
پدافند غیرعامل در مقابل دشمن 
نقش بازدارنده دارد

همه مشکالت بر دوش جریان خارج 
نیست در داخل باید گفتمان سازی کرد

صفحه )4(صفحه )4(

معاون امنیتی انتظامی وزارت کشور گفت: پدافند غیر عامل برای 
مقابل دشمن  در  بازدارنده  نقش  که  است  ما یک ضرورت  کشور 
خواهد داشت.  سید مجید میراحمدی در پنجمین همایش ملی 
پدافند شهری با بیان اینکه در قرن جدید همچنان توسل به زور 
علیه کشورهای مستقل مثل ایران رویه پرشدتی دارد، اظهار کرد: 

پس باید به سمت سازوکار مقاومت همه جانبه رفت....

نماینده مردم کرمان و راور و رییس کمیسیون اقتصادی مجلس 
شورای اسالمی با بیان اینکه قطعا گستاخی غربی ها را بی پاسخ 
نخواهیم گذاشت گفت: البته همه مشکالت بر دوش جریان خارج 
گفتمان  مختلف  درموضوعات  باید  هم  داخل  در  نیست؛  کشور 
سازی و مشکالت را حل کنیم. محمدرضا پورابراهیمی روز شنبه 

در آیین آغاز عملیات شهرک زنجیره ای فتوولتائیک،....
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افزایش خودسرانه قیمت شن و ماسه 
در استان کهگیلویه و بویراحمد

خانواده؛ 
حلقه نخست

 پیشگیری از اعتیاد

مدیر کل هواشناسی خبر داد:

بارش های نیمه دوم آذر
 تا اوایل دی  نرمال

 خواهد بود 
بویراحمد  و  کهگیلویه  استان  هواشناسی  مدیرکل 
آخرین وضعیت بارش های در فصل پاییز و زمستان 
این استان را تشریح کرد و گفت: طبق پیش بینی 
های انجام شده در نیمه دوم آذر ماه تا اول دی ماه 
سالجاری وضعیت بارش ها نرمال خواهد شود. “رضا 
کاکاوند” گفت: از ابتدای مهر ماه تاکنون بارشی در 
سطح استان کهگیلویه و بویراحمد نداشته ایم. وی 
دوم  نیمه  در  که  شود  می  بینی  پیش  اظهارکرد: 
مهرماه تا نیمه اول آبان ماه امسال بارش چندانی 

نخواهیم داشت و کمتر از ...

رئیس  حضور  روایت  با  دولت  سخنگوی 
برای  گذشته  یکسال  در  مردم  میان  جمهور 
از  دولت  کرد:  تاکید  آنها،  حرفهای  شنیدن 
بار مسئولیت شانه خالی نمی کند و در حوزه 
شنیدن صدای اقشار مختلف، مردم را دسته 
بندی نمی کند؛ هر کسی به هر شیوه ای که 

صحبت و اعتراض کند مردم است.
در  شب  شنبه  جهرمی  بهادری  علی 
در  اخیر  حوادث  چرایی  درباره  گفت وگویی 
در  که  جدیدی  نوین  نظم  در  گفت:  کشور 
حال طراحی است معاندان به دنبال جرقه ای 
تا  کنند  موضوعی  مشغول  را  کشور  تا  بودند 
جوانان ما نتوانند به جایگاهی دست یابند و 
با تحلیل ها و خبررسانی های نادرست، کشور 
فرموده  به  اما  کنند  مشغول خود  را  مردم  و 
رهبر انقالب این حوادث نباید ما را از مسیر 
اطالع رسانی  رئیس شورای  کند.  غافل  اصلی 
دولت ادامه داد: بدیهی است که این حوادث 
عملیات  حجم  و  بود  شده  ریزی  برنامه 
موضوع  این  بیانگر  دشمنان  توسط  رسانه ای 
وقتی  کرد:  خاطرنشان  جهرمی  بهادری  بود. 
تحول  و  تغییر  دچار  جهانی  قدرت  هندسه 
شود عمال موانع سست می شود بهمین دلیل، 
ایران می تواند خیلی از تحریم ها را پشت سر 
مذاکره  میز  هرگز  حال  عین  در  و  بگذارد 
دنبال  به  جدی  شکل  به  و  نکرده  ترک  را 
استیفای حقوق خود باشد. وی یادآور شد: اگر 
بخواهیم یک تحلیل راهبردی از حوادث اخیر 
منطقه  سطح  در  ببینیم  باید  باشیم،  داشته 
ایام  در  است.  داده  رخ  و جهان چه حوادثی 
اخیر به وضوح شاهد بودیم تغییراتی در سطح 
جهانی رخ داده است و هژمونی جهانی که با 
تغییر  حال  در  بود،  همراه  یک کشور  برتری 
است. اینکه چه کشوری در چه جایگاهی در 
نظم جدید جهانی باشد اکنون و طی سال ها 
تعیین خواهد شد. به طور طبیعی کشورهایی 
ایام داشته باشند،  این  که عملکرد خوبی در 
جایگاه بهتری در جهان آینده خواهند داشت.

با اشاره به سیاست خارجی  بهادری جهرمی 
دولت سیزدهم اضافه کرد: تالش شد ...

استان کهگیلویه و  مدیرکل صنعت، معدن و تجارت 
این  در  ماسه  و  شن  قیمت  افزایش  گفت:  بویراحمد 
استان خودسرانه بوده و با واحدهای متخلف برخورد 
شوند.  می  معرفی  قضایی  دستگاه  به  و  شده  قانونی 
متأسفانه  افزود:  خبرنگاران  جمع  در  روزبهان  کریم 
بدون  ماسه  و  شن  کننده  عرضه  واحدهای  برخی 
دادند.  افزایش  را  خود  محصوالت  قیمت  هماهنگی، 
مشخص  میدانی  بررسی های  با  اینکه  بیان  با  وی 
داده اند،  انجام  را  تخلف  این  واحدها  برخی  که  شد 
به صورت  واحدهایی که  تخلفات  پیگیری  اظهارکرد: 

خودسرانه افزایش قیمت داشتند در دستور کار....

مدیر کل صنعت معدن و تجارت خبر داد:
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رئیس دانشگاه علوم پزشکی استان
 هشدار داد؛

جوالن ۳ بیماری بی رحم
 در کهگیلویه و بویراحمد

مسئول واحد موسیقی حوزه هنری 
کهگیلویه و بویراحمد:

نخستین مسابقه شاهنامه خوانی 
در استان برگزار می شود

برای شنیدن صداها مردم 
را دسته بندی نمی کنیم
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برای مهار طغیان آفت برگخوار و جوانه خوار بلوط؛

درختان بلوط 
چشم انتظار مسوولین

3

رئیس سازمان پدافند غیرعامل کشور با بیان اینکه الگو و چارچوب 
مشخصی در حوزه هوشمندسازی شهرها نداریم، اظهار داشت: همه 
شهرها باید به طرح پاسخ اضطراری به تهدیدات پایه شهر خود مجهز 

باشند.
به گزارش ایسنا به نقل از پایگاه اطالع رسانی پایداری ملی پنجمین 
همایش ملی پدافند شهری به همت سازمان پدافند غیرعامل کشور 
و میزبانی وزارت کشور با حضور، سردار دکتر غالمرضا جاللی؛رئیس 
و  وزیر  معاون  نژاد،  جمالی  مهدی  کشور،  غیرعامل  پدافند  سازمان 
رئیس سازمان شهرداری ها و دهیاری های کشور، مهندس چمران، 
و  معاون شهرسازی  فرزانه صادق ،  تهران، دکتر  رئیس شورای شهر 
و  شهرسازی  عالی  شورای  دبیر  و  شهرسازی  و  راه  وزارت  معماری 
معماری ایران و با حضوری مجازی شهرداران، روسای شورای اسالمی 

و مدیران کل پدافند غیرعامل استانداری ها برگزار شد.
عرصه  در  تحوالت  بروز  به  اشاره  با  همایش  این  در  جاللی  سردار 
تهدیدات، اظهار داشت: با توجه بروز این تهدیدات در سالهای اخیر، 
تا  باشد  راهگشا  تواند  می  تهدیدات  این  شناخت  ایران،  ملت  علیه 
بتوانیم متناسب با آن اقدامات پیشگیرانه و مقابله ای را انجام دهیم 
و الگویی از رویکردهای پدافند غیرعامل را در دستور کار قرار دهیم.

دفاعی  بازدارندگی  قدرت  نظامی،  حوزه های  در  اینکه  بیان  با  وی 
نیروهای مسلح جمهوری اسالمی ایران و اراده پاسخ دهی، دشمن را 
در تقابل نظامی منصرف کرده است، توضیح داد: همین موضوع سبب 
تغییر رویکرد تهدیدات دشمن شده است. این تهدیدات موسوم به 
تهدیدات ترکیبی است. در این نوع تهدید، دشمن همه نقاط قوت 

خود را علیه نقاط ضعف ما بر کار گرفته است.
دراین  دشمن  اینکه  بیان  با  کشور  غیرعامل  پدافند  سازمان  رئیس 
راهبرد، بر نخستین الیه یعنی تهدیدات از درون متمرکز شده است، 
خاطرنشان کرد: این تهدید خود را در قالب ترک فعل و نفوذ نشان 

در  است.  درونی  پذیری های  آسیب  تهدید،  این  دیگر  می دهد. الیه 
حوزه شهری، آسیب پذیری زیرساختهایی که تحت تاثیر تهدیدات 
در  زیرساختی  اینجا  در  است.  مهم  بسیار  گیرد،  می  قرار  سایبری 
اولویت دشمن قرار دارد که بیشترین خدمت را به مردم ارائه می کند 

یا بیشتر وابستگی را از سوی مردم دارد.
است  و خدمات  قطع سرویس  تهدید،  دیگر  الیه  اینکه  بیان  با  وی 
مردم قطع  به  و خدمات  افتاده  اتفاق  براساس حمالت سایبری  که 
شده یا دچار اختالل خواهد شد، ادامه داد: قطع خدمت رسانی، در 
کنار انجام عملیات رسانه ای با استفاده از فضای شبکه  های اجتماعی 
خارج پایه برای تحریک مردم به آشوب و اغتشاش از طریق انتقال و 
بزرگنمایی پیامد ناشی از قطع سرویس، راهبردی است که در دستور 

کار دشمن قرار دارد.
جاللی با بیان اینکه این نوع تهدیدات سبب شده تا تهدیدات سایبری 
نسبت به زیرساختهای شهری، در ادبیات روز دفاعی دنیا بسیار جدی 
گرفته شود، افزود: بر همین رو، باید الگویی را در پدافند شهری دنبال 

کنیم که براساس همین ادبیات شکل گرفته و دنبال شود.
وی با بیان اینکه این تهدیدات در کنار برخی چالش هایی که از دیرباز 
در شهرهای ما وجود داشته است، مقابله با تهدیدات را سخت تر می 
کند خاطرنشان کرد: از جمله این چالشها عدم وجود مدیریت واحد 
شهری، بافت فرسوده و حاشیه نشینی و وجود مراکز پرخطر شهری 

)اعم از نظامی و غیرنظامی( است.
رئیس سازمان پدافند غیرعامل کشور با بیان اینکه با توسعه خدمات 
تحت  جدیدی  چالش  شاهد  سایبری  فضای  در  شهری  زیرساختی 
عنوان تغییر ارزیابی دارایی های شهری در مقوله شهرهای هوشمند 
اکنون  اما  بودند  محدود  شهری  زیرساختهای  قبال  افزود:  هستیم، 
 30 از  بیش  که  شده  تعریف  شهری  زیرساخت   40 به  نزدیک 
زیرساخت وابسته به فضای سایبری است که در تقسیم بندی جدید 

به زیرساختهای نرم مشهور هستند. یعنی خدماتی که خدمات جدی 
به مردم ارائه می کنند و زندگی مردم به آنها وابسته است. این یعنی 

شهرها آرام آرام حرکت خود را به سمت هوشمندی آغاز کرده اند.
جاللی با بیان اینکه امروز کلیدواژه تضمین تداوم کارکرد شهری برابر 
زمانی  کرد:  خاطرنشان  مردم،  رضایتمندی  و  آسایش  رفاه،  با  است 
حساب  نرم  زیرساختهای  زمره  در  شهری،  زیرساختهای  اکثر  که 
می شوند با توجه به سیستمی شدن این زیرساخت ها شاهد چالش 
توجه  آن  به  باید  که  بود  زیرساختی خواهیم  بین  متقابل  وابستگی 
جدی داشته باشیم. چرا که در صورت عدم توجه ما به سمت آسیب 

پذیریهای بزرگتر خواهیم رفت.
وی با اشاره به زیرساختهای زیرسطحی شهر بیان داشت: هم شاهد به 
هم ریختگی زیرساختهای زیرسطحی هستیم و هم تقاطع کارکردها 
ساماندهی  اولویت جدی  گیری  امر سبب شکل  این  زمین،  زیر  در 
برخی  بتوان  هم  که  است  شده  شهری  زیرساختهای  زیرسطحی 
کارکردها را به زیرسطح شهر منتقل کرد و همین این زیرساخت ها 

را ساماندهی کرد.
دیگر،  موضوع  اینکه  بیان  با  کشور  غیرعامل  پدافند  سازمان  رئیس 
توسعه همه جانبه هوشمندی در شهرهاست، گفت: این هوشمندی 
از خانه هوشمند آغاز شده و تا شهر هوشمند دامنه نفوذ آن در حال 
گسترش است. متاسفانه چون این امر در کشور ما متولی مشخصی 
ندارد، الگوی و چارچوب مشخصی در حوزه هوشمندسازی شهرها را 
شاهد نیستیم. این درحالیست که با توجه به رشد و سرعت تحوالت 
ما باید هم برای این الگو و هم برای دانش و نیرو انسانی متخصص 
در این زمینه چاره اندیشی و جای آن را در نظام شهرسازی کشور 
مقوله شهر  به  مباالت  بی  ورود  این صورت  غیر  در  مشخص کنیم. 
هوشمند به معنی این است که همه شهرها را در دسترس حمالت 

سایبری از راه دور قرار دهیم.
ترکیبی  غیرعامل  پدافند  رویکردهای  حوزه  در  اینکه  بیان  با  وی 
درون  از  تهدیدات  کنترل  مباحث  که  هستیم  این  نیازمند  شهری، 
تصریح  کنیم،  دنبال  و  ریزی  برنامه  خودمان  فضای  با  متناسب  را 
کرد: در این زمینه نیازمند برنامه مشخص با کمک حراست ارگانها و 
نمایندگان سازمان پدافند غیرعامل کشور هستیم تا به این موضوع 

برسیم که چگونه می شود این تهدیدات را کنترل کنیم.
جاللی با اشاره به موضوع عملیات پیشگیرانه پدافند سایبری در همه 
اقدامات  انجام  با  پذیری ها  آسیب  انواع  از  بسیاری  افزود:  حوزه ها، 
های  تیم  زمینه  این  در  است.  کردن  برطرف  قابل  افتاده  پا  پیش 
سازمان پدافند غیرعامل کشور دستورالعملی را آماده کرده اند که در 
آن انواع آسیب پذیریها سایبری به همراه راه های برطرف کردن آن 
تدوین شده است. این اقدام در چارچوب برنامه امن سازی اضطراری 
مبتنی بر آسیب پذیری های ساده و پیش پا افتاده یک کار عملی 
است که آماده ایم با همکاری سازمان شهرداری ها و دهیاری ها در 

زیرساختهای شهری اجرایی شود.
و  تداوم  حفظ  بر  تاکید  با  کشور  غیرعامل  پدافند  سازمان  رئیس 
به  هر خدمتی  یعنی  این  داد:  توضیح  شهری،  کارکردهای ضروری 
مردم در شهرها ارائه می کنید باید در شرایط حمالت سایبری، قطع 

الگو و چارچوب آن تهیه  نشوند. این برنامه تداوم کارکرد است که 
اولویت  در  این موضوع  که  است  این  است که درخواست من  شده 
تداوم  بتوانیم  تا  قرار گیرد.  امور مدیریت شهری در کشور  متولیان 
که  بیاوریم  دست  به  تهدید  شرایط  در  را  زیرساختهایمان  کارکرد 

کامال شدنی و دست یافتی است.
امور رسانه ای در هنگام حمالت  اهمیت ساماندهی  به  اشاره  با  وی 
سایبری، تصریح کرد: رسانه باید به این موضوع توجه کند که حمله 
دنبال  به  دشمن  رو  همین  از  و  است  شده  انجام  دشمن  سوی  از 
باید  زمینه  این  در  است،  حمله  این  به  نسبت  هایی  پاسخ  دریافت 
نسبت به تامین نیاز اطالعاتی دشمن از تبعات حمله خود، هوشیار 
بکارگیری سیاستهای رسانه ای و  نیازمند تدوین و  اینجا  باشیم. در 
تعیین سخنگو به منظور، اتخاذ سیاست اطالع رسانی واحد در زمان 

بروز تهدیدات هستیم.
جاللی با بیان اینکه موضوع با اهمیت در این زمینه انجام رزمایش 
برای تمرین آموزش هاست، خاطرنشان کرد: ساماندهی شبکه توزیع 
و ذخیره آب شهری، ساماندهی شبکه آبهای زیرسطحی، ساماندهی 
ساماندهی  زیرسطحی،  شبکه  طریق  از  شهری  تاسیسات  از  بخشی 
مراکز پرخطر شهری و مراکز اسکان اضطراری از جمله مواردی است 
اشاره شده و سازو کار آن  به آن  که در سند جامع پدافند شهری 

تعریف شده است.
به  اضطراری  پاسخ  طرح  به  باید  شهرها  همه  اینکه  بیان  با  وی 
تهدیدات پایه شهر خود مجهز باشند، خاطرنشان کرد: برای موضوع 
هماهنگی مدیریت زیرساختهای شهری، در سند پدافند شهری، ساز 
و کار مرکز مدیریت و فرماندهی زیرساخت های شهری، پیش بینی 
باالی دویست  برای شهرهای  مطالعات  برنامه  است. همچنین  شده 
هزار نفر جمعیت پیش بینی شده که در بسیاری از این شهرها توسط 

مشاورین صاحب صالحیت در دست اقدام است.
به  شهرداری ها  تجهیز  ما  اقدامات  از  یکی  اینکه  بیان  با  جاللی 
 )CBRNE( تجهیزات مقابله با حوادث شیمیایی- پرتویی- زیستی
شوند  می  حاضر  که  گروهی  اولین  حوادث  در  کرد:  تصریح  است، 
این حادثه  با  برخورد  نوع  اینکه  به  اینها  اگر  نشان ها هستند.  آتش 
نیاز  مورد  تجهیزات  و  باشند  مسلط  است  صورت  چه  به  شیمیایی 
مردم  جان  و حفظ  حادثه  با  مقابله  در  می تواند  بسیار  بشناسند  را 
و خودشان موثر باشد. به همین دلیل در حوزه آموزش که مفاهیم 
پدافند غیرعامل را برای مدیران، کارمندان و پرسنل شهرداری دنبال 
می کنیم آموزش های تخصصی به آتش نشان ها در دستور کار ما قرار 

گرفت.
با حوادث در شهرها  مقابله  تجهیزات  دیگر  از طرف  داد:  ادامه  وی 
پیش بینی شده است که با مشارکت سازمان شهرداری و دهیاری های 
وزارت کشور، سازمان پدافند غیرعامل کشور و شهرداری ها تهیه شد 
هم  امسال  گرفت.  قرار  نشانی ها  آتش  و  شهرداری ها  اختیار  در  و 
سری دوم این تجهیزات که بیشتر مربوط به حوزه شیمیایی است 
به شهرهای هدف تعلق گرفت تا در هنگام وقوع حوادث بتوانند با 
با آنها مقابله کنند و عملکرد مناسب تری داشته  آمادگی بیشتری 

باشند.

سردار جاللی پنجمین در همایش ملی پدافند شهری:

الگو و چارچوب مشخصی در حوزه هوشمندسازی شهرها نداریم
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مدیر کل نوسازی استان:

سه هزار میلیارد ریال برای اجرای 
طرح های آموزشی هزینه شد

سه  گفت:  بویراحمد  و  کهگیلویه  مدارس  نوسازی  مدیرکل 
هزار میلیارد ریال اعتبار از سال گذشته تاکنون برای اجرای 
طرح های آموزشی، ورزشی، تجهیزات مدارس و آسفالت در 
داشت:  اظهار  نیک  حسینی  رضا  است.  شده  هزینه  استان 
این میزان اعتبار برای اجرای و تکمیل بیش از ۲00 طرح 
آموزشی و ورزشی، تجهیزات مدارس و آسفالت هزینه شده 
است. وی تصریح کرد: بیش از سه هزار میلیارد ریال اعتبار 
تجهیزات  و  ورزشی  آموزشی،  های  طرح  به  گذشته  سال 
تمامی  که  یافت  اختصاص  بویراحمد  و  کهگیلویه  مدارس 
اعتبارات  بیان کرد:  اعتبارات جذب شد. حسینی نیک  این 
مالی  سال  در  استان  نوسازی  کل  اداره  ورزشی  و  آموزشی 
است.  داشته  افزایش  درصد   ۱0 از  بیش    ۱40۲-۱40۱
۲۷0کالس  قالب  در  آموزشی  ۷۱فضای  داشت:  اظهار  وی 
درس  امسال تکمیل و تحویل آموزش و پرورش استان قرار 
گرفت. حسینی نیک ادامه داد: برای ساخت این تعداد طرح 
هزینه  اعتبار  ریال  میلیارد   ۵00 یکهزارو  از  بیش  آموزشی 
شد. وی ابراز کرد: هم اینک ۱4۵طرح آموزشی در مناطق 
مختلف این استان در دست اجراست که برای تکمیل طرحها 
نیک  است. حسینی  نیاز  اعتبار  ریال  میلیارد  به چهار هزار 
میانگین پیشرفت این تعداد طرح آموزشی در دست اجرا را 
30 تا ۹0 درصد عنوان کرد و اظهار داشت: با بهره برداری از 
این طرح  ها ۵00 کالس درس به ظرفیت کالس های درس 
استان افزوده خواهد شد. مدیرکل نوسازی، توسعه و تجهیز 
مدارس کهگیلویه و بویراحمد گفت: هم اکنون بیش از سه 
هزارو ۱۷ واحد آموزشی در قالب ۹ هزارو ۷00 کالس درس 
در استان وجود دارد. حسینی نیک تصریح کرد: امسال ۱0 
چمن مصنوعی در مدارس این استان با اعتباری بیش از ۵0 
برداری رسید. وی مساحت هر کدام  بهره  به  ریال  میلیارد 
از این چمن های مصنوعی را ۵۵0 متر مربع  اعالم کرد و 
بویژه در مناطق محروم  این استان  افزود: مدارس کانکسی 
امسال ساماندهی خواهند شد.  مدیرکل  پیچاب   از جمله 
بویراحمد  و  کهگیلویه  مدارس  تجهیز  و  توسعه  نوسازی، 
تصریح کرد:  مدرسه های کانکسی در مناطق مختلف استان 
که تعداد دانش آموزان در آن باالی ۱۵ و ۱0 نفر باشد، در 

قالب فاز ۱ و۲ جمع آوری خواهند شد.

نخستین مسابقه شاهنامه خوانی 
در استان برگزار می شود

مسئول واحد موسیقی حوزه هنری کهگیلویه و بویراحمد از 
برگزاری نخستین مسابقه شاهنامه خوانی در استان خبر داد.

پیمان جمشیدی در جمع خبرنگاران، افزود: به همت واحد 
نخستین  بویراحمد،  و  کهگیلویه  هنری  حوزه  موسیقی 
مسابقه شاهنامه خوانی ویژه سنین ۷ تا ۱۸ در موضوعات و 
بخش های گوناگون در کهگیلویه و بویراحمد برگزار می شود.

بویراحمد  و  دیرباز در کهگیلویه  از  اظهارکرد: شاهنامه  وی 
پیوند  و  داشته  دیار  این  مردمان  میان  در  ای  ویژه  جایگاه 
کتاب  این  ارزش های  و  خطه  این  مردم  میان  در  عمیق 
هنری  حوزه  موسیقی  واحد  مسئول  دارد.  وجود  حماسی 
کهگیلویه و بویراحمد خاطرنشان کرد: با رویکرد پیوند نسل 
جوان و احیای ارتباط با این میراث کهن، نخستین جشنواره 
با  و  هنری  حوزه  موسیقی  واحد  همت  به  خوانی  شاهنامه 
کل  اداره  فرهنگی  و  پرورشی  معاونت  نهادهای  همکاری 
آموزش و پرورش کانون پرورش فکری کودکان و نوجوانان 
بویراحمد  و  کهگیلویه  استان  اسالمی  تبلیغات  کل  اداره  و 
برگزار می شود. جمشیدی با اشاره به موضوعات این مسابقه، 
و  ایثار  این جشنواره شامل عناوین  تصریح کرد: موضوعات 
از خودگذشتگی، دالوری و شجاعت، ایران و میهن دوستی، 
راستی و درستی، احترام به بزرگان و خانواده، مهر و دوستی 
و گذشت و بخشش است. وی ادامه داد: بخش های اجرایی 
با تکیه بر آواز محلی،  این جشنواره شامل شاهنامه خوانی 
این  در  پادکست می باشد که عالقمندان می توانند  و  نقالی 
موسیقی  واحد  مسئول  کنند.  شرکت  مسابقه  در  بخش ها 
ارسال  به نحوه  اشاره  با  بویراحمد  حوزه هنری کهگیلویه و 
قالب  در  را  آثار خود  کلیه  می توانند  آثار گفت: عالقمندان 
به شماره  واتساپ  و  ایتا، سروش  های  رسان  پیام  در  فیلم 
به  اشاره  با  جمشیدی  کنند.  ارسال   »0۹۲0۱4۱۲۲4۱«
به  آثار  ارسال  مهلت  کرد:  عنوان  مسابقه  این  زمانبندی 
 ۱40۱ ماه  آبان   ۱۵ تا  خوانی  شاهنامه  جشنواره  نخستین 
و اعالم نتایج و اختتامیه این مسابقه 30 آبان ۱40۱ است. 
بویراحمد  و  کهگیلویه  هنری  حوزه  موسیقی  واحد  مسئول 
این مسابقه  به  آثار  ارسال  برای  اینکه شرایطی  این  بیان  با 
حداکثر  می تواند  نفر  هر  گفت:  است،  شده  گرفته  نظر  در 
باید به صورت  دو اثر به این مسابقه ارسال و فیلم ها حتماً 
مگابایت  از ۶0  نباید  ارسالی  آثار  و حجم  افقی ضبط شود 
بیشتر شود. وی افزود: مشخصات آثار به این صورت است که 
شاهنامه خوانی با مدت زمان 3 تا 4 دقیقه و پادکست که 
یا  نمایشی قصه های شاهنامه بصورت فردی  شامل خوانش 

گروهی است با مدت زمان ۵ تا ۷ دقیقه انجام شود.
 مسئول واحد موسیقی حوزه هنری استان با اشاره به رده 
سنی این مسابقه بیان کرد: رده سنی برای این مسابقه ۷ تا 
۱۸ سال است که به برگزیدگان در بخش های مختلف جوایز 

نفیسی اهدا خواهد شد.

مدیرکل صنعت، معدن و تجارت استان عنوان کرد: 

افزایش خودسرانه قیمت شن و ماسه
 در استان کهگیلویه و بویراحمد

مدیرکل صنعت، معدن و تجارت استان کهگیلویه و بویراحمد 
استان خودسرانه  این  در  ماسه  و  قیمت شن  افزایش  گفت: 
بوده و با واحدهای متخلف برخورد قانونی شده و به دستگاه 
قضایی معرفی می شوند. کریم روزبهان در جمع خبرنگاران 
ماسه  و  کننده شن  عرضه  واحدهای  برخی  متأسفانه  افزود: 
دادند.  افزایش  را  خود  محصوالت  قیمت  هماهنگی،  بدون 
که  شد  مشخص  میدانی  بررسی های  با  اینکه  بیان  با  وی 
برخی واحدها این تخلف را انجام داده اند، اظهارکرد: پیگیری 
قیمت  افزایش  خودسرانه  صورت  به  که  واحدهایی  تخلفات 
این  پیگیری  و  برخورد  و  قرار گرفته  داشتند در دستور کار 
دیگر  و  حکومتی  تعزیرات  و  دادستانی  هماهنگی  با  تخلف 
این  بر  نظارت  کرد:  بیان  روزبهان  می شود.  انجام  دستگاه ها 
روبرو  تخلفی  با  چنانچه  و  یافته  افزایش  تولیدی  واحدهای 

شویم، برخورد قانونی در دستور کار است.

رئیس دانشگاه علوم پزشکی استان هشدار داد؛

جوالن ۳ بیماری بی رحم در سطح 
استان کهگیلویه و بویراحمد

رئیس دانشگاه علوم پزشکی کهگیلویه و بویراحمد گفت: سه 
بیماری بی رحم کرونا، آنفلوآنزا و سرماخوردگی در سطح این 
سوار  سه  افزود:  غالم نژاد”  “محمد  می دهند.  جوالن  استان 
استان  سطح  در  سرماخوردگی  و  آنفلوآنزا  کرونا،  بی رحم 
و  بهداشتی  پروتکل های  رعایت  از  غفلت  می دهند  جوالن 

ماسک باعث شیوع وسیع سندروم شبه آنفلوآنزا شده است.
وی اظهار کرد: سرم و بخصوص دگزامتازون درمان بیماری 
نیست آنتی بیوتیک تاثیر ندارد. با وجود داشتن عالئم برای 
علوم  دانشگاه  رئیس  بمانیم.  خانه  در  دیگران  از  حفاظت 
پزشکی کهگیلویه و بویراحمد با بیان اینکه هیچ شهرستانی 
وجود  استان  این  در  کرونایی  نارنجی  و  قرمز  وضعیت  در 
و  آمده  دست  به  اطالعات  براساس  کرد:  خاطرنشان  ندارد، 
مطابق نقشه ی آماری سامانه اطالع رسانی وزارت بهداشت 
هم اکنون هشت شهرستان در وضعیت زرد، یک شهرستان 
کرد:  بیان  نژاد  غالم  دارند.  قرار  کرونایی  آبی  وضعیت 
باشت،  چرام،  کهگیلویه،  گچساران،  بویراحمد،  شهرستانهای 
دنا، مارگون و لنده در وضعیت زرد و بهمئی تنها شهرستان 

آبی استان کهگیلویه و بویراحمد است.

مدیر کل هواشناسی خبر داد:

بارش های نیمه دوم آذر تا اوایل دی
 نرمال خواهد بود 

آخرین  بویراحمد  و  کهگیلویه  استان  هواشناسی  مدیرکل 
را  استان  این  زمستان  و  پاییز  فصل  در  بارش های  وضعیت 
تشریح کرد و گفت: طبق پیش بینی های انجام شده در نیمه 
دوم آذر ماه تا اول دی ماه سالجاری وضعیت بارش ها نرمال 
خواهد شود. “رضا کاکاوند” گفت: از ابتدای مهر ماه تاکنون 

بارشی در سطح استان کهگیلویه و بویراحمد نداشته ایم.
وی اظهارکرد: پیش بینی می شود که در نیمه دوم مهرماه 
تا نیمه اول آبان ماه امسال بارش چندانی نخواهیم داشت و 
کمتر از نرمان خواهد بود. همچنین در نیمه دوم آبان تا نیمه 

اول آذر بارش ها ناچیز و کمتر از نرمال خواهد بود.
مدیرکل هواشناسی استان کهگیلویه و بویراحمد خاطرنشان 
کرد: طبق پیش بینی های انجام شده در نیمه دوم آذر ماه 
تا اول دی ماه سالجاری وضعیت بارش ها نرمال خواهد شود.

کاکاوند تصریح کرد: در فصل زمستان سال ۱40۱ وضعیت 
بارش ها نرمال خواهد بود و حتی برخی پیش بینی ها نشان 

می دهد که بارش ها بیش از حد نرمال خواهد داشت.
گفتنی است که طبق گزارش هواشناسی استان کهگیلویه و 
بویراحمد با بررسی و تحلیل آخرین نقشه ها و خروجی مدل 
های هواتشناسی طی پنج روز آینده جو استان غالبا صاف و 
گاهی وزش باد پیش بینی می شود. طی ۲4 ساعت گذشته 
شهرستان  جعفر  امامزاده  منطقه  در  هواشناسی  ایستگاه 
یاسوج  شهر  و  گرم ترین  سانتیگراد  درجه   33.۶ گچساران 
با کمینه دمای ۷ درجه سانتیگراد خنک ترین نقاط استان 

کهگیلویه و بویراحمد بوده اند.

سه موزه میراث فرهنگی
 کهگیلویه و بویراحمد تجهیز شد

معاون اداره کل میراث فرهنگی، صنایع دستی و گردشگری 
میراث  های  موزه  از  باب  گفت:سه  بویراحمد  و  کهگیلویه 
می  اداره  بخش خصصوصی  مشارکت  با  که  استان  فرهنگی 
افزود:  نژاد  امنیتی تجهیز شدند.  رحیم دادی  ابزار  به  شود 
به منظور ارتقای امنیت موزه های مذکور با سرمایه گذاری 
مانند  تجهیزاتی  به  فرهنگی  مراکز  این  ریالی  ۶00میلیون 
دوربین و رایانه مجهز شدند. وی بیان کرد: موزه های بخش 
خصوصی کهگیلویه و بویراحمد در شهرهای دهدشت،یاسوج 
و دوگنبدان قرار دارد و موزه داران همواره از کمبود تجهیزات 
امنیتی برای نگهداری از اسناد و اشیای تاریخی گالیه داشتند.

معاون اداره کل میراث فرهنگی، صنایع دستی و گردشگری 
کهگیلویه و بویراحمد تصریح کرد: همچنین اشیای تاریخی 
موجود در موزه مردم شناسی و اشیای تاریخی شهر یاسوج 
مرمت شده است. دادی نژاد با اشاره به اینکه اشیای تاریخی 
ویژه هستند  مراقبت  و  مرمت  نیازمند  آنان  قدمت  دلیل  به 
مردم  موزه  مرمت  برای  ریال  میلیون   ۲۵0 کرد:  تاکید 
ابراز  وی  شد.  هزینه  یاسوج  شهر  تاریخی  اشیای  و  شناسی 
و  کهگیلویه  در  شده  ثبت  تاریخی  داشت:قدیمی ترین شیء 
ابزارهایی مربوط به تپه روستای بی بی زلیخا در  بویراحمد 
شهرستان کهگیلویه و دوران نوسنگی است.  دادی نژاد عنوان 
کرد:یکی از شاخص ترین آثار تاریخی این استان تابوت سفالی 
مربوط به هزاره اول قبل از میالد بوده که در کشور منحصر 
به فرد است.  سکه ها، ظروف سفالی و مفرغی، سنگی و چوبی 
مربوط به دوره های ایالمی، هخامنشی، اشکانی و ساسانی از 

جمله اشیای تاریخی کهگیلویه و بویراحمد است. 
کهگیلویه و بویراحمد بخشی از تمدن عیالم بوده و در دوره 
بعد از اسالم و همچنین بعد از ورود آریایی ها جزئی از خاک 

تمامی حکومت های ایران بوده است. 

و  برگخوار  آفت  که  است  سالی  چند 
و  کهگیلویه  بلوط  درختان  خوار  جوانه 
بویراحمد را بیمار کرده است اما دولت 
تصمیم گرفته با انجام اقدام های پیش 
دستانه از طغیان کرم و پروانه در جنگل 
جلوگیری  آینده  سال  در  استان  های 

کند.
طبیعی  منابع  کارشناسان  که  طور  آن 
می گویند: مهار طغیان آفت برگخوار و 
جوانه خوار بلوط نیازمند اقدام به موقع 
است  اردیبهشت  تا  اسفند  در  دولت 
ها  آفت  این  اخیر که  اما در چند سال 
و  گرمسیری  مناطق  بلوط  های  جنگل 
را نشانه گرفته است  استان  سردسیری 
کارساز  به  منجر  هنگام  دیر  های  اقدام 
شده  خصوص  این  در  ها  تالش  نشدن 

است.
در حالی که چند ماهی تا اسفند ماه و 
مانده  باقی  ها  آفت  این  با  مبارزه  زمان 
محلول مورد نیاز برای مبارزه خریداری 
های  جنگل  پایش  طرح  و  است  شده 
تا  شده  شروع  بویراحمد  و  کهگیلویه 
مسووالن با دست پر به جنگ آفت های 

مهاجم بروند.
هزار    ۸۵0 از  درصد   ۸0 که  آنجا  از 
را  بویراحمد  و  کهگیلویه  جنگل  هکتار 
نجات  بلوط تشکیل می دهند  درختان 
اقدامی  ارزشمند  های  سرمایه  این 
بخش  این  زیبای  طبیعت  حفظ  برای 
از  استفاده  آن  دنبال  به  و  زاگرس  از 
توسعه  در  طبیعی  های  گنجینه  این 
صنایع  رونق  از  استفاده  با  اقتصادی 
محسوب  دارویی  گیاهان  و  گردشگری 

می شود.

تامین محلول کم خطر
از  تامین محلول کم خطر بی تی یکی 
آفت  از  پیشگیری  نیازهای  مهمترین 
تواند نقش  بلوط است که می  برگخوار 
این آفت داشته  با  به سزایی در مبارزه 

باشد.
منابع  حمایت  و  حفاظت  اداره  رییس 
بویراحمد گفت: ۲  و  طبیعی کهگیلویه 
با  مبارزه  منظور  به  بی  بی  محلول  تن 
آفت های درختان بلوط در سال جاری 
کار  بتوانیم  امسال  تا  شده  خریداری 

مبارزه را به موقع انجام دهیم.
اسفند  اینکه  به  اشاره  با  پور  باقر  رهام 
آفت  با  مبارزه  زمان طالیی  فروردین  و 
کرد:  امیدواری  ابراز  است  مذکور  های 
امسال کار کنترل آفت های جوانه خوار 
انجام  تری  به شکل مطلوب  برگخوار  و 

می شود.
محلول  از  استفاده  با  اینکه  بیان  با  وی 
بی تی که آفت کشی کم خطر است می 
توان این آفت را کنترل کرد اضافه می 
کند از این محلول در کشورهای اروپایی 
هم برای مبارزه با  بلوط ها استفاده می 

شود.

موجود  های  باکتری  کردن  فعال  برای 
از چند  است  تی الزم  بی  پودرهای  در 
و  کرد  آب حل  در  را  آنان  قبل  ساعت 
محلول به دست آمده را از صافی عبور 
داده و درون محلول پاش های موتوری 

ریخت آنگاه بر روی درختان پاشید.
پاش  محلول  چهار  از  عملیات  این  در 
پاش  محلول  یک  و  پشتی  موتوری 
و  شود  می  استفاده  ای  زنبه  موتوری 
درصورت لزوم حدود ۱0 تا ۱۵ روز بعد 
عملیات محلول پاشی دوباره  تکرار می 

شود.

عملیات پایش 
انجام عملیات پایش هم نیاز مهم دیگری 
از  میزان  چه  بدانند  مسووالن  تا  است 
بیماری  از  استان  بلوط  های  جنگل 
خسارت  بلوط  خوار  جوانه  یا  برگخوار 
دیده یا به عبارت دیگر گستردگی آفت 
ها چقدر است و به چقدر نیروی انسانی 

و امکانات برای کنترل آن نیاز دارند.
حمایت  و  حفاظت  اداره  رییس 
بویراحمد  و  کهگیلویه  طبیعی  منابع 
ارزیابی  و  پایش  اجرایی  گفت:عملیات 
درختان بلوط در سطح ۸۵0 هزار هکتار 
شده  آغاز  استان  این  های  جنگل  از 

است.
رهام باقر پور افزود: این طرح به منظور 
تهیه  میدانی،  نتایج  ارزیابی  و  تحلیل 
نقشه، شدت و میزان آلودگی آفت  بلوط 
بویراحمد  و  کهگیلویه  های  جنگل  در 

انجام می شود.
ارزیابی  و  پایش  طرح  کرد:  بیان  وی 
نامه  تفاهم  براساس  استان  جنگل های 
ای که با یک شرکت گیاه پزشکی منعقد 
اجرا  اعتبار  تومان  میلیون  با۲30  شده 

می شود.
منابع  حمایت  و  حفاظت  اداره  رییس 
تاکید  بویراحمد  و  کهگیلویه  طبیعی 
تا  پارسال  اسفند   زمانی  بازه  در  کرد: 
عملیات  نیز  امسال  نخست  نیمه  پایان 
پایش، کنترل و مبارزه با آفات درختان 
در سطح 3۵0 هزار هکتار از جنگل های 

این استان انجام شده بود.
وی ابراز داشت:۶0 هزار هکتار از جنگل 
گرمسیری  و  سردسیری  مناطق  های 
این استان دچار آفت پروانه برگ خوار 

سفید و جوانه خوار بلوط شده است.
 ۸00 هزارو   ۲۶ داشت:  اظهار  پور  باقر 
منطقه  در  ها  جنگل  این  از  هکتار 
پروانه برگ خوار  گرمسیری دچار آفت 
میزان   این  از  که   است  شده  سفید 
هزار  پنج  باشت،   در  هکتار  ۱۸هزار 
 400 هزارو  سه  کهگیلویه،  در  هکتار 
هکتار در بهمئی و 440 هکتار در لنده 

می باشد.
کاهش  دلیل  به  داشت:  اظهار  پور  باقر 
درپی  پی  خشکسالی های  و  بارندگی 
جنگل های بلوط این مناطق گرمسیری 

دچار خسارت از آفت پروانه برگ خوار 
سفید بلوط شده است.

وی تصریح کرد: آفت پروانه برگ خوار 
سفید بلوط تا ارتفاع یکهزارو ۲00 متر 
مشاهده  استان  این  آلوده  مناطق  در 

شده است.
وی با بیان اینکه  مبارزه با آفت پروانه 
از  هکتار   ۵00 در  سفید  خوار  برگ 
انجام  امسال  استان  بلوط  های  جنگل 
تخصصی  کارگروه  تشکیل  گفت:  شد 
آموزشی  دوره  برگزاری  و  پزشکی  گیاه 
محلی  جوامع  برای  آلوده  مناطق  در 
در  کل  اداره  این  اقدامات  مهمترین  از 
خوار  برگ  پروانه  آفت  با  مبارزه  زمینه 

بلوط در استان است.

تالش برای جلب مشارکت مردم
گزارش  با  شهروندان  اینکه  به  توجه  با 
از  پیشگیری  و  آفت  مشاهده  موقع  به 
در  مهمی  نقش  بلوط   برگخوار  آفت 
کنترل این آفت دارند برپایی دوره های 
آموزشی برای تحقق این مساله موضوع 
توجه  نیازمند  که  است  دیگری  مهم 

دولت است.
منابع  حمایت  و  حفاظت  اداره  رییس 
اشاره  با  بویراحمد  و  کهگیلویه  طبیعی 
به گستردگی جنگل های استان گفت: 
آفت  کنترل  های  شاخص  از  یکی 
برگخوار بلوط مشارکت مردم در گزارش 
آموزشی  کارگاه  در  که  است  زودهنگام 
به جوامع محلی آگاهی  چنین مواردی 

بخشی شد.
از دالیل  اینکه یکی  یادآوری  با  باقرپور 
بین  از  بلوط  برگخوار  مهم طغیان آفت 
هاست  آفت  طبیعی  دشمنان  رفتن 
در  که  سمومی  با  محلی  جوامع  که 
از  را  آن  کنند  می  استفاده  کشاورزی 
بین می برند تاکید کرد: برگزاری چنین 
بهتر  کنترل  به  تواند  می  هایی  کارگاه 
آفت های برگخوار و جوانه خوار کمک 

کند.
راهکارهای پیشگیری چیست؟

کنترل  اصلی  مساله  اکنون  هم  هرچند 
آفت برگخوار است اما با توجه به آسیب 
میراث  کمین  در  که  مختلفی  های 
راهکارهای  هاست  جنگل  طبیعی 
مدیریت از این سرمایه خدادادی مساله 

دیگری است که باید به آن توجه شود.
کشاورزی  جهاد  سازمان  رییس 
از  دارد  اعتقاد  بویراحمد  و  کهگیلویه 
هزار  از ۸۵0  بیش  استان  این  که  آنجا 
آن  ۸۵درصد  که  دارد  جنگل  هکتار 
های  بلوط  از  ۱۵درصد  و  است  بلوط 
قرار  بویراحمد  و  کهگیلویه  در  زاگرس 
دارد ایجاد مرکز تحقیقات بلوط زاگرس  
های  از سرمایه  در صیانت  نخست  گام 

خدادادی مذکور است. 
به  کرد:  تاکید  پور  معتمدی  علی  سید 
در  جنگل  سرانه  میانگین  اینکه  دلیل 

کشورمان دو دهم هکتار و سرانه جنگل 
هکتار   ۱.۲ بویراحمد  و  کهگیلویه  در 
تحقیقات  مرکز  که   طور  همان  است 
مرکبات در مازندران، پسته در جیرفت 
با  مناطق  دیگر  در  محصوالت  سایر  و 
راه  به  توجه  شده  ایجاد  بیشتر  سرانه 
استان  در  تحقیقات  مرکز  این  اندازی 

ضروری است.
وی بیان کرد: با راه اندازی این مرکز هر 
ساله ردیف اعتبار برای مدیریت جنگل 
های زاگرس و استان اختصاص می یابد.

زاگرس  اینکه  به  اشاره  با  پور  معتمدی 
با در اختیار داشتن هفت رودخانه از ۹ 
تامین  در  مهمی  نقش  کشور  رودخانه 
آب کشور دارد و ۲۲درصد آب این خطه 
در کهگیلویه و بویراحمد تولید می شود 
تاکید کرد با توجه به اینکه کم آبی یکی 
آسیب  و  برگخوار  آفت  مهم  دالیل  از 
است  استان  های  جنگل  به  دیگر  های 
جنگل  از  نگهداری  آبه  حق  اختصاص 
که  است  دیگری  موضوع  استان  های 

باید مورد توجه مسووالن قرار گیرد.
از  بیش  سالیانه  اینکه  یادآوری  با  وی 
کهگیلویه  در  آب  مترمکعب  ۱۱میلیارد 
بخش  که  شود  می  تولید  بویراحمد  و 
بخش  حیات  منابع  این  از  ای  عمده 
بدون استفاده از استان خارج می شود 
تاکید کرد که اختصاص حقابه به جنگل 

های استان مورد توجه مسووالن باشد.

آفت پروانه برگخوار بلوط چیست؟
از  یکی  زمانی  که  برگخوار  حشره 
حشرات مفید درختان بلوط بود، امروزه 
دستکاری  و  هوایی  و  آب  تغییرات  با 
انسانی به یک آفت و تهدید برای جنگل 

های زاگرس  تبدیل شده است.
به  که  است  آفتی  خوار  برگ  پروانه 
درختان بلوط و گیاهان گوناگونی مانند 
مرکبات، پسته، بادام و بسیاری دیگر از 
گیاهان حمله می کنند؛ این آفت به پنج 
نسل در طبیعت می تواند خسارت وارد 
چهار  بلوط  برگخوار  پروانه  آفت  کند. 
و  تخم،الرو،شفیره  دارد  زندگی  مرحله 
دارد  سن  پنج  الرو  مرحله  که  پروانه  
آنان تاکید می کنند سن های سه،چهار 
به  را  خسارت  بیشترین  الرو  پنج  و 

جنگل وارد می کند.
پروانه جوانه خوار

 Tortrix( بلوط  خوار  جوانه  پروانه 
اخیر،  viridana L( که در چند دهه 
حمله  مورد  را  بلوط  مختلف  گونه های 
که  است  مخرب  بسیار  آفتی  داده  قرار 
باعث کاهش رویش چوب، زوال جنگل، 
تغییر در زادآوری و توالی شده و حتی 

باعث مرگ و میر درختان می شوند.
سطح  در  بهار  فصل  آغاز  با  آفت  این 
رویشی  ناحیه  در  بلوط  جنگل های 
و  کرده  فعالیت  به  شروع  زاگرس 
عرصه های  به  را  زیادی  های  خسارت 

طبیعی وارد می کند.
این حشره با تغذیه بی رویه از جوانه ها و 
برگ های درختان، ظاهر درخت را عاری 
باعث می شود  از برگ می کند و همین 
بسیاری از مردم با گمان بر خشکیدگی 
درخت، به قطع آن در عرصه اقدام کنند.

به  که  است  آفتی  خوار  برگ  پروانه 
درختان بلوط و گیاهان گوناگونی مانند 
مرکبات، پسته، بادام و بسیاری دیگر از 
گیاهان حمله می کنند؛ این آفت به پنج 
نسل در طبیعت می تواند خسارت وارد 

کند.
 Tortrix( بلوط  خوار  جوانه  پروانه 
اخیر،  viridana L( که در چند دهه 
حمله  مورد  را  بلوط  مختلف  گونه های 
که  است  مخرب  بسیار  آفتی  داده  قرار 
باعث کاهش رویش چوب، زوال جنگل، 
تغییر در زادآوری و توالی شده و حتی 

باعث مرگ و میر درختان می شوند.

برای مهار طغیان آفت برگخوار و جوانه خوار بلوط؛

درختان بلوط چشم انتظار مسوولین

معاون بهبود تولیدات دامی سازمان جهاد کشاورزی 
در  راکد  مرغداری   ۲0 گفت:  بویراحمد  و  کهگیلویه 
استان وجود دارد و چنانچه فعال شوند مشکل تولید 
مرغ در استان وجود نخواهد داشت و افزایش تولید 

گوشت مرغ را هم در پی خواهد داشت.
رضا بهنام پور اظهار داشت: تعداد مرغ داری های استان 
۱4۶ مورد است که تنها ۱۱۶ مورد از این تعداد فعال 
است. ۲0 مرغداری راکد قابل احیا در استان وجود 
دارد  و ۱0 مرغداری دیگر غیر قابل احیا هستند که 
به خاطر مسائل زیست محیطی و مشکالت بهداشتی 

گواهی بهداشتی آنها تمدید نمی شود.
مجوز  گرفتن  خواهان  متقاضی  این  اگر  افزود:  وی 
مکان  برای  می تواند  باشند  خود  مرغداری  برای 

دیگری مجوز بگیرد.
معاون بهبود تولیدات دامی سازمان جهاد کشاورزی 
کهگیلویه و بویراحمد تصریح کرد: طبق برنامه سال 
۱3۹۵ تا ۱400مجوز تاسیس مرغ داری ممنوع بود و 
سال جاری آزاد شد اما تسهیالت بانکی منوط به ۷0 
درصد پیشرفت فیزیکی مرغداری است و 30 درصد 

دیگر را تسهیالت می گیرند.
بهنام پور تصریح کرد: متقاضیان این شرایط را دشوار 
که  شده  انجام  نامه نگاری  باره  این  در  که  می دانند 
ندارد  را  شرایط  این  بویراحمد  و  کهگیلویه  استان 
تسهیالت  اما  مردم  دست  در  مجوز   34 علی رغم  و 

نیست.
معاون بهبود تولیدات دامی سازمان جهاد کشاورزی 

برای  حالی که  در  کرد:  تاکید  بویراحمد  و  کهگیلویه 
 ۸0 موارد  دیگر  و  بره  شترمرغ،  پرورش  گاوداری ها، 
درصد تسهیالت می دهند و ۲0 درصد با سرمایه گذار 
و 30  با سرمایه گذار  درصد  مرغ داری ۷0  اما  است؛ 

درصد تسهیالت است.
وی به موضوع انحراف در توزیع مرغ خارج از شبکه 
در  سماصط  سامانه  چنانچه  گفت:  و  کرد  اشاره 
استان راه اندازی شود میزان جوجه ریزی و تولید هر 
مرغداری مشخص است. استان ۱۶ هزار و ۵00 تن 
تولید صنعتی دارد و با مجموع تولید کبک، بلدرچین 
می  تن  هزار   ۱۸ حدود  به  استان  در  بومی  مرغ  و 
رسد؛ اما نیاز استان ۲۱ هزار تن است و مشکل همان 

تسهیالت مذکور است.
کم  استان های  است  قرار  البته  داد:  ادامه  بهنام پور 
اما هنوز  از تسهیالت بیشتری بهره ببرند؛  برخوردار 
بود  مقرر شده  این  از  است پیش  نیفتاده  اتفاق  این 

مرغ داری ها  فعال سازی  برای  تومان  میلیارد   ۵0 که 
اختصاص یابد که هنوز به جهاد کشاورزی تخصیص 

داده نشده است.
معاون بهبود تولیدات دامی سازمان جهاد کشاورزی 
قیمت  درباره  داشت:  ابراز  بویراحمد  و  کهگیلویه 
کیلویی  ذرت  امسال  اردیبهشت  تا  دامی  نهاده های 
یک هزار و ۹00 تومان به فروش می رسید، هم اینک 
ذرت کیلویی ۱۱ هزار و ۶00 تومان و سویا ۱۶ هزار 

و 300 تومان است.
برابر   ۶ تا  پنج  نهاده ها  قیمت  کرد:  عنوان  بهنام پور 
 ۸00 و  هزار   ۵۹ مرغ  مصوب  نرخ  و  یافت  افزایش 
تومان است اما قرار است قیمت جدید و مصوب دولت 

تعیین شود.
در  مرغ  قیمت  است  این  پیشنهاد  کرد:  تصریح  وی 
نه  باشد  تقاضا  و  تولید، عرضه  به  با توجه  استان ها 

نرخ مصوب توسط دولت.

فعال شدن 2۰ مرغداری راکد 
کمبود مرغ در استان را 

رفع می کند
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متولد فروردین :
 شما می توانید برنامه خوب و بزرگی برای خودتان داشته باشید، اما باز 
هم الزم است که آنها را قبل از عملی کردن متعادل کنید. این سخن 
بدین معنی نیست که شما باید عامل بازدارنده ای برای خودتان باشید، 
بلکه معنی آن این است که شما نمی توانید موقعیت هایی را که اخیرا 
در زندگی تان ایجاد شده است را نادیده بگیرید. به جلو پیش بروید 
انتظار معجزه  اما  برسید،  دارید  آرامی که دوست  نقطه  به  بتوانید  تا 

نداشته باشید وگرنه ناامید خواهید شد. 
متولد اردیبهشت :

 احتماالً به هر دعوتی که امروز از شما می شود پاسخ مثبت می دهید 
قرار  موقعیتی  در  است  ممکن  می آیند.اما  نظرتان خوشایند  به  چون 
بگیرید که بهتان خوش نگذرد چون از اینکه در جای دیگری حضور 
ندارید دچار استرس شده اید. تا دیر نشده عجله کنید، سنگ بزرگ 
از زیادی  از دست ندهید  اینکه چیزی را  نشانه ی نزدن است. برای 

آن بپرهیزید. 
متولد خرداد :

از حد  تا حدودی فرعی هستند بیش  و  بر روی مسائلی که جزیی   
تامل می کنید و این کار شما باعث می شود که از توجه به مسائلی که 
به مسائلی که مهم تر  ابتدا  اساسی هستند غافل شوید.الزم است در 
هستند دقت کنید و تمام توجه تان را به مسائل فرعی منعطف نکنید.

به مسائلی که برایتان پیش می آید با دید مثبتی نمی نگرید، تا حدودی 
به تمام اتفاقات با دیدی منفی نگاه می کنید.کمی بد بینی الزم است 

اما نه در حد دیدی که شما دارید.
متولد تیر :

 شما در این روزها سر در گم شده اید و نمی دانید باید چه کاری را 
انجام دهید و چه کاری درست است. از درون تان با مشکالت زیادی 
مواجهه هستید. شما فردی هستید که برای شروع یک کار مدام به 
بروید و شخص  پیش  تا  را هل دهد  دارید که شما  احتیاج  شخصی 
دیگری استارت کاری را برای شما بزند به همین دلیل مدام به دنبال 

فردایی دروغین هستید. 
متولد مرداد : 

می اندازد،  دردسر  به  را  شما  امروز  عطارد  یعنی  شما  بخت  سیاره 
اندازه  به  افراد دیگر می دانید. شما  از  اگر فکر کنید بیشتر  بخصوص 
به طرز طعنه  و  دائم  به طور  بخواهید  اگر  اما  باهوش هستید،  کافی 
آمیزی هوشتان را به نمایش بگذراید، کار خیلی نامناسبی انجام داده 

اید. 
متولد شهریور :

 احساس زیاد جالبی نیست زمانی که شخصی را که دوستش دارید 
باشد. چیزی که  را مدام زیر نظر و کنترل خود داشته  بخواهد شما 
این وضع را بدتر می کند این است که اگر همین حاال احساسات شما 
برانگیخته شود حتی اگر شما بدانید که بهتر است آنها را برای خودتان 

نگاه دارید آنها را بیان می کنید. 
متولد مهر :

طبق  را  کارهایتان  ندارید  دوست  دیگر  که  می فهمید  شما  امروز   
روال همیشگی انجام دهید. بالخره شما آماده یک تغییر بزرگ شده 
شخص  با  را  خود  روحی  تجلی  این  که  نتوانید  است  ممکن  اما  اید 
دیگری سهیم باشید. این به خاطر آن نیست که شما در رابطه با این 
انقالب درونی واضح وآشکار نیستید؛ این فقط به این خاطر است که 
نمی خواهید با نظرات صریح و غیر معمول خود دیگران را شوکه کنید.

متولد آبان : 
شما امروز نسبت به روزهای دیگر کمتر استوار و محکم هستید،  سیاره 
قدیمی شما، ژوپیتر با اورانوس ظالم دراولین خانه از شخصیت شما 
دیدار می کند. اما طبیعت سرکش شما ممکن است تنها ظاهری باشد،  
به خاطر اینکه می دانید که باید قوانین و ضوابط کیوان را تصدیق کرده 

و از آن فرمانبرداری کنید. 
متولد آذر :

 شما قدر همکاران و یا دوستانتان را می دانید و به خاطر همین امروز 
از آنها حمایت می کنید. ماه کامل در یازدهمین خانه شما که مربوط 
که  می کند  تشویق  را  شما  و  دارد  قرار  است  اجتماعی تان  روابط  به 
بیشتر وقتتان را با دیگران بگذرانید، اما در اواخر روز شما بیشتر به 

تنها بودن احتیاج دارید. 
متولد دی : 

زیاد  شما  اما  ببرد،  زیبا  سفری  به  را  شما  می تواند  تخیالتتان  امروز 
آن  خواهان  شما  که  لذتی  بازگردید.  سفر  آن  از  که  ندارید  دوست 
هستید به واسطه دسترسی به این رویاها به وجود می آید. باال و پایین 
پریدن با شادی در درونتان حتی اگر به کوتاهی یک لحظه باشد به 

ظاهر پاداشی کافی به نظر می رسد.
متولد بهمن :

 شما حتی اگر دوست داشته باشید دیگران به خاص بودنتان اعتراف 
در  خورشید  کنید.  توجه  جلب  زیاد  که  ندارید  دوست  ولی  کنند، 
در خانه  ماندن  برای  مناسبی  زمان  و  دارد  قرار  چهارمین خانه شما 
است. زمانی که شما یاد گرفتید اصاًل خود را به خاطر تفکرات دیگران 

ناراحت نکنید.
متولد اسفند : امروز حجم کارهایی که شما باید انجام بدهید اهمیت 
ندارد، بلکه موضوع مهم این است که شما به تفریح نیاز دارید. لزوماً 
تفریح به این معنا نیست که شما نیاز دارید که از مسئولیتهای تان شانه 
خالی کنید؛ بلکه این مفهوم را می رساند که اگر شما از کاری که انجام 

می دهید لذت ببرید، بیشتر هم فعالیت خواهید کرد. 

۳
فال روز 

طبق تحقیقات جدید، دسته قدیمی تری از داروهای 
یا  دیون ها”  “تیازولیدین  نام  به  که   ۲ نوع  دیابت 
در  شما  از  است  ممکن  می شوند،  شناخته   TZD

برابر زوال عقل محافظت کنند.
نت،  مدیسن  از  نقل  به  مهر  خبرنگار  گزارش  به 
نیز  ها  گلیتازون  نام  به  که  ها  دیون  تیازولیدین 
شناخته می شوند، خطر زوال عقل را در میان افرادی 
و در صورت  دارند  قرار  باالیی  که در معرض خطر 
مصرف حداقل یک سال از این داروها، تا ۲۲ درصد 

کاهش می دهد.
اینکه دقیقاً چگونه این داروهای دیابت خطر ابتالء 

به زوال عقل را کاهش می دهند به طور کامل درک 
این سوال  به  پاسخ  برای  این مطالعه  و  نشده است 

طراحی نشده است.
از  مطالعه  این  نویسنده  برینتون«،  دیاز  »روبرتا 
یک  »دیابت  گفت:  آریزونا،  بهداشتی  علوم  دانشگاه 
است  عقل  زوال  برای  شده  شناخته  خطر  عامل 
برای  مغز  اصلی  سوخت  خون  قند  یا  گلوکز  و 
عملکردهای مهم از جمله تفکر، درک و حل مسئله 

است.«
خروج  مکانیسم   ،۲ نوع  دیابت  »در  گفت:  برینتون 
به سلول ها عملکرد کمتری  ورود  و  از خون  گلوکز 
پر  از  یکی  که  شناخت  روی  بر  می تواند  که  دارد 

انرژی ترین عملکردها است، تأثیر بگذارد.«
برای این مطالعه، محققان خطر ابتالء به زوال عقل 
را در افراد مسن مبتال به دیابت نوع ۲ که با داروی 
درمان  تحت  دیون  تیازولیدین  یا  اوره  سولفونیل 
بودند را با کسانی که بین سال های ۲000 تا ۲0۱۹ 

تحت  تنهایی  به  بهداشتی  مراقبت های  سیستم  در 
درمان با متفورمین قرار گرفتند، مقایسه کردند.

می کنند.  عمل  متفاوت  همه  دیابت  داروهای  این 
تیازولیدین دیون ها به بدن کمک می کنند تا بهتر 
از انسولین استفاده کند تا قند خون وارد سلول های 
استفاده شود.  انرژی  به عنوان  آنجا  بدن شود و در 
سولفونیل اوره ها تولید انسولین را افزایش می دهند 
و به بدن در استفاده از این هورمون کمک می کنند. 
حساس تر  انسولین  به  نسبت  را  بدن  متفورمین 
را  کبد  توسط  شده  ترشح  گلوکز  میزان  و  می کند 

کاهش می دهد.
متفورمین،  نسخه  اولین  که  باالتر  و  ساله  افراد ۶0 
ژانویه  بین  را  دیون  تیازولیدین  یا  اوره  سولفونیل 
۲00۱ تا دسامبر ۲0۱۷ دریافت کردند، برای حدود 
هشت سال تحت نظر بودند. این مطالعه نشان داد 
 ۱۱ می کردند  مصرف  دیون  تیازولیدین  که  افرادی 
درصد کمتر در معرض خطر ابتالء به بیماری آلزایمر 

زوال  به  ابتالء  خطر  معرض  در  کمتر  درصد   ۵۷ و 
اثر  در  معموالً  عروقی  دمانس  بودند.  عروقی  عقل 

سکته های متعدد ایجاد می شود.
هر  به  عقل  زوال  خطر  که  داد  نشان  مطالعه  این 
دلیلی در میان افرادی که فقط از داروی سولفونیل 
اوره برای دیابت خود استفاده می کردند، ۱۲ درصد 

بیشتر بود.
بهره  مسن تر  افراد  به  نسبت  سال   ۷۵ زیر  افراد 
نظر  به  و  بردند  دیون  تیازولیدین  از  بیشتری 
می رسید این داروها در افرادی که دارای اضافه وزن 

داشته یا چاق بودند محافظت بیشتری ایجاد کند.
برینتون می گوید: »تیازولیدین دیون ها در کاهش 
احتمال ابتالء به بیماری آلزایمر در سنین باالتر مؤثر 

بودند.«
می توانند  ها  دیون  تیازولیدین  داروها،  همه  مانند 
مشکالت  وزن،  افزایش  جمله  از  جانبی  عوارض 

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

جدول کلمات متقاطع

گفت وگو

هفت تن آل صفاي گردان تخريب چه کساني بودند
 و چگونه به شهادت رسيدند؟

فاو، ميعادگاه دوستاِن باصفا
 احمد محمدتبريزي

نخس�تين روزهاي فروردين سال 1365 
با والدت جواد االئمه)ع( و اميرالمؤمنين 
علي )ع( همراه بود و ش�يريني مضاعف 
آن اي�ام ب�راي رزمندگان ب�ا فتوحات به 
دس�ت آمده در فاو همراه ش�د. دش�من 
ب�ه رغ�م تم�ام تالش هاي�ش ب�راي باز 
پس گيري فاو، به نتيجه اي نرس�يده بود 
و اين ش�هر هنوز ش�هر فاطمي�ه – نامي 
که رزمن�دگان بر آن نه�اده بودند- لقب 
داش�ت. در فاطميه بود که ماجراي هفت 
تن آل صفاي گ�ردان تخريب رقم خورد. 
به گ��زارش »ج��وان«، بچه ه��اي جنگ به 
گردان تخريب، گردان مخلصين مي گفتند. 
نيروهايي ك��ه به قول معروف حس��ابي نور 
باال مي زدند و فتيله معنويت و اخالصش��ان 
باال بود. به اعتراف بچه هاي جبهه، معنويت 
بين بچه هاي تخري��ب در اوج بود و حضور 
طلبه هاي بسيجي طراوت و شادابي خاصي 
به اين جمع باصفا مي بخش��يد. رزمندگان 
تخريب بايد در منطقه عملياتي و در خطوط 
دشمن ميدان مين احداث مي كردند و كار 
س��خت و نفس گيري انج��ام مي دادند كه 

ريسك بااليي مي طلبيد. 
اوايل سال 65 لشكر 10 سيدالشهدا )ع( در 
شهر فاو و اطراف كارخانه نمك خط پدافندي 
داش��ت و دش��من مدام براي بازپس گيري 
خطوط از دست رفته اقدام به پاتك مي كرد 

و درگي��ري در خط مقدم ادامه داش��ت. در 
چنين شرايطي با توجه به باتالقي بودن زمين 
منطقه، تنها مين هايي كه كارايي داش��ت و 
مي توانست از دشمن تلفات بگيرد، مين ضد 

نفر و ضد تانك بود. 
دو تيم از بچه هاي تخريب لش��كر 10 در فاو 
براي مين گ��ذاري فعال بودن��د و مأموريت 
داشتند كه خط پدافندي لشكر را كه حدود 
چهار كيلومتر طولي، مقابل دش��من امتداد 
داش��ت مين گذاري  كنند و هرش��ب براي 
مين گذاري مقابل دش��من اعزام مي شدند 
و در تاريكي ش��ب تا قبل از روش��ن ش��دن 
هوا در فاصله نزديك با دش��من مين گذاري 

مي كردند. 
تخريب چي ها هر ش��ب ح��دود 200 مين 
ضدتانك»m19«   كه آم��اده انفجار بود در 
زمين باتالقي حمل مي كردند و در دو رديف 
جلوي دشمن در زمين مي كاشتند. بچه هاي 
تخريب مي دانس��تند اصاب��ت يك تركش 
كوچك به مين هايي كه مسلح و آماده كاشت 
بودند، مساوي با پودر شدن آنهاست. با اين 
وجود كارشان را با دل و جان انجام مي دادند 
و ش��هيد صاحب علي نباتي مسئوليت تيم  

مين گذاري را بر عهده داشت. 

در يكي از شب ها گردان المهدي به فرماندهي 
شهيد حس��نيان خط را به گردان حضرت 
قاس��م)ع( تحوي��ل داد و بچه ه��اي گردان 
حضرت قاسم در خط اس��تقرار پيدا كردند 
و با تعدادي از نيروهاي گ��ردان تخريب كه 
به عنوان تأمين با آنها همراه ش��ده بودند از 
خاكريز خ��ودي حركت كردن��د و به زمين 
باتالقي مقابل دشمن وارد شدند. سر جمع 
هر كدام 25 كيلو مواد منفج��ره تي ان تي 
آماده انفجار حمل مي كردند و باور داشتند 

كه چه خطراتي در كمين است. 
مجيدرضايي، حسين مسيبي، منصور احدي، 
غالمرضا زن��د، رحمان مي��رزازاده، توحيد 
مالزمي و فرمانده اين تيم صاحبعلي نباتي 
آماده هر پيش��امد و اتفاقي بودند. كارها به 
خوبي پيش مي رفت تا اينكه صداي انفجار 
مهيبي خطي از آتش مقابل دشمن ايجاد كرد 
و خط مقدم به هم ريخت. بچه هاي تخريب 
كه در خط وظيفه آتش گذاري را داشتند هر 
چه صبر كردند تا كسي بيايد و مين ها را براي 
كاشت مقابل دشمن جلو ببرد، خبري نشد. 

س��ردار ش��هيد »حاج اصغر احم��دي« از 
فرماندهان لش��كر10 سيدالش��هدا)ع( در 
خاطره اي ش��هادت هفت ت��ن از نيروهاي 
گ��ردان تخريب اين لش��كر را چنين روايت 
مي كند: »يكي از نيروهاي تخريب كه پشت 
خاكريز و منتظر ديگران بود پيش ما آمد و با 
نگراني گفت بچه هايي كه براي مين گذاري 

رفتند هنوز برنگش��تند. هوا تاريك بود كه 
وارد ميدان مين ش��دم گاهي هم منور زده 
مي شد. در نور منورها هرچه نگاه كردم كسي 
را نديدم، برادر نبات��ي را صدا كردم، چند بار 
نيروها را صدا كردم؛ ولي اثري از آن ها نبود، 
تا اينكه چاله انفجار بزرگي توجهم را جلب 
كرد. كمي دقيق تر كه ن��گاه كردم تعدادي 
پيكر قطعه قطعه شده ديدم. به پشت خاكريز 
برگشتم تا كمك بياورم. چند نفر از نيروهاي 
تخريب ه��م نگران بچه هايي ك��ه دير آمده 
بودند ش��دند، من هم آنچه ديده بودم را به 
آنها گفتم و همه با هم وارد ميدان مين شديم 
و رس��يديم به چاله انفجاري. هرچه وارسي 
كردي��م از آن هفت نفر هيچ كس��ي را زنده 
نديديم. ديگر خاطر جمع ش��ديم كه همه 
با انفجار شهيد شدند و مشغول جمع آوري 
ش��هدا ش��ديم، بعضي از ش��هدا فقط سر و 
صورتشان سالم مانده بود و مي شد تشخيص 
داد و از چند شهيد ديگر جز چند كيلو گوشت 

له شده چيزي نمانده بود.« 
ش��هيدان باصفاي گردان تخريب در سحر 
والدت قمر بني هاش��م)ع( در ش��هر فاو به 
آس��مان پرواز كردند و الگويي را در فرهنگ 

نيروهاي تخريب باز كردند. 

 عليرضا محمدي
30 سال پيش در چنين روزهايي جبهه هاي 
جنگ در تب و تاب عملياتي به سر مي بردند 
که يكي پس از ديگري با ن�ام کربال در نقاط 
مختلف به انجام مي رسيدند، سلسله تک هاي 
کربالي6 تا 10 که در بازه زماني چهار ماهه از 
دي ماه 65 تا ارديبهش�ت 66 تداوم يافتند. 
هرچند که نبايد اين تک ها را لزوماً يک طرح 
به هم پيوسته و منسجم تلقي کرد و در واقع 
هر کدام ه�دف خاصي را دنب�ال مي کردند، 
اما به نوعي مي ت�وان گفت تمامي آنها متأثر 
از ش�رايط پيش آمده در عمليات کربالي5 
بودند و شايد به همين دليل نيز نام کربال بر 
آنها گذاشته شد. در اين گزارش نگاهي گذرا 
به کربالهايي خواهيم انداخت که زير سايه 
کربالي5، کمتر به آنها پرداخته شده است. 

 کربالي6
اين عمليات تنها چهار روز پس از آغاز عمليات 
كربالي 5 در غرب و ش��مال س��ومار  در تاريخ 
23 دي ماه 65 ش��روع ش��د. هرچند هدف از 
انجام آن آزادسازي ارتفاعات منطقه و پاسخ به 
شرارت هاي دشمن در بمباران مناطق مسكوني 
اعالم شده بود، اما كربالي6 بر آن بود تا از شدت 
آتش دش��من در منطقه عملياتي ش��لمچه و 
كربالي5 بكاهد و همين ط��ور از فرصت پيش 
آمده از نقل و انتقال واحدهاي زرهي دش��من 
به منطقه عملياتي شلمچه اس��تفاده كند و بر 

پيروزي هاي خود بيفزايد. 
طي اين عمليات تالشي هم  در جهت آزادسازي 
نفت شهر صورت پذيرفت كه البته موفق نبود و 
اين شهر تا پايان جنگ در اشغال دشمن باقي 
ماند. ام��ا چون توجه عمده دش��من به منطقه 
ش��لمچه و عدم از دس��ت دادن بصره معطوف 
شده بود، رزمندگان ارتش��ي از لشكرهاي 21 
حمزه، 77 خراسان، 84 خرم آباد و... توانستند 
موفقيت هاي چش��مگيري به دس��ت آورند و 
ارتفاع��ات 249، 241، 289، 252، 306 و... 

را به تصرف درآورن��د. كربالي 6 هم��واره زير 
س��ايه كربالي5 باقي ماند، اما تأثيراتش در دو 
پاره كردن قواي دشمن و پيروزي هايي كه در 

شلمچه و پنج ضلعي پيش آمد، ماندگار بود. 
 کربالي7 

اين عمليات در حالي در تاريخ 12 اس��فند ماه 
1365 آغاز شد كه جنگ در جبهه هاي جنوب 
در تداوم عملي��ات كربالي5 همچن��ان ادامه 
داش��ت و كنار درياچه ماهي به قتلگاه بعثي ها 
تبديل شده بود. بنابراين بعثي ها سعي كردند 
با شعله ور كردن جنگ ش��هرها و نيز هجوم به 
شريان اقتصادي كشور در خليج فارس و مناطق 
ديگر، از ش��دت شكس��ت خود بكاهند. از اين 
رو الزم بود رزمندگان عمليات��ي را در مناطق 
ديگر انجام داده و توجه دشمن را به سوي خود 

معطوف سازند. 
لشكر 64 اروميه ارتش يگان اصلي عمل كننده 
بود ك��ه طي عملي��ات كرب��الي10 موفقيتي 
كم نظير كسب كرد. آزادس��ازي ارتفاع 2519 
در حاج عمران كه پيشتر برخي از گردان هاي 
س��پاه موفق به انجام آن نش��ده بودند، يكي از 
موفقيت هاي لش��كر 64 به ش��مار مي رود كه 
س��ال ها پس از اتمام جنگ ني��ز از آن به نيكي 
ياد مي شود. به هر روي كربالي7 نيز در تعاقب 
عمليات كربالي5 و تحت تأثير آن انجام گرفت. 

 کربالي8 
با فرا رسيدن نوروز سال 66 در حالي كه عمليات 
كربالي5 به اتمام رسيده بود، بيم آن مي رفت كه 
دشمن بار ديگر به مواضع تصرف شده رزمنده ها 
در ش��رق بصره پاتك بزن��د و دس��تاوردهاي 
كربالي5 كه با تقديم شهداي بسياري حاصل 
آمده بود، به خطر بيفتد. به همين خاطر عمليات 
كربالي8 در بامداد هجدهم فروردين ماه 1366 

در همان منطقه عملياتي كربالي5 آغاز شد. 
هدف از اين عمليات ضربه زدن به آن دسته از 
واحدهاي زرهي و پياده دشمن بود كه در منطقه 
عملياتي تجمع كرده بودند و بايد با وارد كردن 
تلفات و خس��اراتي به آنها، مواضع اشغال شده 

در كربالي5 تحكيم مي ش��د. نهاد عمل كننده 
در اين عمليات سپاه پاسداران بود كه توانست 
خسارات بس��ياري به تيپ هاي زرهي دشمن 
در منطقه ش��رق بصره وارد كند. كربالي8 در 
واقع دس��تاوردهاي كرب��الي5 را ثبيت كرد و 
قدرت عمل نيروهاي ايران��ي را بار ديگر به رخ 
دشمن كشاند. كارشناسان از كربالي8 با عنوان 
»ارزيابي توان دفاعي عراق در شرق بصره« ياد 

مي كنند. 
 کربالي9 

در حالي كه عملي��ات كربالي8 هنوز در جبهه 
جنوبي ادامه داش��ت، عملي��ات كربالي9 در 
تاريخ 20 فروردين ماه 1366 در محور س��رپل 
ذهاب و قصرش��يرين آغاز ش��د. انگار كه زمان 
به عقب برگشته باشد، همان طور كه عمليات 
كربالي6 س��عي مي كرد از شدت آتش دشمن 
در منطقه عملياتي كربالي5 بكاه��د، اين بار 

نيز كربالي9 مي خواس��ت با گش��ودن جبهه 
جديدي، از رزمن��دگان حاض��ر در كربالي8 

پشتيباني كند. 
در اين عمليات نس��بتاً محدود، رزمندگان به 
تنگه باباهادي حمله كردن��د و آن را به تصرف 
درآوردند. اين منطقه به لحاظ س��وق الجيشي 
براي دشمن حائز اهميت بود، لذا بعثي ها سعي 
كردند با پاتك هاي متعدد تنگه باباهادي را پس 
بگيرند. در نهايت عملي��ات كربالي9 عالوه بر 
تصرف ارتفاعات 542 و 400 و همين طور تنگه 
و پاسگاه باباهادي، باعث ش��د تا دشمن نتواند 
در منطقه عملياتي كربالي8 نيروي تازه نفسي 
وارد كند و از نقل و انتقال دش��من براي كمك 
به نيروهاي درگير در ش��رق بص��ره جلوگيري 

به عمل آمد. 
 کربالي10 

نهايتاً عمليات كرب��الي10 در اولين روزهاي 

ارديبهشت 1366 آغاز شد. يك بامداد چهارم 
ارديبهشت ماه 1366 زمان آغاز عمليات به ثبت 
رسيده اس��ت. البته در برخي از منابع نيز زمان 
انجام اين عمليات را واپسين روزهاي فروردين 
ماه اعالم كرده اند. به هر روي كربالي 10 سعي 
داش��ت تا عالوه بر تصرف ارتفاعات مشرف به 
شهر ماووت عراق، پاسخي به شرارت هاي عراق 
در خليج فارس بدهد كه مقارن با انجام عمليات 
كربالي5 بخش ديگري از جنگ نفتكش ها را در 

خليج فارس به راه انداخته بود. 
عمليات كربالي 10 كه آخرين عمليات تحت 
عنوان نام مقدس »كربال« بود، در س��ه مرحله 
به انجام رس��يد و تا دهم ارديبهش��ت ماه نيز 
ادامه يافت. در عمليات كربالي 10 رزمندگان 
لرس��تاني لش��كر 57 حض��رت ابوالفضل)ع( 
حماسه ها آفريدند و در آخرين عمليات از سلسله 

عمليات هاي »كربال« خوش درخشيدند. 

 غالمحسين بهبودي
»س�الم بر ابراهيم« نام کتابي بود که سال88 
در خصوص زندگي و خاطرات شهيد ابراهيم 
هادي منتشر ش�د. اين کتاب از مجموعه آثار 
گروه فرهنگ�ي ابراهيم هادي ب�ود که پس از 
انتشار مورد استقبال گسترده اي قرار گرفت 
و تدوين کنندگانش را مجاب ساخت تا »سالم 
بر ابراهيم2« را نيز تدوين و منتشر کنند. در 
اين مجال، به معرفي کوتاه کتاب تازه منتشر 
شده »س�الم بر ابراهيم2« خواهيم پرداخت. 
شيوه كار گروه فرهنگي شهيد ابراهيم هادي به 
گونه اي است كه با س��اده ترين شكل و روايت به 
توصيف شهيد مورد نظر مي پردازند. در »سالم 
بر ابراهيم2« كه در س��ال 95 انتش��ار يافته نيز 
جلد كتاب بسيار ساده و مختصر با تصوير نسبتاً 
بزرگ خود ش��هيد هادي به معرفي محتوياتش 
مي پردازد: »ادامه زندگينامه و خاطرات پهلوان 

بي مزار شهيد ابراهيم هادي«.
در »س��الم بر ابراهيم2« به موفقيت هاي كتاب 
قبلي اشاره شده است و در همان ابتدا به نقل قولي 
از مقام معظم رهبري برمي خوريم كه در خصوص 
خاطرات ش��هيد هادي بيان فرموده اند: »اخيراً 
كتابي درباره ش��هيد ابراهيم هادي را خوانده ام، 

با وجود اينكه مطالعه آن را به اتمام رسانده ام، اما 
هنوز كتاب را كنار نگذاشته ام.«

سپس با آوردن سخنراني حجت االسالم پناهيان 
در خصوص ش��هيد هادي، بالفاصل��ه به بخش 
تعريف خاطرات از ش��هيد مي رسيم كه در واقع 
بخش اصل��ي كتاب را نيز ش��امل مي ش��ود. اما 
برخالف كتاب قبلي كه خاطراتي نسبتاً جسته 
و گريخته و از مقاطع مختلف زندگي شهيد آورده 
شده بود، اين بار و در »سالم بر ابراهيم2« سعي 
شده تا زندگينامه ش��هيد هادي از ابتدا و قدم به 
قدم در آينه كالم و خاطرات خانواده و دوستان و 

همرزمان نقل شود. 
در اولين قدم نيز برادر شهيد نحوه تولد ابراهيم 
را توضيح مي ده��د: »مادر ما ي��ك زن مؤمن و 
معنوي بود، اما در آن س��ال معنوي تر شده بود. 
روزها گذشت تا اينكه در اول ارديبهشت 1336 و 
درست در شب 21 ماه مبارک رمضان و در همان 
خانه، ابراهيم به دنيا آمد. مادر و پدر ما بسيار او را 
دوست داشتند. هم پسر زيبايي بود، هم بسيار با 

محبت و دوست داشتني. . .«
با تورق كتاب »س��الم بر ابراهيم2« مش��خص 
مي شود كه دست اندركاران سعي كرده اند اين بار 
با دست پر در محضر خوانندگان حضور يابند و با 

ارائه تصاوير همپاي خاطراتي دقيق تر و منظم تر، 
كتابي ارائه دهند. در ضمن آنه��ا در ابتداي اين 
كتاب به معرفي پدر و مادر ش��هيد مي پردازند تا 
تصوير واضح تري از قهرمان مورد نظر نزد خواننده 
شكل بگيرد. از همين رو در دو فصل ابتدايي كتاب 
به معرفي مادر و پدر مرحوم شهيد هادي پرداخته 
مي ش��ود.»به نام مادر« كه پيش تر بخشي از آن 
آورده شد در كنار »بنده خدا فصولي هستند كه 

به والدين شهيد هادي اختصاص يافته اند.  
اما ش��ايد زيبايي كتاب »س��الم ب��ر ابراهيم2« 
همچون كتاب قبل��ي زبان خودمان��ي همراه با 
خاطرتي باش��د كه تِم كوچه ب��ازاري دارند. اگر 
يك دعواي خياباني باعث آشنايي يكي از راويان 
كتاب با شهيد هادي شده است، تدوين كنندگان 
بي رودربايس��تي به نقلش مي پردازند. آن هم با 
عنوان رک و صري��ح »دعوا« با هم س��طوري از 

فصل دع��واي كتاب را مي خواني��م: »هيچ وقت 
فكر نمي كردم ماجراي دع��واي آن روز، چنين 
مقدمه اي براي آشنايي ما بشود. از آن روز رفاقت 
ما با ابراهيم آغاز ش��د. كمي كه گذشت يكباره 
ديدم كه ش��ب و روز ما با هم گره خورده اس��ت. 

ابراهيم تمام زندگي ما شده بود.«
 يكي از نقاط برجس��ته كتاب پيش رو اين است 
كه نويس��نده يا نويس��ندگان خوش ذوق سعي 
كرده اند خاطرات چگونگي نگارش كتاب شهيد 
هادي و همينطور نح��وه بازخورد مطالب كتاب 
روي خوانندگان را نيز بيان سازند. لذا در فصول 
انتهايي كت��اب نمونه هايي از نامه هاي رس��يده 
توس��ط خوانندگان س��الم بر ابراهيم يك آورده 
مي شود: »گذش��ته جالبي نداشتم. مثل خيلي 
افراد بي حجاب بودم و آرايش مي كردم. نسبت به 
مسائل ديني سهل انگار بودم. زندگي من در پوچي 
و دنيا پرستي مي گذشت. ولي هميشه دنبال يك 
راه بودم. راهي كه خودم را پيدا كن��م. . . من در 
خلوت و تنهايي خودم كتاب را شروع كردم. هرچه 
زمان مي گذشت نمي توانستم از كتاب و شخصيت 
اصلي آن جدا ش��وم. ابراهيم، زندگي مرا شديداً 
تحت تأثير قرار داد. چه��ره نوراني و مظلومانه او 

همواره در مقابلم قرار داشت.«
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حل جدول 3189

زوج موبایل قاپ بازداشت شدند
 زورگیری از خانه های ویالیی با اسلحه

سه  دستگیری  از  بزرگ  تهران  پیشگیری  پلیس  رئیس 
مرد و دو زن سارق در جریان انجام دو عملیات پلیسی 

خبر داد.
خبر  این  جزئیات  تشریح  در  موقوفه ای  جلیل  سرهنگ 
دربند  کالنتری  ماموران  از  تیمی  گذشته  روز  گفت: 
که  بودند  خود  استحفاظی  حوزه  در  گشت زنی  درحال 
به سرنشینان یک دستگاه خودرو سواری سفید رنگ که 
بودند، مشکوک شدند.  آن  و یک خانم سرنشین  آقا  دو 
این افراد در حال پرسه زنی در محل و زاغ زنی خانه های 
ویالیی بودند و در همین راستا نیز ماموران رفتار آنان را 

تحت نظر قرار دادند.  
وی با بیان اینکه ماموران برای بررسی بیشتر به متهمان 
با مشاهده  این خودرو  مراجعه کردند، گفت:  سرنشینان 
آن  پی  در  که  شدند  متواری  محل  از  پلیس  خودروی 
عملیات تعقیب و گریز میان پلیس و متهمان آغاز شد. در 
ادامه تعقیب و گریز که دقایقی به طول انجامید، مجرمان 
اشیایی را از داخل ماشین به سمت خودروی پلیس پرتاب 
متوقف  افراد  این  ماموران خودروی  مهارت  با  که  کردند 
منتقل  انتظامی  مقر  به  و  متهم دستگیر  هر سه  و  شده 

شدند.
رئیس پلیس پیشگیری تهران بزرگ با اشاره به بازرسی از 
خودروی متهمان گفت:  ماموران در بازرسی از خودروی 
مذکور یک قبضه سالح جنگی، سه قبضه انواع سالح سرد 
و یک عدد افشانه دفاع شخصی را کشف و ضبط کردند. 
تا 4۲ سال سن داشتند،  همچنین متهمان که بین 3۵ 
به مقر انتظامی منتقل شده و در آنجا تحت بازجویی قرار 
با همکاری  اعتراف کردند که  آن  گرفتند که در جریان 
در  ویالیی  خانه های  صاحبان  از  زورگیری  قصد  یکدیگر 
و  شناسایی  ماموران  توسط  که  داشتند  را  دربند  محله 

دستگیر شدند.
دستگیری  از  پایتخت همچنین  پیشگیری  پلیس  رئیس 
داد  خبر  تهران  غرب  در  سرقت  حین  قاپ  موبایل  زوج 
تیم عملیات کالنتری ستارخان در  روز گذشته  و گفت: 
حال گشت زنی به یک دستگاه موتورسیکلت  دو ترک 
زنی  زاغ  و  زنی  پرسه  حال  در  که  خانم  سرنشینی  با 
شهروندان  داخل پیاده رو بودند مشکوک شده و متهمان 

را تحت نظر قرار دادند.
وی با بیان اینکه متهمان در همین حین با سرعت از کنار 
تلفن  به سرقت  اقدام  و  از شهروندان حرکت کرده  یکی 
وارد عمل شده  افزود: ماموران سریعا  همراه وی کردند، 
و در یک تعقیب و گریز کوتاه و در یک عملیات ضربتی 
و  گیر  زمین  را  متهم  دو  هر  و  متوقف  را  موتورسیکلت 

دستگیر کردند.
سن  سال   34 و   ۲۱ متهمان  اینکه  بیان  با  موقوفه ای 
به جرم خود  اولیه  افراد در تحقیقات  داشتند، گفت: این 
و سرقت تلفن همراه با همدستی یکدیگر به روش موبایل 
قاپی معترف شدند. یکی از این افراد سابقه دار بود و قبال 
حاضر   حال  در  بود.  شده  بازداشت  سرقت  دلیل  به  هم 
زوج  این  احتمالی  جرایم  کشف  برای  بیشتر  تحقیقات 

سارق ادامه دارد.
پنج  هر  بزرگ  تهران  پیشگیری  پلیس  رئیس  گفته  به 
تشکیل  از  پس  عملیات  دو  این  در  شده  دستگیر  متهم 
دادسرا  روانه  جرم  به  رسیدگی  روند  ادامه  برای  پرونده 

شدند و تحقیقات درباره آنان همچنان ادامه دارد.

خبر

جدول 3190

گزارش های رسمی در باره کاهش سن و افزایش نرخ شیوع 
 ، از جمله نوجوانان  اقشار مختلف جامعه  بین  اعتیاد در 
است  واقعیت  این  نشانگر  کارگران  و  ورزشکاران   ، زنان 
که برنامه های پیشگیری از اعتیاد و آسیب های اجتماعی 
ناشی از آن با وجود هزینه های هنگفت ساالنه ، آنچنان 

که باید کارساز نبوده است.
 اظهارات کارشناسان و مشاهدات میدانی در جامعه هم 
با  مقابله  اولویت  به عنوان  نشان می دهد که پیشگیری 
بحران مصرف موادمخدر و اعتیاد یا آن گونه که شعارش 
مطرح می شود در عمل جدی نیست و یا نقایص اساسی 

دارد که باید رفع شود تا نتیجه ملموس داشته باشد.
و  رسمی  مختلف  ارقام  و  آمار  به  کلی  نگاه  یک  در 
غیررسمی ، اینگونه به نظر می رسد که بخش زیادی از 
توان دستگاه های متولی صرف مقابله با قاچاق و توزیع 
موادمخدر و درمان معتادان می شود و  خالء برنامه های 
جدی پیشگیرانه چنان خودنمایی می کند که کمتر کسی 
اعم از مردم ، مسئوالن و کارشناسان خالف آن را تصور 

می کنند .
کارشناسان مسایل اجتماعی بر این اعتقادند که با توجه 
به تنوع مواد مخدر در دسترس و همچنین بحران آسیب 
مخدر  مواد  مصرف  برای  را  زمینه  که  اجتماعی  های 
اثر گذار  معتادان  درمان  برای  ، هزینه  افزایش می دهد 
نخواهد بود ، زیرا تنها ۲0 تا 30 درصد از معتادان درمان 
شده روند بهبود خود را طی می کنند و بقیه بار دیگر به 

مصرف مواد روی می آورند.

بلیه ای فراگیر
مواد مخدر ، بالی خانمان سوزی است که در یک دهه 
در  اجتماعی  آسیب  ترین  عنوان محوری  به  آن  از  اخیر 
محافل علمی و اجرایی یاد می شود؛ بالیی که هر ساله 
هزاران نفر را به خود مبتال می کند و دهها نفر را به کام 

خود فرو می برد. 
یک  از  بیش  حاضر  حال  در  رسمی  آمارهای  اساس  بر 
میلیون و ۸00 هزار نفر در کشور به صورت مستمر و یک 
میلیون و ۶00 هزار نفر به صورت تفننی از مواد مخدر 

استفاده می کنند.
ایران  اسالمی  جمهوری  که  دهد  می  نشان  ها  بررسی 
جهانی   جامعه  در  مخدر  مواد  با  مبارزه  امر  پرچمدار 
یعنی ۹0  ؛  را دارد  باالترین میزان کشفیات مواد مخدر 

درصد تریاک  ، مرفین 4۸ درصد و ۲۶درصد هروئین را 
کشف می کند.

جمهوری اسالمی ایران در چهار دهه اخیر از ورود بیش 
از ۱۲ هزار تُن مواد مخدر به داخل کشور جلوگیری و این 
میزان را کشف و ضبط کرده است. البته طبق آمار رسمی 
، کشور ما در این مدت بیش از سه هزار و ۸00 شهید و 
۱۲ هزار جانباز برای مبارزه مواد مخدر تقدیم کرده است

جامعه  همچنان  اعتیاد   ، ها  تالش  این  تمامی  وجود  با 
می  تبدیل  خاکستر  به  را  ها  زندگی   ، نوردد  می  در  را 
کند و بنیان خانواده ها را بر می اندازد. همین وضعیت 
باشند که  اعتقاد  این  بر  تا کارشناسان  است  سبب شده 
اعتیاد است و اگر  با  تنها راه موفق در مقابله  پیشگیری 
جدی گرفته نشود ، تالش در سایر بخش ها هم چندان 

دیده نخواهد شد.
در  راهبرد  مهم ترین  نوجوانان  و  خانواده ها  به  آموزش 
برنامه های پیشگیری اولیه از اعتیاد در جامعه است ولی 
های  برنامه  که  نشان می دهد  کارشناسان  های  بررسی 
آمیز  موفقیت  تاکنون  زمینه  این  در  اجرا شده  و  تدوین 
نبوده است. شاید یکی از دالیل این وضعیت ، نگفتن همه 
حقایق در باره موادمخدر و اعتیاد به خانواده ها باشد و 
به همین دلیل هم شعار امسال روز جهانی مبارزه با مواد 
مخدر »حقایق درباره موادمخدر را به اشتراک بگذاریم تا 

زندگی ها را نجات دهیم « انتخاب شده است.
انسان  و  اعتیادآور  محیط   ، اعتیادزایی  کارشناسان 
آسیب  این  گسترش  مثلث  ضلع  سه  را  اعتیادپذیر 
اجتماعی عنوان می کنند. بررسی ها نیز نشان می دهد 
که ۶۵ درصد همسر آزاری ، ۵۵ درصد طالق ، ۱3 درصد 
کودک آزاری ، ۲۵ درصد قتل عمد ، ۲3 درصد نزاع و 
و ۱0 درصد جرائم  کیفری  ، 30 درصد جرائم  خشونت 

مالی به خاطر تهیه ، توزیع و مصرف موادمخدر است.

خانواده ؛ حلقه نخست پیشگیری
کارشناسان و روانشناسان اجتماعی ، سابقه مصرف مواد 
در یکی از اعضاء خانواده ، عدم نظارت والدین ، درگیری 
 ، مواد  رفتار  در  فرزندان  کردن  درگیر   ، خانوادگی  های 
فقدان قواعد و انتظارات خاص در مورد عدم مصرف مواد 
را عامل خطر در خانواده می دانند که منجر به مصرف 

مواد در فرزندان می شود.
تحقیقات نشان  داده است که چهار عامل دارای اولویت 

در گسترش مصرف مواد مخدر در جمعیت عمومی ۱۵ 
تا ۶4 سال ، تفریح و تفنن ، جلب توجه ، کنارآمدن با 

مشکالت زندگی و تجربه کردن بوده است.
نگرش مثبت به مواد، ویژگی های شخصیتی مانند ضعف 
اعتماد به نفس ،اختالل روانی ، انزوا طلبی ، خشونت و از 
همه مهم تر ضعف مهارت نه گفتن ، کمبود اطالعات در 
مورد خطرات مواد، درجه پایین تعهد به جامعه و ضعف 
گروه  و   فرهنگی  و  اجتماعی  های  فعالیت  در  مشارکت 
به  گرایش  در  ساز  خطر  عوامل  دیگر  از  هم  همساالن 

مصرف موادمخدر محسوب می شود.
با این حال ، کارشناسان داشتن اطالعات در مورد خطرات 
مصرف مواد ، برخورداری از مهارت های اجتماعی ، تاب 
منفی  نگرش   ، باال  نفس  عزت  و  نفس  به  اعتماد  آوری، 
در مورد مواد ، مشارکت موثر در عرصه های اجتماعی و 
از عواملی می دانند که می  فرهنگی و ثبات هیجانی را 
تواند از فرد در برابر وسوسه مصرف مواد مخدر محافظت 

کند.
کارشناسان اجتماعی روابط موثر و احترام اعضای خانواده 
در  توانایی  ها،  گیری  تصمیم  در  فرزندان  مشارکت   ،
تربیتی  های  روش   ، خشم  کنترل   ، استرس  مدیریت 
ومرز مشخص  و حد  انتظارات  وجود   ، والدین  هماهنگ 
در مورد مصرف مواد و توجیه فرزندان ، آموزش مهارت 
های زندگی ، آموزش در خصوص عوارض مصرف مواد به 
فرزندان و غنی سازی اوقات فراغت را از عوامل محافظتی 
در  مواد  عدم مصرف  به  منجر  که  دانند  می  خانواده  در 

فرزندان خواهد شد.
متخصص روانشناسی و استاد دانشگاه در پاسخ به  این 
فرهنگی  حوزه  در  که  کار  همه  این  با  چرا  که  پرسش 
به  هنوز   ، گیرد  می  انجام  استان  اعتیاد  از  پیشگیری  و 
موفقیتی که مدنظر است دست نیافته اند؟  گفت: اعتیاد 
یک پدیده چند بعدی است، اعتیاد ابعاد زیستی ، روانی 
، آموزشی،  ، سیاسی  اقتصادی   ، ، خانوادگی  ، اجتماعی 

فرهنگی دارد.
برای  این  بر  بنا   : افزود  ورزی  هاشم  رضا  محمود  دکتر 
موفقیت در اجرای برنامه ها پیشگیرانه همه جنبه ها باید 
همراه و همگام شوند، از این رو یکی از جنبه های مهم در 
برنامه پیشگیری همگانی ، بعد فرهنگی آن است . پس 
باید بررسی شود  آیا بقیه ابعاد همگام و همسو با جنبه 

های فرهنگی سرعت گرفتند؟
آیا  دید  ،باید  روانی  بعد  در  نمونه   برای  داد:  ادامه  وی 
در عرصه بهبود و ارتقاء سطح سالمت روان جامعه برای 
در  نشاط  و  شادی  فضای  ایجاد   ، لذت  بهداشت  ترویج 
محیط سالم برای پاسخگوئی به نیازهای روانی ، عاطفی 
نسل نوجوان و جوان جامعه اقدامات توسعه ای و زیربنائی 
صورت گرفته از سوی مسئوالن و متولیان امر در مقایسه 

با سرعت اعتیاد دارای پیشرفت قابل قبولی است یا نه ؟
این استاد دانشگاه بیان داشت: باید جواب بدهیم که در 
شده  ایجاد  سراهای  قلیان  و  سراها  سنت  تعداد  مقابل 
رفاهی  و  تفریحی   ، ورزشی   ، فرهنگی  مجتمع  چند   ،
تاسیس کرده ایم ؟ چه اقدامات جایگزین مناسبی صورت 
گرفته است ؟ نیم نگاهی به فضای جامعه بیانگر آن است 
که در سایر عرصه ها و ابعاد نیز برای رفع معضل بیکاری 
توانمندسازی خانواده ها   ، ازدواج آسان   ، ، کاهش تورم 
، توانمند سازی دانشجویان ، دانش آموزان ، نوجوانان و 
جوانان و محیط کار  که از عوامل بسیار مهم و تاثیر گذار 
های   تالش  علیرغم   ، است  جامعه  در  اعتیاد  شیوع  در 
صورت گرفته سرعت ما به حد قابل قبولی نرسیده است.

خانواده؛ حلقه نخست پیشگیری از اعتیاد

مطالعات نشان می دهد؛
برخی داروهای دیابت ریسک 
زوال عقل را کاهش می دهد



پدافند غیرعامل در مقابل دشمن 
نقش بازدارنده دارد

همه مشکالت بر دوش جریان خارج 
نیست در داخل باید گفتمان سازی کرد

صفحه )4(صفحه )4(

معاون امنیتی انتظامی وزارت کشور گفت: پدافند غیر عامل برای 
مقابل دشمن  در  بازدارنده  نقش  که  است  ما یک ضرورت  کشور 
خواهد داشت.  سید مجید میراحمدی در پنجمین همایش ملی 
پدافند شهری با بیان اینکه در قرن جدید همچنان توسل به زور 
علیه کشورهای مستقل مثل ایران رویه پرشدتی دارد، اظهار کرد: 

پس باید به سمت سازوکار مقاومت همه جانبه رفت....

نماینده مردم کرمان و راور و رییس کمیسیون اقتصادی مجلس 
شورای اسالمی با بیان اینکه قطعا گستاخی غربی ها را بی پاسخ 
نخواهیم گذاشت گفت: البته همه مشکالت بر دوش جریان خارج 
گفتمان  مختلف  درموضوعات  باید  هم  داخل  در  نیست؛  کشور 
سازی و مشکالت را حل کنیم. محمدرضا پورابراهیمی روز شنبه 

در آیین آغاز عملیات شهرک زنجیره ای فتوولتائیک،....
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افزایش خودسرانه قیمت شن و ماسه 
در استان کهگیلویه و بویراحمد

خانواده؛ 
حلقه نخست

 پیشگیری از اعتیاد

مدیر کل هواشناسی خبر داد:

بارش های نیمه دوم آذر
 تا اوایل دی  نرمال

 خواهد بود 
بویراحمد  و  کهگیلویه  استان  هواشناسی  مدیرکل 
آخرین وضعیت بارش های در فصل پاییز و زمستان 
این استان را تشریح کرد و گفت: طبق پیش بینی 
های انجام شده در نیمه دوم آذر ماه تا اول دی ماه 
سالجاری وضعیت بارش ها نرمال خواهد شود. “رضا 
کاکاوند” گفت: از ابتدای مهر ماه تاکنون بارشی در 
سطح استان کهگیلویه و بویراحمد نداشته ایم. وی 
دوم  نیمه  در  که  شود  می  بینی  پیش  اظهارکرد: 
مهرماه تا نیمه اول آبان ماه امسال بارش چندانی 

نخواهیم داشت و کمتر از ...

رئیس  حضور  روایت  با  دولت  سخنگوی 
برای  گذشته  یکسال  در  مردم  میان  جمهور 
از  دولت  کرد:  تاکید  آنها،  حرفهای  شنیدن 
بار مسئولیت شانه خالی نمی کند و در حوزه 
شنیدن صدای اقشار مختلف، مردم را دسته 
بندی نمی کند؛ هر کسی به هر شیوه ای که 

صحبت و اعتراض کند مردم است.
در  شب  شنبه  جهرمی  بهادری  علی 
در  اخیر  حوادث  چرایی  درباره  گفت وگویی 
در  که  جدیدی  نوین  نظم  در  گفت:  کشور 
حال طراحی است معاندان به دنبال جرقه ای 
تا  کنند  موضوعی  مشغول  را  کشور  تا  بودند 
جوانان ما نتوانند به جایگاهی دست یابند و 
با تحلیل ها و خبررسانی های نادرست، کشور 
فرموده  به  اما  کنند  مشغول خود  را  مردم  و 
رهبر انقالب این حوادث نباید ما را از مسیر 
اطالع رسانی  رئیس شورای  کند.  غافل  اصلی 
دولت ادامه داد: بدیهی است که این حوادث 
عملیات  حجم  و  بود  شده  ریزی  برنامه 
موضوع  این  بیانگر  دشمنان  توسط  رسانه ای 
وقتی  کرد:  خاطرنشان  جهرمی  بهادری  بود. 
تحول  و  تغییر  دچار  جهانی  قدرت  هندسه 
شود عمال موانع سست می شود بهمین دلیل، 
ایران می تواند خیلی از تحریم ها را پشت سر 
مذاکره  میز  هرگز  حال  عین  در  و  بگذارد 
دنبال  به  جدی  شکل  به  و  نکرده  ترک  را 
استیفای حقوق خود باشد. وی یادآور شد: اگر 
بخواهیم یک تحلیل راهبردی از حوادث اخیر 
منطقه  سطح  در  ببینیم  باید  باشیم،  داشته 
ایام  در  است.  داده  رخ  و جهان چه حوادثی 
اخیر به وضوح شاهد بودیم تغییراتی در سطح 
جهانی رخ داده است و هژمونی جهانی که با 
تغییر  حال  در  بود،  همراه  یک کشور  برتری 
است. اینکه چه کشوری در چه جایگاهی در 
نظم جدید جهانی باشد اکنون و طی سال ها 
تعیین خواهد شد. به طور طبیعی کشورهایی 
ایام داشته باشند،  این  که عملکرد خوبی در 
جایگاه بهتری در جهان آینده خواهند داشت.
با اشاره به سیاست خارجی  بهادری جهرمی 

دولت سیزدهم اضافه کرد: تالش شد ...

استان کهگیلویه و  مدیرکل صنعت، معدن و تجارت 
این  در  ماسه  و  شن  قیمت  افزایش  گفت:  بویراحمد 
استان خودسرانه بوده و با واحدهای متخلف برخورد 
شوند.  می  معرفی  قضایی  دستگاه  به  و  شده  قانونی 
متأسفانه  افزود:  خبرنگاران  جمع  در  روزبهان  کریم 
بدون  ماسه  و  شن  کننده  عرضه  واحدهای  برخی 
دادند.  افزایش  را  خود  محصوالت  قیمت  هماهنگی، 
مشخص  میدانی  بررسی های  با  اینکه  بیان  با  وی 
داده اند،  انجام  را  تخلف  این  واحدها  برخی  که  شد 
به صورت  واحدهایی که  تخلفات  پیگیری  اظهارکرد: 

خودسرانه افزایش قیمت داشتند در دستور کار....

مدیر کل صنعت معدن و تجارت خبر داد:

2

2
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رئیس دانشگاه علوم پزشکی استان
 هشدار داد؛

جوالن ۳ بیماری بی رحم
 در کهگیلویه و بویراحمد

مسئول واحد موسیقی حوزه هنری 
کهگیلویه و بویراحمد:

نخستین مسابقه شاهنامه خوانی 
در استان برگزار می شود

برای شنیدن صداها مردم 
را دسته بندی نمی کنیم

2

2

برای مهار طغیان آفت برگخوار و جوانه خوار بلوط؛

درختان بلوط 
چشم انتظار مسوولین

3

رئیس سازمان پدافند غیرعامل کشور با بیان اینکه الگو و چارچوب 
مشخصی در حوزه هوشمندسازی شهرها نداریم، اظهار داشت: همه 
شهرها باید به طرح پاسخ اضطراری به تهدیدات پایه شهر خود مجهز 

باشند.
به گزارش ایسنا به نقل از پایگاه اطالع رسانی پایداری ملی پنجمین 
همایش ملی پدافند شهری به همت سازمان پدافند غیرعامل کشور 
و میزبانی وزارت کشور با حضور، سردار دکتر غالمرضا جاللی؛رئیس 
و  وزیر  معاون  نژاد،  جمالی  مهدی  کشور،  غیرعامل  پدافند  سازمان 
رئیس سازمان شهرداری ها و دهیاری های کشور، مهندس چمران، 
و  معاون شهرسازی  فرزانه صادق ،  تهران، دکتر  رئیس شورای شهر 
و  شهرسازی  عالی  شورای  دبیر  و  شهرسازی  و  راه  وزارت  معماری 
معماری ایران و با حضوری مجازی شهرداران، روسای شورای اسالمی 

و مدیران کل پدافند غیرعامل استانداری ها برگزار شد.
عرصه  در  تحوالت  بروز  به  اشاره  با  همایش  این  در  جاللی  سردار 
تهدیدات، اظهار داشت: با توجه بروز این تهدیدات در سالهای اخیر، 
تا  باشد  راهگشا  تواند  می  تهدیدات  این  شناخت  ایران،  ملت  علیه 
بتوانیم متناسب با آن اقدامات پیشگیرانه و مقابله ای را انجام دهیم 
و الگویی از رویکردهای پدافند غیرعامل را در دستور کار قرار دهیم.

دفاعی  بازدارندگی  قدرت  نظامی،  حوزه های  در  اینکه  بیان  با  وی 
نیروهای مسلح جمهوری اسالمی ایران و اراده پاسخ دهی، دشمن را 
در تقابل نظامی منصرف کرده است، توضیح داد: همین موضوع سبب 
تغییر رویکرد تهدیدات دشمن شده است. این تهدیدات موسوم به 
تهدیدات ترکیبی است. در این نوع تهدید، دشمن همه نقاط قوت 

خود را علیه نقاط ضعف ما بر کار گرفته است.
دراین  دشمن  اینکه  بیان  با  کشور  غیرعامل  پدافند  سازمان  رئیس 
راهبرد، بر نخستین الیه یعنی تهدیدات از درون متمرکز شده است، 
خاطرنشان کرد: این تهدید خود را در قالب ترک فعل و نفوذ نشان 

در  است.  درونی  پذیری های  آسیب  تهدید،  این  دیگر  می دهد. الیه 
حوزه شهری، آسیب پذیری زیرساختهایی که تحت تاثیر تهدیدات 
در  زیرساختی  اینجا  در  است.  مهم  بسیار  گیرد،  می  قرار  سایبری 
اولویت دشمن قرار دارد که بیشترین خدمت را به مردم ارائه می کند 

یا بیشتر وابستگی را از سوی مردم دارد.
است  و خدمات  قطع سرویس  تهدید،  دیگر  الیه  اینکه  بیان  با  وی 
مردم قطع  به  و خدمات  افتاده  اتفاق  براساس حمالت سایبری  که 
شده یا دچار اختالل خواهد شد، ادامه داد: قطع خدمت رسانی، در 
کنار انجام عملیات رسانه ای با استفاده از فضای شبکه  های اجتماعی 
خارج پایه برای تحریک مردم به آشوب و اغتشاش از طریق انتقال و 
بزرگنمایی پیامد ناشی از قطع سرویس، راهبردی است که در دستور 

کار دشمن قرار دارد.
جاللی با بیان اینکه این نوع تهدیدات سبب شده تا تهدیدات سایبری 
نسبت به زیرساختهای شهری، در ادبیات روز دفاعی دنیا بسیار جدی 
گرفته شود، افزود: بر همین رو، باید الگویی را در پدافند شهری دنبال 

کنیم که براساس همین ادبیات شکل گرفته و دنبال شود.
وی با بیان اینکه این تهدیدات در کنار برخی چالش هایی که از دیرباز 
در شهرهای ما وجود داشته است، مقابله با تهدیدات را سخت تر می 
کند خاطرنشان کرد: از جمله این چالشها عدم وجود مدیریت واحد 
شهری، بافت فرسوده و حاشیه نشینی و وجود مراکز پرخطر شهری 

)اعم از نظامی و غیرنظامی( است.
رئیس سازمان پدافند غیرعامل کشور با بیان اینکه با توسعه خدمات 
تحت  جدیدی  چالش  شاهد  سایبری  فضای  در  شهری  زیرساختی 
عنوان تغییر ارزیابی دارایی های شهری در مقوله شهرهای هوشمند 
اکنون  اما  بودند  محدود  شهری  زیرساختهای  قبال  افزود:  هستیم، 
 30 از  بیش  که  شده  تعریف  شهری  زیرساخت   40 به  نزدیک 
زیرساخت وابسته به فضای سایبری است که در تقسیم بندی جدید 

به زیرساختهای نرم مشهور هستند. یعنی خدماتی که خدمات جدی 
به مردم ارائه می کنند و زندگی مردم به آنها وابسته است. این یعنی 

شهرها آرام آرام حرکت خود را به سمت هوشمندی آغاز کرده اند.
جاللی با بیان اینکه امروز کلیدواژه تضمین تداوم کارکرد شهری برابر 
زمانی  کرد:  خاطرنشان  مردم،  رضایتمندی  و  آسایش  رفاه،  با  است 
حساب  نرم  زیرساختهای  زمره  در  شهری،  زیرساختهای  اکثر  که 
می شوند با توجه به سیستمی شدن این زیرساخت ها شاهد چالش 
توجه  آن  به  باید  که  بود  زیرساختی خواهیم  بین  متقابل  وابستگی 
جدی داشته باشیم. چرا که در صورت عدم توجه ما به سمت آسیب 

پذیریهای بزرگتر خواهیم رفت.
وی با اشاره به زیرساختهای زیرسطحی شهر بیان داشت: هم شاهد به 
هم ریختگی زیرساختهای زیرسطحی هستیم و هم تقاطع کارکردها 
ساماندهی  اولویت جدی  گیری  امر سبب شکل  این  زمین،  زیر  در 
برخی  بتوان  هم  که  است  شده  شهری  زیرساختهای  زیرسطحی 
کارکردها را به زیرسطح شهر منتقل کرد و همین این زیرساخت ها 

را ساماندهی کرد.
دیگر،  موضوع  اینکه  بیان  با  کشور  غیرعامل  پدافند  سازمان  رئیس 
توسعه همه جانبه هوشمندی در شهرهاست، گفت: این هوشمندی 
از خانه هوشمند آغاز شده و تا شهر هوشمند دامنه نفوذ آن در حال 
گسترش است. متاسفانه چون این امر در کشور ما متولی مشخصی 
ندارد، الگوی و چارچوب مشخصی در حوزه هوشمندسازی شهرها را 
شاهد نیستیم. این درحالیست که با توجه به رشد و سرعت تحوالت 
ما باید هم برای این الگو و هم برای دانش و نیرو انسانی متخصص 
در این زمینه چاره اندیشی و جای آن را در نظام شهرسازی کشور 
مقوله شهر  به  مباالت  بی  ورود  این صورت  غیر  در  مشخص کنیم. 
هوشمند به معنی این است که همه شهرها را در دسترس حمالت 

سایبری از راه دور قرار دهیم.
ترکیبی  غیرعامل  پدافند  رویکردهای  حوزه  در  اینکه  بیان  با  وی 
درون  از  تهدیدات  کنترل  مباحث  که  هستیم  این  نیازمند  شهری، 
تصریح  کنیم،  دنبال  و  ریزی  برنامه  خودمان  فضای  با  متناسب  را 
کرد: در این زمینه نیازمند برنامه مشخص با کمک حراست ارگانها و 
نمایندگان سازمان پدافند غیرعامل کشور هستیم تا به این موضوع 

برسیم که چگونه می شود این تهدیدات را کنترل کنیم.
جاللی با اشاره به موضوع عملیات پیشگیرانه پدافند سایبری در همه 
اقدامات  انجام  با  پذیری ها  آسیب  انواع  از  بسیاری  افزود:  حوزه ها، 
های  تیم  زمینه  این  در  است.  کردن  برطرف  قابل  افتاده  پا  پیش 
سازمان پدافند غیرعامل کشور دستورالعملی را آماده کرده اند که در 
آن انواع آسیب پذیریها سایبری به همراه راه های برطرف کردن آن 
تدوین شده است. این اقدام در چارچوب برنامه امن سازی اضطراری 
مبتنی بر آسیب پذیری های ساده و پیش پا افتاده یک کار عملی 
است که آماده ایم با همکاری سازمان شهرداری ها و دهیاری ها در 

زیرساختهای شهری اجرایی شود.
و  تداوم  حفظ  بر  تاکید  با  کشور  غیرعامل  پدافند  سازمان  رئیس 
به  هر خدمتی  یعنی  این  داد:  توضیح  شهری،  کارکردهای ضروری 
مردم در شهرها ارائه می کنید باید در شرایط حمالت سایبری، قطع 

الگو و چارچوب آن تهیه  نشوند. این برنامه تداوم کارکرد است که 
اولویت  در  این موضوع  که  است  این  است که درخواست من  شده 
تداوم  بتوانیم  تا  قرار گیرد.  امور مدیریت شهری در کشور  متولیان 
که  بیاوریم  دست  به  تهدید  شرایط  در  را  زیرساختهایمان  کارکرد 

کامال شدنی و دست یافتی است.
امور رسانه ای در هنگام حمالت  اهمیت ساماندهی  به  اشاره  با  وی 
سایبری، تصریح کرد: رسانه باید به این موضوع توجه کند که حمله 
دنبال  به  دشمن  رو  همین  از  و  است  شده  انجام  دشمن  سوی  از 
باید  زمینه  این  در  است،  حمله  این  به  نسبت  هایی  پاسخ  دریافت 
نسبت به تامین نیاز اطالعاتی دشمن از تبعات حمله خود، هوشیار 
بکارگیری سیاستهای رسانه ای و  نیازمند تدوین و  اینجا  باشیم. در 
تعیین سخنگو به منظور، اتخاذ سیاست اطالع رسانی واحد در زمان 

بروز تهدیدات هستیم.
جاللی با بیان اینکه موضوع با اهمیت در این زمینه انجام رزمایش 
برای تمرین آموزش هاست، خاطرنشان کرد: ساماندهی شبکه توزیع 
و ذخیره آب شهری، ساماندهی شبکه آبهای زیرسطحی، ساماندهی 
ساماندهی  زیرسطحی،  شبکه  طریق  از  شهری  تاسیسات  از  بخشی 
مراکز پرخطر شهری و مراکز اسکان اضطراری از جمله مواردی است 
اشاره شده و سازو کار آن  به آن  که در سند جامع پدافند شهری 

تعریف شده است.
به  اضطراری  پاسخ  طرح  به  باید  شهرها  همه  اینکه  بیان  با  وی 
تهدیدات پایه شهر خود مجهز باشند، خاطرنشان کرد: برای موضوع 
هماهنگی مدیریت زیرساختهای شهری، در سند پدافند شهری، ساز 
و کار مرکز مدیریت و فرماندهی زیرساخت های شهری، پیش بینی 
باالی دویست  برای شهرهای  مطالعات  برنامه  است. همچنین  شده 
هزار نفر جمعیت پیش بینی شده که در بسیاری از این شهرها توسط 

مشاورین صاحب صالحیت در دست اقدام است.
به  شهرداری ها  تجهیز  ما  اقدامات  از  یکی  اینکه  بیان  با  جاللی 
 )CBRNE( تجهیزات مقابله با حوادث شیمیایی- پرتویی- زیستی
شوند  می  حاضر  که  گروهی  اولین  حوادث  در  کرد:  تصریح  است، 
این حادثه  با  برخورد  نوع  اینکه  به  اینها  اگر  نشان ها هستند.  آتش 
نیاز  مورد  تجهیزات  و  باشند  مسلط  است  صورت  چه  به  شیمیایی 
مردم  جان  و حفظ  حادثه  با  مقابله  در  می تواند  بسیار  بشناسند  را 
و خودشان موثر باشد. به همین دلیل در حوزه آموزش که مفاهیم 
پدافند غیرعامل را برای مدیران، کارمندان و پرسنل شهرداری دنبال 
می کنیم آموزش های تخصصی به آتش نشان ها در دستور کار ما قرار 

گرفت.
با حوادث در شهرها  مقابله  تجهیزات  دیگر  از طرف  داد:  ادامه  وی 
پیش بینی شده است که با مشارکت سازمان شهرداری و دهیاری های 
وزارت کشور، سازمان پدافند غیرعامل کشور و شهرداری ها تهیه شد 
هم  امسال  گرفت.  قرار  نشانی ها  آتش  و  شهرداری ها  اختیار  در  و 
سری دوم این تجهیزات که بیشتر مربوط به حوزه شیمیایی است 
به شهرهای هدف تعلق گرفت تا در هنگام وقوع حوادث بتوانند با 
با آنها مقابله کنند و عملکرد مناسب تری داشته  آمادگی بیشتری 

باشند.

سردار جاللی پنجمین در همایش ملی پدافند شهری:

الگو و چارچوب مشخصی در حوزه هوشمندسازی شهرها نداریم

امام علی علیه السالم
ال تَمنََعنَُّکم ِرعایَُة الَحقِّ ِلََحٍد َعن إِقاَمِة الَحقِّ َعلَیِه .

رعایت حّق کسی
 هرگز نباید مانع شما از اقامه حّق بر او شود. 
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متخصص طب سنتی عنوان کرد؛
بیماری های شایع فصل پاییز/افراد با 
مزاج سرد و خشک در معرض بیماری

یک متخصص طب سنتی بیماریهای شایع فصل 
پاییز را تشریح کرد و گفت: پاییز برای افراد با مزاج 
گرم و تر مناسب تر است.  الهام اختری متخصص 
علوم  دانشگاه  علمی  هیأت  عضو  و  سنتی  طب 
اشاره  پاییز  فصل  بیماری های  به  ایران  پزشکی 
کرد و گفت: در فصل پاییز به دلیل خنک شدن 
هوا اغلب افراد از خشکی بینی و آبریزش شکایت 
دارند و برخی از مراجعه کنندگان به مطب ها با 
حمالت خون دماغ، تغییرات فشار خون، تغییرات 
خلق و تغییرات پوست مواجه هستند که تمامی 
اینها نشان دهنده این است که فصل پاییز از راه 

رسیده و طبیعت پاییز سرد و خشک است.
وی ادامه داد: پاییز برای افراد سالم به خصوص 
تر دارند مناسب تر است  آنهایی که مزاج گرم و 
و  با طبیعتی سرد  افرادی  و  سالمندان  برای  اما 
خشک مناسب نیست و می تواند موجب تشدید 
عالئم و بروز برخی بیماری ها شود. این متخصص 
گوارشی،  اختالالت  از  برخی  گفت:  سنتی  طب 
لوزه ها،  ورم  سر،  شوره  و  پوست  خشکی  اگزما، 
بیماری های  سیاتیکی،  دردهای  مفاصل،  درد 
قلنج، کم خونی،  و سرفه،  نفس  تنگی  ریه مثل 
و  سردرد  حمالت  تشدید  افسردگی،  و  وسواس 
اختالالت خواب از جمله مشکالتی است که در 
وی  دارد.  وجود  آنها  شدن  شدید  امکان  پاییز 
افراد  تدبیر،  مهمترین  و  اولین  عنوان  به  افزود: 
آسیب پذیر نباید در معرض باد پاییز قرار گیرند 
و در صورت بودن در مکان های سرباز یک ژاکت 
آخر شب  و  ابتدای صبح  برای  مناسب  لباس  یا 

همراه داشته باشند.

محققان اذعان می کنند؛
عدم تاثیر داروی ضدافسردگی

 در درمان کووید ۱۹
ضد  داروی  که  داد  نشان  مطالعه  یک  نتایج 
 )Luvox تجاری  نام  )با  فلووکسامین  افسردگی 

حداقل در دوز اولیه کمتر، هیچ فایده ای ندارد.
شرکت کنندگان در مطالعه ۵0 میلی گرم از این 
مصرف  روز   ۱0 مدت  به  روز  در  بار  دو  را  دارو 
کردند، به این امید که عالئم کووید ۱۹ خفیف 
کنترل  گروه  یک  کنند.  درمان  را  متوسط  تا 
هرناندز«،  »آدریان  دکتر  کردند.  مصرف  دارونما 
بالینی دوک در  تحقیقات  اجرایی مؤسسه  مدیر 
مدرکی  گفت: »هیچ  کارولینای شمالی،  دورهام 
دوز  این  که  کنندگانی  شرکت  بهبود  بر  دال 
مقابل  در  بودند  کرده  مصرف  را  فلووکسامین 
وجود  بودند،  کرده  مصرف  دارونما  که  افرادی 
سه  یا  پایدار  بهبودی  میزان  محققان  نداشت.« 
روز بدون عالئم را بررسی کردند. حدود ۷۵درصد 
از شرکت کنندگان هنوز عالئم را در روز هفتم 
آنها هیچ  از  اگرچه ۸۲درصد  گزارش می کردند، 
تقریباً  نکردند.  گزارش  فعالیت ها  در  محدودیتی 
یا  دوز  دو  شرکت کننده   ۱۲۲۷ از  درصد   ۷0

بیشتر از واکسن کووید ۱۹ دریافت کرده بودند.
هرناندز در بیانیه خبری گفت: »این یافته ممکن 
است نشان دهنده کاهش شدت عالئم کووید ۱۹ 

در یک جمعیت واکسینه شده باشد.«
تأیید  مورد  داروی  سه  از  یکی  فلووکسامین 
یک  است.  متحده  ایاالت  داروی  و  غذا  سازمان 
برای  بازجذب سروتونین که  انتخابی  مهارکننده 
درمان اختالل وسواس فکری اجباری و افسردگی 
انتخاب  دلیل  این  به  دارو  این  استفاده می شود. 
است  ممکن  می داد  نشان  قبلی  شواهد  که  شد 

التهاب ناشی از ویروس را کاهش دهد.
تیم تحقیق همچنین دارو را با دوز متفاوت ۱00 
میلی گرم دو بار در روز به مدت ۱3 روز آزمایش 
مصرف  که  می دهد  نشان  دیگر  تحقیقات  کرد. 
۱00 میلی گرم فلووکسامین دو بار در روز ممکن 
محققان  باشد.  مؤثر   ۱۹ کووید  درمان  در  است 
مصرف  آیا  که  پرداختند  موضوع  این  بررسی  به 
۵0 میلی گرم دو بار در روز مؤثر است یا خیر. 
آنها مشاهده کردند که اثربخشی در دوز پایین تر 

فلووکسامین به دست نمی آید.
محققان توصیه می کنند؛

معاینه چشم می تواند
 نجات دهنده جان باشد

چشم ها می توانند پنجره ای به سوی سالمتی 
از  پس  ساله   ۶۵ بازنشسته  بیمار  یک  باشند. 
تجربه تغییرات آزاردهنده بینایی به چشم پزشک 
عالئم  باجیک«  »نیکول  دکتر  می کند.  مراجعه 
را  مغزی  سکته  احتمالی  اولیه  دهنده  هشدار 
تشخیص داد. او به بیمار توصیه کرد که فوراً به 
تصویربرداری  گردنش  و  سر  از  تا  برود  اورژانس 
متوجه  اورژانس  پزشک  بیمارستان،  در  شود. 
 ۸۵ بیمار  گردن  در  کاروتید  شریان  که  شد 
معرض  در  بیمار  و  است  شده  مسدود  درصد 
خطر قریب الوقوع سکته قرار دارد. معاینه چشم 
جان او را نجات داد. معاینات می توانند برخی از 
بیماری های جدی را که ممکن است فرد تجربه 
کند، از جمله بیماری قلبی، دیابت، سرطان، فشار 
خون باال، بیماری ام اس، بیماری های خودایمنی، 

بیماری های مقاربتی و آلزایمر نشان دهد.

میراحمدی: 

پدافند غیرعامل 
در مقابل دشمن نقش بازدارنده دارد

عامل  غیر  پدافند  وزارت کشور گفت:  انتظامی  امنیتی  معاون 
برای کشور ما یک ضرورت است که نقش بازدارنده در مقابل 

دشمن خواهد داشت.
پدافند  ملی  همایش  پنجمین  در  میراحمدی  مجید  سید   
زور  به  توسل  همچنان  جدید  قرن  در  اینکه  بیان  با  شهری 
ایران رویه پرشدتی دارد، اظهار  علیه کشورهای مستقل مثل 
رفت.  جانبه  همه  مقاومت  سازوکار  سمت  به  باید  پس  کرد: 
پدافند غیرعامل یکی از موثرترین و کم هزینه ترین روش دفاع 
ما یک  برای کشور  عامل  غیر  پدافند  است.  مقابل دشمن  در 
ضرورت است که نقش بازدارنده در مقابل دشمن خواهد داشت.

پدافند  قدرتمند هم موضوع  اینکه کشورهای  به  اشاره  با  وی 
افزایش  افزود:  اند،  داده  قرار  خود  اولویت  در  را  غیرعامل 
اقدام دشمنان،  مقابل  پذیری در  و کاهش آسیب  بازدارندگی 
الزامات  ساختن  جاری  است.  غیرعامل  پدافند  اصلی  رکن  دو 
تقویت  و  بازدارندگی  راستای  در  شهرها،  در  غیرعامل  پدافند 

کشور است.
معاون امنیتی انتظامی وزارت کشور خاطرنشان کرد: طرح های 
پدافند غیر عامل، مقابله با بحران قبل از زمان رسیدن بحران 
استقالل  و  است  دشمنان  مورد طمع  همواره  ما  کشور  است. 
خواهی و استکبارستیزی نظام جمهوری اسالمی، لزوم توجه به 
پدافند غیرعامل را بیشتر می کند. بنابراین پدافند غیر عامل 
باشند.  با هم هماهنگ  باید  توسعه شهری  متولی  نهادهای  و 
هماهنگی میان شورای پدافند غیرعامل استان ها و طرح جامع 
غیر  پدافند  بر  نظارت  لزوم  به  توجه  با  دارد.  ضرورت  شهری 
عامل در تاسیسات شهری، الزم است از طریق کارگروه های 
مرتبط، نظارت الزم انجام شود. رعایت مقررات ملی ساختمان 
به  از  ها  شهرداری  است.  الزم  شهری  سازهای  و  ساخت  در 
کارگیری شرکت های غیر ذی صالح در ساخت و ساز شهری 

ممانعت کنند.
در  نظام  کلی  های  سیاست  کرد:  تاکید  پایان  در  میراحمدی 
خصوص پدافند غیرعامل همواره باید مورد توجه باشد. از ایجاد 
مراکز جمعیتی در اطراف تاسیسات پرخطر مثل منابع سوخت 
یا زاغه مهمات جلوگیری شود. کمبود تجهیزات امکانات آتش 
نشانی و امدادرسانی باید جبران شود. اصالح مبلمان شهری و 
حذف چیدمان در معابر شهری که موجب کندی امدادرسانی 
امدادرسانی  برای  شهرها  حاشیه  باشد.  توجه  مورد  شود  می 
مورد توجه شهرداری ها باشد. رزمایش های آمادگی در موارد 

بحران نیز مدنظر باشد.

امیرعبداللهیان: 

رفتار آمریکا ریاکارانه است
 دنبال ژست رسانه ای هستند

 وزیر امور خارجه در جمع ایرانیان مقیم ارمنستان با بیان اینکه 
ما از رفتار ریاکارانه آمریکایی ها تعجب نمی کنیم، گفت: آن ها 
به گونه ای حرف می زنند و به گونه ای عمل دیگر عمل می کنند 

و بیشتر در پی ژست رسانه ای هستند.
 »حسین امیرعبداللهیان« روز شنبه پس از بازدید از مدرسه 
ایرانیان ایروان و دیدار با ایرانیان مقیم ارمنستان، ضمن ابراز 
زحمات  از  قدردانی  و  حاضر  ایرانیان  با  دیدار  از  خوشحالی 
میان  تنش  امیدواریم  گفت:  ایروان،  در  ایران  سفارت  اعضای 

آذربایجان و ارمنستان یک بار برای همیشه خاتمه یابد.
که  است  اهمیت  حائز  ما  برای  کرد:  تصریح  امیرعبداللهیان 
نیروهای خارجی در منطقه هیچ دخالتی نکنند و با فرمت های 
ایجاد و طراحی شده از سوی کشورهای منطقه، بتوانیم گفت وگو 
کنیم.  در حوزه روابط دو جانبه هم شاهد گسترش مناسبات 
در روابط دو کشور باشیم.  به راحتی می توانیم تبادالت تجاری 

ایران و ارمنستان را به یک میلیارد دالر برسانیم.
وزیر امور خارجه ضمن بیان تناقضات رفتاری مقامات آمریکا در 
قبال ایران گفت: ما در موضوعاتی اتفاق نظر داریم و مشکالت 
داخلی آنها را درک می کنیم اما اجازه نمی دهیم آنها با برخی 
از پیام ها به آشوب و اغتشاشات در ایران دامن زنند و همزمان 
امریکای  دوگانه  رفتار  باشند.  هم  ایران  با  مذاکرات  خواستار 
جدید نیست اما تاریخ مصرف رفتار دوگانه و پاردوکسی کال 
گذشته است. این مسئله ما را در رعایت خطوط قرمز جدی تر 

می کند تا از یک روزنه دوبار گزیده نشویم.  
امیرعبداللهیان افزود: به نقطه خوبی رسیدیم، اکنون مذاکرات 
و توافقات و مسیر ریل گذاری شده در  جایگاه و مسیر خود 
قرار دارد. پس از سفر به نیویورک و استقرار راب مالی و دکتر 
و  شد  منتقل  اروپایی  ثالت  کشور  واسطه  به  ها  پیام  باقری، 
برای نشانه حسن نیت، یک زندانی آمریکایی با جرم محسوس 

جاسوسی را آزاد کردیم و از طریق عمان تحویل دادیم.
وی تاکید کرد: امروز افکار عمومی نیازمند اطالع رسانی دقیق 
هستند اینکه امروز یک مقام وزارت خارجه به ایران بگوید که 
نگران توافق است اما در ژست رسانه ای اعالم کند که مذاکرات 
آمریکا،  رفتار  این  و  نیست  قبول  قابل  نیست،  ما  اول  اولویت 

ریاکارانه است.  

سالمت

جامعه

کاریکاتور

ایران اینترنشنال گاف خود را چگونه ماستمالی می کند؟ 

سخنگوی دولت عنوان کرد:

برای شنیدن صداها، مردم را دسته بندی نمی کنیم

رئیس  حضور  روایت  با  دولت  سخنگوی 
برای  گذشته  یکسال  در  مردم  میان  جمهور 
از  دولت  کرد:  تاکید  آنها،  حرفهای  شنیدن 
بار مسئولیت شانه خالی نمی کند و در حوزه 
شنیدن صدای اقشار مختلف، مردم را دسته 
بندی نمی کند؛ هر کسی به هر شیوه ای که 

صحبت و اعتراض کند مردم است.
در  شب  شنبه  جهرمی  بهادری  علی 
در  اخیر  حوادث  چرایی  درباره  گفت وگویی 
در  که  جدیدی  نوین  نظم  در  گفت:  کشور 
حال طراحی است معاندان به دنبال جرقه ای 
تا  کنند  موضوعی  را مشغول  تا کشور  بودند 
جوانان ما نتوانند به جایگاهی دست یابند و 
با تحلیل ها و خبررسانی های نادرست، کشور 
فرموده  به  اما  کنند  را مشغول خود  مردم  و 
رهبر انقالب این حوادث نباید ما را از مسیر 

اصلی غافل کند.
داد:  ادامه  دولت  اطالع رسانی  شورای  رئیس 
بدیهی است که این حوادث برنامه ریزی شده 
بود و حجم عملیات رسانه ای توسط دشمنان 

بیانگر این موضوع بود.
وقتی  کرد:  خاطرنشان  جهرمی  بهادری 
تحول  و  تغییر  دچار  جهانی  قدرت  هندسه 
شود عمال موانع سست می شود بهمین دلیل، 
ایران می تواند خیلی از تحریم ها را پشت سر 
مذاکره  میز  هرگز  حال  عین  در  و  بگذارد 
دنبال  به  جدی  شکل  به  و  نکرده  ترک  را 

استیفای حقوق خود باشد.
تحلیل  یک  بخواهیم  اگر  شد:  یادآور  وی 
باید  باشیم،  از حوادث اخیر داشته  راهبردی 
ببینیم در سطح منطقه و جهان چه حوادثی 
ایام اخیر به وضوح شاهد  رخ داده است. در 
داده  رخ  جهانی  سطح  در  تغییراتی  بودیم 
یک  برتری  با  که  جهانی  هژمونی  و  است 
کشور همراه بود، در حال تغییر است. اینکه 
چه کشوری در چه جایگاهی در نظم جدید 
تعیین  سال ها  طی  و  اکنون  باشد  جهانی 
که  کشورهایی  طبیعی  طور  به  شد.  خواهد 
باشند،  داشته  ایام  این  در  خوبی  عملکرد 
جایگاه بهتری در جهان آینده خواهند داشت.

بهادری جهرمی با اشاره به سیاست خارجی 
با  که  اضافه کرد: تالش شد  دولت سیزدهم 
ایران  سیاست همسایگی، جایگاهی در شان 

در هندسه جدید جهانی محقق شود.
دشمن  که  است  این  ما  تحلیل  گفت:  وی 
تا کشور  در حوادث اخیر تالش کرد نگذارد 
رقم  حال  در  که  جهانی  نظم  تغییر  این  در 
خوردن است، به جایگاه خود برسد. دشمنان 
جواب  تحریم ها  مسیر  که  شدند  متوجه 
شناختی  جنگ  با  دلیل  همین  به  نمی دهد 
داخلی  مشکالت  با  را  مردم  تا  کردند  سعی 
مشغول کنند اما معتقدیم که باید اعتراضات 
حوادث  که  است  بدیهی  شود.  شنیده  مردم 
اخیر برنامه ریزی شده بود و دشمنان به دنبال 

بهانه ای بودند تا این عملیات را اجرا کنند.

 ۶ در  آمریکا  پلیس  گفت:  دولت  هیات  دبیر 
بازداشت  را  نفر  هزار  از  بیش  گذشته،  سال 
نفر  که حدود ۲۵0  رسانده  قتل  به  یا  کرده 
روز  آمریکا هر ۱0  یعنی در  بودند،  زنان  آن  
یک زن توسط پلیس به قتل رسیده است، اما 

اخبار آن هیچ وقت پررنگ نمی شود.
گو  و  گفت  این  ادامه  در  جهرمی  بهادری 
دولت  اولویت  گفت:  دولت  ویژه  کار  درباره 
پذیرایی  و  چالش ها  و  مشکالت  احصای 
دشمن  است.  آنها  حل  برای  ایده ها  و  نکات 
با برنامه های دولت و مسیر حرکتی که مردم 
عاقبت  که  کرد  مشاهده  گرفته اند  پیش  در 
این مسیر به نفعش نخواهد بود و عوامل رشد 
میدان  در  انسانی  سرمایه  استعداد،  شامل 

بودن و داشتن منابع غنی را دارا است.

دهه هفتاد و هشتادی ها سیلی محکمی 
به گوش دشمن خواهند زد 

سخنگوی دولت درباره موانع پیشرفت کشور 
از  یکی  شاهنشاهی  دیکتاتوری  نظام  گفت: 
پس  دشمن  اما  بود  کشور  پیشرفت  موانع 
زیادی  موانعی  اسالمی  انقالب  پیروزی  از 
جایی  هر  کرد.  ایجاد  کشور  پیشرفت  سر  بر 
که می خواستیم رشد کنیم با تحریم دشمن 
این  جهانی  نظم  تغییر  با  اما  بودیم  مواجه 
موانع از بین می رود و در هندسه جدید قدرت 
جهانی، کشور ما می تواند یک صعود جهشی 

داشته باشد.
ادامه داد: در جنگ، دشمن می خواست  وی 
تبدیل  نظامی  قدرت  به  اما  شود،  ما  مانع 
شدیم. در زمینه اقتصادی همین اتفاق افتاد 
و بدون تردید در جنگ شناختی نیز دشمن 
موفق نخواهد شد و به طور قطع، جوانان دهه 
هفتادی و هشتادی سیلی محکمی به گوش 

دشمن خواهند زد.

آمریکا از نقش آفرینی ایران در جهان 
می هراسد

بهادری جهرمی درباره فعالیت های دولت در 
تحریم های  وضع  و  خارجی  سیاست  حوزه 
جدید اتحادیه اروپا علیه ایران با ادعای ارسال 
پهپاد برای استفاده در جنگ اوکراین، گفت: 
روش دشمن همیشه همین بوده است. وقتی 
در میز مذاکره حرفی برای گفتن ندارد سعی 
استفاده  فشار  برای  اهرم ها  سایر  از  می کند 
کند که این روش جدید نیست و آزموده را 

آزمودن خطاست.
است  کشوری  ایران  افزود:  دولت  سخنگوی 
همین  افروزی  جنگ  واسطه  به  سال   ۸ که 
کشورهای مدعی حقوق بشر و کمک به یک 
رژیم دیکتاتوری معلوم الحال شرایط سختی 
را پشت سر گذاشت. ایران قهرمان مبارزه با 
تروریسم بوده و هست و از یادها نرفته که این 
ایران بود که با داعشی می جنگید که غربی ها 
بخواهد  کسی  اگر  پس  بود.  کرده  ایجاد 

فروش  میزان  باشد  سالح  ارسال  پاسخگوی 
عنوان  به  آمریکا  است.  روشن  آمریکا  سالح 
در  نظامی  تجهیزات  کننده  صادر  بزرگترین 
کشوری  به  ایران  است  مدعی  امروز  جهان، 
پهپاد می فروشد که بزرگترین دارنده امکانات 

نظامی جهان است.
نقش  از  آمریکا  کرد:  تاکید  جهرمی  بهادری 
آفرینی ایران در جهان می ترسد. مسیر ایران 
روشن است در عین حال که حافظ صلح بوده 
با دیپلماسی فعال این مسیر را ادامه خواهد 
جنگ  گری  میانجی  خواستار  ایران  داد.  

روسیه و اوکراین است.

مردم را دسته بندی نمی کنیم
در  خود  حضور  درباره  دولت  سخنگوی 
دانشگاه عالمه و اینکه دولت برای به رسمیت 
گفت:  دارد،  برنامه ای  چه  اعتراض  شناختن 
دسته  را  مردم  ما  صداها،  شنیدن  حوزه  در 
بندی نمی کنیم و هر کسی به هر شیوه ای 

که اعتراض کند مردم است.
یک  در  که  دولتی  افزود:  جهرمی  بهادری 
سال به 3۱ سفر استانی می رود یعنی دیوار 
مردم  صدای  شنیدن  آماده  و  برداشته  را 
اجرای  از  پس  جمهور  رییس  وقتی  است. 
و  میوه  میدان  به  یارانه  عادالنه  توزیع  طرح 
جایگاههای  برخی  وقتی  یا  می رود  بار  تره 
سوخت هک می شوند یه پمپ بنزین می رود 
یا هنگامی که زاینده رود خشک می شود به 
اصفهان می رود، نشان می دهد رئیس جمهور 

در میدان است.

دولت مردمی از بار مسئولیت شانه 
خالی نمی کند

با  جمهور  رییس  گفت:  جهرمی  بهادری 
به  توجه  بدون  رسانه  اصحاب  و  نخبگان 
طیف و جناح نشست برگزار می کند و از هر 
روش مسالمت آمیز برای انتقال کالم و حتی 
اعتراض استقبال می کند. دولت مردمی از بار 

مسئولیت شانه خالی نمی کند.
رییس شورای اطالع رسانی دولت تاکید کرد: 
اگر دولت از ظرفیت نخبگان استفاده نکند و 

حرفشان را نشنود خود ضرر می کند.
نخبگانی  نشست های  این  تاثیر  دریاره  وی 
گفت: بسیاری از سیاست گذاری ها و برنامه ها 
بر پایه همین نشست ها انجام می شود. رییس 
و  رفت  دانشگاه  بار   ۶ سال  یک  در  جمهور 
دانشگاه  خوابگاه  قبل  هفته  هم  اول  معاون 
شریف رفت تا ناراحتی ها را رفع کند. جدای 
از اینها ۷۵ درصد اعضای کابینه، عضو هیات 

علمی دانشگاه هستند.
سخنگوی دولت اظهار کرد: در حوزه عمومی 
هم ممکن است کسی اصال جمهوری اسالمی 
را قبول نداشته باشد اما رییس جمهور با او 

حرف می زند؛ او دیوارها را برداشته است.
هفته  دیدار  به  اشاره  با  جهرمی  بهادری 

عالمه  دانشگاه  دانشجویان  با  خود  گذشته 
آنها  مهمان  دانشجویان،  دعوت  به  گفت: 
بودم. تعدادی دانشجو از آغاز از سالن بیرون 
بیرون  را  خود  حرفهای  خواستند  و  رفتند 
احترام  اما  نمی پسندم  گفتم  که  بزنند  سالن 
شد  تمام  پاسخ  و  پرسش  وقتی  می گذارم. 
تشریفات  مسئوالن  که  بروم  بیرون  خواستم 
 ۲0 و  ماندم  اما  بروم  دیگر  در  از  خواستند 
دقیقه در جمع دانشجویان حاضر شدم و به 
هر کسی که سوال داشت پاسخ دادم و این 

روند را ادامه می دهم.

مثبت شدن تراز تجاری
 به دلیل افزایش صادرات

در  دولت  اقدامات  درباره  جهرمی  بهادری 
حوزه  در  مدت  این  در  دولت  گفت:  اقتصاد 
تجارت خارجی اقداماتی را انجام داد یکی از 
و  است  تجاری  تراز  شدن  مثبت  موارد  این 

دلیل آن افزایش صادرات است.
دنبال  به  داخل  در  دولت  اما  داد:  ادامه  وی 
را  اقدامات  سلسله  یک  که  بود  تورم  کنترل 
به  را  موجود  نقدینگی  تا  کرد  برنامه ریزی 
مسکن  و  انرژی  چون  پیشران هایی  سمت 
و  هدایت  را  نقدینگی  حقیقت  در  و  ببرد 

کنترل کند.

مسیر نزولی تورم در دولت سیزدهم
با سیر صعودی  سخنگوی دولت اضافه کرد: 
که تورم داشت باید از ۶0 درصد به ۸0 درصد 
می رسید، اما اکنون به 40 درصد رسیده و با 
آینده  رویم،  پیش  اگر  کاهشی  مسیر  همین 
رقم خواهد  برای کشور  این حوزه  در  خوبی 

خورد.
واردات  کاهش  به  اشاره  با  جهرمی  بهادری 
مردم  از  خرید  آنرا  دلیل  عمده ترین  گندم، 
همین  از  گفت:  و  کرد  عنوان  رانت  و حذف 
و  یافت  کاهش  تولید،  دلیل  به  واردات  رو 
 ۱۶ شد.  ایجاد  کشاورزی  بخش  در  اشتغال 
سال صادرات سیب نداشتیم و امروز سیب ما 

صادر می شود.
سخنگوی دولت با بیان اینکه دولت در حوزه 
و  مهندسی  و  فنی  خدمات  و  بنیان  دانش 
کشاورزی زنجیر و موانع صادرات را برداشت 
و  باشند  داشته  صادرات  بتوانند  مردم  تا 
در  کرد:  تصریح  کرد،  فراهم  را  زیرساختها 
چهارراه  ایران  تجاری،  مسیرهای  حوزه 
دلیل  به  که  کشورها  برخی  اما  بود  ترانزیت 
سوء مدیریت داخلی، ایران را دور می زدند و 
امروز در  اما  انجام می دادند  صادرات خود را 

شرق کشور این مسیر هموار شد.
با حوزه کسب و  ارتباط  سخنگوی دولت در 
می توان  سامانه  در  ثبت  با  امروز  گفت:  کار 
مجوز ۵00 نوع کسب و کار را دریافت کرد 
و این یعنی اقدام اقتصادی دولت شروع شده 

است.
وی منشا تورم را  نقدینگی دانست و گفت: 
حجم نقدینگی در سال ۹۲ حدود 3۶0 هزار 
میلیارد تومان بود که در سال ۹۸ به 4 هزار و 
۱00 میلیارد تومان رسیده است. تورم چون 
بهمن مسیر خود را خراب می کند و هر جا 
برود مشکالت ایجاد می کند و نتیجه همین 

تورم ۶0 درصدی دولت قبل بود.
با هدایت  بهادری جهرمی اضافه کرد: دولت 
به  را  طرح هایی  جمهور  رییس  اول  معاون 
که  کرد  ارائه  گذاری  سرمایه  پیشران  عنوان 
این  شد.  حوزه  چندین  شدن  فعال  باعث 
سرمایه گذاری مستقیم نبود بلکه دولت آنرا 

هدایت کرد.
وی گفت: با این همه، دولت مردمی با حذف 
به 40  از ۶0  را  تورم  نقدینگی،  و  خلق پول 
آینده  روند،  همین  با  اگر  و  رساند  درصد 

روشنی پیش بینی می شود.

نماینده مردم کرمان و راور و رییس کمیسیون 
اقتصادی مجلس شورای اسالمی با بیان اینکه 
قطعا گستاخی غربی ها را بی پاسخ نخواهیم 
بر دوش  البته همه مشکالت  گذاشت گفت: 
هم  داخل  در  نیست؛  کشور  خارج  جریان 
و  سازی  گفتمان  مختلف  درموضوعات  باید 

مشکالت را حل کنیم.
محمدرضا  ایرنا،  خبرنگار  گزارش  به 
پورابراهیمی روز شنبه در آیین آغاز عملیات 
انرژی های  فتوولتائیک،  زنجیره ای  شهرک 
کرمان  ماهان  شهر  در  ایران  پذیر  تجدید 

افزود:
اگر اولویتمان را بر مسائل اقتصادی و اشتغال 
مردم بگذاریم مردم حتما با تمام وجود عقب 

نظام و انقالبشان خواهند بود.
کف  در  مصادیق  از  بخشی  به  اشاره  با  وی 
و  ها  غربی  نقش  و  جامعه)اغتشاشات( 
دشمنان اظهارداشت: اروپایی ها با گستاخی 

که  شدند  حاضر  و  آمدند  میدانی  عرصه  در 
البته جواب محکم، نظام جمهوری اسالمی به 

آنها خواهد داد.
پورابراهیمی افزود: ما در مقابل  این گستاخی 
اقدامات  آمد؛  نخواهیم  کوتاه  ها  اروپایی 
مداخله جویانه آنها و آمریکایی ها حتما  بی 
پاسخ نخواهد ماندو  هم دولت و هم مجلس 

محکم  از مواضع انقالب دفاع خواهد کرد.
وی با بیان اینکه این جریان اغتشاشات جمع 
و  موضوعات  البته   اظهارداشت:  شد  خواهد 
بحث های مهمی غیر از تحریک دشمنان نیز 
وجود دارد؛ درخصوص موضوعات داخلی باید 
بنشینم و گفتمان سازی و بحث های دیگر 

هم داشته باشیم. نماینده مردم کرمان و راور 
کشور  در  اگر  اشکاالتی  افزود:  مجلس  در 
مشکالت  همه  زیرا  شود  برطرف  باید  هست 
نیز بر دوش جریان خارج کشور نیست؛ اگر 
دشمنان این حرکت ها را می کنند و بخش 
موج  آن  روی  آنها  که  جریانی  از  ای  عمده 
که  است  ضعفی  علت  به  کنند،  می  سواری 
همچنین  وی  داریم.  اقتصادی  بخش  در  ما 
بخش  در  امروز  که  ای  پروژه  اهمیت  درباره 
اظهارداشت:  شد  زنی  کلنگ  کرمان  ماهان 
عملیات  آغاز  شاهد  امروز  همه  همکاری  با 
اجرایی یکی از بزرگترین پروژه های اقتصادی، 
مهم و راهبردی کشور در استان هستیم. به 

گفته پورابراهیمی در این پروژه دستکم ۲ تا 
سه هزار نیروی مستقیم به عنوان متخصص 
و دانشمند مشغول به کار خواهند شد. وی با 
اشاره به ویژگی این کارخانه تولیدی در حوزه 
انرژی های تجدیدپذیر در استفاده بیشتر از 
تقریبا  ها  شرکت   بیشتر  گفت:  متخصصان 
انسان  بین  از  را  نیروهایشان  از  درصد   ۷0
را  درصد   30 تا   ۲0 و  غیرتحصیلکرده  های 
تخصصی  های  تکنسین  و  مهندسان  از 
کرمان  در  این مجموعه  اما  کنند  جذب می 
برعکس است زیرا ۷0 درصد نیروهایش را از 
متخصصان جذب خواهد کرد. پورابراهیمی با 
تشکر از بانک ملی که در این پروژه سرمایه 
گذاری کرد اظهارداشت: ما در خلق و ایجاد 
بنگاه حضور  اداره  در  اما  داریم  بنگاه حضور 
نداریم؛ این مهمترین کلید واژه ای است که 
می تواند در  حوزه  مشارکت  بخش دولت 

مطرح باشد.

نماینده مجلس:
 همه مشکالت بر دوش جریان خارج نیست

در داخل باید گفتمان سازی کرد


