
دشمن برای شعله ور نگه داشتن آتشی 
که افروخته، دست به اسلحه برده است

هر کس دل در گرو ملت دارد پیام 
شهدا را به نسل نو منتقل کند

صفحه )4(صفحه )4(

هر  به  می خواهند  دشمنان  گفت:  جمهور  رییس  پارلمانی  معاون 
نحوی که شده آتشی را که برافروخته اند، شعله ور نگه دارند و در 
این راه حتی دست به اسلحه می برند و جان بولتون به صراحت از 
اینکه برخی افراد اسلحه به دست گرفته اند ابراز خوشحالی می کند 
و از آموزش جنگ مسلحانه و جنگ شهری به اغتشاشگران سخن 

می گوید.سیدمحمدحسینی در نشست سراسری....

برگزاری  دست اندرکاران  دیدار  در  اسالمی  انقالب  رهبر  بیانات 
بود،  برگزار شده  آبان ۱4۰۱  تاریخ ۸  در  قم که  کنگره شهدای 
صبح روز )پنج شنبه( در محل برگزاری این همایش در قم منتشر 
شد. حضرت آیت اهلل خامنه ای در این دیدار با تأکید بر لزوم زنده 
نگه داشتن یاد شهیدان و شنیدن پیام آنها، قم را شهر »قیام و 

اقامه« خواندند و گفتند: قم هم قیام کرد، هم ایران را به...
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بیش از ۲هزارمیلیاردتومان اعتبار 
متمم سفر به استان قطعی شد

راهکارهایی
 برای کنترل

 خشم و عصبانیت

از ابتدای سالجاری تاکنون ؛

۲۷۵ هکتار از اراضی ملی
استان رفع تصرف شد

آبخیزداری  فرمانده یگان حفاظت منابع طبیعی و 
کهگیلویه و بویراحمد گفت: در سالجاری حکم قلع 
و قمع و رفع تصرف بیش از ۲۷۵ هکتار از اراضی 
ملی در مناطق مختلف این استان اجرا و با صدور 

احکام قضایی از دست ۳۳۳سودجو خارج شد.
سرهنگ محمد داور افزود: از این میزان اراضی ملی 
۱۲۰ هکتار رفع تصرف و ۱۵۵ هکتار قلع و قمع 
شد. وی تصریح کرد: با هوشیاری و پیگیری یگان 
حفاظت منابع طبیعی و آبخیزداری استان این افراد 
متخلف شناسایی و پس از تشکیل پرونده به مراجع 

قضایی معرفی و حکم قطعی برای آنان صادر شد.
سرهنگ داور اظهار داشت: حفاظت از اراضی...

تبیین   جهاد  ملی  همایش  در  رئیس جمهور 
اخیر  اغتشاشات  درباره  موضع گیری  عدم 
سیاسی،  چهره های  خواص،  برخی  سوی  از 
نخبگان و مدعیان روشنفکری را مورد انتقاد 
افراد  این  از  بسیاری  و گفت:  داد  قرار  جدی 
شرعی  قانونی،  وظایف  اخیر،  اغتشاشات  در 
بیان  عمومی،  افکار  تنویر  در  خود  انسانی  و 
انجام  را  دشمن  توطئه  محکومیت  و  حقایق 
رئیسی  ابراهیم  سید  شدند.  مردود  و  نداند 
جهاد  ملی  همایش  در  پنجشنبه  روز  صبح 
به  اشاره  با  هنرمندانه  اطالع رسانی  و  تبیین 
تاکید رهبر معظم انقالب اسالمی بر ضرورت 
جهت  در  که  کسانی  همه  از  تبیین،  جهاد 
روشنگری، تبیین و تنویر افکار عمومی نقش 
دارند قدردانی کرد و گفت: کار جهادی یک 
معنا و مفهومی دارد و در مبانی ما با کار عادی 
فرق می کند. رئیس جمهور افزود: در حرکت 
جهادی جهادگر باید توانایی، رسالت، اقدامات 
توانایی،  اقدامات،  نیز  و  خودی ها  و  خود 
ظرفیت ها، روش ها و ابزارهای دشمن را ببیند 
و ارزیابی کند و سپس تالش و حرکت خود 
جهادی  حرکت  یک  اقتضای  که  آنچه  با  را 
است متناسب کند تا در این حرکت جهادی 
با شناختی که از دشمن پیدا می کند، بتواند 
رئیسی  شود.  پیروز  و  بیاید  فائق  او  بر  کاماًل 
جهاد با مال، جان و لسان را از جمله اقسام 
جهاد تبیین برشمرد و اظهار داشت: قرآن در 
آیات متعدد خشیت داشتن از خدا و خشیت 
جهاد  موفقیت  شرط  را  خدا  غیر  از  نداشتن 
خوف  از  غیر  خشیت  است.  دانسته  تبیین 
احساس  حقیقتاً  اینکه  یعنی  خشیت  است. 
کند آنچه تأثیرگذار است، خداست و این به 
انسان توکل می دهد؛ اینکه انسان بداند آنچه 
است.  الهی  بیان  و  سخن  می کند،  تأثیر  که 
رئیس جمهور در ادامه با اشاره به نقش مهم 
در  دروغ پردازان  و  شایعه پراکنان  اثرگذار  و 
نقش  این  کرد:  تصریح  جامعه،  گمراه سازی 
خدای  که  است  اثرگذار  اندازه ای  تا  مخرب 
متعال در قرآن کریم و در روایت جنگ احزاب 

آنان را با عنوان ُمرِجفون در ...

کهگیلویه  ریزی  برنامه  و  مدیریت  سازمان  رئیس 
تومان  میلیارد   ۷4۶ و  هزار   ۲ گفت:  بویراحمد  و 
رئیس  اول  معاون  توسط  سفر  متمم  اعتبارات 
جمهور به سازمان برنامه و بودجه و وزارتخانه برای 
اجرا ابالغ شده و این میزان اعتبار قطعی شده است.

علی شهابی نسب، اظهار داشت: از آنجا که کهگیلویه 
و بویراحمد جزو استانهای کم برخوردار بشمار می 
رود دولت توجه ویژه ای به این استان داشته طوری 
که رئیس جمهور در سفرهای دور اول خود یاسوج 

را پنجمین مقصد سفر خود انتخاب کرد....

رئیس سازمان مدیریت و برنامه ریزی استان :
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معاون اقتصادی استاندار 
کهگیلویه و بویراحمد:

عملکرد بانک های  استان 

در جذب تسهیالت مطلوب نیست

فرمانده سپاه گچساران تاکید کرد :

 جوانان 
بدنبال بزرگ نمایی

 برخی عوامل مخرب نباشند

برخی خواص در اغتشاشات 
اخیر مردود شدند
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بر اساس آمار منتشر شده در همایش اورژانس ها و بیمارهای شایع طب کودکان ؛

سوء تغذیه کودکان 
در استان شایع است 
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حکام  شورای  قطعنامه  تصویب 
اتمی  انرژی  المللی  بین  آژانس 
اقدامات  تمام  رغم  به  ایران،  علیه 
می دهد  نشان  تهران  اعتمادساز 
که برای غرب موضوع هسته ای هم 
مانند حقوق بشر، تنها ابزاری برای 

زیاده خواهی و فشار است.
بین المللی  آژانس  حکام  شورای 
نشست  ترین  تازه  در  اتمی  انرژی 
ایران  جوسازی های  مغلوب  خود 
اروپا  تروئیکای  و  آمریکا  هراسانه 
آنها  پیشنهادی  قطعنامه  و  شد 
در  پادمانی  ادعایی  مسائل  درباره 
تصویب  را  ایران  ای  هسته  پرونده 

کرد.
به  توجه  با  قطعنامه  این  تصویب 
فضای سنگین سیاسی و رسانه ای 
گذشته  ماه های  و  هفته ها  در  که 
علیه جمهوری اسالمی ایران به راه 
افتاد، قابل پیش بینی بود. قطعنامه 
برای  داد  نشان  دیگر  بار  که  ای 
تروییکای  و  حکام  شورای  اعضای 
اهمیتی  چندان  حقیقت  اروپا 
موضوع  هر  از  بیش  آنها  و  نداشته 
برای  تراشی  بهانه  پی  در  دیگری 
ملت  بر  حداکثری  فشار  افزایش 

ایران هستند.
مبنای ادعاهای قطعنامه 

شورای حکام
حکام  شورای  قطعنامه  سومین 
اتمی  انرژی  المللی  بین  آژانس 
با  حالی  در  برجام،  امضای  از  پس 
۲۶ رای موافق و ۲ رای مخالف به 
آن  مبنای  که  رسید  اعضا  تصویب 
صهیونیستی،  رژیم  ادعاهای  جز 
ارائه  ندارد.  دیگری  معتبر  موضوع 
اورانیوم  ذرات  درباره  اطالعات 
ارائه  ادعایی،  مورد  مکان  سه  در 
اسناد و پاسخ های مورد نیاز، اجازه 
دسترسی به اماکن و مواد مورد نیاز 
و اجازه نمونه برداری از سوی آژانس 
اتمی ازجمله اقداماتی است که در 
ایران  از  آن  اجرای  قطعنامه،  این 

خواسته شده است.
ادعاهای تروییکای اروپا و آمریکا در 
تبدیل  قطعنامه  این  به سند  حالی 
شده است که جمهوری اسالمی به 
آژانس  بازرسان  گزارش های  گواه 
بیشترین  اتمی  انرژی  المللی  بین 

همکاری را با این نهاد بین المللی 
از  یکی  عنوان  به  و  است  داشته 
امضاکنندگان پیمان منع گسترش 
و  )ان پی تی(  اتمی  سالح های 
انرژی  بین المللی  آژانس  از  عضوی 
به  حرکت  حرمت  از  بارها  اتمی 
استفاده  و  ای  هسته  سالح  سمت 
انرژی  از  آمیز  صلح  و  مسئوالنه 
است.  کرده  تاکید  ای  هسته 
فاقد  گرچه  حکام  شورای  قطعنامه 
موقعیت  در  اما  است  حقوقی  اثر 
به  دادن  فراوان  تاب  و  آب  کنونی 
آن، یکی از راههای هجمه رسانه ای 

به ایران است.
واکنش ایران

 به بیانیه شورای حکام
وزارت  سخنگوی  کنعانی  ناصر 
تصویب  از  پیش  ساعاتی  خارجه 
را  آن  اصلی  بانیان  هدف  قطعنامه 
ایران  اخیر  از شرایط  استفاده  سوء 
و انگیزه آن را اعمال فشار سیاسی 
دانست.  اسالمی  جمهوری  بر 
خارجه  امور  وزارت  سخنگوی 
جمهوری  کرد:  تصریح  همچنین 
اسالمی ایران به اجرای موافقتنامه 
با  همکاری  تداوم  و  پادمان  جامع 
موافقتنامه  این  اساس  بر  آژانس 
نباید  را  واقعیت  این  است.  متعهد 
فراموش کرد که اجرای بدون وقفه 
گسترده  فعالیت های  و  پادمان 
راستی آزمایی آژانس در ایران طی 
دو دهه اخیر تنها در پرتو همکاری 
پذیر  امکان  ایران  نیت  حسن  و 
بوده است. »محسن نذیری اصل«، 
سفیر و نماینده دائم کشورمان نزد 
وین  در  المللی  بین  سازمان های 
به  قطعنامه  این  تصویب  از  پیش 
سه موضوع مهم در رابطه با پرونده 
هسته ای ایران در آژانس بین المللی 

انرژی اتمی اشاره کرد:
الف( مقصر طرف غربی است؛ نذیری 
یکجانبه  خروج  یادآوری  با  اصل 
کرد:  خاطرنشان  برجام،  از  آمریکا 
نباید فراموش کند که  »هیچ کس 
قصور E۳ و اتحادیه اروپا در اجرای 
آشکار  نقض  رفع  و  خود  تعهدات 
ایاالت  توسط   ۲۲۳۱ قطعنامه 
جمهوری  برای  ای  چاره  متحده، 
به حقوق  توسل  جز  ایران  اسالمی 

باقی   ۳۶ و   ۲۶ بندهای  در  خود 
نگذاشت«.

برجامی  مبنای  ایران  اقدامات  ب( 
تأکید  با  ایران  نماینده  دارد؛ 
جبرانی  اقدامات  تمام  اینکه  بر 
ایران  توسط  شده  انجام  هسته ای 
با حقوق ایران ذیل برجام مطابقت 
گزارش های  »جزئیات  گفت:  دارد؛ 
سطح  از  قوی  جلوه ای  مدیرکل، 
و  برنامه  در  شفافیت  بی نظیر 
بر  ایران  هسته ای  فعالیت های 
با  جامع  پادمان  توافقنامه  اساس 

آژانس است«.
دوستانه  راه حلی  آماده  ایران  پ( 
فراخوان  ضمن  اصل  نذیری  است؛ 
ادامه  جهت  برجام  طرف های  همه 
به  منجر  که  فرآیندی  در  کار 
راه حلی دوستانه برای موضوع مورد 
ایران  افزود:  شود،  مشترک  نگرانی 
در  ما  و  است  این هدف  به  مصمم 
اقدام  حال حاضر بیش از حرف به 
و عمل مشخص در راستای اهداف 
از  باید  و  داریم  نیاز  خود  مشترک 
محدود  سیاسی  منافع  پیگیری 
همه  چراکه  کنیم،  می  خودداری 
خطر  به  را  گذشته  دستاوردهای 
نشست  این  از  پیش  اندازد.  می 
امور  وزیر  امیرعبداللهیان  حسین 
خارجه در گفت و گو با وزیر خارجه 
پیامدهای  درباره  جنوبی  آفریقای 
سوء محاسبه و اقدامات غیرسازنده 
اروپایی  کشورهای  برخی  و  آمریکا 
هشدار  حکام  شورای  نشست  در 
غرب  می رسد  نظر  به  بود.  داده 
مسیر  انسداد  صدد  در  دیگر  بار 
ای  هسته  پرونده  در  دیپلماسی 
از  پیش  که  تصمیمی  است.  ایران 
که  آزمایشی  و  گرفته شد  این هم 
پیش از این هم انجام شد اما جمهور 
به مردم خود  اتکا  با  ایران  اسالمی 
آید.  بیرون  سربلند  آن  از  توانست 
اینکه چرا واشنگتن، لندن، پاریس 
و برلین دوباره در پی آزمودن این 
آزموده هستند، مشخص نیست اما 

اشتباه محض است.
فایده ای دارد؟

و  قطعنامه  این  تصویب  از  پیش 
هیاهوی منتهی به آن، منابع خبری 
از سفر گروهی از کارشناسان آژانس 

ایران و  به  اتمی  انرژی  المللی  بین 
مناقشه  مورد  موضوعات  بررسی 
خبر داده بودند. سفری که با توجه 
به اقدام امشب شورای حکام، فایده 
زیر  کامل  طور  به  آن  اثرگذاری  و 
اسالمی«  »محمد  رفت.  سوال 
ایران  اتمی  انرژی  سازمان  رئیس 
درباره روند همکاری ایران با آژانس 
این  از  هیاتی  حضور  احتمال  و 
ایرنا  به  گذشته  روز  ایران  در  نهاد 
قرار  دیدارها  این  »طی  بود:  گفته 
ایران سفر  به  آژانس  از  هیاتی  شد 
کند اما بدیهی است چنانچه پیش 
و  نظرآمریکا  مورد  قطعنامه  نویس 
شود،  تصویب  اروپایی  کشور  سه 
معلوم نیست سفر هیات آژانس به 
و  داشته  دنبال  به  نتیجه ای  ایران 
مفید باشد«.« رافائل گروسی« دبیر 
کل آژانس بین المللی انرژی اتمی 
کنفرانس  در  چهارشنبه  روز  هم 
مطبوعاتی خود در نخستین روز از 
نشست فصلی شورای حکام آژانس 
در وین ابراز امیدواری کرده بود که 
شده  ریزی  برنامه  پیش  از  مالقات 
با مقامات ایرانی برای بررسی موارد 
بر  تاکید  با  وی  شود.  برگزار  فنی 
»در  گفت وگوها  سرگیری  از  لزوم 
حتی  »اگر  بود:  گفته  وقت«  اسرع 
فنی  نشست  یک  برپایی  امکان 
کوچک هم فراهم نشود بدون شک 
این  با  شد؛  خواهد  وخیم تر  اوضاع 
اکنون  هم  از  نمی خواهم  من  حال 
حدس و گمان بزنم.«اسالمی صبح 
هیات  جلسه  در  و  چهارشنبه  روز 
قطعنامه  پیش نویس  هم  دولت 
آژانس را مردود و آن را در راستای 
ایران  مردم  علیه  حداکثری  فشار 
قطعنامه  این  صدور  بود.  برشمرده 
کنعانی طی  گفته  به  که  حالی  در 
سازمان  هیأت  اخیر  هفته های 
به  رو  نگاهی  با  ایران  اتمی  انرژی 
با  تعامل  و  گفت وگو  حال  در  جلو 
انرژی  بین المللی  آژانس  مدیرکل 
عملی  حلی  راه  یافتن  برای  اتمی 
موضوعات  فصل  و  حل  جهت 
نشان  بود،  پادمانی  فنی  و  پیچیده 
یا  فنی  موجه  دلیل  هیچ  دهد  می 
ارائه قطعنامه  فوریت پادمانی برای 

علیه ایران وجود ندارد.

قطعنامه شورای حکام و آزمودن خطای آزموده

شناسه آگهی ؛  1405035 

آگهی مزایده عمومی محدوده های معدنی
 اداره کل صنعت،معدن و تجارت استان کهگیلویه و بویراحمد

اداره کل صنعت، معدن و تجارت استان کهگیلویه و بویراحمد درنظردارد
 نسبت به برگزاری مزایده عمومی یک مرحله ای تعدادی ازمحدوده های معدنی

 ) اکتشافی، بهره برداری، گواهی کشف و مجوز برداشت( درسامانه تدارکات الکترونیکی 
دولت)ستاد( به آدرس www.setadiran.ir اقدام نماید. متقاضیان می توانند

 ازساعت 10:00 صبح روز شنبه مورخ 28/ 08/ 1401 لغایت روز سه شنبه مورخ 08/ 09/ 1401 
نسبت به دریافت اسناد مزایده اقدام و تا تاریخ 23/ 09/ 1401 قیمت پیشنهادی خود را در سامانه 

پیش گفته اعالم نمایند. 
زمان بازگشایی پاکات و اسناد مزایده روز شنبه مورخه 26/ 09/ 1401 راس ساعت 10 صبح 
در محل سالن اجتماعات اداره کل صنعت، معدن و تجارت استان واقع در یاسوج ، خیابان مدیریت ، مجتمع 
ادارات می باشد. متقاضیان محترم می بایست جهت شرکت درمزایده نسبت به ثبت نام درسامانه مذکور و 
تهیه گواهی امضاء الکترونیکی )توکن( از دفاتر منتخب پیشخوان دولت اقدام و در مزایده بصورت الکترونیکی 

از درگاه سامانه تدارکات الکترونیکی دولت شرکت نمایند .
شماره  با  توانند  می  سامانه  این  درخصوص  بیشتر  اطالعات  کسب  جهت  متقاضیان   
و”صرفًا  نموده  حاصل  تماس  ستاد  سامانه  پشتیبانی  و  راهبری  مرکز  تماس1456 
الکترونیکی آدرس  به   1401  /08  /28 مورخ  یکشنبه  روز  از  مزایده”  اطالعات  مشاهده  و  اطالع  جهت 

  http://kvb.mimt.gov.ir  اداره کل صنعت، معدن و تجارت استان  کهگیلویه و بویراحمد مراجعه نمایند. 
متقاضیان می بایست تمامی مدارک مورد نیاز را  با امضا دیجیتال و از طریق سامانه ستاد بارگذاری و ارسال نمایند. 
ضمنًا نقشه محدوده های معدنی براساس کد کاداستر اعالم شده درمزایده درسامانه کاداستر معادن کشور به نشانی

 www.cadastre.mimt.gov.ir درقسمت  نقشه قابل مشاهده می باشد . 
تذکر : کلیه فرایند برگزاری مزایده به صورت الکترونیکی و از طریق سامانه ستاد بوده و 

هیچگونه مدرک فیزیکی توسط اداره کل اخذ نخواهد شد. 

روابط عمومی اداره کل صنعت معدن و تجارت استان کهگیلویه و بویراحمد
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از ابتدای سالجاری تاکنون ؛

۲۷۵ هکتار از اراضی ملی
 کهگیلویه و بویراحمد رفع تصرف شد

فرمانده یگان حفاظت منابع طبیعی و آبخیزداری کهگیلویه 
و بویراحمد گفت: در سالجاری حکم قلع و قمع و رفع تصرف 
این  مناطق مختلف  در  ملی  اراضی  از  از ۲۷۵ هکتار  بیش 
از دست ۳۳۳سودجو  احکام قضایی  با صدور  و  اجرا  استان 

خارج شد.
اراضی ملی ۱۲۰  میزان  این  از  افزود:  داور  سرهنگ محمد 

هکتار رفع تصرف و ۱۵۵ هکتار قلع و قمع شد.
وی تصریح کرد: با هوشیاری و پیگیری یگان حفاظت منابع 
و  شناسایی  متخلف  افراد  این  استان  آبخیزداری  و  طبیعی 
پس از تشکیل پرونده به مراجع قضایی معرفی و حکم قطعی 

برای آنان صادر شد.
و  ملی  اراضی  از  حفاظت  داشت:  اظهار  داور  سرهنگ 
جلوگیری از هرگونه تخریب و عرصه های منابع طبیعی و 
مبارزه با زمین خواری از مهم ترین وظایف سازمان جنگل ها 
و  طبیعی  منابع  اداره  و  است  کشور  آبخیزداری  و  مراتع  و 
آبخیزداری استان  با اجرای قاطعانه اینگونه احکام از هرگونه 

تجاوز و تخریب اراضی جلوگیری می کند.
وی با بیان اینکه با متخلفانی که بدون مجوز قانونی اقدام به 
رفع تصرف زمین های ملی کنند، برخورد  خواهد شد افزود: 
اراضی ملی که به منظور انجام کارهای کشاورزی و یا ساخت 
و سازهای غیرمجاز تصرف می شود، از سوی نیروهای یگان 
تشکیل  از  پس  و  شده  شناسایی  طبیعی  منابع  از  حفاظت 

پرونده به مراجع قضایی ارسال می شود.
فرمانده یگان حفاظت منابع طبیعی و آبخیزداری کهگیلویه 
از ۳۱  بیش  تاکنون  سالجاری  ابتدای  از  بویراحمد گفت:  و 
هزارو ۳۸۲ کیلوگرم زغال و هیزم قاچاق در مناطق مختلف 

این استان کشف شد.
داور گفت: از این میزان محصوالت جنگلی کشف شده ۲۱ 
هزارو ۵۸۰ کیلوگرم هیزم قاچاق و ۹هزارو 4۶۹ زغال قاچاق 
بوده است.  فرمانده یگان حفاظت منابع طبیعی و آبخیزداری 
با  فقره آتش سوزی  امسال ۹  بویراحمد گفت:  و  کهگیلویه 
وسعت ۱۶۳ هکتار در عرصه های جنگلی و مرتعی  مناطق 
میزان  این  کرد:  بیان  وی  افتاد.   اتفاق  استان  این  مختلف 
جنگل و  مراتع در مناطق کوه الر، کاکان، منطقه آب گاون 
روستای صنوگان و ارتفاعات کوه “ ِسِمر”  رخ داد. سرهنگ 
استان  در  سوزی  آتش  درصد   ۹۰ کاهش  به  اشاره  با  داور 
در سالجاری گفت: سال گذشته ۳4  فقره آتش سوزی به 
مساحت یکهزارو ۵۵۰ هکتار در عرصه های جنگلی زیر 

پوشش این اداره کل رخ داد.

فرمانده ناحیه مقاومت بسیج شهرستان 
کهگیلویه خبر داد؛

 84 برنامه در هفته بسیج در کهگیلویه 
اجرایی می شود 

فرمانده ناحیه مقاومت بسیج شهرستان کهگیلویه از برگزاری 
۸4 عنوان برنامه طی هفته بسیج در این شهرستان خبر داد.

گفتگو  در  پنجشنبه  ظهر  بهشت  پور  اصغر  علی  سرهنگ 
بسیج  هفته  در  برنامه  عنوان   ۸4 افزود:  خبرنگاران،  با 
تکریم،  و  شهدا  خانواده های  با  دیدار  که  شده  هدفگذاری 
برگزاری عطرافشانی گلزار شهدا در کنار برگزاری اردوهای 
و  شهدا  یادواره   ۳۰ برگزاری  پزشکی،  عمرانی،  جهادی 
دیگر  از  برگزار  آذرماه   ۵ در  اقتدار«  »نمایش  همایش 
برنامه های این هفته است. وی با اشاره به فعالیت های بسیج، 
ابراز داشت: بسیج در همه حوزه ها از جمله علمی، فرهنگ، 
سیاست، دیپلماسی، امنیت و غیره نقش آفرین بوده و بسیج 
را با تفکر بسیجی که برگرفته از اندیشه های انقالب اسالمی 
ناحیه مقاومت بسیج شهرستان  است، می شناسیم. فرمانده 
کهگیلویه با بیان اینکه خبرنگاران افسران جنگ نرم هستند 
جمهوری  و  است  رسانی  اطالع  آنان  مهم  رسالت  گفت: 
روایت  نیازمند  جهان  نظام  مردمی ترین  عنوان  به  اسالمی 

درست خبرنگاران از واقعیت میدانی برای مردم است.
بیان داشت:  انقالب،  بیانیه گام دوم  به  اشاره  با  پور بهشت 
اصل بیانیه گام دوم انقالب تبیین درست شرایط کشور بوده 
و آن یکی از وظایف مهم خبرنگاران است. وی بسیج را از 
برکات نظام جمهوری اسالمی خواند و تصریح کرد: راهبرد 
نظام این است که امنیت در دست مردم باشد. پور بهشت با 
اشاره به اقدامات بسیج در حوزه آبرسانی در مناطق محروم 
ریزی  برنامه  شهرستان  در  آبرسانی  پروژه  مورد   4۳ گفت: 
شده که ۱۹ مورد به بهره برداری رسیده و ۲4 مورد در دست 
و  میلیارد   ۸۷ اعتباری  پروژه ها  این  افزود:  وی  است.  اقدام 
سپاه  داشت:  بیان  بهشت  پور  دارد.  تومانی  میلیون   ۲۰۰
ناحیه کهگیلویه برای تجهیز آزمایشگاه ها و کمک به پژوهش 
سراهای دانش آموزی ۲4۰ میلیون تومان، کمک به ساخت 
۲۰۰ مورد سرویس بهداشتی 4۰۰ میلیون تومان، قریب به 
۳۰۰ مورد گازکشی برای مسکن محرومین با اعتباری بالغ بر 
4۵۰ میلیون و اهدای ۱۳۵۰ بسته نوشته افزاری برای دانش 
آموزان کم بضاعت هزینه کرده که این خدمات توسط ۲۱۷ 
وام   ۶۷ پرداخت  از  همچنین  وی  شد.  انجام  جهادی  گروه 
اشتغال زایی به مبلغ ۳ میلیارد و ۶۷۰ میلیون تومان توسط 

ناحیه مقاومت بسیج شهرستان کهگیلویه خبر داد.

بیش از ۲هزارمیلیاردتومان اعتبار 
متمم سفر رئیس جمهور به استان 

قطعی شد
و  کهگیلویه  ریزی  برنامه  و  مدیریت  سازمان  رئیس 
بویراحمد گفت: ۲ هزار و ۷4۶ میلیارد تومان اعتبارات 
متمم سفر توسط معاون اول رئیس جمهور به سازمان 
برنامه و بودجه و وزارتخانه برای اجرا ابالغ شده و این 

میزان اعتبار قطعی شده است.
آنجا که کهگیلویه  از  اظهار داشت:  علی شهابی نسب، 
می  بشمار  برخوردار  کم  استانهای  جزو  بویراحمد  و 
داشته طوری  استان  این  به  ای  ویژه  توجه  دولت  رود 
که رئیس جمهور در سفرهای دور اول خود یاسوج را 

پنجمین مقصد سفر خود انتخاب کرد.
وی افزود: در همان ابتدای سفر )مهرماه ۱4۰۰( رئیس 
برای  خوبی  اعتبارات  استان  به  دولت  هیات  و  جمهور 
هزار  سه  حدود  که  شد  داده  اختصاص  عمرانی  حوزه 

۵۶۱ میلیارد تومان تصویب شد.
و  کهگیلویه  ریزی  برنامه  و  مدیریت  سازمان  رئیس   
بویراحمد عنوان کرد: مسئوالن استانی از دولت مطالبه 
تا  نیست  پاسخگو  استان  برای  اعتبار  این  که  داشتند 
های  پروژه  عنوان  تحت  اعتباراتی  شد  تالش  اینکه 
متمم سفر پیشنهاد داده شود که تقریبا باالی سه هزار 

میلیارد تومان بوده است.
شهابی نسب ابراز داشت:این مبالغ، اعداد قابل توجهی 
هستند که عمدتاً در زمینه راه، زیرساخت، کشاورزی، 
بهداشت و درمان، ورزش، گردشگری، آموزش و پرورش 
و آموزش عالی، محیط زیست و بخش فرهنگی و صدا 
و سیما است و از امسال تا سال ۱4۰۳ در استان هزینه 

خواهند شد.
و  کهگیلویه  ریزی  برنامه  و  مدیریت  سازمان  رئیس   
بویراحمد اضافه کرد: امسال همچنین حدود یکهزار و 
۱۶4 میلیارد تومان اعتبار عمرانی به استان ابالغ شده 
و امید است این مبلغ تحقق پیدا کند و تخصیص آن تا 

پایان سال صورت گیرد.
اعتبار تخصیص  این  شهابی نسب عنوان کرد: چنانچه 
ایجاد  تحولی  استان  توسعه  در  تردید  بدون  کند  پیدا 

خواهد شد.
رئیس  رئیسی  اهلل  آیت  گذشته  سال  مهرماه  سفر  در 
جمهور به کهگیلویه و بویراحمد ۲۱۷ طرح عمرانی با 
میلیون  و ۶۶۵  تومان  میلیارد  و ۵۶۱  هزار  اعتبار سه 

دالر مصوب شد.

معاون اقتصادی استاندار کهگیلویه و بویراحمد:

عملکرد بانک های  استان 
در جذب تسهیالت مطلوب نیست

و  کهگیلویه  استاندار  اقتصادی  امور  هماهنگی  معاون 
در  استان  بانک های  از  برخی  عملکرد  بویراحمد گفت: 

جذب و ارائه تسهیالت مطلوب نیست.
مشاغل  تسهیالت  پرداخت  افزود:  عسکری،  احسان 

خانگی و ازدواج از اولویت های استان است.
از  استان  سهم  جاری  سال  در  اینکه  بیان  با  عسکری 
اعتبارات ماده ۱۶، یکهزار و ۲۰۰ میلیارد تومان است، 
اظهار کرد: جذب کامل منابع و ارائه تسهیالت در استان 

ضروری است.
وی با تاکید بر ضعف پرداختی برخی از بانک ها در بخش 
تسهیالت قرض الحسنه کمیته امداد، گفت: باید توسعه 

و رشد مناسبی در محور ارائه تسهیالت محقق شود.
از  نباید  بانکی  اقتصادی استاندار گفت: سیستم  معاون 
ارائه و پرداخت تسهیالت ازدواج و اشتغال غافل شوند.

براساس آماری که به تازگی در همایش 
طب  شایع  بیماری های  و  اورژانس ها 
و  کهگیلویه  شده  منتشر  کودکان 
که  است  استانی  چهار  جزو  بویراحمد 
و  وزنی،الغری  کم  از  ناشی  عوارض 
کوتاهی قد کودکان در آن به علت سوء 
بررسی  رو  این  از  و  است  شایع  تغذیه 
آن  از  پیشگیری  راهکارهای  و  دالیل 

اهمیت دارد.
همایش  دبیر  های  گفته  براساس 
طب  شایع  بیماری های  و  اورژانس ها 
که  دهد  می  نشان  مطالعات  کودکان، 
بلوچستان،  و  سیستان  استان های  در 
هرمزگان، ایالم و کهگیلویه و بویراحمد 
شیوع  الغری  و  وزنی  کم  قد،  کوتاهی 
سوء  از  ناشی  امر  این  که  دارد  باالیی 

تغذیه است.
در  طباطبایی  حسینی  تقی  محمد 
چه  اگر  گفته  تغذیه   سوء  خصوص 
در  ایران  کودکان  سالمت  شاخص های 
مقایسه با کشورهای منطقه خوب است 
باید  اما در مورد تغذیه کودکان مذکور 

برنامه ریزی بهتری صورت گیرد.
بر اساس گزارش های وزارت بهداشت، 
کودکان  از  درصد  میانگین ۱۵  به طور 
و  هستند  سوءتغذیه  دچار  کشورمان 
ایرانی  کودک  هـزار   ۸۰۰ مجموع  در 
مواد  و  انرژی  کمبود  با  رشد  در سنین 
ها  ریزمغذی  کمبود  نیز  و  پروتئینی 

روبرو هستند.
حدود  که  دهد  می  نشان  رسمی  آمار 
۱۱ درصد از کودکان ایرانی با کم وزنی 
مواجه  الغری  مشکل  یا  درصد   ۹/4 و 
هستند که این آمار در مناطق روستایی 
پیدا  افزایش  برابر  دو  حدود  به  کشور 
می کند و حدود ۲۱ درصد از کودکان 
کوتاهی  با  کشور  روستاهای  در  ساکن 
استان  بیشتر  در  و  هستند  مواجه  قد 
برابر  دو  روستایی  کودکان  کشور،  های 
می  رنج  سوء تغذیه  از  شهری  کودکان 

برند.

سوء تغذیه چیست؟
تغذیه  سوء  کارشناسان،  نظر  اساس  بر 
دریافت  شامل   ،Malnutrition یا 
بودن  نامتعادل  یا  غذایی  مواد  ناکافی 

در  مغذی  مواد  از  مختلفی  گروه  های 
برنامه غذایی می شود. حتی افرادی که 
بیش از حد اضافه وزن دارند و بیشتر از 
کالری مورد نیاز بدنشان، کالری دریافت 
سوء  دچار  است  ممکن  هم  می کنند 

تغذیه باشند.
به عبارت بهتر وقتی فردی غذای خیلی 
رژیم غذایی  از  یا  کمی مصرف می کند 
بدن  اینکه  یا  می کند  پیروی  محدودی 
خود را از دستیابی به بعضی مواد غذایی 
روی  مستقیم  طور  به  می کند،  محروم 
سالمتی خود تاثیر می گذارد. در بعضی 
موارد این موضوع می تواند تهدید کننده 

او باشد.

علل و راهکارهای درمانی
کارشناس بهبود تغذیه معاونت بهداشت 
اشاره  با  یاسوج  پزشکی  علوم  دانشگاه 
دهد  می  نشان  ها  بررسی  اینکه  به 
و  وزنی،الغری  کم  مانند  عوارضی  که 
وبویراحمد  کهگیلویه  در  قد  کوتاهی 
و  وزنی  کم  که  گوید  می  است  شایع 
چاقی دو طیف سوءتغذیه دوران کودکی 

است.
موسی گودرزی تاکید کرد که هر چند 
اقتصادی نقش مهمی در  شاخص های 
سوء  همیشه  اما  دارد  مناسب  تغذیه 
بی  گاهی  و  نیست  فقر  از  ناشی  تغذیه 
توجهی والدین به تغذیه کودک به سوء 

تغذیه منجر می شود.
بیشتر  تاکید کرد:گاهی خانواده ها  وی 
ثانویه خرج  نیازهای  برای  را  خود  پول 
می  سوءتغذیه  که  حالی  در  کنند  می 
کودکان  برای  زیادی  پیامدهای  تواند 
داشته باشد این مساله مورد غفلت  قرار 

می گیرد.
اینکه  به  توجه  کرد:با  تصریح  گودرزی 
بزرگسالی  زیادی در  سوءتغذیه عوارض 
این کودکان برای جامعه به بار می آورد، 
متولیان سالمت و خانواده ها باید مراقب 
از  مراقبت  که  باشند  کلیدی  نکته  این 
بهترین  اوایل دوران کودکی  کودک در 
و خردمندانه ترین سرمایه گذاری برای 
تغذیه  شامل  که  بوده  کشور  توسعه 
خوب، رشد و تکامل مناسب و آموزش 

از همان بدو تولد است.

کارشناس بهبود تغذیه معاونت بهداشت 
ابراز  یاسوج  پزشکی  علوم  دانشگاه 
داشت: خطر ابتال به سوءتغذیه کودکان 
از ۶ ماهگی یا همان زمانی که استفاده 
از کمک غذا برای کودک شروع می شود 

آنان را تهدید می کند.
که  مهم  مساله  این  یادآوری  با  وی 
سبد غذایی کودکان باید روزانه سرشار 
پروتئین ها،  شامل  مغذی  مواد  از 
میوه ها،  سبزیجات،  چربی ها،  قندها، 
باشد  لبنیات  و  مرغ  تخم  حبوبات، 
آمدن  پایین  قد،  کوتاهی  کرد:  تاکید 
از  بدن  ایمنی  کاهش  یادگیری،  میزان 
مهمترین پیامدهای سوءتغذیه کودکان 

است.
گودرزی در مورد نحوه درمان کودکانی 
ابراز  برند  می  رنج  تغذیه  سوء  از  که 
دارو  کنار  در  آنان  تغذیه  بهبود  داشت: 

درمانی می تواند درمان اثربخش باشد.

برنامه های حمایتی دولت
مسوول  روابط عمومی معاونت بهداشت 
تاکید  یاسوج  پزشکی  علوم  دانشگاه 
روستایی  مناطق  بهداشتی  مراکز  کرد: 
تولید  بدو  همان  از  استان  شهری  و 
و  کنند  می  پایش  را  کودکان  وضعیت 
شماری از آنان را زیرپوشش طرح بهبود 

تغذیه نهادهای حمایت قرار می دهد.
سیدحسین رازیان تاکید کرد:هم اکنون 
یکهزار کودک زیر پنج سال کهگیلویه و 
حمایتی  نهادهای  زیرپوشش  بویراحمد 
هستند اما انتظار می رود این حمایت ها 
هم از نظر شمار افراد زیرپوشش و هم 
از نقطه نظر میزان کمک ها بیشتر شود.

مبتال  کودکان  شمار  به  ای  اشاره  وی 
ابراز  اما  نکرد  استان  در  تغذیه  سوء  به 
داشت: با توجه به اینکه مراقبان سالمت 
در سال  را  کودکان  بهورزان وضعیت  و 
در  ماهیانه  صورت  به  زندگی  نخست 
به صورت هر   آنان  دومین سال زندگی 
۲ ماه یک بار و در سومین سال زندگی 
در  و  بررسی  بار  یک  ماه    ۶ هر  آنان 

سامانه سیب ثبت می شود.
رازیان عنوان کرد:آموزش مادران دارای 
مکمل  تجویز  و  سال  پنج  زیر  کودک 
هایی مانند آهن از جمله حمایت های 

کودکان  تغذیه  به  کمک  برای  دولت 
بهداشت  وزارت  تاکیدکرد:  وی  است. 
تغذیه  بهبود  برای  ای  تازه  های  برنامه 
کودکان دچار سوء تغذیه دارد که قرار 
علوم  دانشگاه  بهداشتی  معاونت  است 
کودکان  این  یاسوج مشخصات  پزشکی 

را اعالم کند.

حمایت بهزیستی از کودکان
 مبتال به  پی کی یو

بهزیستی  کل  اداره  توانبخشی  معاون 
اینکه  به  اشاره  با  وبویراحمد  کهگیلویه 
افراد مبتال به بیماری پی کی یو چنانچه 
درمان نکنند به معلولیت آنان مبتال می 
شوند گفت:برای درمان بیماران پی کی 
لحاظ   ای  ای جداگانه  یو ساالنه هزینه 
سه  امسال  بودجه  این  که  شود   می 

میلیون تومان به ازای هر نفر است.
 ۵۰ اینکه  به  اشاره  با  رهیده  کریم 
استان  در  بیماری  این  به  مبتال  کودک 
اضافه  هستند  بهزیستی  زیرپوشش 
کرد:بیماران مبتال به فنیل کتونوری)پی 
که  هایی  محدودیت  خاطر  به  یو(  کی 
بیماری به آنها تحمیل کرده از خوردن 
انواع غذاهای پروتئین دار محروم بوده و 

همواره از گرسنگی رنج می برند.
نوع  از  کتونوری  فنیل  بیماری 
است  ارثی  متابولیک  بیماری های 
و  غذایی  محدودیت های  دلیل  به  که 
دچار  را  مبتالیان  غذایی،  سخت  رژیم 

سختی های زیادی می کند.
مبتالیان به این بیماری نمی توانند مواد 
و  کنند  انتخاب  را  خود  دلخواه  غذایی 
مقادیر  حاوی  غذایی  مواد  از  استفاده 
محدودیت  موجب  آالنین،  فنیل  زیاد 
شدید دریافت سایر مواد غذایی و تأمین 
نشدن انرژی و مواد مغذی مورد نیاز آنها 

می شود.
آنزیم  کمبود  علت  به  بیماری  این  در 
اسید  هیدروکسیالز،  آالنین  فنیل 
آمینه فنیل آالنین و متابولیت های آن 
عقب  و  رشد  اختالل  موجب  خون  در 
می شود،  کودکان  در  ذهنی  ماندگی 
غذایی  رژیم  موقع،  به  تشخیص  البته 
صحیح زیر نظر متخصص تغذیه و حفظ 
و تداوم رژیم غذایی در تمام طول عمر 

در سالمت بیمار بسیار مؤثر است.
خانواده  از  حمایت  داشت:  ابراز  وی 
اعطای  و  چندقلو  فرزندان  دارای  های 
های  حمایت  دیگر  از  شیرخشک 
تغذیه  سوء  دچار  کودکان  از  بهزیستی 

است.
با همه این حمایت ها با توجه به  گزارش 
و  اورژانس ها  همایش  در  شده  اعالم 
کشور  کودکان  طب  شایع  بیماری های 
به نظر می رسد که تجربه نهاد پیشرفت 
و آبادانی بنیاد علوی در منطقه محروم 
که   کهگیلویه  شهرستان  دیشموک 
را  کودک  و  مادرباردار  زیادی  شمار 
برد  تغذیه  بهبود  حمایتی   زیرپوشش 
و  بزرگ  اقتصادی  های  بنگاه  مشارکت 
مضاعف  تالش  کنار  در  نیکوکار  خیران 
مسووالن می تواند پیامدهای سوء تغذیه 
در کهگیلویه و بویراحمد را کاهش دهد.

بر اساس آمار منتشر شده در همایش اورژانس ها و بیمارهای شایع طب کودکان ؛

سوء تغذیه کودکان در استان شایع است 

جوانان  به  گفت:  گچساران  ناحیه  سپاه  فرمانده 
توصیه می شود که فضای مجازی را جدی نگیرند 
و بدنبال بزرگ نمایی کردن برخی عوامل تخریب 

کننده نباشند.
سرهنگ سید حمزه محقق زاده در روز پنجشنبه 
به  گچساران  رسانه  اصحاب  با  خبری  نشست  در 
و  انقالب  دشمنان  افزود:  بسیج  هفته  مناسبت 
آرزوی  که  بدانند  اسالمی  جمهوری  مقدس  نظام 
به  خود  با  را  سرزمین  این  خاک  و  آب  به  تجاوز 

گور خواهند برد.

وی بیان کرد: بسیج در راستای حمایت از مردم در 
مقابل دشمنان نظام و انقالب ایستاده است.

کشور  کنونی  شرایط  اینکه  بیان  با  زاده  محقق 
بسیار حساس و مهم است ادامه داد: به جوانان و 
نوجوانان توصیه می شود که فریب افکار کثیف و 

ضد دینی دشمنان اسالم و انقالب را نخورند.
تعهد،  دلیل  به  این شهرستان  در  کرد:   ابراز  وی 
هیچ  و  مردمانش  مداری  اخالق  و  مداری  والیت 

گونه مساله  امنیتی وجود ندارد.
محقق زاده اظهار داشت: بسیج تنها یک مجموعه 
تمامی  در  که  است  تفکری  بلکه  نیست،  نظامی 
ابعاد از جمله فرهنگی، اجتماعی، سیاسی و اقتصاد 
به  خدمت  آماده  و  بوده  مردم  کنار  در  مقاومتی 

هموطنان است.
فرمانده سپاه ناحیه گچساران افزود: نقش بسیج در 

تمام حوزه ها غیر قابل انکار بوده و با تمام دولت ها 
فعالیت خود را ادامه و افزایش داده است.

محقق زاده بیان کرد: در هر جا مشکلی به وجود 
آید بسیج جلوتر از همه نهادهای دیگر حضور دارد 
و این تشکل خودجوش بوده و زمان و مکان نمی 

شناسد.
 محقق زاده ابراز کرد: بیش  از ۶۶ برنامه شاخص 
این  در  مختلف  زمینه های  در  بسیج  هفته  ویژه 

شهرستان برگزار می شود.
وی بیان کرد: این برنامه ها در زمینه های مختلف 
برگزار  اجتماعی  و  سیاسی  ورزشی،  فرهنگی، 

خواهد شد.
محقق زاده توزیع بسته های 4۰۰بسته معیشتی، 
ایستگاه  برپایی  روشنگری،  های  نشست  برگزاری 
صلواتی، برگزاری اردوی جهادی یک روزه،  یادواره 

های شهدا،  برگزاری مسابقات ورزشی برای بانوان 
با  آموزشی سواد رسانه  کارگاه  برگزاری  آقایان،  و 
شعر،  شب  های  آیین  مجازی،  فضای  محوریت 
خدمت  میز  برگزاری  کتاب،  نمایشگاه  برپایی 
های  نشست  اجرایی،  های  دستگاه  همراهی  با 
آزاداندیشی در دانشگاه ها و مدارس و ویژه برنامه 
های حلقه های صالحین از مهمترین برنامه های 

بسیج در گچساران است.
در  جامعه  در  ای  رسانه  سواد  افزایش  افزود:  وی 
جلوگیری از شایعات و اخبار کذب از سوی گروه 

های معاند علیه بسیج بسیار مهم است.
محقق زاده تصریح کرد: همایش بزرگ بسیجیان با 
حضور یک هزار نفر از بسیجیان و از اقشار مختلف 

در گچساران برگزار خواهد شد.

 جوانان بدنبال بزرگ نمایی

 برخی عوامل مخرب نباشند

آگهی  فقدان سند مالکیت 
واقع در بخش ۲6 فارس  یاسوج

شناسنامه  شماره  با  اله  نعمت  فرزند  جهان  امین  آقای 
استشهاد  برگ  دو  تسلیم  با  کهگیلویه  از  صادره   ۸
شماره  رسمی  اسناد  دفترخانه  طرف  از  شده  گواهی 
است مدعی  کتبی  تقاضای  یکبرگ  و  یاسوج   ۹

طبق   ( خانه  باب  یک   ششدانگ  مالکیت  سند  که 
پالک  به  مربع  ۱۹۶متر   /۵ مساحت  به  سند( 
چاپی شماره  به  یاسوج  فارس   ۲۶ بخش   ۲۹۲/۱۳۶۲

دفتر  ذیل   - مورخه   ۹۸ سال  الف  سری    ۲۰۶۹4۰  
الکترونیک ۱۳۹۸۲۰۳۲۰۰۰۱۰۰۶۱۶۹ به ثبت رسیده   
جابجایی  علت  به  و  گردید  صادر  آن  مالکیت  سند  و 
یک  دارای  مذکور  پالک  است.در ضمن  گردیده  مفقود 
مورد رهنی شماره ۸۱4۲ مورخ ۲۹/ ۰۵/ ۱۳۹۷ به نفع 
اسناد رسمی  دفتر خانه  بانک کشاورزی شعبه مرکزی 
به مبلغ ۰۰۰/ ۰۰۰/ ۵۶۵/ ۲ می  شماره ۲4 دهدشت 
اصالحی  یک  تبصره  اصالحیه  طبق  مراتب  لذا   . باشد 
ماده ۱۲۰ آیین نامه قانون ثبت جهت اطالع عموم یک 
معامله  انجام  آگهی می شودکه هر کس مدعی  نوبت  
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  یا خالصه 
معامله به این اداره تسلیم نماید و چنانچه ظرف مدت 
مقرر اعتراضی به این اداره واصل نشود و یا در صورت 
اعتراض اصل سند مالکیت ارایه نگردد اداره ثبت المثنی 
به  و  را طبق مقررات صادر  مالکیت پالک مذکور  سند 

متقاضی تسلیم خواهد نمود.
تاریخ انتشار: ۱4۰۱/۰۸/۲۸  

رئیس ثبت اسناد و امالک یاسوج
حسین فرخی

به  گفت:  مارگون  شهرستان  فرماندار 
دلیل باران های سیل آسا راه ارتباطی 
۱۵ روستای این شهرستان مسدود و 
زندگی مردم دو روستا نیز مختل شده 
است.مختار اندرخور، اظهار داشت: به 
دلیل باران های سیالب آسا هم اکنون 

بخش  این  روستای   ۱۵ ارتباطی  راه 
در بخش زیالیی و دهستان سیالب و 
کلوار مسدود شده و زندگی مردم دو 
از  بخشی  و  وسطی  موشمی  روستای 

بردپهن مختل شده است.
منازل  به  سیل  وورد  به  اشاره  با  وی 

و  وسطی  موشمی  روستای  مردم 
هنوز  کرد:  عنوان  بردپهن  از  بخشی 
نیست  میزان دقیق خسارت مشخص 
روستای  جاده  بازگشایی  مشغول  و 
خدمات  شرایط  تا  هستیم  موشمی 

رسانی و بررسی ها تسهیل شود.
اندرخور با انتقاد از مدیرکل راهداری 
و  کهگیلویه  جاده ای  نقل  و  حمل  و 
راهداری  به  توجهی  بی  و  بویراحمد 
ابراز  بحران،  وقوع  از  قبل  زمستانه 
می خواهند  لودر  دستگاه  یک  با  کرد: 
شهرستان  زمستانه  راهداری 

با  مارگون  گیر  برف  و  سردسیری 
و  گذر  سخت  روستایی  جاده های 

صخره ای را انجام دهند.
شهرستان  در  دولت  عالی  نماینده 
عوامل  اینکه  به  اشاره  با  بویراحمد 
خالی  دست  با  شهرستان  راهداری 
رسانی  خدمات  مشغول  روز  شبانه 
از مدیریت  نگرانی  ادامه داد:  هستند، 
فکر  که  بوده  راهداری  استانی  ارشد 
می کند با پشت میز نشینی و با حداقل 
امکانات می توان مدیریت بحران کرد.

 سیل راه ارتباطی ۱۵ روستای 
مارگون را مسدود کرد
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متولد فروردین : 
امروز اهمیت دادن به مسائل شغلی، شخصی باید برای شما در اولویت 
قرار داشته باشد. این سخن به معنی این نیست که شما موقع حل 
غیرحرفه ای  آمده اند  وجود  به  شغلی  زمینه  در  که  مشکالتی  کردن 
عمل می کنید، بلکه بدین معنی است که زمانی که ذهن شما نگران 

چیز دیگری است نمی توانید کارتان را تمام کنید.
متولد اردیبهشت : 

این روزها برقرار کردن تعادل بین حساب بانکی تان و آرزوهایتان برای 
داشتن بعضی از چیزها کار مشکلی است. شما از هر جایی می توانید 
تغییر جهت بدهید، چیزهای دیگری هم برای امتحان کردن وجود 
دارند، اما اگر نیازهای مادی شما نامحدود باشند نمی توانید از عهده 

آنها برآیید. 
متولد خرداد : 

شما هنگامی که صحبت هایتان را با دیگران در میان می گذارید برای 
تاثیرات آن نگران هستید به همین دلیل در بیشتر مواقع  نتیجه و 

سکوت اختیار می کنید. 
متولد تیر : 

احساس  و  کرده  تالش  سوءتفاهم  یک  کردن  رفع  برای  امروز  شما 
مسئولیت می کنید، اما به طریقی قصد و نیت شما می تواند اشتباه 
می  واضح صحبت  خیلی  که  کنید  فکر  شما  اگر  حتی  شود.  تعبیر 
کنید، دیگران ممکن است که گفته های شما را اشتباه تفسیر کنند. 
شد.  خواهید  گرفتار  بیشتر  بدهید،  توضیح  بیشتر  که  هم  هرچقدر 

سعی نکنید که به سختی فعالیتهایتان را توجیه کنید. 
متولد مرداد : 

به  آنها پیش می روید،  با  و  تان تصمیم می گیرید  با احساسات  شما 
شکست های  یا  عشقی  شکست های  با  روزها  این  در  دلیل  همین 
شغلی مواجه شده اید اما به شما توصیه می کنیم به جای این که با 

احساسات تان تصمیم بگیرید با فکر و عقل خود پیش بروید. 
متولد شهریور : 

امروز دوباره شانس به شما روی آورده است در چند ماه اخیر شما کم 
شانس بودید و در رابطه با مسائلی که برایتان پیش می آمد شانس تان 
به شما یاری نمی رساند اما در این روزها در تمام کارهایتان شما را 
همراهی می کند، شما نیز متوجه این موضوع شده اید. اجازه ندهید 

دیگران بر شما حکومت مطلق داشته باشند.
متولد مهر : 

دچار  نکنید،  فکر  می دهید  انجام  که  کارهایی  با  رابطه  در  اگر 
پشیمانی های بزرگ و غیر قابل بازگشتی می شوید. زیرا شما فردی 
ذاتا خوش قلب هستید و با ناراحت ساختن دیگران تنها خود را آزار 
می دهید. خداوند درهای جدیدی را بر زندگی شما باز خواهد کرد تا 

بتوانید افق جدید زندگی تان را بهتر نظاره گر باشید.
متولد آبان : 

بسر بردن با دیگران احتماال امروز بیشتر از همیشه پیچیده و دشوار 
فعال  را  قوچ  برج  گذران شما  نشان خوش  کامل  ماه  که  است چرا 
می کند. اگر در اطراف تان شخصی با تجربه های شگفت انگیز وجود 

داشته باشد و شما با او همراهی کنید لذت فراوانی خواهید برد.
متولد آذر : 

شما قبل از اینکه از ته دل بخواهید به حرف یا پیامی گوش بدهید، 
الزم است که این پیام چند بار بهتان گفته شود. منظور این نیست که 
خیلی کند عمل می کنید. شما فقط خیلی اصرار دارید که فعالیت های 
یکنواخت روزمره تان را تغییر بدهید، حتی اگر بدانید این کار بهترین 
کار مورد عالقه تان نیست. البته هیچ کس دیگری نمی تواند برایتان 
تصمیم بگیرد، شما فقط باید نسبت به نصیحت ها و پیشنهادات گوش 
شنوا داشته باشید. البته فقط به کسانی که قصد کمک کردن بهتان 

را دارند اعتماد کنید.
متولد دی :

داستان  بسپارید  خاطر  به  که  باشید  عاقل  امروز  آنقدر  باید  شما   
رویایی شما تنها راه موجود برای شما نیست. نمی گویم همه نظرات 
مسیرهای  اما  سرانجامی ندارند.  اینکه  یا  است  اشتباه  هایتان  ایده  و 
چندگانه ای از نقاط مختلف در راه شما پدیدار خواهند شد حتی اگر 
باشید که ماه  یاد داشته  به  نباشند.  قابل مشاهده  برای شما  اکنون 
قرار  پیرامون” شما  و  از “محیط  اخیرا در هفتمین خانه  نشان شما 
گرفته است و به شما نشان می دهد که واقعیت بسیار سخت تر از 

آن است که فکر می کنید. 
متولد بهمن : 

شما در حالیکه تمام مسئولیت های خانواده و کارهای خانه را تقبل 
که  هروقت  اما  باشید،  پذیری  مسئولیت  فرد  می خواهید  کرده اید، 
تغییر  سرعت  به  نیز  اولویت هایتان  کنید  تفریح  کمی  می خواهید 
می کند! مهم نیست که چقدر تالش می کنید، قادر نخواهید بود از 
مشغول  پایکوبی  و  شادی  به  و  کرده  فرار  مسئولیت هایتان  بار  زیر 
شوید!! به دنبال شکار یک لحظه خوب و مناسب گشتن فقط ناامیدی 

تان را بیشتر می کند؛ پس خم به ابرو نیاورد.
متولد اسفند :

 امروز ممکن است وسوسه شوید تا از فرصت جدیدی که به شما روی 
کرده تا پولی بدست آورید یا یک سری از منابع اخیر خود را مدیریت 
کنید استفاده کنید. برای شما بسیار مهم است که قبل از اینکه وارد 
عمل شوید،  بدقت برنامه جدید خود را بررسی کنید به خاطر اینکه 
ممکن است این کار بیشتر از آن که واقعیت داشته باشد، سودمند و 

مفید به نظر برسد.

3
فال روز 

یک  عنوان  به  میکروبی  مقاومت  از  بهداشت،  وزیر 
یاد  جوامع  پیشرفت  و  برای سالمت  جهانی  تهدید 

کرد.
 بهرام عین اللهی، در پیامی از مقاومت میکروبی به 
پیشرفت  و  برای سالمت  تهدید جهانی  عنوان یک 
جوامع یاد کرد و گفت: پزشکان، داروسازان و سایر 
در  حیاتی  نقشی  سالمت  خدمات  دهندگان  ارائه 

حفظ کارآیی آنتی بیوتیک ها دارند.

متن کامل پیام وزیر بهداشت
کمتر از یک قرن از کشف اولین آنتی بیوتیک )پنی 
سیلین( توسط فلمینگ می گذرد. کشفی که تحولی 
جان  ساالنه  و  کرد  ایجاد  درمان  عرصه  در  عظیم 

طیف  علم  پیشرفت  داد.  نجات  را  انسان  میلیونها 
وسیعی از داروهای ضدباکتری، ویروس و قارچ را در 
اختیار بشر قرار داده است با اینحال به علت مصرف 
بی رویه این داروها، امروزه شاهد مقاومت برخی از 
میکروب ها به داروها هستیم. این در حالی است که 
الی   ۱۰ حداقل  به  جدید  بیوتیک  آنتی  یک  تولید 
هزینه  دالر  میلیارد  یک  از  بیش  و  زمان  سال   ۱۵

نیاز دارد.
برای  تنها  نه  جهانی  تهدید  یک  میکروبی  مقاومت 
سالمت که برای پیشرفت جوامع محسوب می شود. 
مقاومت  میالدی   ۲۰۵۰ سال  تا  می شود  برآورد 
 ۲ مرگ،  میلیون   ۱۰ به  نزدیک  ساالنه  میکروبی 
هزینه  و  ملی  ناخالص  تولید  کاهش  درصد   ۳.۵ تا 
جهان  سطح  در  دالر  میلیارد   ۱۰۰ به  نزدیک 
ضدمیکروبی  داروهای  نادرست  مصرف  بود.  خواهد 
و  آبزیان  طیور،  دام،  انسان،  سالمت  عرصه های  در 
میکروبی  مقاومت  پدیده  علل  مهمترین  از  گیاهان 

نیز  در محیط  میکروبی  داروهای ضد  بقایای  است. 
موردی دیگر برای نگرانی است.

ارائه دهندگان خدمات  پزشکان، داروسازان و سایر 
آنتی  کارآیی  حفظ  در  حیاتی  نقشی  سالمت 

بیوتیک ها دارند.
تجویز و توزیع نامناسب داروها منجر به مصرف بی 
مقاومت  گسترش  و  بروز  برای  را  زمینه  شده  رویه 
نکردن اصول کنترل  فراهم می کند. رعایت  دارویی 
سالمت،  خدمات  دهندگان  ارائه  توسط  عفونت 
می تواند منجر به افزایش عفونت و در نتیجه فزونی 
کشاورزی،  عرصه های  در  گردد.  مقاوم  گونه های 
داروهای  دادن  دست  از  غذایی،  صنایع  و  دامداری 
ضدمیکروبی مؤثر، تهیه غذای سالم را دچار مشکل 
میکروبی  ضد  داروهای  مصرف  مدیریت  می کند. 

مهمترین راهکار برای مقابله با این تهدید است.
ضد  داروهای  و  مواد  ایران،  اسالمی  جمهوری  »در 
میکروبی به عنوان منابعی ارزشمند مورد توجه بوده 

و مدیریت می شوند. ایران عزیز، مصمم است که با 
انجام اقداماتی در سطح ملی و بین المللی به کاهش 
پیدایش و گسترش میکروارگانیسم های مقاوم کمک 
میکروبی  داروهای ضد  و  مواد  به  دسترسی  و  کند 
اثربخش برای پیشگیری و درمان بیماری ها را فراهم 

نماید«.
برای  را  خود  ظرفیت های  کشور  منظور،  این  برای 
انجام  و  دانش  افزایش  سازی،  فرهنگ  و  آموزش 
مقاومت  پایش  زمینه  در  کاربردی  تحقیقات 
تولید  عفونت ها،  بروز  از  پیشگیری  میکروبی، 
داروهای  مصرف  سازی  بهینه  و  مؤثر  داروهای 
ضدمیکروبی در انسان و حیوان به کار خواهد برد. 
برای تحقق این اهداف رویکرد یکپارچه به سالمت با 
مشارکت مسئوالنه وزارتخانه های جهاد و کشاورزی، 
و  آموزش  فناوری،  و  تحقیقات  علوم،  کشور،  نیرو، 
پرورش، سازمان حفاظت محیط زیست، رسانه ها و 

تشکل های مردمی ضروری خواهد بود.

7| روزنامه جوان |  شماره 4775 چهار شنبه 26 اس��فند 1394 | 6 جمادي الثاني 1437 |

88498481پايداري

جدول

پاسخ جدول شماره 4774

طراح:علیرضا سجادی فر       شماره 4775

123456789101112131415
1��������������
2�������������
3������������
4������������
5�������������
6������������
7������������
8�������������
9�������������
10������������
11�������������
12�������������
13������������
14�������������
15���������������

از باال به پايين
  1- راندن و دور كردن- علم شناخت احكام شرع- كاد الـ... ان يكون كفراً- بي آن گنج ميسر نمي شود  2- بهترين 
جايگزين شير براي كساني كه به مصرف شير حساسيت دارند- شصت ويكمين سوره قرآن- بخيه درشت- پايتخت 
ــتي- يار كليله  4- از دامنش مرد به معراج مي رود- نبايد به دست ناشي سپرد- درس  آذربايجان  3- چيره دس
ــتم  6- از نام هاي پيامبر به معني  ــنوا  5- از اجزای خودرو- لباس رزم رس خوانده- ويتامين جدولي- رود ناش
ــيون  ــده  8- فدراس درس نخوانده- نژاد مردم پرو- جور  7- عدد آبادي- نام آوري- از جهات اصلي- نو و باز نش
بين المللي دو و ميداني- توده هواي گرم روان  9- كتف- وزير خارجه اسبق كشورمان- نشستن- پايتخت ايتاليا 
ــاهنامه كه در مازندران بود- دليل و برهان  11- همان ليزينگ است- طلب مغفرت    10- حلم- ديوي در ش
12- سرسلسله اعداد سه رقمي- عضو صورت- پايتخت اتريش- حرف خطاب- فن و شگرد  13- پايتخت كشور 
ليديه در آسياي صغير- داروي نوشيدني  14- ورم- مادر تازي- ضمير اشاره- توبه پذيرنده  15- چاق و فربه- 

گلشن سابق- پيمانه- قسم و گونه

از راست به چپ
 1- امام علي)ع( مي فرمايند: مبنای همه عيب ها برای انسان است- ويژگي ها و صفات    2- عالمت مفعول- بي 
نام تو كي كنم باز- داير و برقرار- نقشه انگليسي   3- واحد شمارش قاشق، چنگال، رختخواب- حرف زمين شوي- 
ــصت و پنج روزه  4- از فروع دين- نام قديم سوريه- نوعي پارچه ضخيم و  خاك كوزه گري- يك دوره سيصد و ش
ــاهرود  6- كاخ- رود بزرگ سوئيس- آلونك و كومه- خلق و خو   خشن  5- گلو- عدد مقدس- جنگلي در ش
7- كارگاه بافندگي- خودخواهي- از وسايل بازي بچه ها- فلز رسانا  8- از آدم بسرشتند و به پيمانه زدند - پهلوان 
 9- آرواره- وسيله اي در آشپزخانه- شاه مغولي- نو و بازنشده   10- بيماري ديابت- آن سوي سقف- از حبوبات- 
چرخ تانك  11- سالح روباه- غزال- ساز  تيره  12- شهر تخت سليمان- عنوان اشرافي در انگلستان- از گناهان 
كبيره  13-  مسير- از سوره هاي مكي- حرف توخالي- نام قديم فردوس  14- منقار كوتاه- حركات ورزشي رزمي 

نمايشي- مردان بزرگ- ضمير غايب  15- نام فارسي اسيد كلريدريك- واحد مساحت

 123456789101112131415
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14  
15

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

جدول کلمات متقاطع

گزارش

در آستانه سال جديد گروه هاي جهادي آماده اعزام به مناطق محروم مي شوند

خرمشهر 
ميعادگاه جوانان جهادگر

 اردالن نجاح
خرمشهر عروس زيباي شهرهاي ايران كه 
ــمن، آتش به زيبايي هايش  روزگاري دش
ــت صاحب آن شود، با  زده بود و مي خواس
مقاومت و شجاعت غيورمردانمان از چشم 
ــان  ــمنان دور ماند تا امروز با نش طمع دش
پايمردي و مقاومت شناخته و ثبت شود. هر 
چند پس از پايان جنگ از خرمشهر، همان 
ــاختمان هاي  عروس زيبا و پرآوازه با آن س
ــاد و زحمتكش شهري  ــنگ، مردم ش قش
ــور هيچ يك از  ــود كه در تص به جا مانده ب
ــمنان از  ما نمي گنجيد و  آتش عداوت دش
خونين شهر خرابي و ويراني به جا گذاشت 
ولي پس از پايان جنگ همه براي ساختن 
ــدند؛ شهري كه  دوباره خرمشهر بسيج ش
ــون بهترين  ــه خاكش خ براي گوشه گوش
ــرزمين ريخته شده و براي  جوانان اين س

همه مان قداستي خاص دارد. 
حاال كه سال هاي زيادي از روزهاي پاياني 
جنگ مي گذرد نسل هاي بعدي انقالب در 
ــراي خدمت به  ــب گروه هاي جهادي ب قال
ــتند  مردم محرومي كه نيازمند كمك هس
ــهر مي روند. جوانان راه  ــوي خرمش به س
ــهر را در پيش گرفتند تا مردم اين  خرمش
ــير براي رشد و  ــاس كنند مس ــهر احس ش

سعادت آنها و شهرشان باز است. 

هرچند خدمت رساني گروهي از جوانان به 
ــتاييان و محرومان به صورت جسته و  روس
ــان گروه هاي  ــتگاهي در مي گريخته خاس
دانشجويي و مبارز در دوران ستمشاهي و 
اندكي پس از انقالب داشت اما باز هم بركت 
واليت و انفاس قدسيه حضرت روح ا... )ره( 
انقالبي ديگر به پا كرد كه در تاريخ انقالب 
صفحاتي زرين از عشق، حماسه و خدمت 
ــانيد. وقتي كه فرمان  را به منصه ظهور رس
ــازندگي« فراتر از هر  ــكيل »جهاد س تش
ــد،  ــه يك فرهنگ ش ــاختاري تبديل ب س
ــورت خودجوش فراتر  جوانان زيادي به ص
ــازماني گام در  از بندهاي چارچوب هاي س

آباداني مناطق محروم گذاشتند. 
ــه زرخيز  ــهر كه ديرزماني در خط خرمش
ــبزي  ــال بود و از سرس ــتان تاج مط خوزس
ــز كارونش و  ــي دل انگي ــش، زيباي باغ هاي
مردمان شاد و رئوفش بر خود مي باليد از آن 
شب دهشتناك يورش اهريمني دژخيمان 
ــاط را بر  ــي، ديگر روي آن خرمي و نش بعث

خود نديد. 
قرارگاه جهادي امام رضا)ع( يكي از همان 
ــه راه جنوب را  ــت ك گروه هاي جهادي اس
ــه اي  در پيش گرفته تا مرهمي براي گوش
ــد. اين قرارگاه  ــهر باش از زخم هاي خرمش

جهادي با حضور جمعي از جوانان مؤمن و 
انقالبي و با مشاركت جهادگران پيشكسوت 
ــي به صورت  و فعاالن عرصه هاي اجتماع
خودجوش و مردمي در سال 1393 شروع به 
كار نموده و طي اين مدت فعاليت هاي ذيل 
را در راستاي كاهش آسيب هاي فرهنگي و 
اجتماعي با ترويج دو معروف تكريم و تعليم 
انجام داده و به منصه ظهور رسانيده است. 

قرارگاه جهادي امام رضا)ع( در نوروز 1393 
ــر از جهادگران به انجام  با حضور 3700 نف
1200 پروژه عمراني در مناطق خرمشهر، 
آبادان، شادگان و دشت آزادگان پرداخت. 
ــكي و دندانپزشكي به  انجام خدمات پزش
ــتان  ــزار نفر از محرومان شهرس بيش از ه
خرمشهر و همچنين به برگزاري برنامه هاي 
ــش ارزاق و برخي ما يحتاج  فرهنگي و پخ
ــروم پرداخته  ــق مح ــان در مناط محروم
ــت. اين قرارگاه در بخش هاي علمي و  اس
ــازندگي، بهداشتي  آموزشي، عمراني و س
ــي و اجتماعي، امدادي و  و درماني، فرهنگ
ــتغالزايي فعاليت هاي  خدمت رساني و اش
ــت. به عنوان  ــته اس مفيدي و مثبتي داش
ــاي عمراني، محوريت اصلي  مثال در كاره
فعاليت هايشان بر بهسازي و نوسازي منازل 
ايتام و محرومان است و در كنار اين پروژه ها 
تعداد محدودي پروژه عمومي نظير مسجد 

ــده است. در حوزه  و مدرسه نيز تعريف ش
ــت و درمان با هدف خدمت رساني  بهداش
به مردم مناطق، فعاليت خود را با شناسايي 
محلي و ارتباط مستقيم با مراكز بومي و با دو 
زير گروه دندانپزشكي و بهداشت و پزشكي 

آغاز مي كند. 
در بخش فرهنگي و اجتماعي نيز كارهاي 
ــت كه مي توان به  خوبي صورت گرفته اس
برگزاري كالس هايي در زمينه هاي تقويت 
ــي، مديريت  ــه، برنامه ريزي تحصيل حافظ
زمان و مشاوره به منظور ارتقاي سطح علمي 
ــتان در تمامي  دانش آموزان مقطع دبيرس
رشته هاي نظري، برگزاري كارگاه هاي كار با 
كودك با هدف ايجاد فضاي شاد و مفرح در 
جهت انتقال پيام هاي اخالقي و بهداشتي، 
ــي، كاردستي و  احكام و قرآن توسط نقاش
شعرخواني اشاره كرد. برگزاري كارگاه هاي 
ــاوره فردي و گروهي براي نوجوانان و  مش
جوانان و خانواده ها، برگزاري همايش هاي 
ــاغل  ــي و كالس هاي هنري مش كارآفرين
ــامل كنف بافي، بافت دستبند با  خانگي ش
نخ و بند كفش، قالي و گليم و كوزه و سفال 
با توجه به روحيات بانوان منطقه اقدامات 
ديگر قرارگاه جهادي امام رضا)ع( در مناطق 

محروم بوده است. 

گويا با ش�هيد بامري فاميل بوديد 
و ازدواجتان هم ريش�ه در آشنايي 

قبلي داشت؟
ــرعمو بودند.  پدر نظرمحمد و پدر من پس
همسرم تنها دو سال داشت كه پدرش فوت 
ــان، پدرم كفالت  ــد و با ازدواج مادر ايش ش
ــان  ــر عهده مي گيرد و ايش نظرمحمد را ب
ــه نوعي من و  ــود. ب در خانه ما بزرگ مي ش
نظرمحمد با هم بزرگ شديم و وقتي كه به 
سن 18 سالگي رسيد، با هم ازدواج كرديم. 
پس پ�در و م�ادر ش�ما ع�اوه بر 
دامادش�ان، به نوعي پسرشان را از 

دست داده اند؟
بله، نظرمحمد مثل يكي از اعضاي خانواده 
ــان عالقه  ما بود. پدر و مادرم خيلي به ايش
ــوريه رفت،  ــتند. حتي وقتي كه به س داش
يكي از برادرانم به او گفت چرا تنها رفتي و 
صبر نكردي با هم برويم. نظرمحمد هم در 
ــخش گفته بود حاال كه يكي از پسران  پاس
ــن وقتي من  ــت، صبر ك خانواده رفته اس
ــتم، تو هم اعزام بگير و به سوريه بيا.  برگش
ــه اي  بين همه اعضاي  رابطه واقعاً صميمان

خانواده و نظر محمد وجود داشت. 
اصًا چطور شد که به سوريه رفت؟ 

شغل شان ايجاب مي کرد؟
ــته  ــدار بود، اما رس نظرمحمد هرچند پاس
ــد كه  ــت. خودش داوطلب ش رزمي نداش
ــتاي ما اخبار آن طور  به آنجا برود. در روس
ــهرهاي بزرگ جريان دارد، اعالم  كه در ش
ــتا اعالم  ــود. منتها يك بار در روس نمي ش
كردند هر كسي مي خواهد براي دفاع از حرم 
داوطلب برود، مي تواند ثبت نام كند. همانجا 
نظرمحمد گفت مي روم. گفتم چرا مي روي؟ 
ــورمان هم  ــه داريم و در كش ما چهارتا بچ
ــايد اينجا جنگ  كه جنگ نيست. گفت ش

نباشد، اما من مي روم براي دفاع از حرم خانم 
زينب)س( و حضرت رقيه)س(، بعد حرفي 
زد كه شرمنده ام كرد. گفت تو كه ايمانت از 
من قوي تر است تو چرا اين حرف را مي زني. 
من آرزو دارم كه خدمت اهل بيت را بكنم. 

بعد از ثبت نام هم راهي شد؟
ــوم نبود حتماً  ــام اوليه بود و معل نه، ثبت ن
راهي شان كنند. گذشت و روز عاشورا بعد از 
مراسم عزاداري همراه هم به گلزار شهداي 
روستايمان رفتيم. در اين گلزار سه شهيد 
وجود داشت. شهيد باران كه از شهداي دفاع 
مقدس است و دو شهيد ديگر كه در درگيري 
با اشرار به شهادت رسيده اند. حاال هم كه با 
دفن پيكر نظرمحمد، يك شهيد مدافع حرم 
به جمع شان اضافه شد. به هرحال وقتي از 
گلزار به خانه آمديم، چون قرار بود يك گروه 
از دلگان اعزام شوند، نظرمحمد باز هوايي 
ــد و گفت من حتماً بايد در همين اعزام  ش
ــام كرده و تا  ــر كردم او تازه ثبت ن بروم. فك

بخواهد برود خيلي طول مي كشد. اما انگار 
چيزي به همسرم الهام شده بود چراكه تنها 
سه روز بعد با او تماس گرفته و گفته بودند 
كه براي اعزام از روستايمان به دلگان برود. 
ــه من چيزي  ــن موضوع ب نظرمحمد از اي
ــهر كاري  نگفت. فقط گفت مي روم ايرانش
دارم. صبح بعد از نماز رفت و دوروبر ظهر از 
كرمان زنگ زد كه بله! دارم مي روم سوريه. 

سعي نكرديد مانعش شويد؟
راستش چرا. وقتي از كرمان زنگ زد، ناراحت 
شدم و گفتم نرو برگرد. اما او گفت به آرزويم 
رسيدم و دوست دارم به زيارت مزار اهل بيت 
بروم. ديگر نتوانستم چيزي بگوم. آدم وقتي 
كسي را دوست دارد، بايد به عاليقش احترام 
بگذارد. وقتي ذوق و شوقش را ديدم، ديگر 
نتوانستم مخالفتي بكنم. البته آنها مستقيم 
به سوريه نرفتند، بلكه چند روزي در تهران 
آموزش ديده بودند و 10 آبان ماه 94 عازم 
ــوم آذرماه هم كه به  سوريه شده بودند و س

شهادت رسيد. 
ديگر با همسرتان تماس نداشتيد؟

ــه روز كه  ــتم. در تهران بعد از س چرا داش
ــان را گرفته بودند، توانست زنگ  گوشي ش
بزند. سوريه هم روز اول رسيدنشان از حرم 
ــا آخرين  ــب)س( زنگ زد. اينه خانم زين
تماس هاي ما بود. سفارش بچه ها و خانواده 
ــت به ما قوت قلب  ــعي داش را مي كرد و س

بدهد. 
گفتي�د که چه�ار فرزن�د داريد. از 
يادگاري ه�اي ش�هيد بگوييد، چه 

رابطه اي بين شان وجود داشت؟
ــاله، زينب - 13  فرزندان ما هادي - 16 س
ــاله و ام البنين شش  ــاله، فاطمه - 9 س س
ساله هستند. شهيد بچه ها را خيلي دوست 
داشت و متقاباًل آنها هم پدر را خيلي دوست 
ــتند. مخصوصاً بين ام البنين و شهيد  داش
ــت.  ــي صميمانه اي وجود داش رابطه خيل
خود من چنان نظر محمد را دوست داشتم 
كه فكر مي كردم حتي يك لحظه هم بدون 
او نمي توانم زندگي كنم. اما صبري كه االن 
ــوي حضرت  خدا به ما داده، هديه اي از س
ــت. وگرنه من خودم فكرش  زينب)س( اس
ــرم  ــه بتوانم در فراق همس را نمي كردم ك

زندگي كنم. 
به نظر شما چه چيزي باعث مي شود 
ک�ه امث�ال نظر محمد ه�ا اينط�ور 
ب�ا شهادت ش�ان در راه اه�ل بيت 

بدرخشند؟
ــا دارند. نظرمحمد  اينها اعتقاد بدون ادع
از نوجواني در بسيج فعاليت داشت و قلباً 
ــكر خدا  ــد و مذهبي اي  بود. ش آدم معتق
خانواده ما هم زمينه  تربيت كسي همچون 
نظرمحمد را داشت. پدرم از زمان طاغوت 
ــه منطقه  ــراي تبليغ ب هر عالمي را كه ب
ــه خانه مان دعوت   دورافتاده ما مي آمد، ب
ــتاي  و از او پذيرايي مي كرد. چراكه روس
ما خانه عالم نداشت و پدر سعي مي كرد با 
اين كار، سهمي در استمرار آمد و شد علما 
ــد. نظرمحمد اينطور پرورش  داشته باش
يافت و خودش را اليق شهادت كرد. همين 
ــام كرده اند  ــر از برادرانم ثبت ن االن دو نف
ــن نماند.  ــلحه نظر محمد روي زمي تا اس

ان شاءاهلل كه خدا از ما قبول كند. 

نظرمحم�د هرچن�د پاس�دار بود، 
اما رس�ته رزمي نداش�ت. خودش 
داوطلب ش�د ک�ه به س�وريه برود.  
يک بار در روس�تا اع�ام کردند هر 
کسي مي خواهد براي دفاع از حرم 
داوطلب برود، مي تواند ثبت نام کند. 
همانجا نظرمحمد گف�ت براي دفاع 
از حرم خانم زين�ب)س( و حضرت 
رقيه)س( م�ي روم. بع�د حرفي زد 
که ش�رمنده ام کرد.  گفت من آرزو 
دارم خدم�ت اه�ل بي�ت را بكن�م

مادران چشم انتظار

پاياني بر چشم انتظاري دو 
خانواده شهيد در واپسين روزهاي سال

ديدار دوباره
 پس از 32 سال دوري

 آرمان شريف
در اين روزهاي پاياني سال چه خبري بهتر از خبر 
پيدا شدن هويت فرزند شهيد مي توان به يك مادر 
ــم انتظار داد؟ كدام عيدي اشك شوق را در  چش
چشمان منتظر اين مادران جاري مي كند تا آنها 
از فرط خوشحالي نماز شكر به جا بياورند؟ حاال 
پس از اين مادران چشم  به راه سفره هفت سين 
را در كنار مقبره عزيزشان برپا مي كنند و دعاي 
سال جديد را روي سنگ مزار شهيدشان زمزمه 
ــذت خواندن دعاي  ــادر بود تا ل مي كنند. بايد م
»حول حالنا الي احسن الحال« كنار فرزند شهيد 
ــاني  را فهميد. اين مادران از داِر دنيا تنها يك نش
ــان تا  ــزار فرزند شهيدش ــاني م مي خواهند؛ نش
همان سنگ مزار، سنگ صبورشان بشود. دلشان 
ــهر، جايي دور از  گرم شود كه در گوشه اي از ش
شلوغي هاي روزمره زندگي، مزار فرزند شهيدش 

بهترين مأمن براي تسكين دل دردمند اوست. 
ــن روزهاي  ــهيد در آخري ــراز هويت دو ش با اح
ــال جديد را كنار  اسفندماه، خانواده هايشان س
عزيزشان تحويل مي كنند. شهيد حسين حسيني 
ــت كه هويتش به تازگي احراز شده  شهيدي اس
است. شهيد حسيني در اول شهريور سال 1342 
در قم متولد شد و در روز 28 مردادماه سال 1361 
ــه عين خوش بر اثر  ــات محرم در منطق در عملي
اصابت تركش به ناحيه سر به فيض عظيم شهادت 
ــيني كمك آر پي جي زن،  نائل آمد. شهيد حس
شهيد محمد سعادتمند بود و اين شهيد بزرگوار 
ــت. به گفته حسين  نيز همچنان مفقوداالثر اس
كاجي راوي و پيشكسوت دفاع مقدس و همرزم 
ــيني، گردان امام حسن مجتبي)ع(  شهيد حس
در طول دوران دفاع مقدس 200 شهيد و جانباز 

تقديم نموده است. 
همچنين هويت بسيجي شهيد عليرضا قاسمي از 
طريق آزمايش DNA مشخص شده است. پيكر 
ــتان خمين  ــهيد كه از رزمندگان شهرس اين ش
لشكر17 علي بن ابيطالب)ع( بود سال 1387 به 
عنوان شهيد گمنام به همراه هفت شهيدگمنام 
ــهداي اراك دفن شده بود كه بعد  در كوه نورالش
ــايي شد. شهيد  از32سال مفقود االثري، شناس
ــالگي در عمليات  عليرضا قاسمي در سن 19س
ــهادت نائل  ــال62 به درجه رفيع ش خيبر، در س
ــمي فرزند عزيز متولد  ــهيد عليرضا قاس آمد. ش
18ارديبهشت ماه 1345 در شهر خرمشهر است 
كه همراه خانواده خود با آغاز جنگ تحميلي به 

خمين آمده و ساكن اين شهر مي شوند.
شهيد تازه تفحص شده، شهيد قاسمي با عضويت 
بسيجي و درقالب لشكر 17 علي بن ابيطالب به 
ــد كه در  جبهه هاي نبرد حق عليه باطل اعزام ش
منطقه مجنون و در عمليات خيبر در روز چهارم 
ــهادت نائل شد.  اسفندماه 62 به درجه رفيع ش
پيكر مطهر اين شهيد در حالي در 27خرداد 87 
ــال در كوه نورالشهداي اراك  تفحص و همان س
ــد كه به دليل عدم شناسايي،  به خاك سپرده ش
ــد.  ــهيد گمنام در اين مكان دفن ش به عنوان ش
ــي را وداع گفته  ــهيد واالمقام دار فان پدر اين ش
ولي مادر پير اين شهيد پس از 32سال به ديدار 

گفت وگوي »جوان« با همسر شهيد نظرمحمد بامري اولين شهيد مدافع حرم شهرستان دلگان

همسرم  با ايمان بدون ادعا اليق شهادت شد

 عليرضا محمدي
به چهره آفتاب سوخته شان نگاه نكن، به اندام استخواني و لهجه 
شيرين شان. مردمان س�رزمين آفتاب نيمروز، دل ها يشان چون 
هيرمند صاف است و همت ش�ان چون تفتان بلند. اينها مرداني 
هستند که روزگاري نه چندان دور ستون فقرات لشكر قدرتمند 
41 ثاراهلل را تش�كيل مي دادند و اکنون در آوردگاه دفاع از حرم 
اهل بيت)ع(، ش�يعه و سني ش�ان مقاوم ترين رزمندگان جبهه 

مقاومت اسامي را تش�كيل مي دهند. شهيد نظرمحمد بامري از 
دالورمردان بلوچي بود که از روستاي محروم گل ساهان از توابع 
شهرستان دلگان سيس�تان و بلوچس�تان، خودش را به سوريه 
رس�اند و در دفاع از حرم حضرت زينب)س( و حضرت رقيه)س( 
به ش�هادت رس�يد. نظرمحم�د داوطلبان�ه و از دل محروم ترين 
مناطق جنوب شرق کشورمان به آن س�وي مرزها رفت تا اکنون 
همسرش زهرا گلمحمدي راوي زوايايي از زندگي  و منشش باشد. 
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حل جدول 3206

این نکات را هنگام رانندگی در روزهای 
برفی و بارانی جدی بگیرید

معاون اجتماعی و فرهنگ ترافیک پلیس راهنمایی و رانندگی 
فراجا توصیه هایی را برای رانندگی ایمن و کاهش تصادفات در 

هنگام بارندگی ارائه کرد.
بررسی آمار تصادفات رانندگی در سال های اخیر نشان می دهد 
پیدا  افزایش  بارندگی  هنگام  در  رانندگی  حوادث  وقوع  که 
می کند، تصادفاتی که گرچه درصد قابل توجهی از آنها از نوع 
خسارتی است، اما همین تصادفات سبب افزایش حجم ترافیک 
در معابر نیز می شود. کارشناسان حوزه ایمنی و ترافیک کاهش 
ضریب اصطکاک الستیک ها با زمین  یا همان لغزندگی معابر و 
نیز همچنین کاهش دید رانندگان در این ایام را جزو مهم ترین 
سیروس  سرهنگ  راستا  همین  در  می دانند.  تصادفات  دلیل 
حسن زاده، معاون اجتماعی و فرهنگ ترافیک پلیس راهنمایی 
و رانندگی فراجا توصیه ها و راهکارهایی را به شهروندان و به 

خصوص رانندگان ارائه کرده است. 
کاهش  برای  را  راهکارهایی  و  توصیه ها  ارائه  با  زاده  حسن   
برای  نکته ها  مهم ترین  از  یکی  اظهارکرد:  رانندگی،  تصادفات 
کیفیت السیتک های  کنترل  بارانی  شرایط  در  ایمن  رانندگی 
یا  کیفیت  بدون  عقب  الستیک های  اگر  است.  خودرو  عقب 
کرد  اقدام  آن ها  تعویض  به  نسبت  باید  حتما  باشد،  فرسوده 
این  از  ایجاد می کنند. استفاده  چرا در حرکت خودرو تداخل 
الستیک ها موجب می شود که قسمت پشت خودرو به سمت 

راست و چپ منحرف شود.
و  ارتباط الستیک  عدم  نشانه  که  مواردی  از  یکی  درباره  وی 
راه است گفت: زمانی که فرمان ُشل تر از حالت عادی است یا 
خودرو هنگام گرفتن ترمز سر می خورد، یعنی احتماال ارتباط 
خود را با سطح راه از دست داده و خودرو در حالت شناور یا 
که  است  حالتی  واقع  در  هیدروپلنینگ،  است.  هیدروپلنینگ 
منجر به کاهش قدرت مانور و فرمان پذیری خودرو می شود. در 

این شرایط بهترین اقدام کاهش سرعت خودرو است.
معاون اجتماعی و فرهنگ ترافیک پلیس راهنمایی و رانندگی 
گاز کنترل  پدال  رها کردن  و  با فشردن  اگر  داد:  ادامه  فراجا 
احتماال  نیفتاد،  اتفاق  کاهش سرعت  یا  افزایش  روی  چندانی 
خودرو در حال لغزش است به همین دلیل باید آهسته تر و با 
سرعت مطمئنه یعنی سرعتی که در آن راننده امکان کنترل 

وسیله را داشته باشد، رانندگی کرد.
بارش  به  نیازی  خودرو  لغزیدن  برای  کرد:  تاکید  زاده  حسن 
طوالنی نیست. ابتدای بارندگی، آب با گرد و غبار و مواد دیگر 
ایجاد  را  صابونی  اصطالحا  و  لغزنده  سطحی  و  شده  مخلوط 
به  نسبت  باید  اولیه  زمان  همان  از  اساس  همین  بر  می کند. 

کاهش سرعت اقدام کرد.
نیز  آج الستیک  خودرو  دوره ای  بررسی  لزوم  به  اشاره  با  وی 
باید تمام سطح آن  را  گفت: برای بررسی میزان آج الستیک 
مشاهده کرد. به این منظور باید فرمان را چرخاند تا لبه درونی 
الستیک قابل مشاهده شود. در غیر این صورت نواقص تایر از 

دید پنهان خواهد ماند.
معاون اجتماعی و فرهنگ ترافیک پلیس راهنمایی و رانندگی 
شروع  از  قبل  که  کرد  توصیه  رانندگان  به  همچنین  فراجا 
بارش ها حتما سیستم برف پاک کن و بخاری وسیله نقلیه خود 
آن  رفع  به  نسبت  بود  فنی  نقص  دارای  اگر  و  کنند  را چک 

اقدام کنند. 
روزهای  در  که  خواست  رانندگان  از  همچنین  حسن زاده 
و سبقت  از سرعت  کنند،  رانندگی  بیشتری  با دقت  بارندگی 
غیرمجاز نیز پرهیز کرده و فاصله طولی مناسب را با خودروی 
بروز خطر حتما چراغ  یا  نیاز  در صورت  کنند.  رعایت  مقابل 
خطر خودروی خود را روشن کنند و اگر از گردنه ها و جاده های 
برفگیر تردد می کنند، حتما زنجیر چرخ به همراه داشته باشند. 
هنگام  در  که  داد  هشدار  هم  پیاده  عابران  به  همچنین  وی 
بارندگی و به خصوص در هنگام تاریکی هوا از عبور از عرض 
معابر در محل های غیرمجاز و ایستادن در حاشیه راه ها پرهیز 
کنند، چرا که احتمال دیده نشدن آنان از سوی رانندگان وجود 
حتی  که  شود  سبب  است  ممکن  نیز  معابر  لغزندگی  و  دارد 
در صورت رویت از سوی راننده نیز امکان توقف وسیله نقلیه 

ممکن نبوده و خودرو با آنان برخورد کند. 

خبر

جدول 3207

و  است  اندازه  از  بیش  شما  عصبانیت  و  خشم  اگر 
قرار داده، الزم است که کنترل  را تحت تأثیر  زندگی تان 
خشم و درمان آن را جدی بگیرید. برای شما راهکارهای 

مفیدی داریم.
اول باید یادآوری کنیم که مهم ترین راهکار برای کنترل 
پایان  در  است.  روان درمانی  متخصص  به  مراجعه  خشم 
مطلب به این موضوع بازخواهیم گشت. اما راهکارهایی هم 
وجود دارد که می تواند برای هر فردی مناسب باشد. غالب 
می توانند  می کنند  استفاده  راهکارها  این  از  وقتی  افراد 
تسلط بیشتری بر احساس خشم و عصبانیت شان داشته 
باشند. در ادامه به تعدادی از این راهکارها اشاره می کنیم:

1 - علت خشم خود را شناسایی کنید: این اولین قدم 
شما  ریشۀ خشم  است  ممکن  است.  کنترل خشم  برای 
احساس دیگری باشد. مثال  ممکن است از چیزی ترسیده 
باشید؛ از تنهایی خسته شده باشید؛ یک مشاجره آزارتان 

داده باشد؛ یا یک فکر ناخوشایند به ذهنتان آمده باشد.

در  انسان  به  مدیتیشن  بگیرید:  را جدی  مراقبه   -  2
کنترل خشم بسیار کمک می کند. می توانید تکنیک های 
تمرین های  با  مثال  برای  بیاموزید؛  را  مدیتیشن  سادۀ 
تنفس عمیق شروع کنید. مثال وقتی با موقعیتی مواجه 
می شوید که شما را خشمگین کرده، پیش از آنکه واکنش 

نشان دهید چند نفس عمیق بکشید.
3 - روزانه ورزش کنید: ورزش عالوه بر جسم، روان 
با  کردن  ورزش  می کند.  نزدیک  به سالمتی  هم  را  شما 
می شود  موجب  شما،  در  انباشته شده  انرژی های  تخلیۀ 
که بتوانید خشم خودتان را به شیوۀ بهترین هدایت کنید. 
به شما کمک  عصبانیت  هنگام  به  کردن  شنا  یا  دویدن 
برای  نیز  کششی  حرکات  و  پیاده روی  می کند.  زیادی 

کنترل خشم فعالیت های مفیدی هستند.
و  فروخوردن خشم  بیاید:  بیرون  4 - بگذارید خشم 
احساسات  وقتی  نیست.  صحیحی  کار  گرفتنش  نادیده 
مواجه  آن  طغیان  با  زود  یا  دیر  بگیرید  نادیده  را  خود 
آن  صحیح  ابراز  و  خشم  کنترل  اصلی  مسئلۀ  می شوید. 

است نه فروخوردنش.
5 - از محرک ها دوری کنید: شناسایی کنید که چه 
با  مکالمه  اگر  می کند.  تحریک  را  شما  خشم  چیزهایی 
یک فرد خاص، صحبت کردن دربارۀ یک موضوع خاص، 
یا قرار گرفتن در مکانی خاص باعث خشمتان می شود، 

از آن دوری کنید.

به صورت معکوس بشمارید: شمارش  را  اعداد   - 6
خشم  کنترل  در  زیادی  کمک  شما  به  اعداد  معکوس 
می کند. زمانی که اعداد را می شمارید، ضربان قلبتان کند 

می شود و خشمتان فروکش می کند.

یا  کلمه  باشید:  داشته  مانترا  یک  خود  برای   -  7
آرام شدن و تمرکز  به شما در  پیدا کنید که  را  عبارتی 
را  آن  می شوید  خشمگین  وقتی  می کند.  کمک  کردن 
بارها تکرار کنید؛ برای مثال »آرام باش«، »ریلکس باش« 
یا »همه چی درست می شه« می توانند مانتراهای خوبی 

برای آرامش شما باشند.

8 - تخیل را دست کم نگیرید: می توانید به یک اتاق 
آرام بروید، چشمان خود را ببندید و خودتان را در یک 
صحنه آرامش بخش تجسم کنید. روی جزئیات این صحنه 
کوه ها  ارتفاع  است؟  رنگی  چه  آب  کنید:  تمرکز  خیالی 
این عمل  دارند؟  است؟ جیرجیرک ها چه صدایی  چقدر 
آرامش  اوج عصبانیت  تا در  به شما کمک کند  می تواند 

پیدا کنید.

9 - به موسیقی گوش دهید: بگذارید موسیقی شما را 
از احساس خشم دور کند. چند موسیقی موردعالقه تان 
را برای وقت های عصبانیت کنار بگذارید و به آن ها گوش 

دهید. گوش دادن به موسیقی روان شما را آرام می کند.

10 - سکوت کنید: احتماال پیش آمده که درعصبانیت، 
برای تان  خشم   شدن  آرام  از  بعد  که  بزنید  حرف هایی 
را  صحبت  کنید  سعی  باشد.  داشته  همراه  به  پشیمانی 
و  آب  لیوان  یک  نوشیدن  کنید.  و سکوت  کرده  متوقف 
کشیدن چند نفس عمیق به آرام شدنتان کمک می کند.

از  عصبانیت،  هنگام  در  شوید:  دور  موقعیت  از   -  11
بدهید.  استراحت  به خودتان  و کمی  دور شوید  دیگران 
در این زمان می توانید اتفاقات را پردازش و خشم تان را 

کنترل کنید.
باشید  داشته  یادداشت  دفترچه  یک  بنویسید:   -  12
بنویسید.  آن  در  را  بگویید  نمی توانید  که  چیزهایی  و 
را  مقابل تان  با شخص  فرضی خود  می توان جدال  حتی 
بگویید؟  او چه چیزهایی  به  کنید. می خواهید  یادداشت 
چه جواب هایی برای بحث تان آماده کرده اید؟ یا می توانید 
بنویسید  نامه  را عصبانی کرده یک  برای کسی که شما 
که  چیزی  هر  بیندازید.  دور  و  کنید  پاره  را  آن  بعد  و 

دلتان می خواهد را در آن نامه بنویسید. این کار به سبک 
شدن تان کمک زیادی می کند.

خیلی  وقتی   کنید:  صحبت  دوست  یک  با   -  13
دوست  یک  با  گفت وگو  و  زدن  حرف  هستید،  عصبانی 
قابل اعتماد و حامی می تواند کمک زیادی به شما بکند. 
دوست تان احتماالً نظرش را به شما می گوید و همین کار 

باعث می شود تا بهتر بتوانید مسئله را حل کنید.

14 - خالق باشید: کارهای خالقانه ای را انجام دهید که 
یا  باغبانی  نقاشی،  آرام شدن تان کمک کند.  به  می تواند 
شعر نوشتن راه های خوبی برای کنترل خشم است. اگر در 
نواختن ساز مهارت دارید، در این مواقع به سراغ سازتان 

بروید و قطعه ای بنوازید.

کسی  دست  از  وقتی  باشید:  داشته  همدلی   -  15
عصبانی می شوید، سعی کنید لحظه ای خودتان را جای او 
تصور کنید. به قول معروف کفش های طرف مقابل تان را 
بپوشید و از دید او به ماجرا نگاه کنید. همسرتان یادش 
رفته لیست خرید را تهیه کند؟ به جای عصبانی شدن از 
او، به این فکر کنید که حتما روز خسته کننده و  دست 
سختی داشته است. این کار باعث می شود تا حد زیادی 

بتوانید خشم تان را کنترل کنید.

به جای  16 - راه حل های ممکن را شناسایی کنید: 
برای  است،  کرده  عصبانی  را  شما  که  چیزی  بر  تمرکز 
را  اتاقش  فرزندتان  اینکه  از  آیا  حل مسئله تالش کنید. 
مرتب نمی کند عصبانی می شوید؟ در اتاق را ببندید! آیا 
همسرتان هر شب برای شام دیر می رسد؟ شام را دیرتر 
آماده کنید یا برنامه شام خانوادگی را برای آخر هفته ها 
تا  به شما کمک می کند  روش ها  این  کنید.  برنامه ریزی 

جلوی عصبانی شدن تان را بگیرید.

ابراز  حـال  در  وقتی  کنید:   استفاده  »من«  از   -  17
اول  جمالت  از  کردن،  سرزنش  جای  به  هستید،  خشم 
به جای »تو هرگز هیچ کار  استفاده کنید. مثال  شخص 
خانه ای انجام نمی دهی«، بگویید: »از اینکه میز را ترک 

کردی بدون اینکه به من کمک کنی، ناراحتم«.

18 - شوخ طبع باشید: از شوخ طبعی برای تنش زدایی 
با  شما  که  می کند  کمک  شوخ طبعی  کنید.  استفاده 
موقعیتی که خشمگینتان کرده روبه رو شوید. البته مراقب 
باشید این شوخ طبعی به کنایه تبدیل نشود و همچنین 

باعث نادیده گرفتن خشمتان نشود.

ابزار قدرتمندی است.  19 - کینه توز نباشید: بخشش 
از بین  اگر به خشم اجازه دهید که احساسات مثبت را 
ببرد، ممکن است در تلخی غرق شوید. بخشیدن کسی 
که شما را خشمگین کرده باعث می شود هم از موقعیت 

درس بگیرید، هم رابطۀ خود را تقویت کنید.

چه  که  بدانید  هوشمندانه  باید  بگیرید:  کمک   -  20
زمانی باید دنبال کمک گرفتن باشید. اگر به نظر می رسد 
را  کارهایی  مثاًل  است،  کنترل  از  خارج  عصبانیتتان  که 
انجام می دهید که باعث پشیمانی خودتان و آزار دیگری 
می شود، برای کنترل خشم خود از یک متخصص کمک 

بگیرید. در ادامه به این موضوع می پردازیم.

راهکارهایی برای کنترل خشم و عصبانیت

مقاومت میکروبی یک تهدید جهانی
 برای سالمت جوامع است



دشمن برای شعله ور نگه داشتن آتشی 
که افروخته، دست به اسلحه برده است

هر کس دل در گرو ملت دارد پیام 
شهدا را به نسل نو منتقل کند

صفحه )4(صفحه )4(

هر  به  می خواهند  دشمنان  گفت:  جمهور  رییس  پارلمانی  معاون 
نحوی که شده آتشی را که برافروخته اند، شعله ور نگه دارند و در 
این راه حتی دست به اسلحه می برند و جان بولتون به صراحت از 
اینکه برخی افراد اسلحه به دست گرفته اند ابراز خوشحالی می کند 
و از آموزش جنگ مسلحانه و جنگ شهری به اغتشاشگران سخن 

می گوید.سیدمحمدحسینی در نشست سراسری....

برگزاری  دست اندرکاران  دیدار  در  اسالمی  انقالب  رهبر  بیانات 
بود،  برگزار شده  آبان ۱4۰۱  تاریخ ۸  در  قم که  کنگره شهدای 
صبح روز )پنج شنبه( در محل برگزاری این همایش در قم منتشر 
شد. حضرت آیت اهلل خامنه ای در این دیدار با تأکید بر لزوم زنده 
نگه داشتن یاد شهیدان و شنیدن پیام آنها، قم را شهر »قیام و 

اقامه« خواندند و گفتند: قم هم قیام کرد، هم ایران را به...
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بیش از ۲هزارمیلیاردتومان اعتبار 
متمم سفر به استان قطعی شد

راهکارهایی
 برای کنترل

 خشم و عصبانیت

از ابتدای سالجاری تاکنون ؛

۲۷۵ هکتار از اراضی ملی
استان رفع تصرف شد

آبخیزداری  فرمانده یگان حفاظت منابع طبیعی و 
کهگیلویه و بویراحمد گفت: در سالجاری حکم قلع 
و قمع و رفع تصرف بیش از ۲۷۵ هکتار از اراضی 
ملی در مناطق مختلف این استان اجرا و با صدور 

احکام قضایی از دست ۳۳۳سودجو خارج شد.
سرهنگ محمد داور افزود: از این میزان اراضی ملی 
۱۲۰ هکتار رفع تصرف و ۱۵۵ هکتار قلع و قمع 
شد. وی تصریح کرد: با هوشیاری و پیگیری یگان 
حفاظت منابع طبیعی و آبخیزداری استان این افراد 
متخلف شناسایی و پس از تشکیل پرونده به مراجع 

قضایی معرفی و حکم قطعی برای آنان صادر شد.
سرهنگ داور اظهار داشت: حفاظت از اراضی...

تبیین   جهاد  ملی  همایش  در  رئیس جمهور 
اخیر  اغتشاشات  درباره  موضع گیری  عدم 
سیاسی،  چهره های  خواص،  برخی  سوی  از 
نخبگان و مدعیان روشنفکری را مورد انتقاد 
افراد  این  از  بسیاری  و گفت:  داد  قرار  جدی 
شرعی  قانونی،  وظایف  اخیر،  اغتشاشات  در 
بیان  عمومی،  افکار  تنویر  در  خود  انسانی  و 
انجام  را  دشمن  توطئه  محکومیت  و  حقایق 
رئیسی  ابراهیم  سید  شدند.  مردود  و  نداند 
جهاد  ملی  همایش  در  پنجشنبه  روز  صبح 
به  اشاره  با  هنرمندانه  اطالع رسانی  و  تبیین 
تاکید رهبر معظم انقالب اسالمی بر ضرورت 
جهت  در  که  کسانی  همه  از  تبیین،  جهاد 
روشنگری، تبیین و تنویر افکار عمومی نقش 
دارند قدردانی کرد و گفت: کار جهادی یک 
معنا و مفهومی دارد و در مبانی ما با کار عادی 
فرق می کند. رئیس جمهور افزود: در حرکت 
جهادی جهادگر باید توانایی، رسالت، اقدامات 
توانایی،  اقدامات،  نیز  و  خودی ها  و  خود 
ظرفیت ها، روش ها و ابزارهای دشمن را ببیند 
و ارزیابی کند و سپس تالش و حرکت خود 
جهادی  حرکت  یک  اقتضای  که  آنچه  با  را 
است متناسب کند تا در این حرکت جهادی 
با شناختی که از دشمن پیدا می کند، بتواند 
رئیسی  شود.  پیروز  و  بیاید  فائق  او  بر  کاماًل 
جهاد با مال، جان و لسان را از جمله اقسام 
جهاد تبیین برشمرد و اظهار داشت: قرآن در 
آیات متعدد خشیت داشتن از خدا و خشیت 
جهاد  موفقیت  شرط  را  خدا  غیر  از  نداشتن 
خوف  از  غیر  خشیت  است.  دانسته  تبیین 
احساس  حقیقتاً  اینکه  یعنی  خشیت  است. 
کند آنچه تأثیرگذار است، خداست و این به 
انسان توکل می دهد؛ اینکه انسان بداند آنچه 
است.  الهی  بیان  و  سخن  می کند،  تأثیر  که 
رئیس جمهور در ادامه با اشاره به نقش مهم 
در  دروغ پردازان  و  شایعه پراکنان  اثرگذار  و 
نقش  این  کرد:  تصریح  جامعه،  گمراه سازی 
خدای  که  است  اثرگذار  اندازه ای  تا  مخرب 
متعال در قرآن کریم و در روایت جنگ احزاب 

آنان را با عنوان ُمرِجفون در ...

کهگیلویه  ریزی  برنامه  و  مدیریت  سازمان  رئیس 
تومان  میلیارد   ۷4۶ و  هزار   ۲ گفت:  بویراحمد  و 
رئیس  اول  معاون  توسط  سفر  متمم  اعتبارات 
جمهور به سازمان برنامه و بودجه و وزارتخانه برای 
اجرا ابالغ شده و این میزان اعتبار قطعی شده است.
علی شهابی نسب، اظهار داشت: از آنجا که کهگیلویه 
و بویراحمد جزو استانهای کم برخوردار بشمار می 
رود دولت توجه ویژه ای به این استان داشته طوری 
که رئیس جمهور در سفرهای دور اول خود یاسوج 

را پنجمین مقصد سفر خود انتخاب کرد....

رئیس سازمان مدیریت و برنامه ریزی استان :

2

2

2 4

معاون اقتصادی استاندار 
کهگیلویه و بویراحمد:

عملکرد بانک های  استان 

در جذب تسهیالت مطلوب نیست

فرمانده سپاه گچساران تاکید کرد :

 جوانان 
بدنبال بزرگ نمایی

 برخی عوامل مخرب نباشند

برخی خواص در اغتشاشات 
اخیر مردود شدند

2

2

بر اساس آمار منتشر شده در همایش اورژانس ها و بیمارهای شایع طب کودکان ؛

سوء تغذیه کودکان 
در استان شایع است 

3

حکام  شورای  قطعنامه  تصویب 
اتمی  انرژی  المللی  بین  آژانس 
اقدامات  تمام  رغم  به  ایران،  علیه 
می دهد  نشان  تهران  اعتمادساز 
که برای غرب موضوع هسته ای هم 
مانند حقوق بشر، تنها ابزاری برای 

زیاده خواهی و فشار است.
بین المللی  آژانس  حکام  شورای 
نشست  ترین  تازه  در  اتمی  انرژی 
ایران  جوسازی های  مغلوب  خود 
اروپا  تروئیکای  و  آمریکا  هراسانه 
آنها  پیشنهادی  قطعنامه  و  شد 
در  پادمانی  ادعایی  مسائل  درباره 
تصویب  را  ایران  ای  هسته  پرونده 

کرد.
به  توجه  با  قطعنامه  این  تصویب 
فضای سنگین سیاسی و رسانه ای 
گذشته  ماه های  و  هفته ها  در  که 
علیه جمهوری اسالمی ایران به راه 
افتاد، قابل پیش بینی بود. قطعنامه 
برای  داد  نشان  دیگر  بار  که  ای 
تروییکای  و  حکام  شورای  اعضای 
اهمیتی  چندان  حقیقت  اروپا 
موضوع  هر  از  بیش  آنها  و  نداشته 
برای  تراشی  بهانه  پی  در  دیگری 
ملت  بر  حداکثری  فشار  افزایش 

ایران هستند.
مبنای ادعاهای قطعنامه 

شورای حکام
حکام  شورای  قطعنامه  سومین 
اتمی  انرژی  المللی  بین  آژانس 
با  حالی  در  برجام،  امضای  از  پس 
۲۶ رای موافق و ۲ رای مخالف به 
آن  مبنای  که  رسید  اعضا  تصویب 
صهیونیستی،  رژیم  ادعاهای  جز 
ارائه  ندارد.  دیگری  معتبر  موضوع 
اورانیوم  ذرات  درباره  اطالعات 
ارائه  ادعایی،  مورد  مکان  سه  در 
اسناد و پاسخ های مورد نیاز، اجازه 
دسترسی به اماکن و مواد مورد نیاز 
و اجازه نمونه برداری از سوی آژانس 
اتمی ازجمله اقداماتی است که در 
ایران  از  آن  اجرای  قطعنامه،  این 

خواسته شده است.
ادعاهای تروییکای اروپا و آمریکا در 
تبدیل  قطعنامه  این  به سند  حالی 
شده است که جمهوری اسالمی به 
آژانس  بازرسان  گزارش های  گواه 
بیشترین  اتمی  انرژی  المللی  بین 

همکاری را با این نهاد بین المللی 
از  یکی  عنوان  به  و  است  داشته 
امضاکنندگان پیمان منع گسترش 
و  )ان پی تی(  اتمی  سالح های 
انرژی  بین المللی  آژانس  از  عضوی 
به  حرکت  حرمت  از  بارها  اتمی 
استفاده  و  ای  هسته  سالح  سمت 
انرژی  از  آمیز  صلح  و  مسئوالنه 
است.  کرده  تاکید  ای  هسته 
فاقد  گرچه  حکام  شورای  قطعنامه 
موقعیت  در  اما  است  حقوقی  اثر 
به  دادن  فراوان  تاب  و  آب  کنونی 
آن، یکی از راههای هجمه رسانه ای 

به ایران است.
واکنش ایران

 به بیانیه شورای حکام
وزارت  سخنگوی  کنعانی  ناصر 
تصویب  از  پیش  ساعاتی  خارجه 
را  آن  اصلی  بانیان  هدف  قطعنامه 
ایران  اخیر  از شرایط  استفاده  سوء 
و انگیزه آن را اعمال فشار سیاسی 
دانست.  اسالمی  جمهوری  بر 
خارجه  امور  وزارت  سخنگوی 
جمهوری  کرد:  تصریح  همچنین 
اسالمی ایران به اجرای موافقتنامه 
با  همکاری  تداوم  و  پادمان  جامع 
موافقتنامه  این  اساس  بر  آژانس 
نباید  را  واقعیت  این  است.  متعهد 
فراموش کرد که اجرای بدون وقفه 
گسترده  فعالیت های  و  پادمان 
راستی آزمایی آژانس در ایران طی 
دو دهه اخیر تنها در پرتو همکاری 
پذیر  امکان  ایران  نیت  حسن  و 
بوده است. »محسن نذیری اصل«، 
سفیر و نماینده دائم کشورمان نزد 
وین  در  المللی  بین  سازمان های 
به  قطعنامه  این  تصویب  از  پیش 
سه موضوع مهم در رابطه با پرونده 
هسته ای ایران در آژانس بین المللی 

انرژی اتمی اشاره کرد:
الف( مقصر طرف غربی است؛ نذیری 
یکجانبه  خروج  یادآوری  با  اصل 
کرد:  خاطرنشان  برجام،  از  آمریکا 
نباید فراموش کند که  »هیچ کس 
قصور E۳ و اتحادیه اروپا در اجرای 
آشکار  نقض  رفع  و  خود  تعهدات 
ایاالت  توسط   ۲۲۳۱ قطعنامه 
جمهوری  برای  ای  چاره  متحده، 
به حقوق  توسل  جز  ایران  اسالمی 

باقی   ۳۶ و   ۲۶ بندهای  در  خود 
نگذاشت«.

برجامی  مبنای  ایران  اقدامات  ب( 
تأکید  با  ایران  نماینده  دارد؛ 
جبرانی  اقدامات  تمام  اینکه  بر 
ایران  توسط  شده  انجام  هسته ای 
با حقوق ایران ذیل برجام مطابقت 
گزارش های  »جزئیات  گفت:  دارد؛ 
سطح  از  قوی  جلوه ای  مدیرکل، 
و  برنامه  در  شفافیت  بی نظیر 
بر  ایران  هسته ای  فعالیت های 
با  جامع  پادمان  توافقنامه  اساس 

آژانس است«.
دوستانه  راه حلی  آماده  ایران  پ( 
فراخوان  ضمن  اصل  نذیری  است؛ 
ادامه  جهت  برجام  طرف های  همه 
به  منجر  که  فرآیندی  در  کار 
راه حلی دوستانه برای موضوع مورد 
ایران  افزود:  شود،  مشترک  نگرانی 
در  ما  و  است  این هدف  به  مصمم 
اقدام  حال حاضر بیش از حرف به 
و عمل مشخص در راستای اهداف 
از  باید  و  داریم  نیاز  خود  مشترک 
محدود  سیاسی  منافع  پیگیری 
همه  چراکه  کنیم،  می  خودداری 
خطر  به  را  گذشته  دستاوردهای 
نشست  این  از  پیش  اندازد.  می 
امور  وزیر  امیرعبداللهیان  حسین 
خارجه در گفت و گو با وزیر خارجه 
پیامدهای  درباره  جنوبی  آفریقای 
سوء محاسبه و اقدامات غیرسازنده 
اروپایی  کشورهای  برخی  و  آمریکا 
هشدار  حکام  شورای  نشست  در 
غرب  می رسد  نظر  به  بود.  داده 
مسیر  انسداد  صدد  در  دیگر  بار 
ای  هسته  پرونده  در  دیپلماسی 
از  پیش  که  تصمیمی  است.  ایران 
که  آزمایشی  و  گرفته شد  این هم 
پیش از این هم انجام شد اما جمهور 
به مردم خود  اتکا  با  ایران  اسالمی 
آید.  بیرون  سربلند  آن  از  توانست 
اینکه چرا واشنگتن، لندن، پاریس 
و برلین دوباره در پی آزمودن این 
آزموده هستند، مشخص نیست اما 

اشتباه محض است.
فایده ای دارد؟

و  قطعنامه  این  تصویب  از  پیش 
هیاهوی منتهی به آن، منابع خبری 
از سفر گروهی از کارشناسان آژانس 

ایران و  به  اتمی  انرژی  المللی  بین 
مناقشه  مورد  موضوعات  بررسی 
خبر داده بودند. سفری که با توجه 
به اقدام امشب شورای حکام، فایده 
زیر  کامل  طور  به  آن  اثرگذاری  و 
اسالمی«  »محمد  رفت.  سوال 
ایران  اتمی  انرژی  سازمان  رئیس 
درباره روند همکاری ایران با آژانس 
این  از  هیاتی  حضور  احتمال  و 
ایرنا  به  گذشته  روز  ایران  در  نهاد 
قرار  دیدارها  این  »طی  بود:  گفته 
ایران سفر  به  آژانس  از  هیاتی  شد 
کند اما بدیهی است چنانچه پیش 
و  نظرآمریکا  مورد  قطعنامه  نویس 
شود،  تصویب  اروپایی  کشور  سه 
معلوم نیست سفر هیات آژانس به 
و  داشته  دنبال  به  نتیجه ای  ایران 
مفید باشد«.« رافائل گروسی« دبیر 
کل آژانس بین المللی انرژی اتمی 
کنفرانس  در  چهارشنبه  روز  هم 
مطبوعاتی خود در نخستین روز از 
نشست فصلی شورای حکام آژانس 
در وین ابراز امیدواری کرده بود که 
شده  ریزی  برنامه  پیش  از  مالقات 
با مقامات ایرانی برای بررسی موارد 
بر  تاکید  با  وی  شود.  برگزار  فنی 
»در  گفت وگوها  سرگیری  از  لزوم 
حتی  »اگر  بود:  گفته  وقت«  اسرع 
فنی  نشست  یک  برپایی  امکان 
کوچک هم فراهم نشود بدون شک 
این  با  شد؛  خواهد  وخیم تر  اوضاع 
اکنون  هم  از  نمی خواهم  من  حال 
حدس و گمان بزنم.«اسالمی صبح 
هیات  جلسه  در  و  چهارشنبه  روز 
قطعنامه  پیش نویس  هم  دولت 
آژانس را مردود و آن را در راستای 
ایران  مردم  علیه  حداکثری  فشار 
قطعنامه  این  صدور  بود.  برشمرده 
کنعانی طی  گفته  به  که  حالی  در 
سازمان  هیأت  اخیر  هفته های 
به  رو  نگاهی  با  ایران  اتمی  انرژی 
با  تعامل  و  گفت وگو  حال  در  جلو 
انرژی  بین المللی  آژانس  مدیرکل 
عملی  حلی  راه  یافتن  برای  اتمی 
موضوعات  فصل  و  حل  جهت 
نشان  بود،  پادمانی  فنی  و  پیچیده 
یا  فنی  موجه  دلیل  هیچ  دهد  می 
ارائه قطعنامه  فوریت پادمانی برای 

علیه ایران وجود ندارد.

قطعنامه شورای حکام و آزمودن خطای آزموده

شناسه آگهی ؛  1405035 

آگهی مزایده عمومی محدوده های معدنی
 اداره کل صنعت،معدن و تجارت استان کهگیلویه و بویراحمد

اداره کل صنعت، معدن و تجارت استان کهگیلویه و بویراحمد درنظردارد
 نسبت به برگزاری مزایده عمومی یک مرحله ای تعدادی ازمحدوده های معدنی

 ) اکتشافی، بهره برداری، گواهی کشف و مجوز برداشت( درسامانه تدارکات الکترونیکی 
دولت)ستاد( به آدرس www.setadiran.ir اقدام نماید. متقاضیان می توانند

 ازساعت 10:00 صبح روز شنبه مورخ 28/ 08/ 1401 لغایت روز سه شنبه مورخ 08/ 09/ 1401 
نسبت به دریافت اسناد مزایده اقدام و تا تاریخ 23/ 09/ 1401 قیمت پیشنهادی خود را در سامانه 

پیش گفته اعالم نمایند. 
زمان بازگشایی پاکات و اسناد مزایده روز شنبه مورخه 26/ 09/ 1401 راس ساعت 10 صبح 
در محل سالن اجتماعات اداره کل صنعت، معدن و تجارت استان واقع در یاسوج ، خیابان مدیریت ، مجتمع 
ادارات می باشد. متقاضیان محترم می بایست جهت شرکت درمزایده نسبت به ثبت نام درسامانه مذکور و 
تهیه گواهی امضاء الکترونیکی )توکن( از دفاتر منتخب پیشخوان دولت اقدام و در مزایده بصورت الکترونیکی 

از درگاه سامانه تدارکات الکترونیکی دولت شرکت نمایند .
شماره  با  توانند  می  سامانه  این  درخصوص  بیشتر  اطالعات  کسب  جهت  متقاضیان   
و”صرفًا  نموده  حاصل  تماس  ستاد  سامانه  پشتیبانی  و  راهبری  مرکز  تماس1456 
الکترونیکی آدرس  به   1401  /08  /28 مورخ  یکشنبه  روز  از  مزایده”  اطالعات  مشاهده  و  اطالع  جهت 
  http://kvb.mimt.gov.ir  اداره کل صنعت، معدن و تجارت استان  کهگیلویه و بویراحمد مراجعه نمایند. 
متقاضیان می بایست تمامی مدارک مورد نیاز را  با امضا دیجیتال و از طریق سامانه ستاد بارگذاری و ارسال نمایند. 
ضمنًا نقشه محدوده های معدنی براساس کد کاداستر اعالم شده درمزایده درسامانه کاداستر معادن کشور به نشانی

 www.cadastre.mimt.gov.ir درقسمت  نقشه قابل مشاهده می باشد . 
تذکر : کلیه فرایند برگزاری مزایده به صورت الکترونیکی و از طریق سامانه ستاد بوده و 

هیچگونه مدرک فیزیکی توسط اداره کل اخذ نخواهد شد. 

روابط عمومی اداره کل صنعت معدن و تجارت استان کهگیلویه و بویراحمد

امام علی علیه السالم

صیاُم الَقلِب عِن الِفکِر في اآلثاِم،

عاِم .  أفَضُل ِمن صیاِم البَطِن عِن الطَّ

نگهداری دل از اندیشیدن به گناهان، برتر از نگهداری شکم از غذاست.

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

نمابر: 33234136   تلفن: 33234135           
   چاپ و لیتوگرافی  :  ملت 

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

محققان می گویند؛
شیرمادر از نوزاد در مقابل ابتال به 

آلرژی ها محافظت می کند
یک مطالعه جدید نشان می دهد مولکول های 
می شود  یافت  مادر  شیر  در  که  کوچکی 
ممکن است احتمال ابتالی نوزادان به شرایط 
آلرژیک مانند درماتیت آتوپیک و آلرژی های 

غذایی را کاهش دهد.
مادر  با شیر  که  نوزادانی  است  این  بر  اعتقاد 
تغذیه می شوند نسبت به نوزادانی که با شیر 
آلرژیک  شرایط  از  می شوند،  تغذیه  خشک 
رنج  آلرژی های غذایی  و  اگزما  مانند  کمتری 
به خوبی درک نشده  می برند. هنوز علت آن 

است.
محققان  توسط  جدید  مطالعه  یک  اکنون، 
که  می دهد  نشان  پنسیلوانیا  ایالتی  دانشگاه 
یافت  مادر  شیر  در  که  کوچکی  مولکول های 
ابتالی نوزادان  می شود، ممکن است احتمال 
و  آتوپیک  درماتیت  مانند  آلرژیک  شرایط  به 

آلرژی های غذایی را کاهش دهد.
شرایط آتوپیک، مانند آلرژی های غذایی، آسم 
و یک بیماری پوستی به نام درماتیت آتوپیک 
فعال  نتیجه  در  کودکان  سوم  یک  در  تقریباً 
شدن نامناسب سیستم ایمنی بدن در مواجهه 

با محیط رخ می دهد.
تیم  سرپرست  هیکس«،  »استیون  دکتر 
از  بیش  که  »شیرخوارانی  می گوید:  تحقیق، 
ممکن  می شوند  تغذیه  مادر  شیر  با  ماه  سه 
است خطر کمتری برای ابتالء به این مشکالت 
بیولوژی  کامل  طور  به  ما  اما  باشند،  داشته 

پشت این رابطه را نمی دانیم.«
تحقیقات هیکس بر رابطه بین محیط، زیست 
کودکان  در  رشد  و  عصبی  رشد  و  شناسی 
متمرکز است. مطالعات قبلی او نشان می دهد 
ریبونوکلئیک  »میکرو  از  می توان  چگونه  که 
اسیدها« )miRNAs(، مولکول های کوچکی 
که می توانند بیان ژن را در سراسر بدن تنظیم 
کنند، برای تشخیص بیماری های خاص مانند 

ضربه مغزی یا اوتیسم استفاده کرد.
نوع   ۱۰۰۰ به  »نزدیک  می گوید:  هیکس 
مختلف miRNA در شیر مادر انسان وجود 
مادر  ویژگی های  دلیل  به  آن  ترکیب  و  دارد 
متفاوت  ژنتیک  و  غذایی  رژیم  وزن،  مانند 
است. بر اساس تحقیقات قبلی که ارتباط بین 
این miRNA ها و برخی شرایط آلرژیک را 
نشان می دهد، فرض کردیم که چهار مورد از 
این miRNA ها می توانند اثر محافظتی در 

برابر آلرژی های نوزادان داشته باشند.«
محققان ۱۶۳ مادر را که قصد داشتند حداقل 
و  دهند  شیر  نوزادشان  به  ماه   4 مدت  به 
نوزادان آنها از بدو تولد تا ۱۲ ماهگی را دنبال 
را  نوزاد  آنها مدت زمان شیردهی هر  کردند. 
ردیابی کردند و ترکیب miRNA شیر مادر 
و   4  ،۰( دوره شیردهی  در طول  را  مادر  هر 
۱۶ هفته( اندازه گرفتند. این تیم میزان برخی 
نوزادان  توسط  شده  مصرف  های   miRNA
شیردهی  شده  گزارش  الگوهای  اساس  بر  را 
و غلظت miRNA های خاص در نمونه های 
طول  در  محققان  کردند.  محاسبه  مادر  شیر 
آتوپیک،  درماتیت  نظر  از  را  نوزادان  مطالعه، 
ارزیابی  سینه  خس  خس  و  غذایی  آلرژی 

کردند.
از نوزادان مورد مطالعه، 4۱ نفر )%۲۵( دچار 
آلرژی   )۲۰%( نفر   ۳۳ آتوپیک،  درماتیت 

غذایی و ۱۰ نوزاد )%۶( خس سینه داشتند.
متوسط  طور  به  نداشتند  آتوپی  که  نوزادانی 
مقادیر بیشتری miR-۳۷۵ در شیر مادرشان 
داشتند مصرف  آتوپی  که  نوزادانی  به  نسبت 
کردند. محققان همچنین دریافتند که سطح 
این miRNA در طول دوره شیردهی افزایش 
یافته و مادرانی که شاخص توده بدنی کمتری 

دارند، غلظت miR-۳۷۵ باالتری دارند.
miR- هیکس گفت: »این واقعیت که میزان

یافته  افزایش  شیردهی  دوره  طول  در   ۳۷۵
است، ممکن است توضیح دهد که چرا تغذیه 
مداوم با شیر مادر با کاهش آتوپی در برخی 

مطالعات مرتبط بوده است.«
افزایش  بیشترین  که  کرد  خاطرنشان  وی 
اتفاق  تولد  از  پس  اول  ماه  در   miR-۳۷۵
تا  اول  ماه های  بین  صعودی  روند  اما  افتاد، 
خشک،  شیر  برخالف  داشت.  ادامه  چهارم 
نیست،  انسانی  های   miRNA حاوی  که 
miR-۳۷۵ در بیش از ۹۹ درصد نمونه های 
شیر انسان وجود دارد و کمتر از ۱ درصد از 
را  مادر  در شیر  miRNA های موجود  کل 
یافته های  هیکس،  گفته  به  می دهد.  تشکیل 
جدیدی  مداخالت  به  می تواند  مطالعه  این 
برای کمک به جلوگیری از ابتالی نوزادان به 

آلرژی منجر شود.

عضو فراکسیون انقالب مجلس:

دولت نباید در برابر تغییرات منابع و 
مصارف الیحه بودجه عقب نشینی کند

عضو فراکسیون انقالب مجلس شورای اسالمی گفت: دولت در 
زمان بررسی بودجه باید در برابر تغییرات در منابع و مصارف 
بودجه سرسختانه ایستادگی کند و از آنچه که در هیات دولت 
خود  مواضع  از  کند  دفاع  شده  تصویب  بودجه  الیحه  درباره 
عقب نشینی نکند. سید کریم حسینی با اشاره به گزارش های 
سه ماهه دیوان محاسبات درباره تفریغ بودجه گفت: در زمان 
بررسی الیحه بودجه در سال های مختلف شاهد افزایش سقف 
اعتبارات بودجه هستیم که ثمره آن کسری اعتبارات در زمان 
اجرای قانون بودجه است. نماینده مردم اهواز در مجلس شورای 
اسالمی افزود: نباید منابع و مصارف بودجه در مجلس افزایش 
یا  و  منابع درآمدی غیرقابل تحقق  بودجه  برای الیحه  و  یابد 
مشکوک الوصول در نظر گرفته شده و محل مصرف برای آن 
تعریف شود. حسینی اظهار داشت: اگرچه نمایندگان نیت شان 
به  باید  اما  را به دست آورند  این است که رضایتمندی مردم 
این نکته توجه داشت که وقتی منابع درآمدی پیش بینی شده 
محقق نشود و ما شاهد کسری اعتبارات باشیم این رضایتمندی 
جای خود را به نارضایتی می دهد. وی خاطرنشان کرد: دولت 
در زمان بررسی بودجه باید در برابر تغییرات در منابع و مصارف 
بودجه سرسختانه ایستادگی کند و از آنچه که در هیات دولت 
خود  مواضع  از  کند  دفاع  شده  تصویب  بودجه  الیحه  درباره 
شورای  مجلس  در  اهواز  مردم  نماینده  نکند.  عقب نشینی 
اسالمی افزود: ما باید در بودجه منابعی را ایجاد کرده و در نظر 
بگیریم که تحقق آن ۱۰۰ درصدی باشد نه اینکه برای منابع 
درآمدی که با اما و اگر میخواهند تامین شوند ما مصارفی را در 
نظر بگیریم و با این کار خود باعث ایجاد کسری بودجه فراوان 

در قانون بودجه شویم.

دشمن برای شعله ور نگه داشتن آتشی که 
افروخته، دست به اسلحه برده است

به  می خواهند  دشمنان  گفت:  جمهور  رییس  پارلمانی  معاون 
هر نحوی که شده آتشی را که برافروخته اند، شعله ور نگه دارند 
و در این راه حتی دست به اسلحه می برند و جان بولتون به 
ابراز  گرفته اند  دست  به  اسلحه  افراد  برخی  اینکه  از  صراحت 
خوشحالی می کند و از آموزش جنگ مسلحانه و جنگ شهری 

به اغتشاشگران سخن می گوید. 
اندیشی  هم  دبیران  سراسری  نشست  در  سیدمحمدحسینی 
مقام معظم  نمایندگی  نهاد  از سوی  اسالمی که  آزاد  دانشگاه 
رهبری در دانشگاه آزاد برگزار شد، با اشاره به اهمیت تشکیل 
چنین جلساتی اظهار داشت: اینگونه جلسات در هماهنگی و 
هم افزایی اساتید و صاحب نظران دانشگاهی در آسیب شناسی 
و نوع مواجهه با مشکالت و تنش های اجتماعی بسیار تاثیرگذار 
دو  در  فعال  حضور  دانشگاهیان  اصلی  رسالت  امروز  و  است 

میدان تبیین  و روشنگری است.
در  فعال  حضور  به  را  دانشگاهی  صاحب نظران  و  اساتید  وی 
عرصه تبیین و روشنگری فراخواند و گفت: در دوران سختی 
و هجمه های سنگین دشمن، مشخص می شود چه کسی مرد 
میدان بوده و دل در گرو تعالی و پیشرفت روزافزون ملت دارد.

وی افزود: اگرچه ممکن است به خاطر حضور در صحنه، مورد 
اصالح  برای  اما  بگیریم  قرار  پرخاش  و  توهین  افترا  تهمت، 
اجتماعی الزم است با شهامت و بدون واهمه و با توکل به خدا 

نقش خود را به خوبی ایفا کنیم. 
حسینی گفت: متأسفانه در سال های اخیر بسیاری از برنامه های 
نوجوانان  و  جوانان  ذهن  و  شده  تعطیل  مذهبی  و  فرهنگی 
بدون هیچ برنامه ریزی در اختیار شبکه های اجتماعی بیگانه 
برنامه ریزی و سرمایه گذاری  نیز  البته دشمنان  قرار گرفت و 
سنگینی در این حوزه انجام داده و توانستند بخشی از جوانان 

را تحت  تأثیر تبلیغات منفی خود قرار دهند. 
نقش سرویس های جاسوسی  به  اشاره  با  رئیس جمهور  معاون 
بیگانه  در اغتشاشات اخیر، اظهار داشت: نگاهی به بیانیه وزارت 
اطالعات و سازمان اطالعات سپاه نشان می دهد که در حوادث 
تا  سلطنت طلبان  از  دشمنان،  جاسوسی  سرویس های  اخیر 
ایران  علیه  را  تروریستی  گروهک های  و  بهایی ها  و  منافقین 
تا در مسیر پیشرفت و تعالی کشور  اسالمی منسجم کرده اند 

توقف و سستی ایجاد کنند. 
حسینی در عین حال یادآور شد که دشمنان ملت، این بار هم 
با هوشیاری آحاد مردم و درایت رهبر معظم انقالب راه به جایی 
نبردند. وی ادامه داد: دشمنان می خواهند به هر نحوی که شده 
آتشی را که برافروخته اند شعله ور نگه دارند و در این راه حتی 
اینکه  از  صراحت  به  بولتون  جان  و  می برند  اسلحه  به  دست 
برخی افراد اسلحه به دست گرفته اند ابراز خوشحالی می کند و 
از آموزش جنگ مسلحانه و جنگ شهری به اغتشاشگران سخن 
می گوید. حسینی با اشاره به سکوت برخی خواص در مقابل 
اقدامات وحشیانه و مسلحانه اغتشاشگران اظهار داشت: اینان 
با مشاهده کوچک ترین ضعفی در نظام بالفاصله مرثیه سرایی 
کرده و به تحریک عواطف و احساسات عمومی می پردازند ولی 
در قبال کشتار و قتل عام وحشیانه و داعش مآبانه مردم بی گناه 

توسط آشوبگران سکوت اختیار می کنند!

سالمت

جامعه

کاریکاتور

 70درصد آشوب های اخیر در میدان رسانه اتفاق افتاد 

مقام معظم رهبری در دیدار با دست اندرکاران کنگره شهدای استان قم :

هرکه دل در گرو ملت دارد پیام شهیدان را به نسل نو منتقل کند

دیدار  در  اسالمی  انقالب  رهبر  بیانات 
قم  شهدای  کنگره  برگزاری  دست اندرکاران 
که در تاریخ ۸ آبان ۱4۰۱ برگزار شده بود، 
این  برگزاری  در محل  )پنج شنبه(  روز  صبح 

همایش در قم منتشر شد.
با  دیدار  این  در  خامنه ای  آیت اهلل  حضرت 
یاد شهیدان  نگه داشتن  لزوم زنده  بر  تأکید 
و  »قیام  شهر  را  قم  آنها،  پیام  شنیدن  و 
کرد،  قیام  هم  قم  گفتند:  و  خواندند  اقامه« 
هم ایران را به قیام واداشت که این از برکات 
حرم حضرت فاطمه معصومه و حوزه علمیه 

شهدای  که  بود  آن  خوب  مردم  همچنین  و 
البته  کردند،  تقدیم  مبارزه  راه  در  زیادی 
باهنر  و  بهشتی  مطهری،  همچون  شهیدانی 
نیز که پرورش یافتگان قم هستند و بلکه همه 
می شوند،  محسوب  قم  شهیِد  ایران،  شهدای 
امام  ندای  به  پاسخ  با  که  بود  قم  که  چرا 

بزرگوار، نهضت را آغاز کرد.
ایشان با اشاره به نقش درخشان مردم قم در 
پیروزی انقالب و دفاع مقدس و امتحان های 
پی در پی تا امروز، بر نشان دادن ویژگی های 
برجسته شهدا با زبان هنر تأکید و خاطرنشان 

و  قبل  درخشان  حوادث  از  یک  هر  کردند: 
نقطه درخشان  و  مانند ستاره  انقالب  از  بعد 
نیز  شاهچراغ  اخیر  حادثه  و  است  تاریخی 
یکی از این ستاره ها است که اگرچه عده ای 
و  غم  از  سرشار  را  همه  دلهای  و  داغدار  را 
اندوه کرد اما در تاریخ کشور ماندگار می شود 
و  افتخار  مایه  و  ملت،  بودن  زنده  نشانه  و 

سربلندی است.
شهادت  و  شهید  خامنه ای،  آیت اهلل  حضرت 
ملی،  ارزشهای  از  مجموعه ای  دربردارنده  را 
دینی، انسانی و اخالقی برشمردند و افزودند: 

شهید مظهر »ایمان صادق« و »عمل صالح« 
و »جهاد در راه خدا« است و هویت ملی را 
ارتقاء می دهد همچنانکه امروز فداکاری های 
شهیدان و پدران و مادران آنها موجب عظمت 

ملت ایران شده است.
فداکاری  مظهر  را  شهادت  همچنین  ایشان 
دفاع  شهیِد  افزودند:  و  خواندند  شجاعت  و 
و  تا دشمن خبیث  داد  را  مقدس جان خود 
ظالم نتواند وعده خود یعنی رسیدن به تهران 
و به ذلت کشیدن ملت را عملی کند و شهیِد 
امنیت نیز جان خود را برای امنیت و آسایش 
فداکاری ها تجسم  این  فدا می کند که  مردم 
همه معارف اخالقی نهفته در شهید و شهادت 
است. رهبر انقالب، شهادت را معامله با خدا 
و تأمین کننده مصالح ملی دانستند و گفتند: 
شهادت مایه همدلی، و همچون نخ تسبیحی 
زبانهای  و  قومیتها  از  مجموعه ای  که  است 
در  و  زده  پیوند  هم  به  میهن  در  را  مختلف 
هر شهر نام شهیدانی برجسته است که با یک 
هدف و در یک صف با دیگر هموطنان خود 
برای عزت اسالم و عظمت جمهوری اسالمی 

و تقویت ایران به شهادت رسیده اند.
شرح  و  مقدس  دفاع  جزئیات  انتقال  ایشان، 
را  آنها  مادران  و  پدران  و  شهیدان  احوال 
نیازمند  کار  این  گفتند:  و  خواندند  ضروری 
و  فیلم  همچون  هنری  تولیدات  و  هنر  زبان 

سریال، مستند و شعر است.
حضرت آیت اهلل خامنه ای در پایان سخنانشان 
دل  که  کسانی  همه  کردند  امیدواری  ابراز 
در گروی اسالم و انقالب و ملت دارند برای 
کودکان و نسل های نو و برای ایران عزیز همه 
توان و ظرفیت خود را بکار گیرند تا یاد و پیام 

شهیدان استمرار یابد و منتقل شود.

تبیین   ملی جهاد  رئیس جمهور در همایش 
اخیر  اغتشاشات  درباره  موضع گیری  عدم 
سیاسی،  چهره های  خواص،  برخی  سوی  از 
نخبگان و مدعیان روشنفکری را مورد انتقاد 
افراد  این  از  جدی قرار داد و گفت: بسیاری 
شرعی  قانونی،  وظایف  اخیر،  اغتشاشات  در 
بیان  عمومی،  افکار  تنویر  در  خود  انسانی  و 
انجام  را  دشمن  توطئه  محکومیت  و  حقایق 

نداند و مردود شدند.
در  پنجشنبه  روز  رئیسی صبح  ابراهیم  سید 
اطالع رسانی  و  تبیین  جهاد  ملی  همایش 
معظم  رهبر  تاکید  به  اشاره  با  هنرمندانه 
از  تبیین،  جهاد  ضرورت  بر  اسالمی  انقالب 
همه کسانی که در جهت روشنگری، تبیین و 
تنویر افکار عمومی نقش دارند قدردانی کرد 
و گفت: کار جهادی یک معنا و مفهومی دارد 

و در مبانی ما با کار عادی فرق می کند.
جهادی  حرکت  در  افزود:  جمهور  رئیس 
خود  اقدامات  رسالت،  توانایی،  باید  جهادگر 
و خودی ها و نیز اقدامات، توانایی، ظرفیت ها، 
روش ها و ابزارهای دشمن را ببیند و ارزیابی 
کند و سپس تالش و حرکت خود را با آنچه 
که اقتضای یک حرکت جهادی است متناسب 
کند تا در این حرکت جهادی با شناختی که 
از دشمن پیدا می کند، بتواند کاماًل بر او فائق 

بیاید و پیروز شود.
رئیسی جهاد با مال، جان و لسان را از جمله 
داشت:  اظهار  و  برشمرد  تبیین  جهاد  اقسام 
قرآن در آیات متعدد خشیت داشتن از خدا و 
خشیت نداشتن از غیر خدا را شرط موفقیت 
از  غیر  خشیت  است.  دانسته  تبیین  جهاد 
حقیقتاً  اینکه  یعنی  خشیت  است.  خوف 
تأثیرگذار است، خداست  آنچه  احساس کند 
انسان  اینکه  می دهد؛  توکل  انسان  به  این  و 
بیان  و  سخن  می کند،  تأثیر  که  آنچه  بداند 

الهی است.
رئیس جمهور در ادامه با اشاره به نقش مهم 
در  دروغ پردازان  و  شایعه پراکنان  اثرگذار  و 
نقش  این  کرد:  تصریح  جامعه،  گمراه سازی 
خدای  که  است  اثرگذار  اندازه ای  تا  مخرب 
جنگ  روایت  در  و  کریم  قرآن  در  متعال 
ردیف  در  ُمرِجفون  عنوان  با  را  آنان  احزاب 

کفار، منافقین و مشرکین قرار داده است.
دنبال  به  جریان  این  اینکه  بیان  با  رئیسی 
براساس  ادراک جامعه  و  شکل دهی شناخت 
کرد:  تصریح  هستند،  خود  منافع  و  اهداف 
و  شایعه پراکنان  که  عرصه ای  چنین  در 
ادراکات جامعه  دروغ پردازان تالش دارند در 
اختالل ایجاد کنند، خوب را بد، بد را خوب، 
را  قوت  نقاط  و  برجسته  را  ضعف  نقاط 
عمومی ها  روابط  نقش  کنند،  کوچک نمایی 

بسیار مهم و حائز اهمیت است.
رئیس جمهور با اشاره به اینکه امروز وضعیت 
اقدام  جهت گیری،  انسانی،  نیروی  آرایش 
متناسب  ما،  مخاطب  در  نفوذ  و  موقع  به 
کرد:  تصریح  نیست،  پیچیده  جنگ  این  با 
بیانات  از  برگرفته  تبیین  جهاد  مسأله  امروز 
ضروریات  از  انقالب  معظم  رهبر  حکیمانه 
جامعه است. در 4۳ سال گذشته ایستادگی 
و  ابتکاری  و  خالقانه  اقدامات  مقاومت،  و 

همچنین پیشرفت های بسیار بزرگ و شگرفی 
و  علم  و  دفاعی  صنعتی،  حوزه های  در  که 
زمان  در  و  درستی  به  شده،  حاصل  فناوری 
خودش برای مردم تبیین نشده و لذا دشمن 
با سوءاستفاده از این خأل به ایجاد شبهات و 
گره های ذهنی در افکار عمومی جامعه اقدام 

کرده است.
ذهنی  گره های  این  اینکه  بیان  با  رئیسی 
تصمیم  نادرست،  ادراک  به  زمان  مرور  به 
تبدیل شده که  ناشایستی  اعمال  و  ناصحیح 
امروز در برخی نقاط کشور شاهدیم، تصریح 
کرد: امروز روشنگری و باز کردن این گره های 
افراد  وظیفه  جامعه،  عمومی  افکار  از  ذهنی 

مطلع و آگاه در نهاد روابط عمومی هاست.
رئیس جمهور در ادامه نهاد روابط عمومی را 
دانست  مسئولین  و  مردم  میان  ارتباطی  پل 
عمومی  روابط  سخت  کار  داشت:  اظهار  و 
هم  است،  پیشتازانه  هم  اطالع رسانی،  و 
پیشگیرانه. هم دفاع است، هم تهاجم که باید 
با اطالع رسانی هنرمندانه، عقالنیت و عطوفت 
همراه باشد تا بتواند برای مردم جاذبه ایجاد 

کند.
تبیین  ضرورت  بر  تأکید  با  ادامه  در  رئیسی 
اقدامات و دستاوردهای دولت از سوی روابط 
کرده ایم  اعالم  بارها  کرد:  تصریح  عمومی ها، 
رسانه ای،  پیوست  با  باید  دولت  اقدامات 
و  هنرمندانه  زمان شناسانه،  اطالع رسانی 
عمومی  افکار  برای  تا  باشد  همراه  متعهدانه 

جامعه به خوبی تبیین شود.
رئیس جمهور با اشاره به اهمیت کار اقناعی 
افکار  اقناع  افزود:  عمومی ها،  روابط  سوی  از 
عمومی صرفاً با صدور اطالعیه و بیانیه میسر 
روش ها  در  نقص ها  اصالح  با  باید  و  نیست 
به  امکانات  و  ابزارها  کمبود  برطرف سازی  و 

شیوه درست و صحیح انجام شود.

کنشگری  میان  تفاوت  تشریح  در  رئیسی 
و  عمومی  روابط  حوزه  در  منفعالنه  و  فعال 
اطالع رسانی، گفت: روابط عمومی های ما باید 
اولین، جامع ترین، گویاترین و قانع کننده ترین 
غیر  در  کنند،  ارائه  مسایل،  درباره  را  روایت 
این صورت کار برای اقناع سازی افکار عمومی 

سخت و منفعالنه خواهد شد.
روابط عمومی ها  رئیس جمهور همه مدیران 
و  متعهد  کارآمد،  نیروهای  بکارگیری  به  را 
و  اطالع رسانی  دستگاه های  بدنه  در  هنرمند 
ناکارآمد،  نیروهای  از جذب  پرهیز  همچنین 
افزود:  و  کرد  توصیه  غیرفعال،  و  بی انگیزه 
حقیقتاً باید به روابط عمومی به عنوان کاری 
افرادی  آنها  اهم نگاه شود چرا که در مقابل 
قرار دارند که در تالشند ضعف ها را احصا و 
بزرگنمایی کنند و نقاط قوت را کم اهمیت 

جلوه دهند.
در  زمان شناسی  ضرورت  ادامه  در  رئیسی 
تبیینی  پاسخ  و  ادراک سازی  اطالع رسانی، 
گفت:  و  داد  قرار  تأکید  مورد  را  شبهات  به 
دقیقه ای  صورت  به  دشمن  که  شرایطی  در 
اقدام  جامعه  فکری  بمباران  به  ثانیه ای  و 
اقناع سازی  می کند، زمان و زبان مناسب در 
صورت  به  باید  که  ضرورت هاست  از  یکی 

جدی مورد توجه قرار گیرد.
خود  سخنان  از  دیگری  بخش  در  رئیسی 
در  را  دستگاه ها  هم افزایی  و  هماهنگی 
جلوگیری از متعارض و متناقض جلوه دادن 
و  خواند  مؤثر  و  ضروری  بسیار  دولت  بدنه 
هم افزایی  و  همفکری  زمینه  این  در  افزود: 
تأکید  مورد  وزرا،  و  مسئولین  مدیران،  همه 

جدی است.
را  عمومی  روابط  مدیر  نقش  جمهور  رئیس 
و  مدیر  یک  دفتر  رئیس  همتراز،  و  همسان 
مسئول دانست و گفت: نقش مدیران روابط 

که  است  اهمیت  حائز  این جهت  از  عمومی 
خبر  هنگام  به  و  بگیرند  خبر  هنگام  به  باید 
مدیر  و  عمومی  روابط  میان  اگر  و  دهند 
فاصله باشد، بسیاری از مسایل مهم، در حوزه 

اطالع رسانی با اختالل موجه خواهد شد.
»روایت  و  »امیدآفرینی«  ادامه  در  رئیسی 
و  مهم  وظایف  دیگر  از  را  پیشرفت ها« 
افزود:  و  برشمرد  عمومی ها  روابط  بااهمیت 
روابط عمومی ها وظیفه دارند با بیان و روایت 
و  خبیثانه  سیاست  با  قوت ها  و  پیشرفت ها 
ناامیدی در  ایجاد یأس و  رذیالنه دشمن در 

جامعه مقابله کنند.
بودجه،  داشتن  اختیار  در  جمهور  رئیس 
الزم،  شروط  از  را  برنامه ریزی  و  امکانات 
و  عمومی  روابط  امر  موفقیت  در  ناکافی  اما 
همه  از  پیش  گفت:  و  دانست  اطالع رسانی 
باانگیزه  پرتالش،  موارد وجود یک مدیر  این 
با روحیه جهادی در راس مجموعه روابط  و 
امر  گذاشتن  معطل  و  است  مؤثر  عمومی 
پذیرفتنی  امکانات  و  بودجه  به  اطالع رسانی 

نیست.
حقایق  بیان  به  را  عمومی ها  روابط  رئیسی 
بزرگ نمایی  بدون  انگیزه و تالش مضاعف  با 
در  افزود:  و  کرد  توصیه  کوچک نمایی  یا 
تالش ها  همه  برغم  گذشته  سال  یک  طول 
اقدامات  برون داد  گرفته،  صورت  اقدامات  و 
حجم  با  متناسب  دولت  دستاوردهای  و 
فعالیت ها نیست و در این زمینه نیاز به انگیزه 

و تالش مضاعف داریم.
رئیس جمهور با اشاره به مطالبه قرار گرفتن 
فعاالن حوزه روابط عمومی در زمره مشاغل 
روابط  کار  حقیقتاً  افزود:  زیان آور،  و  سخت 
عمومی ها جزو کارهای سخت است، اما اقناع 
و تبیین سخت و زیان آور بودن این شغل با 
عملکردها و اقدامات انجام شده نیز به عهده 

خود روابط عمومی هاست.

برخی خواص در اغتشاشات اخیر 
وظایف خود را انجام نداده و مردود 

شدند
عدم  همچنین  همایش  این  در  رئیسی 
موضع گیری درباره اغتشاشات اخیر از سوی 
برخی خواص، چهره های سیاسی، نخبگان و 
مدعیان روشنفکری را مورد انتقاد جدی قرار 
داد و گفت: بسیاری از این افراد در اغتشاشات 
اخیر، وظایف قانونی، شرعی و انسانی خود در 
تنویر افکار عمومی، بیان حقایق و محکومیت 
توطئه دشمن را انجام نداند و مردود شدند، 
مجازی  فضای  در  جوسازی ها  از  که  چرا 
به  متعال  خدای  که  حالی  در  می ترسند 
و  اندیشه ها  در  »اثرگذار  فرمود:  پیامبر)ص( 

افکار مردم من هستم.«
همچنین  و  دیده بانی  و  رصد  جمهور  رئیس 
ویژگی های  از  را  موقع  به  اقدام  و  هشدار 
نخبگی و روشنفکری در جامعه توصیف کرد 
شهید  ما  واقعی  روشنفکر  و  نخبه  گفت:  و 
سلیمانی و بسیجیان و نیروهای جان برکفی 
امنیت  برای  را  خود  جان  امروز  که  هستند 

کشور و مردم خود فدا کردند.

رئیسی در همایش جهاد تبیین و اطالع رسانی هوشمندانه عنوان کرد:

برخی خواص در اغتشاشات اخیر 
مردود شدند


