
واتس اپ و اینستاگرام 
مخل امنیت هستند

اجازه ندهیم دشمن با روایت های 
دروغ مردم را ناامید کند
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مهاجرت  شاهد  گفت:  کشور  عامل  غیر  پدافند  سازمان  رئیس 
ارادی  صورت  به  که  هستیم  داخلی  های  شبکه  در  مردم  نرم 
ملی  همایش  پنجمین   حاشیه  در  جاللی  سردار  انجام می شود.  
فیلترینگ  امکان  با  رابطه  در  خبرنگاران  جمع  در  شهری  پدافند 
دو پلتفرم اینستاگرام و واتس اپ، اظهار کرد: پلتفرم هایی که به 

عنوان شبکه اجتماعی مورد استفاده قرار می گیرد، معموال ...

و  حوزه  با  جمهوری  ریاست  ارتباطات  هماهنگی  شورای  عضو 
اقدامات  دقیق  و  مناسب  رسانی  اطالع  با  باید  گفت:  روحانیت، 
را  اقتصادی  و  عمرانی  مختلف  حوزه های  در  دولت  تالش های  و 
تشریح کنیم و اجازه ندهیم دشمن با روایت های دروغین مردم را 
ناامید سازد. حجت االسالم والمسلمین سید رضا تقوی روز یکشنبه 

در نشستی با مشاوران امور روحانیت استانداری های سراسر...
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جریمه میلیاردی برای 
نانوایی های متخلف در استان 

7 راهکار اساسی
 برای جلوگیری از 

ابتال به آنفلوانزا

ریالی از اعتبارات
 پروژه های آب و خاک استان 

تخصیص نیافت
سازمان  مهندسی  و  فنی  امور  و  آب وخاک  مدیر 
جهاد کشاورزی کهگیلویه و بویراحمد گفت: ریالی 
استان  خاک  و  آب  پروژه های  تکمیل  اعتبارات  از 
اظهار  نژاد،  ویسی  محمد  است.  نیافته  تخصیص 
کهگیلویه  ریزی  برنامه  شورای  در  امسال  داشت: 
و بویراحمد 700 میلیارد ریال اعتبار برای تکمیل 
تصویب  استان  این  خاک  و  آب  حوزه  های  طرح 
شده اما هنوز این اعتبار تخصیص نیافته است. وی 
با اشاره به اینکه10 طرح بزرگ حوزه آب و خاک 
این استان در انتظار تزریق و تخصیص اعتبار است...

هر  از  دولت  که  کرد  تاکید  دولت  سخنگوی 
انتقال  برای  مناسبی  و  مسالمت آمیز  روش 

حرف و کالم تا اعتراض استقبال می کند.
دولت  سخنگوی  جهرمی،  بهادری  علی 
یادآوری  با  خبر   شبکه  اول  صف  برنامه  در 
درگیر  کشور  که  است  ماه  یک  حدود  اینکه 
حوادثی شده به سخنان رهبری مبنی براینکه 
نباید متوقف شویم، استناد کرد و افزود: اگر 
بخواهیم یک تحلیل راهبردی از حوادث اخیر 
داشته باشیم، باید ببینیم در ایام اخیر، سطح 

منطقه و جهان چه حوادثی رخ داد.
قدرت  نظام  اینکه  بیان  با  دولت  سخنگوی 
جهانی  برتر  قدرت  کشور  یک  که  جهانی 
که  نکته  این  بر  است،  تغییر  حال  در  بود، 
طبیعتا کشورهایی که عملکرد خوبی در این 
جهان  در  بهتری  جایگاه  باشند،  داشته  ایام 
گفت:  و  کرد  تاکید  داشت  خواهند  آینده 
سیاست  با  شد  سعی  اخیر  سال های  طی 
در  ایران  شأن  در  جایگاهی  همسایگی، 
هندسه جدید جهانی محقق شود. کشور ما با 
برنامه ریزی های انجام شده، سعی می کند که 
در نظم جدید جهانی به جایگاه واالیی که در 

گذشته داشت، بازگردد.
وی با ارایه این تحلیل که دشمن در حوادث 
اخیر سعی داشت نگذارد کشور در این تغییر 
نظم جهانی که در حال رقم خوردن است، به 
جایگاهی که باید و شاید، برسد، ادامه داد:آنها 
متوجه شدند که  تحریم ها جواب نمی دهد لذا  
سعی کردند مشغله ای را به واسطه مشکالتی 

که درون کشور است، ایجاد کنند.
شدن  شنیده  بر  ادامه  در  دولت  سخنگوی 
اعتراضات مردم تاکید و اظهار کرد:  حوادث 
به  دشمنان  بود،  شده  برنامه ریزی  اخیر 
را  عملیات  این  تا  بودند  بهانه ای  یک  دنبال 
اجرا کنند. بهادری جهرمی در ادامه به ارایه 
آماری از بازداشت های منجر به قتل توسط 
پلیس آمریکا در طول پنج، شش سال اخیر 
استناد کرد و با بیان اینکه بیش از هزار نفر 
قبل از بازداشت توسط پلیس آمریکا به قتل 

رسیده اند که حدود ۲۵0 نفر آن ها از...

مدیر کل سازمان صنعت، معدن و تجارت کهگیلویه 
به  تاکنون  امسال  ابتدای  از  گفت:  بویراحمد  و 
به  رسیدگی  و  استان  نانوایی های  از  بازرسی  دنبال 
شکایت های مردمی، نانوایی های متخلف 10 میلیارد و 
74۶میلیون ریال جریمه شدند. کریم روزبهان افزود: 
و 4۵0  هزار  چهار  از  بیش  تاکنون  امسال  ابتدای  از 
قالب  در  استان   نانوایی  واحدهای  از  بازرسی  مورد 
به  منجر  که  انجام  شد  استان  در  مشترک   گشت 
تشکیل ۳11 پرونده تخلف شده است. وی بیان کرد: 
نصب  به  مربوط  نان  و  آرد  حوزه  در  تخلفات  بیشتر 
نکردن نرخ نامه، کم فروشی و گرانفروشی بوده است...

مدیر کل صنعت معدن و تجارت خبر داد:
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معاون پشتیبانی و هماهنگی امور استان های 
بنیاد مسکن انقالب اسالمی کشور :

فعالیت های عمرانی بنیاد 
مسکن نباید رنگ و بوی 

سیاسی بگیرد

در ده پایین شهرستان دنا؛

شناسایی 
قبرهای ۵ متری 
در یک گورستان

استقبال دولت از انتقال 
اعتراض به روش مسالمت آمیز
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برای رفع محرومیت در شهرستان لنده ؛

گیاهان دارویی 
نسخه شفا بخش
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ما  اینکه  بیان  با  ارمنستان  ایرانیان مقیم  امور خارجه در جمع   وزیر 
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 
از  خوشحالی  ابراز  ضمن  ارمنستان،  مقیم  ایرانیان  با  دیدار  و  ایروان 
دیدار با ایرانیان حاضر و قدردانی از زحمات اعضای سفارت ایران در 
ایروان، گفت: امیدواریم تنش میان آذربایجان و ارمنستان یک بار برای 

همیشه خاتمه یابد.
نیروهای  که  است  اهمیت  حائز  ما  برای  کرد:  تصریح  امیرعبداللهیان 
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.

ما از آمریکایی تعجب نمی کنیم آن ها به گونه ای حرف 
می زدند و به گونه ای دیگر عمل می کنند

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 خواستار مذاکرات با ایران هم 
باشند. رفتار دوگانه امریکای 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.  

و  مذاکرات  اکنون  رسیدیم،  خوبی  نقطه  به  افزود:  امیرعبداللهیان 
توافقات و مسیر ریل گذاری شده در  جایگاه و مسیر خود قرار دارد. 
پس از سفر به نیویورک و استقرار راب مالی و دکتر باقری، پیام ها به 
واسطه کشور ثالت اروپایی منتقل شد و 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 
توافق  نگران  که  بگوید  ایران  به  وزارت خارجه  مقام  امروز یک  اینکه 
ما  اول  اولویت  مذاکرات  که  کند  اعالم  رسانه ای  ژست  در  اما  است 

نیست، قابل قبول نیست و این رفتار آمریکا، ریاکارانه است.  
امیرعبداللهیان تصریح کرد: دولت رئیسی و وزارت خارجه برای توافق 

خوب به دنبال مذاکره هستیم.  

حفظ هویت ایرانیان برای آنها خیلی مهم است
اینکه  به  اشاره  با  ارمنستان،  مقیم  ایرانیان  جمع  در  امیرعبداللهیان 
برای رئیس جمهور بسیار مهم هستند، گفت:  از کشور  ایرانیان خارج 
گرایش  از  صرف نظر  و  است  مهم  خیلی  آن ها  برای  ایرانیان  هویت 
که  می کنند  تالش  اول  هرحالتی  در  آنها  مذهب،  و  قومی  و  سیاسی 
به سفارت مراجعه و مشکالت خود را حل کنند. ما بدون هیچ استثنا 
وظیفه خودمان را برای هر ایرانی طبق قانون جامع حمایت از ایرانیان 
ایرانیان خارج از کشور برای ما یک سرمایه  انجام می دهیم. جمعیت 

هستند.
وی ادامه داد: توجه به ایرانیان خراج از کشور نمایشی نیست و ما به 
دنبال کار نمایشی نیستیم و اقدامات زیادی در 14 ماه گذشته انجام 
شده است. مایه خرسندی است که جمعیت قالب در خارج از ایران، 
فرهیختگان هستند.  وقتی فرزندان آنها دنیا می آید در همان 10 روز 
یارانه  دریافت  یا  کنند.  می  مراجعه  شناسنامه  دریافت  برای  نخست 
برای حفظ هویت و اتصال بین  این ایرانیان و ایران بسیار اهمیت دارد.

ایران آمادگی دارد به خاتمه جنگ در منطقه قفقاز کمک کند
وزیر امورخارجه با بیان اینکه ما مخالف جنگ در همه جای جهان به 
ویژه میان روسیه و اوکراین و ارمنستان و آذربایجان هستیم، تصریح 
کرد: ما هیچ سالحی به روسیه ندادیم و مخالف جدی جنگ هستیم.  
 امیرعبداللهیان در ادامه موضوع ایرانیان خارج از کشور را از اولویتهای 
دولت سیزدهم دانست و افزود: دولت ایرانیان خارج از کشور را فرصت 

تلقی می کند.  
وزیر امور خارجه اعالم کرد: با توجه به عالئق و نیازمندی های ایرانیان 
از  جانبه  همه  حمایت  درصدد  ایرانیان  عالی  شورای  کشور،  از  خارج 

آنهاست و در این راه مصمم هستیم.
وی با اشاره به ایرانیان حاضر در جلسه که برخی از آنها ایرانیان ارمنی 
مقیم ارمنستان بودنداعالم کرد: بدون توجه به تفاوتهای قومی، دینی، 
مذهبی و حتی سیاسی هموطنان مقیم خارج از کشور، دولت تالش 

می کند وظایف خود را در قبال ایرانیان انجام دهد.  
امیرعبدالهیان با ابراز خشنودی از کیفیت جامعه فرهیخته ایرانی در 
کشورهای خارجی تاکید کرد: عالقه هموطنان به حفظ هویت ایرانی و 
عالقه به ارتباط با سرزمین مادری بارز است و دولت تالش می کند با 
نهایی کردن و تصویب قانون جامع ایرانیان در مجلس شورای اسالمی 

در این مسیر حرکت کند.  
وزیر امور خارجه از نقش ایرانیان مقیم ارمنستان در توسعه روابط با 

این کشور تشکر کرد.

هوشمندی ایران باعث تقویت روابط دوجانبه شده است
جمع  در  هم  ارمنستان  در  ایران  سفیر  ظهوری«  بدخشان  »عباس 
در  خود  همکاران  تالش  از  قدردانی  ضمن  ارمنستان  مقیم  ایرانیان 
سفارت جمهوری اسالمی ایران در ایروان، تصریح کرد: علی رغم کمبود 
نیرویی که در بخش رایزنی داریم، امیدواریم بتوانیم مدارس زبان های 

فارسی تعطیل شده را با بودجه کافی بار دیگر راه اندازی کنیم.  
ظهوری با اشاره به تحوالت پیچیده سیاسی در قفقاز جنوبی، تصریح 
هوشمندانه جمهوری  و  درست  سیاست  کامل،  اشراف  دلیل  به  کرد: 
اسالمی، شاهد اتفاقات خوب در روابط تهران و ایروان هستیم و این 

بصیرت باعث رشد و تقویت کشورهای همسایه شده است.

پیام ایران به آمریکا: باید موارد اتهامی آژانس علیه برنامه 
هسته ای ایران حل و فصل شود

وی توضیح داد: سه روز پیش پیامی از آمریکا دریافت کردیم و به آنها 
گفتیم که باید موارد اتهامی آژانس علیه برنامه هسته ای ایران حل و 
فصل شود و حاضر نیستیم توافقی انجام دهیم و آژانس مثل استخوان 

الی زخم مانده بخواهد از مسیر سیاسی به ایران فشار وارد کنند.

وزیر امورخارجه با طرح این پرسش که چه کسی باور می کند که فوت 
یک دختر ایرانی  امریکا و اروپا را متاثر کند؟ گفت: زنان در ایران در 
مسیر پیشرفت هستند و گام های خوبی برداشته شده است اما بخشی 
ایرانی است و  تاثر و احساسات  از  افتاد ناشی  اتفاق  ایران  از آنچه در 
بخشی دیگری به دلیل اقدامات آشوبگران بود که با سالح وارد شدند و 
به پلیس شلیک کردند. اینگونه اقدامات پیش از این هم در ایران سابقه 
داشت و برخی از اعضای حزب کومله در سال ۶0 در ایران جنایتهای 

زیادی مرتکب شدند.  
وی ادامه داد: در جریان آشوب ها اعتراضات و احساسات عاطفی مردم 
منحرف و سالح وارد آن شد و برخی به شهادت رسیدند که این موضوع 

را هیچ نظامی نمی پذیرد.
با  که  هستند  این  دنبال  به  هم  برخی  اینکه  بیان  با  امیرعبداللهیان 
این اتفاقات ایران را وادار به مذاکرات و امتیاز دادن کنند که چنین 

موضوعی رخ نداده و نخواهد داد.

پس از ورود مهسا امینی به بیمارستان کسری، دو عنصر 
امنیتی در بیمارستان مستقر شدند

وزیر امور خارجه گفت: مرگ مهسا همه را متاثر کرد، رئیس جمهور 
در همان ابتدای حادثه با پدر او صحبت کرد و پدر مهسا اعالم کرد که 
غده هیپوفیز وی را چند سال پیش برداشتند، پرونده های ایشان آمد 
و دکتری که او را عمل کرده بود، آن را اعالم کرد. 1۵ دقیقه پس از 
ورود مهسا امینی به بیمارستان کسری، دو عنصر امنیتی در بیمارستان 

مستقر شدند و هدایت از همان لحظه شروع شد.

از اغتشاشات به دنبال امتیازگیری در مذاکرات هستند
امیرعبداللهیان ادامه داد: در گفتگو با مسئول سیاست خارجی اتحادیه 
اروپا گفتم که چگونه است که در فرانسه و درباره خشونت و سرکوب 
که  کند  می  اعالم  ایران  به  اروپا  اما  شود  می  سکوت  زردها  جلیقه 
اعتراضاتی که به سوی اغتشاشات سوق داده می شود، جمهوری  در 

اسالمی اجازه دهد هرکس هرکاری می خواهد، انجام دهد.
دارد،  پرده هایی  این موضوع پشت  براینکه  تاکید  با  امور خارجه  وزیر 
تصریح کرد: طرف غربی به دنبال این است که با بهم ریختگی اوضاع 
در ایران، به آنها امتیازی داده و از خطوط قرمز خود عبور کنیم. اما 
هیچ اتفاق خاصی در ایران رخ نداده و آنچه در فضای مجازی جریان 

دارد، وضعیت بزرگنمایی شده است.  
وی تاکید کرد: البته احساسات و عواطف مردم محترم است و وضعیت 
قوه  سوی  از  اسالمی  جمهوری  در  امینی  مهسا  برای  آمده  وجود  به 
قضائیه و رئیس جمهور به صورت جدی و با سرعت و دقت پیگیری 

می شود.
دشمنان  که  می دهد  نشان  فاکتورها  براینکه  تاکید  با  امیرعبداللهیان 
دشنان  کرد:  تصریح  شوند؛  ایران  پیشرفت  و  ثبات  مانع  می خواهند 
در داخل و خارج ایران، با یک فیلم و جمله و سخن تالش می کنند، 
التهاب در داخل ایران را القا کنند اما من اطمینان می دهم، جمهوری 
اسالمی ایران اجازه نخواهد داد، یک کانال تلویزیونی که با پول یک 
التهاب  ایران  داخل  در  شود،  می  اداره  لندن  حمایت  و  عربی  کشور 

ایجاد کند.

امیرعبداللهیان:

 رفتار آمریکا ریاکارانه است/ دنبال ژست رسانه ای هستند
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سرانه ورزشی روستایی کهگیلویه 
وبویراحمد به یک مترمربع رسید

گفت  وبویراحمد  کهگیلویه  جوانان  و  ورزش  مدیرکل 
از ۹۹  استان  در  روستایی  مناطق  ورزشی  فضای  :سرانه 
سانتی متر مربع به یک متر و یک صدم متر مربع در دولت 

سیزدهم افزایش یافته است .
عین اهلل دهقان روز یکشنبه در حاشیه افتتاح زمین چمن 
تربیت  هفته  افزود:  دهدشت  اکبرآباد  شهرک  مصنوعی 
استان  روستایی  مناطق  در  ورزشی  طرح  هشت  بدنی 

کهگیلویه و بویراحمد  به بهره برداری می رسد .
مساحت  با  طرح  تعداد  این  اجرای  برای  داد  ادامه  وی 
هشت هزار و ۵00 متر مربع ، 14 میلیارد تومان اعتبار 
نفت   وزارت  خاص  هدایای  و   استانی  اعتبارات  محل  از 

هزینه شده است.
توسعه  به  ای  ویژه  نگاه  وی تصریح کرد دولت سیزدهم 
ورزش در مناطق روستایی دارد و به همین دلیل با هدف 
این  تمامی  روستایی  ورزش  توسعه  و  زدایی  محرومیت 

طرح ها در مناطق روستایی افتتاح می شود.
دهقان گفت:  چمن مصنوعی شهرک اکبرآباد شهرستان 
کهگیلویه در زمینی به مساحت هزار و ۵00 متر مربع  با 
یک میلیارد و 1۲۵ میلیون تومان اعتبار از محل تامین 
اعتبار هدایای خاص شرکت ملی نفت ایران در کوتاه ترین 

زمان ممکن ساخته شد.
 1۲هزار ورزشکار سازماندهی شده روستایی در کهگیلویه 

و بویراحمد فعال هستند.
براساس آمار اداره کل ورزش و جوانان ، هم اکنون ۲4 
هزار ورزشکار سازمان یافته در مناطق مختلف این استان 
فعال هستند . 4۶ درصد از ورزشکاران سازمان یافته این 

استان معادل 11 هزار نفر را بانوان  تشکیل می دهند.
 11۳ پروژه عمرانی ورزش در مناطق مختلف این استان 
در دست اجراست که تکمیل این طرح های ورزشی نقش 
مهمی در رشد و توسعه ورزش این استان خواهد داشت.

طرح تولید دانش بنیان در 
دیمزارهای استان اجرا می شود

بویراحمد  و  کهگیلویه  کشاورزی  جهاد  سازمان  رئیس 
گفت: با توجه به روش های دانش بنیان و نفوذ علم در 
هزار  در ۶0  بنیان  دانش  تولید  دیم، طرح جهش  تولید 
علی  سید  شود.  می  اجرا  استان  دیمزارهای  از  هکتار 
جدید  نگرش  با  جدید  سال  داشت:  اظهار  پور  معتمدی 
در حوزه کشاورزی آغاز شده و طرح ویژه ای به نام دانش 
انجام  در حال  استان  دیمزارهای  در  تولید  بنیان جهش 
هکتار  هزار   ۳0 حدود  گذشته  سال  افزود:  وی  است. 
برابر   ۲ به  امسال  تعهد  این  و  است  بوده  استان  سهمیه 
پیدا کرده است. رئیس سازمان جهاد کشاورزی  افزایش 
کهگیلویه و بویراحمد تصریح کرد: این طرح میزان تولید 
و  مراحل  شامل  و  دهد  می  افزایش  را  سطح  واحد  در 
روش های مختلفی همچون به زراعی است. معتمدی پور 
عنوان کرد: کشاورزان استان در این رابطه آموزش داده 
شد.  خواهد  ها  آن  به  بالعوض  های  کمک  و  شوند  می 
وی ادامه داد: سطح زیر کشت آبی کهگیلویه و بویراحمد 
بر اساس  ۳۵ هزار هکتار و دیم 1۳۲ هزار هکتار است. 
آمار جهاد کشاورزی استان عملکرد سایر محصوالت طرح 
نشان می  را  افزایش چشمگیری  اراضی شاهد  به  نسبت 
افزایش درآمد  و  تولید محصوالت زراعی  افزایش  و  دهد 

کشاورزان از اهداف اجرای این طرح است.

فعالیت های عمرانی بنیاد مسکن 
نباید رنگ و بوی سیاسی بگیرد

معاون پشتیبانی و هماهنگی امور استان های بنیاد مسکن 
انقالب اسالمی کشور می گوید: فعالیت های عمرانی بنیاد 
نباید رنگ و بوی سیاسی بگیرد زیرا حیات خلوت هیچ 
گروهی نیست. فرهاد باقرپور در آیین افتتاح و همچنین 
بازدید از پروژه های بنیاد مسکن گچساران اظهار داشت: 
هیچ  و  است  مردم  برای  زمینه ها  تمام  در  نظام  خدمات 
باید  بیان کرد:  نیست. وی  آنها  بر روی دوش  نیز  منتی 
مسئولیت های خود را به خوبی انجام دهیم،بنیاد مسکن 
انقالبی است که تالش می کند مانند یک نخ  نهاد  یک 
ارائه دهد.  مردم  به  و  را هماهنگ کرده  تسبیح خدمات 
بنیاد بهره  از فعالیت های  نباید  اینکه  بر  تاکید  با  باقرپور 
است،  مردم  برای  کار  ما  وظیفه  شود،  سیاسی  برداری 
 ۲0 باالی  روستای  هزار   40 هادی  طرح  تهیه  افزود:  
خانوار در کشور انجام شد و تاکنون در بیش از ۵۶ درصد 
از روستاهای کشور طرح هادی اجرا شده است.  باقرپور 
یکهزار  بر  افزون  اعتباری  گذشته  سال  در  کرد:  عنوان 
روستایی  معابر  قیر  و  آسفالت  به  تومان  میلیارد   ۳00 و 
 ۳ از  بیش  به  اعتبار  این  امسال  که  شد  داده  اختصاص 
هزار میلیارد تومان رسیده و با افزایش این اعتبار سهمیه 

استانها نیز در این راستا افزایش خواهد یافت.

رئیس اداره تعزیرات حکومتی گچساران:

تعزیرات گچساران متخلفان را بیش از 
۱۸۳ میلیارد ریال جریمه کرد

محکومان  گفت:  گچساران  حکومتی  تعزیرات  اداره  رئیس   
متخلف این شهرستان در بخش های کاال و خدمات، قاچاق 
کاال و ارز و بهداشت و درمان امسال بیش از 1۸۳ میلیارد و 

۳۵۵ میلیون ریال جریمه شدند.
علی گشتاسبی افزود: یکهزارو ۸۳۵ پرونده تخلف در بخش 
شهرستان  این  حکومتی  تعزیرات  وارد  امسال  مختلف  های 

شده است که یکهزارو ۸1۵ پرونده آن مختومه شد.
گشتاسبی بیان کرد: ۳۲0 فقره پرونده قاچاق کاال از سوی 
شهرستان  این  حکومتی  تعزیرات  به  انتظامی  فرماندهی 
ارجاع شد و در این زمینه متخلفان کاال و ارز 10۵ میلیاردو 

۳۸7میلیون و ۸۹۹هزار و ۶74 ریال جریمه شدند.
در  کاال  قاچاق  بخش  در  مختومه  های  پرونده  تعداد  وی  
بخش  کرد:  ابراز  و  کرد  اعالم  فقره   ۳04 را  شهرستان  این 
مواد  را  شهرستان  این  در  کشف شده  قاچاق  کاالهای  اعظم 
تشکیل  غذایی  مواد  و  پوشاک  لوازم خانگی،  آشامیدنی، 

می دهد.
مستلزم  ایرانی  کاالی  از  حمایت  داشت:  اظهار  گشتاسبی 
مبارزه با پدیده قاچاق کاال و ترویج فرهنگ صحیح و اصولی 

کاالی ایرانی است.
همچنین  گفت:  گچساران  حکومتی  تعزیرات  اداره  رئیس 
امسال بیش از یکهزارو ۵0۳ پرونده مربوط به بازاریان متخلف 
گچساران از سوی اداره صنعت، معدن و تجارت و اتاق اصناف 
تعیین  از  ارسال و پس  تعزیرات حکومتی  به  این شهرستان 
مختومه  تخلف صنفی  میزان  و  نوع  اساس  بر  نقدی  جریمه 

شدند.
گشتاسبی با بیان اینکه این تعداد متخلف بیش از 77 میلیارد 
تخلف های  عمده  گفت:  شدند  جریمه  ریال  میلیون   74۹ و 
صنفی در گچساران  شامل گران فروشی و درج نکردن قیمت 
و بیشترین متخلفان این شهرستان نیز فروشندگان کاالهای 

اساسی و توزیعی است.
وی افزود: از این تعداد پرونده وارده در بخش کاال و خدمات 
به تعزیرات حکومتی شهرستان بیش از یکهزارو 4۹۹ مورد 

مختومه شدند.
رئیس اداره تعزیرات حکومتی گچساران تصریح کرد: امسال 
بیش از 1۲ پرونده بهداشتی وارد تعزیرات حکومتی شد که 

این تعداد متخلف بیش از ۲1۹ میلیارد ریال جریمه شدند.
گشتاسبی تصریح کرد: حمایت از تولید داخلی و نظارت بر 
کاالهای سالمت  محور از موضوعات مهم مورد پی گیری اداره 

تعزیرات حکومتی این شهرستان است.
وی ابراز کرد: تعزیرات حکومتی بر روند تولید تا توزیع کاال 
نظارت دارد و تمام تالش خود را می کند تا کاالهای سالم، 

استاندارد و بهداشتی به دست مردم برسد.

ریالی از اعتبارات پروژه های
 آب و خاک استان تخصیص نیافت

جهاد  سازمان  مهندسی  و  فنی  امور  و  آب وخاک  مدیر 
اعتبارات  از  ریالی  گفت:  بویراحمد  و  کهگیلویه  کشاورزی 

تکمیل پروژه های آب و خاک استان تخصیص نیافته است.
برنامه  شورای  در  امسال  داشت:  اظهار  نژاد،  ویسی  محمد 
برای  اعتبار  ریال  میلیارد  بویراحمد 700  و  ریزی کهگیلویه 
تکمیل طرح های حوزه آب و خاک این استان تصویب شده 

اما هنوز این اعتبار تخصیص نیافته است.
این  اینکه10 طرح بزرگ حوزه آب و خاک  به  اشاره  با  وی 
استان در انتظار تزریق و تخصیص اعتبار است، عنوان کرد: 
مهمترین  از  فیزیکی  پیشرفت  درصد   70 با  آباد  ایلی  سد 
برداری  بهره  با  که  بوده  استان  و خاک  آب  طرح های حوزه 
از آن 4۵0هکتار زمین کشاورزی در شهرستان بهمئی تامین 

آب خواهد شد.
سد  بدنه  همچون  بخش هایی  تاکنون  کرد:  ابراز  نژاد  ویسی 
یک  همچنین  و  تکمیل  پمپاژ  ایستگاه  ساختمان  احداث، 
امور فنی  انتقال آن اجرا شده است. مدیر آب وخاک و  خط 
و مهندسی سازمان جهاد کشاورزی کهگیلویه و بویراحمد با 
جزو  بهمئی  شهرستان  آباد  ایلی  خاکی  سد  اینکه  یادآوری 
کرد:  تاکید  است  استان  به  جمهور  رییس  سفر  مصوبات 
منطقه  این  کشاورزان  معیشت  بهبود  به  طرح  این  تکمیل 

کمک شایانی می کند.
خاکی  سد  درصدی   ۶۵ فیزیکی  پیشرفت  به  اشاره  با  وی 
هکتار   ۳۵0 سد،  این  از  برداری  بهره  با  کرد:  بیان  کوهبرد 
ویسی  شد.  خواهد  آبیاری  دست  پایین  کشاورزی  اراضی  از 
از این طرح عالوه بر توسعه  ابراز داشت:با بهره برداری  نژاد 
نیز  را  منطقه  گردشگری  رونق  زمینه  می توان  کشاورزی 
فراهم کرد. وی تاکید کرد: طرح های پمپاژ آب احمد غریب 
سمرون،دیوار حفاظتی مختار،ایستگاه پمپاژ دشت بن لنده و 
ایستگاه پمپاژ بن زرد شهرستان دنا از دیگر طرح های در حال 

اجرای آب و خاک استان است.

۳۵۰ میلیارد تومان تسهیالت اشتغالزایی 
در کهگیلویه وبویراحمد پرداخت شد

 معاون اشتغال اداره کل تعاون، کارو رفاه اجتماعی کهگیلویه 
و بویراحمد گفت: ۳۵0 میلیارد تومان تسهیالت اشتغالزایی 

طی یکسال اخیر در این استان پرداخت شده است.
ساعد عنبری اظهار داشت: این تسهیالت به چهارهزارو 1۵۸ 

طرح مشاغل روستایی ، عشایری و خانگی پرداخت شد.
کنندگان  دریافت  تعهدات  بر  ها  نظارت  تشدید  از  وی 
تسهیالت اشتغال خبر داد و گفت: متقاضیان سه ماه فرصت 

دارند که تعهدات ایجاد شده تسهیالت را عملی کنند.
عنبری ادامه داد: در غیر این صورت بر اساس قانون و ضوابط 
بانکی با متخلفان برخورد خواهد شد. وی اظهار کرد:  هرگونه 
اعطای مشوق و تسهیالت اشتغالزایی با هدف و رویکرد ایجاد 
اشتغال، رونق تولید است و باید از پول پاشی های غیرهدفمند 
و بدون برنامه جلوگیری کرد. در فصل تابستان، با توجه به 
به  از ۹.1  بیکاری استان  فعال شدن پروژه های عمرانی نرخ 
۸.7 درصد کاهش یافت. ضعف زیرساخت های ارتباطی، توزیع 
نامتوازن جمعیت و افزایش روزانه جمعیت یاسوج، باال بودن 
مصارف نسبت به منابع بانکی، عدم سرمایه گذاری شرکت های 
مادر تخصصی در استان و غیرفعال بودن واحدهای صنعتی از 
چالش های پیش رو برای رشد اقتصادی کهگیلویه و بویراحمد 

بشمار می رود.

حمایت  با  داروئی  گیاهان  کشت  توسعه 
لنده  محروم  شهرستان  در  علوی  بنیاد 
بویراحمد  و  کهگیلویه  استان  توابع  از 
توجهی  قابل  رشد  از  اخیر  یکسال  در 
در  صنعت  این  توسعه  و  بوده  برخوردار 
لنده زمینه اشتغالزای و درآمدزایی خوبی 

را برای جوانان فراهم کرده است.
و  گرمسیری  ای،  کوهپایه  شهرستان   
از  لنده  شهر  مرکزیت  به  لنده  قدیمی 
و  کهگیلویه  گانه  هشت  شهرستان های 
افزون  جمعیتی  با  است.لنده  بویراحمد 
 ۲70 حدود  فاصله  در  نفر  هزار   ۲۳ بر 
واقع  استان  این  مرکز  یاسوج  کیلومتری 

شده است.
ظرفیت های  وجود  با  لنده  شهرستان 
از  فراوان  آبی  منابع  و  نفت  تولید  بالقوه، 
توسعه  از  به سایر مناطق همجوار  نسبت 

نیافتگی رنج می برد.
منابع  دریافتند  وقتی  استانی  مسئوالن 
موجود تکافوی محرومیت زدایی از لنده را 
نمی کند دست به دامن یکی از بزرگترین 

بنیادهای اقتصادی کشور شدند.
پیگیری مسئوالن استانی جواب داد و در 
با حضور محمد سعیدی کیا،  شهریور ۹7 
رئیس سازمان بنیاد مستضعفان کشور در 
و  کهگیلویه  استان  اداری  نشست شورای 
بویراحمد شهرستان لنده به عنوان دومین 
توسط  زدایی  محرومیت  پایلوت  منطقه 

بنیاد مستضعفان کشور انتخاب شد.
توانمندسازی  روش  با  زدایی  محرومیت 
و  هدایت  حمایت،  به  اتکا  با  مردم 
دولت  و  بنیاد  این  توسط  امور  بر  نظارت 
و  است  بنیاد  این  کاری  اولویت های  از 
عنوان  به  لنده  شهرستان  اساس،  این  بر 
دومین پایلوت محرومیت زدایی و توسعه 

اقتصادی در کشور انتخاب شد.

گیاهان داروئی نسخه شفا بخش 
محرومیت لنده

بیشتر  در  دارویی  گیاهان  کشت  توسعه 
عالوه   محروم  مناطق  بخصوص  مناطق 
پایداری اشتغال و درآمدزایی می تواند  بر 
این  برای حضور سرمایه گذاران  تشویقی 

بخش نیز باشد.
گذشته  از  دارویی  گیاهان   از  استفاده 
به  توجه  با  امروزه  و  بوده  تاکنون  مرسوم  
حمایت دولت و نهادهای مختلف به یک 
در  و  اشتغال  توسعه  برای  مهم  ظرفیت 
تبدیل شده  محروم   مناطق  در  آمدزایی 

است.
کشاورزی  جهاد  همکاری  با  علوی  بنیاد 
لنده  شهرستان  هوای  و  آب  به  توجه  با 
کنار  در  حاصلخیز  های  زمین  وجود  و 
کشت  توسعه  جن  و  مارون  رودخانه  دو 

گیاهان داروئی را آغاز کرد.
بر اساس نظریه کارشناسان اقلیم و آب و 
هوای گرمسیری مخصوص در شهرستان 
بهترین  عنوان  به  را  سرزمین  این  لنده 
مکان برای پرورش و کشت باکیفیت ترین 

گیاهان دارویی تبدیل کرده است.
از  مارون  و  جن  پرآب  رودخانه  دو  عبور 
ظرفیتی  لنده  شهرستان  روستاهای  کنار 
راستای  در  آن  از  علوی  بنیاد  که  بود 

توسعه اشتغال استفاده کرد.
همکاری  با  علوی  بنیاد  اخیر  سا   ۲ طی 
کارشناسان خود زمین های خشک را زیر 
زمینه  و  برد  داروئی  گیاهان  انواع  کشت 
توسعه و محرومیت زدایی شهرستان لنده 

را فراهم کرد.
ایده چند جوان در نهاد پیشرفت و آبادانی 
گیاهان  کشت  توسعه  در  علوی  بنیاد 
داروئی در لنده امروز فرصت اشتغال زایی 
لنده  بزرگ  و  کوچک  روستاهای  در  را 
برای مردم این منطقه محروم فراهم کرده 
کشت  پایلود  شهرستان  این  که  نوعی  به 

گیاهان داروئی را یدک می کشد.

راه اندازی اولین مرکز تخصصی 
کشت گیاهان داروئی در لنده

دارویی  گیاهان  بخش  مسئول  کارشناس 
نهاد آبادانی و پیشرفت لنده در این رابطه 
گفت:  این نهاد با بررسی های تخصصی 
مرکز  اولین  لنده   مختلف  مناطق  خاک 
هفت  دارویی  گیاهان  تخصصی  خدمات 
چشمه برای اشتغالزایی جوانان راه اندازی 
کرد. مصدق رضایی بیان کرد: کارشناسان 
بنیاد با  راه اندازی کارگاه های آموزشی، 
ارائه تسهیالت مالی، توزیع کود و سموم 
محصوالت  تضمینی  خرید  و  ای  یارانه 
زمینه اشتغالزایی در مناطق و روستاهای 

محروم لنده را آغاز کرد.
وی اظهار کرد: با حمایت های تسهیالتی، 
و  ها  بازدید  ای،  یارانه  سموم  کود  ارائه 
و  کشاورزان  برای  آموزشی  های  دوره 
در  نفر   110 اکنون  هم  تضمینی  خرید 
شهرستان لنده در کاشت گیاهان دارویی 

مشارکت دارند.
های  گروه  اندازی  راه  به  اشاره  با  رضایی 

روستایی  و  شهری  مناطق  در  کارگری 
مزارع  اخیر  یکسال  طی  کرد:  تصریح 
گیاهان داروئی لنده به الگویی برای دیگر 

مناطق تبدیل شده است.

راه اندازی سایت
 دهکده ی گیاهان داروئی

لنده  پیشرفت  و  آبادانی  نهاد  کارشناس 
نفر سرمایه گذار در  افزود: در کنار 110 
بخش گیاهان دارویی فضای کسب و کار 

برای دیگر شهروندان نیز مهیا شد .
رضایی تصریح کرد: با بررسی های انجام 
شده هر کشاورز به تناسب از 70 تا110 
فروش  محل  از  سال  در  تومان  میلیون 

گیاهان دارویی درآمد دارد.
گیاهان  دهکده  سایت  اندازی  راه  به  وی 
این  روستاهای  از  یکی  در  داروئی 
شهرستان اشاره کرد و گفت: این دهکده 
و  متفاوت  های  گونه  کاشت  راستای  در 

درآمدزا داروئی برنامه ریزی خواهد کرد.
گیاهانی  اکنون  هم  کرد:  تصریح  رضایی 
گلی،  مریم  باغی،  آویشن  رزماری،  چون 
لنده  مزارع  در  ترش  چای  و  بادرنجبویه 

کشت می شوند.

وی گفت:  در سال 1400 قریب به ۲۵ تن 
انواع گیاهان دارویی در لنده برداشت و در 
سال جاری نیز یک میلیون نشا انواع گیاه 
تحویل  به کشاورزان  برای کاشت  داروئی 

داده شد.
با محمد کریم پور کشاورز تحت حمایت 
لنده  ایدنک  روستای  ساکن  علوی  بنیاد 
توسعه  شاهد  نزدیک  از  تا  شدیم  همراه 

کشت گیاهان داروئی وی باشیم.
و  سرسبزی  روستا،   به  شدن  نزدیک  با 
فضای خاصی  داروئی  گیاهان  معطر  بوی 
به روستا بخشیده بود. کریم پور با اشاره 
تسهیالت  پرداخت  در  بنیاد  حمایت  به 
بنیاد  کارشناسان  گوید:   می  اشتغالزایی 
تا  کشت  زمان  از  جانبه  همه  حمایت 

برداشت از کشاورز دارند.
وی ارائه آموزش های همه جانبه و خرید 
تضمینی محصوالت داروئی از سوی بنیاد 
استقبال  گفت:  و  دانست  مهم  بسیار  را 
حال  در  روز  به  روز  طرح  این  از  جوانان 

افزایش است.
از  نفر   ۸ از  بیش  کرد:  اضافه  پور  کریم 
تولید  اهالی روستا و خانواده در کشت و 

گیاهان داروئی همکاری دارند.

کشت گیاهان داروئی در ۱۸۰ هکتار 
کشت  از  لنده   کشاورزی  جهاد  رئیس 
بیش از 1۸0 هکتار انواع گیاهان دارویی 
در این شهرستان خبر داد و گفت: از این 
حمایتی  تسهیالت  با  هکتار   ۵4 میزان 
جهاد کشاورزی و مابقی از محل اعتبارات 

بنیاد علوی پرداخت شده است.
از  یکی  گفت:  نژاد  همتی  اهلل  حکمت 
تولید  و  تهیه  بحث  در  مهم  محورهای 
انواع گیاهان دارویی این شهرستان تامین 

زنجیره دارویی استان و کشور است.
بسیار  های  ظرفیت  لنده  کرد:  بیان  وی 
گیاهان  کشت  توسعه  راستای  در  خوبی 
داروئی دارد که با حمایت های بنیاد این 

ظرفیت ها در حال شکوفایی است.
سالیان  طی  کرد:  تصریح  نژاد  همتی 
تسهیالت  اعطای  با  علوی  بنیاد  اخیر 
اشتغالزایی  توسعه  بر  عالوه  قیمت  ارزان 
فراگیر در راستای افزایش سطح بهره وری 
گیاهان دارویی نیز نقش مهمی ایفا کرده 
شده  کشت  داروئی  گیاهان  وی  است.  
شیرازی،  آویشن  فلفلی،  نعناع  شامل  را 
رزماری، موسیر، کرفس، چای ترش، زیره 

سیاه دانه وگلرنگ اعالم کرد.
همتی نژاد تصریح کرد: با همکاری بنیاد 
داروئی  گیاهان  تضمینی  خرید  در  علوی 
کشاورزان هیچ گونه مشکلی در این راستا 

ندارند.

پرداخت تسهیالت ۵ میلیاردی 
کشت گیاهان داروئی

بنیاد  پیشرفت  و  آبادانی  نهاد  مسئول 
علوی لنده گفت: بنیاد علوی در کنار دیگر 
خدمات محرومیت زدایی خود تاکنون ۵ 
متقاضیان  به  تسهیالت  تومان  میلیارد 
کشت گیاهان داروئی پرداخت کرده است.

علی نیکبخت عبور رودخانه مارون از کنار 
دشت های حاصلخیز لنده را یک ظرفیت 
و  دانست  لنده  کشاورزی  توسعه  برای 
افزود: با توجه به کمبود آب کشت گیاهان 
داروئی در مقیاس کوچک انجام می شود.

از  هکتار   ۵00 به  آبرسانی  طرح  وی   
را پروژه  لنده  اراضی کشاورزی دشت بن 
ای توسعه محور دانست و اضافه کرد: فاز 
نخست این طرح با مشارکت 1۵ میلیارد 

تومانی بنیاد روند اجرایی خوبی دارد.
نیکبخت تصریح کرد: با بهره برداری از این 
طرح شاهد رونق توسعه بخش کشاورزی 

در حوزه های مختلف خواهیم بود.

لنده ظرفیت قطب گیاهان داروئی 
کشور را دارد

با اشاره به برگزاری اولین  فرماندار لنده  
کهگیلویه  داروئی  گیاهان  ملی  همایش 
وبویراحمد در این شهرستان گفت: توجه 
محرومیت  برای  پیشرفت  و  توسعه  به 
مورد  همایش  این  در  لنده   از  زدایی 
یکی  دانش  جالل  بود.  مسئوالن  تاکید 
ضعیف  را  استان  در  مهم  های  چالش  از 
بودن فرهنگ کار  دانست و افزود: تالش 
دستگاه  جانبه  همه  مشارکت  و  جهادی 
ها نقش مهمی در این راستا دارد. وی بر 
از  توجه به توسعه و تقویت چرخه تولید 
سوی مسئوالن تاکید کرد و افزود: افزایش 
بهره وری از کشت گیاهان داروئی در لنده 
دور از انتظار نیست. دانش تصریح کرد: در 
صورت همکاری همه نهادها در یک بازده 
زمانی ۵ ساله لنده ظرفیت تبدیل شدن به 

قطب تولید گیاهان دارویی ایران را دارد.

در شهرستان لنده ؛

گیاهان دارویی نسخه شفا بخش محرومیت

 مدیر کل سازمان صنعت، معدن و تجارت کهگیلویه 
به  تاکنون  امسال  ابتدای  از  گفت:  بویراحمد  و 
به  رسیدگی  و  استان  نانوایی های  از  بازرسی  دنبال 
شکایت های مردمی، نانوایی های متخلف 10 میلیارد 

و 74۶میلیون ریال جریمه شدند.
کریم روزبهان افزود: از ابتدای امسال تاکنون بیش از 
چهار هزار و 4۵0 مورد بازرسی از واحدهای نانوایی 
استان  در قالب گشت مشترک  در استان انجام  شد 

که منجر به تشکیل ۳11 پرونده تخلف شده است.
نان  و  آرد  حوزه  در  تخلفات  بیشتر  کرد:  بیان  وی 

و  کم فروشی  نامه،  نرخ  نکردن  نصب  به  مربوط 
گرانفروشی بوده است.

روزبهان تصریح کرد: به رغم اینکه مسئولیت نظارت 
مستقیم حوزه آرد و نان و نانوایی ها از اوایل نیمه دوم 
سال گذشته برعهده جهاد کشاورزی است، در عین 
در  سازمان  این  بازرسان  موجود  شرایط  به  بنا  حال 
کنار همکاران جهاد کشاورزی نظارت بر این حوزه را 

نیز انجام می دهند.
مدیرکل سازمان صنعت، معدن و تجارت کهگیلویه و 
بویراحمد ادامه داد: تعداد تخلفات انجام شده از سوی 

این نانوایی ها بیش از ۳۳4 مورد بوده است.
روزبهان اظهار داشت: این در حالی است که در مدت 
از  بازرسی  مشابه سال گذشته سه هزارو ۵۸4 فقره 
این  در  که  انجام شده  استان  این  نانوایی  واحدهای 

زمینه ۲۸۶ پرونده تشکیل شد.
تجارت کهگیلویه  و  مدیرکل سازمان صنعت، معدن 

 ۵۹7 و  هزار   ۶۵ از  بیش  امسال  گفت:  بویراحمد  و 
بازرسی از اصناف این استان انجام شد.

قاچاق  کاالی  قلم   ۵00 هزارو   ۳۲ کرد:  ابراز  وی    
امسال در این استان کشف شد در حالی که در مدت 

مشابه سال گذشته پنج هزارو ۵17 قلم بوده است.
این میزان کاالی  روزبهان تصریح کرد: ارزش ریالی 
قاچاق کشف شده از اصناف این استان 1۸7 میلیون 

و ۵70 هزار ریال است.
وی  اظهار داشت: امسال بیش از ۲ هزار  و ۵۳7 مورد 
این استان  در زمینه قاچاق کاال  از اصناف  بازرسی 

انجام شد که در این زمینه ۳4 پرونده تشکیل شد.
تعداد  که  است  حالی  در  این  داد:   ادامه  روزبهان 
بازرسی ها در مدت مشابه سال گذشته۲ هزارو ۲7۵ 
زمینه  این  در  کاال  قاچاق  پرونده   1۵ و  بوده  مورد 

تشکیل شد.
روزبهان بیان کرد:  تعداد تماس های مردمی با تلفن 

1۲4 این استان امسال ۲هزار مورد بوده است.
شکایت   10۶ مدت  این  در  همچنین  گفت:  وی 
بصورت حضوری و ۵1۲ مورد کتبی به ستاد خبری 
حوزه اداره مشارکت های مردمی و شکایات گزارش 
شده که از این تعداد گزارش ها ۲۹7  واحد صنفی 

متخلف شناسایی شد.
روزبهان ابراز کرد: مردم می توانند در صورت مشاهده 
و درج  از جمله گران فروشی  هرگونه تخلف صنفی 
نکردن قیمت، مراتب را با تلفن 1۲4 به اداره بازرسی 

گزارش دهند.
مدیر کل سازمان صنعت، معدن و تجارت کهگیلویه 
و  بر سیستم عرضه  نظارت  افزود: طرح  بویراحمد  و 
تقاضا در بازار این استان در طول سال به طور جدی 

و مستمر ادامه دارد.

جریمه میلیاردی برای 
نانوایی های متخلف 

در کهگیلویه و بویراحمد

گورستان  در  جدید  فصل  کاوش های 
و  کهگیلویه  استان  در  »ده پایین« 
بویراحمد تایید کرد که از 4۵00 تا ۲۶۵0 
گورستان  این  در  مردگان  پیش،  سال 
آثار  قدمت  همچنین  می شدند.  تدفین 
برخی  عمق  که  گورها  این  از  یافته شده 
به دوره عیالم  پنج متر است،  تا  از آن ها 
می رسد. گورستان ده پایین )ده دومن( در 
شهرستان دنا از توابع استان کهگیلویه و 
بویراحمد واقع شده و تا کنون چهار فصل 
کاوش نجات بخشی در این گورستان انجام 
شده است. این گورستان با آب گیری سد 
شد.  خواهد  غرق  کامل  طور  به  خرسان 

کاوش ها  تکمیل  تا  شده  گفته  هرچند 
نخواهد  داده  آب گیری سد  برای  مجوزی 
هیأت  سرپرست  ـ  ناصری  رضا  شد. 
نیز  ـ  ده پایین  گورستان  باستان شناسی 
پروژۀ  قالب  در  گورستان  این  که  گفته 
در  محوطه های  نجات بخشی  کاوش های 
خطِر پشت سد خرسان در ۵ ترانشه ۵ در 

۵ مورد کاوش قرار گفته است.
کاوش   مهم  اهداف  از  باستان شناس  این 
گورستان  ده پایین، در کنار نجات بخشی و 

نمایاندن آثار باقی مانده تا پیش از آبگیری 
مطلق  و  نسبی  گاه نگاری  ارایه  به  سد 
تدفین  شیوه های  شناخت  گورستان، 
ارتباطات  شناسایی  و  گورها  ساختار  و 
این  مردمان  فرامنطقه ای  و  منطقه ای 
این  در  افزود:  و  کرد  اشاره  گورستان   
فصل، شش گور کالن سنگی مورد کاوش 
قرار گرفت که به دو گونه تقسیم می شوند.

گورهایی  شامل  اول  نوع  کرد:  اضافه  او 
با سنگ های بزرگ و دِر  با پوشش تخت 

ورودی است که بزرگی برخی از آن ها تا 
پنج متر می رسد و نوع دوم از نوع پوشش 
به  سنگ هایی  تخته  که  است  جناغی 
روی  ردیف  چهار  در  جناغ هایی  صورت 

گور را پوشانده اند.
گورها،  درون  یافته های  ناصری،  گفته  به 
شامل بقایای استخوان انسانی و جانوری، 
مرمری،  سنگ  ظروف  سفالی،  ظروف 
مفرغی،  ظروف  صابونی،  سنگ  ظرف 
سرگز مفرغی، تبر مفرغی، خنجر مفرغی، 
ابزار آالت مفرغی و مهره های سنگ عقیق 

است.

شناسایی قبرهای ۵ متری در یک گورستان
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متولد فروردین : گفته شده که عالمت میزان به وجود آورنده تعادل 
امروز  پس  باشد  داشته  حقیقت  گفته  این  اگر  شماست.  دنیای  در 
می توان پیشنهاد جدیدی به شما داد، برای اینکه این عدم توازنی که 
برایتان ایجاد شده به شما اجازه استراحت کردن نمی دهد. در  اخیراً 
یک لحظه شما به سمت موضوعی جدید کشیده می شوید. لحظه بعد 

شما کنار کشیده و از خلوت خود بیرون نمی آیید.
کرده اید  پیدا  را  احساس  این  شما  انیکه  مثل   : اردیبهشت  متولد 
که برنامه های قابل حل شما از کنترلتان خارج شده اند. قطعی کردن 
و  هستید  خوبی  کننده  هدایت  که  می کند  مطمئن  را  شما  مالقاتها 
را  خود  توجه  که  است  بهتر  می فهمید.  خوب  را  دیگران  حرفهای 
معطوف به این کنید که از سوءتفاهم و سوءتعبیر دیگران جلوگیری 

کنید.
متولد خرداد : 

شما به تازگی برای به دست آوردن تمایالت تان راه تان را خیلی دور 
همه  این  برسید  تمایالت تان  به  می توانید  سادگی  به  شما  می کنید 
تالش زیادی الزم نیست.برای اینکه صحبت ها و رفتارهای خودتان را 
به دیگران بقبوالنید، معموال سریع با آنها وارد جنگ می شوید اما بهتر 
است به جای این کار با آنها به صحبت بنشینید زیرا همه افراد از این 
نشان  واکنشی  مقابل شما  نمی باشند و ممکن است در  کارها راضی 

دهند که منجر به نزاع بین شما و آنها شود.
متولد تیر :

هیچ  و  باشید  دیگری  شخص  تابع  که  دارید  تمایل  بیشتر  شما   
مسئولیتی را در زندگی بر دوش نداشته باشید. اما امروز دیگر زمان 
آن فرا رسیده است که شما نیز وارد صحنه اجتماعی شوید و برای 
پیشرفت تان، به تنهایی و بدون اتکا بودن به شخصی گام بردارید، حتی 
اگر کارها را اشتباه انجام دهید. مهم ترین مسئله این موضوع است که 

یاد بگیرید مشکالت تان را خودتان به تنهایی حل کنید.
متولد مرداد : 

تالش های شما برای اینکه امروز همه چیز را با هم داشته باشید کاری 
عبث و بیهوده است، به خاطر اینکه اگر موفق هم شوید باز برای تان 
بر عهده گرفتن این همه کار سخت خواهد بود. این مسئله مانند یک 
بازی کامپیوتری است؛  شما یک کار را در مقطعی به پایان می رسانید 
و سپس آنقدر برایتان پیچیده می شود که باید زمان زیادی برای حل 

مشکالت پس ازآن صرف کنید. 
متولد شهریور :

 امروز به خاطر انجام کارهای بی مقدمه و بدون فکر ممکن است تحت 
فشار و استرس زیادی قرار بگیرید. این کار برخالف طبیعت و اخالق 
شماست . همچنین شما در مقابل واکنش ماه نشان خود ایستادگی 
می کنید. در نهایت ممکن است شما قادر باشید که جلوی خودتان 
را بگیرید اما هنوز می توانید احساس کنید که اگر به دنبال آن نروید 

چیز بسیار مهمی را از دست داده اید.
متولد مهر :

 شما امروز فرصت دارید که خوشی و سالمت در زندگی تان را افزایش 
دهید،  چرا که ونوس، الهه عشق، هم اکنون وارد نشان شما می شود و 
در یک اقدام بی سابقه و نادر برای چهار ماه بعدی در نشان شما منزل 
خواهد کرد. اگر چه این اخبار کامال خوشایندی است، ولی الزم است 
که شما بیشتر درباره کارهایی که برای خوشی ها و لذت های نفسانی 

انجام می دهید فکر کنید.
متولد آبان : 

تمایل شما برای امتحان یک ماجراجویی جدید امروز بسیار شدید تر 
خواهدشد  شدید  آنقدر  لحظه  یک  در  فکر  این  خواهدشد.  ازهمیشه 
خواهد  ممکن  ناممکنی،  هر چیزی  فکرکنید  شما  می شود  باعث  که 
شد و شما می توانید هر جا که دوست دارید بروید. اما بعدا اتفاقی در 
یادآوری می کند که شما  به شما  تان رخ می دهد که  اطراف  محیط 

آزاد نیستید. 
متولد آذر : 

شما فکر می کنید که می دانید با افراد دیگر چگونه رفتار کنید، اما 
احتمال زیادی وجود دارد که سیگنال ها را اشتباه بفهمید. به جای 
بررسی  را  خود  های  فرضیه  کنید،  فکر  کار  نتیجه  به  یکدفعه  اینکه 
کنید. ارتباط برقرار کردن می تواند فاصله ها و سوءتفاهماتی که به 
وجود آمده است را رفع کند. در این صورت حتی اگر اشتباه کنید، 
اگر از اطرافیان تان درخواست کمک کنید آنها خوشحال خواهند شد.

متولد دی : 
امروز اولین کسی هستید که باید کار را رها کنید وبه بازی و تفریح 
بپردازید. به همین دلیل دیگران نمی فهمند چرا امروز اینقدر کار خود 

را خوب و با وجدان انجام می دهید. 

متولد بهمن : 
با وجود اینکه این زمان بسیار مهمی در زندگی شما است، شما دوست 
ندارید براحتی به دیگران اجازه دهید تا آنها برای شما تعریف کنند که 
شما که هستید. ایستادگی کردن برای خودتان ممکن است شخص 

دیگری را بدون اینکه متوجه باشید، ناراحت کند. 
متولد اسفند : 

شما در کار یا حرفه ای مشغول هستید که اصال رضایتی از این کار 
ندارید، به همین دلیل عدم رضایت از شغلتان باعث شده است که شما 
در شرایط بدی قرار بگیرید. احساسات خود را تجزیه و تحلیل کنید، تا 
ببینید مساله ای که مدتی است برای آن اینقدر ناراحت هستید ارزش 

این همه نگرانی و دلسرد شدن از زندگی را دارد؟

۳
فال روز 

وزارت  واگیر  بیماری های  مدیریت  مرکز 
بهداشت، بر تأثیر مثبت پوشاندن دهان و بینی 
با ماسک بر کاهش ابتال به آنفلوانزا تاکید کرد.

وزارت  واگیر  بیماری های  مدیریت  مرکز   
بهداشت با اشاره به این که در راستای مراقبت 
بیماری های  سایر  و  آنفلوانزا  بیماری  کنترل  و 
حساسیت  کاهش  و  تنفسی  شدید  واگیر 
بهداشت  اصول  رعایت  به  نسبت  عمومی 
با  الزم  آمادگی های  ایجاد  عمومی،  و  فردی 
اساسی  کار   ۶ است،  الزامی  سرما  فصل  شروع 
انتشار  و  انتقال  از  پیشگیری  و  کنترل  در 
بیماری های تنفسی، را به این شرح اعالم کرد: 

یا  و  سرفه  هنگام  در  بینی  و  دهان  پوشاندن 
عطسه کردن )ترجیحاً استفاده از ماسک یکبار 
دست ها  مکرر  و  مداوم  شستشوی  مصرف(، 
به طریقه صحیح(،  و  با آب و صابون  )ترجیحاً 
نوشیدن آب و مایعات کافی و استراحت کردن، 
استفاده از داروهای ضد ویروسی در صورتی که 
و  باشید  داشته  پذیری  آسیب  ایمنی  سیستم 
به تشخیص و تجویز پزشک، عدم استفاده  بنا 
داروها  این  بیوتیک؛  آنتی  داروهای  خودسرانه 
بر روی سرماخوردگی و آنفلوانزا و بیماری های 
ویروسی تأثیری ندارند، پرهیز و عدم حضور در 

اماکن عمومی و تجمعات.
وزارت  واگیر  بیماری های  مدیریت  مرکز 
برای  اساسی  راه  هفت  ادامه  در  بهداشت 
سایر  و  آنفلوانزا  بیماری  به  ابتالء  از  جلوگیری 

بیماری های واگیر شدید تنفسی را چنین عنوان 
باالخص  آنفلوانزا  سالیانه  واکسن  دریافت  کرد: 
در  و  پذیر  آسیب  و  حساس  گروه های  در  اگر 
از  دوری  و  اجتناب  دارید،  قرار  خطر  معرض 
هستند  )واگیر(  بیماری  به  مبتال  که  افرادی 
از  پرهیز  و  اجتماعی  گذاری  فاصله  )رعایت 
تماس غیر ضروری(، اجتناب و پرهیز از تماس 
کردن  عفونی  و ضد  از شستشو  )قبل  دست ها 
آنها( با چشم ها، دهان و بینی زیرا ممکن است 
بدن شما  وارد  زا  بیماری  عوامل  این طریق  از 
مداوم  کردن  گندزدایی  و  تمیزکردن  شوند، 
خانه  در  مشترک  سطوح  و  وسایل  مکرر  و 
باالخص زمانی که فرد بیماری در خانه حضور 
)با  دست ها  مکرر  و  مداوم  شستشوی  دارد، 
ضدعفونی  مواد  از  استفاده  یا  و  صابون  و  آب 

محل  هوای  مطلوب  و  مناسب  تهویه  کننده(، 
زندگی و اسکان، پرهیز از تماس بدون حفاظت 
الشه  باالخص  و  حیوانات  سایر  و  پرندگان  با 

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

جدول کلمات متقاطع

گفت وگو

 گفت وگوي »جوان« با همسر شهيد مدافع حرم سيد روح اهلل موسوي 
تا ابد منتظر آمدنش خواهم ماند

  اردوي ملي افغانستان
س��ال 1380با هم ازدواج كرديم و  آن زمان 
من 15سال داشتم. س��يد روح اهلل سنگ كار 
ماهري ب��ود و همواره در پ��ي رزق حالل. در 
سال 1384سيد احس��ان اولين فرزندمان به 
دنيا آمد.  سيد روح اهلل سال 1390براي ديدار 
با فاميل به افغانستان رفت و اين سفر فرصتي 
شد تا به عضويت اردوي ملي افغانستان درآيد. 
تعليمات نظامي و آموزش هاي نظامي را خيلي 
خوب ي��اد گرفت و به ايران بازگش��ت. همان 
زمان بود ك��ه زمزمه هاي درگي��ري داعش و 
تروريس��ت هاي ملحد در عراق و س��وريه به 
گوش مي رس��يد. وقتي از آنجا آمد، گفت من 

مي خواهم به سوريه بروم. 
 اعزام به سوريه 

ابتدا تصور مي ك��ردم ك��ه صحبت هايش از 
رفتن يك شوخي است. پش��ت خط تلفن از 
من پرسيد شما راضي هستيد من براي دفاع از 
اهل بيت)ع( به سوريه بروم؟ من هم گفتم بله 
راضي ام. دوباره پرسيد تو اجازه مي دهي؟ من 
گفتم بله برو. گويي گوشي را روي بلندگو زده و 
مسئول اعزام هم صحبت هاي من را مي شنود. 
بعد به ايش��ان گفته بود خودت��ان ديديد كه 
همسرم هم به اعزام من راضي است. در نهايت 
پنجم شهريور ماه س��ال 1392رفت. سيده 
الهام فرزند ديگر من آن زمان تنها چهار سال 
داشت كه پدرش راهي ميدان جهاد و نبرد با 

تكفيري ها شد. 
 بادمجان بم 

من درك صحيحي از شهادت نداشتم و هرگز 
گمان نمي كردم كه يك روزي خبر ش��هادت 
ايشان را بشنوم. دوستان و همرزمانش همواره 
از شجاعت و دليري او برايم صحبت مي كنند. 
سيد روح اهلل اهل عمل بود.  رفت و تقريباً 40 روز 
آنجا بود. هر روز زنگ مي زد و حال من و بچه ها را 
مي پرسيد. تا اينكه چند روزي تماسي نداشت. 
من خيلي نگران شدم. يك روز از خط ايرانسلش 
تماس گرفت. با تعجب پرس��يدم:مگر آمدي 
ايران. گفت: بله. گفتم: تو مرخصي ات تمام نشده 
چه جوري آمدي، حالت خوب است؟ خنديد و 
گفت: دارم حرف مي زنم، معلوم است كه حالم 
خوب است. گريه كردم و گفتم: بگو چي شده 
است؟ باز خنديد و گفت: بادمجان بم افت ندارد. 
يك كم زخمي شدم، چيزي نيست حالم خوب 
است. االن تهران هستم، بيمارستان چند روز 
ديگر مي آيم و به من دلداري داد.  به ايشان گفتم 
من براي ديدار شما به تهران مي آيم اما ايشان 
اجازه ن��داد و گفت با بچه ها اذيت مي ش��ويد. 
همسرم بعد از چند روز آمد با بدني مجروح  تمام 

بدنش زخم داشت. 
 شال سياه عزا

سيد كاًل عوض شده بود. اخالقش، رفتارش، 
حرف هايش و همه چيز. هم��ه حرف هايش 
از ش��هدا و از جانبازان فاطميون بود. از حرم 
بي بي مي گفت كه چقدر غريب است. دلش پر 
مي زد براي بي بي و براي رزمندگان مدافع كه 
از همه چيزشان گذشتند، براي دفاع از عقيله 

بني هاشم.  ايشان دائم مي گفت بايد برگردم 
بروم، ديرشده اس��ت. گفتم: بس است ديگر 
تو آنچه بر عهده داشتي انجا م دادي. يك بار 
رفتي و از زخم هايت خون مي آيد. كاًل 25 روز 
مانده بود كه دوباره رفت. از سوريه برايم يك 
شال سياه آورده بود. گفتم: من سياه دوست 
ندارم چرا رنگي ديگر نگرفتي. گفت: خواستم 
زحمت خريد شال سياه را به شما ندهم. همين 
را سرت كن. اما دلش به رفتن بود تا ماندن براي 
همين دوباره راهي شد. بعد از شهادتش بود كه 

بسياري از حرف هايش را فهميدم. 
 پيمان شهيد شد

آخرين بار كه با هم حرف زديم، صدايش خيلي 
گرفته بود. گفتم: س��رماخورده اي؟ گفت: نه 
عزيز خيلي خسته ام خيلي خوابم مي آيد. دلم 
يك خواب س��ير مي خواهد. بعد از آن تماس 
كه آخرين تماس��مان ش��د، هرچه زنگ زدم 
گوشي اش خاموش بود. 15روز من نه خواب 
داشتم و نه خوراك. بعد از آن به هر كسي كه 
مي توانستم زنگ زدم. اما به من مي گفتند رفته 
است مأموريت. حالش خوب است اما به ايشان 
دسترسي نداريم. گذش��ت تا اينكه به پدرش 
خبر دادند كه س��يدپيمان شهيد شده است، 
پيمان نام جهادي ايش��ان بود.  م��ا اصفهان 
زندگي مي كرديم. پدرش قم زندگي مي كرد. 
مادرم به من گفت دايي ات مريض شده است 
بايد برويم قم. آمدم قم ديدم به در و ديوار خانه 
پارچه س��ياه زده اند، ق��رآن مي خوانند، آنجا 
فهميدم كه همسرم ش��هيد شده است. ديگر 

حال خودم را نفهميدم. 
 هميشه منتظرم 

با شنيدن خبر شهادتش حالم بد شد و من را به 
بيمارستان بردند. از آنها خواستم كه همسرم 
را ببينم اما در پاسخم گفتند پيكري نيست. 
داعش بعد از شهادت، پيكر ايشان را با خودش 
برده است. امروز سه سال از آخرين باري كه از 
هم خداحافظي كرديم مي گذرد، اما هنوز به 
خانه بازنگشته است. او رفت تا براي هميشه 
پاسداري از عمه اش را بر عهده بگيرد. هميشه 
مي گفت: من ت��و و بچه ها را ب��ه زيارت حرم 
حضرت رقيه )س(  مي آورم. قول مي دهم و به 
قولش هم عمل كرد. همسرم در تاريخ 9دي 
ماه س��ال 1392 در پنج راهي غوطه شرقي 
حلب به شهات رسيد. بعد از شهادت، داعشي ها 
پيكر پنج تن از شهدا را با خودشان بردند و پيكر 
همسر من هم يكي از آنها بود. اما من همچنان 

منتظر آمدنش هستم و خواهم بود. 

  مبينا شانلو
مقاوم�ت رزمن�دگان فاطمي�ون و جبه�ه مقاوم�ت اس�امي از آموزه ه�اي ق�رآن و 
اهل بيت اله�ام مي گيرد. اين جريان مقاومت امروز با ش�كوه و بالندگ�ي هر روز جبهه 
جديدي را فتح  و دش�من در برابر او احس�اس ضعف مي کند. ياد ش�هيدان توس�لي، 
بخش�ي و ي�اران و رزمن�دگان دالور فاطميون بخير ک�ه با اله�ام گرفتن از ق�رآن به  
س�وي س�وريه هجرت کردن�د و در راه خ�دا جنگيدند؛ جه�ادي که با ش�هادت رقم 
خورد. اما تاريخ ايث�ار هرگز گريه ه�اي مادران ش�هداي گمنام فاطمي�ون و ناله هاي 
خواهران و همس�ران آنه�ا را از ياد نخواه�د برد. آنچ�ه در پي مي آيد روايتي اس�ت 
از هاجر حس�ني همسر ش�هيد مدافع حرم لش�كر فاطميون س�يدروح اهلل موسوي. 

 صغري خيل فرهنگ
زندگي بعضي از آدم ها پر از اتفاقات عجيب 
و نادر اس�ت، پر از جهد و جه�اد و تاش در 
راه خدا. شهيد سليم ساالري با نام جهادي 
»امير افتخاري« از همين آدم هاس�ت؛ يک 
تبعه افغانستاني که مدتي با خانواده اش در 
عراق زندگي مي کنند و به دليل فعاليت هاي 
سياسي شان توسط بعثي ها به ايران تبعيد 
مي شوند. سليم سال بعد از حضور در ايران 
در جبهه هاي جن�گ عليه همي�ن بعثي ها 
ش�رکت مي کند و به مقام جانبازي نيز نائل 
مي آيد. او هي�چ وقت رخ رزم خ�ود را کنار 
نمي گ�ذارد و در اتفاق�ات ديگ�ري چ�ون 
جنگ در بوس�ني و. . . نيز ت�اش مي کند تا 
اعزام ش�ود. هرچن�د موفق نمي ش�ود، اما 
نهايتا در موسوم دفاع از حريم اهل بيت باز 
اسلحه به دست مي گيرد و اين بار با نام يک 
رزمنده فاطمي به شهادت مي رسد. ماحصل 
همكامي ما با زهرا اميني همس�ر ش�هيد 
مدافع حرم سليم ساالري را پيش رو داريد. 

خانم اميني کم�ي از خانواده ش�هيد 
برايم�ان بگويي�د. چه عامل�ي باعث 

تبعيدشان از نجف به ايران شد؟
من و س��ليم در خانواده اي بسيار مذهبي و در 
جمعي روحاني تربيت شديم و پرورش يافتيم. 
خانواده ما ب��راي تحصي��ل دروس حوزوي به 
نجف اش��رف مهاجرت كرده بودن��د. اما ما در 
سال 1355 اواخر حكومت شاهنشايي به ايران 
مهاجرت كرديم و خانواده همسرم نيز با توجه 
به آزار و اذيت رژيم بعث در س��ال 1358 قبل 
از جنگ تحميلي مجبور به مهاجرت به ايران 
شدند. خانواده ايش��ان با توجه به روشنگري و 
فعاليت هاي سياسي شان بارها مورد شكنجه و 
حتي حبس قرار گرفته بودند. از اين رو به ايران 

آمدند تا در امنيت باشند. 
گويا همسرتان در دوران دفاع مقدس 

حضور داشته است؟
بله، همس��رم متولد 1345بود. وقتي به ايران 
آمد با وجود س��ن و س��ال كم��ش راهي دفاع 
از اس��الم و جبهه ه��اي جنگ تحميلي ش��د. 
آن زمان 16س��ال داشت. سه س��ال در كارزار 
جنگي��د و بي هيچ توقع��ي در جبهه ها حضور 
يافت تا در نهايت با افتخ��ار به درجه جانبازي 
رس��يد. اميرافتخاري نام جهادي همسرم در 
روزهاي جهادش در دفاع مق��دس بود. بعد از 
آن در جبهه فرهنگي و همراه ستاد پشتيباني 
و نيروهاي بسيج همسنگر شد. من از بسياري 
از فعاليت هاي ايشان در دوران جنگ و پس از 
آن بي اطالع هستم چرا كه اين حضور مربوط به 
قبل از ازدواج ما بود. البته از آنجايي كه در زمان 
حضور ايشان در جنگ هنوز لشكر بدر تشكيل 
نشده بود، همسرم با حزب دعوه عراق همكاري 
داشت كه متشكل از نيرو هاي عراقي ضد رژيم 
بعث بودند. نيروهاي اين حزب زير نظر س��پاه 

پاسداران فعاليت مي كردند. 
اولين آش�نايي ش�ما و ش�هيد چطور 

رقم خورد؟
دايي من و برادرم با ايش��ان ارتباط دوس��تانه 
داشتند و با توجه به شناختي كه بين خانواده ها 
وجود داشت، به خواس��تگاري من آمدند. آن 
زمان ايشان سرپرس��ت فني كارخانه بود. من 
و همس��رم در 26 دي ماه س��ال 1373 با هم 

ازدواج كرديم. 
خانم امين�ي مي دانس�تيد با کس�ي 
زندگ�ي مي کني�د ک�ه ي�ک رزمنده 

خستگي ناپذير است؟
بله مي دانستم. وقتي با هم صحبت كرديم يك 
پيش زمينه اي از فعاليت ه��ا و مجاهدت هاي 
ايشان داشتم. مي دانس��تم همسرم يك فعال 
انقالبي و يك مجاهد خستگي ناپذير است كه 
در س��ال 1372براي اعزام و شركت در جنگ 
بوسني و كمك به مس��لمانان بوسني هم ثبت 
نام كرد ام��ا موفق به اعزام نش��د. به رغم اينكه 
س��ال ازدواج ما خبري از جن��گ و جبهه نبود 
اما من مي دانستم كه با يك انساني كه دائم در 
تب وتاب جهاد اس��ت همراه مي شوم. انديشه 
و تفكرات خ��ود من هم چن��دان از اين فضاها 

دور نبود. 
از ايشان فرزندي هم داريد؟

حاصل زندگي 21س��اله من با همس��رم س��ه 
فرزند به نام هاي ش��هاب الدين ساالري متولد 
1388، دخترم ليال متولد 1375و سلما متولد 

1378است. 
اولي�ن ب�اري ک�ه ح�رف از رفت�ن و 
دفاع از حرم ش�دن به مي�ان آمد چه 

عكس العملي داشتيد؟
م��ن دورادور ب��ا توج��ه ب��ه كنجكاوي ه��ا و 
پيگيري هاي همسرم متوجه اوضاع منطقه شده 
بودم. سليم هميشه اخبار را پيگيري مي كرد و 
به مباحث مربوط به داعش و تروريست ها توجه 
نش��ان مي داد. عجيب پيگير مس��ائل منطقه 
و اخبار بود. وقتي خبر تهديدها را مي ش��نيد 
بيقرار رفتن مي ش��د. وقتي از ح��ال و هوايش 
هم مي پرسيدم ريز به ريز جزئيات را در منطقه 
برايم ش��رح مي داد. اما من اصاًل فكرش را هم 

نمي كردم كه بخواهد برود. 
ابتدا مخالفت كردم و گفتم از كجا معلوم است 
كه اين جنگ بحق باشد. ايشان به من گفتند 
كه تروريس��ت ها تا 700متري حرم رسيده 
بودند اگر رزمندگان مدافع حرم نبودند خدا 
مي داند چه اتفاقي براي حرم مي افتاد. خوب 
به ياد دارم خبر هتك حرمت به مزار حجر بن 
عدي او را بسيار ناراحت كرده بود. اما من تمام 
تالش خود را مي كردم ت��ا ذهنش را از وقايع 
دور نگه دارم. وقتي پاي تلويزيون مي نشست 
و اخبار را رص��د مي كرد كان��ال تلويزيون را 

عوض مي كردم. 
نهايتاً چطور راهي شد؟

هميش��ه با خودم مي گفتم كس��ي كه سال ها 
پيش در جه��اد بوده و طعم مجاه��دت در راه 
اس��الم را خريده و جانباز شده اس��ت، باز هم 
حس جهاد و مدافع ش��دن در وجودش بيدار 
خواهد شد و راهي اش مي كند. بنابراين خيلي 
هراس داشتم. اما س��ليم با اراده خالصي كه در 
وجودش داشت ابتدا در مورد شبهات موجود 
در حقانيت اين جنگ تحقي��ق كرد. آن زمان 
مثل امروز نبود كه م��ردم در جريان امور قرار 
بگيرند و لزوم حضور در جبهه مقاومت اسالمي 
برايش��ان تبيين شده باش��د. البته امروز هم با 
حرف ها و حديث و كنايه هايش��ان دل ها را به 
درد مي آورند اما آن زمان شرايط سخت تر بود. 
به هرحال ايش��ان بعد از تفحص و تحقيق عزم 
خودش را جزم كرد. برايش مهم بود كه در كدام 

جبهه قدم مي گذارد. 
م��ن مخالفت ك��ردم و راضي نبودم. ش��رايط 
زندگي مان يكي از داليلش ب��ود. گفتم بروي، 
من با سه بچه قد و نيم قد چه كنم؟ ما خودمان 
مهاجريم و شما دوباره مي خواهي مهاجرت كني 
براي جنگ؟ اما سليم با آرامش خاصي گفت: 
خب من نروم آن ديگري هم نرود، آن يكي هم 
نمي رود. پس چه كسي قرار است رزمنده اين 

جبهه باشد و از اسالم دفاع كند. آنقدر گفت كه 
من هم راضي شدم به رفتنش. 

 چند بار اعزام شدند؟
سليم چهار مرتبه به منطقه اعزام شد و آخرين 
بار كه مي خواس��ت برود من معترض ش��دم و 
گفتم تو بارها رفته اي بمان. گفت اين آخرين 
مرتبه است. گويي خودش مي دانست كه اين 
رفتن را ديگر بازگشتي نيست. در مراحل قبل 
بارها مجروح شده بود و بعد از درمان و بهبودي 

مجدداً اعزام مي شد. 
آخرين اعزامش مربوط مي ش��د به عيد س��ال 
1394. بعد از سيزده بدر حال و هوايش عجيب 
ش��ده بود. چندروزي در گ��وش بچه ها زمزمه 
مي كرد براي رفتن اما بعد خودش علني گفت 
كه ب��روم و من گفتم نه اما ق��ول داد كه مرتبه 
آخرش باشد و رفت. در نهايت جانباز سال هاي 
دفاع مقدس در 31 فروردين ماه سال 1394در 
عمليات بصر الحرير به آرزوي هميشگي اش كه 

شهادت در راه اسالم بود دست يافت. 
ش�نيده ايم که شهيد س�االري مدتي 

مفقود االثر بودند؟
بله، همس��رم 10 ماه تمام مفقود االثر بود و در 
اين 10 ماه ش��نيدن خبر هاي ضد و نقيض كه 
گاهي خبر از اس��ارت، مجروحيت و شهادتش 
مي داد ما را نگران و ناراح��ت مي كرد. يك بار 
گفتند اسير ش��ده يك بار گفتند شهيد است 

و پيكر جايي اس��ت كه نمي توانيم برگردانيم 
و. . . حرف ها و احاديثي ك��ه ذهنمان را درگير 
خودش مي كرد. با هر بار شنيدن صداي تلفن 
ما مي مرديم و زنده مي شديم. بعد از 10 ماه از ما 
آزمايش دي ان اي گرفتند و گفتند بعد از انجام 
مبادله با طرف تروريس��تي توانس��ته اند پيكر 
شهدا را برگردانند. بعد از اعالم نتيجه آزمايش 
رابط س��پاه به ما خب��ر داد كه پيكر همس��رم 
شناسايي شده است. 18 دي ماه 1394 بود كه 
پيكر همسرم در نهايت بعد از 10ماه به آغوش 

گرم خانواده اش بازگشت. 
10 ماه از حال ايش�ان بي اطاع بوديد. 

قطعاً شرايط سختي را سپري کرديد. 
بله دقيقاً، شرايط خيلي سختي بود اما به نظرم 
آن روزها و آن ش��رايط به خواس��ت خدا بود. 
مي دانستم كه هيچ كار خدا بي حكمت نيست. 
آنقدر من و بچه ها به شهيد وابسته بوديم كه اگر 
يكباره خبر شهادتش را مي شنيديم قطعاً از پاي 
در مي آمديم اما همين انتظار 10ماهه و شنيدن 
خبر اسارت و جانبازي يا شهادتش گويي ما را 

براي شنيدن خبر شهادتش آماده كرد. 
خانم اميني به عن�وان يكي از خانواده 
ش�هداي مدافع حرم قاعدتًا طعم تلخ 
حرف ها و کنايه ه�اي افراد ن�اآگاه را 

چشيده ايد؟
ما خانواده شهداي مدافع حرم فاطميون از اين 
حرف ها بسيار شنيده ايم. اما همه اين صحبت ها 
را از ياد مي بريم. گاهي وقت ه��ا ابتدا خودم را 
معرفي نمي كنم كه همسر شهيد مدافع حرم 
هس��تم. اما در مورد اين مباحث هر كسي ديد 
و نظر خ��ودش را دارد. نظري ك��ه اميدوارم با 
آگاهي و درايت همراه باش��د. هر كسي از ظن 
خود حرف مي زند و اميدوارم همه آنها از روي 
اعتقاداتشان باشد. بسياري از بستگان جريان 
رفتن ايشان را به سوريه نمي دانستند و بعد هم 
كه خبر شهادت ايشان را شنيدند، بسيار شوكه 
شدند و دائم مي پرسيدند چطور شد كه سليم 
بچه هايش را با وجود اين همه وابستگي و تعلق 
خاطر رها كرد و رفت. فاميل هاي خودش وقتي 
فهميدن تعجب مي كردند كه چطور امير با اين 

وابستگي به زن و فرزندانش، بچه ها را رها كرده 
و از زنش دل كنده و رفته است. 

مراسم شهيد بعد از بازگشت پيكرش 
برگزار شد؟

وقتي پيكر همس��رم شناسايي ش��د، مراسم 
خيلي خوب و با ش��كوهي براي ايشان برگزار 
ش��د. با اينكه اطالع رس��اني چنداني هم براي 
مراسم ايشان نش��ده بود اما مردم شهيد پرور 
با حضورش��ان ما را بهت زده كرده بودند و من 
نمي دانستم همسرم آنقدر شناخته شده باشد. 
در حقيقت برگزاركننده اصلي مراسم خود مردم 
بودند. همسرم در جوار همرزمان شهيدش در 

بهشت معصومه )س( آرام گرفت. 
بچه ها و يادگاران ش�هيد اين روزها را 
چگونه مي گذرانند. چه برنامه اي براي 

آنها داريد؟
يك وقت هايي مي شود كه بچه ها من را دلداري 
مي دهند. از بچه ها خواس��ته ام كه درسش��ان 
را بخوانن��د و ادامه دهنده راه پدر شهيدش��ان 
باشند. بعد از شهادت سليم ما سعادت داشتيم 
تا به زيارت عمه س��ادات برويم. وقتي كه وارد 
حرم بي بي ش��دم، بس��يار افتخار كردم. آنقدر 
اين سفر روحاني و معنوي بود كه اصاًل تصورش 
را هم نمي كردم بر اي من و بچه ها آنقدر مفيد 
باش��د. آنجا كه مي روي گوي��ي حادثه كربال و 
عاشورا برايت مرور مي شود. غربت شهدا را حس 
مي كني و به تنها چيزي كه مي انديش��ي لزوم 
حضور رزمندگان مدافع حرم است. امروز هزاران 
نفر از اتباع افغانستاني به عنوان رزمنده و مدافع 
در جبهه هاي حق عليه باطل مي جنگند. درك 
آنها از غربت حضرت زينب)س( دليلي بر اين 
شد تا راهي شوند و به جبهه مقاومت اسالمي 
بپيوندند. مهماناني كه ح��ق صاحبخانه را به 
خوبي ادا كردند. حاال ديگر عشق به اهل بيت 
)ع( و بي بي زينب)س(، ما را به مبدأ مشتركي 
رسانده اس��ت كه ديگر حس نمي كنيم آنها از 
ما بيگانه اند. لش��كر فاطميون را جهادي ترين 
نيرو هاي رزمنده حاضر در ميدان رزم مي نامند 
كه  جان خودشان را در راه دفاع از كشور، ملت، 

دين و انقالب اسالمي فدا كردند.

گفت وگوي »جوان« با زهرا اميني، همسر شهيد مدافع حرم لشكر فاطميون »سليم ساالري« 

جانباز دفاع مقدس شهيد مدافع حرم شد
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حل جدول 3190

با صدای مجریان معروف،
 حسابتان خالی نشود!

معاون فرهنگی و اجتماعی پلیس فتا با اشاره به ترفند 
برخی مجرمان سایبری با وعده برنده شدن در قرعه کشی 
و جایزه، هشدارهایی را برای جلوگیری از کالهبرداری و 
خالی شدن حساب شهروندان ارائه کرد. سرهنگ رامین 
دادن  و  کالهبرداران  برخی  ترفند  به  اشاره  با  پاشایی، 
وعده پوچ برنده شدن در قرعه کشی و جایزه گفت:  این 
ترفندها برای گرفتن رمز دوم حساب شهروندان و از این 
طریق خالی کردن حساب آنهاست. این ترفند ترفندی 
از  برخی  ناآگاهی  سایه  در  متاسفانه  که  است  قدیمی 
ادامه  شهروندان و کاربران همچنان جواب می دهد.وی 
داد:  این کالهبرداران با دادن وعده برنده شدن در قرعه 
افراد حساب آن ها را خالی می کنند. در واقع  به  کشی 
آنها با شهروندان تماس گرفته و اعالم می کنند که در 
اعالم  از شاکیان حتی  برخی  برنده شده اند،  قرعه کشی 
نام  و  نام  گرفتن  تماس  هنگام  افراد  این  که  کرده اند 
باعث  و همین موضوع  نیز می دانند  را  آن ها  خانوادگی 
دست  به  که  حالی  در  است.  شده  آنان  کردن  اعتماد 
آوردن نام و نام خانوادگی و شماره تلفن افراد کار سختی 
نیست. پاشایی ادامه داد: وقتی مردم به برخی ادارات یا 
مراکز خدماتی می روند و فرم یا حواله ای در مقابل آن ها 
قرار داده می شود و اطالعات خود نظیر کدملی، آدرس 
منزل و شماره حساب خود را در آن وارد می کنند، پس 
زباله می اندازند.  را در سطل  آن  فعالیت خود،  اتمام  از 
و  کالهبرداران  برخی  که  است  راه هایی  از  یکی  این 
به دست  را  اطالعات مردم  از آن  استفاده  با  سودجویان 
می آورند. در واقع راه های متعددی برای به دست آوردن 
اطالعات شخصی افراد وجود دارد. دیتابیس و داده های 
اطالعاتی و شخصی مردم متاسفانه می تواند در جریان 

انجام فرایند خرید نیز افشا شود.
ترفند  این  جزئیات  به  اشاره  با  فتا  پلیس  معاون 
شده  دیده  مواردی حتی  در  کرد:  تصریح  کالهبرداران 
که کالهبرداران پس از جمع آوری این اطالعات با مردم 
تماس می گیرند و با تقلید صدای برخی مجریان معروف 
و ایجاد صدای تشویق فیک به فرد وعده پرداخت پول 
به عنوان جایزه را می دهند و در نهایت از آنان درخواست 
می کنند که کد پیامک ارسال شده را در اختیارشان قرار 
از  غافل  شود.  واریز  به حسابشان  جایزه  مبلغ  تا  دهند 

اینکه این کد همان رمز دوم بانک است.
وی با تاکید بر اینکه برای انتقال پول باید از سه روش 
کرد،  اقدام  شبا  شماره  و  حساب  شماره  کارت،  شماره 
کد  تماس هایی  چنین  جریان  در  فردی  وقتی  گفت: 
CVV۲، تاریخ انقضای کارت و مواردی مانند رمز دوم 
اقدامی کالهبردارانه  انجام  یقینا در حال  را می خواهد، 

است و مردم نباید به آن اعتنا کنند.
به کاهش  با اشاره  فتا  معاون فرهنگی اجتماعی پلیس 
گفت:  کالهبرداری  ترفند  این  فریب خوردگان  آمار 
ترفند  این  فریب  مردم  از  زیادی  تعداد  گذشته  در 
این  اخیرا  خوشبختانه  که  می خوردند  را  کالهبرداران 
آمار به شکل چشمگیری کاهش یافته است اما همچنان 
نوجوانان  و  به خصوص سالمندان  و  افراد  از  برخی  نیز 
فریب این روش را خورد و دچار مشکالتی می شوند که 

الزم است آگاهی در این خصوص افزایش پیدا کند.

خبر

جدول 3191

اکثر  گفت:  کودکان  دندانپزشکی  متخصص  یک 
اولین دندان  از دائمی بودن دندان ۶ یعنی  خانواده ها 
دائمی، اطالعی ندارند در حالی که نباید به اشتباه این 

دندان کشیده شود.
از  پیشگیری  راه های  به  اشاره  با  مشکی  راضیه  دکتر 
اولین  پوسیدگی دندان در کودکان در خصوص زمان 
روییدن  کرد:  اظهار  کودکان،  دندانپزشکی  ویزیت 
دندان های شیری معموالً بین شش تا هشت ماهگی در 
کودکان مختلف اتفاق می افتد و باید نهایتا تا سن یک 
سالگی برای چکاپ آن به دندانپزشکی کودکان مراجعه 
شود اما نیازی نیست که بالفاصله پس از رویش دندان، 

برای معاینه مراجعه کرد.
زمانی  بازه  این  به دندانپزشکی در  افزود: مراجعه  وی 
به این دلیل است که باید آموزش های بهداشت دهان 
محیط  با  نیز  کودک  شود.  داده  والدین  به  دندان  و 
دندانپزشکی آشنا می شود و در مراجعات بعدی، روند 

درمان به صورت راحت تر پیش می رود.

راهکارهای مقابله با پوسیدگی دندان
عضو هیات علمی دانشگاه علوم پزشکی جندی شاپور 
و  کودکان  دندان  پوسیدگی  زمان  خصوص  در  اهواز 
اقدامات اولیه در مواجهه با پوسیدگی، گفت: پوسیدگی 
رایج  مردم  بین  که  موضوعی  است؛  بیماری  از  نوعی 
شده، این است که می گویند جنس دندان فالن شخص 
این  دندانپزشکی،  علم  در  که  حالی  در  نیست  خوب 
بیماری  یک  پوسیدگی،  نیست.  قبول  قابل  موضوع 
چند فاکتوری است که قطعاً ژنتیک نیز در آن بی تأثیر 

نیست.
تغذیه  داد:  ادامه  کودکان  دندانپزشکی  متخصص  این 
می رود؛  شمار  به  مهمی  عامل  دندان  پوسیدگی  در 
دندان  پوسیدگی  در  مهمی  عامل  کربوهیدرات ها 
هستند که به راحتی در نان و برنج یافت می شوند. با 
رعایت بهداشت دهان و دندان و حداقل دو بار مسواک 
پوسیدگی  از  می توان  سادگی  به  روز،  طول  در  زدن 

دندان کودکان جلوگیری کرد.
عضو هیات علمی دانشگاه علوم پزشکی جندی شاپور 
شش  سن  تا  کودکان  زدن  مسواک  کرد:  بیان  اهواز 
یک  زدن  مسواک  زیرا  است  والدین  عهده  به  سالگی 
نیز  بزرگسال  افراد  حتی  گاه  و  است  سخت  مهارت 

رعایت  را  صحیح  زدن  مسواک  خوبی  به  نمی توانند 
کنند.

شش  از  بعد  که  داشت  توجه  باید  البته  افزود:  وی 
ضروری  کودکان  زدن  مسواک  بر  نظارت  نیز  سالگی 
از  نمی زنند،  مسواک  کودکان  که  مواردی  در  است. 
را  آن ها  باید  انگیزشی،  و  تشویقی  فعالیت های  طریق 

به انجام این کار سوق داد.
عامل  نیز  کشیدن  دندان  نخ  کرد:  عنوان  مشکی 
است  دندان  پوسیدگی  از  جلوگیری  در  دیگری  مهم 
کودکان  جلویی  دندان های  اینکه  تصور  با  والدین  که 
انجام  را  کار  این  دارند  فاصله  هم  از  بچه ها  اغلب  در 
نمی دهند در حالی که دندان های عقب در ۹0 درصد 
کودکان با هم در تماس هستند و باید توجه داشت که 

با مسواک زدن تنها سه سطح از دندان تمیز می شود.

کدام دندان های کودک می افتند؟
کرد:  بیان  کودکان  دندانپزشکی  متخصص  این 
دندان های شیری از سن شش ماهگی شروع به رویش 
کرده و تا سن سه سالگی به طور کامل رشد می کنند 
آغاز  دندان های شیری  افتادن  سالگی  از سن شش  و 
می کنند  افتادن  به  شروع  که  دندان هایی  می شود. 
معموالً چهار دندان جلویی هستند که دیده می شوند 
اما باید توجه داشت که دندان های عقبی کودک تا سن 

10 سالگی باید سالم باقی بمانند.

دندان های شیری باید سالم بمانند
عضو هیات علمی دانشگاه علوم پزشکی جندی شاپور 
اهواز با اشاره به دالیل اهمیت سالم ماندن دندان های 
شیری، گفت: کودک با این دندان ها غذا را می جود و 
با از دست دادن دندان های عقبی، تغذیه کودک دچار 

مشکل می شود.
که  می شود  گفته  والدین  به  گاه  کرد:  تصریح  مشکی 
باید عصب کشی شود. سوالی که  دندان عقبی کودک 
دندان  مگر  که  است  این  می آید  پیش  والدین  برای 
شیری عصب دارد؟ باید توجه داشت که دندان شیری 

هم عصب دارد.
ابتدای رویش، یک ریشه  افزود: دندان شیری در  وی 
به  فیزیولوژیک آن  روند  و  دارد  میلیمتری  تا 14   1۲
گونه ای است که به مرور زمان ریشه تحلیل می رود و 

هنگام افتادن، ریشه ای در آن دیده نمی شود.
این متخصص دندانپزشکی کودکان گفت: عصب کشی 
هفت  تا  شش  یعنی  پایین  سنین  در  شیری  دندان 
سالگی، موجب می شود که هنگام رویش دندان زیری 
در سن 10 سالگی، با یک دندان سفید و سالم مواجه 

شود.
دندان ۶، دائمی است

وی در خصوص کشیدن دندان ۶ و عواقب جبران ناپذیر 
ناشی از این کار، بیان کرد: دندان ششم، اولین دندان 
آخرین  پشت  یعنی  دهان  انتهای  در  که  است  دائمی 
اکثر  متاسفانه  می کند.  پیدا  رویش  شیری  دندان 
ندارند.  اطالعی  دندان  این  بودن  دائمی  از  خانواده ها 
باید توجه داشت که اولین دندان دائمی یعنی دندان ۶ 
که یک دندان آسیاب است در سن پنج و نیم تا هفت 
و نیم سالگی شروع به رویش می کند و مراقبت از آن 
از اهمیت باالیی برخوردار است. مشکی ادامه داد: این 
دندان دو ریشه بلند دارد و یک دندان قوی و محکم به 
شمار می رود که نگهدارنده استخوان است و نباید به 
اشتباه آن را کشید. دندان ۶ در انتهای دهان کوچک 
بهتر  آن  از  مراقبت  برای  و  است  گرفته  قرار  کودک 
انتخاب  کودک  برای  کوچک  سایز  مسواک  یک  است 
تا به راحتی بتوان این دندان مهم را تمیز کرد. شود 

عضو هیات علمی دانشگاه علوم پزشکی جندی شاپور 
اهواز افزود: این دندان در ابتدای رویش، کمی دردناک 
است و ممکن است کودک برای مسواک زدن مقاومت 
نشان دهد. باید با صبر و حوصله به کودک آموزش داد 
تا از این دندان مهم مراقبت کند.وی گفت: گاه بعضی 
عمیقی  شیارهای  دارای  کودکان  در   ۶ دندان های  از 
هستند که با معاینه می توان آن را تشخیص داد و با 
به آن منطقه،  ورود غذا  از  دندان،  صاف کردن سطح 
النه گزینی و رشد میکروب ها و نهایتا پوسیدگی دندان 

جلوگیری کرد.
تاثیر دندان های سالم و زیبا 

در روابط اجتماعی
کرد:  بیان  کودکان  دندانپزشکی  متخصص  این 
خوشبختانه امروزه به دندان ها توجه بیشتری می شود 
دندان های  که  دارند  دوست  کودکان  و  خانواده ها  و 
سالم و زیبایی داشته باشند که این مهم مخصوصا در 
باالیی  اهمیت  از  کودکی  دوران  در  آن ها  دوست یابی 

برخوردار است.
کودکان  در  می توان  را  آن  بارز  نمونه  افزود:  وی 
زیبا و  اگر دندان های  حاضر در مهدکودک ها دید که 
سالمی نداشته باشند، معموالً لبخند نمی زنند، تنها و 
گوشه گیر می شوند و اعتماد به نفس خود را از دست 
می دهند. نمونه دیگر آن را می توان در کودکانی دید 
که معموالً به سمت کودکان دیگر که دهان خوشبویی 
ندارند، نمی روند. مشکی در خصوص فلورایدتراپی نیز 
باید  و  است  درمان  از  بهتر  پیشگیری  همیشه  گفت: 
توجه داشت که فلورایدتراپی از اهمیت باالیی برخوردار 
است. فلوراید یک ماده معدنی است که جذب دندان 
می کند.  تقویت  را  دندان  مینای  ساختار  و  می شود 
یافت  آب  در  و  هستند  خوراکی  فلورایدها  از  بعضی 
پزشکی  علوم  دانشگاه  علمی  هیات  عضو  می شوند. 
جندی شاپور اهواز بیان کرد: برای فلورایدتراپی بهتر 

است که به مراکز درمانی مراجعه شود.

راه های پیشگیری از پوسیدگی دندان کودکان

7 راهکار اساسی برای 
جلوگیری از ابتال به آنفلوانزا



واتس اپ و اینستاگرام 
مخل امنیت هستند

اجازه ندهیم دشمن با روایت های 
دروغ مردم را ناامید کند

صفحه )4(صفحه )4(

مهاجرت  شاهد  گفت:  کشور  عامل  غیر  پدافند  سازمان  رئیس 
ارادی  صورت  به  که  هستیم  داخلی  های  شبکه  در  مردم  نرم 
ملی  همایش  پنجمین   حاشیه  در  جاللی  سردار  انجام می شود.  
فیلترینگ  امکان  با  رابطه  در  خبرنگاران  جمع  در  شهری  پدافند 
دو پلتفرم اینستاگرام و واتس اپ، اظهار کرد: پلتفرم هایی که به 

عنوان شبکه اجتماعی مورد استفاده قرار می گیرد، معموال ...

و  حوزه  با  جمهوری  ریاست  ارتباطات  هماهنگی  شورای  عضو 
اقدامات  دقیق  و  مناسب  رسانی  اطالع  با  باید  گفت:  روحانیت، 
را  اقتصادی  و  عمرانی  مختلف  حوزه های  در  دولت  تالش های  و 
تشریح کنیم و اجازه ندهیم دشمن با روایت های دروغین مردم را 
ناامید سازد. حجت االسالم والمسلمین سید رضا تقوی روز یکشنبه 

در نشستی با مشاوران امور روحانیت استانداری های سراسر...
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جریمه میلیاردی برای 
نانوایی های متخلف در استان 

7 راهکار اساسی
 برای جلوگیری از 

ابتال به آنفلوانزا

ریالی از اعتبارات
 پروژه های آب و خاک استان 

تخصیص نیافت
سازمان  مهندسی  و  فنی  امور  و  آب وخاک  مدیر 
جهاد کشاورزی کهگیلویه و بویراحمد گفت: ریالی 
استان  خاک  و  آب  پروژه های  تکمیل  اعتبارات  از 
اظهار  نژاد،  ویسی  محمد  است.  نیافته  تخصیص 
کهگیلویه  ریزی  برنامه  شورای  در  امسال  داشت: 
و بویراحمد 700 میلیارد ریال اعتبار برای تکمیل 
تصویب  استان  این  خاک  و  آب  حوزه  های  طرح 
شده اما هنوز این اعتبار تخصیص نیافته است. وی 
با اشاره به اینکه10 طرح بزرگ حوزه آب و خاک 
این استان در انتظار تزریق و تخصیص اعتبار است...

هر  از  دولت  که  کرد  تاکید  دولت  سخنگوی 
انتقال  برای  مناسبی  و  مسالمت آمیز  روش 

حرف و کالم تا اعتراض استقبال می کند.
دولت  سخنگوی  جهرمی،  بهادری  علی 
یادآوری  با  خبر   شبکه  اول  صف  برنامه  در 
درگیر  کشور  که  است  ماه  یک  حدود  اینکه 
حوادثی شده به سخنان رهبری مبنی براینکه 
نباید متوقف شویم، استناد کرد و افزود: اگر 
بخواهیم یک تحلیل راهبردی از حوادث اخیر 
داشته باشیم، باید ببینیم در ایام اخیر، سطح 

منطقه و جهان چه حوادثی رخ داد.
قدرت  نظام  اینکه  بیان  با  دولت  سخنگوی 
جهانی  برتر  قدرت  کشور  یک  که  جهانی 
که  نکته  این  بر  است،  تغییر  حال  در  بود، 
طبیعتا کشورهایی که عملکرد خوبی در این 
جهان  در  بهتری  جایگاه  باشند،  داشته  ایام 
گفت:  و  کرد  تاکید  داشت  خواهند  آینده 
سیاست  با  شد  سعی  اخیر  سال های  طی 
در  ایران  شأن  در  جایگاهی  همسایگی، 
هندسه جدید جهانی محقق شود. کشور ما با 
برنامه ریزی های انجام شده، سعی می کند که 
در نظم جدید جهانی به جایگاه واالیی که در 

گذشته داشت، بازگردد.
وی با ارایه این تحلیل که دشمن در حوادث 
اخیر سعی داشت نگذارد کشور در این تغییر 
نظم جهانی که در حال رقم خوردن است، به 
جایگاهی که باید و شاید، برسد، ادامه داد:آنها 
متوجه شدند که  تحریم ها جواب نمی دهد لذا  
سعی کردند مشغله ای را به واسطه مشکالتی 

که درون کشور است، ایجاد کنند.
شدن  شنیده  بر  ادامه  در  دولت  سخنگوی 
اعتراضات مردم تاکید و اظهار کرد:  حوادث 
به  دشمنان  بود،  شده  برنامه ریزی  اخیر 
را  عملیات  این  تا  بودند  بهانه ای  یک  دنبال 
اجرا کنند. بهادری جهرمی در ادامه به ارایه 
آماری از بازداشت های منجر به قتل توسط 
پلیس آمریکا در طول پنج، شش سال اخیر 
استناد کرد و با بیان اینکه بیش از هزار نفر 
قبل از بازداشت توسط پلیس آمریکا به قتل 

رسیده اند که حدود ۲۵0 نفر آن ها از...

مدیر کل سازمان صنعت، معدن و تجارت کهگیلویه 
به  تاکنون  امسال  ابتدای  از  گفت:  بویراحمد  و 
به  رسیدگی  و  استان  نانوایی های  از  بازرسی  دنبال 
شکایت های مردمی، نانوایی های متخلف 10 میلیارد و 
74۶میلیون ریال جریمه شدند. کریم روزبهان افزود: 
و 4۵0  هزار  چهار  از  بیش  تاکنون  امسال  ابتدای  از 
قالب  در  استان   نانوایی  واحدهای  از  بازرسی  مورد 
به  منجر  که  انجام  شد  استان  در  مشترک   گشت 
تشکیل ۳11 پرونده تخلف شده است. وی بیان کرد: 
نصب  به  مربوط  نان  و  آرد  حوزه  در  تخلفات  بیشتر 
نکردن نرخ نامه، کم فروشی و گرانفروشی بوده است...

مدیر کل صنعت معدن و تجارت خبر داد:

2

2
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معاون پشتیبانی و هماهنگی امور استان های 
بنیاد مسکن انقالب اسالمی کشور :

فعالیت های عمرانی بنیاد 
مسکن نباید رنگ و بوی 

سیاسی بگیرد

در ده پایین شهرستان دنا؛

شناسایی 
قبرهای ۵ متری 
در یک گورستان

استقبال دولت از انتقال 
اعتراض به روش مسالمت آمیز

2

2

برای رفع محرومیت در شهرستان لنده ؛

گیاهان دارویی 
نسخه شفا بخش

3

ما  اینکه  بیان  با  ارمنستان  ایرانیان مقیم  امور خارجه در جمع   وزیر 
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 
از  خوشحالی  ابراز  ضمن  ارمنستان،  مقیم  ایرانیان  با  دیدار  و  ایروان 
دیدار با ایرانیان حاضر و قدردانی از زحمات اعضای سفارت ایران در 
ایروان، گفت: امیدواریم تنش میان آذربایجان و ارمنستان یک بار برای 

همیشه خاتمه یابد.
نیروهای  که  است  اهمیت  حائز  ما  برای  کرد:  تصریح  امیرعبداللهیان 
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.

ما از آمریکایی تعجب نمی کنیم آن ها به گونه ای حرف 
می زدند و به گونه ای دیگر عمل می کنند

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 خواستار مذاکرات با ایران هم 
باشند. رفتار دوگانه امریکای 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.  

و  مذاکرات  اکنون  رسیدیم،  خوبی  نقطه  به  افزود:  امیرعبداللهیان 
توافقات و مسیر ریل گذاری شده در  جایگاه و مسیر خود قرار دارد. 
پس از سفر به نیویورک و استقرار راب مالی و دکتر باقری، پیام ها به 
واسطه کشور ثالت اروپایی منتقل شد و 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 
توافق  نگران  که  بگوید  ایران  به  وزارت خارجه  مقام  امروز یک  اینکه 
ما  اول  اولویت  مذاکرات  که  کند  اعالم  رسانه ای  ژست  در  اما  است 

نیست، قابل قبول نیست و این رفتار آمریکا، ریاکارانه است.  
امیرعبداللهیان تصریح کرد: دولت رئیسی و وزارت خارجه برای توافق 

خوب به دنبال مذاکره هستیم.  

حفظ هویت ایرانیان برای آنها خیلی مهم است
اینکه  به  اشاره  با  ارمنستان،  مقیم  ایرانیان  جمع  در  امیرعبداللهیان 
برای رئیس جمهور بسیار مهم هستند، گفت:  از کشور  ایرانیان خارج 
گرایش  از  صرف نظر  و  است  مهم  خیلی  آن ها  برای  ایرانیان  هویت 
که  می کنند  تالش  اول  هرحالتی  در  آنها  مذهب،  و  قومی  و  سیاسی 
به سفارت مراجعه و مشکالت خود را حل کنند. ما بدون هیچ استثنا 
وظیفه خودمان را برای هر ایرانی طبق قانون جامع حمایت از ایرانیان 
ایرانیان خارج از کشور برای ما یک سرمایه  انجام می دهیم. جمعیت 

هستند.
وی ادامه داد: توجه به ایرانیان خراج از کشور نمایشی نیست و ما به 
دنبال کار نمایشی نیستیم و اقدامات زیادی در 14 ماه گذشته انجام 
شده است. مایه خرسندی است که جمعیت قالب در خارج از ایران، 
فرهیختگان هستند.  وقتی فرزندان آنها دنیا می آید در همان 10 روز 
یارانه  دریافت  یا  کنند.  می  مراجعه  شناسنامه  دریافت  برای  نخست 
برای حفظ هویت و اتصال بین  این ایرانیان و ایران بسیار اهمیت دارد.

ایران آمادگی دارد به خاتمه جنگ در منطقه قفقاز کمک کند
وزیر امورخارجه با بیان اینکه ما مخالف جنگ در همه جای جهان به 
ویژه میان روسیه و اوکراین و ارمنستان و آذربایجان هستیم، تصریح 
کرد: ما هیچ سالحی به روسیه ندادیم و مخالف جدی جنگ هستیم.  
 امیرعبداللهیان در ادامه موضوع ایرانیان خارج از کشور را از اولویتهای 
دولت سیزدهم دانست و افزود: دولت ایرانیان خارج از کشور را فرصت 

تلقی می کند.  
وزیر امور خارجه اعالم کرد: با توجه به عالئق و نیازمندی های ایرانیان 
از  جانبه  همه  حمایت  درصدد  ایرانیان  عالی  شورای  کشور،  از  خارج 

آنهاست و در این راه مصمم هستیم.
وی با اشاره به ایرانیان حاضر در جلسه که برخی از آنها ایرانیان ارمنی 
مقیم ارمنستان بودنداعالم کرد: بدون توجه به تفاوتهای قومی، دینی، 
مذهبی و حتی سیاسی هموطنان مقیم خارج از کشور، دولت تالش 

می کند وظایف خود را در قبال ایرانیان انجام دهد.  
امیرعبدالهیان با ابراز خشنودی از کیفیت جامعه فرهیخته ایرانی در 
کشورهای خارجی تاکید کرد: عالقه هموطنان به حفظ هویت ایرانی و 
عالقه به ارتباط با سرزمین مادری بارز است و دولت تالش می کند با 
نهایی کردن و تصویب قانون جامع ایرانیان در مجلس شورای اسالمی 

در این مسیر حرکت کند.  
وزیر امور خارجه از نقش ایرانیان مقیم ارمنستان در توسعه روابط با 

این کشور تشکر کرد.

هوشمندی ایران باعث تقویت روابط دوجانبه شده است
جمع  در  هم  ارمنستان  در  ایران  سفیر  ظهوری«  بدخشان  »عباس 
در  خود  همکاران  تالش  از  قدردانی  ضمن  ارمنستان  مقیم  ایرانیان 
سفارت جمهوری اسالمی ایران در ایروان، تصریح کرد: علی رغم کمبود 
نیرویی که در بخش رایزنی داریم، امیدواریم بتوانیم مدارس زبان های 

فارسی تعطیل شده را با بودجه کافی بار دیگر راه اندازی کنیم.  
ظهوری با اشاره به تحوالت پیچیده سیاسی در قفقاز جنوبی، تصریح 
هوشمندانه جمهوری  و  درست  سیاست  کامل،  اشراف  دلیل  به  کرد: 
اسالمی، شاهد اتفاقات خوب در روابط تهران و ایروان هستیم و این 

بصیرت باعث رشد و تقویت کشورهای همسایه شده است.

پیام ایران به آمریکا: باید موارد اتهامی آژانس علیه برنامه 
هسته ای ایران حل و فصل شود

وی توضیح داد: سه روز پیش پیامی از آمریکا دریافت کردیم و به آنها 
گفتیم که باید موارد اتهامی آژانس علیه برنامه هسته ای ایران حل و 
فصل شود و حاضر نیستیم توافقی انجام دهیم و آژانس مثل استخوان 

الی زخم مانده بخواهد از مسیر سیاسی به ایران فشار وارد کنند.

وزیر امورخارجه با طرح این پرسش که چه کسی باور می کند که فوت 
یک دختر ایرانی  امریکا و اروپا را متاثر کند؟ گفت: زنان در ایران در 
مسیر پیشرفت هستند و گام های خوبی برداشته شده است اما بخشی 
ایرانی است و  تاثر و احساسات  از  افتاد ناشی  اتفاق  ایران  از آنچه در 
بخشی دیگری به دلیل اقدامات آشوبگران بود که با سالح وارد شدند و 
به پلیس شلیک کردند. اینگونه اقدامات پیش از این هم در ایران سابقه 
داشت و برخی از اعضای حزب کومله در سال ۶0 در ایران جنایتهای 

زیادی مرتکب شدند.  
وی ادامه داد: در جریان آشوب ها اعتراضات و احساسات عاطفی مردم 
منحرف و سالح وارد آن شد و برخی به شهادت رسیدند که این موضوع 

را هیچ نظامی نمی پذیرد.
با  که  هستند  این  دنبال  به  هم  برخی  اینکه  بیان  با  امیرعبداللهیان 
این اتفاقات ایران را وادار به مذاکرات و امتیاز دادن کنند که چنین 

موضوعی رخ نداده و نخواهد داد.

پس از ورود مهسا امینی به بیمارستان کسری، دو عنصر 
امنیتی در بیمارستان مستقر شدند

وزیر امور خارجه گفت: مرگ مهسا همه را متاثر کرد، رئیس جمهور 
در همان ابتدای حادثه با پدر او صحبت کرد و پدر مهسا اعالم کرد که 
غده هیپوفیز وی را چند سال پیش برداشتند، پرونده های ایشان آمد 
و دکتری که او را عمل کرده بود، آن را اعالم کرد. 1۵ دقیقه پس از 
ورود مهسا امینی به بیمارستان کسری، دو عنصر امنیتی در بیمارستان 

مستقر شدند و هدایت از همان لحظه شروع شد.

از اغتشاشات به دنبال امتیازگیری در مذاکرات هستند
امیرعبداللهیان ادامه داد: در گفتگو با مسئول سیاست خارجی اتحادیه 
اروپا گفتم که چگونه است که در فرانسه و درباره خشونت و سرکوب 
که  کند  می  اعالم  ایران  به  اروپا  اما  شود  می  سکوت  زردها  جلیقه 
اعتراضاتی که به سوی اغتشاشات سوق داده می شود، جمهوری  در 

اسالمی اجازه دهد هرکس هرکاری می خواهد، انجام دهد.
دارد،  پرده هایی  این موضوع پشت  براینکه  تاکید  با  امور خارجه  وزیر 
تصریح کرد: طرف غربی به دنبال این است که با بهم ریختگی اوضاع 
در ایران، به آنها امتیازی داده و از خطوط قرمز خود عبور کنیم. اما 
هیچ اتفاق خاصی در ایران رخ نداده و آنچه در فضای مجازی جریان 

دارد، وضعیت بزرگنمایی شده است.  
وی تاکید کرد: البته احساسات و عواطف مردم محترم است و وضعیت 
قوه  سوی  از  اسالمی  جمهوری  در  امینی  مهسا  برای  آمده  وجود  به 
قضائیه و رئیس جمهور به صورت جدی و با سرعت و دقت پیگیری 

می شود.
دشمنان  که  می دهد  نشان  فاکتورها  براینکه  تاکید  با  امیرعبداللهیان 
دشنان  کرد:  تصریح  شوند؛  ایران  پیشرفت  و  ثبات  مانع  می خواهند 
در داخل و خارج ایران، با یک فیلم و جمله و سخن تالش می کنند، 
التهاب در داخل ایران را القا کنند اما من اطمینان می دهم، جمهوری 
اسالمی ایران اجازه نخواهد داد، یک کانال تلویزیونی که با پول یک 
التهاب  ایران  داخل  در  شود،  می  اداره  لندن  حمایت  و  عربی  کشور 

ایجاد کند.

امیرعبداللهیان:

 رفتار آمریکا ریاکارانه است/ دنبال ژست رسانه ای هستند

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

رعایت حّق کسی
 هرگز نباید مانع شما از اقامه حّق بر او شود. 

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

نمابر: 33234136   تلفن: 33234135           
   چاپ و لیتوگرافی  :  ملت 

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

متخصص تغذیه و رژیم درمانی عنوان کرد؛
کم آبی بدن چه بالیی سر انسان

 می آورد/روزانه چقدر آب بخوریم
متخصص تغذیه و رژیم درمانی، درباره عوارض 
کم آبی بدن و خطراتی که به دنبال دارد، نکاتی 

را متذکر شد.
 غزاله اسالمیان، با تاکید بر اینکه اگر دچار کم 
کاهش  بدن  گردش  در  آبی شوید، حجم خون 
می یابد، گفت: در این شرایط ضربان قلب باالتر 
را  بدن  در  خون  جریان  مناسب  حجم  تا  رفته 
حفظ کند، این کار بیش از حد معمول به قلب 

فشار وارد می کند.
وی با تاکید بر اینکه ۶0 تا 70 درصد وزن بدن 
آب  مقدار  داد:  ادامه  می دهد،  تشکیل  آب  را 
فعالیت  و  بدن  دمای  وسیله  به  بدن،  نیاز  مورد 
کلیه ها برای دفع مواد زائد و میزان تعریق تعیین 

می شود.
اسالمیان افزود: کم آبی با عالمت های سردرد و 

گرفتگی عضالت همراه است.
این متخصص تغذیه و رژیم درمانی گفت: پس 
از خواب شبانه اولین ادرار صبح، معموالً غلیظ و 
زرد رنگ است، اما پس از آن ادرار باید بی رنگ 
و بی بو باشد و این نشان دهنده کار طبیعی کلیه 

است.
اسالمیان در پاسخ به این سوال که نوشیدن چه 
میزان آب برای هر فرد کافی است، افزود: پاسخ 
پیچیده است،  به ظاهر ساده، قدری  این سوال 
در واقع مقدار مشخصی برای دریافت آب تعیین 
نمی شود زیرا نیاز هر فرد به آب به فعالیت بدنی 
روزانه، سوخت و ساز پایه ی بدن، دمای محیط، 
رژیم غذایی و نسبت وزن عضالت به چربی در 
بدن، سن، جنس و بیماری های زمینه ای بستگی 

دارد.
هرگاه  ورزش،  هنگام  کودکان  وی،  گفته  به 
احساس تشنگی کنند به اندازه رفع تشنگی باید 
آب بخورند و عالوه برآن نصف لیوان آب اضافه تر 
هم بنوشند، نوجوانان نیز به همین ترتیب، فقط 
باید یک لیوان آب اضافه تر  از رفع تشنگی  بعد 

دریافت کنند.
عضو هیئت علمی دانشگاه علوم پزشکی شهید 
بهشتی با تاکید بر اینکه مصرف مایعات دریافتی 
نوشیدنی های  و  غذا  از  مایعات  شامل  روزانه 
با  بزرگسال  افراد  در  کرد:  عنوان  است  متنوع 
فعالیت معمولی در دمای هوای متعادل، حداقل 
نیاز به دریافت آب یک و نیم لیتر در روز است 
که برای جایگزینی از دست دادن آب از ریه ها، 
دستگاه گوارش، ادرار و تعریق، بدن به آن نیاز 

دارد.
 ۸ مصرف  به  توصیه  حاضر  حال  در  افزود:  وی 
لیوان آب و مایعات در روز است، یعنی تقریباً یک 
میلی لیتر به ازای هر کالری انرژی دریافتی، البته 
افرادی که در آب و هوای گرم زندگی می کنند یا 
به دلیل کار و فعالیت شدید زیاد عرق می کنند، 

مقدار بیشتری مایعات باید مصرف کنند.
این متخصص تغذیه و رژیم درمانی افزود: با این 
از  یکی  می تواند  نیز  ادرار  رنگ  به  توجه  وجود 
بدن  در  آبی  کم  وضعیت  تشخیص  روش های 
باشد  پررنگ  ادرار  رنگ  صورتی که  در  باشد، 

می تواند نشان دهنده کم آبی باشد.
اسالمیان با اشاره به اینکه وضعیت سالمت بدن 
شما به ویژه قلب و کلیه، بر میزان توصیه شده 
مایعات مصرفی تأثیر دارد، گفت: در صورتی که 
قلبی،  نارسایی  به ویژه  خاصی  زمینه ای  بیماری 
باید  دارید حتماً  کلیه  و سنگ  کلیوی  نارسایی 
دریافت  میزان  زمینه  در  متخصص  پزشک  با 

مایعات مشورت کنید.
وی، استفاده مدام از آب و نوشیدنی های گازدار 
داد:  ادامه  و  دانست  سالمت  برای  تهدیدی  را 
کربنیک  گاز  داشتن  دلیل  به  گازدار  آب های 

منجر به نفخ و مشکالت گوارشی می شود.
اینکه  بیان  با  درمانی  رژیم  و  تغذیه  متخصص 
آبمیوه های طبیعی می توانند بخشی از نیاز روزانه 
خاطرنشان  کنند  تأمین  را  بدن  در  مایعات  به 
کرد: نکته اینجاست که این نوشیدنی ها به دلیل 
دریافت  صورت  در  فیبر  نداشتن  و  باال  کالری 
وزن  اضافه  به  منجر  می توانند  مداوم  و  روزانه 

شوند.
ندارند  آب  مصرف  به  تمایل  که  افرادی  به  وی 
کرد:  توصیه  بنوشند  آب  می کنند  فراموش  یا 
خود  دید  معرض  در  همیشه  را  آب  پارچ  یک 
که  می کند  یادآوری  شما  به  کار  این  بگذارید، 
)دتاکس ها(  آبنوش ها  از  یا  و  بنوشنید  آب  باید 
استفاده کنید. )دتاکس ها شامل آب و تکه های 
میوه و سبزی هستند مثل دتاکس لیمو و نعناع 

یا دتاکس خیار(.
نیاز  مورد  آب  از  بخشی  داد:  ادامه  اسالمیان 
و  میوه  کافی  دریافت  طریق  از  نیز  بدن  روزانه 

سبزی نیز تأمین می شود.
دارد  امکان  که  تاجایی  اینکه  بر  تاکید  با  وی 
باید مصرف آب های معدنی محدود شود، اضافه 
کرد: بطری های آب معدنی عمدتاً حاوی دارای 
ماده ای به نام بیسفنول آ هستند، مطالعات نشان 
برای سالمت  ماده  این  از  مداو  استفاده  داده اند 

مضر است.

رئیس پدافند غیر عامل کشور گفت: 

واتس اپ و اینستاگرام مخل امنیت هستند
رئیس سازمان پدافند غیر عامل کشور گفت: شاهد مهاجرت 
ارادی  به صورت  نرم مردم در شبکه های داخلی هستیم که 

انجام می شود.
 سردار جاللی در حاشیه پنجمین  همایش ملی پدافند شهری 
پلتفرم  دو  فیلترینگ  امکان  با  رابطه  در  خبرنگاران  جمع  در 
اینستاگرام و واتس اپ، اظهار کرد: پلتفرم هایی که به عنوان 
در  باید  معموال  می گیرد،  قرار  استفاده  مورد  اجتماعی  شبکه 
چهارچوب قوانین و مقررات کشور ها کار کنند. موضوع اولی 
مردم  برای  امینت  حفظ   ، باشند  متعهد  آن  بر  همه  باید  که 
است زیرا امنیت نقش زیر ساختی برای همه حوزه ها دارد و 
در نبود امنیت، اقتصاد و فرهنگ و فضای سیاسی و اجتماعی 

هم خالی از معنا است .
وی ادامه داد: این دو پلتفرم در گذشته هم نشان داده اند که 
تابع قوانین جمهوری اسالمی نیستند و حاضر نشدند شرایطی 
را که وزارت ارتباطات برای آنها تعریف کرده است، بپذیرند. در 

حوادثی اخیر هم نقش فعال آنها دیده شده است.
جاللی خاطر نشان کرد: این دوپلتفرم در حوادث اخیر، نوعی 
رژیم  و  منافقین  با  و  کشور  از  خارج  در  دشمن  با  هماهنگی 
صهیونیستی داشتند و این اثبات شده است، بنا براین شورای 
کشور  امنیت  که  زمانی  تا  که  گرفت  تصمیم  کشور  امنیت 

احساس کند که تضمینی ندارد این پلتفرم ها را متوقف کند.
وی ادامه داد: از سوی دیگر شورای عالی فضای مجازی برای 
تقویت زیر ساخت های  تامین نیازمندی های مردم، توسعه و 
داخلی را دنبال می کند تا به اقتصاد مردم و مشاغلی که در 
آنجا است، کمک کرده باشد. اکنون شاهد یک مهاجرت نرمی 
در شبکه های داخلی هستیم که توسط مردم به صورت ارادی 
انجام می شود. تالش زیادی شده است که مشاغل مستقر در این 
برایش پیش بینی  حوزه ها، جانمایی شود وابزار های کمکی 

شود که مشاغل مردم آسیب نبیند.
رفع  کرد:  نشان  خاطر  غیرعامل کشور  پدافند  سازمان  رییس 
از  بندی شود. یکی  امنیت کشور جمع  باید در شورای  فیلتر 
شروط این است که این دو پلتفرم باید در داخل ایران  نماینده 
داشته باشند و مقررات و قوانین کشور را انجام دهند. در حال 
حاضر تشخیص اولیه شورای امنیت کشور بر این است که این 

دو پلتفرم  ُمخل امنیت مردم هستند.
وی در خصوص همایش پدافند شهری نیز بیان کرد: همایش 
پدافند شهری با هدف بررسی تهدیدهای جدید دشمن برگزار 
شامل  که  گرفته  پیش  در  را  ترکیبی  تهدیدهای  شد. دشمن 
قطع  ها،  زیرساخت  سایبری  تهدید   ، درون زا  تهدیدهای 
های  شبکه  از  غیرقانونی  استفاده  و  شهری  خدمات  سرویس 
در  ناآرامی  و  اغتشاش  ایجاد  هدف  با  نشین  خارج  اجتماعی 
کشور است و ما هم راهبردی پنج محوری برای مقابله با تهدید 

دشمن پیش بینی کرده ایم.

مردم ایران همواره نسبت به 
مملکت و دین خود تعصب داشته اند

نشاط آفرینی  اهمیت  بر  تاکید  با  جمهور  رییس  اول  معاون 
در جامعه، بر لزوم برنامه ریزی برای اجرای برنامه های نشاط 

آفرین در استانهای سراسر کشور تاکید کرد.
 محمد مخبر در اختتامیه جشنواره وحدت اقوام ایرانی در محل 
دریاچه شهدای خلیج فارس)چیتگر(، در گفتگو باخبرنگاران با 
و صنایع دستی  از غرفه های محصوالت  بازدید خود  به  اشاره 
اقوام اظهار داشت: در این بازدید با برخی از مردم وغرفه داران 
گفتگو کردم و خوشبختانه امید و نشاط در روحیه آنها نمایان 
و  باشد  داشته  استمرار  ها  برنامه  اینگونه  است  الزم  که  بود 

تکرار شود.
وی با اشاره به ابتکار این جشنواره برای حضور اقوام مختلف 
و معرفی رسم و رسوم قومیت های مختلف کشورمان، تصریح 
کرد: مردمایران در طول تاریخ تعصب و عالقه زیادی نسبت به 
مملکت و دین خود داشته اند و به همین دلیل ایران همواره 
مستقل بوده است، اگرچه در برخی مقاطع گذشته زمامداران 

کشور وابستگی هایی داشتند.
معاون اول رییس جمهور برگزاری اینگونه جشنواره ها که عامل 
مثبت  را  است  مختلف کشور  مذاهب  و  اقوام  و وحدت  اتحاد 
برنامه ها حمایت  اینگونه  برگزاری  از  باید  وگفت:  کرد  ارزیابی 

شود و برای تقویت و تکرار چنین رویدادهایی تالش کنیم.
وی تصریح کرد: جنبه مثبت دیگر این جشنواره اشتغالزایی و 
به  که  است  عرضه محصوالت مختلف همچون صنایع دستی 
طور ویژه توسط بانوان انجام شده است و امیدوارم شاهد توسعه 

اینگونه برنامه های مفید و سازنده باشیم.
گفتنی است بیش از یک میلیون نفر طی ده روز از جشنواره 

وحدت اقوام ایرانی بازدید کردند. 
کشورمان  های  قومیت  از  یکی  به  جشنواره  این  از  شب  هر 
موسیقی  و  فرهنگی  هنری،   های  گروه  و  داشت  اختصاص 
در این ایام بامحوریت پیامبر اسالم)ص( و کشورمان ایران به 

اجرای برنامه های مختلف پرداختند.
در این جشنواره بیش از ۲00 غرفه برای عرضه صنایع دستی، 

پوشاک سنتی، غذاهای محلی و... فعالیت داشتند.

سالمت

جامعه

کاریکاتور

نشست خبری رضا پهلوی مایه تمسخر شد 

سخنگوی دولت تاکید کرد:

استقبال دولت از انتقال اعتراض به روش مسالمت آمیزی

هر  از  دولت  که  کرد  تاکید  دولت  سخنگوی 
انتقال  برای  مناسبی  و  مسالمت آمیز  روش 

حرف و کالم تا اعتراض استقبال می کند.
دولت  سخنگوی  جهرمی،  بهادری  علی 
یادآوری  با  خبر   شبکه  اول  برنامه صف  در 
درگیر  کشور  که  است  ماه  یک  اینکه حدود 
حوادثی شده به سخنان رهبری مبنی براینکه 
نباید متوقف شویم، استناد کرد و افزود: اگر 
بخواهیم یک تحلیل راهبردی از حوادث اخیر 
داشته باشیم، باید ببینیم در ایام اخیر، سطح 

منطقه و جهان چه حوادثی رخ داد.
قدرت  نظام  اینکه  بیان  با  دولت  سخنگوی 
جهانی  برتر  قدرت  کشور  یک  که  جهانی 
که  نکته  این  بر  است،  تغییر  حال  در  بود، 
طبیعتا کشورهایی که عملکرد خوبی در این 
جهان  در  بهتری  جایگاه  باشند،  داشته  ایام 
گفت:  و  کرد  تاکید  داشت  خواهند  آینده 
سیاست  با  شد  سعی  اخیر  سال های  طی 
در  ایران  شأن  در  جایگاهی  همسایگی، 
هندسه جدید جهانی محقق شود. کشور ما با 
برنامه ریزی های انجام شده، سعی می کند که 
در نظم جدید جهانی به جایگاه واالیی که در 

گذشته داشت، بازگردد.
وی با ارایه این تحلیل که دشمن در حوادث 
اخیر سعی داشت نگذارد کشور در این تغییر 
نظم جهانی که در حال رقم خوردن است، به 
جایگاهی که باید و شاید، برسد، ادامه داد:آنها 
نمی دهد  جواب  تحریم ها  که   شدند  متوجه 
واسطه  به  را  مشغله ای  کردند  سعی  لذا  
مشکالتی که درون کشور است، ایجاد کنند.

شدن  شنیده  بر  ادامه  در  دولت  سخنگوی 
اعتراضات مردم تاکید و اظهار کرد:  حوادث 
اخیر برنامه ریزی شده بود، دشمنان به دنبال 
اجرا  را  عملیات  این  تا  بودند  بهانه ای  یک 

کنند.
از  آماری  ارایه  به  ادامه  در  جهرمی  بهادری 
پلیس  توسط  قتل  به  منجر  های  بازداشت 
آمریکا در طول پنج، شش سال اخیر استناد 
قبل  نفر  هزار  از  بیش  اینکه  بیان  با  و  کرد 
قتل  به  آمریکا  پلیس  توسط  بازداشت  از 
رسیده اند که حدود ۲۵0 نفر آن ها از بانوان 
بودند، گفت:  در ایاالت متحده، هر 10 روز 
اما  رسیده،  قتل  به  پلیس  توسط  خانم  یک 

اخبار آن هیچ وقت انقدر بولد نمی شود.
تالش  به  شاره  با  ادامه  در  دولت  سخنگوی 
و  احصاء مشکالت  در جهت  دولت سیزدهم 
چالش ها و پذیرش نقطه نظرات در جهت حل 
آنها یادآورشد: دشمن با این برنامه های دولت 
و مسیر حرکتی که مردم در پیش گرفته اند، 

مشاهده کرد که عاقبت این مسیر به نفع اش 
برای  شرایط  تمام  ما  کشور  بود.  نخواهد 
پیشرفت از جمله سرمایه انسانی و منابع غنی 
را دارد، اما به این خاطر در این سال ها رشد 
مناسبی نداشتیم که مانع وجود داشته است.

دیکتاتوری  نظام  از  جهرمی  بهادری 
سال های  در  کشور  در  حاکم  شاهنشاهی 
از  یکی  عنوان  به  انقالب  پیروزی  از  پیش 
موانع پیشرفت کشور یاد کرد و افزود: پس از 
پیروزی انقالب  دشمن اجازه پیشرفت به ما 
را نمی داد و هر جا می خواستیم رشد کنیم، 
اماباید توجه  آنها مواجه می شدیم،  با تحریم 
از  این موانع  با تغییر نظم جهانی  داشت که 
قدرت  جدید  هندسه  در  یعنی  می رود،  بین 
جهانی، کشور ما می تواند یک صعود جهشی 

داشته باشد.
حال  در  ما  اینکه  به  اره  با  بهادری جهرمی 
را  غیرنفتی  و  نفتی  فروش  می توانیم  حاضر 
افزایش دهیم که این تغییر در هندسه قدرت 
جهانی را رقم زده است، افزود: به طور قطع، 
جوانان دهه هفتادی و دهه هشتادی ما سیلی 

محکمی به گوش دشمن خواهند زد.
بین  از  برای  دولت  تالش  به  همچنین  وی 
داخلی  تولید  و  خارجی  تجارت  موانع  بردن 
پرداخت و اظهار کرد:  ما در خرید تضمینی 
گندم رکورد داریم و در سایر کاالهای اساسی 
به همین سمت پیش خواهیم  ان شاءاهلل  نیز 
که  ما  نخبه  جوان  زمانی  همچنین  رفت. 
نیازمند مجوز کسب  می خواست کاری کند، 
زیاد  مشکل  کار  این  گذشته  در  بود،  کار  و 
داشت، ولی اآلن با یک ثبت در سامانه، جوان 
نخبه و تولیدکنندگان می توانند بیش از ۵00 

مجوز دریافت کنند.
سخنگوی دولت ادامه داد: حجم نقدینگی در 
کشور ما در طول ۸ سال، حدود ۸ برابر شد 
و این به معنای یک تورم و یک بهمن است 
که هر چقدر پایین تر می رود، بزرگتر می شود. 
سلسله  یک  تورم،  این  کنترل  برای  دولت 
همین  کرد  سعی  و  برنامه ریزی  را  اقدامات 
مانند  پیشران  سمت  به  را  موجود  نقدینگی 
انرژی و مسکن ببرد و در حقیقت نقدینگی 

را هدایت کند.
رئیس شورای اطالع رسانی دولت تایکد کرد: 
با سیر صعودی که تورم پیش می رفت، باید 
ولی  می رسید،  درصد   ۸0 به  درصد   ۶0 از 
همین  با  و  رسیده  درصد   40 به  هم اکنون 
خوبی  آینده  رویم،  پیش  اگر  کاهشی  مسیر 

در این حوزه برای کشور رقم خواهد خورد.
خارجی  سیاست  مساله  به  همچنین  وی 

دشمنان  روش  اینکه  یادآوری  با  و  پرداخت 
میز  در  وقتی  است،  بوده  همین  همواره  ما 
ندارند   گفتن  برای  مستدل  حرفی  مذاکره 
فشار  برای  اهرم ها  سایر  از  کنند  می  سعی 
این  گفت:  کنند،  استفاده  مذاکره  میز  در 
راه جدیدی نیست و در ادوار مختلف، ایران 
این روش ها را دیده است، آن ها باید بدانند 

آزموده را آزمودن خطاست.
این سوال  با طرح  ادامه  سخنگوی دولت در 
که چه کشورهایی به عراق سالح شیمیایی و 
میراژ دادند؟،گفت: کشورهایی که االن مدعی 
هستند که چرا ایران با روسیه همکاری نظامی 
با  برای مبارزه  با روسیه  ایران  دارد می دانند 
کردند،  ایجاد  را  آن  اروپایی ها  که  تروریسم 
همکاری داشته است. ایران قهرمان مبارزه با 
تروریسم به ویژه در منطقه بوده است، آن ها 
داعش را ایجاد کردند و برای داعش سالح و 
مهمات منتقل می کردند و تصاویر مبارزه ما 

تروریست ها هم موجود است.
رئیس شورای اطالع رسانی دولت، تاکید کرد: 
سالح  ارسال  پاسخگوی  بخواهد  کسی  اگر 
مبادالت  میزان  آمار   زیرا  آمریکاست،  باشد، 
تجاری  آمریکا کامال روشن است، بزرگترین 
ادعایی  چنین  دنیا  در  سالح  صادرکننده 
این،  از  قبل  که  حوزه ای  در  هم  آن  کرده، 
ایران  تکنولوژی ای  چنین  می کردند،  مسأله 

ندارد و تصاویر آن فتوشاپ است .
شده  مدعی  آمریکا  اینکه  یادآوری  با  وی 
که  می فروشد  کشوری  به  پهپاد  ایران  که 
جهان  نظامی  امکانات  دارنده  بزرگترین 
است، افزود: طرف مقابل از اینکه ایران اعالم 
ایجاد  جهت  در  نقش آفرینی  آماده  می کند  
است  روسیه  و  اوکراین  بین  تنش  در  صلح 
شده  جدی  منطقه  در  هم   ایران  نقش  و  
است،  واهمه دارد. می ترسند که ایران بتواند 
نقش آفرینی های  دوباره  جهانی  سطح  در 
گذشته اش را تکرار کند که قطعا برای آن ها 

بحران خواهد بود.
دشمن  قطعاً  اینکه  بر  تاکید  با  ادامه  در  وی 
در  ایران  نتواند  که  می کند  را  تالش  تمام 
گفت:  کند،  نقش آفرینی  جهانی  سطح 
حال  عین  در  است،  مشخص  ایران  مسیر  
که همیشه حافظ صلح بوده، مصمم است که 
نقش آفرینی اش را در سطح عالی حفظ کند 
و از آن کوتاه نمی آید،  باز هم عرض می کنم 
ما  آزمودن خطاست، همچنان که  را  آزموده 
را در میز مذاکره آزمودند، ایران از حقوقش 
حوزه  در  مسأله  این  که  نمی آید  کوتاه 
دیپلماسی  و  جهانی  سطح  در  نقش آفرینی 

فعال به ویژه در حوزه منطقه ای طبیعتاً این 
مسیر را با جدیت خواهد رفت.

ما  که  نکته  این  بر  درادامه  دولت  سخنگوی 
در حوزه تثبیت جایگاه ایران در حوزه منطقه 
و جهان و حمایت از حقوق نسل آینده مان، 
تاکید  نداریم،  کسی  با  شوخی  کوچکترین 

کرد.
این  از  دیگری  بخش  در  همچنین  وی 
گفت گوی تلویزیونی بر این مساله که برنامه 
دولت  شنیدن صدای مردم استتاکید کرد و 
دولت  کرد،  نباید دسته بندی  را  مردم  گفت: 
از یک  انجام داده و در طول کمتر  اقداماتی 
سال به ۳1 استان کشور سر زده است، یعنی 
اینکه میان دولت و مردم دیواری وجود ندارد 

و بین مردم و می رود.
وی با اشاره به حضور رییس جمهور در محل 
جایگاه های سوخت زمانی که مردم با مشکل 
و  شده بودند  هک  جایگاه ها  و  شده   مواجه 
رئیس جمهور  گفت:  شد  ایجاد  ناراضایتی 
بار  تره  و  میوه  میدان  به  زمانی  همچنین 
یارانه ای  پرداخت  نظام  اصالح  که  می رود 
این دولت  اقدام شد و  قیمت ها تغییر کرد، 
نشان داده که شنونده حرف های مردم است، 
از هر جنس و سلیقه ای در حوزه نخبگانی هم 

همین بوده است.
وی افزود: وقتی با نخبگان اقتصادی سیاسی 
گلچین  کسی  می شود،  گذاشته  جلسه 
نمی شود و همه به آن جلسه دعوت می شوند. 
مناسبی  و  مسالمت آمیز  روش  هر  از  دولت 
برای انتقال حرف و کالم تا اعتراض استقبال 
فرهنگی  انقالب  عالی  شورای  اخیرا  می کند. 
و  ملی گفت  نخبگانی مصوبه خانه  در حوزه 
دانشگاه ها شروع  در  که  داشت  را  آزاد  گوی 
شده بود، البته کرسی های آزاداندیشی سال ها 
که  شده  مطالبه  انقالب  رهبر  توسط  پیش 
تحقق نیفتاده بود، دولت این باِر روی زمین 
مانده را هم مثل سایر بارها بر دوش گذاشت.

تاکید  با  دولت  اطالع رسانی  شورای  رئیس 
وقتی ۸۵  که  است  این  دولت  نگاه  اینکه  بر 
حرفشان  اگر  داریم،   نخبه  میلیون جمعیت 
را نشنویم، خودمان را از شنیدن آن ها محروم 
طرح ها  و  ایده ها  از  خیلی  گفت:  کرده ایم، 
مبتنی بر این نقطه نظرات مردم اتخاذ شده 
مطالبات  گذشته  سال  یک  همین  در  است، 
مثاًل  داشتیم،  متنوع  حوزه های  در  مختلفی 
زمین  روی  سال   11 فرهنگیان،  رتبه بندی 
مانده بود و در نهایت در این دولت اجرا شد.

اهل  دولت  اینکه  بابیان  بهادری جهرمی 
داد:  ادامه  است،  مختلف  قشرهای  با  تعامل 
فکر  گذشته  سال  یک  در  رئیس جمهور 
رفتند،  دانشگاه  به  بار   ۶ حداقل  می کنم 
دولت  رویه  اساساً  همینطور،  هم  اول  معاون 

این چنین بوده است.
میان  در  مساله حضورش  به  همچنین  وی   
طی  طباطبایی  عالمه  دانشگاه  دانشجویان 
دانشجویان  گفت:  و  پرداخت  گذشته  هفته 
ناهار  کردند،  دعوت  عالمه  دانشگاه  به  را  ما 
شروع  از  قبل  بودیم،  دانشجویان  میهمان  را 
سخنانم، تعدادی از دانشجویان سالن همایش 
خارج  سالن  از  چرا  پرسیدم  شدند،   خارج 
است  این  سلیقه اشان  گفتند  عده ای  شدند، 
را  این  بیرون شعار دهند، من هم گفتم  که 
به   قریب  می گذارم.  احترام  ولی  نمی پسندم 
حوزه های  در  پاسخ  و  پرسش  ساعت  سه 
مختلف در جریان  بود، وقتی تمام شد بین 
شدند،  خارج  سالن  از  که  رفتم  دانشجویانی 
نیم ساعتی بین جمعیت بودم و هر کسی که 

سؤال پرسید، جوابش را دادم.

ریاست  ارتباطات  هماهنگی  شورای  عضو 
باید  گفت:  روحانیت،  و  حوزه  با  جمهوری 
اقدامات  دقیق  و  مناسب  رسانی  اطالع  با 
مختلف  حوزه های  در  دولت  تالش های  و 
اجازه  و  کنیم  تشریح  را  اقتصادی  و  عمرانی 
ندهیم دشمن با روایت های دروغین مردم را 

ناامید سازد.
حجت االسالم والمسلمین سید رضا تقوی روز 
یکشنبه در نشستی با مشاوران امور روحانیت 
استانداری های سراسر کشور با اشاره به اینکه 
از همه جهات کمک  باید  کنونی  در شرایط 
حال دولت و شخص ریاست جمهوری باشیم، 
گفت: رئیس جمهوری همواره از نقد و گفت 

و گو استقبال کرده است.
ریاست  ارتباطات  هماهنگی  شورای  عضو 
تصریح  با  روحانیت  و  حوزه  با  جمهوری 
مردمی  روحیه  با  سیزدهم  دولت  اینکه  بر 
به  خدمت  میدان  در  ظرفیت  تمام  با  و 
طرح های  افتتاح  افزود:  دارد،  حضور  مردم 
تالش  از  نشان  استان های کشور  در  عمرانی 

شبانه روزی دولت دارد.
بزرگ  حرکت های  کرد:  خاطرنشان  تقوی 
اقتصادی دیر نتیجه می دهد، اما اثرات مثبت 

بر زندگی و سفره معیشتی مردم می گذارد.

و  است  مهم  بسیار  مردم  سفره  افزود:  وی 
باید همه مجموعه نظام در  در این خصوص 

تقویت توان معیشتی جامعه کمک کنند.
در  تهران  استان  نمایندگان  مجمع  رئیس 
از  دیگری  بخش  در  اسالمی  شورای  مجلس 
صحبت های خود به وقایع اخیر کشور اشاره 
کرد و گفت: دشمن با تشویق اغتشاشات به 
همچون  که  بود  کشور  کردن  ناامن  دنبال 

همیشه با شکست و ناکامی مواجه شد.
استانداری های  در  روحانیت  فعالیت  حوزه 
اشاره  از دیگر محورهای مورد  سراسر کشور 
این  در  تقوی  المسلمین  و  االسالم  حجت 
روحانیت  کاری  حوزه  گفت:  که  بود  نشست 
در استانداری ها باید روشن و از ظرفیت آنها 
برای تبیین و روشنگری سیاست ها و اقدامات 

دولت استفاده بیشتر شود.

استانداری های  در  روحانیت  افزود:  تقوی 
به  کمک  در  خوبی  ظرفیت  کشور  سراسر 
برنامه های راهبردی  و کلیدی دولت  تحقق 

دارند.
ارتباط  تقویت  و  کارها  کردن  مردمی  وی، 
از دیگر ظرفیت های  را  بدنه جامعه  با  دولت 
عنوان  و  برشمرد  استانداری ها  در  روحانیت 
نماز  مساجد،  در  حضور  با  روحانیت  کرد: 
جمعه و هیات های مذهبی در ارتباط و تعامل 
نزدیک با آحاد جامعه است و این امر فرصت 
همراه  و  سیاست ها  تبیین  برای  مناسبی 
ساختن بیشتر مردم با برنامه های دولت است.

شورای  مجلس  در  تهران  مردم  نماینده 
روحانیت  امور  مشاوران  از  اسالمی 
و  با جامعه خواص  که  استانداری ها خواست 
مداوم  همفکری  و  تعامل  در  استان  نخبگان 
باشند و از ظرفیت های این بخش برای تحقق 
هر چه بیشتر سیاست های دولت در استان ها 

کمک گیرند.
تقوی اظهار کرد: باید با اطالع رسانی مناسب 
و دقیق اقدامات و تالش های دولت در حوزه 
تشریح  را  اقتصادی  و  عمرانی  مختلف  های 
روایت های  با  دشمن  ندهیم  اجازه  و  کنیم 

دروغین مردم را ناامید سازد.

حجت االسالم تقوی:

اجازه ندهیم دشمن با روایت های دروغ
 مردم را نا امید کند


