنهادی 

مطرح و به ...

و  کهگیلویه  استاندار  عمرانی  معاون  که  حالی  در   
ساختمانی  مصالح  بودن  استاندارد  غیر  از  بویراحمد 
و  تولید  بر  متولی  دستگاههای  نامطلوب  نظارت  و 
از  خبر  و  کند  می  انتقاد  ساختمانی  مصالح  توزیع 
تخریب چند دهنه پل در محور جوخانه - طسوج به 
مدیر کل  نامرغوب می دهد  از مصالح  استفاده  علت 
کارخانه   ۶ پلمپ   بویراحمد   و  کهگیلویه  استاندارد 
متخلف شن و  ماسه در کهگیلویه و بویراحمد را رسانه 
از  بویراحمد  ای کرد. مدیر کل استاندارد کهگیلویه و 
تعطیل شدن ۶ واحد تولیدی شن و ماسه در استان 

خبر داد...

مدیر کل استاندارد استان خبر داد؛ 
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دبیر کمیسیون بانک های کهگیلویه و بویراحمد:

اخذ وثیقه نقدی
 برای پرداخت وام 

ممنوع شد

 مدیرکل بهزیستی کهگیلویه و بویراحمد:

۲۲۰ خانه برای مددجویان 
معلول بهزیستی استان 

ساخته می شود

دولت با برگزاری تجمعات 
قانونی موافق است
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دانش آموزان روستای بطاری لذت نیکمت را نچشیده اند؛

22 سال در انتظار 
احداث مدرسه 
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در  اسالمی  میهمانان شرکت کننده در سی و ششمین کنفرانس وحدت 
تهران امسال نیز مانند سال های گذشته قرار است در پایان برگزاری این 
کنفرانس با حضرت آیت اهلل خامنه ای رهبر معظم انقالب اسالمی دیدار 

کنند تا از بیانات و رهنمودهای ایشان بهره مند شوند.
به تازگی حجت االسالم »حمید شهریاری« دبیر کل مجمع جهانی تقریب 
مذاهب اسالمی از آغاز سی و ششمین کنفرانس بین المللی وحدت اسالمی 
با سخنرانی رییس جمهوری در روز افتتاحیه )چهارشنبه ۲۰ مهر( خبر داده 
است؛ کنفرانسی که با حضور ۲۰۰ میهمان از ۶۰ کشور جهان کار خود را 

آغاز خواهد کرد.
وی اضافه کرد: روز جمعه دیدار با رهبر معظم انقالب را خواهیم داشت و 

مراسم اختتامیه با صدور بیانیه پایانی به کار خود پایان خواهد داد.
راهبرد شکست خورده هفت دهه ای تل آویو و متحدان غربی در برابر جهان 
اسالم و محور مقاومت، شکست راهبرد غرب به محوریت آمریکا در قبال 
ایران، آمریکا بانی شر و فساد غرب در منطقه و نیز پیشبرد پروژه اسالم 
هراسی از سوی غرب با دامن زدن به تروریسم از جمله مهمترین محورهایی 
است که رهبر معظم انقالب در سالهای گذشته در نشست های مرتبط با 

وحدت اسالمی ؛ همواره مورد تاکید قرار داده اند.

راهبرد شکست خورده ۷ دهه ای تل آویو و متحدان غربی
جلسات  در  همواره  انقالب  معظم  رهبر  که  محورهایی  مهمترین  از  یکی 
و  فلسطین  مظلومیت  کند،  می  اشاره  آن  به  مختلف  های  کنفرانس  و 
آن  غربی  متحدان  و  صهیونیستی  رژیم  ای  دهه   ۷ استراتژی  ناکارآمدی 
علیه این کشور جنگ زده، لبنان، سوریه و در مجموع محور مقاومت است.

در سال ۱۳۹۲، رهبر انقالب در دیدار مسئوالن نظام و میهمانان کنفرانس 
وحدت اسالمی تاکید کردند: »دنیای استکبار ۶۵ سال است که با همه ی 
وجود و توان سعی در این دارد که واقعّیت وجود رژیم صهیونیستی را بر 
ملّتهای مسلمان تحمیل کند و آنها را وادار به پذیرش این واقعّیت کند، و 
نتوانسته است. نگاه نکنیم به بعضی از کشورها و دولتها که حاضرند برای 
حفظ منافع دوستان بیگانه ی خود که دشمن اسالمند، منافع ملّی را زیر 

مخالف حضور  ملّتها  بسپرند؛  فراموشی  به  را  اسالمی  منافع  یا  بگذارند  پا 
را  فلسطین  نام  میکنند  تالش  که  است  سال   ۶۵ هستند.  صهیونیست ها 
در جنگ سی  اخیر  در همین چند سال  نتوانستند.  ]اّما[  ببرند،  یادها  از 
در  دّوم  بار  و  غّزه،  در  روزه  دو  و  بیست  جنگ  در  لبنان،  در  روزه  سه  و 
جنگ هشت روزه در غّزه، ملّت مسلمان و اّمت اسالمی نشان داد که زنده 
است و علی رغم سرمایه گذاری آمریکا و دیگر قدرتهای غربی، توانسته است 

موجودیّت خود را، هویّت خود را حفظ کند.«
و میهمانان کنفرانس  نظام  نیز در دیدار مسئوالن  ایشان در سال ۱۳۹۸ 
اسالم  جهان  با  صهیونیستی  رژیم  و  آمریکا  دشمنی  به  اسالمی  وحدت 
پرداختند و، فرمودند: »در رأس این دشمنان هم فعاًل در این دوران، رژیم 
دشمنان  اینها  است؛  صهیونیستی  جعلی  رژیم  و  آمریکا  متحده ی  ایاالت 
بعضی ها  نیست؛  اسالمی  جمهوری  دشمن  فقط  آمریکا  اسالمند.  وحدت 
خیال میکنند دعوا فقط بین جمهوری اسالمی و آمریکا است؛ بله جمهوری 
اسالمی چون فّعال است دشمنِی بیشتری با او میشود اّما با دنیای اسالم 
با کشورهای اسالمی دشمنند؛ با فلسطین دشمنند، با ملّتهای غرب آسیا 
دشمنند، با ملّتهای شمال آفریقا دشمنند، با مجموعه ی مسلمانها دشمنند؛ 
نفی سلطه  نفی ظلم است،  علّت هم در ماهّیت اسالم است؛ چون اسالم 

است، نفی استکبار است.«

وحدت جهان اسالم در کالم رهبر معظم انقالب
در تشریح فرمایشات رهبری الزم به یادآوری است که اگر صهیونیست ها 
در جنگ ۱۹۶۷، تمامی فلسطین و قدس شرقی و نیز جوالن و سینا را به 
اشغال خود درآورده  و صدها هزار آواره فلسطینی در منطقه پراکنده کرده 
و یک میلیون آواره در داخل فلسطین به جای بگذارند، طی ۲ دهه اخیر 

شرایط بسیار تغییر کرده است.
اولین بارقه شکست پذیری با فرار اسرائیل از جنوب لبنان در سال ۲۰۰۰ در 
ذهن فرماندهان و شهرک نشینان صهیونیست جای گرفت و در بزرگترین 
رخداد تاریخ صهیونیست ها در سال ۲۰۰۶، رویای بن گورین برای اسرائیل 

کبری دفن و رژیم صهیونیستی وارد فاز استمرار شکست و فرسایش شد.

این در حالی است که مقاومت هر روز قدرتمندتر و باکفایت تر و پرانگیزه تر 
اکنون خود  اعتقاد برخی کارشناسان سیاسی منطقه  بر اساس  می شود و 
از فلسطین  در محاصره گروه های مقاومت هم در داخل و هم در خارج 

اشغالی است.
مرحله جدید زوال برای صهیونیست ها، پس از ۵ جنگ صهیونیست ها بر 
علیه غزه ثبت شده است که در هر جنگ، مقاومت توانمندتر، قدرتمندتر و 
دست پُرتر و صهیونیست ها، ناتوان تر و ضعیف تر شده اند و اکنون سید حسن 
نصراهلل دبیر کل جنبش حزب اهلل وقتی در ارتباط با هر موضوعی موضع 
می گیرد و واکنش نشان می دهد، صهیونیست ها از ترس مجبور به تغییر 

معادالت خود می شوند.
در بعد امنیتی نیز با اشاره به رخدادهای ماه های اخیر و چندین عملیات 
شهادت طلبانه از سوی فلسطینی ها در اراضی ۱۹4۸، به نحوی برآشفتگی 
و هرج  و مرج در دستگاه های امینتی ایجاد و ناتوانی آنها آشکار شد که در 

رسانه های این رژیم در همین مدت، بارها به آن اعتراف شده است.
اگر رژیم صهیونیستی در ابتدای سال ۲۰۰۰، شهر جنین در شمال کرانه 
باختری را برای سرکوب جهاد اسالمی فلسطین، با خاک یکسان کرد، امروز 
از ۱  و بیش  فدائیان فلسطینی که ۵ کشته  از  برای دستگیری پدر یکی 
زخمی از صهیونیست ها گرفت، در مقابل یگان دفاعی جهاد اسالمی در این 

شهر، ناتوان و دست خالی، خارج شد.

شکست راهبرد 4 دهه ای غرب علیه ایران
به  را  خود  سخنان  از  بخشی  همواره  اجالس  این  در  انقالب  معظم  رهبر 
بر  اخیر  های  دهه  غرب طی  فشار  ابزارهای  ناکارآمدی  و  آمریکا  استکبار 
جمهوری اسالمی ایران اختصاص می دهند به عنوان نمونه در سال ۱۳۹۲ 
در همین ارتباط فرمودند: »دستگاه های استکباری اعم از آمریکا و دیگران، 
۳۵ سال است علیه نظام جمهوری اسالمی و ملّت ایران، آنچه از دستشان بر 
آمده است، انجام داده اند؛ علی رغم آنها ملّت ایران و نظام جمهوری اسالمی 

روزبه روز قوی تر، ریشه دارتر، مقتدرتر و دارای نفوِذ بیشتر شده است.«
ماه  بهمن  در  اسالمی  انقالب  پیروزی  از  بعد  که  است  یادآوری  به  الزم 
۱۳۵۷، آمریکا به همراه متحدان اروپایی خود همواره با بهانه های واهی، 
ابعاد  همه  ترتیب  این  به  داد.  قرار  ها  تحریم  ترین  تحت سخت  را  ایران 
زندگی ایرانی ها تحت تاثیر تحریم های اولیه و سپس ثانویه غربی ها قرار 
گرفت تا جایی که اینک تمامی بخش های کشورمان در فهرست تحریم 

ها قرار دارند.
پتروشیمی،  و  انرژی  بیمه،  بانکی،  و  مالی  های  بخش  ایران  در  اکنون 
کشتی رانی، کشتی سازی و بنادر، طال و فلزات گران بها، نرم افزار، صنعت 
غذایی،  مواد  و  فرش  واردات  و  مربوطه  و خدمات  هواپیما  فروش  خودرو، 
صنایع فلزات ایران، صنایع معدنی، عمران، صنایع نساجی و تولید و غیره 

تحت شدیدترین تحریم های کشورهای غربی و اقماری آنان قرار دارد.
حتی در برهه ای که ایران نیز همانند بسیاری از کشورها به شدت درگیر 
اقالم  بر  تحریم  و  موانع  رفع  از  ترامپ  آمریکای  شد،  کووید۱۹  با  مقابله 
بشردوستانه خبر می داد و بر معافیت کاالهای بشردوستانه چون غذا و دارو 
از تحریم تاکید می کرد اما در عمل مانع از دسترسی ایران به واکسن شد.

به رغم انتظارات و پیش بینی ها، بایدن نیز بعد از تکیه بر کرسی ریاست 
فشار  از  بهره گیری  صدد  در  که  داده  نشان  عمل  در  آمریکا  جمهوری 
بر  اصرار کاخ سفید  و  روند  این  تداوم  ایران است.  علیه  ترامپ  حداکثری 
»جنون  به  معتقد  ناظران،  از  بسیاری  که  است  طوری  تحریم  ماندگاری 
تحریم« از سوی مقامات این کشور هستند؛ اعتیادی که بعد از 4 دهه هنوز 
فروکش نکرده است، اگر چه آنها بارها به بیهودگی این ابزار اذعان کرده اند.

بانی شر و فساد غرب در منطقه زیر نقاب حقوق بشر
حضور نظامی و اشغالگری آمریکا در جهان اسالم همانند اشغال افغانستان 
و عراق در سال های ۲۰۰۱ و ۲۰۰۳ و نیز تبعات خوفناک آن بر کسی 
پوشیده نیست و رهبر معظم انقالب همواره در دیدارهای گوناگون به آن 

اشاره می کنند.
رهبر انقالب در دیدار میهمانان کنفرانس وحدت اسالمی  در سال ۱۳۸۸ 
اثری  هیچ  فساد  و  شر  جز  ما  منطقه ی  این  در  آمریکا  »حضور  فرمودند: 
نداشته؛ پا در این منطقه گذاشتند، با خودشان شر و فساد آوردند. هر جایی 
که قدم میگذارند یا ناامنی است یا جنگ داخلی است یا کارهایی از قبیل 
ایجاد داعش است؛ ما میخواهیم چهره ی واقعی آمریکا دیده بشود، ملّتهای 
مسلمان بفهمند چهره ی واقعی آمریکا چیست و کیست و پشت این ظواهر 
طرف داری از دموکراسی و حقوق بشر و این حرفهای دروغ و نفاق آلودی که 

میزنند چیست؛ مردم باید این را بفهمند.«
الزم به ذکر است مردم افغانستان طی دو دهه اخیر که تحت اشغال آمریکا 

بودند تا کنون روی خوش به خود ندیده اند.
دولت بایدن نیز برای رهایی از باتالق خودساخته با خروج غیرمسووالنه از 
افغانستان هزینه های جبران ناپذیری همچون تقویت گروه های تروریستی، 
فروپاشی اقتصادی و سیل مهاجران را بر مردم این کشور جنگ زده تحمیل 
کرد. این شرایط در قبال دیگر کشورهای اسالمی همچون عراق نیز صادق 

است که نزدیک به ۲ دهه تحت اشغال آمریکا است.
جنایات آمریکا در مساله یمن نیز بر کسی پوشیده نیست و واشنگتن به 
رغم ادعای سردمداری حمایت از حقوق بشر، طی ۷ سال گذشته با حمایت 
فقیر  این کشور  در  را  بشری  فاجعه حقوق  بزرگترین  متحدان عرب خود 

خاورمیانه خلق کرده است.
اسالم هراسی با دامن زدن به تروریسم

یکی از تاکتیک هایی که غرب برای سرپوش گذاشتن به مداخالت نظامی 
مستقیم و غیرمستقیم در کشورهای مختلف به ویژه خاورمیانه به کار بسته، 
دامن زدن به اقدامات تروریستی با شکاف شیعه- سنی است؛ موضوعی که 

بستر را برای اسالم هراسی نیز هموار خواهد کرد.
انقالب پارسال )۱4۰۰( در دیدار میهمانان کنفرانس وحدت  رهبر معظم 
اسالمی  و جمعی از مسئوالن نظام، علت تأکیدهای مکرر بر مسئله وحدت 
را فاصله زیاد بین مذاهب و تالش های جدی دشمنان برای افزایش فاصله ها 
خواندند و فرمودند: امروز کلمه شیعه و سّنی در ادبیات سیاسی آمریکایی ها 

هم وارد شده در حالی که آنها با اصل اسالم مخالف و دشمن هستند.
رهبر انقالب با اشاره به تالش های آمریکا و عوامل دست آموز آن برای ایجاد 
فتنه در هر جای دنیای اسالمی، خاطرنشان کردند: انفجارهای تأسف بار و 
گریه آور اخیر در مساجد افغانستان علیه مردم مسلمان و نمازگزار از جمله 
انجام شد و آمریکایی ها صراحتاً  همین حوادث است که به دست داعش 

بیان کرده بودند ما داعش را ایجاد کردیم.
الزم به ذکر است اگرچه آمریکا در سال ۲۰۰۱ به بهانه مقابله با تروریسم، 
خاک  همواره  دهه  دو  این  طی  اما  درآورد  خود  اشغال  به  را  افغانستان 
افغانستان جوالنگاه گروه های افراطی و حمالت تروریستی بوده است و پس 
که  سربرآورده اند  دیگری  افراطی  گروه های  نیز  آمریکا  نظامیان  خروج  از 
این  است؛  جمله  آن  از  خراسان«  »داعش  به  موسوم  تروریستی  گروهک 
حمالت  از  که  داد  ترتیب  انتحاری  حمله  چند   ۱4۰۰ سال  در  گروهک 
در  انتحاری  انفجارهای  تا  گرفته  کشته   ۱۷۰ با  کابل  فرودگاه  به  مرگبار 
مساجد »امام بارگاه فاطمیه« در قندهار و »سیدآباد« در والیت قندوز را 
شامل می شد؛ مساجدی که به شیعیان تعلق داشت و از نگاه ناظران با هدف 

ایجاد تفرقه بین شیعه و سنی انجام گرفته  بود.

به بهانه برگزاری » کنفرانس وحدت اسالمی« :

وحدت جهان اسالم در کالم رهبر معظم انقالب 
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محققان سوئدی می گویند؛
پتوهای سنگین به ترشح مالتونین و 
افزایش بهبود خواب کمک می کنند

ممکن  پتوهای سنگین  مطالعه جدید،  یک  اساس  بر 
است تأثیر قابل توجهی بر کیفیت خواب داشته باشند. 
دانشگاه  محققان  سنگین،  پتوهای  اثرات  بررسی  با 
به طور طبیعی  پتوها  این  دریافتند که  اوپساال سوئد 
به افزایش تولید مالتونین در بدن تا حدود ۳۰ درصد 

کمک می کنند.
سنگین  پتوهای  می دهد  نشان  گذشته  تحقیقات 
ممکن است به افرادی که به دلیل بی خوابی، اختالل 
هستند،  خواب  اختالل  دچار  اوتیسم،  و  فعالی  بیش 
کمک کند. اکنون، محققان دانشگاه اوپساال شواهدی 
پتوی  از یک  استفاده  پیدا کرده اند که نشان می دهد 
خوابیدن  به  که  هورمونی  مالتونین،  میزان  سنگین، 
مغز  صنوبری  غده  می دهد.  افزایش  را  می کند  کمک 
هورمون مالتونین را تولید می کند. بدن به طور طبیعی 
می شود  تاریک  هوا  که  هنگامی  را  مالتونین  تولید 
زمان  که  بدن سیگنال می دهد  به  و  می دهد  افزایش 
استراحت است. این هورمون همچنین کمک می کند تا 
ساعت بیولوژیکی ۲4 ساعته بدن هماهنگ شده و فرد 
طبیعی  مالتونین  بدن  اگرچه  بخوابد.  راحتی شب  به 
تولید می کند، اما افرادی که برای به خواب رفتن و به 
خواب ماندن دچار اختالل هستند ممکن است قبل از 
خواب مالتونین مکمل مصرف کنند. تحقیقات گذشته 
نشان می دهد که مکمل های مالتونین ممکن است به 
بروز برخی مشکالت از جمله میگرن، آسیب های مغزی 
سنگین  و  دار  وزن  پتوی  شوند.  منجر  گوش  وزوز  و 
پتویی است که مواد وزنی در پارچه آن دوخته شده 
معموالً  پتوها  این  در  استفاده  مورد  وزنی  مواد  است. 
است.  پالستیکی  یا  شیشه ای  مهره های  یا  گلوله ها 
پتوهای وزن دار در وزن های مختلف موجود هستند 
تا ۱۳ کیلوگرم متغیر است. پتوی  بین ۲  که معموالً 
وزن داری که یک فرد انتخاب می کند باید بین ۵ تا 
بندیکت«،  »کریستین  باشد.  او  بدن  وزن  درصد   ۱۲
از  »بسیاری  گفت:  مطالعه،  این  ارشد  نویسنده 
شرکت هایی که این پتوها را می فروشند، ادعا می کنند 
که پتوهای وزن دار با افزایش هورمون های آرام کننده 
مانند اکسی توسین و هورمون های تقویت کننده خواب 
مانند مالتونین، خواب را بهبود می بخشند. با این حال، 
وجود  ادعاها  این  از  برای حمایت  علمی  مدرک  هیچ 
انجام  را  کوچک  مطالعه  این  ما  رو،  این  از  نداشت. 
مالتونین،  مقدار  محققان  مطالعه،  این  برای  دادیم.« 
و زن  مرد  بزاق ۲۶  در  را  کورتیزول  و  توسین  اکسی 
با یک پتوی سبک یا یک پتوی  جوان پس از خواب 
سنگین معادل ۱۲ درصد وزن بدن هر فرد اندازه گیری 
دریافتند  محققان  تحلیل،  و  تجزیه  از  پس  کردند. 
مالتونین  غلظت  دار،  وزن  پتوی  یک  از  استفاده  که 
درصد   ۳۰ حدود  تا  آنها  بزاق  در  را  شرکت کنندگان 
میزان  در  تغییری  هیچ  تحقیق  تیم  می دهد.  افزایش 
بزاق شرکت کنندگان  یا کورتیزول در  اکسی توسین 
در  تغییر  دانشمندان  این،  بر  عالوه  نکرد.  گزارش 
را  شرکت کنندگان  سمپاتیک  عصبی  سیستم  فعالیت 
فشار  تحریک  معتقدند  محققان  نکردند.  اندازه گیری 
عمیق با پتوهای سنگین باعث کاهش تحریک نورون 
سمپاتیک می شود، به این معنی که فرد هنگام تالش 
بیداری  یا  برانگیختگی  خواب،  حفظ  یا  شروع  برای 
عامل  یک  می تواند  روند  این  داشت.  خواهد  کمتری 
مالتونین  در سطوح  تغییر  ایجاد  برای  کننده  تشویق 

باشد که در این مطالعه مشاهده شد.
مطالعات نشان می دهد؛

کمی استرس برای حفاظت از بدن 
در مقابل بیماری ها خوب است

ممکن  استرس  از  معینی  سطح  گویند  می  محققان 
است اثر محافظتی بر بدن داشته باشد.

مبتال  موش های  چگونه  که  کردند  بررسی  محققان 
قرار  استرس  تأثیر  تحت  کرون  روده ای  بیماری  به 
می گیرند. آنها دریافتند که استرس روانی باعث افزایش 
التهاب روده نمی شود و با افزایش تولید اینترلوکین ۲۳ 
)IL-۲۳( و IL-۲۲ که سیتوکین های دخیل در پاسخ 
سوم  لنفاوی  اندام های  ایجاد  باعث  هستند،  التهابی 
که  دریافتند  همچنین  محققان  می شود.   )TLOs(
موش های تحت استرس مبتال به بیماری کرون در برابر 
آسیب کولون ثانویه ناشی از مواد شیمیایی محافظت 
می شوند و این نشان می دهد که TLOs ممکن است 
سد مخاطی روده را بهبود بخشد. یافته های این مطالعه 
نشان می دهد که استرس ممکن است در برخی شرایط 
اثر مفیدی داشته باشد. طبق گزارش محققان، حدود 
التهابی  بیماری  به  جهان  سراسر  در  نفر  میلیون   ۷
روده مبتال هستند. بیماری التهابی روده یک اصطالح 
استفاده  شرایطی  توصیف  برای  که  است  گسترده 
التهاب مزمن دستگاه گوارش مشخص  با  می شود که 
از  نوع  دو  اولسراتیو  و کولیت  بیماری کرون  می شود. 
بیماری التهابی روده هستند. تحقیقات به طور مداوم 
نشان داده است که استرس روانی خطر قابل توجهی 
به  بیشتر  و  می کند  ایجاد  روده  التهاب  بیماران  برای 
تعداد  استرس،  از  جدا  دارند.  نیاز  پزشکی  مداخله 
زیادی از مطالعات نشان می دهند که اندام های لنفاوی 
التهابی  بیماری  در  مهمی  نقش  نیز   )TLOs( سوم 
روده دارند. TLO ها مجموعه ای از سلول های ایمنی 
لنفوئیدی  غیر  و  محیطی  بافت های  در  که  هستند 
می شوند.  تشکیل  موضعی  مزمن  التهاب  به  پاسخ  در 
TLO آیا  که  هستند  بحث  حال  در  هنوز  محققان 

ها اثرات محافظتی یا بیماری زایی بر بیماری التهابی 
روده دارند یا خیر. دکتر »فابیو کومینلی«، سرپرست 
تیم تحقیق از دانشگاه کیس وسترن رزرو در کلیولند 
اوهایو، می گوید: »ما کشف کردیم که استرس مزمن 
روزانه به مدت شش هفته در برابر آسیب مفید است. 
ایمنی  با تحریک سیستم  ما نشان دادیم که استرس 

نقش محافظتی در مقابل التهاب روده دارد.«
داشته  استرس  باید  ما  آیا  »پس،  می گوید:  کومینلی 
دارد.  بستگی  استرس  تعریف  به  چیز  همه  باشم؟ 
که  است  این  پیام  است.  بهتری  اصطالح  “تحریک” 
شما  و  است،  خوب  شما  زندگی  در  استرس  کمی 

می توانید به روش صحیح استرس داشته باشید.«

جبلی: 

خرابکاری اخیر در حوزه های فناوری 
سازمان صدا وسیما رخ داده است

رئیس سازمان صدا و سیما درباره خرابکاری اخیر در تلویزیون، 
گفت: خرابکاری اخیر در تلویزیون در حوزه های فناوری سازمان 
رخ داده، که با اِشراف و تسلط دقیق فناورانه باید بررسی شود 
و متناسب با نتیجه بررسی ها تصمیمات الزم را خواهیم گرفت.

کمیسیون  با  خود  مشترک  نشست  توضیح  در  جبلی  پیمان 
امنیت ملی و سیاست خارجی مجلس شورای اسالمی درباره 
تحوالت اخیر کشور، گفت: جلسه هم فکری و هم افزایی را امروز 
با اعضای کمیسیون امنیت ملی مجلس داشتیم، در این نشست 
نظرات، پیشنهادات و مالحظاتی که رسانه ملی درباره حوادث و 
اغتشاشات اخیر داشت را به سمع و نظر نمایندگان رساندیم و 

از نظرات و پیشنهادات نمایندگان استفاده کردیم.
رئیس سازمان صدا و سیما افزود: با نمایندگان مجلس عموماً و 
با کمیسیون امنیت ملی به شکل اختصاصی به لحاظ نقشی که 
رسانه ملی در مدیریت بحران ها و آرام سازی فضای کشور در 
شرایط بحرانی دارد، تعامل و تماس داریم. این ارتباط و تعامل 
مداوم به ما کمک می کند که از دیدگاه نمایندگان و مالحظات 
آنها مطلع شویم و از آن برای ارتقای کیفیت اطالع رسانی و 

مدیریت پوشش رویدادهای کشور استفاده کنیم.
جبلی در توضیح خرابکاری اخیر در رسانه ملی و پیگیری های 
انجام گرفته پیرامون این موضوع، گفت: اتفاقی که اخیرا افتاد از 
ابعاد مختلف در حال بررسی است چون یک نگاه تخصصی باید 
بر این بررسی ها حاکم باشد. این اتفاق در حوزه های فناوری 
سازمان رخ داده و حتما باید با اِشراف و تسلط دقیق فناورانه به 

این موضوع نگاه و آن را بررسی کرد.
وی همچنین اظهار کرد: بررسی های امنیتی و تکنولوژیک در 
حال انجام است و بعد از مشخص شدن نتیجه، متناسب با آن 
تصمیمات الزم را خواهیم گرفت. بعد از اتفاقی که سال گذشته 
افزایی بسیار خوبی  افتاد، هم فکری و هم  برای صدا و سیما 
بین مجموعه هایی که متولی امنیت شبکه هستند، انجام شد و 
بسیاری از آسیب پذیری های صدا و سیما کاهش پیدا کرد. این 
اتفاق اخیر گرچه رخداد تلخی بود اما سبب کاهش نقاط باقی 

مانده آسیب پذیر می شود.
معاونت  برکناری  شایعه  به  واکنش  در  سیما  و  صدا  رئیس 
ملی،  رسانه  در  اخیر  خرابکاری  پی  در  سیما  و  صدا  سیاسی 
گفت: این موضوع ارزش ندارد که درباره آن اظهار نظر کنم اما 
متناسب با سیاست های کاهش آسیب پذیری هر اقدامی الزم 

باشد را انجام خواهیم داد.
از  جلوگیری  برای  ملی  رسانه  برنامه های  توضیح  در  جبلی 
دو  جامعه  اینکه  مورد  در  گفت:  کشور،  در  قطبی  دو  افزایش 
قطبی یا چند قطبی است باید بررسی کارشناسی انجام شود 
اما آنچه برای صدا و سیما اهمیت دارد اینکه برای مرجعیت 
رسانه ملی و اعتماد عمومی به رسانه ملی برای اینکه در زمان 
نیاز بتواند نقش مثبت خود را ایفا کند، اهمیت ویژه قائل شویم.

دریادار تنگسیری:

 امنیت کشورمان را با هیچ موضوعی
 عوض نمی کنیم

گفت:  اسالمی  انقالب  پاسداران  سپاه  دریایی  نیروی  فرمانده 
ما امنیت کشورمان را با هیچ موضوعی عوض نمی کنیم و هر 
کس بخواهد خدشه ای به امنیت ما وارد کند با پاسخ قاطع و 

پشیمان کننده جمهوری اسالمی مواجه می شود.
همزمان با فرا رسیدن روز نیروی دریایی سپاه، وابستگان نظامی 
سفارتخانه های مقیم تهران با دریادار پاسدار علیرضا تنگسیری 
دیدار  اسالمی  انقالب  پاسداران  سپاه  دریایی  نیروی  فرمانده 
به همت  امروز  تنگسیری گفت:  دریادار  دیدار  این  در  کردند. 
ارتش و سپاه و  نیروهای دریایی  مجاهدت رزمندگان دریادل 
اعمال اشراف هوشمند اطالعاتی، کنترل و رصد لحظه ای، ثبات 
شده  برقرار  عمان  دریای  و  خلیج فارس  در  مطلوبی  امنیت  و 
پیام همیشگی جمهوری  به  اشاره  با  تنگسیری  دریادار  است. 
اسالمی مبنی بر برقراری صلح و دوستی متقابل میان کشورها 
عنوان کرد: شروع به حمله و هجوم هیچگاه در دکترین نظامی 
جمهوری  همیشه  و  نداشته  جایی  ایران  اسالمی  جمهوری 
را در  و دولت های همسایه  با ملت ها  و دوستی  اسالمی صلح 
دستور راهبردی خود داشته است ولی اگر کسی بخواهد از این 
رویه دوستی و برادری سوء استفاده کند با همان رویه و همان 

سطح با او برخورد می کنیم.
با  را  کشورمان  امنیت  ما  افزود:  سپاه  دریایی  نیروی  فرمانده 
هیچ موضوعی عوض نمی کنیم و هر کس بخواهد خدشه ای به 
امنیت ما وارد کند با پاسخ قاطع و پشیمان کننده جمهوری 

اسالمی مواجه می شود.
خوداتکایی  و  خودکفایی  موضوع  تبیین  با  تنگسیری  دریادار 
جمهوری اسالمی در تأمین تجهیزات نظامی، با تربیت نیروهای 
نیاز  مورد  تجهیزات  همه  گفت:  دانشمند  و  متعهد  جوان 
مأموریت های نظامی توسط همین جوانان دانشمند طراحی و 
تولید می شوند به گونه ای که اصأل نیازی به وارد کننده خارجی 

نداریم و کامال در این حوزه مستقل هستیم.

سالمت

جامعه

کاریکاتور

ای مگس عرصه سیمرغ نه جوالنگه توست

سخنگوی دولت عنوان کرد؛

دولت با برگزاری تجمعات قانونی موافق است 

نماینده مردم تهران در مجلس شورای اسالمی عنوان کرد:

جوانان انقالبی با سیاسیون قبیله باز تسویه حساب می کنند

توصیه  به  اشاره  با  دولت  سخنگوی 
فضایی  کردن  فراهم  برای  رئیس جمهور 
برای بیان اعتراض های عمومی گفت: دولت 
و  است  موافق  قانونی  تجمعات  برگزاری  با 
برای  پیشنهادهایی  شده  مکلف  کشور  وزیر 

ساماندهی تجمعات اعتراضی ارایه کند.
در  سه شنبه  روز  جهرمی«  بهادری  »علی 
تسلیت  ضمن  خود،  هفتگی  خبری  نشست 
مقابله  در  کشور  امنیت  مدافعان  شهادت 
اقداماتی  داشت:  اظهار  اخیر،  آشوب های  با 
که  داد  نشان  گرفت  ایام صورت  این  در  که 
دشمنان از هر موقعیتی برای ضربه به کشور 

استفاده می کنند.
سخنگوی دولت درباره توصیه رئیس جمهور 
به فراهم کردن مکانی برای اعتراض و اقدام 
که  داد  توضیح  امر  این  تحقق  برای  دولت 
اهمیت قایل شدن برای طرح مباحث انتقادی 
و گفت وگوهای آزاداندیشانه سال های سال 
آزاد  های  کرسی  بر  انقالب  معظم  رهبری 
مکان های  تا  دارند  و  داشته  تاکید  اندیشی 
را برای تصمیم گیری های جمعی در مراکز 

دانشگاهی تدوین کنیم.
های  خانه  تاسیس  اینکه  یادآوری  با  وی 
گفت و گوی آزاد در همه دانشگاهها بر عهده 
شورای عالی انقالب فرهنگی بود تا در حوزه 
انتقادی  مباحث  طرح  برای  مکانی  نخبگانی 
فراهم شود، گفت: اولین مرکز در این رابطه 
در دانشگاه تهران با حضور ۹۰ نفر از استادان 

دانشگاه افتتاح شد.
در  موضوع  این  افزود:  دولت  سخنگوی 
دستور کار دولت بوده و از هر گونه مشارکت 
و  می کند  استقبال  زمینه  این  در  نخبگانی 
کشور  امور  در  خللی  اینکه  برای  همچنین 
برای  تا  شد  مکلف  کشور  وزیر  نیاید  پیش 

ساماندهی، پیشنهادهایی ارایه کند.
با برگزاری  ادامه داد: دولت  بهادری جهرمی 
هم  قانون  و  است  موافق  قانونی  تجمعات 
گروه های  و  احزاب  فعالیت  به  مربوط  قواعد 
و  کرده  مشخص  آیین نامه  در  را  سیاسی 
رئیس جمهور پیشنهادی را برای به روزرسانی 
انقالب  عالی  شورای  به  و  مطرح  سازوکارها 

فرهنگی محول کرده است.
وی اظهار داشت: کارکرد شورای عالی انقالب 
اقدامات  برگزاری  و  نقد  حوزه  در  فرهنگی 
اعتراضی در جامعه دانشگاهی روشن  بوده و 
حال  در  آزاداندیشی  گفت وگوهای  خانه های 
شکل گرفتن است به همین منظور از توسعه 
حوزه  در  آزاداندیشی،  کرسی های  ترویج  و 

عمومی حمایت می شود.

رسانه های معاند باید پاسخگوی 
اقدامات تخریبی خود باشند

سخنگوی دولت درباره انتشار اخبار شبکه های 
خبری معاند و اقدام عملی دولت ایران برای 
به  رسانه ها  بعضی  که  گفت  آنها  با  برخورد 
جای خبر رسانی درست به مردم محلی برای 
از  اقدامات تروریستی و سوءاستفاده  آموزش 
کودکان شده اند. این رسانه ها مورد حمایت 
کشورهایی هستند که خود در بازنشر اخبار 
درگیری های خود جرأت انتشار ندارند و این 
رسانه ها باید پاسخگوی اقدامات تخریبی خود 
در مراجع قانونی باشند و دولت به طور حتم 

مدافع حقوق مردم خواهد بود.

و  اینترنت  کندی  درباره  جهرمی  بهادری 
فیلتر بودن برخی شبکه های اجتماعی که در 
روزهای اخیر بسیاری از کسب و کارها دچار 
دبیرخانه  مسئوالن  که  گفت  شده  اند،  زیان 
بر  را  ملی رصد موضوع  امنیت  عالی  شورای 
عهده دارد و متولی این حوزه است و با توجه 
به رصد به روزی که از شرایط دارد، تصمیم 

می گیرد.
این  در  خود  اظهارات  از  بخشی  در  وی 
آشوب های  در  اینکه  بیان  با  خبری  نشست 
اموال  کارها،  و  کسب  به  اغتشاشگران  اخیر، 
زیادی  آمبوالنس ها خسارت  و حتی  عمومی 
توسط آشوبگران وارد شد، افزود: کسانی که 
حامیان  و  مشوقان  مسببان،  مباشران،  جزو 
این خسارت  باید  بودند  ناامنی  و  اغتشاشات 

را جبران کنند.

ادعای نسخه پیچی امنیتی
 کشورهای غربی

غربی  کشورهای  دخالت  به  جهرمی  بهادری 
و  کرد  اشاره  تحریم ها  و  کشور  امور  در 
رفتارها  شاهد  مختلف  عرصه های  در  گفت: 
غربی  کشورهای  از  دوگانه  استاندارهای  و 
با آشوب  بوده و هستیم همانطور که دیدیم 
دفاع  زنان  از  حمایت  نام  به  آشوبگری  و 
سفیر  بانوی  به  اروپا  قلب  در  اما  می کنند، 
حتی  و  می شود  حمله  سرد  سالح  با  ایرانی 
توانایی تامین امنیت سفیر ایران را ندارند اما 

ادعای نسخه پیچی امنیتی می کنند.
دوگانه  استانداردهای  این  داد:  ادامه  وی 
می  نسخه  که  کشورها  این  شود  حل  باید 
پیچند خود به تعهدات عمل نکردند. آمریکا 
مسیر  در  دولت  شد  باعث  و  خارج  توافق  از 
تضمین حمایت از حقوق مردمش و برداشتن 

تحریم ها جدی تر شود.
سخنگوی دولت این را هم گفت که دارویی 
تهیه  می کرد،  مصرف  امینی  مهسا  خانم  که 
مواد اولیه  آن بارها به دلیل تحریم های آمریکا 
با مشکل وارد می شد، آنوقت نمی شود اینجا 
از حمایت دم زد یعنی در زمینه تامین داروها 
با اقدامات ضد حقوق بشری مانع ورود دارو 
و  می شوند  حمایت  مدعی  بعد  اما  می شوند 

این ادعا مضحک است.

با همکاری دولت و مجلس گام خوبی 
برای افزایش حقوق کارمندان برداشته 

می شود
سخنگوی دولت در پاسخ به سوال خبرنگاران 
درباره الیحه افزایش حقوق کارمندان گفت: 
و  اوکراین  و  روسیه  پی جنگ  در  تورم  موج 
برخی از آثار تورمی ناشی از اقدامات اقتصادی 
نادرست در سال های اخیر باعث افزایش فشار 
اقتصادی به مردم شده بود به همین منظور 
دولت در تالش بود تا آنهایی که حقوق کمتر 
شوند،  می  متضرر  تورم  آثار  از  و  می گیرند 

مورد توجه قرار گیرند.
وی ادامه داد : یکی از اولویت های دولت در 
و  کارکنان  مزایای  و  حقوق  سازی  متناسب 
باید  ها  پرداخت  که  است  این  بازنشستگان 
عادالنه باشند که پیش از این در بحث حقوق 

کارگران و معلمان اعمال شد.

درمان دردهای مزمن معیشتی
 نیاز به زمان دارد

سخنگوی دولت درباره تاکید دولت بر مبارزه 
با فساد و برگزاری جلسات هماهنگی مبارزه 
این  اقدامات  تاکید کرد:  اقتصادی،  با مفاسد 
و  نیست  جلسه  برگزاری  به  منوط  ستاد 
اولویت دولت از بین بردن ساختارهای فسادزا 

و زیرساخت های ایجاد فساد است.
برای  دولت  برنامه  درباره  جهرمی  بهادری 
گفت:  هم  مردم  معیشتی  وضعیت  بهبود 
و  معیشت  وضعیت  برای  دولت  که  مسیری 
با  است،  کرده  آغاز  اقتصادی  مشکالت  حل 
جدیت تداوم دارد و آثار این تصمیم گیری ها 
آشکار  بیش  و  کم  اقتصادی  در شاخص های 
است و برای درمان دردهای مزمن باید زمان 

داد.
احساس  دشمن  دولت،  سخنگوی  گفته  به 
مشکالت  کشور،  در  اقتصادی  اصالح  با  کرد 
اقتصادی در سال های بعد مرتفع خواهد شد 
و این موضوع دشمن را به این مسیر برد که 
و  ناامنی کند  ایجاد  و  استقبال  اعتراض ها  از 
این اقدام دشمن به روشنی اثبات کرد مسیر 
مسیر  اقتصادی  موانع  اصالح  برای  دولت 

درستی است.

به  شدن  نزدیک  درباره  دولت  سخنگوی 
فصل سرما و اقدام دولت برای انجام کارهای 
زیربنایی جهت جلوگیری از بحران، گفت که 
مصرف برق و گاز در کشور استاندارد نیست 
مصرف  الگوی  تا  کنیم  تالش  همه  باید  و 
مناسب داشته باشیم اما در این مدت اخیر با 

رعایت مصرف شاهد قطعی برق نبودیم
دشمنان به دنبال تضعیف جامعه پیشرو 

ایران هستند
روی  دشمنان  تأثیر  درباره  دولت  سخنگوی 
دانش  داد:  توضیح  آموزان،  دانش  و  مدارس 
آموزان در برهه های مختلف نشان داده اند با 
استعدادی که دارند می توانند آینده کشور را 
تضمین کنند. دشمن در این شرایط سعی در 

تضعیف این جامعه پیشرو دارد.
رهگذر  این  در  کرد:  تاکید  جهرمی  بهادری 
و  فرهنگیان  جامعه  و  دولتمردان  تکلیف 
تا  می شود  بیشتر  شرایط  این  در  خانواده ها 
مسیر  در  را  استعداد  با  نسل  این  پیشرفت 
این  کنند.  هدایت  اسالمی  ایرانی  فرهنگ 
نسل، شرایط خوبی را برای کشور رقم خواهد 

زد.

تشکیل کارگروهی برای حمایت از 
کسب و کارهای دیجیتال

درباره  سوالی  به  پاسخ  در  دولت  سخنگوی 
پلتفرم های  شدن  خارج  دسترس  از  اینکه 
داد  ادامه  زمان  چه  تا  واتساپ  و  اینستاگرام 
منظور  به  دولت  در  کارگروهی  که  گفت 
حمایت از کسب و کارهای دیجیتال تشکیل 

شده است.
در  دوگانه  استانداردهای  با  ما  »متأسفانه 
این پلتفرم ها مواجه هستیم. به عنوان نمونه 
تصویر سردار شهید حاج قاسم سلیمانی مرد 
مبارزه با خشونت و تروریسم یا صفحه انتشار 
دهنده این عکس حذف می شود، اما همزمان 
آموزش  عنوان  به  ایام  این  در  تصاویری 
تروریست و بریدن گلوی نیروی امنیت و سو 
داده  نمایش  راحتی  به  کودکان  از  استفاده 

می شود.«
اندیشیده شود و  باید تدابیری  وی گفت که 
مدیران آنها )واتس آپ و اینستاگرام( خود را 

به قواعد حقوقی ملزم کنند.

شورای  مجلس  در  تهران  مردم  نماینده 
اسالمی با اشاره به توطئه جنبش سازی برای 
پیشرفت  در  یافته  سازمان  جهش  با  مقابله 
جمهوری اسالمی تاکید کردند: قطعاً جوانان 
انقالبی و آزاده این بار با سیاسیون قبیله باز و 

بی هنر تسویه حسابی تاریخی خواهند کرد.
روح اهلل ایزد خواه در نشست علنی روز- سه 
شنبه ۱۹ مهر ماه- مجلس شورای اسالمی در 
نطق میان دستور خود با اشاره به وقایع اخیر 
کشور گفت: هر گاه برای یک جهش سازمان 
یافته در پیشرفت آماده می شویم و مدیران 
از شرطی سازی اداره کشور  به اراده غربی ها 
دست بر می دارند آنها دست از پا نشناخته به 
زمینه سازی آشوب و اغتشاش روی می آورند 
و بزرگترین برگ برنده انقالب یعنی امنیت را 
است  متفاوت  البته  بار  این  هدف می گیرند 
چون بعد از آنکه با تجربه های تلخ و سنگین  
ثابت شد که  پسرفت کشور  و  رکود  ۸ سال 
نمی توان به غرب اعتماد کرد با اتکا به جنگ 
ما  تاریخی  غفلت  البته  و  ادراکی  شناختی، 
دارند  تالش  آینده ساز کشور  نسل  به  نسبت 
با جنبش سازی ایران را گرفتار مسائل درونی 
خود نگه دارند اما جوهره فرهنگی و اجتماعی 
و  فرهنگی  های  دسیسه  از  خمینی  مکتب 

اجتماعی نظام سلطه قوی تر است.
نماینده مردم تهران بیان داشت: آنچه امروز 
با  ارتباط  بی  دهد  می  رخ  خیابان  کف  در 
و  نیست  اخیر  ساله   ۳۰ حکمرانی  عملکرد 
سیاسیون  برای  دیگری  رسوایی  یک  نظر  به 
که  آنها  است  راستی   و  چپ  جناح های  و 
وجهی  چند  و  راهبردی  منظومه  طراحی 
امواج  با  مواجهه  در  را  جامعه  امام  توسط 
اقتصادی  و  اجتماعی  فرهنگی،  و  نوظهور 
ندیدند و یا نفهمیدند یا در عمل زمین زدند.

عضو کمیسیون صنایع و معادن تصریح کرد: 
خامنه ای عزیز از تهاجم فرهنگی دم زد آنها 
خامنه  دادند،  تقلیلش  خانمها  سر  موی  به 
کرد  را طلب  تبعیض  با  امان  بی  مبارزه  ای، 
خامنه ای  کردند،  تجمع  مانور  به  دعوت  آنها 
خجالت  آنها  پرداخت  نرم افزاری  جنبش  به 
دستی  دانشگاهها  علمی  ترکیب  به  کشیدند 

بزنند.
در  تحول  خامنه ای  کرد:  اضافه  ایزدخواه 
مدارس  آنها  کرد  را طلب  پرورش  و  آموزش 
نظام  نفی  ای  خامنه  کردند،  زیاد  را  پولی 
سلطه را فریاد کرد آنها وامانده نسخه صندوق 
بین المللی پول و سازمان بهداشت جهانی و 
سند ۲۰۳۰ شدند، خامنه ای اقتصاد مقاومتی 

به  یا  و  زدند  پوزخند  یا  آنها  کرد  ترسیم  را 
جراحی سفره مردم پرداختند.

سازی  مردمی  به  ای  خامنه  افزود:  وی 
به  را  آنها خصوصی سازی  پرداخت  اقتصادی 
علم  را  خواهی  عدالت  خامنه ای  بردند،  یغما 
کرد آنها با غیض به عدالت خواری تفسیرش 
ترویج  را  جهادی  الگوی  ای  خامنه  کردند، 
کرد آنها اکراه داشتند امور را به دست جوانان 
مومن و متخصص بسپارند، خامنه ای اقتصاد 
نداشتند  ُعرضه  آنها  نهاد  بنا  را  بنیان  دانش 
مافیا های اقتصادی را به انقیاد هسته ای فن 

آور و نو آور در آورند.
 نماینده مردم تهران تصریح کرد: سیاسیونی 
که به تعبیر استاد حیدر رحیم پور یا خائن 
بودند و یا خرفت، کشور را به آنجا رساند که 
امروز فرزند ما و نوجوانی که باید علم انقالب 
را در جنگ تن به تن تمدنی با غرب به دوش 

بکشد در مقابل انقالب قد علم کند.
وی اضافه کرد: قطعاً جوانان انقالبی و آزاده به 
وقتش با سیاسیون قبیله باز و بی هنر تسویه 

حسابی تاریخی خواهند کرد.
نماینده مردم تهران خطاب به نسل نوظهور 
های  دستگاه  هرچند  داشت:  بیان  کشور 
ستادها  و  نهادها  و  دولتی  طویل  و  عریض 

مسائل جامعه را رها کردند و درگیر آب و نان 
خودشان هستند اما آینده این کشور و آینده 

سازان این مرز وبوم خود شمایید.
ایزدخواه تصریح کرد: هم به اندازه شما از بی 
عدالتی ها و و تبعیض و آقازادگی و سیاست 
بازیهای اصحاب قدرت و ثروت متنفرم و دلم 
چرکین است اما این را بدانید آنکه فرمان به 
در افتادن با پرچم می دهد و آنکه از فحاشی 
به ارزش ها  مستانه قهقه میزند و آنکه پلیس 
او  دهد  می  جلوه  دشمن  را  مظلوم  بسیج  و 
از قدرت نسل جوان کشور ترسیده  واقع  در 
است زیرا می داند اگر پرورش یافتگان جوان 
یعنی  بیایند  مبارزه  واقعی  میدان  به  انقالب 
آنجا که درد پا برهنگان  و  غم مظلومان و 
آزادی انسان از استبداد و تحجر است قدرت 
تغییر نظم جهانی و قدرت نجات همه ملت ها 

را خواهد داشت.
عضو کمیسیون صنایع و معادن گفت: آینده  
کشور به سرعت در قبضه شما جوانان انقالبی 
خواهد بود انقالب جاری و زنده را از آن خود 
بدانید و آینده ای پرنشاط و دل انگیز به دست 

بگیرید.


