
دولت بین معترض و اغتشاشگر 
تفاوت قائل است 

دانشگاه ها بهترین جایگاه برای 
گفت وگو درباره رخدادهای اخیر است

صفحه )4(صفحه )4(

سخنگوی دولت در ادامه رویکرد عملی دولت در گفتگو با جوانان 
دانشجویی  تشکل های  دبیران  جمع  در  حضور  با  دانشجویان  و 
دانشگاه های شهر شیراز، دغدغه های آنان را شنید و ضمن پاسخ 
به سئواالت آنان تاکید کرد: دولت بین معترض و اغتشاشگر تفاوت 
قائل است. علی بهادری جهرمی که شنبه با هدف شرکت در برنامه 

تشییع شهدای حادثه تروریستی حرم مطهر حضرت....

و گفت وگو  بحث  برای  جایگاه  بهترین  را  دانشگاه  رئیس جمهور 
درباره رخدادهای اخیر و ارائه راهکار دانست و گفت: شرط مهم 
ابراهیم  سید  آیت اهلل  است.  مسائل  درست  فهم  گفت وگوها  این 
مراکز  را  کشور  سراسر  دانشگاه های  روسای  دیدار  در  رئیسی 
پرنشاط و پویایی دانست که با تولید علم و ارتقای توانمندی های 

علمی برای کشور قدرت تولید کرده و دشمنان ایران را....
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کم کاری مدیران در شرایط کنونی 
پذیرفتنی نیست 

افسردگی در نوجوانان 
علت، عالئم 

و بهترین روش های
 درمان آن

هندبال کهگیلویه
پیشتاز 

در کسب مقام های کشوری 
زاگرس  دیار  در  هندبال  قدرتی  و  محبوب  ورزش 
بویراحمد طی  و  آفتاب کهگیلویه  و  برف  سرزمین 
سالیان اخیر روند روبه رشدی داشته و این استان 
پیاپی  های  قهرمانی  و  برتر  های  عنوان  کسب  با 
برای  وقتی  است.  بوده  پیشتاز  همواره  کشور  در 
ردیف  در  جهان  در  هندبال  ورزش  بار  نخستین 
ورزش های رسمی قرار گرفت کسی چه می دانست 
بعد در کوچه پس کوچه های شهرهای  یک قرن 
کهگیلویه  نیافته   توسعه  و  محروم  استان  مختلف 

وبویراحمد بخصوص شهر ...

 رییس مجلس شورای اسالمی با بیان اینکه 
جنایت شیراز ثابت کرد دشمنان برای تجزیه 
این  داشت:  اظهار  کرده اند،  کمین  کشور 
دشمن  که  کرد  اتمام حجت  همه  با  جنایت 
درصدد است امنیت کشور را بر هم بزند و باید 

افراد موثر راه خود را از دشمنان جدا کنند.
دستور  از  پیش  نطق  در  قالیباف  محمدباقر 
مجلس  آبان-   -۸ یکشنبه  روز  علنی  جلسه 
شورای اسالمی با گرامیداشت سالگرد شهادت 
نوجوان بسیجی حسین فهمیده گفت: جنایت 
تروریستی در حرم حضرت احمد بن موسی) 
جمعی  شدن  کشته  به  منجر  که  شاهچراغ( 
شهر  و  فارس  استان  مظلوم  هموطنان  از 
شیراز شد، به مردم شهید پرور ایران اسالمی 
تسلیت می گویم و از خداوند برای مصدومان 

این حادثه شفای عاجل مسئلت دارم.
رییس مجلس با قدردانی از حضور کم نظیر 
مردم استان فارس در مراسم تشییع شهدای 
که  همانطور  افزود:  تروریستی  حادثه  این 
و  قاطع  اقدام  فرمودند،  انقالب  معظم  رهبر 
خردمندانه درباره سررشته این فجایع ضروری 
است و انشاء اهلل مردم شاهد اقدامات متقابل 

درباره این جنایات خواهند بود.
وی تاکید کرد: رژیم صهیونیستی و مرتجعین 
نقاب  پشت  نمی توانند  که  بدانند  منطقه 
مخفی  نشین  لندن  تلویزیون های  و  داعش 
شوند و باید پاسخگوی خون های ریخته شده 
که  کرد  ثابت  جنایت  این  باشند؛  ایران  در 
کشور،  زدن  برهم  برای  عزیز  ایران  دشمنان 
اختالل در زندگی روزمره مردم و ایجاد جنگ 
کمین  کشور  تجزیه  و  درشهرها  درگیری  و 

کردند ودر حال شکار فرصت ها هستند.
قالیباف یادآور شد: این جنایات با همه اتمام 
تا  است  کرده  اراده  دشمن  که  کرد  حجت 
امنیت کشور را برهم بزند و لذا از امروز باید 
راه  صراحت  به  موثرین  و  فکر  عرصه  فعاالن 
خود را از خشونت طلبان و جنایتکاران جدا 
کرد:  تصریح  همچنین  مجلس  رییس  کنند. 
اقدامات تروریستی دشمنان ایران نباید سبب 
بهانه ای برای نادیده گرفتن اعتراضات جمعی 

از مردم شود....

در  مدیران  برخی  کاری  کم  گفت:  گچساران  فرماندار 
شرایط کنونی پذیرفتنی نیست و برطرف کردن مسائل 
و مشکالت مردم این شهریتان باید سرلوحه کار مدیران 
نشست  در  یکشنبه  روز  دیهیم خوب   روانبخش  باشد. 
شورای اداری گچساران با اشاره به عملکرد ضعیف برخی 
افزود: خدمات  این شهرستان  اجرایی   از دستگاه های 
شهرستان  این  در  اجرایی  های  دستگاه  برخی  دهی 
این  در  درمانی   فضای  هرچه  متاسفانه  است  ضعیف 
می  انجام  کمتری  درمانی  کادر  شود  بیشتر  شهرستان 
شود. وی ادامه داد:  شبکه بهداشت و درمان گچساران ، 

دستگاه های خدمات رسان از جمله برق و آب ....

فرماندار گچساران تاکید کرد:
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رئیس پدافند غیر عامل کشور در یاسوج گفت:

 ۱۲۰ حمله سایبری 
به زیرساختها کشور 

 در ۱5 روز 

۳۰ درصد منابع ذخیره آب 
مناطق عشایری گچساران 

نیاز به مرمت دارد

جنایت شیراز 
 با همه اتمام حجت کرد 
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استاندار کهگیلویه و بویراحمد؛

حضور مردم دشمن 
را نا امید می کند 

3

معاون امور مجلس رئیس جمهور با تأکید بر ضرورت و اهمیت 
پاسخ به شبهه ها و ابهامات ذهنی جوانان و نوجوانان و آشنایی 
نوجوان  و  جوان  نسل  گفت:  کشورمان  معاصر  تاریخ  با  آنان 
قرار  دشمنان  سوء  تبلیغات  تاثیر  تحت  است  ممکن  اگرچه 
ذهنی  های  گره  چنانچه  و  ندارند  دشمنی  و  عناد  اما  بگیرند 

شان باز شود حرف حق را می پذیرند.
 سید محمد حسینی در جلسه ماهانه جامعه اسالمی مهندسین 
با تسلیت شهادت جمعی از زائران حرم مطهر شاهچراغ علیه 
السالم در اقدام تروریستی اظهار داشت: گروه های تروریستی و 
تکفیری که پیش از این نیز در حمله به مجلس شورای اسالمی 
و رژه نیروهای مسلح مردم عادی را به رگبار بسته بودند این 
بار نیز با چنین اقدامی ماهیت پلید و شیطانی خود را بیش از 

پیش نمایان کردند.
وی با تبیین و تشریح عوامل حوادث روزهای اخیر گفت: اتفاقات 
روزهای گذشته حلقه های به هم پیوسته ای هستند که در آن 
ضد انقالب و گروههای تروریستی و تکفیری بر اساس تقسیم 

کار کردند و ماموریت های خود را انجام می دهند.
معاون رئیس جمهور افزود: این گروهک ها برای انجام ماموریت 
و  قومیت ها  تا  ها  دانشگاه  از  مختلف  اقشار  سراغ  خود  های 
مذاهب رفته و از آنها در راستای نقشه های خود بهره برداری 

می کنند.
در  و  انداختند  راه  رسانه ای  سونامی  دشمنان  گفت:  حسینی 
تا  روانی  تبلیغات  از  گسترده ای  سناریوهای  مجازی  فضای 
ساخت انواع مواد منفجره و جنگ شهری را آموزش می دهند 
و تمام امکانات و تجربیات 4۰ سال گذشته را برای وارد کردن 
خسارت بیشتر به ایران اسالمی تجمیع کردند و در این راستا 

روی مباحث جنسیتی تمرکز بیشتری دارند.
معاون پارلمانی رئیس جمهور گفت: دشمنان همزمان در خارج 
و  ها  سفارتخانه  به  را  ای  گسترده  های  هجمه  نیز  کشور  از 
که  اند  داده  قرار  کار خود  در دستور  دیپلمات های کشورمان 

بی سابقه است.
حسینی تاکید کرد: دشمنان و بدخواهان ایران اسالمی برنامه 
ریزی گسترده و متنوعی را در ابعاد مختلف انجام داده و نمی 
خواهند آتشی که برافروخته اند خاموش شود لذا حتی با توسل 
به روشهای غیر انسانی و وحشیانه به ویژه کشته سازی و اعمال 

خشونت حداکثری که گوشه ای از آن را در شکنجه طلبه جوان 
شاهد بودیم، تالش می کنند با ایجاد رعب و وحشت اهداف 

پدیده خود را پیگیری کنند.
معاون رئیس جمهور گفت: عوامل رسانه ای اغتشاشگران عمدتاً 
با استفاده از فضای مجازی اخبار را به گونه ای بزرگنمایی می 
کنند که تعداد شان زیاد به نظر بیاید تا به این وسیله بتواند 
با ایجاد فضای رعب و وحشت افراد زیادی را تحت تاثیر قرار 

دهند.
حسینی گفت: دشمنان لشکر سایبری را سازماندهی کرده و 
با تولید اخبار و کلیپ های مختلف به دنبال ایجاد تردید در 
اذهان عمومی هستند آنان با شگردهای روانی حتی در مسائل 
بدیهی و واقعی نیز ابهام ایجاد می کنند، همچنان که در زمان 
دانشمندان هسته ای کشورمان  از  علیمحمدی  شهادت شهید 
توسط صهیونیست ها نیز شاهد اینگونه فضاسازی های کاذب 
بودیم و شهادت علیمحمدی را وقیحانه می خواستند به نظام 

نسبت دهند.
معاون رئیس جمهور با اشاره به ضعیف بودن سطح سواد رسانه 
اظهار  و مسئوالن  مدیران  از  برخی  نزد  و حتی  در کشور  ای 
داشت: امروز در حوزه جهاد تبیین وظیفه داریم قبل از هر چیز 
شگرد ها و ترفندهای رسانه ای و تبلیغی دشمنان را برای افکار 
با آن را آموزش  عمومی روشن کنیم و سپس راههای مقابله 

دهیم.
با  خبرنگاران  از  معدودی  گیری  ارتباط  به  اشاره  با  حسینی 
رسانه های ضدانقالب و فارسی زبان اظهار داشت: سرویس های 
اطالعاتی دشمنان با ترفندهای مختلف معدودی از خبرنگاران 
داخل کشور را به بهانه حضور در جشنواره ها و نمایشگاه های 
خبری و تصویری جذب کرده و آنها را تحت آموزش قرار می 

دهند و در مواقع حساس آن را به کار می گیرند.
شبکه  اخیر  حوادث  در  گفت:  جمهور  رئیس  پارلمانی  معاون 
های تلویزیونی خارج از کشور و نیز شبکه های اطالع رسانی 
مجازی حتی قوانین و مقررات خود را در عدم تبلیغ خشونت و 
ساخت سالح کنار گذاشته و تمام ظرفیت خود را حتی با ایجاد 
حساب های جعلی برای گسترش دامنه اعتراض به کار گرفتند 

تا عده زیادی را تحت تاثیر قرار دهند.
ایجاد شده در یک سال اخیر بین  وی همگرایی و هماهنگی 

قوای سه گانه و ارکان نظام در راستای پیشرفت و آبادانی و گره 
گشایی از مشکالت مردم را از عوامل عصبانیت دشمنان دانست 
انقالبی و جهادی  با روحیه  و گفت: دولت در یکسال گذشته 
در صحنه بوده و همه ظرفیت ها و امکانات کشور را در مسیر 
جبران کمبود ها و رفع مشکالت مردم به منظور افزایش اعتماد 
راستا  این  در  و  است  گرفته  کار  به  نظام  اجتماعی  و سرمایه 
شاهد رشد اقتصادی، افزایش سرمایه گذاری خارجی، توسعه 
همسایه  کشورهای  با  روابط  تحکیم  و  تقویت  و  گردشگری 
هراس  قوی  ایران  ایجاد  از  دشمنان  که  آنجایی  از  و  هستیم 

دارند، تالش می کنند در این مسیر توقف ایجاد کنند.
معاون رئیس جمهور گفت: دشمنان می خواهند حرکت توسعه 
در  اما  شود  متوقف  مردم  مشکالت  رفع  و  کشور  پیشرفت  و 
دولت مردمی تاکید شده که نباید هیچ گونه تعلل و کوتاهی در 

رسیدگی به امور مردم ایجاد شود.
معاون رئیس جمهور گفت: از ابتدای آغاز نهضت اسالمی، عده 
اینکه اساس کشور بر مبنای اسالم باشد مخالف بودند  از  ای 
اسالمی  تفکر  با  نیز  اسالمی  انقالب  از  و در طول دوران پس 
عدم  و  مخالفت  مختلف  های  شیوه  به  و  نداشتند  همراهی 
همراهی خود را نشان می دادند، همچنان که وقتی مقام معظم 
رهبری از تهاجم و ناتوی فرهنگی سخن می گفت این عده در 

مقابل آن شعار تساهل و تسامح را عنوان می کردند.
حسینی افزود: حامیان تفکر لیبرالی در دوره تصدی خود امور 
را  هایی  انگاری  سهل  و  کردند  تعطیل  را  پرورشی  و  تربیتی 
اگر  بی تردید  گرفتند،  بکار  آموزشی  نیروهای  از  استفاده  در 
 ، کودکان  اندیشه  و  فکر  با  که  معلمان  و  اساتید  گزینش  در 
نوجوانان و جوانان سرکار دارند دقت الزم انجام نشود، آسیب 

فراوانی به فرزندانمان وارد خواهد شد.
با  گذشته  سال  یک  در  دشمنان  گفت:  رئیس جمهور  معاون 
خبرسازی های دروغین به دنبال دلسرد کردن و ایجاد ناامیدی 
در بین مردم هستند اما در مقابل دولت مصمم است با کاهش 
فاصله طبقاتی، مقابله با رانت و فساد و تخلف و گسترش عدالت 
ورزی اعتماد مردم را که در هشت سال گذشته آسیب دیده، 

تقویت کند.
حسینی وجود قانون جامع در حوزه فضای مجازی را ضروری 
دانست و گفت: هیچکس به دنبال ایجاد محدودیت در کسب 
و کار مردم نیست اما رسانه و شبکه اجتماعی که در کشوری 
فعالیت می کند باید تابع ضوابط و مقرراتی بوده و در مقابل 
عملکرد خود پاسخگو باشد. امروز در کشورهای غربی اگر کسی 
در رسانه ها و فضای مجازی حرف نادرستی بزند بالفاصله مورد 
مواخذه و محاکمه قرار می گیرد اما در ایران برخی از چهره 
های موثر سیاسی و هنری مواضع و مطالب دروغ را به راحتی 

و بدون تحقیق بیان می کنند.
وی در ادامه جلسه و در پاسخ به سوالت حاضرین در خصوص 
دغدغه تعدادی از اعضای جامعه اسالمی مهندسین در خصوص 
اظهار  سابق  دولت  مدیران  از  شماری  جابجایی  و  تغییر  عدم 
داشت: دولت با روحیه جهادی و انقالبی در عرصه های مختلف 
مشغول فعالیت بی وقفه است و ضرورت دارد اگر مدیرانی از 

چنین روحیه ای برخوردار نیستند جابجا شوند.
معاون رئیس جمهور همچنین در پاسخ به گالیه و سوال مطرح 
شده در خصوص علت مماشات با اغتشاشگران گفت؛ نیروهای 
آسیبی  تا  گرفتند  کار  به  را  خویشتنداری  نهایت  انتظامی 
نشود  وارد  اند  آمده  صحنه  به  هیجان  روی  از  که  کسانی  به 
همچنین تالش دارد تا با همه اتمام حجت شود و در حقیقت 
با حلم، بردباری و تدبیر تالش شد تا دامنه آسیب و خسارت 

کاهش یابد.
افزایش  اعتماد سازی و  ابر پروژه دولت  تاکید کرد:   حسینی 
سرمایه اجتماعی است و دولت با گره گشایی از مشکالت مردم، 
ساده زیستی و سالمت نفس و برخورد با فساد و تخلف در این 
مسیر گام بر می دارد و با هر کسی که به دنبال سو استفاده 
انجام وظایف خود کوتاهی کند بدون رودربایستی  بوده و در 

برخورد می کند تا اعتماد مردم آسیب نبیند.
وی با اشاره به حادثه تروریستی شاهچراغ گفت: اینکه داعشی 
وارد می شود و جمعیت را به رگبار می بندد بسیار تلخ است. 
کسی که چنین جنایتی می کند بویی از انسانیت نبرده است. 
این حوادث به هم مرتبط است، بیش از 4۰ روز از اعتراضات 
گذشته و بایدن رسماً از اغتشاگران دفاع کرد، سران گروهک ها 
و منافقین هم علنا مسئولیت برخی خراب کاری ها را به عهده 

گرفتند، لذا از اینجا راه مردم از اغتشاشگران جدا شده است.
معاون پارلمانی رییس جمهور ادامه داد: در حال حاضر دشمن 
روش  حداکثری  خشونت  است.  حداکثری  خشونت  دنبال  به 
و  سازی  کشته  سناریوهای  دنبال  آنها  است،  ها  صهیونیست 
فاطمه  امثال  البته  هستند.  تخریب  و  ترور  نمایی،  مظلوم 
دست  مسائل  این  در  فراری  و  مزدور  عناصر  و  جو  حقیقت 
داشتند تا برای اجرای توطئه های خود برای مقابله با عظمت 

مردم ایران از آنها یارگیری کنند.
وی خاطر نشان کرد: متاسفانه در دوران کرونا مساجد، محافل 
مذهبی ، فعالیت های تربیتی و پرورشی مدارس و حرکت های 
از طرفی  تعطیل شدند،  اربعین  و  نور  راهیان  مانند  اثرگذاری 
مجازی  فضای  در  جوانان  و  شدند  تعطیل  دانشگاه ها  فعالیت 
حضور فعال داشتند، فضایی که ما در آن ضعف داریم و لشکر 

سایبری دشمن بسیار با قدرت در آنجا ورود کرده است.

معاون پارلمانی رییس جمهور:

باید گره های ذهنی جوانان و نوجوانان را 
باز کنیم
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۳۰ درصد منابع ذخیره آب مناطق 
عشایری گچساران نیاز به مرمت دارد

رئیس اداره امور عشایر گچساران گفت: ۳۰ درصد از منابع 
ذخیره آب مناطق عشایری این شهرستان معادل ۲۰۰ مورد 

نیاز به مرمت دارد.
منبع   ۸۰۰ از  بیش  افزود: تاکنون  پور  سعادت  عباس  علی 
ذخیره آب در مناطق عشایری این شهرستان  ساخته شده 

که بیش از ۲۰۰ مورد آن نیاز به مرمت دارد.
به  این شهرستان  کرد: همچنین مناطق عشایری  بیان  وی 
ساخت بیش از ۱۰۰ منبع ذخیره آب آشامیدنی با ظرفیت 

هر یک ۱۲ هزار لیتر آب نیاز دارند.
در  آب  ذخیره  منبع  تعداد  این  داشت:  اظهار  پور  سعادت 
مناطق باباکالن، دریال، چک بزپا،آب گندی، تنک زالی،دشت 

گازال، دشت گل و کوه سرخ، پاکو  و ... نیاز است.
وی میزان اعتبار مورد نیاز برای ساخت این منابع ذخیره آب 

آشامیدنی عشایر را بیش۲۰ میلیارد ریال اعالم کرد.
سعادت پور اظهار داشت: بیش از ۲ هزار خانوار عشایری با 
جمعیتی بیش از ۱۲ هزار نفر در مناطق عشایری گچساران  

سکونت دارند.
باباکالن،  دریال،  مناطق  در  عشایر  این  کرد:  تصریح  وی 
کمر  گل، خشاب،  گود  کوه  هلیگان،  تنگ،  چهار  آبگندی، 
واقع  ترابعلی و سدخاکی  گچ  عوض،  گچ  دالین،  تنگ  زرد، 

شده است.
سعادت پور ابراز کرد: یکهزارو ۱۰۰ کیلومتر راه عشایری در 
شهرستان گچساران وجود دارد که عملیات بازگشایی ۹۰۰ 

کیلومتر این راه ها هم اکنون آغاز شده است.
رئیس اداره امور عشایر گچساران گفت: بیش از ۳۰ میلیارد 
فنی  های  ابنیه  مرمت  و  سازی  باز  و  بازگشایی  برای  ریال 

مناطق عشایری نیاز است.
وی اظهار داشت: ساالنه حدود چهار هزار و ۸۰۰ تن گوشت 
بازار مصرف  روانه  و  تولید  از سوی عشایر گچساران   قرمز 

می شود.
دام های عشایری  تعداد  امور عشایر گچساران  اداره  رئیس 
این شهرستان را 4۰۰ هزار راس اعالم کرد و گفت: عشایر در 

چرخه اقتصاد داخلی نقش مهمی را ایفا می کنند. 

2۰۰ میلیارد ریال برای اصالح شبکه ها 
و آبرسانی گچساران اختصاص یافت

امسال  آبفا گچساران گفت: ۲۰۰ میلیارد ریال  رئیس 
برای اصالح شبکه ها و آبرسانی به شهر دوگنبدان و 
شده  گرفته  نظر  در  اعتبار  شهرستان  این  روستاهای 

است.
محمود زارعی افزود: از این میزان اعتبار در نظر گرفته 
شده بیش از 4۰ میلیارد ریال برای اصالح شبکه های 

شهر دوگنبدان است.
 وی بیان کرد: اکثر شبکه آبرسانی در شهر دوگنبدان 
موجب  امر  همین  که  دارد  سابقه  سال   4۰ باالی 
فرسودگی، شکستی لوله ها و هدررفت آب است که باید 
برای اصالح آن هرچه زودتر اقدام مناسب انجام گیرد.

توزیع  های  شبکه  از  درصد  داشت: ۳۵  اظهار   زارعی 
کیلومتر   ۳۵ معادل  دوگنبدان  شهر  آشامیدنی  آب 

فرسوده و نیازمند بازسازی است.
شهر  شهری  آب  شبکه  اصالح  کرد:  تصریح  وی 
دوگنبدان ساالنه به ۱۱۰ میلیارد ریال اعتبار نیاز دارد.

زارعی بیان کرد:  ۳۱۰ کیلومتر شبکه توزیع  و خط 
انتقال آب آشامیدنی در شهر دوگنبدان  وجود دارد که 
از این میزان ۲4۰ کیلومتر شبکه توزیع و مابقی خط 

انتقال است.
رادک،  داشت: محله های  اظهار  آبفا گچساران  رئیس 
بیشترین  دارای  سادات  فردوس،  باغ  لبنان،  پربالی، 

شبکه های فرسوده است.
امسال  ریال  آبفا گچساران گفت: ۱۶۰ میلیارد  رئیس 
برای  سرمایه ای  دارایی های  تملک  اعتبارات  از محل 
آبرسانی  های  شبکه  توسعه   و  اصالح  و  آبرسانی 

روستاهای گچساران در نظر گرفته شد.
به  اعتبارآبرسانی  میزان  این  با  کرد:  بیان  زارعی 
مظفرآباد  آبریگون،  خربل،  انبارگاه،  گناوه،  روستاهای 
لیشترو هفت چشمه،آب توت به انجیرسیاه، سربیشه و 

دیل انجام خواهد شد.
وی تامین آب مجتمع شامبراکان، سید جمال نازمکان 
،مجتمع آبرسانی روستای اسالم آباد لیشتر، آب انجیر 
روستاها  از  تعدادی  آب  تامین  و  لیشتر  سفلی  و  علیا 
در  اجرا  دست  در  های  طرح  دیگر  از  را  کوثر  سد  از 

روستاهای این شهرستان اعالم کرد.
انشعاب  از ۳۸ هزار  بیش  افزود:  آبفا گچساران  رئیس 

آب آشامیدنی در شهر دوگنبدان وجود دارد.
های  شبکه  های   شکستگی  تعمیر  کرد:  تصریح  وی 
اساس  بر  شهرستان  مختلف  مناطق  در  آب  توزیع 

اولویت بندی انجام می شود.

دبیر کل نهاد کتابخانه های عمومی کشور:

کتابخانه مرکزی یاسوج 
نیازمندبازطراحی است

 دبیر کل نهاد کتابخانه های عمومی کشور گفت: باز طراحی 
کتابخانه مرکزی یاسوج یکی از اولویت های کاری است که در 

کوتاه ترین زمان ممکن انجام می شود.
کتابخانه  از  بازدید  در  یکشنبه  بعدازظهر  رمضانی  مهدی 
های عمومی شهر یاسوج افزود: در این بازدید مشخص شد 
بازطراحی  نیازمند  بویراحمد  و  کهگیلویه  های  کتابخانه  که 

هستند.
وی با بیان اینکه کمبودهای کتابخانه به صورت ویژه جبران 
می شود، گفت: باید تالش شود تا خدمات فرهنگی و اجتماعی 

نیز در کتابخانه ها ارائه شود.
وضعیت  کتابخانه،  تعداد  لحاظ  به  کرد:  تصریح  رمضانی 
کتابخانه های کهگیلویه و بویراحمد مناسب است و این استان 
۷۰ کتابخانه دارد اما این کتابخانه ها نیازمند تقویت کیفیت 
در  ها  کتابخانه  افزود:  وی  هستند.  منابع  و  رسانی  خدمت 
استان ۶۰۰ هزار منابع دارند و کمبود منابع کتابخانه ها نیز 

مسئله ای است که باید مرتفع شود.

تکمیل شهرک گلخانه ای فدک باشت 
به ۴۰ میلیارد ریال اعتبار نیاز دارد

رئیس سازمان جهاد کشاورزی کهگیلویه و بویراحمد گفت: 
برای تکمیل شهرک گلخانه ای فدک شهرستان باشت به 4۰ 

میلیارد ریال اعتبار دیگر نیاز است.
طرح های  از  بازدید  در  یکشنبه  روز  پور  معتمدی  علی 
کشاورزی باشت اظهار داشت : تاکنون برای احداث  شهرک 
اعتبارات  از  ریال  باشت، 4۰میلیارد  گلخانه ای فدک سرآبیز 
هزینه شده  ها  زیرساخت  ایجاد  برای  استانی  و  ملی  دولتی 

است.
با  باشت  سرآبیز  فدک  ای  گلخانه  شهرک  در  افزود:  وی 

۳4هکتار مساحت ، 4۳ واحد گلخانه ای ساخته می شود.
گلخانه  واحدهای  احداث  متقاضی  افراد  پور گفت:  معتمدی 
ایی در این شهرک برای دریافت تسهیالت به بانک های عامل 

معرفی می شوند.
وی تاکید کرد که در صورت تامین اعتبار مورد نیاز شهرک 
نیمه نخست سال ۱4۰۲ تکمیل  تا  باشت  گلخانه ای فدک 

می شود.
زیرساخت های شهرک گلخانه ای باشت بیش از ۸۰ درصد 

پیشرفت فیزیکی دارد.
فرصت   ۱۹۰ ایجاد  هدف  با  بزرگ  ای  گلخانه  مجتمع  این 
شغلی ایجاد احداث می شود. شهرستان ۲۶ هزار نفری باشت 

در جنوب غربی کهگیلویه و بویراحمد قرار دارد. 
و  کهگیلویه  کشاورزی  های  شهرک  شرکت  مدیر  گفته  به 
بویراحمد ،هم اکنون پنج شهرک گلخانه ای در کهگیلویه و 
بویراحمد با مساحتی بیش از ۱4۰ هکتار در دست اجراست.

تاکنون ۲۰۰ میلیارد ریال از اعتبارات دولتی ملی و استانی 
این  در  گلخانه ای  شهرک  پنج  های  زیرساخت  ایجاد  برای 

استان هزینه شده است.
صمد منصوری تصریح کرد:  آب،برق،جاده و سایر زیرساخت 
های مورد نیاز این مجتمع های گلخانه ای در حال اجراست.  

وی ادامه داد:  این تعداد مجتمع شامل ماهور باشت گچساران 
به مساحت ۲۸ هکتار، فدک سرابیز باشت ۳4 هکتار، مجتمع 
گلخانه ای ناصرآباد گچساران ۲4 هکتار، دشت مازه کهگیلویه 

۳4 هکتار و مجتمع گلخانه ای بهمئی با ۱۹ هکتار است.
 تمام این گلخانه ها در سطح استان  مجهز به سیستم آبیاری 
برای  این گلخانه ها  از  ازای هر هکتار  به  و  نوین می شوند 
۱۰ نفر به صورت مستقیم و غیر مستقیم اشتغالزایی ایجاد 

خواهد شد.
بویراحمد  و  کهگیلویه  کشاورزی  های  شهرک  شرکت  مدیر 
تصریح کرد که تاکنون 44 هکتار از این مجتمع های گلخانه 

ای به متقاضیان واگذار شده است.
شهرک  تعداد  این  اندازی  راه  و  تکمیل  با  افزود:  منصوری 
های گلخانه ای در کهگیلویه و بویراحمد برای یک هزار نفر 

اشتغال پایدار ایجاد می شود.
وی ابراز کرد:  در واگذاری این واحدهای تولیدی اولویت با 
افراد فارغ التحصیل بخش کشاورزی و افراد بومی ساکن در 

منطقه است.
بویراحمد  و  کهگیلویه  کشاورزی  های  شهرک  شرکت  مدیر 
افزود: با توجه به خشکسالی های اخیر و کاهش منابع آبی 
ضرورت استفاده بهینه از منابع آبی و خاکی دوچندان شده 

است.
منصوری اظهار داشت: انتقال کشت سبزی و صیفی جات از 
فضای باز به فضای بسته) گلخانه ها( یکی از سیاست های  
وزارت جهاد کشاورزی با هدف استفاده بهتر از منابع آبی و 

افزایش تولید در واحد سطح  است.

رئیس پدافند غیر عامل کشور در یاسوج گفت:

 ۱2۰ حمله سایبری به زیرساختها کشور
 در ۱5 روز 

روز،   ۱۵ مدت  در  گفت:  کشور  غیرعامل  پدافند  رئیس   
شدند  سایبری  حمله  دچار  کشور  زیرساخت های  بار   ۱۲۰
مردم  نارضایتی  افزایش  برای  خدمات رسان  شبکه های  که 

بیشترین مواردی بود که دچار حمله شدند.
غیرعامل  پدافند  شورای  نشست  در  شاهوردیان  اکبر  علی   
یک  دچار  کشور  امروز  افزود:  بویراحمد  و  کهگیلویه  استان 
بهمن سال ۵۷ جنگ  از ۲۲  و دشمن  است  ترکیبی  جنگ 
ترکیبی علیه جمهوری اسالمی را آغاز کرده و به مرور این 

جنگ دچار تغییراتی شده است.
وی با بیان اینکه از جمله برنامه هایی که در سطح کشور و 
این استان در دست اجرا است، طرح جامع پدافند غیرعامل 
بلکه یک سند  نه یک سند آرشیوی  این طرح  است، گفت: 
برنامه ریزی است و در استان بر اساس این سند برنامه حوزه 

پدافند مدون و مصوب شود.
همه  برای  رهبری  معظم  مقام  کرد:  تصریح  شاهوردیان 
ایشان  که  برنامه ای  و  کردند  ارائه  برنامه  ترکیبی  جنگ های 
برای جنگ اقتصادی فرمودند، اقتصاد مقاومتی است، گفت: 
مانند  اینترنتی  شبکه های  به  دسترسی  دنیا  جای  هیچ  در 
برای  خطری  شبکه ها  این  نیست،  ایران  اسالمی  جمهوری 

کشور و انقالب هستند.

گفت:  بویراحمد  و  کهگیلویه  استاندار 
اینکه  امکان  رسید  نتیجه  این  به  دشمن 
از ایران سوریه دیگری بسازد وجود ندارد 
ها  صحنه  در  مردم  حضور  خاطر  به  زیرا 

این امید را از دست داده است.
سید علی احمدزاده روز یکشنبه در آیین 
امید  و  هوشنگ  شهیدان  پیکر  تشییع 
خوب از شهدای حادثه ترور شیراز، اظهار 
برگزار  شکوه  با  اجتماعی  امروز  داشت: 
مشخص  جمعیت  انتهای  و  است  شده 
دو شهید  تشییع  برای  مردم  نیست همه 
که مظلومانه شهید شدند به میدان آمده 

اند.
سپاه  فرمانده  سالمی؛  سردار  افزود:  وی 
که  داد  وعده  اسالمی  انقالب  پاسداران 
سپاه انتقام جنایت شیراز را خواهد گرفت 
پاسداران،  سپاه  انتقام  منتظر  امروز  ما  و 
دشمنان  با  امان  بی  جهادگران  و  ارتش 

خدا هستیم.
وی تاکید کرد: شهدای حادثه تروریستی 
در حرم مطهر شاه چراغ )ع( بی گناه به 
خود  از  دفاع  برای  و  شدند  بسته  رگبار 

اسلحه ای در دست نداشتند.
بیان  با  بویراحمد  و  کهگیلویه  استاندار 

اینکه این شهدا جرم شان ایرانی و شیعه 
ایرانی  یک  اینکه  کرد:  تصریح  بود  بودن 
کشته شود برای استکبار سربلندی است 
و همه ایرانی ها را در معرض تهدید قرار 
در  را  یکتاپرستان  و  ایمان  اهل  و  دادند 

حرم شاهچراغ کشتند.
احمدزاده عنوان کرد: دشمن همه توانش 
را با یک برنامه ریزی از پیش تعیین شده 
و پیچیده بر علیه ملت ما به میدان آورده 

است و تا به ملت ما آسیب برساند.
استاندار کهگیلویه و بویراحمد ابراز داشت: 
دشمن از حضور مردم در صحنه ها ناامید 
شده است و رویه هایی را در پیش گرفته 
آورده  روی  داخلی  های  فتنه  به  حاال  و 

است.
شهیدان  پیکر  داد:  ادامه  احمدزاده 
هوشنگ و امید خوب بعد از ظهر یکشنبه 
و  دوشنبه در  باشت  و  هم در گچساران 
بهبهان تشییع و عصر دوشنبه در لیکک 

تشییع و به خاک سپرده خواهند شد.
استاندار کهگیلویه و بویراحمد بیان کرد: 
شهدا زنده اند و بر ما ناظر و گواه اند و این 
پیچیده  ما  استان  در  بوی شهادت  روزها 

است.

یادگار  پنج  خوب  شهید  کرد:  تاکید  وی 
شامل ۲ دختر و سه پسر داشته که امید 
علمی  دانشگاه  عمران  رشته  دانشجوی 
کاربردی و هنرمند هم استانی در حادثه 
نائل  ترور به همراه پدر به فیض شهادت 

می شود.
نماینده ولی فقیه در کهگیلویه و بویراحمد 
مردم  گسترده  حضور  به  اشاره  با  نیز  
شهدای  جنازه  تشییع  آیین  در  استان 
حمله تروریستی شیراز گفت: این حضور 

گسترده، تاریخی و حماسی خواهد شد.
آیت اهلل سید نصیر حسینی روز یکشنبه 
در آیین تشییع این شهدا در یاسوج افزود: 
مردم برای محکومیت شهادت زائران حرم 
مطهر امام زاده شاهچراغ )ع( خروشیدند 

و به میدان آمدند. 
وی ادامه داد: دشمن ببیند مردم در مقابل 
جهل و گمراهی شما مثل دریای خروشان 

به میدان آمده اند.
آیت اهلل حسینی عنوان کرد: اشتباه کردید 
عزیزان و خوبان ما را به شهادت رساندید 

و پیامد آن را به زودی خواهید دید.
وی بیان کرد: استکبار سالهاست مردم ما 
ای  رسانه  جنگ  و  بندد  می  گلوله  به  را 

تر در  بصیر  ما  اما ملت  اندازد  راه می  به 
میدان می مانند و مقاومت می کنند.

آیت اهلل حسینی اظهار داشت: در صحنه 
های گوناگون طعم تلخ شکست را چشیده 
راه  ترور  انقالب  آغازین  دوران  در  و  اند 
ملت  و  خورد  شکست  دشمن  و  انداخت 

ایران سرافراز بیرون آمد.
وی گفت: در جنگ اقتصادی و رسانه ای 
تالش کردید ما را شکست دهید اما هیچ 

گاه پیروز نخواهید شد.
کشتار  داد:  ادامه  حسینی  اهلل  آیت 
به  شلیک  دفاع،   بی  و  بیگناه  انسانهای 
در  و  نیست  هنر  پیرمرد  و  زن  کودک، 
راه  خون  جوی  شاهچراغ  زاده  امام  حرم 
نیست  هنر  ها  جنایت  این  اما  انداختید 

ناجوانمردی است.
در مراسم استقبال از پیکر این شهدا اقشار 
مختلف مردم، دانش آموزان دانشجویان و 
خانواده شهیدان خوب، استاندار کهگیلویه 
فرماندار  استانداری،  معاونان  بویراحمد،  و 
و جمعی از مقامات نظامی و اداری حضور 

دارند.
پیکرهای  تشییع  آیین  گذشته  روز  صبح 
حرم  تروریستی  عملیات  شهید   ۱۱ پاک 
مطهر حضرت احمد بن موسی شاهچراغ 
)ع( از ساعت ۹ صبح از میدان امام حسین 
)ع( شیراز به سمت حرم مطهر شاهچراغ 
با حضور مردم عزادار این شهر تشییع شد.

 ، آیین تشییع در شیراز  برگزاری  از  پس 
این شهدا با رضایت همه خانواده های آنها 
به مشهد مقدس منتقل شدند تا در جوار 
توسط  نیز  )ع(  رضا  امام  ملکوتی  بارگاه 
از  )ع(  رضا  امام  حرم  مجاوران  و  زائران 
میدان بسیج به سمت بارگاه رضوی بدرقه 
و در حرم مطهر رضوی طواف داده شوند.

غروب روز چهارشنبه )چهارم آبان ۱4۰۱( 
فردی مسلح با حمله به زائران و خادمان 
حرم مطهر حضرت شاهچراغ )ع( در شهر 
شیراز ۱۳ نفر از جمله چند کودک و زن 
را به شهادت رساند و بنا بر آخرین اعالم 
مسئوالن استان فارس، ۳۰ نفر را مجروح 

کرد.

دیار  و قدرتی هندبال در  ورزش محبوب 
آفتاب کهگیلویه  و  برف  زاگرس سرزمین 
روبه  روند  اخیر  سالیان  طی  بویراحمد  و 
رشدی داشته و این استان با کسب عنوان 
های برتر و قهرمانی های پیاپی در کشور 

همواره پیشتاز بوده است.
وقتی برای نخستین بار ورزش هندبال در 
قرار  رسمی  های  ورزش  ردیف  در  جهان 
قرن  یک  دانست  می  چه  کسی  گرفت 
شهرهای  های  کوچه  پس  کوچه  در  بعد 
نیافته   توسعه  و  محروم  استان  مختلف 
وبویراحمد بخصوص شهر  کم  کهگیلویه 
برخوردار دهدشت در جنوب غرب ایران، 
تیمی شکل بگیرد که جوانانش در زمین 
چونان اسب بادپا بتازند و کمتر تیمی توان 

رویارویی با آنان را داشته باشد.
سترگ  کوه  از  بام  فراز  هندبال  تیم  نام 
به  کهگیلویه  شهرستان  جنوب  در  خائیز 
عاریت گرفته شده و گروهی جوان گمنام 
تیم گرد هم آمده  این  نام در  اما جویای 
اند تا پنجه در پنجه بزرگان هندبال کشور 
را  نام  صاحب  و  قدر  های  تیم  و  کنند 

شکست دهند.
مرکز  دهدشت  در  هندبال  ورزش 
با  پیش  سال  از ۱۶  کهگیلویه  شهرستان 
رو  رشته  این  دوستداران  جدی  استقبال 
از  بعد  فرازبام  هندبال  تیم  شد و  رو  به 
حضوری چهار ساله در دسته های پایین 
مدیران  بازیکنان و  هندبال کشور با  لیگ 
لیگ  در  حضور  جواز   ۹۷ سال  بومی در 

برتر را برای اولین بار کسب کرد.
تیم هندبال فراز بام اولین تیم ورزشی در 

در  تاکنون  که  بوده  کهگیلویه  شهرستان 
لیگ برتر مجوز حضور گرفته است.

شاید ارزش اولین صعود و حضور در لیگ 
برتر را در ابتدا تنها بازیکنان و کادر فنی 
تیم فراز بام درک می کردند اما طی سه 
خاییز  فرازبام  هندبال  تیم  سال حضور 
دهدشت با پنجه در پنجه و رقابت با تیم 
های بزرگ هندبال کشور توانست شور و 
نشاط وصف ناپذیری را به جوانان ورزش 
دهدشت  یعنی  دیار بالدشاپور  دوست 
هیجانی  ورزش  این  توسعه  روند  و  بدمد 
را در کهگیلویه وبویراحمد شتاب بخشد. 

در سالهای اول و دوم حضور تیم هندبال 
سالن  برتر  لیگ  در  خائیز  بام  فراز 
مملو  دهدشت  باهنر  شهید  اختصاصی 
در  که  شد  می  پرشوری  تماشاگران  از 
حمایت از تنها تیم لیگ برتری شهرستان 

خود سر از پا نمی شناختند.
کرونا  ویروس  سوم  سال  در  چند  هر 
مانع از حضور تماشاگران پرشور و نشاط 
کهگیلویه ای در سالن شد ولی نونهاالن، 
نوجوانان و جوانان دیار کهگیلویه با برنامه 
ریزی تیم مدیرتی توانستند با شرکت در  
مختلف  مسابقات  و  آزمایشی  های  دوره 
هندبال عشق  و عالقه خود به  فعالیت در 
این رشته را نشان داده و هم اکنون تیم 
مدیریتی هندبال فرازبام با کسب عناوین 
و  نوجوانان  سنی  های  رده  در  قهرمانی 
را  ورزش  این  توسعه  مسیرهای  جوانان 

هموار کرده است.
که  دهدشت  خائیز  بام  فراز  هندبال  تیم 
برتر  لیگ  در  خود  حضور  فصل  اولین 

هندبال کشور را در سال ۹۷ تجربه کرده 
حریفان  مقابل  خوب  نتایج  کسب  با  بود 
پدیده  قامت  ،در  نام  صاحب  و  قدرتمند 
سوم  سکوی  و  ظهور  هندبال  برتر  لیگ 

لیگ برتر را کسب کرد. 
 هندبال خائیز در دومین و سومین دوره 
حضور خود در لیگ برتر توانست با کسب 
بازیکنان  دانش  از  استفاده  خوب و  نتایج 
بومی به ترتیب مقام های پنجم و ششمی 
را بین تیم های توانمند لیگ برتری کسب 
هندبال  نوظهور  پدیده  عنوان  به  و  کند 
طی این سالها برای حریفان خود خط و 

نشان کشید.
توان  بام  خائیز دهدشت رامی  فراز   تیم 
سازی  خصوصی  از  آمیز  موفقیت  نمونه 
ورزش دانست که توانست با اتکا به جوانان 
بومی پله های موفقیت را طی این سالهای 
یکی پس از دیگری طی کرده و در قالب 
یک پدیده نو ظهر در هندبال کشور ظاهر 

شود.
در سال ۹۸ با توجه به درخشش هندبال 
فراز بام خاییز در رده های سنی مختلف 
رقابت های  دوره  یکمین  و  سی  میزبانی 
واگذار  نیز  دهدشت  به  آقایان  برتر  لیگ 
شد.این میزبانی با توجه به حضور تیم های 
قدرتمند کشور در رشته هندبال  فرصتی 
به عنوان  تاریخی بالد شاپور  تا شهر  شد 
به  و  دهد  نشان  را  خود  فرهنگی  سفیر 
نیز  استان  فرهنگی  های  ظرفیت  معرفی 

کمک شایانی کند.
خائیز  بام  فراز  هندبال  آوازه  به  توجه  با 
با  توانند  می  استانی  کشور مسئوالن  در 

حمایت های هرچند اندک  از فرصت ها 
راستای  در  گذاران  سرمایه  جذب  برای 
به  ورزش  بخش  در  بویژه  استان  توسعه 

نحو احسن استفاده کنند.
هندبال فراز بام مدافع عنوان 

قهرمانی در همه رده های سنی 
کشور است

خائیز  بام  فراز  هندبال  تیم  مدیرعامل 
 ۹۸ سال  از  تیم   این  گفت:  دهدشت 
تاکنون در همه رده های سنی خردساالن، 
ایران  پسر  جوانان  و  نوجوان  نونهاالن، 

قهرمان کشور است.
با  موفقیت  بیان کرد: این  پارسایی  مجید 
سایه  در   استان  بومی  بازیکنان  پشتکار 
تالش، تالش فراوان و  استمرار در تمرین 

و برنامه ریزی محقق شده است.
خائیز  بام  فراز  هندبال  مجموعه  پارسایی 
دهدشت را نیازمند حمایت همه جانبه و 
مستمر مسئوالن دانست و گفت: حمایت 
های  قهرمانی  تداوم  موجب  مسئوالن  

بیشتر خواهد شد.
وی رقابت با حریف های سرسخت هندبال 
اضافه  و  دانست  مشکل  بسیار  را  کشور 
کرمان،  مس  صنعت  های  باشگاه  کرد: 
و ذوب  مبارکه  فوالد  زغال سنگ طبس، 
آهن اصفهان هم از لحاظ امکانات و منابع 
هندبال  در  قدرتمندی  های  تیم  مالی 

کشور هستند.
پارسایی همکاری مسئوالن در این راستا 
استان  افزود:  و  دانست  تقدیر  قابل  را 
تبدیل  ظرفیت  بویراحمد  و  کهگیلویه 

شدن به پایلوت هندبال کشور را دارد. 
اولویت  را  هندبال  ورزش  توسعه  وی 
و  دانست  هندبال  مدیریتی  تیم  اصلی 
گفت: تیم هندبال فرازبام به عنوان سفیر 
و  کهگیلویه  فصل  چهار  استان  فرهنگی 

بویراحمد در کشور شناخته شده است.

استاندار کهگیلویه و بویراحمد؛

حضور مردم  دشمن را نا امید می کند

هندبال کهگیلویه؛
پیشتاز در کسب مقام های کشوری

مدیران  برخی  کاری  کم  گفت:  گچساران  فرماندار 
در شرایط کنونی پذیرفتنی نیست و برطرف کردن 
مسائل و مشکالت مردم این شهریتان باید سرلوحه 
روز  خوب   دیهیم  روانبخش  باشد.  مدیران  کار 
یکشنبه در نشست شورای اداری گچساران با اشاره 
به عملکرد ضعیف برخی از دستگاه های اجرایی  این 
های  دستگاه  برخی  دهی  خدمات  افزود:  شهرستان 
متاسفانه  است  ضعیف  شهرستان  این  در  اجرایی 
هرچه فضای درمانی  در این شهرستان بیشتر شود 

کادر درمانی کمتری انجام می شود.

گچساران  درمان  و  بهداشت  شبکه  داد:   ادامه  وی 
آب   و  برق  جمله  از  رسان  خدمات  های  دستگاه   ،
باید پاسخگوی نیازهای مردم باشند. دیهیم خوب با 
راستای سالمت  در  اینکه شهرداری دوگنبدان  بیان 
و نظافت شهر باید بیش از پیش تالش کنند افزود: 
میزان رضایت مردم از نحوه ارائه خدمات در سازمان 
وی  شد.  خواهد  سنجش  اجرایی  دستگاههای  و  ها 
با  باید  اجرایی  های  دستگاه  مدیران  داشت:  اظهار 
قانونی  برخورد  متخلفان  و  مجاز  غیر  های  انشعاب 
کنند و هیچ اداره ای  در این شهرستان نباید بدون 
هماهنگی فرمانداری و کارگروه اشتغال زمینی را به 
داد:  ادامه  گچساران  فرماندار  کند.  واگذار  متقاضی 
نظارت بر بازار  این شهرستان از سوی متولیان امر با 

جدیت بیشتری انجام شود.
و  جنایتکارانه  حادثه  گفت:  گچساران  فرماندار 
احمدبن موسی)ع(  حضرت  صحن  در  تروریستی 

ملت  بیشتر  هوشیاری  و  شیراز بیداری  )شاهچراغ( 
ایران  را در پی دارد، دشمنان تالش ظالمانه خود را 
با اجرای چنین اعمالی به مردم ایران اسالمی نشان 

داده اند.
وی بیان کرد: دشمنان نظام و انقالب در تالشند که 

نسل جوان را از ارزش های انقالب دور کنند.
را  خود  اقتدار  و  عزت  کرد:  تصریح  خوب  دیهیم 
برای  مهم  الگویی  و شهدا  دانیم  می  شهدا   مدیون 
جوانان امروز جامعه ما هستند که بتوانند حق و باطل 
را تشخیص دهند و فریب دشمن را نخورند. وی ابراز 
کرد:  امروز دشمن شرایطی  که بر جامعه حاکم کرده 
نشان از ضعف و ناتوانی در رویارویی با انقالب دارد و 

نمی تواند به اهداف اصلی خود برسد.
اموال  از  افراد  از  برخی  داشت:  اظهار  خوب  دیهیم 
تذکرات   به  توجه  با  و  کنند  دولتی سوءاستفاده می 

داده شده همچنان به کار خود ادامه می دهند.

وی ادامه داد: در صورتی که این افراد به سوء  استفاده 
های شخصی از اموال دولتی ادامه دهند طبق قانون 
با آنها برخورد خواهد شد. فرماندار گچساران تصریح 
از  قبل  و  رعایت  ها  و سازها حریم  در ساخت  کرد: 
استعالمات الزم  از دستگاه های مربوطه  اقدامی  هر 
گرفته شود در گذشته به دلیل رعایت نکردن این امر 
ایجاد شده است.  از سوی برخی مدیران  مشکالتی 
فرماندار گچساران ادامه داد: مرکز نگهداری افراد بی 
با  نیکوکار  افراد  سوی  از  شهرستان  این  سرپرست 
نظارت بهزیستی  اداره می شود که  هم اکنون برای 
دانش  ذهاب  و  ایاب  جمله  از  خود   نیازهای  برخی 

آموزان دچار مشکل هستند.
 امام جمعه دوگنبدان نیز گفت: حادثه دلخراش حرم 
از هموطنان  شاهچراغ و به شهادت رساندن جمعی 
مان تنها نمونه ای از تروریسم نظامی و وحشی گری 

جهان استکبار است. 

کم کاری مدیران
 در شرایط کنونی
 پذیرفتنی نیست 
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کارهای خیلی  وقتی شما  است که  واضح  کاماًل   : متولد فروردین 
زیادی برای انجام دادن دارید و می خواهید همه را با هم انجام دهید، 
از طرف دیگر  اتمام برسانید.  به  نمی توانید هیچ کدام را به درستی 
اینکه کار بعدی تان را شروع کنید فقط برای تمام  از  اگر شما قبل 
کردن یکی از وظایفتان تمرکز کنید، کارهای زیادی انجام نشده باقی 

می مانند.
دیگر  افراد  که  دارید  دوست  شما  طبیعتاً   : اردیبهشت  متولد 
بیان کردن مقصودتان را تحسین کنند،  توانایی شما در  خالقیت و 
اما آنها کاماًل شما را تأیید نمی کنند. هیچ وقت سراغ جمله هایی مثل 
“من باید داشته باشم… یا “ای کاش که من…” نروید. این سخنان 
باعث می شوند که شما ایمان خود را از دست داده و یا اینکه حسرت 

بخورید. 
متولد خرداد : شاید امروز اگر کسی از شما بخواهد که بین اختالفات 
همکاران یا دوستان نظر بدهید دچار شک و تردید بشوید. اما شما 
باید تأمل کنید، چون شما دو طرف قضیه را می بینید و به هر حال 

این مشکل شما نیست. 
متولد تیر : امروز ممکن است با ضد و نقیض هایی روبرو شوید، تا 
جایی که کارها و وظایف معمولی روزانه کسل کننده تر و یکنواخت تر 
از همیشه به نظر می رسند. راه حل شما می تواند هر چیزی را تغییر 
دهد و می تواند یک شغل کم تحرک و ثابت را به شغلی کمیاب و 

خاص تبدیل کند. 
متولد مرداد : کار کردن امروز کاری بس پیچیده است چرا که شما 
آرزو می کنید کاش از شر کارهای تکراری روزمره خالص می شدید 
و به کار دیگری می پرداختید. احساسات قدرتمندی در زیر سطوح 
از این می ترسید که آنها  اند و شما  ظاهری وجودتان کمین کرده 
روزی حالت انفجار پیدا کنند و به ضمیر هوشیار شما بیایند و دیگران 

بتوانند آسیب پذیری و بی تجربگی شما را ببینند.
متولد شهریور : 

شما در این روزها به یک سکون و حالت غیر فعال بودن رسیده اید، 
شما به یک فرد قابل اعتماد نیاز دارید برای این که محرکی باشد تا 
شما را از این حالت خارج سازد و دوباره شما را مثل سابق به فردی 
پویا تبدیل کند. شاید به دلیل شکست هایی که در قبل داشته اید و 
تجربه های تلخ بسیاری که داشته اید شجاعت خود را از دست داده 
اید اما شما با وجود تمام این مسائل راه تان را ادامه دهید زیرا جاده 

زندگی شما به موفقیت منتهی می شود.
متولد مهر :

 سیاره بخت شما یعنی ونوس به ششمین خانه تان یعنی خانه “کار” 
بازگشته است، و به طور موقت با فشارهایی که رویتان اعمال می شود 
راحت کنار می آیید. شاید راه هایی را برای از بین بردن یکنواختی 
زندگی در نظر گرفته اید، اما االن بهتر است برای مدت طوالنی تری 

شرایط موجود را حفظ کنید. 
متولد آبان : 

یک پیچیدگی بین دنیای درونی شما با یک موقعیت که اخیرا در آن 
گرفتار شده اید ممکن است این روزها ذهن شما را به خود مشغول 
کند و باعث شود که موقتا حالت تعادل خود را از دست بدهید. ادامه 
دادن به این وضع کمکی به شما برای رسیدن به هدف هایتان نخواهد 
کرد حتی اگر احساس کنید که از کارهایتان راضی و خشنود هستید.

متولد آذر : 
ممکن است امروز بسیار سرزنده و بانشاط باشید مخصوصا اگر کاری 
را که دارید انجام می دهید از روی میل و رغبت باشد. واقعا نیاز نیست 
اینکه کامال مشخص  اوقات خوشی دارید به خاطر  که وانمود کنید 
است که همه چیز به میل شماست. اما الزم است که بیشتر از همیشه 
تالش کنید و از همین االن شروع بکار کنید. بنابراین اگر در میان 
تنها  مقاومت  و  پایداری  نشوید.  ناامید  کردید  برخورد  مانعی  به  راه 
راهی است که می تواند عالی ترین تاثیر را بر زندگی تان داشته باشد.

متولد دی : 
امروز شما در موقعیت دشواری قرار می گیرید و نمی دانید پیشنهاد 
تازه ای که بهتان شده را قبول کنید یا نه؟! ممکن است این پیشنهاد 
این  به  فقط  است  بهتر  اما  نشود.  قبلی شما هماهنگ  برنامه های  با 
دلیل به پیشنهاد جواب منفی نداده و خیلی خوب در مورد آن فکر 
کنید. ذهن خودتان را محدود نکنید، چراکه هر نوع اطالعات جدید 
ممکن است حقیقتی باشد که خیلی چیزها را تغییر دهد. پس قبل از 

اینکه جواب نهایی بدهید تمام گزینه ها را بررسی کنید.
متولد بهمن : 

مناسب  ای  ایده  اکنون  هم  تان  پرمشغله  برنامه های  کردن  متوقف 
موقعی  تا  برسید.  آنها  همه  به  نتوانید  شما  شاید  اینکه  برای  است، 
که برنامه های جاه طلبانه داشته باشید فقط اعصاب خود را خراب تر 
خواهید کرد. پس زمانی را در آرامش و سکوت مطلق سپری کنید 
تا از دست سردردهایتان راحت شوید. با وجود اینکه ماه در سومین 
خانه شما قرار دارد بهتر است به جای هدر دادن انرژی خود آن را 

ذخیره کنید.
متولد اسفند :

 شما این روزها با مجموعه ای از تضادها مواجه می شوید. گرچه شما 
از نظر  اما  این جریانات زیاد بهتان مربوط نمی شود،  حس می کنید 
حوادث  مورد  در  و  اید  شده  غرق          آن  در  خیلی  احساسی 
کسی  به  ابدا  شما  دارید.  گیرانه ای  دیدگاه های سخت  برتان  و  دور 
چرا  بفهمد،  تان چیزی  درونی  احساسات  مورد  در  نمی دهید  اجازه 
که خودتان نیز در جستجوی فهمیدن نقطه نظرات دیگران نیستید.

۳
فال روز 

داده  نشان  ها  موش  روی  بر  جدید  مطالعه  یک 
است که سیگارهای الکترونیکی می توانند باعث 
ضربان قلب نامنظم شوند که به آن آریتمی قلبی 

نیز گفته می شود.
محققان مؤسسه کریستینا لی براون در دانشگاه 
لوئیزویل در کنتاکی دریافتند که قرار گرفتن در 
سیگارهای  از  ناشی  هوا  در  معلق  ذرات  معرض 
در  قلبی  آریتمی  باعث  می تواند  الکترونیکی 

حیوانات شود.
»یافته  گفت:  مطالعه،  نویسنده  کارل«،  »الکس 

های ما نشان می دهد که قرار گرفتن کوتاه مدت 
ریتم  می تواند  الکترونیکی  سیگارهای  معرض  در 
قلب را از طریق مواد شیمیایی خاص موجود در 

مایعات الکترونیکی بی ثبات کند.«
وی در ادامه افزود: »این یافته ها نشان می دهد که 
استفاده از سیگار الکترونیکی ممکن است هدایت 
آریتمی  موجب  و  کرده  مختل  را  قلب  الکتریکی 
فیبریالسیون  خطر  می تواند  اثرات  این  شود. 
دهلیزی یا بطنی و ایست قلبی ناگهانی را افزایش 

دهد.«
محققان مشاهده کردند ضربان قلب حیوانات در 
این سیگارها،  قرار گرفتن در معرض دود  هنگام 
ُکند شد. سپس به یکباره تسریع شد، که حاکی از 

پاسخ های استرسی بود.
اصلی  ماده  دو  آزمایش  هنگام  در  اتفاق  این 
)پروپیلن گلیکول  الکترونیکی  مایعات  موجود در 

بدون نیکوتین و گلیسیرین سبزیجات( و مایعات 
الکترونیکی حاوی نیکوتین رخ داد. توجه به این 
موجود  یافته های  که  است  اهمیت  حائز  نکته 
صدق  انسان  در  همیشه  حیوانی  تحقیقات  در 
الکترونیکی  سیگارهای  که  حالی  در  نمی کند. 
قرارگیری  صورت  در  اما  نیستند،  احتراق  شامل 
معرض  در  سیگارها  این  از  کنندگان  استفاده 
های  نیتروسامین  یا  کربن  مونوکسید  هرگونه 
می توانند  الکترونیکی  این سیگارهای  زا،  سرطان 
آلدهیدها، ذرات و نیکوتین را به اندازه سیگارهای 
مبنی  این مطالعه  یافته های  ارائه دهند.  معمولی 
بر اینکه مواد خاص در مایعات سیگار الکترونیکی 
نیاز  که  می دهد  نشان  می شوند  آریتمی  باعث 
فوری به تحقیقات بیشتر در مورد اثرات قلبی این 

مؤلفه ها در حیوانات و انسان ها وجود دارد.

جدول

وادي کتاب

 مروري بر زندگي پرفراز و نشيب شهيد »يداهلل ندرلو«
 با نگاهي به کتاب »جرعه آخر«

 از استحاله در زندان تا شهادت در خيبر
  احمد محمدتبريزي

يداهلل ندرلو از رزمندگان زنجاني اس��ت كه 
سال 62 در عمليات خيبر به شهادت رسيد. 
فرماندهان و همرزمان ش��هيد از زندگي پر 
فراز و نش��يب او خاطرات زيادي دارند. به او 
لقب »ورام اولدريم« داده بودند و يار و شفيق 
بسياري از بچه هاي جنگ شده بود. يك رفيق 
بامرام و با منشي لوطي وار كه افراد بسياري را 
گرد خود جمع مي كرد و مي توانست ساعت ها 
برايشان خاطره بگويد و صحبت كند. به همت 
اداره كل حفظ آثار و نش��ر ارزش هاي دفاع 
مقدس استان زنجان كتاب »جرعه آخر« با 
محوريت زندگي شهيد ندرلو به قلم مسعود 
بابازاده به چاپ رسيده است كه زمينه آشنايي 
با اين شهيد بزرگوار را فراهم مي كند. در ادامه 
نگاهي به كتاب و زندگي شهيد ندرلو داريم. 

نويس��نده براي ن��گارش كتاب ب��ا 40 نفر 
مصاحبه كرده تا مطلب و نكته اي از زندگي 
يداهلل ندرلو از قلم نيفتد. متولد 1335 است 
و در 18 سالگي در كارخانه لنت ترمز مشغول 
به كار مي شود. جواني پر شر و شور كه معتقد 
است مرامش با همه گنده الت هاي شهر فرق 
مي كند. دوستانش او را يدي صدا مي كنند و 
با شروع راهپيمايي هاي مردمي عليه حكومت 
پهلوي، او ه��م همپاي م��ردم فعاليت هاي 
انقالبي اش را شروع مي كند. مادرش همواره 

به يدي مي گفت مدافع حق و مظلوم باش��د 
و او اين ح��رف را آويزه گوش ك��رده بود. در 
يكي از روزه��ا براي نجات ج��ان دختري با 
مأموره��ا درگير مي ش��ود و از هم��ان زمان 
روحي��ه عدالت خواهي در وج��ودش بيدار 

مي شود و زبانه مي كشد. 
ي��داهلل در دوران زندگ��ي اش ب��ه زندان هم 
مي افتد ولي تغييري ناگهان مس��ير زندگي 
او را عوض مي كند؛ ي��دي تصميم مي گيرد 
راهي جبهه ش��ود و اين تصمي��ش تعجب 
كساني كه او را مي شناس��ند را برمي انگيزد. 
شهيد ندرلو با تغيير و اس��تحاله در رونش از 
زندان راه��ي جبهه مي ش��ود: »يدي خيلي 
اهل عب��ادت و نماز و اين جور چيزا ش��ده... 
نجم الدين گف��ت: حتي تبليغ نم��از و روزه 
مي كنه و راه توبه رو به آدماي خالف ياد ميده. 
خانواده اش مي گن واسه اون دشمني شده. 
توي خونه اش مواد گذاشته بودن تا آبروش 
رو ببرن و انتق��ام بگيرن. البته خطاهايي هم 

داشته«. )ص185(
حضور يداهلل در جبهه مثل توپ صدا مي كند. 
جواِن كله شق ديروز به مبارز و رزمنده شجاع 
امروز تبديل شده اس��ت. در جبهه سيگار را 
ترك مي كند و قرآن خواندن را ياد مي گيرد. 
لشكر علي بن ابي طالب با وجود يداهلل حال و 

هواي ديگري گرفته بود. روز هفت اس��فند 
1362 نيروه��اي گ��ردان ولي عصر)عج( به 
س��مت جزاير مجنون حركت كردند: »پس 
از شركت نيروهاي گردان ولي عصر)عج( در 
عمليات خيب��ر و تلفاتي كه ب��ه نيروها وارد 
شد تمام تالش رزمنده هاي زنجاني اين بود 
تا بلكه بتوانند پيكر شهدا را به عقب منتقل 

كنند«. )ص236(
يداهلل يكي از نيروهايي است كه براي آوردن 
پيكر شهدا داوطلب مي شود. به دليل حجم 
وسيع آتش دشمن در منطقه عملياتي كسي 
نمي توانست سرش را باال بياورد. نه مهمات 
مي آمد و نه غذا. يداهلل و تعدادي از رزمنده ها 
آنقدر با اسلحه آر.پي.جي به طرف نيروهاي 
دشمن ش��ليك كرده بودند كه از گوششان 

خون مي آمد. 
بعثي ها براي پس گرفتن جزيره مجنون پاتك 
سنگيني را شروع مي كنند. يك خمپاره 60 
منفجر مي شود، گرد و خاك فضا را مي پوشاند 
و پس از مدتي كوتاه، پيكر يداهلل غرق در خون 
مي شود. خون از صورت و شكم يداهلل بيرون 
مي زند؛ زمين س��رخ مي ش��ود و چهره اش 
زرد. همه رزمندگان از زخمي ش��دن يدي 
باخبر مي شوند و به نوبت خودشان را باالي 
سر او مي رسانند. از دس��ت هيچ كس كاري 
برنمي آيد. شهيد ندرلو به كما مي رود و پس از 

دقايقي كوتاه به شهادت مي رسد. 
كتاب »جرعه آخر« اطالعات خوب و مفيدي 
را جهت معرفي زندگي و روحيات شهيد ندرلو 
مي دهد ولي قلم نويسنده گيرايي و جذابيت 
الزم را ندارد. جمالت خيلي س��اده و به دور 
از زيبايي شناس��ي هاي ادبي نوش��ته شده و 
متن به لحاظ فرم ادبي و نگارش��ي ضعيف و 

سهل است. 
همچنين حجم باالي ديالوگ ها از جذابيت 
متن كم مي كند؛ ديالوگ هايي كه تأثيرگذار 
نوش��ته نش��ده و احساس��ي را در مخاطب 
برنمي انگي��زد. همچنين اس��تفاده بيش از 
اندازه از واژه ه��اي آذري و ش��عر و ترانه  در 
البه الي متن چشم خواننده را خسته و او را از 
داستان اصلي دور مي كند. با اينكه شخصيت 
اصلي كتاب، زندگي پر فراز و نشيبي داشته 
منتها شخصيت پردازي درستي شكل نگرفته 
و خواننده درگير شهيد يداهلل نمي شود. كتاب 
اطالعات زياد و غيرمفيد دارد كه مي ش��د از 
آنها صرف نظر كرد. در هر صورت تالش براي 
نگارش كتابي درباره يكي از شهيدان خاص 
دفاع مقدس كه چنين سرگذشت جالبي را 
از سر گذرانده كاري قابل تقدير است. به ويژه 
وقتي كه بدانيم نويسنده زحمات زيادي براي 

نوشتن كتاب متحمل شده است. 

آش�نايي تان با خانواده جهانبين از کجا 
رقم خورد؟

من س��ال 44 بعد از ازدواج با مرحوم همسرم وارد 
خانواده جهانبين ها ش��دم. موقعي ك��ه ما ازدواج 
كرديم، پدر آقامجيد چند سال قبلش فوت كرده 
بود. ايشان ارتشي بودند و به علت بيماري سرطان 
مرحوم مي شوند. همسرم عليرضا جهانبين فرزند 
ارشد خانواده بود، متولد س��ال 1313، او هم مثل 
پدرش ارتشي بود و در دوره اول چتربازي شركت 
كرد و بعدها مربي چتربازي شد. بعد از ايشان پرويز 
و خواهر ديگرشان مهرانگيز به دنيا مي آيند. حسين 
فرزند چهارم خانواده بود كه او ه��م چترباز بود و 
چون در محل كارش در ارتش مرحوم شد، از او به 
عنوان شهيد ياد مي شود. بعد اعظم جهانبين به دنيا 
مي آيد و آخرين بچه اين خانواده هم شهيد مجيد 

جهانبين بود كه متولد سال 33 است. 
ما براي اينكه با شما ارتباط بگيريم تنها 
يك آدرس داش�تيم و آن هم نام شهيد 
جهانبين روي تابلوي يك خيابان فرعي 
در محله خواجه نظام بود، شهيد جهانبين 
زاده همين محله اس�ت؟ چرا اين قدر در 

گمنامي و مظلوميت به سر مي برد؟
ايشان و خانواده شان ابتدا در محله چهار راه قصر 
و خيابان معلم زندگ��ي مي كردند. همان جا من با 
همسرم آشنا شدم و با هم ازدواج كرديم. چند سال 
بعد به محله خواجه نظ��ام آمديم و تا همين چند 
سال پيش آنجا سكونت داشتيم. در واقع آقامجيد 
بزرگ شده خيابان خواجه نظام است. اما با وجود 
فوت پدر و م��ادر و دو ب��رادرش و همين طور نقل 
مكان يكي ديگر از برادران ش��ان به مشهد االن در 
تهران كمتر كسي است كه بتواند اطالعاتي از شهيد 
جهانبين داشته باشد. واقعاً هم در اين 36 سالي كه 
از شهادتش مي گذرد، هيچ كدام از رسانه ها يادي 

از ايشان نكرده اند. 
گويا شما از کودکي سرپرستي شهيد را 

برعهده داشتيد؟
نمي ش��ود گفت سرپرس��تي او را برعهده داشتم. 
مادرش��وهرم مرحومه زهرا نانكلي چون س��ن و 
سالي از ايشان گذش��ته بود، در فقدان همسرش 
نمي توانست به تنهايي از پس تربيت آقامجيد برآيد. 
مجيد پسر خيلي خوبي بود اما شيطنت داشت و 
مادرش او را به ما سپرد تا مراقب درس و تحصيلش 
باشيم. بنابراين از هفت، هشت سالگي من و مرحوم 
همس��رم از آقامجيد مراقبت مي كرديم. حتي در 
مقطعي كه همس��رم به دليل ش��غل نظامي اش 
مأموريت گرفت ش��يراز برود، آقامجي��د را همراه 

خودمان يك سال به شيراز برديم. 
پس به نوعي حكم مادرش را داشتيد؟

من خودم سن و سال كمي داشتم كه عروس اين 
خانواده شدم. شايد هشت يا 9 س��ال از آقامجيد 
بزرگ تر بودم. ما يك رابطه خواهر، برادري داشتيم 
تا مادر و فرزندي. ولي همان طور كه ش��ما گفتيد 
چون از كودكي  تر و خشكش كردم، خيلي دوستش 
داش��تم. مجيد هم واقعاً انس��ان قدرشناسي بود. 

بزرگتر كه شد، هواي من را داشت و سعي مي كرد 
كارهايي كه در حقش كرده بودم را جبران كند. 

شهيد جهانبين چطور اخالقي داشت، من 
از همرزمانش شنيدم که مرام و مسلكي 

لوطي داشت؟
آقامجيد يك بچه سر به زير و مهربان بود. آزارش به 
هيچ كس نمي رسيد اما خب روحيات خاصي هم 
داشت. از همان بچگي طوري راه مي رفت كه انگار 
هندوانه زير بغل دارد. يا لحن حرف هايش بامزه بود. 
مثاًل يكي از برادره��اي من خلبان هلي كوپتر بود. 
آقا مجيد گاهي به شوخي مي گفت: چيه اين قدر 
پز داداشت رو مي دي؟! خب گاري هوايي مي رونه 
ديگه... يك چنين اصطالحاتي داش��ت. اما من به 
ياد ندارم كه بخواهد براي كس��ي گردنكشي كند. 
برعكس خيلي هم سر به زير و مردم دار بود. مي توانم 
بگويم يك جوان مؤمن و مذهبي هم بود. نمازهاي 
بااخالصي مي خواند كه نظيرش را نديده ام. خصوصاً 
در قنوت هاي��ش معنويتي موج مي زد ك��ه آدم را 

مجذوب مي كرد. 
به نظر ش�ما چه چيزي باعث ش�ده بود 
يك جوان جنوب ش�هري با خصوصيت 
لوطي مآبان�ه چنين اعتق�ادات مذهبي 

داشته باشد؟
آقامجيد در يك خانواده اصيل و مذهبي متولد شده 
بود. همين االن اگر ش��ما به محله قديمي شان در 
چهارراه قصر برويد و همسايه هاي قديمي را پيدا 
كنيد، همه شان از تعبد مرحوم محمد جان جهانبين 
پدر شوهرم حرف مي زنند. خيلي از در و همسايه 
مي گفتند كه ايشان بدون وضو حتي به آسمان نگاه 
نمي كرد. يا خيلي هاي شان صداي ناله ها و تضرع 
حاج محمد را در نماز شب هايي كه روي پشت بام 
مي خواند، ش��نيده اند. نتيجه اين تعبدها مي شود 
جواني مثل آقامجيد كه هنوز زمزمه قنوت هايش 

در گوشم طنين انداز است. 
همسر خود شما هم جانباز دفاع مقدس 

بود؟
بله مرح��وم عليرضا جهانبين چترب��از دوره اولي 
ارتش بود. ايشان هم يك فرد مذهبي و بسيار مؤمن 
بود كه در دوران طاغوت ب��ه جهت رفتارهايي كه 
از فرماندهانش مي بيند، خود را از ارتش بازخريد 
مي كند اما بعد از پيروزي انقالب و بنا به اعتقادي 
كه به نهضت اسالمي حضرت امام داشت، دوباره به 
ارتش بازمي گردد و به عنوان مربي چتربازي و همين 
طور يك نيروي رزمي خدمت مي كند. همس��رم 
چون تخصص هاي مختلفي داش��ت، گاهي براي 
آموزش پاس��دارهاي جوان به سپاه مأمور مي شد. 
ايشان در مقاطع مختلفي از دفاع مقدس در جبهه 
حضور داشت و چند بار هم مجروح شد اما هيچ وقت 
دنبال درصد جانبازي و اين طور مسائل نرفت. بعد از 
جنگ به خاطر عوارض شيميايي كليه هايش از كار 
افتاد. هر كسي هم مي گفت برو دنبال جانبازي ات، 
در پاسخ مي گفت من با خدا معامله كرده ام و قرار 
نيست سهم خواهي كنم. آقاعليرضا حدود 12 سال 
در بستر بيماري بود. كار به جايي رسيد كه يكي از 

كليه هايش را سوراخ كردند و از طريق يك شلنگ 
و كيسه بيرون روي داشت. اين شلنگ هر سه ماه 
يك بار براثر رسوب گرفتگي از كار مي افتاد و مجبور 
مي ش��ديم دوباره آقاعليرضا را به تي��غ جراحان 
بس��پاريم. بعد س��ه ماه ديگر مي گذشت و همين 
قضيه تكرار مي شد. نهايتاً سال 86 همسرم سكته 
مغزي كرد و درگذشت. بعد از فوت شان من پيگير 
مسئله جانبازي اش شدم و 25 درصد جانبازي اش 
محرز شد. مس��ئوالن بنياد به ما گفتند چرا با اين 
وضعيتي كه همسرتان داش��ت، در زمان حياتش 

اقدام نكرديد. 
ش�هيد جهانبين قبل از اينكه وارد سپاه 

شود، چه شغلي داشت؟
ايشان لوله كشي مي كرد و در كارهاي فني وارد بود. 
چون دست خير داشت به ديگران كمك مي كرد 
و خصوصاً اگر وس��يله اي براي همسايه ها تعمير 
مي كرد، پولي دريافت نمي كرد. آقامجيد روحيات 
خاصي داش��ت. مثاًل روي تش��ك نمي خوابيد و 
مي گفت ما از خاكيم و آخرش به خاك برمي گرديم. 
ساده زيست و ساده پوش بود. بعد از انقالب ايشان 
مدتي كميته اي ش��د و بعد هم به عضويت س��پاه 
درآمد. از آن زمان به بعد دائم در كردس��تان بود و 
بعد از شروع جنگ هم به جبهه سرپل ذهاب رفت. 
حضور در محيط جبهه خيلي در روحيه ش��هيد 

تأثيرگذار بود. يك جورهايي خاكي تر ش��ده بود. 
حتي يكي از خواهرهاي شان در آخرين ديداري كه 
با شهيد داشتيم مي گفت انگار همان داداش مجيد 

خودمان نيست. خيلي تغيير كرده بود. 
گويا شهيد جهانبين عضو گروه دستمال 

سرخ ها هم بود؟
من زياد از بحث رزمندگي آقا مجيد خبر نداشتم. 
خودش هم زياد بروز نمي داد كه چه كار مي كند. 
همين قدر مي دانم كه از قبِل ش��روع جنگ بارها 
به كردستان اعزام شد و همرزم شهيد وصالي بود. 
بعد از شروع جنگ هم كه با گروه شهيد وصالي به 
سرپل ذهاب مي رود و در تنگه حاجيان به شهادت 

مي رسد. 
چه خاط�ره اي از آقامجي�د در ذهن تان 

ماندگار شده است؟
يادم است بار آخري كه مي خواست برود، در هال 
خانه خوابيده بود. گفتم س��ردت مي ش��ود لحاف 
بدهم. طبق عادتي كه داشت نه آورد و گفت همين 
طور راحتم. در واقع مي خواس��ت خ��ودش را به 
سختي عادت بدهد. بعد از من خواست وقتي كه 
برادرش آقا عليرضا س��ركار مي رود، بيدارش كنم. 
مي خواست قبل از اعزام آخرين خداحافظي هايش 
را بكند. صبح رفتم بيدارش كنم و هرچه صدا زدم 
بلند نشد. با پا ضربه اي به پهلويش زدم و به شوخي 

گفتم مجيد مگر نمي خواس��تي با داداش عليرضا 
خداحافظي كني؟ گفت مگه س��رما گذاشت يك 
لحظه بخوابم! به هر ترتيب بلند شد و رفت دم در و 
قبل از اينكه برادرش با ماشين به اداره برود، سرش 
را از پنجره داخل كرد و گفت: داداش اگه همديگر 
را نديديم حالل كن. همسرم وقتي اين حرف مجيد 
را شنيد منقلب شد و از ماشين پياده شد. با مجيد 
خداحافظي گرمي كرد و گفت ان شاءاهلل مي روي و 
به سالمت برمي گردي. اما مجيد رفت و هرگز روي 

پاهايش بازنگشت. 
شهيد جهانبين در چه تاريخي به شهادت 

رسيد؟ 
ايش��ان روز 28 دي م��اه 1359 در منطقه تنگه 
حاجيان گيالنغرب به ش��هادت رسيد. تا آن زمان 
خيلي از دوستانش شهيد شده بودند و او هم آرزو 

داشت به قافله همرزمانش بپيوندد. 
از نحوه شهادتش اطالع داريد؟

همرزمان��ش مي گفتند ش��هيد جهانبين يك 
رزمنده واقعاً نترس و شجاع بود. در روز شهادتش 
هم براي ديده باني به خط مقدم مي رود و در همان 
حين گلوله خمپاره اي نزديكش منفجر مي شود. 
ايش��ان به اتفاق يكي ديگر از همرزمانش به نام 
عباس مقدم به شهادت مي رسد. همسرم بعدها 
تعريف مي كرد كه وقتي در س��ردخانه خواستم 
مجيد را بغل كنم، از پشت دستم به دل و جگرش 
خورد. گويا شدت انفجار خمپاره باعث شده بود 
پشت آقا مجيد متالشي شود و از پوست و گوشت 

چيزي نماند. 
واکنش شما به خبر ش�هادت ايشان چه 

بود؟ 
زمان ش��هادت آقامجيد، من بچه كوچك داشتم. 
يكجورهايي فكر مي كردم يك��ي از بچه هايم را از 
دست داده ام. احساسي كه در لحظه شنيدن خبر 
ش��هادتش داش��تم اين طور بود كه انگار درياي 
پرتالطمي يكدفعه خاموش شد. آقامجيد مثل دريا، 
پرجنب و جوش و خروشان بود. دريايي كه در روز 
28 دي ماه 59 در كربالي تنگه حاجيان، به آرامش 
رسيد. پيكر او دو روز بعد به تهران منتقل شد و در 
حلقه همرزمان و دوستانش تشييع و در قطعه 24 

بهشت زهرا به خاك سپرده شد. 

اولين گفت وگوي رسانه اي با يكي از اقوام شهيد مجيد جهانبين پس از گذشت 36 سال از شهادتش

درياي خروشاني كه به يكباره خاموش شد
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88498481ارتباط با ما

  عليرضا محمدي
مجيد جهانبين همان ش�هيدي اس�ت که تا مدت ها تصور مي کردم هيچ نش�اني از او وجود 
ندارد، جز خاطرات پراکنده اي که در ذهن همرزمانش باقي مانده است. عاقبت يكي از همين 
همرزمان گفت نام »مجيد جهانبين« را روي تابلوي خياباني در شرق تهران ديده است. به اين 
خيابان رفتم و از در و همسايه ها س�راغ خانواده جهانبين  را گرفتم. مي گفتند مدت هاست از 
اين محله رفته اند. نهايتاً يك نفر از اهالي خب�ر داد که باعروس خانواده جهانبين ارتباط دارد 
و حلقه اتصال ما با خانواده شهيد شد. روز بعد با زهرا فرغار همسر برادر شهيد تماس گرفتم. 
در فقدان پدر، مادر و برادر مجيد جهانبين، با عروس خانواده شان به گفت وگو پرداختم که از 
کودکي سرپرستي او را برعهده گرفته بود. داش مجيد از آن لوطي هاي بامرام و بامعرفت بود که 
هم خودش و هم برادرانش همگي در مسير پاسداري از انقالب اسالمي مرارت ها کشيده بودند. 

کت�اب »جرع�ه آخ�ر« اطالعات 
خ�وب و مفيدي را جه�ت معرفي 
زندگ�ي و روحيات ش�هيد ندرلو 
مي ده�د ول�ي قل�م نويس�نده 
گيرايي و جذابي�ت الزم را ندارد. 
جمالت خيلي س�اده و ب�ه دور از 
زيبايي شناس�ي هاي ادبي نوشته 
ش�ده و متن به لحاظ ف�رم ادبي و 
نگارش�ي ضعيف و س�هل اس�ت
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جدول سودوکو
ارقام 1تا 9 را طوری قرار دهيد که 
در هر رديف، ستون و مربع های 
کوچك سه در سه فقط يك بار 
به کار روند.
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حل جدول 3195

جدول 3196

همه ما انسان ها گاهی اوقات حس و حال خوبی نداریم و احساس خستگی  
و ناراحتی می کنیم که نمی توان گفت که به افسردگی مبتال شده ایم.اما در 
صورتی که این عالئم چندین روز ادامه داشته باشد امکان دارد که ما به این 
بیماری روانی دچار شده باشیم.افسردگی در نوجوانان در صورتی که درمان 
نشود می تواند مشکالت جدی تری را در آینده برای این افراد به وجود بیاورد. 
با توجه به گزارشاتی که در این زمینه وجود دارد  بیشتر افرادی که از این 

بیماری رنج می برند در رده سنی ۶ تا ۲۵ سال هستند.
افسردگی در جوانان یک بیماری جدی است و ممکن است که همه جنبه های 
زندگی نوجوان را تحت تاثیر خود قرار دهد.اما خوشبختانه باید بگوییم که این 
بیماری روانی قابل درمان است که خانواده نقش مهمی در درمان آنها دارد.

عشق، عالقه و راهنمایی های شما به نوجوانانی که به افسردگی مبتال شده اند 
کمک می کند تا بتوانند به این بیماری غلبه کنند.

دالیل به وجود آمدن افسردگی در نوجوانان
با توجوه به تحقیق ها و پژوهش هایی که در این زمینه وجود دارد افسردگی 
در نوجوانان علت خاصی ندارد و معموال در سنین نوجوانی نمایان می شود. 
عوامل بیولوژیکی، زیست محیطی،استعداد ژنتیکی و روانی از جمله مهم ترین 
عوامل  حال  همین  در  باشد.اما  می  نوجوانان  در  افسردگی  بروز  در  عوامل 
محیطی، طالق، از دست دادن، درگیری و دعوای خانوادگی و عدم حمایت 

عاطفی می تواند سبب بروز افسردگی شود.
ژنتیک

یکی از عوامل مهم در به وجود آمدن افسردگی بیماری های ژنتیکی می باشد. 
همچنین داشتن سابقه خانوادگی در این بیماری می تواند از دالیل افسردگی 

در نوجوانان باشد.
بی توجهی

از مهم ترین نیاز های اصلی در نوجوانان در این سن جذب محبت و توجه  
از سوی اطرافیان می باشد.این احتمال وجود دارد که نوجوانان به هر دلیلی 
مورد بی توجهی والدین و اطرافیان قرار بگیرند که خود این موارد می تواند در 

به وجود آمدن این بیماری روانی در نوجوان تاثیر گذار باشد.
آسیب های کودکی

نوجوان ممکن است که در زمانم کودکی یک واقعه ناگوار مانند سوء استفاده 
جنسی،سابقه از دست دادن عزیزان، بی مهری، سوء استفاده های عمومی و... 
را تجربه کرده باشد.این مسائل ممکن است که در دروان نوجوانی یاد آوری 

شود  و سبب بروز افسردگی در فرد شود.
هورمون ها

برخی از مشکالت هورمونی مانند کم کاری تیروئیذد  روی عملکرد هورمون 
ها تاثیر می گذارد و احتمال دارد که سبب بروز افسردگی در نوجون شود. اما 
این مشکل باید توسط پزشک پیگیری و درمان شود. یکی از موارد مهمی که 
وجود دارد این است که کنجکاوی  نوجوانان می تواند سبب گرایش آنها به 
مواد مخدر شود و مصرف این مواد هم می تواند روی هورمون ها تاثیر بگذارد 

و در نهایت موجب بروز افسردگی در نوجوانان شود.

نشانه های افسردگی در نوجوانان
افسردگی در نوجوانان به این شکل نیست که همیشه غمگین به نظر برسند.

چراکه عصبانیت، کالفگی و پریشانی از جمله مهم ترین عالئم و نشانه های 
نوجوانان  در  افسردگی  های  نشانه  و  عالئم  شود.اما  می  محسوب  افسردگی 

شامل موارد زیر است:
•    عصبانیت
•    ناراحتی

•    نداشتن انگیزه در انجام کارها
•    دوری کردن از دوستان و آشنایان

•    بی حوصلگی و بیقراری
•    عدم عملکرد مانسب در مدرسه

•    عدم تمرکز

•    کمبود انرژی و خستگی
•    فکر کردن به خودکشی و مرگ

•    درد بی دلیل
•    تغییر در عادت های خواب و خوراک

اما از دیگر عالئم افسردگی در نوجوانان می توان به موارد زیر هم اشاره کرد:

مشکالت در مدرسه
افسردگی سبب می شود که نوجوانان انرژی و تمرکز کافی نداشته باشند و 
همین مسئله سبب غیبت های زیاد،کالفه شدن از درس و نمره های پایین 
گذاشته  در  آموز  دانش  که  است  تشخیص  قابل  زمانی  عامل  شود.این  می 

عملکرد تحصیلی خیلی خوبی داشته باشد.
کمبود اعتماد به نفس

بیماری افسردگی می تواند باعث شود که فرد احساس زشت بودن، شکست 
خوردگی و خجالت زدگی و بی ارزشی کند که همه این موارد سبب می شود 

که نوجوانان دچار کمبود اعتماد به نفس شوند.
اعتیاد به موبایل

این احتمال وجود دارد که نوجوانان برای فرار از این مشکالت به دنبال راهی 
برای فرار باشند.ولی استفاده بیش از اندازه از اینترینت و تلفن های هوشمند  
تنها دامنه تنهایی این افراد را زیاد می کند و سبب می شود که افسردگی 

دراین افراد شدید تر از قبل شود.
فرار کردن

تعداد بسیار زیادی از نوجوانانی که به افسردگی مبتال هستند  از خانه فرار 
می کنند و یا تمایل دارند که از خانه فرار کنند  که این کار را بیشتر برای 

جلب توجه انجام می دهند.
جدا شدن از اطرافیان

افراد  با  ارتباط  برقراری  به  تمایلی  مبتال هستند  افسردگی  به  که  نوجوانانی 
مختلف را ندارند و تنها با چند نفر از دوستان خود ارتباط برقرار می کنند

بی توجهی
انجام دهند. مانند  این نوجوانان ممکن است که  که کار های خطرناکی را 
رانندگی بدون احتیاط و اینکه نسبت به سالمت جسمی خود بی توجه باشند.

مقابله با انتقاد
این نوجوانان در اکثر مواقع احساس بی ارزشی می کنند و همین عامل سبب 

می شود که انتقاد، شکست و طرد شدن برای آنها سخت باشد.

نوجوان افسرده
نوجوانی یکی از دوران حساس و سخت زندگی هر فردی می باشد. افسردگی 
آنان  بر  تواند  فکر می کنید می  آنچه که شما  از  بیشتر  نوجوانان خیلی  در 
از هر ۵ نوجوان حدودا یکی به افسردگی مبتال  صدمه بزند.با توجه به آمار 
می شود که در صورت تشخیص این بیماری در آنها باید سریعا تحت درمان 
قرار گیرند تا عالئم این بیماری شدید تر نشود و زندگی فرد را با مشکالت 

بیشتری رو به رو نسازد.
در این دوران عصبانیت، بدخلقی، طبیعی است ولی افسردگی چیزی متفاوت 
است. تاثیرات منفی افردگی در این دوران فرا تر از غم و ناراحتی می باشد.

این اختالل روانی می تواند سبب نابودی شخصیت نوجوان شود و همچنین 
باعث می شود که حس ناامیدی و عصبانیت و ناامیدی در آن به وجود بیاید.

دهنده  نشان  تواند  می  نوجوانان  خروشان  و  نادرست  رفتارهای  از  بسیاری 
افسردگی در آنها باشد.

والدین و اطرافیان نوجوان باید علت ناراحتی و درد او را تشخیص دهند و به 
او کمک کنند.اما انجام دادن اینکار ساده و آسان نیست. اما باید توجه کنید 
نوجوانان افسرده همیشه غمگین و ناراحت به نظر نمیرسند چراکه که از جمله 
مهم ترین عالئم افسردگی در نوجوانان عصبانیت،کالفگی و پریشانی می باشد.

والدین چه کمکی می توانند انجام دهند؟
است. درمان  قابل  که  است  روانی  اختالالت  از  یکی  نوجوانان  در  افسردگی 

اولین اقدام برای درمان این است که متوجه وجود مشکل شوید. زمانی که 
عالئم افسردگی را مشاهده کرید بدون قضاوت، سعی بر برقراری ارتباط کنید.

اما برخی از نوجوانان هستند که دوست ندارند با والدین خود صحبت کنند.در 
صورت مشاهده چنین مواردی  باید مشکل را پیدا کنید و با نوجوان در مورد 
مشکلش صحبت کرده و آنها را کمک کنید.والدین می توانند یا شناسایی به 
موقع این اختالل روانی در فرزند خود به روانشناس متخصص مراجعه کنند تا 

وضعیت نوجوان بررسی شود و درمان مناسب برای او تجویز شود.

راه های درمان افسردگی در نوجوانان
افسردگی نوعی بیماری است که امروزه خیلی از افراد را درگیر کرده است و 
تفاوتی ندارد که فرد در چه سنی و شرایطی قرار داشته باشد انچه که مهم 
است درمان این بیماری است.افسردگی در نوجوانان و کودکان  بسیار شایع 
است  و باید توجه کنید که والدین به تنهایی نمی توانند از پس درمان این 
بیماری در  این  برای درمان  توان  برآیندبهترین راهی که می  روانی  بیماری 

نوجوانان انجام داد مراجعه به پزشک و یا مشاور متخصص است.
مهم  بسیار  موضوع  یک  نوجوانان  و  کودکان  در  افسردگی  درمان  جهت  در 
برنامه  نوجوانان و کودکان   برای  باشد طوریکه   »فعال سازی رفتاری« می 
هایی در نظر گرفته می شود  تا آنها را وادار به حرکت کند ولی انرژی زیاد 
از آنها نمیگیرد.مانند ترغیب کردن آنها به انجام کاری که ما بتوانیم با آنها 

همراهی کنیم  تا احساس تنهایی و خمودگی کمتری داشته باشد.
نوجوانان نسبت به قضاوت اطرافیان خود مقداری حساس  هستند و مدام خود 
را از نگاه افراد دیگر قضاوت می کند بنابراین در صورتی که با دیگران ارتباط 
برقرار کند احساس بهتری خواهد داشت.نوجوانان نسبت به روابط اجتماعی 
از ترس قضاوت دیگران  و  با دیگران دچار مشغولیت ذهنی می شوند  خود 
سعی می کنند که از جمع های اتجتماعی دور شوند و همین عامل باعث می 

شود که آنها افسرده شوند.

فکر کردن به اشتباهات
در اکثر مواقع این افراد خود را مورد قضاوت قرار می دهند و از ترس خطا 
همین  کنند.  اشتباه  کمتر  اینصورت  در  تا  میگیرند  فاصله  مردن  از  کردن 
دوری کردن از دیگران باعث می شود که آنها به افسردگی مبتال شوند. برای 
درمان افسردگی در نوجوانان باید به آنها کمک کنیم که مهارت های جدیدی 
از  اینصورت  در  تا  بردارند   گام  جدید  و  تازه  روابط  ایجاد  برای  یا  بیاموزند 

قضاوت و سرزنش دیگران دور بمانند.

یافتن افکار مسموم
زمانی که نوجوانان به افسردگی مبتال می شووند چندین بار اشتباه و تصمیم 
برای همیشه به خود نسبت می دهند  و به خود می  را  نادرست خودشان 
گویند »همیشه اشتباه می کنم و...«. در برخی از موارد هم که امتحان سخت 
بلکه می گوید من  بود  امتحان را سخت گرفته  استاد  بوده، نمی گویند که 
هوش و ذکاوت خوبی نداشتنم و نتوانستن امتحان خوبی داشته باشم.در واقع 
باید بگوییم که همین افکار مخرب است که باعث به وجود آمدن افسردگی 

می شود.

روش روان کاوانه برای درمان افسردگی
در این روش درمان برای اینکه علت افسردگی را بیابند به جستجوی و یافتن 
مشکالت کودکی می پردازند و روانشناسان با تحلیل رفتار دوران کودکی فرد 
ریشه افسردگی را در ناخودآگاه او می باید در بسیاری از مواقع نوجوانان به 
دلیل اینکه به افسردگی مبتال شده اند دچار افت تحصیلی هم می شوند و 
یا عملکرد او ضعیف می شود که سریعا باید به پزشک مراجعه کنند و تحت 

درمان قرار بگیرند.

در اخر:
در این قسمت باید بگوییم که عدم تعادل هورمون ها در بدن  و وجود استرس 
می تواند از عوامل مهم در آشفتگی نوجوانان باشد. اما این آشفتگی نباید به 
بی حوصلگی و بدبختی و یا زود رنجی منجر شود.افسردگی در جوانان  ممکن 
است مشکالت روحی را برای آنها به وجود بیاورد  که این مشکالت می تواند  
شامل مشکل در خوابیدن، غذا خوردن و خودآزاری باشد.توجه کنید که برای 
درمان افسردگی در آنها اید به پزشک مراجعه کنید و با روش هایی که پزشک 
به شما توصیه می کند می توانید درمان این بیماری را شروع کنید اما دانشتن 
علت به وجود آمدن افسردگی در درمان افسردگی نقش بسیار زیادی دارد.

امیدواریم که مطالب برای شما کاربران مفید بوده باشد.

افسردگی در نوجوانان 
علت، عالئم و بهترین روش های درمان آن

نتایج مطالعات نشان می دهد؛
سیگار الکترونیکی موجب بروز 

تپش نامنظم قلب می شود



دولت بین معترض و اغتشاشگر 
تفاوت قائل است 

دانشگاه ها بهترین جایگاه برای 
گفت وگو درباره رخدادهای اخیر است

صفحه )4(صفحه )4(

سخنگوی دولت در ادامه رویکرد عملی دولت در گفتگو با جوانان 
دانشجویی  تشکل های  دبیران  جمع  در  حضور  با  دانشجویان  و 
دانشگاه های شهر شیراز، دغدغه های آنان را شنید و ضمن پاسخ 
به سئواالت آنان تاکید کرد: دولت بین معترض و اغتشاشگر تفاوت 
قائل است. علی بهادری جهرمی که شنبه با هدف شرکت در برنامه 

تشییع شهدای حادثه تروریستی حرم مطهر حضرت....

و گفت وگو  بحث  برای  جایگاه  بهترین  را  دانشگاه  رئیس جمهور 
درباره رخدادهای اخیر و ارائه راهکار دانست و گفت: شرط مهم 
ابراهیم  سید  آیت اهلل  است.  مسائل  درست  فهم  گفت وگوها  این 
مراکز  را  کشور  سراسر  دانشگاه های  روسای  دیدار  در  رئیسی 
پرنشاط و پویایی دانست که با تولید علم و ارتقای توانمندی های 

علمی برای کشور قدرت تولید کرده و دشمنان ایران را....
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کم کاری مدیران در شرایط کنونی 
پذیرفتنی نیست 

افسردگی در نوجوانان 
علت، عالئم 

و بهترین روش های
 درمان آن

هندبال کهگیلویه
پیشتاز 

در کسب مقام های کشوری 
زاگرس  دیار  در  هندبال  قدرتی  و  محبوب  ورزش 
بویراحمد طی  و  آفتاب کهگیلویه  و  برف  سرزمین 
سالیان اخیر روند روبه رشدی داشته و این استان 
پیاپی  های  قهرمانی  و  برتر  های  عنوان  کسب  با 
برای  وقتی  است.  بوده  پیشتاز  همواره  کشور  در 
ردیف  در  جهان  در  هندبال  ورزش  بار  نخستین 
ورزش های رسمی قرار گرفت کسی چه می دانست 
بعد در کوچه پس کوچه های شهرهای  یک قرن 
کهگیلویه  نیافته   توسعه  و  محروم  استان  مختلف 

وبویراحمد بخصوص شهر ...

 رییس مجلس شورای اسالمی با بیان اینکه 
جنایت شیراز ثابت کرد دشمنان برای تجزیه 
این  داشت:  اظهار  کرده اند،  کمین  کشور 
دشمن  که  کرد  اتمام حجت  همه  با  جنایت 
درصدد است امنیت کشور را بر هم بزند و باید 

افراد موثر راه خود را از دشمنان جدا کنند.
دستور  از  پیش  نطق  در  قالیباف  محمدباقر 
مجلس  آبان-   -۸ یکشنبه  روز  علنی  جلسه 
شورای اسالمی با گرامیداشت سالگرد شهادت 
نوجوان بسیجی حسین فهمیده گفت: جنایت 
تروریستی در حرم حضرت احمد بن موسی) 
جمعی  شدن  کشته  به  منجر  که  شاهچراغ( 
شهر  و  فارس  استان  مظلوم  هموطنان  از 
شیراز شد، به مردم شهید پرور ایران اسالمی 
تسلیت می گویم و از خداوند برای مصدومان 

این حادثه شفای عاجل مسئلت دارم.
رییس مجلس با قدردانی از حضور کم نظیر 
مردم استان فارس در مراسم تشییع شهدای 
که  همانطور  افزود:  تروریستی  حادثه  این 
و  قاطع  اقدام  فرمودند،  انقالب  معظم  رهبر 
خردمندانه درباره سررشته این فجایع ضروری 
است و انشاء اهلل مردم شاهد اقدامات متقابل 

درباره این جنایات خواهند بود.
وی تاکید کرد: رژیم صهیونیستی و مرتجعین 
نقاب  پشت  نمی توانند  که  بدانند  منطقه 
مخفی  نشین  لندن  تلویزیون های  و  داعش 
شوند و باید پاسخگوی خون های ریخته شده 
که  کرد  ثابت  جنایت  این  باشند؛  ایران  در 
کشور،  زدن  برهم  برای  عزیز  ایران  دشمنان 
اختالل در زندگی روزمره مردم و ایجاد جنگ 
کمین  کشور  تجزیه  و  درشهرها  درگیری  و 

کردند ودر حال شکار فرصت ها هستند.
قالیباف یادآور شد: این جنایات با همه اتمام 
تا  است  کرده  اراده  دشمن  که  کرد  حجت 
امنیت کشور را برهم بزند و لذا از امروز باید 
راه  صراحت  به  موثرین  و  فکر  عرصه  فعاالن 
خود را از خشونت طلبان و جنایتکاران جدا 
کرد:  تصریح  همچنین  مجلس  رییس  کنند. 
اقدامات تروریستی دشمنان ایران نباید سبب 
بهانه ای برای نادیده گرفتن اعتراضات جمعی 

از مردم شود....

در  مدیران  برخی  کاری  کم  گفت:  گچساران  فرماندار 
شرایط کنونی پذیرفتنی نیست و برطرف کردن مسائل 
و مشکالت مردم این شهریتان باید سرلوحه کار مدیران 
نشست  در  یکشنبه  روز  دیهیم خوب   روانبخش  باشد. 
شورای اداری گچساران با اشاره به عملکرد ضعیف برخی 
افزود: خدمات  این شهرستان  اجرایی   از دستگاه های 
شهرستان  این  در  اجرایی  های  دستگاه  برخی  دهی 
این  در  درمانی   فضای  هرچه  متاسفانه  است  ضعیف 
می  انجام  کمتری  درمانی  کادر  شود  بیشتر  شهرستان 
شود. وی ادامه داد:  شبکه بهداشت و درمان گچساران ، 

دستگاه های خدمات رسان از جمله برق و آب ....

فرماندار گچساران تاکید کرد:

2

2

2 4

رئیس پدافند غیر عامل کشور در یاسوج گفت:

 ۱۲۰ حمله سایبری 
به زیرساختها کشور 

 در ۱5 روز 

۳۰ درصد منابع ذخیره آب 
مناطق عشایری گچساران 

نیاز به مرمت دارد

جنایت شیراز 
 با همه اتمام حجت کرد 

2

2

استاندار کهگیلویه و بویراحمد؛

حضور مردم دشمن 
را نا امید می کند 

3

معاون امور مجلس رئیس جمهور با تأکید بر ضرورت و اهمیت 
پاسخ به شبهه ها و ابهامات ذهنی جوانان و نوجوانان و آشنایی 
نوجوان  و  جوان  نسل  گفت:  کشورمان  معاصر  تاریخ  با  آنان 
قرار  دشمنان  سوء  تبلیغات  تاثیر  تحت  است  ممکن  اگرچه 
ذهنی  های  گره  چنانچه  و  ندارند  دشمنی  و  عناد  اما  بگیرند 

شان باز شود حرف حق را می پذیرند.
 سید محمد حسینی در جلسه ماهانه جامعه اسالمی مهندسین 
با تسلیت شهادت جمعی از زائران حرم مطهر شاهچراغ علیه 
السالم در اقدام تروریستی اظهار داشت: گروه های تروریستی و 
تکفیری که پیش از این نیز در حمله به مجلس شورای اسالمی 
و رژه نیروهای مسلح مردم عادی را به رگبار بسته بودند این 
بار نیز با چنین اقدامی ماهیت پلید و شیطانی خود را بیش از 

پیش نمایان کردند.
وی با تبیین و تشریح عوامل حوادث روزهای اخیر گفت: اتفاقات 
روزهای گذشته حلقه های به هم پیوسته ای هستند که در آن 
ضد انقالب و گروههای تروریستی و تکفیری بر اساس تقسیم 

کار کردند و ماموریت های خود را انجام می دهند.
معاون رئیس جمهور افزود: این گروهک ها برای انجام ماموریت 
و  قومیت ها  تا  ها  دانشگاه  از  مختلف  اقشار  سراغ  خود  های 
مذاهب رفته و از آنها در راستای نقشه های خود بهره برداری 

می کنند.
در  و  انداختند  راه  رسانه ای  سونامی  دشمنان  گفت:  حسینی 
تا  روانی  تبلیغات  از  گسترده ای  سناریوهای  مجازی  فضای 
ساخت انواع مواد منفجره و جنگ شهری را آموزش می دهند 
و تمام امکانات و تجربیات 4۰ سال گذشته را برای وارد کردن 
خسارت بیشتر به ایران اسالمی تجمیع کردند و در این راستا 

روی مباحث جنسیتی تمرکز بیشتری دارند.
معاون پارلمانی رئیس جمهور گفت: دشمنان همزمان در خارج 
و  ها  سفارتخانه  به  را  ای  گسترده  های  هجمه  نیز  کشور  از 
که  اند  داده  قرار  کار خود  در دستور  دیپلمات های کشورمان 

بی سابقه است.
حسینی تاکید کرد: دشمنان و بدخواهان ایران اسالمی برنامه 
ریزی گسترده و متنوعی را در ابعاد مختلف انجام داده و نمی 
خواهند آتشی که برافروخته اند خاموش شود لذا حتی با توسل 
به روشهای غیر انسانی و وحشیانه به ویژه کشته سازی و اعمال 

خشونت حداکثری که گوشه ای از آن را در شکنجه طلبه جوان 
شاهد بودیم، تالش می کنند با ایجاد رعب و وحشت اهداف 

پدیده خود را پیگیری کنند.
معاون رئیس جمهور گفت: عوامل رسانه ای اغتشاشگران عمدتاً 
با استفاده از فضای مجازی اخبار را به گونه ای بزرگنمایی می 
کنند که تعداد شان زیاد به نظر بیاید تا به این وسیله بتواند 
با ایجاد فضای رعب و وحشت افراد زیادی را تحت تاثیر قرار 

دهند.
حسینی گفت: دشمنان لشکر سایبری را سازماندهی کرده و 
با تولید اخبار و کلیپ های مختلف به دنبال ایجاد تردید در 
اذهان عمومی هستند آنان با شگردهای روانی حتی در مسائل 
بدیهی و واقعی نیز ابهام ایجاد می کنند، همچنان که در زمان 
دانشمندان هسته ای کشورمان  از  علیمحمدی  شهادت شهید 
توسط صهیونیست ها نیز شاهد اینگونه فضاسازی های کاذب 
بودیم و شهادت علیمحمدی را وقیحانه می خواستند به نظام 

نسبت دهند.
معاون رئیس جمهور با اشاره به ضعیف بودن سطح سواد رسانه 
اظهار  و مسئوالن  مدیران  از  برخی  نزد  و حتی  در کشور  ای 
داشت: امروز در حوزه جهاد تبیین وظیفه داریم قبل از هر چیز 
شگرد ها و ترفندهای رسانه ای و تبلیغی دشمنان را برای افکار 
با آن را آموزش  عمومی روشن کنیم و سپس راههای مقابله 

دهیم.
با  خبرنگاران  از  معدودی  گیری  ارتباط  به  اشاره  با  حسینی 
رسانه های ضدانقالب و فارسی زبان اظهار داشت: سرویس های 
اطالعاتی دشمنان با ترفندهای مختلف معدودی از خبرنگاران 
داخل کشور را به بهانه حضور در جشنواره ها و نمایشگاه های 
خبری و تصویری جذب کرده و آنها را تحت آموزش قرار می 

دهند و در مواقع حساس آن را به کار می گیرند.
شبکه  اخیر  حوادث  در  گفت:  جمهور  رئیس  پارلمانی  معاون 
های تلویزیونی خارج از کشور و نیز شبکه های اطالع رسانی 
مجازی حتی قوانین و مقررات خود را در عدم تبلیغ خشونت و 
ساخت سالح کنار گذاشته و تمام ظرفیت خود را حتی با ایجاد 
حساب های جعلی برای گسترش دامنه اعتراض به کار گرفتند 

تا عده زیادی را تحت تاثیر قرار دهند.
ایجاد شده در یک سال اخیر بین  وی همگرایی و هماهنگی 

قوای سه گانه و ارکان نظام در راستای پیشرفت و آبادانی و گره 
گشایی از مشکالت مردم را از عوامل عصبانیت دشمنان دانست 
انقالبی و جهادی  با روحیه  و گفت: دولت در یکسال گذشته 
در صحنه بوده و همه ظرفیت ها و امکانات کشور را در مسیر 
جبران کمبود ها و رفع مشکالت مردم به منظور افزایش اعتماد 
راستا  این  در  و  است  گرفته  کار  به  نظام  اجتماعی  و سرمایه 
شاهد رشد اقتصادی، افزایش سرمایه گذاری خارجی، توسعه 
همسایه  کشورهای  با  روابط  تحکیم  و  تقویت  و  گردشگری 
هراس  قوی  ایران  ایجاد  از  دشمنان  که  آنجایی  از  و  هستیم 

دارند، تالش می کنند در این مسیر توقف ایجاد کنند.
معاون رئیس جمهور گفت: دشمنان می خواهند حرکت توسعه 
در  اما  شود  متوقف  مردم  مشکالت  رفع  و  کشور  پیشرفت  و 
دولت مردمی تاکید شده که نباید هیچ گونه تعلل و کوتاهی در 

رسیدگی به امور مردم ایجاد شود.
معاون رئیس جمهور گفت: از ابتدای آغاز نهضت اسالمی، عده 
اینکه اساس کشور بر مبنای اسالم باشد مخالف بودند  از  ای 
اسالمی  تفکر  با  نیز  اسالمی  انقالب  از  و در طول دوران پس 
عدم  و  مخالفت  مختلف  های  شیوه  به  و  نداشتند  همراهی 
همراهی خود را نشان می دادند، همچنان که وقتی مقام معظم 
رهبری از تهاجم و ناتوی فرهنگی سخن می گفت این عده در 

مقابل آن شعار تساهل و تسامح را عنوان می کردند.
حسینی افزود: حامیان تفکر لیبرالی در دوره تصدی خود امور 
را  هایی  انگاری  سهل  و  کردند  تعطیل  را  پرورشی  و  تربیتی 
اگر  بی تردید  گرفتند،  بکار  آموزشی  نیروهای  از  استفاده  در 
 ، کودکان  اندیشه  و  فکر  با  که  معلمان  و  اساتید  گزینش  در 
نوجوانان و جوانان سرکار دارند دقت الزم انجام نشود، آسیب 

فراوانی به فرزندانمان وارد خواهد شد.
با  گذشته  سال  یک  در  دشمنان  گفت:  رئیس جمهور  معاون 
خبرسازی های دروغین به دنبال دلسرد کردن و ایجاد ناامیدی 
در بین مردم هستند اما در مقابل دولت مصمم است با کاهش 
فاصله طبقاتی، مقابله با رانت و فساد و تخلف و گسترش عدالت 
ورزی اعتماد مردم را که در هشت سال گذشته آسیب دیده، 

تقویت کند.
حسینی وجود قانون جامع در حوزه فضای مجازی را ضروری 
دانست و گفت: هیچکس به دنبال ایجاد محدودیت در کسب 
و کار مردم نیست اما رسانه و شبکه اجتماعی که در کشوری 
فعالیت می کند باید تابع ضوابط و مقرراتی بوده و در مقابل 
عملکرد خود پاسخگو باشد. امروز در کشورهای غربی اگر کسی 
در رسانه ها و فضای مجازی حرف نادرستی بزند بالفاصله مورد 
مواخذه و محاکمه قرار می گیرد اما در ایران برخی از چهره 
های موثر سیاسی و هنری مواضع و مطالب دروغ را به راحتی 

و بدون تحقیق بیان می کنند.
وی در ادامه جلسه و در پاسخ به سوالت حاضرین در خصوص 
دغدغه تعدادی از اعضای جامعه اسالمی مهندسین در خصوص 
اظهار  سابق  دولت  مدیران  از  شماری  جابجایی  و  تغییر  عدم 
داشت: دولت با روحیه جهادی و انقالبی در عرصه های مختلف 
مشغول فعالیت بی وقفه است و ضرورت دارد اگر مدیرانی از 

چنین روحیه ای برخوردار نیستند جابجا شوند.
معاون رئیس جمهور همچنین در پاسخ به گالیه و سوال مطرح 
شده در خصوص علت مماشات با اغتشاشگران گفت؛ نیروهای 
آسیبی  تا  گرفتند  کار  به  را  خویشتنداری  نهایت  انتظامی 
نشود  وارد  اند  آمده  صحنه  به  هیجان  روی  از  که  کسانی  به 
همچنین تالش دارد تا با همه اتمام حجت شود و در حقیقت 
با حلم، بردباری و تدبیر تالش شد تا دامنه آسیب و خسارت 

کاهش یابد.
افزایش  اعتماد سازی و  ابر پروژه دولت  تاکید کرد:   حسینی 
سرمایه اجتماعی است و دولت با گره گشایی از مشکالت مردم، 
ساده زیستی و سالمت نفس و برخورد با فساد و تخلف در این 
مسیر گام بر می دارد و با هر کسی که به دنبال سو استفاده 
انجام وظایف خود کوتاهی کند بدون رودربایستی  بوده و در 

برخورد می کند تا اعتماد مردم آسیب نبیند.
وی با اشاره به حادثه تروریستی شاهچراغ گفت: اینکه داعشی 
وارد می شود و جمعیت را به رگبار می بندد بسیار تلخ است. 
کسی که چنین جنایتی می کند بویی از انسانیت نبرده است. 
این حوادث به هم مرتبط است، بیش از 4۰ روز از اعتراضات 
گذشته و بایدن رسماً از اغتشاگران دفاع کرد، سران گروهک ها 
و منافقین هم علنا مسئولیت برخی خراب کاری ها را به عهده 

گرفتند، لذا از اینجا راه مردم از اغتشاشگران جدا شده است.
معاون پارلمانی رییس جمهور ادامه داد: در حال حاضر دشمن 
روش  حداکثری  خشونت  است.  حداکثری  خشونت  دنبال  به 
و  سازی  کشته  سناریوهای  دنبال  آنها  است،  ها  صهیونیست 
فاطمه  امثال  البته  هستند.  تخریب  و  ترور  نمایی،  مظلوم 
دست  مسائل  این  در  فراری  و  مزدور  عناصر  و  جو  حقیقت 
داشتند تا برای اجرای توطئه های خود برای مقابله با عظمت 

مردم ایران از آنها یارگیری کنند.
وی خاطر نشان کرد: متاسفانه در دوران کرونا مساجد، محافل 
مذهبی ، فعالیت های تربیتی و پرورشی مدارس و حرکت های 
از طرفی  تعطیل شدند،  اربعین  و  نور  راهیان  مانند  اثرگذاری 
مجازی  فضای  در  جوانان  و  شدند  تعطیل  دانشگاه ها  فعالیت 
حضور فعال داشتند، فضایی که ما در آن ضعف داریم و لشکر 

سایبری دشمن بسیار با قدرت در آنجا ورود کرده است.

معاون پارلمانی رییس جمهور:

باید گره های ذهنی جوانان و نوجوانان را 
باز کنیم

امام علی علیه السالم
ال تَتَِّكَل في اُموِرِك َعلی َكسالَن .

در كارهایت، بر تنبل ها تكیه مكن . 
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وزارت بهداشت اعالم کرد؛
تغذیه مبتالیان به آنفلوانزا 

چگونه باشد
وزارت  جامعه  تغذیه  بهبود  دفتر  اعالم  بر  بنا 
آنفلوانزا  از  پیشگیری  راه  بهترین  بهداشت، 
گرم  لباس  پوشیدن  مرتب دست ها،  شسستن 

و استفاده از ماسک در اماکن عمومی است.
 دفتر بهبود تغذیه جامعه وزارت بهداشت اعالم 
بیماری های  شیوع  سرما  فصل  شروع  با  کرد: 
ویروسی شایع می شود که شناخته شده ترین 
آن آنفلوانزا است که متأسفانه در کشور ما هم 
با آغاز فصل پاییز این بیماری به صورت اپیدمی 
در گروه های سنی مختلف به خصوص کودکان 
درآمده است. بهترین راه پیشگیری از آنفلوانزا 
شسستن مرتب دست ها، پوشیدن لباس گرم و 
استفاده از ماسک در اماکن عمومی است. اگر 
بهبودی هرچه  برای  بیماری شدید  این  دچار 
سریع تر این بیماری استراحت، خواب و تغذیه 
نقش بسیار مهمی دارد که در صورت رعایت 
این  سریع تر  می توانید  تغذیه ای  توصیه های 

بیماری را پشت سر بگذارید.

زیاد آب بخورید
به دلیل تعریق و تب، بدن با کم آبی مواجهه 
به  را  بهبودی  می تواند  امر  این  که  می شود 
تعویق بیندازد. بنابراین در این دوران مایعات 
همچون آب ولرم، دمنوش زنجبیل و آویشن، 
آب ولرم با عسل و لیموترش و آبمیوه ها طبیعی 
همچون آب سیب، آب پرتقال و لیمو شیرین 
کنید  توجه  البته  کنید.  مصرف  هویج  آب  و 
دمنوش  از  هستید  خون  پرفشاری  دچار  اگر 

زنجبیل خودداری کنید.

خوردن غذای مقوی
بهترین غذاها در این شرایط سوپ به خصوص 
سوپ مرغ و گوشت است. سوپ مرغ به طور 
به عنوان یک غذای مناسب در هنگام  سنتی 
بیماری در نظر گرفته می شود. آب سوپ منبع 
خوبی از مایعات و الکترولیت ها برای جلوگیری 
از هیدراتاسیون است. مرغ پروتئین و روی بدن 
شما را تأمین می کند. همچنین دارای ویتامین 
A به دلیل وجود هویج و ویتامین C به دلیل 
وجود کرفس و پیاز و است . توصیه می شود از 
لیموی تازه یا نارنج به مقدار کم هم در سوپ 

خود استفاده کنید.

C و A مصرف ویتامین
 A و C میوه و سبزیجات منبع غنی ویتامین
است. این ویتامین یک ماده مغذی برای تقویت 
سیستم ایمنی به ویژه در هنگام بیماری است. 
لیمو شیرین، پرتقال، شلغم، کدو حلوایی و لبو 
را در برنامه غذایی روزانه خود قرار دهید. در 
ی  نوشیدنی ها  و  الکل  مصرف  از  دوران  این 
نوشابه  و  نسکافه  و  قهوه  مثل  کافئین  حاوی 
دیورتیک  نوشیدنی ها  نوع  این  کنید.  پرهیز 
و  شده  شما  بدن  آبی  کم  به  منجر  و  بوده 
می تواند شرایط شما را بدتر کند و دوره نقاهت 

بیماری را افزایش دهند.

خوردن صبحانه و مصرف پروتئین
مواد  باید  ایمنی  سیستم  تضعیف  دلیل  به 
ایمنی  سیستم  تقویت  منظور  به  پروتئینی 
مصرف کنید. تخم مرغ آبپز، عدسی و پنیر با 
مغزیجاتی مثل بادام، گردو انتخاب های خوبی 
برای این وعده هستند. اگر اشتها ندارید که سه 
وعد غذایی را میل کنید حتماً تعداد وعده های 
غذایی را زیاد مثاًل به ۶ تا ۷ وعده ولی با حجم 

کم مصرف کنید.

عسل را فراموش نکنید
های  باکتریال  آنتی  وجود  دلیل  به  عسل 
طبیعی می تواند یک ماده غذایی مناسب برای 
این دوران شما باشد. اگر دچار سرفه هستید 
و  صنعتی  غذاهای  و  ادویه ها  شیر،  مصرف  از 

کنسروی خودداری کنید.

مکمل ویتامین D مصرف کنید
دفتر بهبود تغذیه جامعه وزارت بهداشت اعالم 
کاهش  در  مهمی  نقش  دی  ویتامین  کرد: 
التهاب در بدن دارد. بهتر است در زمان شروع 
بیماری یک پرل ۵۰ هزار واحدی ویتامین دی 
افراد  همه  باشید  داشته  یاد  به  کنید.  مصرف 
باید ماهانه یک پرل ۵۰ هزار  باالی ۱۲ سال 
واحدی ویتامین دی مصرف کنند. همچنین از 
استفاده کنید. مکمل روی منجر  مکمل روی 
می شود  بهبودی  تسریع  و  التهاب  کاهش  به 
لذا توصیه می شود روزانه تا بهبودی کامل یک 

عدد مکمل روی مصرف کنید.

آیت اهلل رئیسی :

دانشگاه ها بهترین جایگاه برای گفت وگو 
درباره رخدادهای اخیر و ارائه راهکار هستند

رئیس جمهور دانشگاه را بهترین جایگاه برای بحث و گفت وگو 
شرط  گفت:  و  دانست  راهکار  ارائه  و  اخیر  رخدادهای  درباره 
سید  آیت اهلل  است.  مسائل  درست  فهم  گفت وگوها  این  مهم 
کشور  سراسر  دانشگاه های  روسای  دیدار  در  رئیسی  ابراهیم 
ارتقای  و  علم  تولید  با  که  دانست  پویایی  و  پرنشاط  مراکز  را 
توانمندی های علمی برای کشور قدرت تولید کرده و دشمنان 
ایران را ناکام گذاشته اند.رئیس جمهور علم و دانش را مهمترین 
پیشرفت،  مسیر  کننده  هموار  و  انسان  نجات  و  هدایت  ابزار 
و  حرمت  افزود:  و  دانست  سعادت  به  انسان  رسیدن  و  تعالی 
قداست دانشگاه هم به همین علت است پس بر روسا، اساتید، 
دانشگاهی  و  علمی  جامعه  ارکان  و  اجزا  همه  و  دانشجویان 
است که محور اصلی تالش خود را به حفظ و ارتقای روحیه 
تولید علم و دانش در دانشگاه ها معطوف کنند.آیت اهلل رئیسی 
فضای  الزامات  از  را  بودن  ادامه صحبت های خود سیاسی  در 
یعنی  دانشگاه  بودن  سیاسی  کرد:  تاکید  و  دانست  دانشگاه 
اینکه دانشگاه باید بیشتر و بهتر از هر بخش دیگری جامعه و 
نیازهای آن را بشناسد و برای خدمت به مردم اولویت هایش را 
با نظام مسائل کشور منطبق کند.رئیس جمهور گریزی هم به 
رخدادهای روزهای اخیر کشور و از جمله در دانشگاه ها زد و 
دانشگاه را بهترین جایگاه برای بحث و گفتگو درباره رخدادهای 
گفتگوها  این  مهم  افزود: شرط  و  دانست  راهکار  ارائه  و  اخیر 
نشده  تحلیل  خوبی  به  مسائل  اگر  است؛  مسائل  درست  فهم 
یا تحلیل ها بیش از آنکه از حقیقت نشات گرفته باشند، تحت 
باشند،  مجازی  و  رسانه ای  جوسازی های  و  فضاسازی ها  تاثیر 
راهکارهای ارائه شده راه به خطا خواهند برد.رئیس جمهور با 
تکرار این نکته مهم که جنگ امروز، جنگ روایت ها است، بر 
اهمیت تبیین روایت درست و صادق تاکید کرد و گفت: دشمن 
صنعتی،  علمی،  فعالیت های  تا  بود  کرده  بسیاری  تالش  که 
تولیدی و خدماتی در کشور متوقف و ارتباطات ایران با دیگر 
کشورها قطع شود، وقتی در عمل خود را ناکام دید شروع به 

توطئه و کارشکنی کرد.
رئیس مرکز ارتباطات مردمی ریاست جمهوری:

حق جوان و نوجوان ما سوال کردن
 و اطالع داشتن از اوضاع کشور است

حق  گفت:  جمهوری  ریاست  مردمی  ارتباطات  مرکز  رئیس 
اوضاع  از  داشتن  اطالع  و  کردن  سوال  ما  نوجوان  و  جوان 
این  دولت  اصلی  برنامه های  و  تکالیف  از  یکی  و  است  کشور 
است که پاسخگوی مطالبات دانش آموزان باشد.حجت االسالم 
والمسلمین احمد صالحی رئیس مرکز ارتباطات مردمی ریاست 
مسابقات  در  تهرانی  برگزیده  دانش آموزان  در جمع  جمهوری 
سراسری گفت: حق جوان و نوجوان ما سوال کردن و اطالع 
تکالیف  از  یکی  کرد:  تاکید  است.وی  کشور  اوضاع  از  داشتن 
مطالبات  پاسخگوی  که  است  این  دولت  اصلی  برنامه های  و 
ریاست  مردمی  ارتباطات  مرکز  باشد.رئیس  دانش آموزان 
طراحی  برای  ویژه ای  بودجه  اختصاص  داد:  ادامه  جمهوری 
به منظور  مسابقات و جشنواره های مختلف فرهنگی و هنری 
ایجاد انگیزه و نشاط در بین دانش آموزان را از مقامات وزارت 
آموزش و پروش پیگیری خواهیم کرد.صالحی یادآور شد: دولت 
سیزدهم تالش دارد که ظرفیت استفاده از نگاه نسل جوان و 
نوجوانان را در کشور ارتقا دهد تا این موضوع نقطه عطفی برای 

ارتقای حضور آنها در عرصه های مختلف باشد.

فاطمی امین می تواند مجددا رای اعتماد وکالی 
ملت را کسب کند

اسالمی  شورای  مجلس  کشور  داخلی  امور  کمیسیون  عضو 
امین  فاطمی  گفت:اگر  صمت  وزیر  استیضاح  طرح  مورد  در 
بتواند  و  باشد  داشته  وزرات صمت  برای  مطلوبی  های  برنامه 
رای  مجددا  تواند  می  کند  جلب  را  نمایندگان  رضایتمندی 
شلمزاری  حمزه  اهلل  قدرت  کند.  کسب  را  نمایندگان  اعتماد 
برنامه  نمایندگان  گفت:  صمت  وزیر  استیضاح  طرح  مورد  در 
ها و عملکرد  وزیر صمت را به صورت عمیق بررسی می کنند 
اگر فاطمی امین برنامه های مطلوبی برای وزرات صمت داشته 
باشد و بتواند رضایت نمایندگان را جلب کند، خواهد توانست 
مجددا رای اعتماد وکالی ملت را جلب کند. عضو کمیسیون 
برنامه  ارائه  و  عملکرد  تشریح  شوراها  و  کشور  داخلی  امور 
ارزیابی کرد  را مهم  استیضاح  بررسی  امین در جلسه  فاطمی 
و  بیان داشت: وزرات صنعت، معدن و تجارت  از تجمیع چند 
وزراتخانه  تشکیل شده و نقش مهمی در توسعه اقتصاد کشور 
حوزه  مشکالت  حل  برای  امین  فاطمی  های  برنامه  اگر  دارد 

صنعت مطلوب باشد می تواند نظر نمایندگان را جلب کند.
نماینده مردم اردل و فارسان با بیان اینکه وزرات صمت نقش 
بیان  دارد  کشور  در  زایی  اشتغال  و  تورم  کنترل  در  مهمی 
توان  نمی  صمت  وزیر  های  برنامه  سطحی  بررسی  داشت:با 
تاکید می  اما  اتخاذ کرد   استیضاح  مورد  در  تصمیم مطلوبی 
کنم که تشریح برنامه های وزیر صمت برای صنعت خودرو در 

جلسه استیضاح مهم است.

سالمت

جامعه

کاریکاتور

 دست درازی تروریست ها در سایه ی اغتشاش 

رئیس مجلس شورای اسالمی عنوان کرد:

جنایت در شیراز با همه اتمام حجت کرد

سخنگوی دولت تاکید کرد؛

دولت بین معترض و اغتشاشگر تفاوت قائل است

دبیر کل جامعه مهندسین  عنوان کرد؛

آرمانهای انقالب اسالمی را با ادبیات نسل امروز تبیین کنیم

 رییس مجلس شورای اسالمی با بیان اینکه 
جنایت شیراز ثابت کرد دشمنان برای تجزیه 
این  داشت:  اظهار  کرده اند،  کمین  کشور 
که دشمن  کرد  اتمام حجت  با همه  جنایت 
و  بزند  هم  بر  را  کشور  امنیت  است  درصدد 
جدا  دشمنان  از  را  خود  راه  موثر  افراد  باید 

کنند.
دستور  از  پیش  نطق  در  قالیباف  محمدباقر 
مجلس  آبان-   -۸ یکشنبه  روز  علنی  جلسه 
شورای اسالمی با گرامیداشت سالگرد شهادت 
نوجوان بسیجی حسین فهمیده گفت: جنایت 
تروریستی در حرم حضرت احمد بن موسی) 
جمعی  شدن  کشته  به  منجر  که  شاهچراغ( 
شهر  و  فارس  استان  مظلوم  هموطنان  از 
شیراز شد، به مردم شهید پرور ایران اسالمی 
تسلیت می گویم و از خداوند برای مصدومان 

این حادثه شفای عاجل مسئلت دارم.
رییس مجلس با قدردانی از حضور کم نظیر 
مردم استان فارس در مراسم تشییع شهدای 
که  همانطور  افزود:  تروریستی  حادثه  این 
قاطع  اقدام  فرمودند،  انقالب  معظم  رهبر 
فجایع  این  سررشته  درباره  خردمندانه  و 
ضروری است و انشاء اهلل مردم شاهد اقدامات 

متقابل درباره این جنایات خواهند بود.
وی تاکید کرد: رژیم صهیونیستی و مرتجعین 
نقاب  پشت  نمی توانند  که  بدانند  منطقه 
مخفی  نشین  لندن  تلویزیون های  و  داعش 
شوند و باید پاسخگوی خون های ریخته شده 
که  کرد  ثابت  جنایت  این  باشند؛  ایران  در 
کشور،  زدن  برهم  برای  عزیز  ایران  دشمنان 
اختالل در زندگی روزمره مردم و ایجاد جنگ 
کمین  کشور  تجزیه  و  درشهرها  درگیری  و 

کردند ودر حال شکار فرصت ها هستند.
قالیباف یادآور شد: این جنایات با همه اتمام 
تا  است  کرده  اراده  دشمن  که  کرد  حجت 
امنیت کشور را برهم بزند و لذا از امروز باید 
راه  به صراحت  موثرین  و  فکر  عرصه  فعاالن 
خود را از خشونت طلبان و جنایتکاران جدا 

کنند.

رییس مجلس همچنین تصریح کرد: اقدامات 
تروریستی دشمنان ایران نباید سبب بهانه ای 
برای نادیده گرفتن اعتراضات جمعی از مردم 

شود.
و  سیاسی  گروه های  اگر  کرد:  تاکید  وی 
ابتدا،  از  اجتماعی  و  فرهنگی  نقش آفریناِن 
مانع از تبدیل شدن اعتراِض اصالح خواهانه به 
اعتراِض خشونت طلبانه می شدند  و  اغتشاش 
و هماننِد عموم مردم عمل کرده و راه خود 
دشمِن  می کردند،  جدا  خشونت طلبی  از  را 
ایجاد  فرصت  از  نمی توانست  ایران  جنایتکار 

شده به ضرر مردم سوء استفاده کند.
رییس مجلس شورای اسالمی اضافه کرد: ما 
تنها درست و عامل پیشرفت  نه  را،  اعتراض 
تحرکاِت  این  معتقدیم  بلکه  می دانیم  کشور 
اجتماعی به شرط مرزبندی با خشونت طلبان، 
تغییر  باعث  تجزیه طلبان  و  جنایتکاران 
شد،  خواهد  تصمیم گیری ها  و  سیاست ها 
دیدار  در  انقالب  معظم  رهبر  که  همانگونه 

دشمن،  با  آن  در  که  اعتراضی  کارگران،  با 
قرار  تایید  مورد  را  باشد  شده  مرزبندی 
شیوه،  این  بودن  موثر  مشخِص  مثال  دادند. 
بازنشستگان  و  معلمان  مطالباِت  اعتراضات 
نتایج  به  که  است  این  از  پیش  ماه های  در 

ملموسی رسید.
با  مرزبندی  اینکه  بر  تاکید  با  قالیباف 
ضرورِی  شرِط  براندازی،  و  خشونت طلبی 
نتیجه  در  محسوس  تغییِر  و  نتیجه  حصول 
کشور  سیاسی  نظام  گفت:  است،  اعتراضات 
بستِر  مردم،  اراده  بر  استواری  جهت  به  نیز 
تامین  برای  تغییر  و  اصالح  نوع  هر  قطعی 
منافع عمومی است البته بخشی از این تغییر 
چارچوب  در  حکمرانی  نظام  در  اصالح  نیز، 
نظام سیاسی جمهوری اسالمی است که باید 

به حکمرانی نو منجر شود.
تدبیِر  و  تشخیص  به  توجه  با  داد:  ادامه  وی 
در  عزیز  ایران  و هوشیار  مردم شریف  دقیِق 
با اعتراضاِت خشونت طلبانه،  همراهی نکردن 

به  رو  اغتشاشات  این  که  است  مشخص 
خاموشی می رود و به پایان می رسد؛ اما باید 
امنیت  برقراری  از  پس  که  داشت  نظر  در 
تدبیر  نباید  کشور  در  سراسری  آرامِش  و 
با  نکردن  همراهی  در  مردم  هوشمندی  و 
برای  بهانه ای  را  اغتشاشات  و  خشونت طلبی 

پرهیز در تغییر رویه ها قرار داد.
زمان،  آن  در  شد:  یادآور  مقننه  قوه  رییس 
نوبت مسئوالن کشور است که پاسخ بصیرت 
و  کارآمدسازی  در  الزم  اقدامات  با  را  مردم 
های  حوزه  در  ضعف  نقاِط  کردن  برطرف 
فرهنگی،  حکمرانی   ، اقتصادی  حکمرانی 
سیاسی  حکمرانی  و  اجتماعی  حکمرانی 

بدهند.
مردم  انشاءاهلل  کرد:  خاطرنشان  قالیباف 
همه  و  کامل  امنیت  شاهد  بزودی  عزیزمان 
جانبه در زندگی روزمره خود خواهند بود و 
قطعا ما مسئوالن نیز باید بتوانیم پاسخگوی 
این حمایت و بصیرِت مردم نجیب مان باشیم.

سخنگوی دولت در ادامه رویکرد عملی دولت 
حضور  با  دانشجویان  و  جوانان  با  گفتگو  در 
دانشجویی  تشکل های  دبیران  جمع  در 
آنان را  دانشگاه های شهر شیراز، دغدغه های 
شنید و ضمن پاسخ به سئواالت آنان تاکید 
کرد: دولت بین معترض و اغتشاشگر تفاوت 

قائل است.
هدف  با  شنبه  که  جهرمی  بهادری  علی 
حادثه  شهدای  تشییع  برنامه  در  شرکت 
شاهچراغ)ع(  حضرت  مطهر  حرم  تروریستی 
به شیراز سفر کرده بود، با حضور در دانشگاه 
شیراز، با حدود ۳۰ نفر از نمایندگان تشکل ها 
مستقر  دانشگاه های  دانشجویی  کانون های  و 

در شیراز، گفت و گو کرد.
سخنگوی دولت در این نشست که به مدت 
حدود ۲ ساعت و با حضور طیف های مختلف 
از دانشگاه های مختلف شهر شیراز  سیاسی 
برای  دانشجویان  به  توصیه  با  شد،  برگزار 
تاکید  ضمن  و  دولت  تحول  سند  مطالعه 
براینکه دولت سیزدهم با برنامه آمده و برنامه 
محرمانه هم ندارد، خاطرنشان کرد: در سند 
تحول، ۳۷ اولویت تعیین شده که یکی از آنها 

حکمرانی مردمی است.
وی اظهار داشت: راهبردهای رسیدن به این 
تاکید شده  اولویت ها مشخص شده است  و 
که در بعضی مسائل باید چرخش استراتژیک 

مد نظر باشد.
این سند دقیقا وظایف  وی خاطرنشان کرد: 

هر دستگاه را مشخص کرده است.

نظرات و  و  بهادری جهرمی، طرح دیدگاهها 
انتقادات نسبت به این برنامه و راهکارهای آن 
و خاطرنشان کرد که  دانست  پذیر  امکان  را 
به ویژه دانشجویان می توانند در  افراد   همه 
مورد مسائل و اولویت ها، راهکار ارائه دهند 
برنامه های  البته نسبت به عملیاتی شدن  و 

سند تحول، مطالبه گری داشته باشند.
سخنگوی دولت با بیان اینکه دولت برنامه ای 
تدوین  مختلف  موضوعات  در  اولویت   ۳۷ با 
کرده است گفت: الزم است همه آن را مطالعه 

کنند.
خصوص  در  گری  مطالبه  جهرمی  بهادری 
تحقق این برنامه ها را جزو حقوق همه مردم 

به ویژه دانشجویان و دانشگاهیان دانست.
عملکرد  ارزیابی  برای  براینکه  تاکید  با  وی 
دولت باید لحظه شروع یک برنامه و اقدام را 
بدانیم و با تطبیق درست، مسائل را ارزیابی 
کنیم، گفت: من هرگز نمی گویم که شرایط 
اقتصادی خوب است، تورم 4۰ درصدی خوب 
نیست و رشد اقتصادی پنج درصدی باید به 

هشت درصد برسد.
پرسش های  از  شماری  به  پاسخ  در  که  او 
کرد:   اضافه  گفت  می  سخن  شده،  مطرح 
رئیس جمهور از ابتدای تصدی این مسئولیت 
بین مردم حاضر شد و برای بررسی مشکالت 
دارویی و... به میان معترضین رفت و صدای 

آنان را شنید.
به  زمانی  جمهور  رئیس  کرد:  تصریح  وی 

اصفهان رفت که زاینده رود آب نداشت.

از  بعد  اکنون  اینکه  بیان  با  بهادری جهرمی 
توسط  استانی  سفر   ۳۱ ماه،  سه  و  یکسال 
هیات دولت انجام شده است و وزرا و معاونان 
آنها بارها به نقاط مختلف کشور سفر و مسائل 
ابتدا  از  گفت:  اند،  کرده  پایش  نزدیک  از  را 
دانشگاه ها   در  من  حضور  که  بود  مشخص 
این  با  شد،  خواهد  مواجه  هایی  واکنش  با 
رئیس  دولت  هیأت  جلسات  در  بارها  وجود، 
بین  برنامه و حضور در  این  ادامه  بر  جمهور 

دانشجویان و در دانشگاه ها تاکید کرد.
دولت،  اول  یکسال  اینکه طی  یادآوری  با  او 
بالغ بر ۲ میلیون گزارش مردمی در خصوص 
و  کرده  دریافت  مختلف  مسائل  و  ها  برنامه 
ارجاع  مربوطه  وزرای  کارتابل  به  موارد  همه 
شده است، گفت: شاید صد درصد گزارش ها 
اما  نرسد،  دهنده  گزارش  نظر  مد  نتیجه  به 

همه موارد دیده و رسیدگی خواهد شد.
بهادری جهرمی گفت: تحلیل دولت آنست که 
نارضایتی وجود دارد و اعتراض هم از همین 
موضوع نشات می گیرد، اما اغتشاش و قتل 
نارضایتی  از   .... و  حرمت  هتک  و  تخریب  و 
نشات نمی گیرد؛ بلکه توهین و تقدس زدایی، 

برنامه ریزی شده است.
فرهنگ  که  می دانند  آنان  داد:  ادامه  وی 
ها  هجمه  برابر  در  مقاومت  اصلی  سنگر  ما 
نشانه  را  آن  بنابراین  شود؛،  می  محسوب 

گرفته اند.
بزرگ تر خانواده دانست و  را پدر و  او دولت 
انحراف و  تاکید کرد: اگر پدرخانواده متوجه 

مسئولیتش  شود،  خود  فرزندان  در  مشکلی 
به  و  کرده  پدری  باید  و  شد  خواهد  بیشتر 

دنبال حل مشکالت باشد.
این  از  دیگری  بخش  در  دولت  سخنگوی 
و  معترض  به  نگاه  اینکه  بیان  با  نشست 
که  کرد  تاکید  است،  متفاوت  اغتشاشگر 
مابین کسانی که اعتراض دارند و آنانکه لیدر 
حتی  هستیم،  قائل  تمایز  هستند  اغتشاش 
از میان آنان که الفاظ رکیک را به زبان می 

آورند، باید تفاوت قائل بود.
اغتشاش  در  وقتی  اینکه  بر  تصریح  با  وی 
ظالم  و  خشک  و  تر  افتیم،  می  گیر  دعوا  و 
به  دولت  گفت:  سوزند،  می  هم  با  مظلوم  و 
هیچ وجه و حتی ذره ای نسبت به کسانیکه 
و  درگیری  و  اغتشاش  و  کرده  کار  سازمانی 
آشوب را دنبال می کنند، مماشات و کوتاهی 
نخواهد داشت. من به آنانکه معترض هستم 
که  دیدند  را  فردی  اگر  که  ام  کرده  توصیه 
قصد منحرف کردن اعتراض را دارد، خودشان 

مقابله کنند.
از  بخشی  نشست،  این  در  دولت  سخنگوی 
داد  دانشجویان  به  را  خود  پاسخگویی  وقت 
اعتراض های  انتقادات و  تا مطالب، مطالبات، 
موارد  که  کرد  تاکید  و  کنند  بیان  را  خود 
خواسته شده آنان را یادداشت کرده و تا رفع 

کامل پیگیری خواهد کرد.
داغ  بحث  و  شنود  و  گفت  با  نشست  این 
دانشجویان از دیدگاه های مختلف سیاسی با 

یکدیگر خاتمه یافت.

دبیر کل جامعه اسالمی مهندسین بر تبیین 
جوان  نسل  به  اسالمی  انقالب  آرمانهای 
ادبیات  باید  گفت:  و  کرد  تاکید  نوجوان  و 
و جهاد  بگیریم  یاد  را  از خود  بعد  نسل های 
دهیم  انجام  مخاطبان   زبان  با  را  تبیین 
نیاز  تبیین  جهاد  در  موفقیت  برای  بنابراین 

است زبان مخاطبان  را بلد باشیم.
جامعه  ماهیانه  نشست  در  باهنر  محمدرضا 
اسالمی مهندسین گفت: رهبر معظم انقالب 
اسالمی در بیانیه گام دوم انقالب اسالمی بر 
پیشرفت  برای  بلندمدت  انداز  چشم  ترسیم 
به  می رسد  نظر  به  و  اند  کرده  تاکید  کشور 

بلندمدت  برنامه  فکر  به  فردی  ایشان،  جز 
اسالمی  دبیر کل جامعه  نیست.  برای کشور 
کشور  اخیر  تحوالت  به  ادامه  در  مهندسین 
دشمن  توطئه  و  تالش  گفت:  و  کرد  اشاره 
برای پشیمان کردن مردم از حمایت نظام بود 

و دشمن این هدف اصلی را دنبال می کرد.
به  اسالمی  انقالب  آرمانهای  تبیین  بر  باهنر 
نسل جوان و نوجوان تاکید کرد و افزود: باید 
ادبیات نسل های بعد از خود را یاد بگیریم و 
جهاد تبیین را با زبان مخاطبان  انجام دهیم.  
برای موفقیت در جهاد تبیین نیاز است زبان 

مخاطبان  را بلد باشیم.

عصر  تروریستی  اقدام  به  اشاره  با  وی 
گاهی  افزود:  شاهچراغ  حرم  در  چهارشنبه 
ایران  ملت  وحدت  موجب  دشمنان  دشمنِی 
از  را  نفرت  خود  می شود. مردم روز گذشته، 
نشان  صهیونیستی  رژیم  و  آمریکا  استکبار، 
و  امام)ره(  خط  پیروان  جبهه  رئیس  دادند. 
به  جهانی  استکبار  استیصال  افزود:  رهبری 
نقطه ای رسیده که آخرین برگه های خودش 

را با به شهادت رساندن نمازگزاران رو کرد.
داعش  سازنده  را  جنایتکار  آمریکای  باهنر، 
آمریکا  وجود  این  با  کرد:  تاکید  و  دانست 

ادعای مبارزه با تروریسم را دارد.

خاطر  مهندسین  اسالمی  جامعه  دبیرکل 
نشان کرد: دشمنان در حوادث اخیر تجربیات 
44 ساله خود را متمرکز کردند اما به فضل 
الهی اقدامات آن ها همواره باعث شد تا اتحاد 

ملت ایران بیشتر و قوی تر شود.
شناسی  مخاطب  ضرورت  به  اشاره  با  باهنر 
توطئه  مقابل  در  گفت:  پیام  انتقال  برای 
و  بصیرت  است  الزم  هم  دشمنان  های 
یابد  افزایش  را  جوان  نسل  و  جامعه  آگاهی 
و هم برنامه های دراز مدت و نقشه راه قابل 
اعتمادی را برای دهه های آینده تدوین شود.


