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وزیر میراث فرهنگی، گردشگری و صنایع دستی گفت: معتقدیم 
که سیستم ناکارآمد اداری سال ها به دست و پای سرمایه گذاران 
این  ببریم و در  از بین  باید این سیستم را  لذا  زنجیر بسته است 

زمینه بخش زیادی از ماموریت ها را به استان ها تفویض کردیم.
عزت اهلل ضرغامی روز شنبه در جریان دیدار با نماینده ولی فقیه 

در استان و امام جمعه کرمان افزود: سیاست ما این است که...

اینکه  بیان  با  غیرعامل  پدافند  سازمان  بازرسی  و  رئیس حقوقی 
امروز جبهه ای از نظام استکبار در برابر نظام جمهوری اسالمی 
تمامی  اولویت  باید  نفوذ  های  الیه  حذف  گفت:  است،  ایستاده 
مدیران و نهادهای دولتی و خدماتی باشد. سردار سرتیپ پاسدار 
محمدعلی قمی روز شنبه در جلسه ستاد پدافند غیرعامل استان 

مازندران افزود: امروز یک جبهه ای از نظام استکبار در برابر...
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۶۳۴ میلیارد تومان اعتبار به طرح 
های بزرگ عمرانی استان تزریق شد

هماهنگی والدین
 در تربیت کودک،

 بزرگترین عامل
 آرامش کودکان است

معاون فضای مجازی دادگستری گفت:
نشردهندگان اکاذیب به ۲ 
سال حبس محکوم می شوند

و  کهگیلویه  دادگستری  مجازی  فضای  معاون 
بویراحمد گفت: انتشاردهندگان اخبار کذب اعم از 
اینکه خود فرد تولیدکننده خبر باشد یا خبر کذب 
تولیدشده دیگران را منتشر کنند، دارای مسئولیت 
قانونی هستند و ۲ سال حبس در انتظار آنان است.

به  مطلب  این  اعالم  با  شنبه  روز  نادریان  حمید 
رسانه های کهگیلویه و بویراحمد اظهار داشت: در 
دستگاه قضا علت های شکل گیری هر گونه شایعه 
و حتی مطالب مجرمانه در مراحل اولیه ریشه یابی 

و رویکردهای متناسب با آن اعمال می شود....

کارشناس مسائل غرب آسیا گفت: آمریکایی ها 
کشور  در  ناآرامی   و  اغتشاشات  ایجاد  عامل 
نمی کنند  عنوان  را  موضوع  این  اما  هستند 
و  تظاهرات  و  اعتراضات  نارضایتی ها،  تا 

اغتشاشات مدیریت شود.
تحریم های  درباره  صدرالحسینی  سیدرضا 
ناآرامی های  با  آن  ارتباط  و  ایران  علیه  غرب 
جنگ  آمریکایی ها  اینکه  بیان  با  اخیر 
اسالمی  علیه جمهوری  ترکیبی  یا  هیبریدی 
کرده اند،  آغاز  ایران  ملت  و  انقالب  و  ایران 
ملموسی  موضوع  تحریم ها  مسأله  گفت: 
است و بسیاری از سازمان ها، ادارات، نهادها، 
وزارتخانه ها و شرکت های خصوصی می توانند 
به خوبی این موضوع را درک کنند و حتی در 
بیان و صحبت  خود بر موضوع تحریم ها تاکید 
کنند. بحث تحریم ها به خصوص در سال های 
اخیر و حدود یک دهه گذشته به عنوان یک 
است  روشن  کامال  کشور  در  جاری  گفتمان 
تحریم  موضوع  که  منزلی  و  محفل  هر  در  و 
نتواند  که  نیست  فردی  تقریباً  شود  مطرح 
در ارتباط با آن موضوع ارتباط برقرار کند و 

مطلبی درباره موضوع تحریم بیان کند.
تحریم ها  مساله  به  اشاره  با  صدرالحسینی 
و  دانشگاه  استاد  از  کرد:  خاطرنشان 
استفاده  نیازمند  که  مختلف  دانشجویان 
و  تحقیقات  و  بین المللی  کتابخانه های  از 
بحث  در  هستند،  بین المللی  پژوهش های 
حوزه پیشرفت کشور در حوزه علوم مختلف 
تجاری  و  بانکی  اقتصادی،  مسائل   تا  گرفته 
برای  تقریبا  تحریم،  مساله  چارچوب  در 
بیشتر مردم روشن است. وی عنوان کرد: اما 
آگاهی مردم در ارتباط با موضوع جنگ نرم، 
سیاسی  انزوای  برای  تالش  رسانه ای،  جنگ 
ارشد کشور کم  جمهوری اسالمی و مقامات 
آگاهی  موضوع  این  به  نسبت  باید  لذا  است 
داشته باشیم که در جنگ ترکیبی هر کدام از 
این موارد در زمان مشخص و در شرایط مورد 
ترکیبی  جنگ  هدف  مورد  که  کشوری  نیاز 
قرار گرفته و مشخصا امروز در مورد جمهوری 

اسالمی ایران، به کار گرفته می شود....

و  کهگیلویه  ریزی  برنامه  و  مدیریت  سازمان  رئیس 
از  اعتبار  تومان  میلیارد   ۶۳4 تاکنون  گفت:  بویراحمد 
بزرگ  های  طرح  به  جمهور  رئیس  پارسال  سفر  محل 
نسب  شهابی  علی  است.  شده  تزریق  استان  عمرانی 
بهمئی،چرام،سی  بیمارستان  چهار  اینکه  به  اشاره  با 
رییس  پارسال  سفر  اعتبارات  محل  از  لنده  و  سخت 
کردند  دریافت  اعتبار  بویراحمد  و  کهگیلویه  به  جمهور 
ابرازامیدواری کرد: با ادامه تزریق اعتبار به این طرح ها 
زمینه دسترسی مردم شهرهای کوچک استان به مراکز 
درمانی استاندارد فراهم شده و شهروندان این مناطق از 

سفر به شهرستان های دیگر برای دریافت ....

رئیس سازمان مدیریت کهگیلویه و بویراحمد:
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معاون فنی و آماری سازمان سنجش
 هشدار داد:

مغایرت اطالعات می تواند 
منجر به محرومیت شود

هندبالیست های
 فراز بام دهدشت

 قهرمان ایران شدند

آمریکا عامل ایجاد اغتشاشات 
و ناآرامی ها در کشور است
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در کهگیلویه و بویراحمد؛

ظرفیت های امید بخش 
برای فرزند آوری

3

تا مدت ها در رسانه های غربی  پهپادهای ساخت جمهوری اسالمی گرچه 
باورناپذیر و فتوشاپ جلوه داده می شد! امروز بهانه سناریوسازی جدید علیه 
ایران است و غرب بی هیچ شاهد و سندی و با وجود تکذیب مکرر مدعی 

حضور پهپاد شاهد در جنگ روسیه علیه اوکراین است.
جنگ روسیه و اوکراین، بحران یا به تعبیری بهتر، به استخوانی در گلوی 
غرب تبدیل شده است. حامیان دولت کی یف، زمانی که ولودیمیر زلنسکی 
را در برابر والدیمیر پوتین، قرار می دادند؛ تصوری از عمق بحرانی که دامن 
غرب را می گرفت، نداشتند. اکنون پس از هفت ماه از آغاز این جنگ، غرب 
و آمریکا، تصمیم گرفته است مسئولیت خود را در قبال فجایع روی داده در 
اوکراین، فرافکنی کرده و این میان بهانه ای تازه برای اعمال سیاست کهنه 

تحریمی خود علیه ایران، پیدا کند.

داستان از کجا شروع شد و غرب مدعی چیست؟
و  اروپایی  مقامات  اخیر  اتهام زنی های  سناریو  و  انگیزه  از  آگاهی  برای 
آمریکایی به جمهوری اسالمی ایران باید به تابستان سال جاری برگردیم. 
۲۰ تیرماه سال جاری »جیک سالیوان« مشاور امنیت ملی آمریکا با انتشار 
تصاویری، مدعی می شود که نظامیان روسیه در یکی از پایگاه های سپاه 
پاسداران در شهر کاشان در حال خرید پهپادهای شاهد ایران هستند و این 
درحالی است که تصاویر منتشر شده مربوط به  مسابقات نظامی پهپادی 
۲۰۲۲ است که به گفته سردار »علی باللی« سخنگوی این مسابقات، این 
تمرین های پهپادی با حضور کشورهایی چون بالروس و ارمنستان برگزار 

شده است.

در ادامه داستان و اواسط تابستان، رسانه های آمریکا از تحویل پهپادهای 
مهاجر و شاهد ایران به روسیه خبر می دهند اما همزمان تاکید هم می کنند 

که استفاده از این پرنده های پروازی با مشکالت فنی مواجه شده است!
و این بسترسازی های برای ادامه سناریو در حالی است که یک رسانه عبری 
یک  پیشرفته ضدپهپادی ساخت  سامانه  ارسال  از  ادعاها،  این  با  همزمان 
شرکت رژیم صهیونیستی به اوکراین خبر می دهد. اوکراین از همان ابتدای 
جنگ به صورت رسمی و علنی اعالم کرده بود که از پهپادهای »بیرق دار« 
پرنده های  اصلی ترین  به  ترکیه  ساخت  پرنده های  این  و  می کند  استفاده 
نظامی مورد استفاده در این جنگ تبدیل شده است  که هر کدام از آن ها 

برای اوکراین جنگ زده نزدیک به ۲ میلیون دالر تمام می شود!
پهپاد  نخستین  که  می شود  مدعی  بیانیه ای  در  اوکراین  ارتش  ۲۲مهرماه 
ساخت ایران را در نبرد ساقط کرده است و وقتی درباره مدارک اثبات کننده 
این  بیانیه جستجو می کنیم؛ »عدم تطابق شماره سریال  این  این ادعا در 
پهپاد با شماره های شناخته شده تسلیحات روسیه«، به عنوان تنها مدرک و 
سند ارائه شده در درستی این ادعا را می یابیم. سناریو به نقطه عطف خود 
نزدیک و غرب مدعی می شود، پهپادهای کامیکازه روسیه همان شاهد ۱۳۶ 

ایرانی است که مسکو آن ها را ژرانیوم۲ نامیده است!
ماه  یک  در  ایرانی  پروازی  پرنده   ۲۲۰ اسقاط  از  اوکراین  ارتش  مهر   ۲۷
قصد  از  گزارش هایی  مدام  بین المللی  رسانه های  و  می دهد  خبر  گذشته 
تهران برای فروش بیشتر پهپاد و حتی موشک به روسیه سخن می گویند 
اما برای این نیت خوانی ها هم هیچ مدرکی در کار نیست. عدم انتشار مدرک 
اما سبب نمی شود که تروییکای اروپا درخواست نشست غیرعلنی شورای 

امنیت ملی را ندهند.
»بن واالس«، وزیر دفاع بریتانیا، تکذیب فروش پهپاد به روسیه، از سوی 
ایران را، تکذیب می کند و مدعی وجود مدارک متقن درباره این استفاده 
 ۲۸ و  دارند  مشابهی  ادعاهای  هم  تروییکا  خارجی  وزرای  دیگر  می شود! 

مهرماه نشست غیرعلنی شورای امنیت برگزار می شود. 
»ند پرایس« سخنگوی وزارت خارجه آمریکا  درباره جزییات این نشست 
می گوید: »ما نگرانی جدی مان را درباره دست یافتن روسیه به این پهپادها 
از ایران که نقض قطعنامه ۲۲۳۱ شورای امنیت است، بیان کردیم. ما در 
استفاده از تحریم ها و دیگر ابزارهای مناسبمان علیه تمامی کسانی که در 

این انتقاالت دست دارند، تردید نخواهیم کرد«.
 انگلیس، فرانسه و آلمان ۲۹ هم مهرماه در نامه ای به سازمان ملل، خواستار 
ادعا  و  شده  روسیه  به  ایران  سوی  از  پهپاد  فروش  موضوع  به  رسیدگی 

می کنند این اقدام ناقض قطعنامه ۲۲۳۱ شورای امنیت است.

واکنش ایران به ادعاهای غرب
ایران ارسال پرنده های هدایت پذیر از دور خود را به منظور استفاده در جنگ 
اوکراین، قویا و مکررا رد کرده و از طرف های غربی خواسته است اگر در این 

زمینه مدرکی وجود دارد ارائه دهند.
امور  امیرعبداللهیان« وزیر  باالتر که »حسین  این  از  صداقت و حسن نیت 
پهپاد در  ادعای فروش  بررسی  برای  اسالمی  آمادگی جمهوری  از  خارجه 
با اوکراین خبر دهد و بار دیگر تاکید کند که ایران هیچ  جلسه مشترک 
با اوکراین به روسیه نداده و  سالح و پهپادی برای به کارگیری در جنگ 

نخواهد داد.
با  گفت وگو  در  مهرماه  غرب،۲۷  مقامات  ادعاهای  از  پس  امیرعبداللهیان، 
گردان گرلیچ رادمن، وزیر امور خارجه و اروپای کرواسی، تصریح کرد: »اگر 
سندی درمورد استفاده از پهپادهای ایرانی در جنگ اوکراین وجود دارد، 

ارائه کنند«.
وزیر امورخارجه ایران، در هفته  های گذشته، چه در گفت وگوهای تلفنی با 
مقامات و همتایان خارجی خود از جمله »جوزف بورل« مسئول سیاست 
خارجی اتحادیه اروپا و چه در سفرهای دیپلماتیک خود، بارها و به بیان های 
برای  روسیه  به  تسلیحاتی  هیچ گونه  »ایران  است:  کرده  تصریح  مختلف 
استفاده در جنگ علیه اوکراین ارسال نکرده و نخواهد کرد، چرا که معتقد 
به راه حل این بحران سیاسی است و هرگونه حمایت تسلیحاتی از طرفین، 

فرصت صلح را به تأخیر می اندازد«.
»ناصر کنعانی« سخنگوی وزارت امورخارجه هم در همه نشست های خبری 
هفته های گذشته تصریح کرده است: »ایران بارها اعالم کرده که یک طرف 
جنگ بین روسیه و اوکراین نیست. ایران هیچ سالحی را برای هیچ کدام از 
طرفین جنگ صادر نکرده است. همانطور که بارها گفته ایم سیاست خارجی 
ایران مبتنی بر مخالفت با جنگ است و در خصوص جنگ در اوکراین نیز ما 
مخالف جنگ هستیم و متناسب با ظرفیت های خود تالش کرده و می کنیم 

که رویکرد نظامی در این زمینه خاتمه پیدا کند«.
با همتای بالروسی خود ضمن  و در دیدار  امیرعبداللهیان روز چهارشنبه 
هشدار به غرب درباره هرگونه اقدام غیرسازنده علیه ایران؛ خاطرنشان کرد: 
برای ما کامال روشن است که رهبران چند کشور محدود در اتحادیه اروپا، 
نگاه های افراطی و شتاب زده ای درباره تحوالت منطقه و بین الملل دارند و 

بخش بزرگی از این اتحادیه د مسیر عقالنیت عمل می کنند.

شاهدی نیست، هرچه هست ادعاست
روسیه از اواسط مهرماه و پس از انفجار یکی از استراتژیک ترین پل های خود 

توسط اوکراین، حمالت هوایی خود علیه کی یف را شدت بخشید، بمباران 
شهرهای اوکراین، انتقادهای بی شماری علیه غرب به عنوان حامیان کی یف 
برانگیخت، پس الزم بود جهت افکار عمومی تغییر کرده و مسئولیت اروپا و 
آمریکا در بحران به وجود آمده، فرافکنی شود و گزینه همیشه دسترس در 
این گونه موارد هم، پیش کشیدن بهانه ای تازه علیه دیگر کشورها، به ویژه 

ایران بود، که این بار هم تکرار شد.
اتهامات پهپادی علیه جمهوری اسالمی، بیش و پیش از آنکه برپایه مدرکی 
استوار باشد، جنگی سیاسی-روانی است که در چند جبهه مختلف آغاز شده 

و هرزگاهی شدت می یابد.
به دلیل  ایران،  از سوی  ادعای نقض آن  پیش کشیدن قطعنامه ۲۲۳۱ و 
توافق  اجرایی  ضامن  عنوان  به  قطعنامه  این  به  جهانی  جامعه  حساسیت 
و  اروپا  تروییکای  است.  ارزیابی  قابل  راستا  این  در  هم   ،۲۰۱۵ هسته ای 
آمریکا در حالی نگران نقض این قطعنامه هستند که کاخ سفید، سال ۲۰۱۸ 
برجام را نقض و از آن خارج شد و اروپا هم هرگز به تعهدات خود در این 
سند عمل نکرد. ادعای نقض قطعنامه ۲۲۳۱ هم نخستین بار نیست که از 
سوی غرب ابزار بهانه جویی قرار می گیرد و پیش از این هم با هر آزمایش 
موشکی جمهوری اسالمی این قطعنامه یکبار به تیتر نخست گزارش های 

رسانه های خارجی تبدیل می شد.
با این همه، برای هیچکدام از این ادعاها از حضور پهپادهای شاهد ایرانی در 
جنگ اوکراین تا نقض قطعنامه ۲۲۳۱ هیچ سندی و مدرکی در دسترس 
نیست و هرچه هست در حد ادعاست. جمهوری اسالمی بارها و بارها، از 
همان روزهای آغازین جنگ، ضمن اعالم بی طرفی، تنها گزینه حل بحران را 
گفت وگوی دو جانبه مسکو-کی یف، بدون دخالت های فرامنطقه ای دانست 
از طریق مسیرهای دیپلماتیک تاکید  از آمادگی خود برای میانجیگری  و 

کرد.

هدف از سناریو جدید چیست؟
هفت ماه از آغاز جنگ روسیه علیه اوکراین گذشته است، نبردی فرسایشی 
و هزاران کشته و  نابودی کشانده  به  را  اوکراین  زیرساخت های  بیشتر  که 
رئیس جمهور  زلنسکی«  »ولودیمیر  است.  گذاشته  برجای  آواره  میلیون ها 
اوکراین که در آغاز جنگ، به امید و وعده اروپا و آمریکا، در میدان نبرد 
و  ندارد  را  رجزخوانی ها  این  ادامه  توان  اکنون  بود،  شده  قابلی  رجزخوان 
طبیعی است که به دنبال بهانه های جدید برای فرافکنی مسئولیت خود در 
این جنگ را داشته باشد. پس َدم به َدم ادعاهای کاخ سفید می دهد و هر 

روز اتهام تازه ای علیه ایران رو می کند.
اروپا و آمریکا هم پس از به بن بست کشاندن مذاکرات به دنبال بهانه های 
جدید برای تحریم ایران هستند که بخشی از آن را سناریو پهپادی یافته اند. 
»محمد  سردار  اروپا  تروییکای  و  است  پهپاد  این بار  تحریم،  جدید  بهانه 
باقری« رئیس ستاد کل نیروهای مسلح ایران را به همراه »سید حجت اهلل 
واحد  فرمانده  آقاجانی«  »سعید  و  تحقیقات  و  تامین  مسئول  قریشی« 

پهپادی سپاه پاسداران نیز صنایع هوایی شاهد را تحریم کرده است.
آمریکاست،  دولت  نامحسوس  سیاست  کان«  نَحو  »بِای  ایران  به  فشار 
اما جو  اعالم می کرد  را محسوس و شفاف  ترامپ آن  سیاستی که دونالد 
بایدن در پوسته ای رنگین و نامحسوس آن را پیش می برد. بر همین اساس، 
و  اوکراین  نابودی  مسئولیت  از  فرار  پی  در  هم  پهپهاد  داستان  از  بخشی 

بخشی دیگر هم فشار مضاعف بر جمهوری اسالمی ایران تفسیر می شود. 

سناریو تازه علیه ایران؛ 

اتهام زنی وقتی شاهدی در کار نیست
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نشردهندگان اکاذیب به ۲ سال 
حبس محکوم می شوند

بویراحمد  و  کهگیلویه  دادگستری  مجازی  فضای  معاون 
فرد  خود  اینکه  از  اعم  کذب  اخبار  انتشاردهندگان  گفت: 
را  دیگران  تولیدشده  کذب  خبر  یا  باشد  خبر  تولیدکننده 
منتشر کنند، دارای مسئولیت قانونی هستند و ۲ سال حبس 

در انتظار آنان است.
حمید نادریان روز شنبه با اعالم این مطلب به رسانه های 
علت  قضا  دستگاه  در  داشت:  اظهار  بویراحمد  و  کهگیلویه 
مجرمانه  مطالب  و حتی  شایعه  گونه  هر  گیری  های شکل 
آن  با  متناسب  رویکردهای  و  یابی  ریشه  اولیه  مراحل  در 

اعمال می شود.
وی به رویکرد نهادهای نظارتی و قضایی برای اطالع رسانی و 
شفاف سازی در خصوص آثار و تبعات منفی، اخبار و شایعات 
در مراحل اولیه اشاره کرد و افزود: در مراحلی که افراد بعد 
از اطالع رسانی ها و شفاف سازی در خصوص انتشار مطالبی 
که صحت و سقم آن مشخص نیست و تبعات منفی به همراه 
در  آن کنند، مجازات کیفری  انتشار  به  اقدام  باشد،  داشته 

نظر گرفته شده است.
نادریان تصریح کرد: انتشاردهندگان اخبار کذب اعم از اینکه 
تولیدشده  کذب  خبر  یا  باشد  خبر  تولیدکننده  فرد  خود 

دیگران را منتشر کنند، دارای مسئولیت قانونی هستند.
انقالب  و  عمومی  دادسرای  رسانه  و  مجازی  فضای  معاون 
مرکز کهگیلویه و بویراحمد درباره انتشار اخبار دروغ از سوی 
رسانه ها، ادامه داد: بر اساس قانون مطبوعات پخش شایعات 
و مطالب خالف واقع یا تحریف مطالب دیگران توسط رسانه 
با  اقدامی مطابق  ها ممنوع است و در صورت احراز چنین 

قانون، با فرد یا رسانه خاطی برخورد می شود.

میلیارد ریال به بازسازی فاضالب 
بیمارستان شهید رجایی گچساران 

اختصاص یافت
رئیس شبکه بهداشت و درمان گچساران گفت: ۱۰۰ میلیارد 
ساختمان  و  فاضالب  های  لوله  بازسازی  به  امسال  ریال 

بیمارستان شهید رجایی گچساران اختصاص داده شد.
سید طاهر حسینی افزود: بر اثر پوسیدگی لوله های فاضالب 
سال  چند  در  رجایی   شهید  تختخوابی   ۱4۰ بیمارستان 
زیرین  طبقه  در  فاضالب  پسماندهای  تجمع  شاهد  گذشته 

این بیمارستان بودیم.
وی بیان کرد: با تالش  و پیگیری مسئوالن و نماینده مردم  
شهرستان های گچساران و باشت در مجلس شورای اسالمی  
مشکل فاضالب بیمارستان شهید رجایی گچساران در حال 
ساختمان  و  فاضالب  های  لوله  بازسازی  و  شدن  برطرف 

بیمارستان در حال انجام است.
وی پیشرفت فیزیکی این طرح را ۶۰ درصد اعالم و ابراز کرد: 
تا دو ماه آینده این طرح بهداشتی  به بهره برداری خواهد 
رسید و اتصاالت فاضالب بیمارستان شهید رجایی گچساران 

به فاضالب شهر متصل خواهد شد.
حسینی  ادامه داد: طی ۲۰ سال گذشته فاضالب بیمارستان 
در طبقه زیرین آن جمع آوری می شد که موجب مشکالتی 

شده بود.
وی با بیان اینکه بیمارستان شهید رجایی از قدمت باالیی 
مرکز  در  نوعی  به  بیمارستان  این  گفت:  است  برخوردار 
گچساران قرار دارد و از دیر باز خدمات درمانی مختلفی را 

به مردم ارائه داده است.
حسینی اظهار داشت: در آینده نزدیک نیز مقاوم سازی این 

بیمارستان قدیمی  در این شهرستان آغاز خواهد شد.
فاضالب  خروجی  مسیر  های  لوله  گذشته  های  سال  طی 
بیمارستان شهید رجایی گچساران،فرسوده و  دچار آسیب 
به  انتقال  جای  به  بیمارستان  فاضالب  و  بودند  جدی شده 
“چاه سپتیک “جهت تصفیه و انتقال به مسیر اصلی فاضالب 
، به طبقه زیرین بیمارستان)راهروی تاسیسات( ریخته می 
شد که این موضوع  عواقب جبران ناپذیری همچون تخریب 
و    ICU های  بخش  بیماران  بر  منفی  تاثیر  و  ساختمان 
بودن  نزدیک  و  فاضالب  بودن  عفونی  به  توجه  )با   CCU

طبقه زیر زمین به این دو بخش بیمارستان( داشته بود.

8 شهرستان استان در وضعیت 
پرخطر کرونایی قرار دارند

وزارت  اطالع رسانی  و  روابط عمومی  اعالم مرکز  اساس  بر 
شهرستان   ۸ کرونایی  جدید  بندی  رنگ  ،طبق  بهداشت 
کهگیلویه و بویراحمد در وضعیت نسبتا پرخطر کرونایی قرار 
دارند.  بر اساس گزارش روز شنبه وزارت بهداشت ،شهرستان 
های باشت، بویراحمد، گچساران، کهگیلویه، چرام، دنا، لنده 

و مارگون در استان در وضعیت زرد کرونایی قرار دارند.
بهمئی تنها شهرستان آبی در استان کهگیلویه و بویراحمد 

گزارش شده است.
براساس آمار دانشگاه علوم پزشکی یاسوج ، تاکنون نزدیک 
به ۱۳۰هزار نفر در کهگیلویه و بویراحمد به بیماری کرونا 
مبتال شده اند.همچنین  یک هزار و ۶۰ نفر در این استان 

در اثر ابتال به بیماری کرونا جان خود را از دست داده اند.

هندبالیست های فراز بام دهدشت 
قهرمان ایران شدند

مدیر روابط عمومی تیم هندبال فراز بام خائیز دهدشت گفت: 
تیم هندبال پسران رده سنی نونهاالن فرازبام خاییز دهدشت 

با شکست تیم فوالد مبارکه قهرمان ایران شد.
نوراله نیک اقبال اظهار داشت: تیم نونهاالن هندبال در دیدار 
را  مبارکه  فوالد  قدرتمند  تیم   ۲۵ بر   ۳۳ نتیجه  با  فینال 

شکست داده و مقام قهرمانی را کسب کرد.
وی بیان کرد: مسابقات هندبال نونهال کشور با حضور هفت 

تیم در قزوین برگزار شد.
با شکست  اقبال تصریح کرد: هندبالیست های فرازبام  نیک 
۳۰ بر ۲۰ تیم هیات هندبال قزوین به فینال مسابقات رسیده 

بودند.

۶۳۴ میلیارد تومان اعتبار به طرح های 
بزرگ عمرانی استان تزریق شد

رئیس سازمان مدیریت و برنامه ریزی کهگیلویه و بویراحمد 
گفت: تاکنون ۶۳4 میلیارد تومان اعتبار از محل سفر پارسال 
رئیس جمهور به طرح های بزرگ عمرانی استان تزریق شده 

است.
بیمارستان  چهار  اینکه  به  اشاره  با  نسب  شهابی  علی 
بهمئی،چرام،سی سخت و لنده از محل اعتبارات سفر پارسال 
رییس جمهور به کهگیلویه و بویراحمد اعتبار دریافت کردند 
ابرازامیدواری کرد: با ادامه تزریق اعتبار به این طرح ها زمینه 
درمانی  مراکز  به  استان  کوچک  شهرهای  مردم  دسترسی 
به  سفر  از  مناطق  این  شهروندان  و  شده  فراهم  استاندارد 
نیاز  بی  درمانی  دریافت خدمات  برای  دیگر  شهرستان های 

شوند.
اینکه طرح های جاده یاسوج به سی سخت،بابا  با بیان  وی 
شاه   - باشت  شاللدون(،جاده  )گردنه  گچساران  میدان 
اعتبارات  از  راه روستایی  پروژه  بهرام،پاتاوه دهدشت و چند 
اعتبار دریافت  بویراحمد  به کهگیلویه و  سفر رییس جمهور 
کرده اند تاکید کرد: امید است با تکمیل این طرح ها زمینه 

تحول در زیرساخت های راه های استان فراهم شود.
رئیس سازمان مدیریت و برنامه ریزی کهگیلویه و بویراحمد 
آب  تامین  آباد،طرح  کوهبرد،ایلی  سدهای  کرد:  تصریح 
کشاورزی منطقه سمرون ،پروژه اصالح شبکه آب آشامیدنی 
و ساختمان انتقال خون مرکز استان از دیگر طرح های مهمی 
است که از محل سفر هیات دولت به استان اعتبار دریافت 

کرده اند. 
شهابی نسب ابراز داشت: همچنین 4۰۰ میلیارد تومان اعتبار 
از محل اعتبارات سفر رییس جمهور  برای استان پیشنهاد 
اعتبار  این  تخصیص  برای  تالش  حال  در  مسووالن  و  شده 
هستند که در صورت تحقق به طرح های مصوب شده تزریق 

می شود.
وی ابراز داشت: سه هزار و ۶۰۰ میلیارد تومان اعتبار از محل 
سفر پارسال رییس جمهور برای استان تصویب شده بود که 
تا پایان دولت سیزدهم برای توسعه استان اختصاص خواهد 

یافت.
شهابی نسب ابراز داشت:در سفر ریاست جمهوری ۲۱۷ طرح 
عمرانی با اعتبار سه هزار و ۵۶۱ میلیارد تومان و ۶۶۵ میلیون 

دالر مصوب شد.
وی افزود: متمم سفر ریاست جمهوری هم به مبلغ سه هزار 

میلیارد تومان در دست اقدام است.
شهابی نسب تصریح کرد: استان از لحاظ جمعیت، رتبه ۲۹ و 

به لحاظ وسعت استان ۲۷ کشور است.
وی با اشاره به اینکه پتروشیمی گچساران ۹4 درصدپیشرفت 
افتتاح  دولت  پایان  تا  دهدشت  پتروشیمی  و  دارد  فیزیکی 
در  خوبی  تحوالت  مسووالن  تالش  با  داشت:  ابراز  می شود 

انتظار حوزه اشتغال و صنعت استان است.
اخیر  سال   ۲ در  شده  انجام  های  تالش  با  کرد:  اضافه  وی 
توانستیم نرخ بیکاری استان را کاهش دهیم و بر اساس آمار، 

نرخ بیکاری به ۱/۹ رسیده است.
وی تاکید کرد: کهگیلویه و بویراحمد به لحاظ نرخ بیکاری 

رتبه ۱۵ را در کشور دارد.
 ،۱۳۹۹ سال  در  استان  شاغل  جمعیت  افزود:  نسب  شهابی 
است.  بوده  نفر  و در سال ۱4۰۰، ۱۶۷ هزار  نفر  ۱۶۳ هزار 

جمعیت بیکار استان نیز ۱۶ هزار و ۸۰۰ نفر است.
رئیس سازمان مدیریت و برنامه ریزی کهگیلویه و بویراحمد 
های  زیرساخت  توسعه  روند  درباره  پرسشی  به  واکنش  در 
به  بهمئی  بیمارستان  کرد:  عنوان  استان  کوچک  شهرهای 
افتتاح و سه بیمارستان چرام، سی سخت و لنده در  زودی 

دست اجرا هستند.

شهرهای  در  ناباروری  مرکز   ۲ فعالیت 
دوگنبدان و یاسوج، تقبل بخش عمده ای 
از  نابارور  از هزینه های درمان زوج های 
سوی بیمه سالمت و پیش بینی پرداخت 
وام های بانکی به زوج های عالقه مند به 
فرزند آوری از برنامه های تشویقی دولت 

برای تحقق جوان سازی جمعیت است.
با این تمهیدات زمینه ای  فراهم شده تا 
انتظار  در  ها  سال  که  هایی  زوج  تنها  نه 
خانه  در  فرزند  صدای  شدن  شنیده 
بلکه  خانواده های تک  اند  بوده  هایشان 
تحقق  به   مندان  عالقه  سایر  و  فرزندی 

آرزوی خود امیدوار شوند.
که  بویراحمدی  و  کهگیلویه  شهروندان 
پنج  نه چندان دور داشتن  در سال های 
برایشان امری متداول  تا حتی ۱۰ فرزند 
فرزندی  تک  به  اخیر  دهه   ۲ در  اما  بود 
عادت کرده اند رویه ای که نه تنها باعث 
استان شده  این  کاهش میزان والدت در 
بلکه مشکالتی برای تک فرزند خانواده ها 

نیز ایجاد کرده است.
اساس  بر  امر  متولیان  دالیل  همین  به 
سیاست دولت تصمیم گرفته اند با پیش 
بینی برنامه های حمایتی به آشتی مردم 
دیرینه  سنت  با  کشورمان  از  خطه  این 

تعدد فرزندان کمک کند.
فرزند  درصدی   ۶ کاهش  که  حالی  در 
نسبت  امسال  نخست  نیمه  در  آوری 
خطر  زنگ  گذشته  سال  مشابه  مدت  به 
وجود  درآورده  صدا  به  را  جمعیت  پیری 
مراکز ناباروری زوج های جوان را از سفر 
به استان های دیگر و هزینه های اقامت 
و  است  کرده  نیاز  بی  ماه  یک  مدت  به 
تقبل ۹۰درصد از هزینه های ناباروری از 
سوی بیمه سالمت منجر به توانمندشدن 
برای  کمتر  مالی  توانایی  با  های  خانواده 

اقدام به فرزند آوری شده است.

زیرساخت های مراکز ناباروری
آنجا که وجود زیرساخت های درمانی  از 
برای  نیازها  مهمترین  از  یکی  ناباروری 

شدن  فرزند  صاحب  زمینه  کردن  فراهم 
زوج های نابارور است با توجه به فعالیت 
این  که  گفت  توان  می  ناباروری  مرکز   ۲
زمینه برای شهروندان مذکور در کهگیلویه 

و بویراحمد فراهم شده است.
)س(  حکیمه  بی  بی  بیمارستان  رئیس 
پیشرفته ترین  اینکه  بیان  با  دوگنبدان 
در  ناباروری  درمان  نیاز  مورد  تجهیزات 
این مرکز وجود دارد افزود: در این مرکز 
ابتدایی ترین روش درمان تا پیشرفته ترین 
می  انجام  متخصصان  سوی  از  روش ها  

شود.
پردیس بخشایی اضافه کرد: با وجود این 
سایر  به  بیماران  مراجعه  به  نیاز  مرکز 
بر  اکنون عالوه  و هم  رفع شده  استان ها 
مراجعان  بویراحمد  و  کهگیلویه  بیماران 
برخی  و  خوزستان  بوشهر،  های  استان 
برای  نیز  فارس  استان  های  شهرستان 

درمان به این مرکز را  داریم.
با اشاره به فعالیت مرکز آی وی اف  وی 
خاتون)س(  حکیمه  بی  بی  بیمارستان 
دارا  با  مرکز  این  کرد:  تصریح  گچساران 
آزمایشگاه  آندرولوژی،  آزمایشگاه  بودن 
جنین شناسی، سونوگرافی فوق تخصصی، 
مراقبت  واحد  و  عمل  اتاق  بیوفیریزینگ، 
ارایه  برای  جراحی  عمل  از  پس  های 
های  تعرفه  با  نابارور  زوجین  به  خدمات 

درمانی دولتی آمادگی دارد.
مترمربع   ۳۰۰ زیربنای  با  مرکز  این 
درمانی  و  آموزشی  مرکز  اول  طبقه  در 
بیمارستان بی بی حکیمه )س( دوگنبدان 
کامل  خدمات  دهنده  ارائه  و  شده  ایجاد 
دیگر  و  کهگیلویه  های  زوج  به  ناباروری 

استان های همجوار است.

بیمه سالمت 
حامی فرزندآوری زوج های نابارور

از آنجا که درمان زوج های نابارور هزینه 
های سرسام آوری را به آنان تحمیل می 
کند سازمان بیمه سالمت با قبول بخش 
عمده ای از هزینه های درمانی گام بلندی 

به سوی فرزندآوری آنان برداشته است.
و  کهگیلویه  سالمت  بیمه  مدیرکل 
مرکز   ۲ استان  در  کرد:  عنوان  بویراحمد 
شامل مرکز درمان ناباروی بیمارستان بی 
بی حکیمه گچساران و مرکز نازایی کوثر 
دربیمارستان شهیدجلیل فعالیت دارد و با 
افزایش  بر  مبنی  دولت  به سیاست  توجه 
ناباروری  جمعیت، ۹۰ درصد هزینه های 
در استان از سوی بیمه سالمت پرداخت 

می شود.
کیان دهراب پور ابراز داشت:در صورتی که 
خصوصی  بیمارستان  در  ناباروری  درمان 
صورت گیرد مطابق با تعرفه دولتی هزینه 

کرد به بیمار پرداخته می شود.
و  کهگیلویه  سالمت  بیمه  مدیرکل 
متخصص  پزشکان  افزود:  بویراحمد 
می  ارجاع  مراکز  این  به  را  ها  خانواده 
دهند و تنها ۱۰درصد تعرفه از آنان اخذ 
تاکنون  نابارور  می شود و 4۰درصد زنان 
از خدمات درمانی این مراکز جواب مثبت 

گرفته اند.
وی عنوان کرد: ۱۱۳بار بیماران نازایی به 
مراکز درمانی نازایی استان مراجعه کرده 
اند که از سایر استان ها از جمله خوزستان 

و بوشهر نیز به این مراکز رجوع دارند.
از  درصد   ۷۰ بر  افزون  اینکه  به  توجه  با 
و  کهگیلویه  نفری  هزار   ۷۲۶ جمعیت 
بویراحمد زیر پوشش بیمه سالمت استان 
هستند زمینه استفاده بخش عمده ای از 
شهروندان از خدمات ناباروری وجود دارد.

پرداخت وام 
برای تامین هزینه های درمانی

با توجه به مفاد قانون حمایت از خانواده، 
سال  بودجه  قانون  و  جمعیت  جوانی 
محدودیت  علی رغم  مرکزی  بانک  جاری، 
بر  بانکی،  شبکه  قرض الحسنه  منابع 
قرض الحسنه  تسهیالت  پرداخت  اولویت 
و  تسریع  لزوم  همچنین  و  فرزندآوری 

تسهیل آن تأکید داشته است.
توسعه  بانک  سرپرست  منتظری  مهدی 

کرد:  تصریح  وبویراحمد  کهگیلویه  تعاون 
فرزند  بانکی  های  وام  پرداخت  بانک  این 
آوری که یکی از سیاست های اصلی دولت 
داده  قرار  خود  های  اولویت  جزو  را  بوده 

است .
در  تعاون  توسعه  بانک  منتظری  گفته  به 
راستای اجرای ماده )۱۰( “قانون حمایت 
اعطای  جمعیت”  جوانی  و  خانواده  از 
کار  دستور  در  را  فرزندآوری  تسهیالت 

خود قرار داده است.
کهگیلویه  تعاون  توسعه  بانک  سرپرست 
تسهیالت  سقف  کرد:  تصریح  وبویراحمد 
فرزند آوری برای فرزند اول ۲۰۰ میلیون 
ریال و با بازپرداخت ۳۶ ماه، برای فرزند 
دوم 4۰۰ میلیون ریال و با بازپرداخت 4۸ 
ماه، برای فرزند سوم ۶۰۰ میلیون ریال و 
فرزند چهارم  برای  ماه،  بازپرداخت ۶۰  با 
۸۰۰ میلیون ریال و با بازپرداخت ۷۲ ماه 
میلیارد  یک  بعد  به  پنجم  فرزند  برای  و 
ریال و با بازپرداخت ۸4 ماه در نظر گرفته 

شده است.
 منتظری اضافه کرد: تسهیالت فرزندآوری 
بدون الزام به سپرده گذاری و با۶ ماه دوره 
می  پرداخت  اقساط  شروع  برای  تنفس 
متقاضیان  اعتبارسنجی  بر  مبتنی  و  شود 
، با اخذ یک ضامن معتبر در قبال تمامی 
یا  سفته  از  )اعم  مجاز  تضامین  و  وثایق 
قرارداد الزم االجرا( و در چارچوب ضوابط 
و مقررات جاری بانک، به تشخیص مراجع 

تصویب اعتبار پرداخت می شود.
کهگیلویه  تعاون  توسعه  بانک  سرپرست 
نخست  نیمه  در  داشت:  ابراز  وبویراحمد 
سال جاری ۱۸۲ فقره پرونده فرزند آوری 
متقاضیان  به  ریال  میلیارد   ۷۹ مبلغ  با 

تسهیالت پرداخت کرده ایم.
استان  در  مسکن  بانک  شعب  مدیر 
خصوص  در  نیز  بویراحمد  و  کهگیلویه 
این  گفت:  فرزندآوری  های  وام  پرداخت 
به  فرزندآوری  فقره تسهیالت  بانک ۳۳۸ 
میزان ۱۵۷ میلیارد و 4۰۰ میلیون ریال 

پرداخت کرده است.
مجموع  از  داشت:  اظهار  اکبری  محمد 
4۸۰فقره وام پیش بینی شده فرزند آوری 
پرداخت  ۳۳۸فقره  تاکنون  بانک  این  در 
شده و ۱4۲ متقاضی در انتظار معرفی به 

شعب هستند.
افزود: نسبت تسهیالتی که برای وام  وی 
فرزندآوری پرداخت شده به کل متقاضیان 

۷۰ درصد است.
مدیر شعب بانک قرض الحسنه مهر ایران 
سال  از  گفت:  بویراحمد  و  کهگیلویه  در 
۱4۰۰ تاکنون تعداد یک هزار و ۶۹۱ فقره 
و  میلیارد  یک  مبلغ  به  ازدواج  تسهیالت 
۷۹4 میلیون و 4۰۰ تومان پرداخت شده 

است.
آرمین پیلی  افزود: همچنین در خصوص 
فقره   ۵۰۱ به  فرزندآوری  تسهیالت 
متقاضی مبلغ ۲۱۳ میلیون ریال پرداخت 

شده است.

معاون فنی و آماری سازمان سنجش 
هشدار داد

مغایرت اطالعات 
می تواند منجر به 

محرومیت شود
با  سنجش  سازمان  آماری  و  فنی  معاون 
اشاره به تغییرات کنکور ۱4۰۲ گفت: در 
آزمون امسال و هنگامی که فرصتی برای 
ویرایش اطالعات اعالم شود، ۵ بار فرصت 
درنظر  داوطلبان  برای  اطالعات  ویرایش 
رقمی   ۱۶ کد  که  هنگامی  و  گرفته ایم 
اطالعات برای داوطلبان ارسال شد، دیگر 
وجود  اطالعات  ویرایش  و  تغییر  امکان 
ثبت  در  باید  داوطلبان  بنابراین  ندارد. 
مغایرت  کنند؛زیرا  دقت  خود  اطالعات 
به محرومیت  اطالعات می تواند منجر  در 

داوطلب از شرکت در آزمون ها شود. 

به گزارش ایسنا، مهندس احسان جمالی 
که  سنجش  سازمان  خبری  نشست  در 
این  بیان  آبان برگزار شد، ضمن  امروز ۷ 
مطلب اظهار کرد: از امسال کنکور ۲ بار در 
نتایجی که توسط  و  برگزار می شود  سال 
داوطلبان به دست می آید، به مدت ۲ سال 
و برای 4 دوره برگزاری آزمون اعتبار دارد. 
نتایج  نتایج گفت:  وی درباره تاریخ اعالم 
برگزار می شود،  اولیه آزمونی که دی ماه 
اعالم  جاری  سال  اسفندماه  نیمه  در 

می شود.
سنجش  سازمان  آماری  و  فنی  معاون 
برای  جامع  سیستم  یک  اینکه  بیان  با 
گرفته ایم،  نظر  در  کنکوری ها  ثبت نام 
است  نحوی  به  این سیستم  کرد:  تصریح 
که داوطلب برای ثبت نام آزمون های بعدی 
نیاز به ثبت اطالعات ندارد. همچنین تمام 
اطالعات مربوط نتایج در این سیستم به 
نهایی  اطالع داوطلبان می رسد و کارنامه 
داوطلبان نیز در این سامانه درج می شود. 

گفت:  سامانه  این  شکل  توضیح  در  وی 
اطالعات  شامل  سامانه  این  اول  صفحه 
است.  داوطلب  عکس  درج  و  هویتی 
عضو  سامانه  در  داوطلبان  که  هنگامی 
شوند، یک کد ۶ رقمی دریافت می کنند. 
هر  اختصاصی  موبایل  شماره  به  کد  این 
که  موبایلی  می شود،  ارسال  داوطلب 
یک  کامل  برگزاری  پایان  تا  باید  حداقل 
آزمون، روشن باشد.  معاون فنی و آماری 
هویتی  اطالعات  گفت:  سنجش  سازمان 
مطابقت  ثبت احوال  سیستم  با  داوطلب 
همچنین  زمینه  دراین  می شود.  داده 
شرایطی برای اتباع خارجی درنظر گرفته 
شده است. وی درباره گام دوم ثبت نام در 
سامانه جامع آزمون سراسری توضیح داد: 
تماس و سکونت  اطالعات  دراین سامانه، 
این  داوطلبان ثبت می شود. همچنین در 
بخش، اطالعات حوزه برگزاری از داوطلب 
آماری  و  فنی  معاون  می شود.  پرسیده 
داوطلبان  اینکه  بیان  با  سنجش  سازمان 

که  آزمایشی  گروهای  تعداد  به  توجه  با 
با  هستند،مبلغی  آن  در  شرکت  خواهان 
می کنند،  پرداخت  ثبت نام”  “حق  عنوان 
تصریح کرد: پس از پرداخت حق ثبت نام، 
موبایل  شماره  به  رقمی   ۱۶ کد  یک 
عدم  می شود.  ارسال  داوطلب  اختصاصی 
پرداخت حق آزمون و دریافت نکردن کد 
۱۶ رقمی  به معنای کامل نشدن مراحل 
که  داوطلبانی  گفت:  وی  است.  ثبت نام 
در  می روند،  نت  کافی  به  ثبت نام  برای 
درج اطالعات خود مانند “معدل”، “حوزه 
و شهر محل سکونت”  “استان  امتحانی”، 

خود دقت کنند که بسیار اهمیت دارد. 
تحصیلی  سوابق  نمرات  افزود:  جمالی 
آزمون  در  گذشته  در  که  افرادی 
اگر  است.  دسترس  در  شرکت کرده اند، 
می توانند  باشد،  داشته  وجود  مغایرتی 
برای رفع آن اقدام کنند. همچنین سوابق 
به  مشغول  هنوز  که  داوطلبانی  تحصیلی 

تحصیل هستند، تیر ماه اعالم می شود. 

در کهگیلویه و بویراحمد؛

ظرفیت های امید بخش برای فرزند آوری

و  طبیعی  منابع  بیابان  و  مراتع  امور  اداره  رییس 
تاکنون  گفت:  بویراحمد  و  کهگیلویه  آبخیزداری 
از  پس  استان  این  مراتع  از  ۷۵۶هکتار  و  ۳۱4هزار 
انجام مراحل قانونی قرارداد به مرتعداران واگذار شده 

است.
سلیمان محمدی با اشاره به اینکه بخش عمده ای از 
مراتع کهگیلویه و بویراحمد در شهرستان گچساران 
مراتع  واگذاری  بیشترین  داشت:  اظهار  دارد  قرار 

استان در این شهرستان صورت گرفته است.
کهگیلویه و بویراحمد ۵۵۲ هزار هکتار مرتع دارد که 

بیش از ۳۰۰ هزار هکتار از این عرصه های طبیعی 
در شهرستان گچساران قرار دارد.

وی افزود: این میزان مرتع در قالب ۵۵ طرح به چهار 
و  کهگیلویه  مختلف  مناطق  در  خانوار   4۷۹ و  هزار 

بویراحمد واگذار شده است.
و  طبیعی  منابع  بیابان  و  مراتع  امور  اداره  رییس   
آبخیزداری کهگیلویه و بویراحمد بیان کرد: واگذاری 
سوی  از  برداری  نقشه  مراحل  انجام  از  پس  مراتع 
کارشناسان و تصویب در کمیته فنی به صورت ۳۰ 

ساله انجام می شود.
وی ابراز داشت:امسال نیز اجرای طرح های مرتعداری 
در ۲۰ هزار هکتار از مراتع استان برنامه ریزی شده 

است.
و  طبیعی  منابع  بیابان  و  مراتع  امور  اداره  رییس 
:با  داشت  ابراز  بویراحمد  و  کهگیلویه  آبخیزداری 
این عرصه های طبیعی به مرتعداران بهره  واگذاری 

برداران ضمن استفاده از مزایای مراتع صیانت از این 
سرمایه های طبیعی را عهده می گیرند.

محمدی بیان کرد:طرح واگذاری مراتع استان به بهره 
برداران با هدف حفظ،احیای مراتع و مدیریت اصولی 

اجرا می شود.
محمدی تاکید کرد:براساس برنامه ریزی انجام شده 
بهره برداران  اقتصادی  معیشت  ارتقای  و  بهبود  برای 
افزون بر تولید علوفه فعالیت هایی چون زنبورداری، 
دارویی  گیاهان  زراعت  پرواربندی،  پروری،  آبزی 
،کشت علوفه کاری در این عرصه های طبیعی قابل 

اجراست.
راهکاری  بهره برداران  مشارکت  کرد:  اضافه  وی 
این مهم یکی  برای مدیریت مراتع است که  اصولی 
از اولویت های سازمان جنگل ها ، مراتع و آبخیزداری 

استان است.
محمدی اظهار داشت:مجریان طرح های مرتعداری و 

بهره برداران عرصه های منابع طبیعی موثرترین نقش 
را در حفاظت از مراتع به عهده دارند به همین دلیل 
در  استان  این  مرتعداری  های  طرح  مدیریت  احاله 

دستور کار قرار گرفته است.
کهگیلویه و بویراحمد ۵۵۲ هزار هکتار مرتع و۸۸۰ 

هزار هکتار جنگل  دارد.

بیش از۳۱۴هزار هکتار از 
مراتع استان به بهره برداران 

واگذار شد

آگهی  فقدان سند مالکیت
 واقع در بخش ۲۶ فارس بویراحمد علیا یاسوج 

شماره  با  شکراهلل  فرزند  محمدی  ثریا  خانم 
با تسلیم دو  از ممسنی  شناسنامه  3210  صادره 
دفترخانه  طرف  از  شده  گواهی  استشهاد  برگ 
اسناد رسمی شماره 14 یاسوج و یکبرگ تقاضای 
المثنی  مالکیت  سند   که  است  مدعی  کتبی 
ششدانگ یک باب خانه ) طبق سند(  به مساحت 
 26 بخش   136/1316 پالک  به  مربع  متر   322/41
 99 ب   753755 چاپی  شماره  به  یاسوج   فارس 
الکترونیک  دفتر  ذیل  که    1400  /03  /19 مورخ 
سند  و  رسیده  ثبت  به   140020320001001669
مالکیت صادر گردیده و سند آن به علت جابجایی 
مفقود گردیده است . لذا مراتب طبق اصالحیه تبصره 
جهت  ثبت  قانون  نامه  آیین   ۱۲۰ ماده  اصالحی  یک 
اطالع عموم یک نوبت  آگهی می شودکه هر کس مدعی 
انجام معامله و یا وجود سند مالکیت فوق  الذکر نزد خود 
می باشد می تواند ظرف مدت ۱۰ روز از تاریخ انتشار 
این آگهی اعتراض خود را ضمن ارایه اصل سند مالکیت  
چنانچه  و  نماید  تسلیم  اداره  این  به  معامله  یا خالصه 
ظرف مدت مقرر اعتراضی به این اداره واصل نشود و یا 
در صورت اعتراض اصل سند مالکیت ارایه نگردد اداره 
ثبت المثنی سند مالکیت پالک مذکور را طبق مقررات 

صادر و به متقاضی تسلیم خواهد نمود.
تاریخ انتشار: ۱4۰۱/۰۸/۰۸  

 حسین فرخی - رئیس ثبت یاسوج
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متولد فروردین :
 شما کارهای زیادی برای انجام دادن در پشت صحنه دارید، اما ممکن 
است رویاهای خیالی جهان درونیتان تا حدی که شما دوست داشتید، 
تأثیری بر روی جهان واقع نداشته باشد. زمانی دچار مشکل می شوید 
که نتوانید ارتباط محکمی بین کارتان و رویاهایتان ایجاد کنید. قاطی 
ایجاد یک مشکل غیر  با یکدیگر می تواند باعث  کردن این دو مقوله 
قابل حل بشود. به جای اینکه تالش کنید از جنبه های مختلف یک 

موضوع سر در بیاورید، تا جایی که می توانید صادقانه عمل کنید.
متولد اردیبهشت :

 گرچه به داشتن روابط اجتماعی خوب شناخته شده اید، اکنون نیز 
باید پرانرژی  اما  ببرید.  از آن بهره  تا بیشتر  موقعیت آن فراهم شده 
بودن خود را خوب کنترل کنید که می تواند شخص مهمی را برنجاند. 
نشاط خود را خیلی نشان ندهید اما متعادل رفتار کنید. امروز مودب 
بدانید که چه  باید  بلکه  نیست که سکوت کنید  این معنی  به  بودن 
چیزی درست است که بگویید، چقدر صحبت کنید و چه موقع آن 

را قطع کنید.
متولد خرداد : 

شما ممکن است ادعا کنید که در این روزها زندگی تان در وضعیت 
اورژانس قرار گرفته است و برای اداره زندگی تان با مشکالت عدیده ای 
شما  ذهن  ساخته  توهمات  همه  موضوعات،  این  اما  هستید.  مواجه 
زیادی  مشکالت  اگر  یا  ندارید  زیادی  مشکالت  شما  گرنه  و  هستند 
دارید، خداوند راه حل آنها را هم جلوی پای شما قرار داده است اما 

شما با بی توجهی از تمام این اتفاقات رد می شوید. 
متولد تیر : 

شما هر نفسی که در هر روز و هر لحظه می کشید و استشمام می کنید 
روی  بر  که  تاکیدی  از  است.  تان  گذشته  خاطره  و  یاد  بخاطر  فقط 
از پیشرفت های آتی  یاد گذشته مانع  بکاهید زیرا  تان دارید  گذشته 

شما می شود. 
متولد مرداد : 

دوست  یک  وقتی  اما  دارید،  سرتان  در  زیادی  فکرهای  امروز  شما 
صمیمی  و یا یکی از اعضای خانواده تان به شما نیاز دارد نمی توانید در 
محل کارتان توجه کافی روی کار خود داشته باشید. به نظر می رسد 
بار  از زیر  وقتی که شما در محل کارتان گرفتار می شوید، می توانید 
مسئولیت هایتان در خانه فرار کنید، اما این موضوع اصاًل حقیقت ندارد. 

متولد شهریور :
 با وجود اینکه شما می خواهید که کمی از نظر روحی در انزوا باشید 
اما به این معنی نیست که بخواهید از حواس پرتی هایی که ناشی از 
فعالیت های مختلف است جلوگیری کنید. ممکن است ناامید کننده 
باشد به خاطر اینکه شما میتوانید بدون اینکه زیاد مشغول شوید هر 

کاری را انجام دهید.
متولد مهر : 

تغییر  قابل  احساسی  عادات  تمام  باشید که  باور  این  بر  است  ممکن 
هستند مخصوصا اگر شما مایل باشید که در ذهن خود خیال کنید که 
در موقعیت کنونی به نتیجه و هدف خود رسیده اید بدون اینکه واقعا 

در واقعیت به آن دست پیدا کرده باشید. 
متولد آبان : 

با شما  برای دوست شدن  نفر  امروز یک  باشد چون  حواستان جمع 
پیشقدم می شود. ممکن است این شخص تمام حرفهای شما را باور 
شما  اینکه  برای  می کند،  پیچیده  را  اوضاع  موضوع  همین  و  کند 

نمی توانید بفهمید که چه چیزی نادرست است. 
متولد آذر : 

اگر امروز یکی از دوستانتان شما را به مهمانی دعوت کرد، حتی اگر 
بهتان خوش نمی گذرد، ولی  بروید و فکر می کنید  آنجا  نمی خواهید 
تان  خانه  یازدهمین  در  بهرام  و  ماه  امروز  کنید.  قبول  را  او  دعوت 
یعنی خانه کاری قرار دارند و با وجود اینکه این مهمانی یک مهمانی 
خانوادگی است، اگر شما بروید و با دیگران ارتباط برقرار کنید ممکن 

است فرصت های کاری خوبی نصیبتان شود.
متولد دی : 

با وجود نیات بسیار خوبی که امروز در مورد کارهایتان دارید ممکن 
رخ  زیادی  اتفاقات  امروز  شوید.  روبرو  زیادی  مخالفت های  با  است 
می دهند که تمرکز شما از فعالیت هایی که دارید بهم می زنند و باعث 
می شوند بهره وری تان باال نرود. خود را از سستی و تنبلی آزاد کنید 
و به خودتان قول دهید که دیگر خودتان را سرزنش نکنید. یک پیاده 
روی کوتاه، مدیتیشن یا یک خواب نیمروزی شما را سر حال کرده و 

نیروی تازه ای برای رویارویی با وظایف تان به شما خواهد داد.
متولد بهمن : 

شما مسئول تمام کارها و سخنانی هستید که بر زبان می رانید پس 
بهتر است مراقب صحبت کردن خودتان باشید زیرا با صحبتهایی که 
ممکن است در جای نامناسب بر زبان بیاورید دیگران را رنج می دهید 

به همین دلیل شاید دشمنان زیادی را برای خود درست کنید. 
متولد اسفند : 

ممکن است شما در این روز ناسازگار نشان دهید؛ به خاطر اینکه رفتار 
شما به طرز عجیبی عدم اطمینان تان را منعکس می کنند. بهر حال 
اگر شخصی درخواست کرد که شما تصمیم نهایی را در مورد گرفتاری 
را می  این کار  و  بگیرید شما وسوسه می شوید  دارید  با کارتان  که 
کنید. شما زمان بیشتری برای تصمیم گیری دارید و اگر دیگران مایل 

نیستند چند روزی صبر کنند تا شما ذهن تان را مرتب کنید.

۳
فال روز 

در  که  اجتماعی،  اضطراب  گفت:  روانشناس  یک 
نوعی  می  شد،  نامیده  اجتماعی  فوبیای  گذشته 
در  آن  به  مبتال  فرد  که  است  اضطراب  اختالل 
و  اضطراب  دچار  روزمره  اجتماعی  موقعیت  های 

خودآگاهی شدید می  شود.
اختالل  به  مبتال  افراد  کرد:  اظهار  درخشان،   علی 
اضطراب اجتماعی به  صورت شدید، مداوم و مزمن 
از این که مورد نگاه و قضاوت دیگران قرار بگیرند و به 
 خاطر رفتار خود تحقیر یا شرم  زده شوند، می  ترسند، 
کار،  که  باشد  شدید  آن قدر  ترس  این  است  ممکن 

درس یا سایر فعالیت  های فرد را مختل کند.
اضطراب  اختالل  به  مبتال  افراد  داد:  ادامه  وی 
اجتماعی به صورت شدید، مداوم و مزمن از این که 

مورد نگاه و قضاوت دیگران قرار بگیرند و به خاطر 
و  ترسند  می  شوند،  شرم زده  یا  تحقیر  خود  رفتار 
کار،  که  باشد  شدید  آنقدر  ترس  این  است  ممکن 

درس یا سایر فعالیت های فرد را مختل کند.
اضطراب  به  مبتال  افراد  اغلب  درخشان عنوان کرد: 
که  وضعیتی  شروع  قبل از  هفته  چند  یا  روز  چند 
دچار  معموالً  و  می گیرند  دلشوره  می  ترسند  آن  از 

عزت نفس پایین و افسردگی می  شوند.
این روانشناس با اشاره به این که در بعضی از موارد 
اختالل اضطراب اجتماعی تنها به یک موقعیت مانند 
ترس از سخنرانی در جمع محدود می شود یا ممکن 
است فرد تنها زمانی که کنار دیگران است دچار این 
عالئم شود، تصریح کرد: اگر این اختالل درمان نشود 
پیامدهای جدی به دنبال دارد، مانند این که مانع از 
رفتن فرد به محل کار یا مدرسه شده و فرد نمی تواند 

با دیگران دوست شود.
وی افزود: عالئم فیزیکی که معموالً همراه با استرس 

است  اجتماعی  اضطراب  اختالل  از  ناشی  شدید 
و  تهوع  حالت  لرزش،  تعریق،  شدن،  سرخ  شامل 

اختالل در گفتار می  شود.
عالئم  این  آن جایی  که  از  کرد:  تصریح  درخشان 
اضطراب اجتماعی ظاهری ترس از مورد تأیید واقع 
نشدن را افزایش می  دهد، خود عالئم منبع دیگری از 
ترس است و چرخه ای را به وجود می آورد، از آن جایی 
که افراد دچار اختالل اضطراب اجتماعی نسبت به 
تجربه  این عالئم نگران می  شوند، احتمال بروز عالئم 

نیز بیشتر می  شود.
این روانشناس ادامه داد: اختالل اضطراب اجتماعی 
معموالً در بین اعضای خانواده وجود دارد و ممکن 
است همراه با افسردگی یا سایر اختالالت اضطراب  
مانند هراس یا وسواس فکری ـ علمی باشد، بعضی 
از افراد دچار اختالل اضطراب اجتماعی برای فرار از 
که  رو می  آورند  دیگر  مواد  یا  الکل  به  این وضعیت 

باعث اعتیاد می  شود.

عنوان  اجتماعی،  اضطراب  عالئم  با  رابطه  در  وی 
کرد: تنها زمانی اختالل اضطراب اجتماعی در فرد 
تشخیص داده می  شود که اجتناب، ترس یا اضطراب 
نسبت به موقعیت اجتماعی در زندگی روزمره، شغل 
و زندگی اجتماعی اختالل ایجاد کند یا فرد در اثر 

اضطراب دچار استرس قابل توجه شود.
موقعیت  یا چند  از یک  فرد  تصریح کرد:  درخشان 
دقیق  توجه  و  بازپرسی  مورد  آن  در  که  اجتماعی 
دیگران قرار بگیرد، مانند مالقات با افراد غریبه، نگاه 
کردن به او هنگام غذا خوردن یا سخنرانی می ترسد.

این روانشناس در رابطه با علل اضطراب اجتماعی، 
بروز  علت  بهتر  درک  برای  تحقیق  کرد:  عنوان 
اختالل اضطراب اجتماعی ادامه دارد اما بررسی  ها به 
قسمت کوچکی در مغز به نام آمیگدال اشاره می -

کند که بخش مرکزی مغز است و واکنش به ترس 
را کنترل می  کند.
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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

يادکرد

ششم ارديبهشت سالروز شهادت تنها شهيد واقعه طبس
فرمانده سپاه يزد، قرباني خيانت بني صدر

به گزارش »ج��وان« پس از ای��ن اتفاق 
و حمله نافرج��ام امریکایي ه��ا فرمانده 
جوان س��پاه پاسداران اس��تان یزد براي 
دستیابي و بررسي اسناد و اهداف دشمن 
راهي منطقه مي شود. ظهر جمعه پنجم 
اردیبهشت از ستاد مرکزي سپاه تهران، 
ب��ا ش��هید محم��د منتظرقائ��م در یزد 
تم��اس مي گیرند که خبر رس��یده چند 
فرون��د هلي کوپتر امریکای��ي مردم را در 
کویر به گلوله مي بندن��د و یک امریکایي 
زخمي شده هم، در بیمارستان یزد است. 
بالفاصله در بیمارستان ها تحقیق مي شود 
و قس��مت دوم خبر تکذیب مي شود ولي 
بعد از س��اعتي از دفتر آی��ت اهلل صدوقي 
با س��پاه تماس مي گیرند که، اینجا یک 
راننده تانکر است و ادعا دارد تانکر نفتش 
را امریکایي ها در جاده طبس آتش زده اند. 
در پي ای��ن گزارش ها، محم��د تصمیم 

مي گیرد ک��ه هرچه س��ریع تر به منطقه 
بروند و از نزدیک با حادثه برخورد کنند.

پس از فرار امریکایي ها از ایران، کاخ سفید 
اعالمیه اي به این شرح پخش کرد: »امریکا 
در عملیاتي در صحراي طبس براي آزادي 
جان گروگان هاي اسیر در ایران با شکست 
روبه رو شد و اس��ناد س��ري و مهمي در 
بالگردها به جاي مانده است«. نیم ساعت 
بیشتر از پخش خبر رادیو امریکا مبني بر 
وجود اسناد در هلیکوپترها نگذشته بود 
که صحراي طبس ب��ه بهانه وجود مین و 

کماندوي خیالي بمباران مي شود. 
یکي از همراهان شهید منتظرقائم که در 
محل حادثه حضور داشته و همراه شهید 
به داخل هلي کوپتر رفته، درباره اتفاقات 
آن روز مي گوی��د: »…در هلي کوپت��ر 
اشیاي مختلفي پیدا کردیم. از جمله یک 
کالس��ور که چند ورقه درجه بندي شده 
و مق��داري هم رمز در آن ب��ود … وقتي 
فانتوم ها آمدند و رفتند، برادر شهید و من 
از هلي کوپترها پائین آمدیم و به س��رعت 
دور شدیم اما بالفاصله فانتوم ها برگشتند. 
ما روي زمین خوابیدی��م و به حالت خیز 
درازکش پیش مي رفتیم. ب��رادر عباس 
گفت: من تیر خوردم. بعد بلند ش��د ولي 

تلوتلو خورد و ب��ر زمین افت��اد. فرمانده 
ش��هید منتظرقائ��م هم در ط��رف دیگر 
خوابیده ب��ود. رفت و برگش��ت فانتوم ها 
همچن��ان ادامه داش��ت. به طرف محمد 
برگشتم، دیدم که دست چپش قطع شده 

و پشت سرش افتاده است.«
حمله ب��ه دس��تور مس��تقیم بني صدر، 
که در آن زم��ان س��مت فرماندهي کل 
قوا را برعهده داش��ت،  ص��ورت گرفت تا 
ضمن از بی��ن رفت��ن هلي کوپترهاي به 
جا مان��ده از عملیات امریکایي  ها اس��ناد 
س��ري و مهم باقي مانده دیگ��ر در آتش 
بسوزند و منتظرقائم به ش��هادت برسد. 
بني صدر چندی��ن روز بع��د از مصاحبه 
تلویزیوني اش خیلي عادي با این فاجعه 
مهم برخورد کرد و علت ای��ن اقدام را از 
بین بردن فرصت دوباره، براي اس��تفاده 
 امریکایي ه��ا از ای��ن هلي کوپترها اعالم 

کرد؛ در حال��ي که اگر چنی��ن احتمالي 
وجود داشت، باز کردن وسایل و قطعات 
حساس پروازي کافي بود که آنها را از کار 
بین��دازد. عالوه بر این اضافه ش��دن پنج 
فروند از مدرن  ترین هلي کوپترهاي جهان 
به نیروي هوایي ایران مي توانست غنیمت 
جنگي بسیار خوبي باشد که با این اقدام 

خائنانه  بني صدر تحقق نیافت. 
همچنین آخرین دس��تخط شهید نشان 
مي دهد که او وضع منطقه را حس��اس و 
حضور امریکایي هاي مس��لح و مهاجم را 
بنا بر اخبار و گزارش هاي رسیده قطعي  
مي دانس��ته است. همسر ش��هید محمد 
منتظر قائ��م مي گوید: در زمان ش��هادت 
شهید حدود 3 س��ال بیش��تر از زندگي 
مشترک مان نگذشته بود و خداوند مقدر 
نکرد ک��ه فرزندي داش��ته باش��یم. او از 
خصوصیات و ویژگي هاي اخالقي شهید 
مي گوید که بسیار ساده، متواضع، باایمان، 
صبور و با اس��تقامت بود و بعد از اینکه از 
تهران به ی��زد هم منتقل ش��د مرتب در 
حال مبارزه با حزب دموکرات کردستان 
بود به طوري که همیشه 3 تا 4 ماه را در 
مأموریت ها سپري مي کرد و کمتر شاهد 

حضورش در خانه بودم. 

  احمد محمدتبريزي
واقعه طبس يكي از معجزات شگفت الهي براي دشمنان انقالب اسالمي بود که همچنان 
پس از گذشت سال ها از مرور اتفاق پنجم ارديبهشت 1359 متحير و انگشت به دهان 
مي مانند. ش�ن هاي صحراي طبس براي مقابله با فتنه دشمنان چنان از پا برمي خيزند 
و هلي کوپتر هاي دش�من را احاطه مي کنن�د که اجازه کوچک ترين حرکت�ي را به آنها 
نمي دهند و همان جا زير خروارها شن دفن مي کنند. شن ها همانند سربازاني وظيفه شناس 
مقابل متجاوزان مي ايستند و اجازه پيشروي نمي دهند. هلي کوپترهاي پيشرفته نظامي 
امريكايي مقابل ش�ن هاي به هوا برخاس�ته تاب مقاومت ندارند و همان جا در صحراي 
طبس زمين گير مي شوند. کوس رس�وايي اين اتفاق بالفاصله در تمام جهان مي پيچد. 

قبل از هر صحبتي از ش�ما ب�ه خاطر 
قبول اين مصاحبه تشكر مي کنم. ابتدا 
خودتان را براي مخاطب�ان ما معرفي 

کنيد. 
من مادر شهید مدافع حرم سرتاج حسین خان 
هستم اهل پاراچنار پاکس��تان. من حدود 37 
سال سن دارم. چهار پس��ر و سه دختر داشتم 
که اولین فرزندم را در راه اباعبداهلل الحس��ین 

قرباني کردم. 
شما س�ن کمي داريد، بنابراين شهيد 

نبايد خيلي سن داشته باشد.
پسرم س��رتاج حسین، س��ال 1995 میالدي 
)1374هجري شمسي(  در پاراچنار در محله 
»امامیه کلوني« ب��ه دنیا آم��د. امامیه کلوني 
محله اي مذهبي نش��ین است که شهید دوران 
کودکي و نوجواني اش را در آنجا س��پري کرد. 
او عالقه زیادي به شرکت در مجالس عزاداري 
و همچنین خدمت به عزاداران داشت و همین 
باعث شد تا در حسینیه همان محل به عنوان 

یک جوان فعال خدمت کند. 
در زمان تحصیل همیش��ه جزو س��ه نفر اول 
کالسش��ان بود. پس��رم جهت تأمی��ن خرج و 
مخارج خانه و تحصیل همزمان با درس خواندن 
کار هم مي کرد چراکه پدرش را در نوجواني از 
دست داده بود. پدر شهید کارگر بود. وضعیت 
خانواده ما به گونه اي بود که سرتاج حسین تا 
کالس هشتم درس خواند و بعد از آن به بحرین 
رفت و مشغول کار در یک مغازه شد. منتهاي 
تالش��ش براي کس��ب رزق حالل بود. پسرم 
عاش��ق خدمت به مردم بود. خوب یادم هست 
وقتي به بحرین رفته بود در یکي از درگیري ها 
در حمایت از یک ش��یعه ایراني دس��تگیر و به 
شش ماه حبس محکوم شد. پس��رم را خیلي 
در زندان ش��کنجه کردند. جاي آن شکنجه ها 
تا زمان ش��هادتش روي پیک��رش نمایان بود. 
من به او اعتراض مي کردم که تو چرا این کارها 
را مي کني. به فکر روزي ات باش که شهید در 
جواب گفت روزي اي که با ذلت به دست بیاید 

همان بهتر که اصاًل نباشد. 
شنيده ايم که مردم پاراچنار به امام و 
انقالب ايران عالقه دارند، پسرتان هم 

چنين روحيه اي داشت؟
در پاراچنار کمتر کس��ي پیدا مي شود که امام 
و انقالب ایران را نشناس��د. پسر من هم همین 
طور بود. از همان دوران نوجواني ارادت خاصي 
به انقالب و امام خمیني داش��ت. پسرم در سه 
جنگ داخلي پاراچنار شرکت داشت که در یکي 
از این جنگ ها هم از ناحیه دست مجروح شد. 
من نگرانش بودم و خیلي مانعش مي شدم که 
نرود ولي همیشه مي گفت مادر تمام عمر گوش 
به فرمانت خواهم بود، فقط شما اجازه بدهید تا 
من در این جنگ ها شرکت کنم. در عین حال 
بیشتر فعالیت هایش را در راستاي وحدت بین 

شیعه و سني انجام مي داد. 

اگر مي شود کمي بيشتر از فعاليت هاي 
جهادي شهيد بگوييد. 

پسرم در طول عمر 22 ساله، 45 بار خون اهدا 
کرده بود. بس��یار س��خاوتمند بود. در هشت 
انفجار تروریستي که در پاراچنار صورت گرفت 
در  ش��ش تاي آنها حضور داش��ت و به مردم و 
مصدومان کمک مي ک��رد. در همین حمالت 
13 مرتبه به مردم اهل س��نت خون داده بود. 
هرگز نگاه نمي کرد طرف مقابلش چه کس��ي 
است. غني است یا فقیر. س��ني است یا شیعه. 
همین که متوجه مي شد نیاز به کمک دارد او را 
یاري مي کرد. یک بار از او پرسیدند چرا به اهل 
سنت خون مي دهي، گفت شاید همین خون 
من باعث مهر و محبت آنان نسبت به اهل بیت و 
هدایتشان شود. در تمام صحنه ها حضور داشت 
و همیشه مشغول خدمت به مردم بود. هرکس 

نیاز داشت از کمک به او دریغ نمي کرد. 
در ماه صفر س��ال گذش��ته دختر خاله اش در 
بیمارستاني در پاکس��تان نیاز به خون داشت. 
خون دختر خال��ه اش کمیاب ب��ود و در بانک 
خون بیمارستان پیدا نمي شد اما صبح زود فرد 
ناشناسي سراغ دخترخاله شهید مي آید و وقتي 
او را مي بیند مي گوید ما به ش��هید شما خیلي 
بدهکاریم. این فرد ناشناس به بیمارستان خون 
اهدا مي کند و مي رود. وقتي براي قدرداني به 

دنبالش رفتند او را پیدا نکردند. 
خوب به یاد دارم یک بار همراه با پسر شهیدم 
براي مداوا، به بیمارستان پیشاور رفتم. ایشان 
در مس��یر متوجه نزاع بین دو نفر ش��د. گویي 
مغ��ازه داري از اهل س��نت با یک ش��یعه دعوا 
مي کرد و طلبش را مي خواست. شهید خود را به 
آنها رساند و پولي را که براي درمان من به همراه 
داشت به مغازه دار داد و گفت این طلبت، بگیر 
و به برادرم کار نداشته باش. مغازه دار نگاهي به 

پول ها کرد و گفت کم است. 
پسرم همان جا به یکي از آنها که قباًل به ایشان 
خون اهدا کرده بود و از پسرم خواسته بود وقت 
نیاز با او تماس بگیرد زنگ زد. بي آنکه بداند آن 
بنده خدا در چه پس��ت و منصبي است. وقتي 
ایشان آمد مغازه دار با تعجب به شهید گفت من 
نمي دانستم با چنین کساني نشست و برخاست 
داري. به احترام ایش��ان من از طلبم گذشتم. 
بعدها فرزندم متوجه ش��د با کسي که تماس 
گرفته، یک مقام ارش��د دولتي است. بعد از آن 
شهید از ایش��ان درجهت رفع مشکالت مردم 

فقیر و بي بضاعت محله بسیار کمک گرفت. 
به نظر ش�ما چه ش�اخصه اخالقي در 
وج�ود پس�رتان بي�ش از ه�ر چيزي 
خودنمايي مي کرد و او را به اين عاقبت 

به خيري رساند؟
مهرباني اش. او بس��یار مهربان بود وقتي قاتل 
پ��درش را در منطقه عملیاتي جن��گ دیده و 
متوجه توبه ایشان مي ش��ود، پیش او مي رود 
و مي گوی��د من تو را ش��ناختم. اگ��ر بخواهم 

مي توان��م همین ج��ا قصاصت کن��م اما چون 
اصالح ش��ده اي، به خاطر حضرت زینب)س( 
مي بخش��مت و از خون پدرم مي گذرم. از این 
پس تو همچون برادر من هستي. پسرم خادم 
زائران امام حس��ین)ع( بود. او فریاد یا حسین 
را از پاراچنار تا زینبیه س��رداد. همیشه هر آن 
چه در توان داشت جهت کمک به مردم انجام 
مي داد. دوس��تان و همرزمانش مي گفتند که 
سرتاج حسین شجاع، بسیاردلیر و مهربان بود. 
در سخت ترین مناطق خدمت رساني مي کرد. 
گاهي با آمبوالنس��ي که در اختیار داش��ت به 
ناامن ترین مناطق عملیات��ي مي رفت، نقاطي 
که خیلي ها حتي جرأت نزدیک شدن به آنجا 

را نداش��تند. مي رفت تا مجروحین را به عقب 
بازگرداند و به بیمارستان برساند. 

وقتي مي خواست به سوريه اعزام شود، 
شما را از تصميمش مطلع کرد؟

به صورت مس��تقیم خیر با م��ن صحبت نکرد 
اما همیش��ه که به خانه مي آم��د از مظلومیت 
حضرت زینب)س( مي گفت. از تحوالت سوریه 
و از وضعی��ت مدافعان حرم و احواالت ش��هدا 
حرف مي زد. نمي دانستم با این صحبت هایش 
مي خواهد زمینه س��ازي کند. براي کسي که 
عاشق اس��الم و اهل بیت )ع( باشد در شرایط 
امروز عراق و سوریه جایي براي تعلل و ماندن و 
دست دست کردن ندارد. پسرم عاشق شهادت 
بود. شور و حال خاصي داشت. براي اعزام ابتدا به 
ایران مهاجرت کرد، به من گفت مي خواهد براي 
کار به ایران برود ام��ا من بي خبر از تصمیمش 
بودم. س��ه روز قبل از ش��هادت به خانه زنگ 
مي زند اما من در خانه نب��ودم. با مادربزرگش 
صحبت مي کند و مادربزرگ��ش مي گوید من 
خبر دارم تو به س��وریه رفته اي. شهید هم در 
پاس��خ مي گوید: ح��اال که مي داني، اش��کالي 
ندارد، ولي به مادرم نگویید، شاید مهر مادري به 
ایشان اجازه ندهد تا من در سوریه بمانم اما به 
مادر بزرگ قول مي دهد و مي گوید: من 20 روز 
دیگر شما و مادرم را با هواپیما به زیارت حضرت 

زینب)س( مي آورم. همین گونه هم شد. ما 20 
روز پس از ش��هادتش به زیارت حضرت زینب 
رفتیم. در آخرین تماس گفته بود من درجایي 
هستم که حتماً ش��هادت وجود دارد. اگر من 
شهید شدم مطمئناً مش��کالت زیادي برایتان 
به وجود خواهد آمد. اما هرگاه مشکلي برایتان 
پیش آمد به یاد حض��رت زینب)س( صبوري 
کنید و بدانی��د که ایش��ان مصیبت هایي بس 

عظیم را در راه اسالم تحمل کرده است. 
فرزندتان در چه تاريخي به ش�هادت 

رسيد؟
پس��رم مدت ها در س��وریه حضور داشت. در 
نهایت هم 30مهرماه 1394 مصادف با 8 محرم 
در حالي که روزه بود به شهادت رسید. خب به 
دالیل امنیتي ابتدا ما را به ایران دعوت کردند و 

بعد خبر شهادتش را به ما دادند. 
با توجه به ش�رايطي که براي ش�هداي 
زينبيون وجود دارد، از مراسمي که براي 

شهيدتان برگزار شد، راضي بوديد؟ 
هیچ گاه مراسم تشییع فرزندم را از یاد نخواهم 
برد. مراسم بسیار باش��کوهي برگزار شد. همه 
آمده بودند و گویي فرزند خودش��ان را تشییع 
مي کردند. بس��یار با عظمت بود. بعد از تشییع 

شهید در بهشت معصومه قم دفن شد. 
شما مادر ش�هيد مدافع حرم حضرت 
زينب)س( هستيد. آيا اجازه مي دهيد 
فرزندان ديگرتان در اين مس�ير گا م 

بردارند؟
من سه پسر دیگر هم دارم که یکي از آنها را به 
سوریه فرس��تادم، تا قدم در راه برادر شهیدش 
بگذارد. سرتاج حسین در وصیتنامه اش نوشته 
بود بعد از ش��هادتم نباید صحنه خالي بماند. 
بگذارید برادرم هم ب��ه میدان بیاید و همانطور 
هم ش��د. اگر بدانم روزي نیاز به حضور نیروي 
بیشتري باشد آن دو پسر دیگر خود را هم راهي 
خواهم س��اخت. همه ما و همه داشته هایمان 
فداي حضرت زینب)س(. این هدیه ناقابلي به 
حضرت زینب)س(  است که عاجزانه مي خواهم 
از ما بپذی��رد و مرگ ما را ش��هادت قرار دهد و 

عاقبت به خیري را نصیب ما کند. 

گفت وگوي اختصاصي جوان با مادر شهيد سرتاج حسين خان يكي از شهداي مظلوم زينبيون

فرياد يا حسين را از پاراچنار تا زينبيه سر داد
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 صغري خيل  فرهنگ
پاراچنار منطقه اي شيعه نش�ين در پاکستان اس�ت که از مدت ها پيش در محاصره طالبان و 
وهابي ها قرار دارد. مردمان اين منطقه سال هاس�ت که وحشي گري سلفي هاي تروريست را 
لمس مي کنند اما به رغم اوضاع موجود محل زندگي شان، اين مردمان مقاوم عزم شان را جزم 
کرده اند و در ميدان جهاد سوريه و عراق نيز ش�رکت مي کنند. در واقع تعداد قابل توجهي از 
رزمندگان زينبيون از همين منطقه پاراچنار هستند. دليرمرداني گمنام که حتي رسانه هاي 
جمعي هم کمتر )اصاًل( به آنها نمي پردازند. بنابراين در سرويس پايداري روزنامه جوان سعي 
کرديم تا به هر ترتيبي شده به معرفي تعدادي از شهداي مظلوم زينبيون بپردازيم. پس از کمي 
رايزني خيال بانو مادر شهيد مدافع حرم زينبيون سرتاج حسين خان همكالمي مان را مي پذيرد 
تا يكي از اولين گفت وگوها در خصوص ش�هداي مظلوم زينبيون را پيش رو داش�ته باش�يد. 

اگر بدانم روزي نياز ب�ه حضور نيروي 
بيشتري باش�د آن دو پسر ديگر خود 
را هم راه�ي خواهم س�اخت. همه ما 
و همه داش�ته هايمان ف�داي حضرت 
زينب)س(. اين هديه ناقابلي به حضرت 
زينب)س(  است که عاجزانه مي خواهم 
از ما بپذيرد و مرگ ما را ش�هادت قرار 
دهد و عاقبت به خيري را نصيب ما کند
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حل جدول 3194

انهدام ۱۷۶ باند حرفه ای 
کالهبرداری رایانه ای

رئیس پلیس فتا فراجا از شناسایی تعدادی کالهبردار حرفه 
رسان  پیام  بستر  از  تماس صوتی  برقراری   “ با شگرد  ای 
های موبایلی” خبر داد و گفت : از ابتدای سال جاری تعداد 
۱۷۶ باند در زمینه کالهبرداری رایانه ای متالشی شد که 
در این رابطه ۳۲۹ نفر دستگیر و به مراجع قضائی معرفی 
با  گفت:   باره  این  در  مجید  وحید  سردار  اند.   گردیده 
استان  از  یکی  فتا  پلیس  به  متعددی  های  پرونده  وصول 
ها با موضوع مزبور، موضوع به صورت ویژه در دستور کار 
ادامه داد: متهمان  قرار گرفت. وی  فتا  پلیس  کارشناسان 
بستر  در  شهروندان  با  صوتی  تماس  برقراری  طی  پرونده 
قرعه  در  شدن  برنده  اعالم  و  موبایلی  های  رسان  پیام 
اطالعات شخصی  اخذ  به  اقدام  آرم صدا و سیما  با  کشی 
بانکداری  بانکی و به دنبال آن فعال سازی سامانه های   ،
الکترونیک می نمودند و در نهایت از حساب مال باختگان 
برداشت غیرمجاز می کردند. رئیس پلیس سایبری کشور 
ادامه داد: با بررسی های تخصصی و اقدامات فنی صورت 
متهمان  نهایت  در   ، فتا  پلیس  کارشناسان  توسط  گرفته 
پرونده مورد شناسایی قرار گرفتند و پس از اخذ مجوزهای 
افراد سودجو  این  داد:   خبر  وی  دستگیر شدند.   قضائی 
در تحقیقات انجام شده به کالهبرداری با شیوه ذکر شده 
کنون  تا  گرفته  صورت  های  بررسی  در  و  کردند  اعتراف 
تعداد ۶۳ نفر مال باخته با ارزش ریالی بالغ بر چهار میلیارد 
ریال مورد شناسایی قرار گرفته اند . به گفته رئیس پلیس 
فتا فراجا و برابر اقدامات فنی و تخصصی صورت گرفته از 
سوی واحدهای پلیس فتا استان ها، از ابتدای سال جاری 
تعداد ۱۷۶ باند در زمینه کالهبرداری رایانه ای شناسایی  
مراجع  به  و  دستگیر  نفر   ۳۲۹ رابطه  این  در  که  شدند 
اند. براساس گزارش سایت پلیس،  قضائی معرفی گردیده 
پیام  یا  تلفنی  تماس  گونه  هر  کرد:  تصریح  مجید  سردار 
بویژه شبکه  ها  رسان  پیام  و  از خطوط شخصی  دریافتی 
های اجتماعی خارجی با آرم صدا و سیما با عنوان برنده 
شدن در قرعه کشی و یا اهدای جوایز با هدف کالهبرداری 
است و هموطنان توجه داشته باشند که صداوسیما و هیچ 
از  صوتی  تماس  به  اقدام  جوایز  پرداخت  برای  دستگاهی 
پیام رسان ها و خطوط تلفن همراه و شخصی نمی نمایند.

انهدام دو باند قاچاق سالح و مهمات
 در مرزهای غرب کشور

انتظامی کشور از کشف 4۳ قبضه سالح  فرمانده مرزبانی 
ایالم خبر  و  استان های کرمانشاه  جنگی توسط مرزبانان 
کرد:  اظهار  باره  این  در  گودرزی  احمدعلی  سردار  داد. 
گشت  انجام  با  قصرشیرین  مرزی  هنگ  هوشیار  مرزبانان 
و کمین هدفمند و با استفاده از تجهیزات اپتیکی در نوار 
مرزی، توانستند یک باند سالح و مهمات را حین ورود به 
خاک کشور شناسایی کنند. وی افزود: مرزبانان در عملیاتی 
سالح  قبضه   ۳۸ اطالعاتی  چتر  از  استفاده  با  و  مقتدرانه 
جنگی کلت، ۷۶ تیغه خشاب مربوطه، یک قبضه شمشیر و 

یک عدد سر نیزه سالح کالشینکف را کشف کردند.
دو  رابطه  این  در  اینکه  بیان  با  انتظامی  مرزبانی  فرمانده 
دو  قاچاقچیان  از  کرد:  اظهار  شدند،  دستگیر  قاچاقچی 
آنها  با  را  ها  جایی سالح  به  جا  قصد  که  خودرو  دستگاه 
گفت:  گودرزی  سردار  است.  شده  توقیف  نیز  داشتند 
گمنام  سربازان  همکاری  با  دهلران  مرزی  هنگ  مرزبانان 
قصد  از  اطالعاتی  تسلط  و  اشراف  با  )عج(  زمان  امام 
کشور  داخل  به  قاچاق سالح جنگی  بر  مبنی  قاچاقچیان 
مطلع شدند و پنج  قبضه سالح جنگی از نوع کالشینکف 
و کلت به همراه مقادیر قابل توجهی مهمات مربوطه را از 

آنان کشف کنند.

خبر

جدول 3195

هماهنگی والدین در تربیت کودک، بزرگترین عامل آرامش 
خانه  در  شود  می  متوجه  کودک  وقتی  است!  کودکان 
نفر  چند  تربیتی  اصول  با  ها  بچه  و  ندارد  وجود  هماهنگی 
بزرگ می شوند، به این نتیجه می رسد که درست و غلطی 

وجود ندارد و مجاز به انجام هر کاری هست.
تفاوت  هستیم،  دیگری  از  متفاوت  ها  انسان  ما  از  کدام  هر 
هایی که چه بسا منجر به تکامل ما نیز خواهد شد. این تفاوت 
ها تا زمانی در کنار هم تداوم دارد و مشکل ساز نخواهد شد 

که عمل به یکی منجر به آسیب به دیگری نشود.
تربیت کودکان یکی مسیرهای حرکت و تعامل والدین با دو 
نباشد  هماهنگ  و  همگون  اگر  که  است  متفاوت  شخصیت 

آسیب های زیادی را در پی دارد.
یکی از نکات مهمی تربیتی کودکان این است که وقتی پدر 
و مادر دو سبک متفاوت تربیتی دارند، بچه ها دچار دوگانگی 
و گم و گیج می شوند. آن ها با سبک تربیتی ضد و نقیضی 
بزرگ می شوند و وجودشان سرشار از تناقضات و تعارضات 
حل نشده باقی می ماند چون هماهنگی و یکنواختی تربیتی 

وجود نداشته است.
هماهنگی والدین در تربیت کودک، بزرگترین عامل آرامش 
خانه  در  شود  می  متوجه  کودک  وقتی  است!  کودکان 
نفر  چند  تربیتی  اصول  با  ها  بچه  و  ندارد  وجود  هماهنگی 
بزرگ می شوند، به این نتیجه می رسد که درست و غلطی 

وجود ندارد و مجاز به انجام هر کاری هست.
شخصیت بچه ها دارای دو بعد است، بخشی از این شخصیت 
مادر تکمیل می کند و همانطور که مغز  را  و بخشی  پدر  را 
کدام  هر  که  دارد  والد  دو  هم  فرزند  دارد  نیمکره  دو  ما 
منبع  بخشی  اعتماد  کارکرد  پدر  دارد،  را  خود  کارکردهای 
قدرت و مادر کارکرد مراقبتی و منبع محبت و عاطفه است، 
با توجه به این ویژگی ها مادر و پدر مانند دو بال هستند که 

فرزند را به تعالی برسانند.
در این باره سیده زهرا حسینی ماهانی؛ روان شناس کودک 
سازی  شفاف  درخصوص  ایسنا،   با  گفت وگو  در  نوجوان  و 
به  ناهمگون  کرد:  بیان  والدین  ناهمگون  تربیت  ماهیت 
وضعیتی اطالق می شود که در حالت ثبات و در حالت تعادل 
همانند دو کفه ترازو یکی باال و دیگری پایین است یا حالتی 
پایین  به  دیگری  و  باال  به  یک سمت  که  االکلنگ  همچون 
باشد،  همگونی  اوج  ها  موقعیت  از  یکی  شاید  که  رود  می 
در  ولی  انجام می دهد  ترازو  یا  االکلنگ  که  کاری  همچون 
بعضی موقعیت ها ما نیاز به یک هم سویی، همراهی و هم 
جهتی داریم. وی افزود: وقتی در یک جریان دو جهت مخالف 
به  تربیت  واژه  لذا وقتی  ناهمگونی رخ می دهد،  افتد  اتفاق 
که  است  ای  مقوله  یک  که  جایی  آن  از  می شود  اضافه  آن 
بیشتر مربوط به فضای خانواده است اما نه بطور مطلق پا در 
عرصه تربیت فرزندان می گذارد، بنابراین آنچه مدنظر ما است 
بحث تربیت پدر و مادر و تربیت ناهمگون این دو است که 
باید با یکدیگر هم گویی و هم سویی داشته باشد. حسینی 
از موجودیت این تربیت ناهمگون در دیگر عرصه های زندگی 
گفت و اظهار کرد: این تربیت نا همگون می تواند در موقعیت 
های دیگر نیزباشد، برای مثال آنچه که در مدرسه به دانش 
از آنچه باشد  تواند متفاوت  آموز آموزش داده می شود می 
که در محیط خانواده وجود دارد و این مصداق نیز درموردش 
و  آموزشی  فضای  بین  ناهمگون  تربیت  که  کند  می  صدق 
فضای خانوادگی است و یا فضای اجتماعی و فضای خانوادگی 

و حتی فضای مجازی با فضای خانوادگی و حقیقی افراد.
تربیت  را  خود  بحث  مورد  موضوع  دانشگاهی  مدرس  این 
ناهمگون بین پدر و مادر در فضای خانواده بعنوان دو ستون 
این که  از  ما غیر  برشمرد و خاطرنشان کرد:  اصلی خانواده 
بایستی یک سری آموزش های عمومی در این خصوص ارائه 

دهیم، بعنوان روان شناس و مشاور که در کلینیک های خود 
به مردم ارائه خدمت می کنیم به این عدم هماهنگی بعنوان 
یکی از دغدغه های پر تکرار مراجعین برخورد می کنیم که 
یک ناهمگونی جدی در اصول تربیتی بین پدر و مادر است 
و اختالف نظر در مقوله تربیت فرزند را به دنبال دارد. جدای 
از اینکه بنابر شرایط برخی خانواده ها والدین هر دو شاغل 
هستند و در اکثر موارد فرزند را به اقوام خود می سپارند و 
تربیتی متفاوت بر آن کودک تسلط می یابد و افراد مختلف 
نظرات تخصصی و تربیتی خود را به اندازه کودک و خانواده او 

تحمیل می کنند که این مورد نیز جای بحث دارد.
تربیت  که  گیریم  می  این  بر  را  فرض  ما  اما  داد:  ادامه  وی 
ناهمگون میان پدر و مادر است و یکی از مولفه هایی که برای 
بچه ها ایجاد آرامش می کند و تربیتی اصولی را فراهم می 
آورد این است که هر دو والد در اصول تربیتی خود هماهنگ 
اختالف  تنها  نه  دو  این  میان  هماهنگی  نا  که  چرا  باشند، 
میان این دو زوج را فراهم می کند بلکه منجر به عدم ثبات 
و آسیب های شخصیتی کودک می شود، فرضا تصور کنید 
این بچه الزم  فرزندی مادر مقتدر و پدر آسان گیری دارد، 
است دو بار اختالف نظر والدین خود را مشاهده کند و بعد از 
این مشاهده درمی یاید که چگونه زیرکانه می تواند در این 
بین حرف خودش را به کرسی بنشاند و به خواسته خود برسد 
حال یا با بدگویی کردن از مادرش پیش پدرش به خواسته 
خود می رسد؛ چون مادر به او امتیاز نمی دهد و مقتدر است 
یا از پدر دادخواهی می کند که تو برای من بستنی بخر یا 
تو برای من اسباب بازی بخر چون مادر نمی خرد و یا به پدر 

شکایت مادر را می کند که او به حرف من گوش نمی دهد.

اختالف نظر میان والدین منجر به عدم ثبات 
شخصیتی فرزندان می شود

ثبات  عدم  به  بااشاره  نوجوان  و  کودک  شناس  روان  این 
شخصیتی و اضطراب کودک در بزرگسالی که نتیجه اختالف 
نظر والدین وی در تربیت اوست، افزود: شاید در ظاهر بنظر 
از موقعیت پیش آمده در جهت منافع خود  این بچه  برسد 
بهره می برد ولی حقیقت امر این است که این عدم همگونی 
میان پدر و مادر منجر به اضطراب فرزند می شود، چون بعد 
یابد که موضوع مورد اختالف پدر و  از مدتی کودک درمی 
مادرش است و گاهی خودش را مقصر می داند ولی بخاطر 
سن کم خود نمی تواند این تعارضات را در خودش حل کند 
و به نتیجه برسد، پس هم دچار احساس گناه می شود که 
خیلی به شخصیتش ضربه می زند و هم دچار اضطراب می 
شود.   حسینی، بااشاره به اهمیت هماهنگی والدین در تربیت 
کودک ولو اگر تربیت چندان استانداردی نیز نباشد و تاثیری 
که در شگل گیری شخصیت وی خواهد داشت، تصریح کرد: 
در این موقعیت ها این اعتقاد وجود دارد که حتی اگر پدر 
ولی  نگیرند  بکار  تربیت  امر  در  را  ای  ویژه  مهارت  مادر  و 
باشند  نداشته  با هم اختالفی  و  با هم عمل کنند  هماهنگ 
به احتمال زیاد فرزندان سالم تری از نظر روانی تربیت می 
تربیتی داشته  عالی  والدین سبک  از  اینکه هرکدام  تا  کنند 
باشند اما روششان با هم متفاوت باشد. این بچه ها که تحت 
باج  های  آدم  یا  گیرند  می  قرار  متعارض  تربیتی  روش  دو 
گیری می شوند و یا افراد مضطربی می شوند که دچار اختالل 
کودکان  این  است  ممکن  که  هرچند  شوند،  می  شخصیتی 
افراد خبرچینی نیز شوند که برای امتیاز گیری از یک والد 

شروع به تخریب والد دیگری کنند.
وی ادامه داد: این ویژگی شخصیتی امر قابل اغماضی نیست، 
چون چنین تعاملی بین فرزند و والد اصال نتیجه خوبی ندارد 
اما این جنس تعامل نتیجه همان ناهماهنگی و اختالف نظر 
والدین در امر تربیت است. حال سوالی که مطرح است این 

توسط  فرزند  تربیت  نحوه  از  که  والد  یک  گاهی  که  است 
دیگری ناراضی است امری غیر طبیعی است؟ باید گفت خیر 
آفریده  متفاوتی  های  آدم  ما  چون  است  طبیعی  امری  این 
شدیم با استعدادها و ویژگی های شخصیتی متفاوت که تحت 
تربیت متفاوتی نیز بودیم و طبیعتا متفاوت هم فکر می کنیم 
عقیده  اختالف  این  که  دهد  نمی  ما  به  اجازه  امر  این  ولی 
ها را در مقابل فرزندان بروز دهیم. در این موارد به والدین 
با  رفتار همسرت  فکر میکنی  اگر  توصیه می کنیم که حتی 
را  مسئله  این  بچه  جلوی  نیست  مناسب  هم  چندان  فرزند 
ابراز نکن، مگر اینکه در رفتار پدر یا مادر آسیب جدی وجود 
داشته باشد که معلوم نیست قابل جبران باشد یا خیر، لذا در 
این موارد هم توصیه نمی کنیم که دخالت مستقیم کرد و 
مثال به همسرت بگویی که این رفتار تو اشتباه است. لذا در 
این موقعیت ها باید با رفتار غیرمستقیم ورود کرد و فرزند را 
از این موقعیت دور کنید یا با ایما و اشاره همسر را از ادامه 
این رفتار منع کنید، چراکه ورود مستقیم به رفتار یک والد 
در حضور فرزند هم به رابطه زوج آسیب می زند هم تربیت 
بچه را متالشی می کند این اختالف نظر ها را باید در خفا 

حل کرد.
این دانشجوی دکترای رشته روان شناسی افزود: در بسیاری 
موارد که والدین به بنده مراجعه می کنند می گویند اصال 
همسر من تربیت من را قبول ندارد یا ما اصال نمی توانیم با 
هم حرف بزنیم که بخواهیم مسئله را حل کنیم، در این جا 
توانند  نمی  هم  اگر خودشان  که حتی  است  این  ما  توصیه 
موضوع مورد اختالف را حل کنند با کمک یک مشاور تربیتی 
ما می گوییم  موقعیت هایی که  اما در  بپردازند  آن  به حل 
آن  از  یکی  و  کنند  نمی  مراجعه  والد  دو  هر  کنید  مراجعه 
من  اینکه  یا  ندارم  قبول  را  مشاوره  اصال  من  گوید  می  ها 
به قدری راهکار های خودم را قبول دارم که حاضر نیستم 
هیچ راهکار دیگری را بشنوم،   لذا همراهی یکی از والدین 
باز هم می گوییم اشکالی ندارد و هنوز  افتد. ما  اتفاق نمی 
ان  با  توانیم متناسب  هم راهکارهایی وجود دارد که ما می 
موقعیت خانوادگی و متناسب با آن فرد و رفتار همسر فرد 
مراجعه کننده به وی کمک بدهیم که این مسئله را حل کند 
و با روش های زیرکانه و مفیدی همسرش را با خودش همراه 
کند. اگرچه ممکن است که این اختالف نظر ها اصال مربوط 
این  از  بسیاری  ریشه  است  و ممکن  نباشد  فرزند  تربیت  به 
مسائل ربطی به تربیت فرزند نداشته باشد و صرفا درواقع یک 
سری ناراحتی ها و دلخوری ها از هم باشد که این مشکالت 

خودش را در مسئله تربیت بچه ها نشان داده است.
حسینی، اختالف نظر والدین در تربیت کودک را چه اصالتا 
مربوط به تربیت بچه باشد و چه مربوط به تعارضات فردی و 
یا مسائل دیگر باشد، عدم همگونی واضحی برشمرد که منجر 
به تربیت بچه های متزلزل و آسیب پذیر می شود و درواقع 
بار می آورد که در نوجوانی که اوج بحران  بچه هایی را به 
هویتی این بچه ها است این جنس رفتارها و عدم هماهنگی 
در تربیت شبیه به طوفان عمل می کند و تمام آرزو های این 
والدین را به باد می دهد. وی افزود: پدر مادری که خواسته 
و یا ناخواسته به جای این که مثل دو هم تیمی و در قالب 
یک تیم مشترک فرزندی با ثبات شخصیتی تربیت کنند، با 
خودشان  های  حرف  حقانیت  اثبات  برای  تالش  و  یارکشی 
فرزندشان را دائما مثل یک توپ پاس کاری می کنند و این 
وسط ضربه های متعددی را به این بچه وارد می کنند. این 
ها نباید انتطار داشته باشند که یک نوجوان آرام و همراه طی 
سال های پیش رو داشته باشند. حال ممکن است این بچه 
وقتی به سن نوجوانی رسید خودش فردی بشود که مقابل 
این دو نفر قرار گیرد و شروع به یار کشی در مقابل پدر و مادر 

کند و در تیم مقابل والدینش قرار گیرد.

هماهنگی والدین در تربیت کودک،
 بزرگترین عامل آرامش کودکان است

اختالل اضطراب اجتماعی 
چیست؟



سیستم ناکارآمد اداری
 حذف می شود

حذف الیه های نفوذ اولویت همه 
مدیران در حوزه پدافند غیرعامل است

صفحه )4(صفحه )4(

وزیر میراث فرهنگی، گردشگری و صنایع دستی گفت: معتقدیم 
که سیستم ناکارآمد اداری سال ها به دست و پای سرمایه گذاران 
این  ببریم و در  از بین  باید این سیستم را  لذا  زنجیر بسته است 

زمینه بخش زیادی از ماموریت ها را به استان ها تفویض کردیم.
عزت اهلل ضرغامی روز شنبه در جریان دیدار با نماینده ولی فقیه 

در استان و امام جمعه کرمان افزود: سیاست ما این است که...

اینکه  بیان  با  غیرعامل  پدافند  سازمان  بازرسی  و  رئیس حقوقی 
امروز جبهه ای از نظام استکبار در برابر نظام جمهوری اسالمی 
تمامی  اولویت  باید  نفوذ  های  الیه  حذف  گفت:  است،  ایستاده 
مدیران و نهادهای دولتی و خدماتی باشد. سردار سرتیپ پاسدار 
محمدعلی قمی روز شنبه در جلسه ستاد پدافند غیرعامل استان 

مازندران افزود: امروز یک جبهه ای از نظام استکبار در برابر...
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۶۳۴ میلیارد تومان اعتبار به طرح 
های بزرگ عمرانی استان تزریق شد

هماهنگی والدین
 در تربیت کودک،

 بزرگترین عامل
 آرامش کودکان است

معاون فضای مجازی دادگستری گفت:
نشردهندگان اکاذیب به ۲ 
سال حبس محکوم می شوند

و  کهگیلویه  دادگستری  مجازی  فضای  معاون 
بویراحمد گفت: انتشاردهندگان اخبار کذب اعم از 
اینکه خود فرد تولیدکننده خبر باشد یا خبر کذب 
تولیدشده دیگران را منتشر کنند، دارای مسئولیت 
قانونی هستند و ۲ سال حبس در انتظار آنان است.

به  مطلب  این  اعالم  با  شنبه  روز  نادریان  حمید 
رسانه های کهگیلویه و بویراحمد اظهار داشت: در 
دستگاه قضا علت های شکل گیری هر گونه شایعه 
و حتی مطالب مجرمانه در مراحل اولیه ریشه یابی 

و رویکردهای متناسب با آن اعمال می شود....

کارشناس مسائل غرب آسیا گفت: آمریکایی ها 
کشور  در  ناآرامی   و  اغتشاشات  ایجاد  عامل 
نمی کنند  عنوان  را  موضوع  این  اما  هستند 
و  تظاهرات  و  اعتراضات  نارضایتی ها،  تا 

اغتشاشات مدیریت شود.
تحریم های  درباره  صدرالحسینی  سیدرضا 
ناآرامی های  با  آن  ارتباط  و  ایران  علیه  غرب 
جنگ  آمریکایی ها  اینکه  بیان  با  اخیر 
اسالمی  علیه جمهوری  ترکیبی  یا  هیبریدی 
کرده اند،  آغاز  ایران  ملت  و  انقالب  و  ایران 
ملموسی  موضوع  تحریم ها  مسأله  گفت: 
است و بسیاری از سازمان ها، ادارات، نهادها، 
وزارتخانه ها و شرکت های خصوصی می توانند 
به خوبی این موضوع را درک کنند و حتی در 
بیان و صحبت  خود بر موضوع تحریم ها تاکید 
کنند. بحث تحریم ها به خصوص در سال های 
اخیر و حدود یک دهه گذشته به عنوان یک 
است  روشن  کامال  کشور  در  جاری  گفتمان 
تحریم  موضوع  که  منزلی  و  محفل  هر  در  و 
نتواند  که  نیست  فردی  تقریباً  شود  مطرح 
در ارتباط با آن موضوع ارتباط برقرار کند و 

مطلبی درباره موضوع تحریم بیان کند.
تحریم ها  مساله  به  اشاره  با  صدرالحسینی 
و  دانشگاه  استاد  از  کرد:  خاطرنشان 
استفاده  نیازمند  که  مختلف  دانشجویان 
و  تحقیقات  و  بین المللی  کتابخانه های  از 
بحث  در  هستند،  بین المللی  پژوهش های 
حوزه پیشرفت کشور در حوزه علوم مختلف 
تجاری  و  بانکی  اقتصادی،  مسائل   تا  گرفته 
برای  تقریبا  تحریم،  مساله  چارچوب  در 
بیشتر مردم روشن است. وی عنوان کرد: اما 
آگاهی مردم در ارتباط با موضوع جنگ نرم، 
سیاسی  انزوای  برای  تالش  رسانه ای،  جنگ 
ارشد کشور کم  جمهوری اسالمی و مقامات 
آگاهی  موضوع  این  به  نسبت  باید  لذا  است 
داشته باشیم که در جنگ ترکیبی هر کدام از 
این موارد در زمان مشخص و در شرایط مورد 
ترکیبی  جنگ  هدف  مورد  که  کشوری  نیاز 
قرار گرفته و مشخصا امروز در مورد جمهوری 

اسالمی ایران، به کار گرفته می شود....

و  کهگیلویه  ریزی  برنامه  و  مدیریت  سازمان  رئیس 
از  اعتبار  تومان  میلیارد   ۶۳4 تاکنون  گفت:  بویراحمد 
بزرگ  های  طرح  به  جمهور  رئیس  پارسال  سفر  محل 
نسب  شهابی  علی  است.  شده  تزریق  استان  عمرانی 
بهمئی،چرام،سی  بیمارستان  چهار  اینکه  به  اشاره  با 
رییس  پارسال  سفر  اعتبارات  محل  از  لنده  و  سخت 
کردند  دریافت  اعتبار  بویراحمد  و  کهگیلویه  به  جمهور 
ابرازامیدواری کرد: با ادامه تزریق اعتبار به این طرح ها 
زمینه دسترسی مردم شهرهای کوچک استان به مراکز 
درمانی استاندارد فراهم شده و شهروندان این مناطق از 

سفر به شهرستان های دیگر برای دریافت ....

رئیس سازمان مدیریت کهگیلویه و بویراحمد:

2

2

2 4

معاون فنی و آماری سازمان سنجش
 هشدار داد:

مغایرت اطالعات می تواند 
منجر به محرومیت شود

هندبالیست های
 فراز بام دهدشت

 قهرمان ایران شدند

آمریکا عامل ایجاد اغتشاشات 
و ناآرامی ها در کشور است

2

2

در کهگیلویه و بویراحمد؛

ظرفیت های امید بخش 
برای فرزند آوری

3

تا مدت ها در رسانه های غربی  پهپادهای ساخت جمهوری اسالمی گرچه 
باورناپذیر و فتوشاپ جلوه داده می شد! امروز بهانه سناریوسازی جدید علیه 
ایران است و غرب بی هیچ شاهد و سندی و با وجود تکذیب مکرر مدعی 

حضور پهپاد شاهد در جنگ روسیه علیه اوکراین است.
جنگ روسیه و اوکراین، بحران یا به تعبیری بهتر، به استخوانی در گلوی 
غرب تبدیل شده است. حامیان دولت کی یف، زمانی که ولودیمیر زلنسکی 
را در برابر والدیمیر پوتین، قرار می دادند؛ تصوری از عمق بحرانی که دامن 
غرب را می گرفت، نداشتند. اکنون پس از هفت ماه از آغاز این جنگ، غرب 
و آمریکا، تصمیم گرفته است مسئولیت خود را در قبال فجایع روی داده در 
اوکراین، فرافکنی کرده و این میان بهانه ای تازه برای اعمال سیاست کهنه 

تحریمی خود علیه ایران، پیدا کند.

داستان از کجا شروع شد و غرب مدعی چیست؟
و  اروپایی  مقامات  اخیر  اتهام زنی های  سناریو  و  انگیزه  از  آگاهی  برای 
آمریکایی به جمهوری اسالمی ایران باید به تابستان سال جاری برگردیم. 
۲۰ تیرماه سال جاری »جیک سالیوان« مشاور امنیت ملی آمریکا با انتشار 
تصاویری، مدعی می شود که نظامیان روسیه در یکی از پایگاه های سپاه 
پاسداران در شهر کاشان در حال خرید پهپادهای شاهد ایران هستند و این 
درحالی است که تصاویر منتشر شده مربوط به  مسابقات نظامی پهپادی 
۲۰۲۲ است که به گفته سردار »علی باللی« سخنگوی این مسابقات، این 
تمرین های پهپادی با حضور کشورهایی چون بالروس و ارمنستان برگزار 

شده است.

در ادامه داستان و اواسط تابستان، رسانه های آمریکا از تحویل پهپادهای 
مهاجر و شاهد ایران به روسیه خبر می دهند اما همزمان تاکید هم می کنند 

که استفاده از این پرنده های پروازی با مشکالت فنی مواجه شده است!
و این بسترسازی های برای ادامه سناریو در حالی است که یک رسانه عبری 
یک  پیشرفته ضدپهپادی ساخت  سامانه  ارسال  از  ادعاها،  این  با  همزمان 
شرکت رژیم صهیونیستی به اوکراین خبر می دهد. اوکراین از همان ابتدای 
جنگ به صورت رسمی و علنی اعالم کرده بود که از پهپادهای »بیرق دار« 
پرنده های  اصلی ترین  به  ترکیه  ساخت  پرنده های  این  و  می کند  استفاده 
نظامی مورد استفاده در این جنگ تبدیل شده است  که هر کدام از آن ها 

برای اوکراین جنگ زده نزدیک به ۲ میلیون دالر تمام می شود!
پهپاد  نخستین  که  می شود  مدعی  بیانیه ای  در  اوکراین  ارتش  ۲۲مهرماه 
ساخت ایران را در نبرد ساقط کرده است و وقتی درباره مدارک اثبات کننده 
این  بیانیه جستجو می کنیم؛ »عدم تطابق شماره سریال  این  این ادعا در 
پهپاد با شماره های شناخته شده تسلیحات روسیه«، به عنوان تنها مدرک و 
سند ارائه شده در درستی این ادعا را می یابیم. سناریو به نقطه عطف خود 
نزدیک و غرب مدعی می شود، پهپادهای کامیکازه روسیه همان شاهد ۱۳۶ 

ایرانی است که مسکو آن ها را ژرانیوم۲ نامیده است!
ماه  یک  در  ایرانی  پروازی  پرنده   ۲۲۰ اسقاط  از  اوکراین  ارتش  مهر   ۲۷
قصد  از  گزارش هایی  مدام  بین المللی  رسانه های  و  می دهد  خبر  گذشته 
تهران برای فروش بیشتر پهپاد و حتی موشک به روسیه سخن می گویند 
اما برای این نیت خوانی ها هم هیچ مدرکی در کار نیست. عدم انتشار مدرک 
اما سبب نمی شود که تروییکای اروپا درخواست نشست غیرعلنی شورای 

امنیت ملی را ندهند.
»بن واالس«، وزیر دفاع بریتانیا، تکذیب فروش پهپاد به روسیه، از سوی 
ایران را، تکذیب می کند و مدعی وجود مدارک متقن درباره این استفاده 
 ۲۸ و  دارند  مشابهی  ادعاهای  هم  تروییکا  خارجی  وزرای  دیگر  می شود! 

مهرماه نشست غیرعلنی شورای امنیت برگزار می شود. 
»ند پرایس« سخنگوی وزارت خارجه آمریکا  درباره جزییات این نشست 
می گوید: »ما نگرانی جدی مان را درباره دست یافتن روسیه به این پهپادها 
از ایران که نقض قطعنامه ۲۲۳۱ شورای امنیت است، بیان کردیم. ما در 
استفاده از تحریم ها و دیگر ابزارهای مناسبمان علیه تمامی کسانی که در 

این انتقاالت دست دارند، تردید نخواهیم کرد«.
 انگلیس، فرانسه و آلمان ۲۹ هم مهرماه در نامه ای به سازمان ملل، خواستار 
ادعا  و  شده  روسیه  به  ایران  سوی  از  پهپاد  فروش  موضوع  به  رسیدگی 

می کنند این اقدام ناقض قطعنامه ۲۲۳۱ شورای امنیت است.

واکنش ایران به ادعاهای غرب
ایران ارسال پرنده های هدایت پذیر از دور خود را به منظور استفاده در جنگ 
اوکراین، قویا و مکررا رد کرده و از طرف های غربی خواسته است اگر در این 

زمینه مدرکی وجود دارد ارائه دهند.
امور  امیرعبداللهیان« وزیر  باالتر که »حسین  این  از  صداقت و حسن نیت 
پهپاد در  ادعای فروش  بررسی  برای  اسالمی  آمادگی جمهوری  از  خارجه 
با اوکراین خبر دهد و بار دیگر تاکید کند که ایران هیچ  جلسه مشترک 
با اوکراین به روسیه نداده و  سالح و پهپادی برای به کارگیری در جنگ 

نخواهد داد.
با  گفت وگو  در  مهرماه  غرب،۲۷  مقامات  ادعاهای  از  پس  امیرعبداللهیان، 
گردان گرلیچ رادمن، وزیر امور خارجه و اروپای کرواسی، تصریح کرد: »اگر 
سندی درمورد استفاده از پهپادهای ایرانی در جنگ اوکراین وجود دارد، 

ارائه کنند«.
وزیر امورخارجه ایران، در هفته  های گذشته، چه در گفت وگوهای تلفنی با 
مقامات و همتایان خارجی خود از جمله »جوزف بورل« مسئول سیاست 
خارجی اتحادیه اروپا و چه در سفرهای دیپلماتیک خود، بارها و به بیان های 
برای  روسیه  به  تسلیحاتی  هیچ گونه  »ایران  است:  کرده  تصریح  مختلف 
استفاده در جنگ علیه اوکراین ارسال نکرده و نخواهد کرد، چرا که معتقد 
به راه حل این بحران سیاسی است و هرگونه حمایت تسلیحاتی از طرفین، 

فرصت صلح را به تأخیر می اندازد«.
»ناصر کنعانی« سخنگوی وزارت امورخارجه هم در همه نشست های خبری 
هفته های گذشته تصریح کرده است: »ایران بارها اعالم کرده که یک طرف 
جنگ بین روسیه و اوکراین نیست. ایران هیچ سالحی را برای هیچ کدام از 
طرفین جنگ صادر نکرده است. همانطور که بارها گفته ایم سیاست خارجی 
ایران مبتنی بر مخالفت با جنگ است و در خصوص جنگ در اوکراین نیز ما 
مخالف جنگ هستیم و متناسب با ظرفیت های خود تالش کرده و می کنیم 

که رویکرد نظامی در این زمینه خاتمه پیدا کند«.
با همتای بالروسی خود ضمن  و در دیدار  امیرعبداللهیان روز چهارشنبه 
هشدار به غرب درباره هرگونه اقدام غیرسازنده علیه ایران؛ خاطرنشان کرد: 
برای ما کامال روشن است که رهبران چند کشور محدود در اتحادیه اروپا، 
نگاه های افراطی و شتاب زده ای درباره تحوالت منطقه و بین الملل دارند و 

بخش بزرگی از این اتحادیه د مسیر عقالنیت عمل می کنند.

شاهدی نیست، هرچه هست ادعاست
روسیه از اواسط مهرماه و پس از انفجار یکی از استراتژیک ترین پل های خود 

توسط اوکراین، حمالت هوایی خود علیه کی یف را شدت بخشید، بمباران 
شهرهای اوکراین، انتقادهای بی شماری علیه غرب به عنوان حامیان کی یف 
برانگیخت، پس الزم بود جهت افکار عمومی تغییر کرده و مسئولیت اروپا و 
آمریکا در بحران به وجود آمده، فرافکنی شود و گزینه همیشه دسترس در 
این گونه موارد هم، پیش کشیدن بهانه ای تازه علیه دیگر کشورها، به ویژه 

ایران بود، که این بار هم تکرار شد.
اتهامات پهپادی علیه جمهوری اسالمی، بیش و پیش از آنکه برپایه مدرکی 
استوار باشد، جنگی سیاسی-روانی است که در چند جبهه مختلف آغاز شده 

و هرزگاهی شدت می یابد.
به دلیل  ایران،  از سوی  ادعای نقض آن  پیش کشیدن قطعنامه ۲۲۳۱ و 
توافق  اجرایی  ضامن  عنوان  به  قطعنامه  این  به  جهانی  جامعه  حساسیت 
و  اروپا  تروییکای  است.  ارزیابی  قابل  راستا  این  در  هم   ،۲۰۱۵ هسته ای 
آمریکا در حالی نگران نقض این قطعنامه هستند که کاخ سفید، سال ۲۰۱۸ 
برجام را نقض و از آن خارج شد و اروپا هم هرگز به تعهدات خود در این 
سند عمل نکرد. ادعای نقض قطعنامه ۲۲۳۱ هم نخستین بار نیست که از 
سوی غرب ابزار بهانه جویی قرار می گیرد و پیش از این هم با هر آزمایش 
موشکی جمهوری اسالمی این قطعنامه یکبار به تیتر نخست گزارش های 

رسانه های خارجی تبدیل می شد.
با این همه، برای هیچکدام از این ادعاها از حضور پهپادهای شاهد ایرانی در 
جنگ اوکراین تا نقض قطعنامه ۲۲۳۱ هیچ سندی و مدرکی در دسترس 
نیست و هرچه هست در حد ادعاست. جمهوری اسالمی بارها و بارها، از 
همان روزهای آغازین جنگ، ضمن اعالم بی طرفی، تنها گزینه حل بحران را 
گفت وگوی دو جانبه مسکو-کی یف، بدون دخالت های فرامنطقه ای دانست 
از طریق مسیرهای دیپلماتیک تاکید  از آمادگی خود برای میانجیگری  و 

کرد.

هدف از سناریو جدید چیست؟
هفت ماه از آغاز جنگ روسیه علیه اوکراین گذشته است، نبردی فرسایشی 
و هزاران کشته و  نابودی کشانده  به  را  اوکراین  زیرساخت های  بیشتر  که 
رئیس جمهور  زلنسکی«  »ولودیمیر  است.  گذاشته  برجای  آواره  میلیون ها 
اوکراین که در آغاز جنگ، به امید و وعده اروپا و آمریکا، در میدان نبرد 
و  ندارد  را  رجزخوانی ها  این  ادامه  توان  اکنون  بود،  شده  قابلی  رجزخوان 
طبیعی است که به دنبال بهانه های جدید برای فرافکنی مسئولیت خود در 
این جنگ را داشته باشد. پس َدم به َدم ادعاهای کاخ سفید می دهد و هر 

روز اتهام تازه ای علیه ایران رو می کند.
اروپا و آمریکا هم پس از به بن بست کشاندن مذاکرات به دنبال بهانه های 
جدید برای تحریم ایران هستند که بخشی از آن را سناریو پهپادی یافته اند. 
»محمد  سردار  اروپا  تروییکای  و  است  پهپاد  این بار  تحریم،  جدید  بهانه 
باقری« رئیس ستاد کل نیروهای مسلح ایران را به همراه »سید حجت اهلل 
واحد  فرمانده  آقاجانی«  »سعید  و  تحقیقات  و  تامین  مسئول  قریشی« 

پهپادی سپاه پاسداران نیز صنایع هوایی شاهد را تحریم کرده است.
آمریکاست،  دولت  نامحسوس  سیاست  کان«  نَحو  »بِای  ایران  به  فشار 
اما جو  اعالم می کرد  را محسوس و شفاف  ترامپ آن  سیاستی که دونالد 
بایدن در پوسته ای رنگین و نامحسوس آن را پیش می برد. بر همین اساس، 
و  اوکراین  نابودی  مسئولیت  از  فرار  پی  در  هم  پهپهاد  داستان  از  بخشی 

بخشی دیگر هم فشار مضاعف بر جمهوری اسالمی ایران تفسیر می شود. 

سناریو تازه علیه ایران؛ 

اتهام زنی وقتی شاهدی در کار نیست

امام علی علیه السالم
ال تَتَِّکَل في اُموِرِك َعلی َکسالَن .

در کارهایت، بر تنبل ها تکیه مکن . 
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توصیه محققان استرالیایی؛
کنترل فشارخون ریسک زوال عقل را 

کاهش می دهد
فشار  کنترل  که  دهند  می  گزارش  محققان 
از  یکی  است  ممکن  مسن  افراد  در  باال  خون 
به  ابتال  خطر  کاهش  برای  ها  گزینه  بهترین 

زوال عقل باشد.
نیو  دانشگاه  از  ارشد  محقق  پیترز«،  »روث 
افزایش  به  ولز سیدنی گفت: »با توجه  ساوت 
سن جمعیت و هزینه های قابل توجه مراقبت 
از افراد مبتال به زوال عقل، حتی یک کاهش 
توجهی  قابل  جهانی  تأثیر  می تواند  کوچک 

داشته باشد.«
نفر   ۲۸۰۰۰ از  بیش  روی  که  مطالعه ای  در 
پیدا کرد که  انجام شد، محققان شواهد قوی 
نشان می دهد کاهش فشار خون می تواند خطر 

زوال عقل را کاهش دهد.
با  شده  کنترل  و  تصادفی  کارآزمایی  پنج 
بود،  کشور   ۲۰ از  افرادی  شامل  که  دارونما 
از درمان های  آزمایش ها  و تحلیل شد.  تجزیه 
استفاده  خون  فشار  کاهش  برای  مختلفی 
به  ابتالء  زمان  تا  را  بیماران  محققان  کردند. 
زوال عقل دنبال کردند. میانگین سنی بیماران 
۶۹ سال و پیگیری متوسط حدود 4 سال بود.

پیترز در یک بیانیه خبری گفت: »ما دریافتیم 
کاهش  در  درمان  از  توجهی  قابل  تأثیر  که 
مداوم  کاهش  با  مرتبط  عقل  زوال  احتمال 
فشار خون در این جمعیت مسن وجود دارد. 
گسترده  خطی  رابطه  یک  از  حاکی  ما  نتایج 
زوال  خطر  کاهش  و  خون  فشار  کاهش  بین 
عقل است، صرف نظر از اینکه چه نوع درمانی 

استفاده شده باشد.«
طبق گزارش ها، برآورد می شود که ۵۰ میلیون 
زندگی  عقل  زوال  با  جهان  سراسر  در  نفر 
تا سال ۲۰۵۰  تعداد می تواند  این  و  می کنند 

سه برابر شود.
نشان  ما  »مطالعه  افزود:  ادامه  در  پیترز 
می دهد که استفاده از درمان های در دسترس 
یکی  حاضر  حال  در  خون  فشار  کاهش  برای 
عقل  زوال  با  مقابله  برای  گزینه ها  بهترین  از 
کاهش  توجه  قابل  تأثیر  مورد  در  وی  است.« 
فشار خون بر حوادث قلبی عروقی، که زودتر 
»این  گفت:  می دهد،  رخ  عقل  زوال  عالئم  از 
در  بالینی  آزمایشات  برای  پایه مهمی  مطالعه 
ارائه تخمین های قابل اعتماد از مزایا و خطرات 

درمان های پیشگیرانه است.«

محققان بریتانیایی توصیه می کنند؛
مصرف بادام در میان وعده ها 

موجب تقویت سالمت روده ها می شود
چرب  اسید  تواند  می  بادام  گویند  می  محققان 
بوتیرات با زنجیره کوتاه را که برای سالمت روده 

مهم است، تقویت کند.
کلیدی  جز  روده  سالمت  می گویند  کارشناسان 
مطالعه  یک  در  است.  فرد  یک  کلی  سالمت 
وعده  میان  مصرف  بردند  پی  محققان  جدید، 
تولید  افزایش  با  را  روده  سالمت  می تواند  بادام 

یک اسید چرب مهم زنجیره کوتاه تقویت کند.
کارشناسان می گویند بادام منبع خوبی از فیبر و 

همچنین راهی برای کاهش اشتها است.
تولید  افزایش  با  بادام  هضم  محققان،  گفته  به 
اسید چرب با زنجیره کوتاه به نام بوتیرات همراه 
است. بوتیرات سوخت سلول های پوشش روده را 

فراهم کرده و به سالمت روده کمک می کند.
مطالعه  اصلی  نویسنده  ویالن«،  »کوین  دکتر 
بر  عالوه  »بوتیرات  گفت:  لندن،  کینگز  کالج  از 
سوخت رسانی به سلول های روده بزرگ، جذب 
به  و  کرده  تنظیم  را  روده  در  مغذی  مواد  سایر 

تعادل سیستم ایمنی کمک می کند.«
نشان می دهد  یافته ها  »این  افزود:  ادامه  در  وی 
متابولیسم  برای  است  ممکن  بادام  مصرف  که 
سالمت  بر  که  باشد  مفید  قدری  به  باکتری ها 

انسان ها هم تأثیر بگذارد.«
هفته   4 در طی  را  بادام  خوردن  فواید  محققان 
در ۸۷ نفر در رده سنی ۱۸ تا 4۵ سال که قباًل 
مصرف  فیبر  روزانه  شده  توصیه  مقدار  از  کمتر 
مانند  مغذی  کم  وعده های  میان  و  می کردند 
روز  در  بار  دو  را  کلوچه  یا  سیب زمینی  چیپس 

مصرف می کردند، بررسی کردند.
سه  به  را  مطالعه  در  کنندگان  شرکت  محققان 

گروه میان وعده تقسیم کردند:
- گروه ۱: بادام کامل، ۵۶ گرم در روز

- گروه ۲: بادام آسیاب شده، ۵۶ گرم در روز
- گروه کنترل: کلوچه )۲ مافین در روز(

هر  به  بادام  خوردن  که  کردند  گزارش  محققان 
در  مهم  مغذی  مواد  افزایش  دلیل  به  شکلی 
را  افراد  روده  سالمت  کنترل،  گروه  با  مقایسه 

بهبود می بخشد.
غیراشباع،  تک  اسیدهای چرب  در  بهبودها  این 

فیبر و سطوح پتاسیم یافت شد.
همچنین  بادام  که  کردند  خاطرنشان  محققان 
اسید   ،B ویتامین  یا  نیاسین  از  خوبی  منبع 

فولیک، منیزیم، روی و مس است.

وزیر میراث فرهنگی: 

سیستم ناکارآمد اداری حذف می شود
گفت:  دستی  صنایع  و  گردشگری  فرهنگی،  میراث  وزیر 
پای  و  دست  به  سال ها  اداری  ناکارآمد  سیستم  که  معتقدیم 
سرمایه گذاران زنجیر بسته است لذا باید این سیستم را از بین 
ببریم و در این زمینه بخش زیادی از ماموریت ها را به استان ها 

تفویض کردیم.
نماینده ولی  با  عزت اهلل ضرغامی روز شنبه در جریان دیدار 
فقیه در استان و امام جمعه کرمان افزود: سیاست ما این است 

که باید زیر میز بسیاری از موانع سرمایه گذاری کشور زد.
وی ابراز داشت: اکنون حرکتی در کشور آغاز شده که بر اساس 
نگاه تحولی رهبر معظم انقالب پایه ریزی شده است که ایشان 

به صراحت فرمودند با سیستم ناکارآمد باید برخورد شود.
داد:  ادامه  دستی  صنایع  و  گردشگری  فرهنگی،  میراث  وزیر 
سیستم اداری پوسیده و شبکه عنکبوتی همه جا را فرا گرفته و 
هر کاری بخواهیم انجام دهیم، این سیستم جلوی ما را گرفته 
و  گردشگری  فرهنگی،  میراث  وزارتخانه  در  که  کاری  است، 
صنایع دستی آغاز شده، برهم زدن این سیستم نامیمون است.

برجسته در  و  به وجود شخصیت های فرهیخته  اشاره  با  وی 
استان کرمان اظهار داشت: کرمان در اوج توانمندی و ظرفیت 
خود قرار گرفته و برای سیاست تفویض اختیار می تواند الگویی 

برای سایر استان ها باشد.
با  باید  باشد  خوبی  موقعیت  و  زمین  جا  هر  افزود:  ضرغامی 
همکاری سایر ارگان ها ظرفیت ها را فعال کنیم و در این زمینه 
با سازمان های مختلف تفاهمنامه های خوبی منعقد شده است.

زمینه  در  کرمان همکاری خیلی خوبی  استان  داد:  ادامه  وی 
میراث  و  گردشگری  مختلف  های  بخشی  در  گذاری  سرمایه 

فرهنگی دارد که می تواند الگویی برای تمام کشور شود.
کرد:  بیان  دستی  صنایع  و  گردشگری  فرهنگی،  میراث  وزیر 
کرمان استان برخورداری است و شخصیت های مختلفی از این 
استان در سال های پس از انقالب اسالمی زحمات زیادی برای 

کشور و انقالب کشیده اند.
میراث فرهنگی،  وزارت  های  توانمندی  به  توجه  با  گفت:  وی 
بویژه  تسهیالت  اختصاص  و  دستی  صنایع  و  گردشگری 
و  کمک  گذاران  سرمایه  به  توانیم  می   ،۱۸ تبصره  تسهیالت 

موانع را برطرف کنیم.

رئیس حقوقی و بازرسی سازمان پدافند غیرعامل:

حذف الیه های نفوذ اولویت همه مدیران 
در حوزه پدافند غیرعامل است

رئیس حقوقی و بازرسی سازمان پدافند غیرعامل با بیان اینکه 
امروز جبهه ای از نظام استکبار در برابر نظام جمهوری اسالمی 
ایستاده است، گفت: حذف الیه های نفوذ باید اولویت تمامی 

مدیران و نهادهای دولتی و خدماتی باشد.
سردار سرتیپ پاسدار محمدعلی قمی روز شنبه در جلسه ستاد 
پدافند غیرعامل استان مازندران افزود: امروز یک جبهه ای از 
نظام استکبار در برابر نظام جمهوری اسالمی ایستاده است که 

با تمامی ابزارهای رسانه ای و مالی خود به میدان آمده است.
 ، منافقین   ، صهیونستی  رژیم  آمریکا،  از  ای  جبهه  به  وی 
سلطنت طلب ها و جریان های تجزیه طلب اشاره کرد و ادامه 
داد: تمامی این نیروها تمام قد در برابر نظام به میدان آمده اند 

که داعیه جنگ ترکیبی دارند. 
رئیس حقوقی و بازرسی سازمان پدافند غیرعامل با بیان اینکه 
جنگ ترکیبی دارای الیه های پیچیده است، تاکید کرد: تمامی 
مدیران موظف هستند تمامی این الیه ها را شناخته و تمامی 
محافظ و مجراهای آن را برای جلوگیری از نفوذ دشمن ببندند. 
سردار قمی نخستین الیه تهدیدات را درون زا دانست و تشریح 
کرد: این الیه ناشی از ترک فعال ها و حوزه های آسیب دار 
است که باید با اقدامات مناسب به آن توجه می شد و متاسفانه 

مورد غفلت قرار گرفت.  
های  زیرساخت  های  آسیب  آوردن  دست  به  و  کشف  وی 
سایبری به ویژه زیرساخت های خدمات رسان به مردم را الیه 
بعدی جنگ ترکیبی برشمرد و گفت: نباید اجازه داد حوادثی 
همچون مشکالت جایگاه های سوخت بار دیگر در بخش های 

دیگر خدماتی تکرار شود. 
رئیس حقوقی و بازرسی سازمان پدافند غیرعامل قطع خدمات 
نفوذ  از دیگر اهداف دشمن و الیه بعدی  را  به مردم  ضروری 
بود  معلوم  وضوح  به  اخیر  اغتشاشات  در  افزود:  و  کرد  عنوان 
اینکه به شهرداری و به بانک حمله می کنند به این معنا است 
که به دنبال قطع خدمات مستقیم به مردم هستند تا با ایجاد 

اختالل در این مسئله نارضایتی را افزایش دهند.
و  اشاره  ترکیبی  جنگ  بعدی  الیه  به  همچنین  قمی  سردار 
اظهارکرد: انتقال پیامد قطع خدمات و تاثیر آن بر افکار عمومی 
با استفاده از شبکه های اجتماعی خارجی است که متاسفانه در 
گذشته بسیاری از مدیران در این شبکه ها عضو بوده که آسیب 

پذیری شدید را ایجاد می کرد. 
اقدامی  اولویت  باید  سایبری  پدافند  تقویت  وی،  گفته  به 
به  نیز  سایبری  عملیات  نظام  زمینه  این  در  و  باشد  مدیران 
دستگاه ها ابالغ شده و نیازمند مطالعه دقیق مدیران است که 
در صورت آسیب پذیری پاسخگویی مدیر الزامی است و بهانه 

ای پذیرفتنی نیست.

سالمت

جامعه

کاریکاتور

 دست درازی تروریست ها در سایه ی اغتشاش 

کارشناس مسائل غرب آسیا عنوان کرد:

آمریکا عامل ایجاد اغتشاشات در کشور است 

امام جمعه همدان تاکید کرد؛

برخورد قاطع با مسببان ناامنی در کشور خواسته مردم است

گفت:  آسیا  غرب  مسائل  کارشناس 
و  اغتشاشات  ایجاد  عامل  آمریکایی ها 
را  موضوع  این  اما  هستند  کشور  در  ناآرامی  
و  اعتراضات  نارضایتی ها،  تا  نمی کنند  عنوان 

تظاهرات و اغتشاشات مدیریت شود.
تحریم های  درباره  صدرالحسینی  سیدرضا 
ناآرامی های  با  آن  ارتباط  و  ایران  علیه  غرب 
جنگ  آمریکایی ها  اینکه  بیان  با  اخیر 
یا ترکیبی علیه جمهوری اسالمی  هیبریدی 
کرده اند،  آغاز  ایران  ملت  و  انقالب  و  ایران 
ملموسی  موضوع  تحریم ها  مسأله  گفت: 
است و بسیاری از سازمان ها، ادارات، نهادها، 
وزارتخانه ها و شرکت های خصوصی می توانند 
به خوبی این موضوع را درک کنند و حتی در 
بیان و صحبت  خود بر موضوع تحریم ها تاکید 
کنند. بحث تحریم ها به خصوص در سال های 
اخیر و حدود یک دهه گذشته به عنوان یک 
است  روشن  کامال  کشور  در  جاری  گفتمان 
تحریم  موضوع  که  منزلی  و  هر محفل  در  و 
نتواند  که  نیست  فردی  تقریباً  شود  مطرح 
در ارتباط با آن موضوع ارتباط برقرار کند و 

مطلبی درباره موضوع تحریم بیان کند.
تحریم ها  مساله  به  اشاره  با  صدرالحسینی 
و  دانشگاه  استاد  از  کرد:  خاطرنشان 
استفاده  نیازمند  که  مختلف  دانشجویان 
و  تحقیقات  و  بین المللی  کتابخانه های  از 
بحث  در  هستند،  بین المللی  پژوهش های 
حوزه پیشرفت کشور در حوزه علوم مختلف 
گرفته تا مسائل  اقتصادی، بانکی و تجاری در 
بیشتر  برای  تقریبا  تحریم،  مساله  چارچوب 

مردم روشن است.
ارتباط  در  مردم  آگاهی  اما  کرد:  عنوان  وی 
با موضوع جنگ نرم، جنگ رسانه ای، تالش 
و  اسالمی  جمهوری  سیاسی  انزوای  برای 
مقامات ارشد کشور کم است لذا باید نسبت 
در  که  باشیم  داشته  آگاهی  موضوع  این  به 
جنگ ترکیبی هر کدام از این موارد در زمان 
کشوری  نیاز  مورد  شرایط  در  و  مشخص 
گرفته  قرار  ترکیبی  جنگ  هدف  مورد  که 
اسالمی  جمهوری  مورد  در  امروز  مشخصا  و 

ایران، به کار گرفته می شود.
اغتشاشات، در قالب جنگ شناختی و 

رسانه ای کامال قابل توجه است

اینکه  بیان  با  آسیا  غرب  مسائل  کارشناس 
مساله اغتشاشات، در قالب جنگ شناختی و 
یادآور شد:  است،  توجه  قابل  رسانه ای کامال 
این بدان مفهوم است که آمریکایی ها همزمان 
و  تجاری  اقتصادی،  تحریم های  اعمال  با 
شرکت های  و  اسالمی  جمهوری  علیه  بانکی 
حوزه  در  فعال  افراد  حتی  و  خصوصی 
با چرایی  ارتباط  اقتصادی، در عین حال در 
توسعه ای،  حوزه های  در  کشور  ماندن  عقب 
از  برخی  نشدن  بیکاری، حل  موضوع  اشاعه 
معضالت اقتصادی مرتبط با مساله تحریم هم 
خودشان  هرگز  اما  می دهند  انجام  اقداماتی 
تا  نمی کنند  عنوان  تحریم ها  این  عامل  را 
نارضایتی ها، اعتراضات و تظاهرات و در نهایت 

اغتشاشات مدیریت شود.
تحریک شدگان  داد:  ادامه  صدرالحسینی 
اموال  به  که  حال  عین  در  اغتشاشگران  و 
و  لطمه  بیت المال  و  دولتی  خصوصی، 
را  دولت  هزینه های  می کنند،  وارد  آسیب 
فراهم کردن  به جای  و دولت  باالتر می برند 
شرایطی  ایجاد  اصولی،  و  زیربنایی  اقدامات 
جوانان  به کارگیری  و  کشور  پیشرفت  برای 
از  ناشی  آسیب های  باید  تحصیلکرده، 

جبران  را  کشور  به  ناآرامی ها  و  اغتشاشات 
کند.

وی با بیان اینکه یک سیکل و چرخه کامال 
تشدید  تحریم،  همزمانی  با  ارتباط  در  باطل 
بردن  باال  و  احساسات  تحریک  تحریم، 
در  گفت:  می کنیم،  مشاهده  را  مطالبات 
را  اولویت هایی  دولتی  هر  شرایطی  چنین 
در  مثال  عنوان  به  می شود،  قائل  خود  برای 
شرایط اغتشاشات و ناآرامی های اخیر تقریبا 
اتوبوس حمل و نقل شهری،  به حدود ۱۰۰ 
۲۰خودرو  از  بیش  و  پلیس  اتومبیل   ۸۰
این  است.حال  شده  وارد  آسیب  آتش نشانی 
موضوع مطرح است که دولت با داشته ثابت 
و محدود به دلیل تحریم ها باید به کدامیک 
از این موضوعات رسیدگی کند؟ آیا باید برای 
اینکه  یا  کند،  سرمایه گذاری  اشتغال  ایجاد 
دیده  خسارت  اتوبوس های  و  آمبوالنس ها 
لذا  کند؟  جایگزین  را  اغتشاشات  از  ناشی 
همزمان با اینگونه اتفاقات، یک موج دیگر از 
قضایای جنگ ترکیبی وارد کشور می شود و 

مطالبات را باال می برد.
این  رسانه ها  که  هم  زمانی  شد:  یادآور  وی 
موضوع که اموال مردم در حال سوختن است 

و ماشین آتش نشانی برای اطفای حریق وجود 
به  برای رسیدگی  ندارد و جمهوری اسالمی 
می کنند  مطرح  را  نیست  کارآمد  مردم  امور 
این چرخه  و  می شوند  عصبانی  دوباره  مردم 

باطل به حرکت درمی آید.
در  کرد:  بیان  آسیا  غرب  مسائل  کارشناس 
روی سالمت  بر  تحریم ها  که  عین حال  این 
کمبود  دلیل  به  مردم  روانی  فشار  افزایش  و 
بیماری های  برخی  و  موارد  برخی  در  دارو 
خاص تاثیرگذار است اما هیچ رسانه ای عنوان 
نمی کند که این مشکالت به دلیل تحریم ها 
است. لذا این نکته باید همواره به طور کامل 
اغتشاش  مورد توجه قرار گیرد که تحریم و 

دو لبه یک قیچی هستند.
شرایطی  چنین  در  افزود:  صدرالحسینی 
و  مشکالت  به  بتواند  اینکه  جای  به  دولت 
از  مختلف  اقشار  از  مردم  حق  به  مطالبات 
جمله بازنشستگان، معلمان، اساتید دانشگاه، 
کسبه و خدمات شهری، درمانی و بهداشتی 
مساله  برای  باید  ناچار  به  کند  رسیدگی 
امنیت، جبران خسارت هایی که آشوبگران و 
کرده اند،  وارد  عمومی  اموال  به  اغتشاشگران 

هزینه کند.

جمعه  امام  و  استان  در  فقیه  ولی  نماینده   
همدان با تاکید بر اینکه قوه قضاییه در مقابله 
با مسببان ناامنی تسامح نکند گفت: خواسته 
و مطالبه مردم از قوه قضاییه برخورد قاطع، 
برهم  با  الهی  حدود  اجرای  و  قانون  اعمال 

زنندگان امنیت جامعه است.
 آیت اهلل حبیب اهلل شعبانی موثقی روز شنبه 
“احسان  شهید  مطهر  پیکر  تشییع  آیین  در 
اشاره  با  شاهچراغ)ع(،  حرم  شهید  مرادی” 
به اینکه امنیت جامعه خط قرمز قوه  قضاییه 
کسانی  مقابل  در  کشور  قضات  افزود:  است 
کشند،  می  شمشیر  کنند،  می  اغتشاش  که 
را  کشور  انتظامی  نیروهای  و  بسیجی  طلبه، 
و  تسامح کنند  نباید  رسانند  به شهادت می 

شخصا وارد میدان شوند.
وی اظهار داشت: با کسانی که بستر ناامنی در 
کشور را ایجاد می کنند، مردم را به سادگی 
به شهادت می رسانند، زنان، بازاریان و کسبه 

را تهدید می کنند نباید مماشات کرد.
جمعه  امام  و  استان  در  فقیه  ولی  نماینده 
و شهروندی  اینکه جوان  به  اشاره  با  همدان 
که نسبت به مسائل معیشتی گله مندی دارد 
حق دارد و نیز دختری که حس می کند در 
حق بعضی ها ظلم شده باید بیاید حرفش را 

بزند تصریح کرد: باید با معترضان مدارا کرد 
فرزند  و  هموطن  آنها  شنید  را  آنها  حرف  و 

همین کشور هستند.
اینکه  بیان  با  موثقی  شعبانی  اهلل  آیت 
مرادی  شهید  امثال  که  بدانند  معترضان 
اگر به شهادت رسیدند برای برقراری امنیت 
معترضان  شما  اگر  داشت:  اظهار  است  شما 
اعتراض می  دانشگاه  و  در خیابان  آسانی  به 
کنید و حرف حقی هم می زنید این امنیتی 
که امروز احساس می کنید مرهون مجاهدت 

های فرزندان این کشور است.
نیروهای  اگر فقط یک روز  وی تصریح کرد: 
آنرا  دشمن  که  مرزهایی  در  کشور  امنیتی 
طراحی  جاسوسی  های  پایگاه  و  محاصره 
کرده، دچار غفلت شوند امنیت همه مردم از 

بین خواهد رفت.
جمعه  امام  و  استان  در  فقیه  ولی  نماینده 
با بیان اینکه اماکن مذهبی در همه  همدان 
وارد  که  تروریستی  گفت:  دارند  تقدس  دنیا 
کشور می شود با حجاب و مذهب کشور کاری 

ندارد و تقدسی را به رسمیت نمی شناسد.
آیت اهلل شعبانی موثقی با بیان اینکه مشکل 
دشمن جمهوری اسالمی نیست افزود: آمریکا 
و اسرائیل و آل سعود نمی خواهند ایران قوی 

را ببینند، آنها با کشور چین غیرمسلمان هم 
کشور  سه  زدن  زمین  برای  و  دارند  مشکل 

چین، روسیه و ایران برنامه ریزی کردند. 
وی با اشاره به اینکه تنها کشوری که جرات 
عین  و  داشته  را  آمریکا  مقابل  در  ایستادن 
االسد را مورد هدف قرار داد ایران است افزود: 
هر ملتی که بخواهد در مقابل سلطه جویی 
آمریکا بایستد و اقتصاد مستقل و قوی داشته 

باشد دشمن با آن کشور مشکل دارد.
جمعه  امام  و  استان  در  فقیه  ولی  نماینده 
مشکالت  راهکار  اینکه  به  اشاره  با  همدان 
تصریح  نیست  آشوب  اقتصادی  و  معیشتی 
کرد: امروز دشمن قصد دارد با ترویج ناامیدی 
را  عمومی  افکار  کشور،  ای  رسانه  فضای  در 
و  مردم  عموم  برای  هایی  نگرانی  و  مدیریت 

کسبه بازار ایجاد کند.
آیت اهلل شعبانی موثقی، اعتراضات به حق، را 
زمینه ساز ناامنی اعالم کرد و افزود: دشمن 
ناامنی سو استفاده می کند،  از ایجاد فضای 
افراد مسلح وارد می شوند و در نتیجه حرم 

های امن خدا نیز ناامن می شود.
فضای  ایجاد  با  دولت  کرد:  توصیه  وی 
مسالمت آمیز گالیه ها، مشکالت و اعتراضات 
افراد را بشنود زیرا مردم حق دارند که مسائل 

خود را مطرح کنند.
جمعه  امام  و  استان  در  فقیه  ولی  نماینده 
نیروهای  از  دنیا  امروز  اینکه  بیان  با  همدان 
مسلح کشور ما واهمه دارد اظهار داشت: اگر 
کشور  می تواند  که  می کرد  احساس  آمریکا 
توان  اما  می کرد  را  کار  این  کند  ساقط  را 
آیت  ندارد.  را  ما  نظامی  نیروهای  با  مقابله 
اهلل شعبانی موثقی با اشاره به اینکه ما ملت 
بزرگ با سابقه تمدنی، نخبگان و فرهیختگان 
بی نظیر هستیم و نباید اجازه دهیم دشمن 
امروز دنیا  ایجاد کند گفت:  امیدی  نا  فضای 
ایجاد  درصدد  خود  توان  تمام  بکارگیری  با 
جمهوری  حاکمیت  علیه  دروغین  فضای 
دشمن  اینکه  بیان  با  وی  است.  اسالمی 
برای فتنه انگیزی در سیستان و بلوچستان، 
کردستان و آذربابجان برنامه ریزی کرده بود 
و جنگ احزاب را به وجود آورد افزود: علمای 
اهل سنت با تدبیر و مراقب اجازه سو استفاده 
به دشمن ندادند و در نهایت به نفع جمهوری 
فقیه  ولی  نماینده  تمام خواهد شد.  اسالمی 
به  اشاره  با  همدان  جمعه  امام  و  استان  در 
در  سپاه  نیروهای  از  یکی  مظلومانه  شهادت 
روز چهارشنبه  در  آشوبگران  به دست  مالیر 
افزود: کسانی که به ظاهر مدافع حقوق زنان 
هستند چرا نگران یتیم شدن این دختر و نیز 
و  نیستند  مرادی  احسان  شهید  دختر  چهار 

سکوت می کنند.
 شهید »احسان مرادی« ۵۸ ساله از خادمان 
و  شاهچراغ  حضرت  مطهر  حرم  افتخاری 
همدان  بخش  توابع  از  دهپیاز  روستای  اهل 
در  آبان  چهارم  چهارشنبه  روز  عصر  که  بود 
جمع نمازگزاران و به دنبال حمله تروریستی 
به شهادت رسید. نماینده ولی فقیه در استان 
شهید  مطهر  پیکر  بر  همدان  جمعه  امام  و 
قرائت  نماز  مرادی  شهید  شاهچراغ  حرم 
کرد و سپس با استقبال پرشور مردم همدان 
به  خاکسپاری  برای  شهید  این  مطهر  پیکر 

زادگاهش روستای دهپیاز بدرقه شد. 
 )۱4۰۱ آبان  )چهارم  چهارشنبه  روز  غروب 
فردی مسلح با حمله به نمازگزاران در حرم 
شیراز  در شهر  )ع(  شاهچراغ  مطهر حضرت 
به  را  کودک  و  زن  چند  جمله  از  نفر   ۱۵
شهادت رساند و بنا بر آخرین اعالم مسووالن 

استان فارس، ۲۵ نفر را مجروح کرد.


