
چالش ها و ناترازی ها با استفاده بهینه
 از دارایی های کشور رفع شود

صدور قطعنامه، اقدام غیرسازنده 
برای حفظ فشار حداکثری است
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کشور  توسعه  هفتم  برنامه  باید  گفت:  رئیس جمهور  اول  معاون 
تحول آفرین بوده و حسن استفاده از دارایی های کشور که امری 
مهم و ضروری است در این برنامه مشهود باشد طوری که بتوانیم 
از دارایی های کشور  با استفاده  ناترازی ها را  از چالش ها و  بخشی 
اقتصاد بر  رفع کنیم. محمد مخبر روز یکشنبه در جلسه شورای 

لزوم توجه به پیشران های اقتصاد در برنامه هفتم توسعه...

رئیس سازمان انرژی اتمی خاطرنشان کرد: پیش ازاین همه گفته 
بودیم که صدور قطعنامه مشخصاً یک اقدام غیرسازنده برای حفظ 
فشار حداکثری است و کمکی به حل مسائل موجود نخواهد کرد.

محمد اسالمی، معاون رئیس جمهور و رئیس سازمان انرژی اتمی 
در حاشیه مراسم بزرگداشت چهلمین سالگرد تشییع ۳۷۰ شهید 

در آبان ۱۳۶۱ و ۲۳ هزار شهید استان اصفهان با ...
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13 میلیارد تومان برای آبرسانی به 
بخش های دیشموک و قلعه رئیسی

تسلیم
 داد و بیدادهای 
فرزندتان نشوید

سرشماری حیات وحش در مناطق 
حفاظت شده گرمسیری استان 

آغاز شد 
و  کهگیلویه  زیست  محیط  حفاظت  مدیرکل 
جمعیتی  وضعیت  از  سرشماری  گفت:  بویراحمد 
حفاظت  مناطق  در  وحش  حیات  مهم  گونه های 
شده و شکار ممنوع گرمسیری این استان با حضور 
جاودان  اسالم  شد.  آغاز  بان  محیط  و  کارشناسان 
محیط  و  کارشناس  داشت: ۱۰۶نفر  اظهار  خرد 
گونه  ساالنه  شمارش  کار  اکیپ   ۲۹ قالب  در  بان 
های جانوری مناطق حفاظت شده و شکار ممنوع 
گرمسیری استان را انجام می دهند. وی بیان کرد:  
۲۹ اکیپ کارشناس و محیط بان به مدت پنج روز 
با همکاری  تشکل های محیطی زیستی مردم نهاد، 

همیاران افتخاری و معتمدین محیط زیستی ...

و  اقدامات  خروجی  گفت:  جمهور  رئیس 
عملکرد بانک مرکزی و سایر نهادهای اقتصادی 
امنیت  اقتصادی،  ثبات  جهت  در  باید  دولت 
اشتغال  و  تولید  از  حمایت  و  سرمایه گذاری 
برهم  هدف  با  یأس آفرینی  هرگونه  با  و  باشد 
زدن نظام اقتصادی کشور و یا تشویش اذهان 

عمومی با جدیت برخورد شود.
و  عادی  مجمع  اجالس  دومین  و  شصت 
یکشنبه  روز  صبح  مرکزی  بانک  فوق العاده 
رئیس  رئیسی  ابراهیم  سید  آیت اهلل  حضور  با 

جمهور برگزار شد.
در این جلسه علی صالح آبادی رئیس کل بانک 
مرکزی گزارشی از عملکرد مالی سال ۱4۰۰ و 
ارائه   ۱4۰۱ سال  مالی  شاخص های  همچنین 

کرد.
به  گزارش  این  استماع  از  پس  جمهور  رئیس 
کاهشی  روند  جمله  از  شده  ذکر  موارد  برخی 
افزایش صادرات، وصول درآمدهای  تورم،  نرخ 
دالر،  نرخ  نوسانات  کاهشی  روند  کشور،  ارزی 
خالص  افزایش  نقدینگی،  رشد  کاهشی  روند 
دارایی های خارجی و همچنین حفظ و تقویت 
ذخایر ارزی کشور اشاره کرد و گفت : استمرار 
این اقدامات موجب اطمینان بخشی به مردم و 

همچنین فعالین اقتصادی است.
مکلف  مرکزی  بانک  همچنین  جلسه  این  در 
که  بانک ها  برخی  برداشت  اضافه   موضوع  شد 
انضباط مالی و پولی شبکه بانکی کشور را تحت 

تأثیر قرار داده با جدیت پیگیری کند.
سال های  از  مانده  جا  به  تکالیف  موضوع  حل 
قبل در گزارش های مالی، عملیاتی کردن نظر 
مرکزی،  بانک  مالی  گزارش های  در  ناظران 
تأکید بر کنترل تورم و رشد نقدینگی،  کنترل 
بانک های  بویژه  بانک ها  بر  جدی  نظارت  و 
سمت  به  اعتبارات  هدایت  و  خصوصی 
بانک ها  ترازنامه های  کنترل  مولد،  فعالیت های 
بانکی  تسهیالت  به  مردم  دسترسی  تسهیل  و 
بانک  جمهور  رئیس  که  بود  مسائلی  دیگر  از 
مرکزی را به اجرا و پیگیری دقیق آنها مکلف 
بانک مرکزی  از  رئیس جمهور همچنین  کرد. 
و  پولی  روابط  تسهیل  در  تسریع  با  خواست 

بانکی با دیگر کشورها، خارج کردن ...

گفت:  بویراحمد  و  کهگیلویه  استانداری  عمرانی  معاون 
برای تسریع در روند اجرایی از منابع مختلف بخصوص 
آبرسانی  به طرح  تومان  میلیارد  منابع آب ۱۳  سازمان 
شهرستان  در  رئیسی  قلعه  و  دیشموک  های  بخش  به 
کهگیلویه از رودخانه گندمکار در نظر گرفته شده است. 
کیامرث حاجی زاده اظهار داشت:طرح آبرسانی به بخش 
های دیشموک و قلعه رئیسی با روند اجرایی خوب در 
۲ فاز اجرایی خواهد شد. وی بیان کرد: عملیات اجرایی 
فاز اول شامل احداث بند انحرافی، سازه آبگیر، حوضچه 
آرامش، ایستگاه پمپاژ اول و ثانویه، جاده دسترسی به 

پروژه که با اجرای این فاز آب شهر دیشموک...

معاون عمرانی استاندار خبر داد:
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رئیس اداره فرهنگ و ارشاد اسالمی گچساران:

نداشتن شغل و مسکن 
مهمترین دغدغه هنرمندان 

گچساران است

۴ نفر از دانشگاه یاسوج 
در لیست  یک درصد 

دانشمندان برتر دنیا

دشمن به دنبال برهم زدن 
نظام اقتصادی است 
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در سال جاری اعالم شد ؛

400 میلیارد تومان اعتبار 
برای سد تنگ سرخ 
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وزیر کشور، جوانی جمعیت را یکی از مولفه های مهم قدرت ملی و موجب 
رشد و بالندگی اجتماعی دانست و تأکید کرد: برنامه هغتم توسعه متناسب 

با آمایش سرزمینی تدوین می شود.
با  که  کارگروه جوانی جمعیت  در نشست  یکشنبه  روز   »احمد وحیدی« 
رونمایی از بُن سازه آموزشی مسیر نجات همراه بود، اظهار داشت: باید به 

تقویت بنیان نظام خانواده در کشور توجه اساسی داشته باشیم.
حوزه  در  مهمی  پیامدهای  خانواده  تحکیم  اینکه  بیان  با  کشور  وزیر 
نظام خانواده همواره چتر  افزود:  دارد،  ملی  و  و هویت جمعی  همبستگی 
پایه های  و  خانواده  تضعیف  این رو  از  و  بوده  افراد  برای  مناسبی  حمایتی 

ارزشی نهفته در آن باعث افزایش آسیب های اجتماعی در کشور می شود.
وی، جوانی جمعیت را مسأله مهمی برای آینده کشور برشمرد و گفت: الزمه 

پیشرفت کشور در گرو داشتن جمعیت جوان و پویاست.
وحیدی در بخش دیگری از سخنانش به بیانات رهبر معظم انقالب اسالمی 
در خصوص جمعیت اشاره کرد و گفت: رهبر فرزانه انقالب اسالمی تالش 
برای افزایش نسل و جوان شدن نیروی انسانی کشور و حمایت از خانواده را 
یکی از ضروری ترین فرائض مسئوالن و آحاد مردم اعالم کردند و آن را یک 

سیاست حیاتی برای آینده ی بلندمدت کشور دانسته اند.
ملی  قدرت  مهم  مولفه های  از  یکی  را  ترکیب جمعیت جوان  وزیر کشور، 
افزود: مجلس شورای اسالمی  بالندگی و پویایی جامعه دانست و  و نشانه 
باید  و  برداشت  این حوزه  بزرگی در  قانون جوانی جمعیت گام  با تصویب 
قانون  این  اجرای  برای  حساسیت،  و  دغدغه مندی  با  نهادها  و  دستگاه ها 

تالش کنند.
نیازمند توجه همه جانبه و فوری است  اینکه مسائل اجتماعی  با بیان  وی 
و اگر امور اجتماعی همچون موضوع جوانی جمعیت به موقع دنبال نشود، 
در آینده با مشکالتی مواجه خواهیم شد، اضافه کرد: وزارت کشور به عنوان 
جوانی  قانون  کشور  سراسر  استانداری های  محوریت  با  حاکمیتی  دستگاه 

جمعیت را در کشور دنبال می کند.
وحیدی افزود: سیاست های کلی برنامه هفتم با اولویت پیشرفت اقتصادی 
توأم با عدالت از سوی رهبری معظم انقالب اسالمی به دستگاه ها و نهادهای 
ذی ربط ابالغ شده است و موظفیم متناسب با این سیاست ها به تدوین هر 

چه قوی تر برنامه توسعه هفتم کشور همت گماریم.
وزیر کشور تأکید کرد: وزارت کشور به عنوان دستگاه ناظر و هدایت گر نقش 
برای  و  دارد  توسعه ای  برنامه های کالن  اجرایی شدن  و  تدوین  موثری در 
همین الزم است برنامه هفتم متناسب با اصل آمایش سرزمینی تدوین و 

عملیاتی شود.
وزارت  توسعه  هفتم  برنامه  تدوین  کارگروه  تشکیل  بر  همچنین  وحیدی 
کشور با محوریت معاون هماهنگی این وزارتخانه تأکید کرد و افزود: الزم 
کامل  تنظیم  به  نزدیک  تعامل  و  ارتباط  در  مراکز  و  معاونت ها  است همه 

برنامه هفتم کمک کنند.
وی با تأکید بر تقویت تعامالت با کشورهای همسایه گفت: استانداران مرزی 
متولی اصلی این کار هستند و باید نقش مهمی در این حوزه داشته باشند.

کارشناسان مسائل بین الملل در نشست »وقایع ۱4۰۱؛ چشم انداز جهانی« 
گفتند: پیش از این، تنها ابزار آمریکا برای تقابل با ایران، نظامی بود اما این 
روزها از هر راهی استفاده می کنند تا انگیزه و توانایی ایران برای مقابله با 

آمریکا را حذف و حکومت را تغییر دهند.
با  اخیر«  وقایع  »واکاوی  نشست های  سلسله  از  پایانی  و  هشتم  نشست 
و  فرهنگ  پژوهشکده  همت  به  جهانی«  چشم انداز  ۱4۰۱؛  »وقایع  عنوان 
هنر اسالمی، با حضور »دیاکو حسینی« پژوهشگر حوزه سیاست بین الملل، 
آینده پژوهی  و  بین الملل  امنیت  مطالعات  پژوهشگر  خانعلی زاده«  »مهدی 
و »علیرضا بلیغ« عضو هیات علمی پژوهشکده فرهنگ و هنر اسالمی در 

تماشاخانه مهر واقع در حوزه هنری برگزار شد.
دیاکو حسینی در این نشست تخصصی به فهم معنای گذار و نقش و اهمیت 
آن اشاره کرد و گفت: وقتی از یک گذار و بحران که از دو دهه گذشته آغاز 
شده، حرف می زنیم به دو مورد اشاره داریم؛ اولی گذار و تغییرات آرام اما 

عمیق و دوم تغییرات و گذار در سیاست بین الملل.
وی افزود: هنگامی که در مورد امنیت جهانی حرف می زنیم فقط به جوامع 
مردمی و حکومت ها توجه نداریم بلکه نقش شرکت ها، گروه ها و سازمان های 
غیردولتی را هم در نظر می گیریم. به این ترتیب تغییر در سرشت ماهیت 

ابزارهای سیاست ورزی، امور خارجی در جهان را تغییر داده است.
در  روزها  این  که  را  تغییراتی  از  بخشی  بین الملل،  مسایل  کارشناس  این 
جوامع گوناگون جهان شاهد آن هستیم، ناشی از تحوالت سرشت سیاست 
زمان  هر  از  بیش  امروز  که  دانست  رفته ای  حاشیه  به  صداهای  و  جهانی 
دیگری شنیده می شوند. حسینی اضافه کرد: یکی از ابزارهایی که کشورهایی 
مانند آمریکا در اختیار دارند تا در رقیب خود اثر بگذارند همین تغییر در 
سرشت سیاست های دیگر کشورهاست. این کارشناس مسائل بین الملل با 
بیان اینکه دگرگونی در سرشت سیاست، ابزار و بستری است که به قدرت 
بُرنده و تیز تبدیل می شود، گفت: این ابزار برای بی اعتبار کردن سیاسی یک 
کشور و فروپاشی نظام سیاسی آن است. این ابزار برای ایران هم با هدف 
برجام  است. حتی  کار گرفته شده  به  زمینه ها  آن در همه  پیشروی  مهار 
هم نوعی تالش آمریکا برای یافتن راه مهارکننده ایران و حتی تغییر رژیم 
آن بود. حسینی ادامه داد: اینکه ایران در محور قدرت شرق نقش گرفته 
عواملی  دیگر  از  بایستد  آمریکا  مقابل  چین  و  روسیه  گروه  در  می تواند  و 
شده  ایران  سیاسی  سرشت  تغییرات  برای  آمریکا  تالش  موجب  که  است 
است. آمریکایی ها اگر بتوانند وضعیت کنونی ایران را در چین و روسیه هم 
ایجاد کنند، لحظه ای درنگ نخواهند کرد زیرا از اتحاد ایران، چین و روسیه 

هراسانند و از آن جلوگیری می کنند.
حسینی با بیان اینکه آمریکا از همه ابزارهای قانونی، اطالعاتی، اقتصادی و 
نظامی استفاده می کند تا ایران را متوقف و توانایی های ضربه زننده به آمریکا 
را از آن سلب کنند، گفت: پیش از این، ابزارشان فقط نظامی بود اما این 
روزها از هر راهی استفاده می کنند تا انگیزه و توانایی ایران برای مقابله با 

آمریکا را حذف و حکومت را تغییر دهند.
ساختار نظام بین الملل در حال تغییر و گذارست

آینده پژوهی  و  بین الملل  امنیت  مطالعات  پژوهشگر  خانعلی زاده«  »مهدی 
تغییر و  بین الملل در حال  نظام  اینکه ساختار  بیان  با  این نشست  نیز در 

گذارست، اظهار کرد: یکی از سناریوهای گذار از دوران هژمونیک آمریکا، 
احیای هژمونی آمریکاست؛ اکنون نظام سیاسی دنیا در حال گذار است و در 

این هنگام واحدهای سیاسی دنیا نقش مهمی را بازی می کنند.
وی ادامه داد: چون در دوران گذار نظام بین الملل هستیم و ساختار نظام 
بین الملل می خواهد به واحدهای سیاسی دنیا نقش دهد بی شک مقابل یک 
ایستادگی  می خواهد،  کنونی اش  نقش  از  بیشتر  نقشی  که  سیاسی  واحد 

می کند.
یا  سلطه  »انتخاب،  کتاب  در  اضافه کرد:   بین الملل  امنیت  پژوهشگر  این 
رهبری« آورده شده، آمریکا باید انتخاب کند که می خواهد سلطان جهان 
یا رهبر جهان باشد. سلطان بودن جهان مزایایی دارد اما عیب آن این است 
که هزینه های سیستم را باید خودش تامین کند؛ رهبری جهان هم معایبی 

دارد اما در مواقع بحران جهانی موفق عمل می کند.
وی ادامه داد: سال ۲۰۰۸ سالی پر فراز و نشیب برای آمریکا و اقتصاد آن 
بود که ما در ایران به آن توجه الزم را نداشتیم زیرا اتفاق بسیار بزرگی رخ 
تغییر داد و  را  اقتصاد دنیا  به  آمریکا  نگاه و نظریه  آنچنان بزرگ که  داد؛ 
همچنین نگاه دنیا به آمریکا هم تغییر کرد. در حاشیه همین وقایع سال 
۲۰۰۸، روسیه سند امنیت ملی خود را تغییر داد. خانعلی زاده در ادامه با 
مثال هایی از تالش آمریکا برای نفوذ و تغییر واحدهای سیاسی دنیا گفت: 
واحد سیاسی  عنوان یک  به  ایران  نقش  تغییر  منظور  به  تنها  اخیر  وقایع 
در  ایران  رئیس جمهوری  حضور  به  بین الملل  امنیت  پژوهشگر  دنیاست. 
نیویورک و سازمان ملل اشاره کرد و افزود: در همه دیدارها، هیچ کلمه ای 
در مورد رویدادهای کف خیابان های ایران گفته نشد اما در مورد لزوم تغییر 
نقش ایران سخن می گفتند. به این ترتیب ساختار نظام بین الملل در دوران 
به  کند  مقاومت  ایران  درخواستی  و  کنونی  نقش  مقابل  می خواهد  جدید 
همین دلیل هم با خشونت، مجدانه و ناجوانمردانه پای کار آمده تا مانع از 
ایفای نقش مورد نظر ایران شود. وی افزود: یکی از نشانه های نقش جدید 
ایران، ورود به بازارهای جهانی اسلحه است که با مخالفت ساختار جهانی 
روبرو می شود. خانعلی زاده گفت: دوران گذار نظام بین الملل دوران تغییر در 
ساختار است که اگر آن را به خوبی فهم نکنیم که متأسفانه نظام حاکم ما 
درک درستی از آن نشان نمی دهد دچار رویدادهایی غیر منتظره می شویم.

نیز  اسالمی  هنر  و  فرهنگ  پژوهشکده  علمی  هیات  عضو  بلیغ«  »علیرضا 
است  اقتصادی  منطق  امروز، جهان حکومت  جهان  گفت:  نشست  این  در 
که باید همه چیز در همین ساختار و با همین منطق ترجمه شود. به این 
ترتیب نظام سرمایه داری تالش می کند تا جهانی شود. نظام سرمایه داری 
آنقدر قدرتمند است که می تواند همه نقدهای ویرانگر به خود را دفع کند.

وی ادامه داد: پرچم انقالب اسالمی ایران درست زمانی برافراشته می شود 
که نظام سرمایه داری شکل گرفته است. انقالب اسالمی ایران گستره و عمق 
بیشتری نسبت به دیگر انقالب های کبیر مانند روسیه و فرانسه دارد و یک 
نیروی سیاسی و انرژی متراکم تاریخی را تولید می کند. در نتیجه انقالب 
ایران می تواند وضعیت ژئوپولیتیک کشور و مناسبات سیاسی آن  اسالمی 
را نسبت به دیگر کشورها تغییر دهد. انقالب ما با توجه به ویژگی هایی که 
دارد یکی از منابع مهمی که نظام سرمایه داری برای حل بحران های خود به 

آن نیاز داشت را از دسترس خارج می کند.

 آیت اهلل حسین نوری همدانی از مراجع تقلید بیان خدمات صورت گرفته 
دانست  نظام  دلسوزان  وظایف  از  یکی  را  اسالمی  نظام جمهوری  از سوی 
و  نادانی  و  بردن جهل  بین  از  و  فقر  ریشه کنی  برای  انقالب  این  گفت:  و 
این مباحث  و  برپاشده  رفاه و عدالت در جامعه  ایجاد  و  آگاه کردن مردم 
سعدی  سید  حجت االسالم  دیدار  در  وی  است.  راحل  امام  آرمان های  از 
مسائل  به  نسبت  آگاهی  کاشان،  امام جمعه  و  ولی فقیه  نماینده  حسینی، 
روز و شناخت حوادث زمان بسیار مهم دانسته و اظهار داشت: متاسفانه ما 
در زمانی به سر می بریم که استکبار جهانی با فتنه انگیزی و ایجاد اختالف 
بین ملت های محروم و مسلمانان به استثمار و چپاول مستضعفان می پردازد 
و تنها راه مقابله با این نقشه های شوم بیداری و آگاهی ملت ها است. این 
نقشه های دشمنان  از  و  بیدار  را  باید مردم  امروز  یادآور شد:  تقلید  مرجع 
آگاه کنیم. امروز باید خدمات انقالب را برای مردم بیان نموده و با اتحاد و 
همبستگی در مقابل دشمنان بایستیم. آیت اهلل نوری همدانی ادامه داد: امام 
راحل همیشه به مردم عنایت و توجه ویژه ای داشتند و به مشکالت آنان 
رسیدگی می کردند چرا که سپر در مقابل دشمنان همین مردم هستند و 

همواره در خط مقدم دفاع از اسالم و انقالب بوده و هستند.

این مرجع تقلید با مهم خواندن جایگاه تبلیغ و انجام امور فرهنگی از سوی 
به  باید در کنار تبلیغ و کارهای فرهنگی  روحانیت و مبلغان دینی گفت: 
درد دل های مردم و مشکالت آن ها گوش کرد، حضور شما در کنار مردم 
بین  نباید  افزود:  وی  می شود.  آن ها  دلگرمی  آن ها سبب  مشکالت  و حل 
شما و مردم هیچ حجابی باشد، مردم همیشه به علما و روحانیون به عنوان 
با  مهربانی  و  تواضع  با  باید  ازاین رو  نگاه می کنند  پناهگاه خود  و  تکیه گاه 
مردم ارتباط برقرار کنید و سعی کنید مشکالت آن ها را برطرف کنید. این 
مرجع تقلید به سابقه منطقه کاشان در گرایش به تشیع و پرورش عالمان 
برجسته ای همچون فیض کاشانی، مال احمد و مال محمد نراقی اشاره کرد 
و گفت: منطقه کاشان از دیرباز کانون مردمانی متدین و جویای علم بوده 
است و دارای سابقه ای برجسته در علم و فرهنگ است. استاد برجسته حوزه 
علمیه قم در بخش دیگری از سخنان خود حضور مردم متدین کاشان در 
صحنه های گوناگون انقالب اسالمی اشاره کرد و افزود: امروز اولین کار شما 
ارتباط  روحانیون  وظایف  مهم ترین  از  یکی  امروز  است،  مردم  به  خدمت 
مستقیم با مردم است، باید در کنار مردم بود و به صحبت های آن ها با تواضع 

گوش داد و مردم باید شما را در کنار خود و غمخوار خود ببینند.

وزیر کشور تاکید کرد:

برنامه هفتم متناسب با آمایش سرزمینی تدوین می شود
کارشناسان مسائل بین الملل: 

آمریکا از هر راهی علیه ایران استفاده می کند

آیت اهلل نوری همدانی تاکید کرد:
انقالب اسالمی برای بسط عدالت برپا شد
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فرمانده سپاه ناحیه گچساران ؛

60 گروه جهادی به مناطق محروم 
گچساران اعزام شدند

از  جهادی  گروه   ۶۰ گفت:  گچساران  ناحیه  سپاه  فرمانده 
اقشار مختلف بسیج برای خدمت به مردم محروم به مناطق 

روستایی و کمتر توسعه یافته شهرستان اعزام شدند.
حاشیه   در  یکشنبه  روز  زاده  محقق  حمزه  امیر  سرهنگ 
در  گچساران   )۲( فاطمی  جهادگران  رزمایش  آغاز  آئین 
گفت و گو با خبرنگار ایرنا افزود: این گروه ها در بخش های 
مختلف از جمله بهداشت، عمرانی،  درمان و آموزش با هدف 
محرومیت زدایی و ارایه خدمات به مناطق محروم شهرستان 

اعزام شدند.
وی بیان کرد:  در این رزمایش بیش از ۳۰۰ نفر از بسیجیان 

و  اقشار مختلف به مدت ۱۰ روز  فعالیت می کنند.
محقق زاده اظهار داشت: در این رزمایش همچنین ۲ گروه 
پزشکی همراه با دارو در مناطق محروم و کمتر توسعه اعزام 
و  برخوردار  به روستاهای کم  را  رایگان   و خدمات درمانی 

برخی از مناطق شهری این شهرستان ارائه می کنند.
وی بیان کرد: امروز گروه های جهادی گچساران در بخش 
اشتغال،  ایجاد  تولید،  موانع  رفع  و  تولیدی  مختلف  های 
طرح های  انجام   ، اجتماعی  آسیب های  کاهش  به  کمک 
محرومیت زدایی، کمک به تسهیل ازدواج جوانان، ساخت و 
و  آب  به  مربوط  طرح های  اجرای  محرومان،  مسکن  ترمیم 
رایگان  خدمات  و  مومنانه،ویزیت  کمک  کشاورزی،رزمایش 

پزشکی نقش آفرینی می کنند.
گام  در  بسیج  کرد:  تصریح  گچساران  ناحیه  سپاه  فرمانده 
دوم انقالب میدان دار پیشبرد اهداف انقالب اسالمی است 
به  خدمت رسانی  سفیران  عنوان  به  بسیجی  و جهادگران 

اقشار مختلف مردم نقش آفرینی می کنند.
فرمانده سپاه ناحیه گچساران گفت:  همچنین بیش از 4۰۰ 
این  قالب  .. در  و  قرمز  برنج، گوشت  از  اعم  بسته معیشتی 
رزمایش به به ارزش ۲ میلیارد ریال بین پاکبانان شهرداری و 
نیروهای خدماتی مراکز درمانی گچساران توزیع خواهد شد.

محقق زاده تصریح کرد: ۱۳میلیاردو 4۹۵ میلیون ریال بسته 
معیشتی، وسایل کمک آموزشی و پزشکی امسال در مناطق 
ناحیه  از سوی سپاه  این شهرستان  برخوردار  محروم و کم 
گچساران توزیع شد. وی افزود: این کاالها شامل یکهزار و 
۲۰۰  بسته معیشتی شامل مواد غذایی و ۲۵۰ بسته نوشت 
افزار بوده است. محقق زاده اظهار داشت: جهادگران بسیجی 
با اتکا به قدرت ایمان و عزمی راسخ برای آبادانی ایران قوی 
 ۲ در  افزود:  زاده  محقق  می کنند.  تالش  خالصانه  مقتدر  و 
ماه اخیر در برخی از نقاط کشور شاهد برخی حرکات بودیم 
که بر اثر آنها خون تعدادی از بسیحیان و مدافعان امنیت و 
وطن به زمین ریخته شد. وی با اشاره به اینکه از ۲۹ آبان 
الی پنج آذر به نام هفته بسیج نامگذاری شده گفت:بیش  از 
۶۶ برنامه شاخص ویژه هفته بسیج در زمینه های مختلف در 

این شهرستان برگزار می شود.

اولویت پرداخت تسهیالت در بانک 
توسعه تعاون به کارآفرینان و 

تعاونگران اعالم شد
سرپرست امور اعتباری بانک توسعه تعاون کشور کمک به 
اقتصادی و اجتماعی دانست و  را الزمه توسعه  تولید  رونق 
گفت: کارآفرینان و تعاونگران در اولویت دریافت تسهیالت 

اشتغالزایی این بانک قرار دارند.
 احمد محمدی به همراه رئیس امهال و وصول مطالبات بانک 
توسعه تعاون در سفر ۲ روزه به این استان ضمن بازدید از 
چند طرح تولیدی، تصریح کرد : بانک توسعه تعاون پیشگام 
کمک به تولید و توسعه بخش های مختلف اقتصادی است.

با  مارگون،  زرشک  گل  تولیدی  شرکت  از  بازدید  در  وی 
اشاره به اهمیت اطالع رسانی به تعاون گران و کارآفرینان 
برای بهره مندی از تسهیالت اشتغال زایی افزود: با توجه به 
اقتصادی،  تقاضای دریافت تسهیالت دربخش های  افزایش 
تعاونی  و  تولیدی  های  واحد  به  بانکی  شبکه  دهی  اولویت 
کارکنان  تالش  از  قدردانی  وی ضمن  است.  ضروری  امری 
برای  بویراحمد  و  کهگیلویه  تعاون  توسعه  بانک  مدیران  و 
نظر  مورد  اهداف شعار سال  تحقق  و  تولید  رونق  به  کمک 
مقام معظم رهبری گفت: بانک توسعه تعاون برای بازگشت 
واحدهای تولیدی راکد به چرخه تولید اهمیت خاصی قائل 
توسعه  بانک  کارکنان  درجمع  همچنین  محمدی  است. 
تالش  به  توجه  با  کرد:  بیان  بویراحمد  و  کهگیلویه  تعاون 
همه همکاران در سالهای ۱4۰۰ و ۱4۰۱ عملکرد بانک در 
خوب  فراگیربسیار  و  روستایی  اشتغال  تسهیالت  پرداخت 
امور  دارد. سرپرست  قدردانی  که جای  است  بوده  مثبت  و 
امام خمینی  امداد  کمیته  مدد جویان   : داد  ادامه  اعتباری 
)ره( وبهزیستی، صاحبان مشاغل خانگی، بنیاد شهید وزوج 
های جوان مشمول دریافت تسهیالت قرض الحسنه ازمنابع 
اشتغال  زمینه  در   : افزود  محمدی  هستند.  بانک  داخلی 
پایدارروستایی هم جزو بانک های پیشرو هستیم و باید در 
خصوص رفع مشکالت این استان بیش از بیش تالش شود.

وی ضمن تاکید بر لزوم تکریم ارباب رجوع ،پرداخت به موقع 
تسهیالت به متقاضیان با حفظ تعادل در نسبت مصارف به 

منابع را از جمله وظایف کارکنان این بانک برشمرد.

مدیرعامل شرکت آب منطقه ای استان:

2۵0 هزار مترمکعب از سد شاه قاسم 
با بارش های اخیر پُر شد

مدیرعامل شرکت آب منطقه ای کهگیلویه و بویراحمد گفت: 
بارش های  با  قاسم  شاه  از حجم سد  مکعب  متر  هزار   ۲۵۰
خبرنگاران  جمع  در  مصلح”  آرش   “ است.   شده  پر  اخیر 
افزود: سد شاه قاسم یکی از سدهای آبی استان کهگیلویه و 
بویراحمد است که ذخیره آبی آن در فصل های زمستان و بهار 
تأمین می شود. وی با بیان اینکه حجم این سد ۹ میلیون متر 
مکعب است، اظهارکرد: سد شاه قاسم یکی از سدهای استان 
کهگیلویه و بویراحمد است که از نوع خاکی بوده و سرریز آن 
قرار  یاسوج  پنج کیلومتری شهر  و در  نیلوفری است  نوع  از 
دارد. مدیرعامل شرکت آب منطقه ای کهگیلویه و بویراحمد 
خاطرنشان کرد: این سد با اهداف تأمین آب ۱۵۰۰ هکتار از 
اراضی پایین دست، تزریق و تقویت آبخوان آهکی در اطراف 
از  حاصل  آب های  روان  کنترل  و  گردشگری  توسعه  سد، 
بارندگی ها به ویژه در فصول زمستان و بهار احداث شده است.

تصریح  گچساران  در  کوثر  سد  به  اشاره  با  همچنین  مصلح 
کرد: حجم ذخیره آب در سد کوثر گچساران ۵۸۰ میلیون 
متر مکعب بوده که حجم فعلی آب سد کوثر 4۱۳ میلیون 
مترمکعب است و نسبت به مدت مشابه سال گذشته افزایش 
داشته است. وی بیان کرد: میانگین بارش مهر و و آبان در 
از  بارش ها  میانگین  و  میلیمتر   ۲۳ استان  در   ۱4۰۰ سال 

ابتدای مهر ۱4۰۱ تاکنون ۱۳۲ میلی متر ثبت شده است.

4 نفر از دانشگاه یاسوج در لیست
 یک درصد دانشمندان برتر دنیا

۲عضو هیات علمی و ۲دانش آموخته دانشگاه یاسوج در سال 
۲۰۲۲ میالدی در لیست یک درصد دانشمندان برتر دنیا قرار 
گرفتند. در پایگاه استنادی علوم جهان اسالم )ISC(، مبنای 
پژوهشی  فعالیت های  به  استناد  ارزیابی شاخص  این  اصلی 
علمی محققان،  تولیدات  به  استنادات  تعداد  بوده که شامل 
تعداد استنادات بدون خود استنادی، شاخص اچ پژوهشگران 

و استفاده از یک شاخص اچ ترکیبی است.
علوم  استنادی  پایگاه  توسط  شده  منتشر  گزارش  اساس  بر 
جهان اسالم )ISC( آقایان دکتر “مهراورنگ قایدی” و دکتر 
یاسوج  دانشگاه  علمی  هیات  اعضای  از  زمانی نژاد”  “محمد 
در میان یک درصد دانشمندان برتر دنیا قرار گرفتند. دکتر 
آموختگان  دانش  از  اسفرم”  “آرش  و دکتر  “خیبر دشتیان” 
قابل ذکر است که  قرار گرفتند.  لیست  این  نیز در  دانشگاه 
های  فعالیت  به  استناد  شاخص  ارزیابی  این  اصلی  مبنای 
علمی  تولیدات  به  استنادات  تعداد  که شامل  بوده  پژوهشی 
اچ  شاخص  استنادی،  خود  بدون  استنادات  تعداد  محققان، 

پژوهشگران و استفاده از یک شاخص اچ ترکیبی است.

رئیس اداره فرهنگ و ارشاد اسالمی گچساران:

نداشتن شغل و مسکن مهمترین 
دغدغه هنرمندان گچساران است

اسالمی گچساران گفت: ۳۵۰  ارشاد  و  فرهنگ  اداره  رئیس 
هنرمند در گچساران مشغول به فعالیت هستند که نداشتن 

شغل و مسکن مهمترین دغدغه آنهاست.
هم  شهرستان  این  هنرمندان  افزود: بیشتر  نارکی  اورنگ 
فرهنگ  به حوزه  ارتباطی  گونه  در مشاغلی که هیچ  اکنون 

و هنر ندارند به امرار معاش مشغولند.
نارکی با بیان اینکه دولت سیزدهم به بخش هنر و فرهنگ 
توجه ویژه ای دارد گفت: با پرداخت تسهیالت اشتغالزایی کم 
بهره می توان تا حدودی مشکالت هنرمندان این شهرستان 

را برطرف کرد.
وی با بیان اینکه طی سال های گذشته هیچ گونه حمایتی از 
هنرمندان این شهرستان نشد گفت: در صورت حمایت کردن  
از ایده های جدید و  فراهم کردن زیر ساخت های الزم برای 
آشنایی مردم با این شغل امکان جذب سرمایه از طریق هنر 

وجود خواهد داشت.
نارکی اظهار داشت: هنرمندان این شهرستان در بخش های 
شعر و ادب، فیلم ، عکس، هنرهای تجسمی و نمایشی، اهل 

قلم و ..فعالیت دارند.
توجه  باید  نیز  کارآفرینی  و  اشتغال  زاویه  از  داد:  ادامه  وی 
نگاه  و  باشیم  داشته  هنر  و  فرهنگ  حوزه  به  بیشتری 

کارآفرینان نیز باید به این حوزه معطوف باشد.
نارکی با اشاره به نقش سازنده هنرمندان در توسعه فرهنگی 
جامعه گفت: دستگاه های اجرایی توجه بیشتری به فرهنگ و 

هنر جامعه داشته باشند و از آن حمایت کنند.
رئیس اداره فرهنگ و ارشاد اسالمی گچساران گفت: انتظار 
به جذب  نسبت  ها  و شرکت  دولتی  روند دستگاه های  می 

هنرمندان در دستگاه های مربوطه حمایت  کنند.
وی تصریح کرد: در صورتی که اعتبارات فرهنگی ادارات این 
شهرستان بصورت متمرکز باشد کار های بیشتری می توان 

در زمینه فرهنگ و هنر در این شهرستان انجام داد.
رئیس اداره فرهنگ و ارشاد اسالمی گچساران گفت: عملیات 
هفت  از  بیش  زیربنای  با  گچساران  هنری  پردیس  اجرایی 
پیشرفت  با  مربع  متر  و ۵۰۰  و مساحت ۱۰ هزار  متر  هزار 
از  بیش  امسال  گفت:  نارکی  اجراست.  دست  در  درصد   ۶۰
۲۳۰ میلیارد ریال برای تکمیل پردیس هنری گچساران در 
این  اعتبار،  میزان  این  در صورت جذب  که  گرفته شد  نظر 
برداری خواهد رسید.  بهره  به  آینده  طرح فرهنگی در سال 
از 4۰ میلیارد ریال در سال گذشته به  ابراز کرد: بیش  وی 
این طرح اختصاص یافت که از این میزان ۱۷ میلیارد ریال 
آن جذب شد. رئیس اداره فرهنگ و ارشاد اسالمی گچساران 
گفت: به دلیل نبود اعتبارات مجتمع فرهنگی آفتابگردان این 
شهرستان  طبق تفاهم نامه ای به پارک علم و فناوری برای 
تکمیل واگذار شد. نارکی اظهار داشت: طرح مجتمع فرهنگی 
آفتابگردان این شهرستان در زمینی به مساحت ۹ هزار متر 
مربع و پنج هزارو ۱۰۰ متر مربع زیر بنا از سال ۸۳ آغاز شده 

بود که به دلیل نبود اعتبارات چند سالی راکد مانده بود.
وی میانگین پیشرفت فیزیکی این طرح را ۸۰ درصد اعالم 
کرد و گفت: دستگاه بهره بردار مجتمع فرهنگی آفتابگردان 
است  اسالمی  ارشاد  و  فرهنگ  اداره  و  فناوری  و  علم  پارک 
و  در صورت بهره برداری 4۰ درصد این طرح در اختیار اداره 

ارشاد قرار خواهد گرفت.

ریزی  برنامه  و  مدیریت  سازمان  رئیس 
حال  در  گفت:  بویراحمد  و  کهگیلویه 
حاضر، نخستین و مهم ترین پروژه اصلی 
که  باشد  می  تنگ سرخ  استان، سد  این 
در سالجاری با تزریق 4۰۰ میلیارد تومان 
احداث  حال  در  مختلف  منابع  از  اعتبار 

است.
ساخت  داشت:  اظهار  نسب،  شهابی  علی 
سال   ۱۱ که   بویراحمد  سرخ  تنگ  سد 
با  سالجاری  در  بود   شده  آغاز  پیش 
از  اعتبارات  جذب  با  دولت  جدی  نگاه 
حدود  با  اینک  هم  مختلف  های  محل 
هدف  با  و  فیزیکی  پیشرفت  درصد   4۰
تأمین آب شرب شهر یاسوج مرکز استان 
آب  و  کشاورزی  آب  حومه،  روستاهای  و 

صنعِت در حال ساخت می باشد.
است  ملی  پروژه  یک  این سد  افزود:  وی 
و عالوه  است  استانی  فرا  نیز  آن  و هدف 
استان   آبی  های  نیازمندی  تامین  بر 
کهگیلویه و بویراحمد خاصه یاسوج مرکز 

از آب شرب  قرار است که بخشی  استان 
شهر شیراز  را هم تأمین کند ولی  عمده 

آب این سد مربوط به استان است.
ریزی  برنامه  و  مدیریت  سازمان  رئیس 
سد  کرد:  تصریح  بویراحمد  و  کهگیلویه 
محیط  صنعت،  شرب،  آب  سرخ  تنگ 
مربوط  همه  و  همه  صنعت  و  زیست 
سفر  در  و  کند  می  تامین  را  استان  به 
هیات  و  جمهور  ۱4۰۰رییس  مهرماه 
 ، آن  اهمیت  خاطر  به  سیزدهم  دولت 
تنها پروژه ای بود که توسط شخص رئیس 
جمهور  از نزدیک مورد بازدید قرار گرفت.

روزهای  در  داشت:  ابراز  نسب  شهابی 
منطقه ای  آب  بین  تفاهم نامه ای  اخیر 
میلیارد   ۱۶۰ که  شد  امضا  رفاه  بانک  و 
به  تنظیم  قانون   ۵۶ ماده  محل  از  تومان 
بانک  طریق  از  بانکی  تسهیالت  صورت 
رفاه کارگران و بانک توسعه و تعاون برای 
سرعت بخشیدن به این سد در اختیار آب 

منطقه ای قرار گرفت.

وی ادامه داد: این ۱۶۰ میلیارد تومان به 
زیادی  نیامده و زحمات  به دست  راحتی 
برای آن کشیده شده و این نخستین بار 
برای اجرای پروژه های عمرانی  است که 
در سطح استان از بانک تسهیالت گرفته 

شده است.
ریزی  برنامه  و  مدیریت  سازمان  رئیس 
کرد:  اضافه  بویراحمد  و  کهگیلویه 
میلیارد   4۰ به  نزدیک  امسال  همچنین 
و  دارد  اعتبار  قانون  خود  در  هم   تومان 
۱۰۰ میلیارد تومان هم قرار است از طریق 
تهاتر انجام شود و از سایر منابع بر اساس 
به  نزدیک  سد  این  نیرو  وزارت  گزارش 

4۰۰ میلیارد تومان اعتبار دارد.
پروژه  از  یکی  بنابراین  کرد:  تصریح  وی 
است  آن  احداث  پی  در  استان  که  هایی 
سد تنگ سرخ بوده و به دنبال آن سامانه 
یاسوج  به  سرخ  تنگ  سد  از  آب  انتقال 

است.
به  مطالبه  پروژه  این  گفت:  نسب  شهابی 

کشیده  طول  ها  سال  و  است  مردم  حق 
است.

تامین  هدف  با  بویراحمد  سرخ  تنگ  سد 
آشامیدنی و صنعتی شهر  بلند مدت  آب 
افزایش  آن،  اطراف  روستاهای  و  یاسوج 
جذب گردشگر و کنترل سیالب در حال 
تاثیر گسترده  آن  تکمیل  و  است  ساخت 

ای بر این منطقه خواهد گذاشت.
 استان کهگیلویه و بویراحمد با دارا بودن 
بارش  مترمکعب  میلیارد   ۱۱ از  بیش 
مکعب  متر  میلیارد   ۸/۵ نیز  و  سالیانه 
رواناب از جمله استان های شاخص کشور 

در پتانسیل آبی است.
ماه سال  اغلب در چهار  بارش  این حجم 
که  دیگر  ماه  در هشت  و  افتد  می  اتفاق 
و  صنعت   ، شرب  آب  مصرف  بیشترین 
کشاورزی وجود دارد شاهد کمترین بارش 
و یا عدم وجود هر گونه بارش در بیشتر 

نقاط استان هستیم.
در راستای مهار منابع آبی استان همزمان 
به  رهبری  معظم  مقام  برکت  پر  سفر  با 
اجرای  و  مطالعه   ۱۳۷۳ سال  در  استان 
نتیجه  که  آغاز شد  مهم مخزنی  سدهای 
آن ساخت و بهره برداری از سدهای کوثر 
و شاه قاسم  و نیز مطالعه سد تنگ سرخ 

و دیگر موارد است.
سد تنگ سرخ سدی مشترک بین استان 

کهگیلویه و بویراحمد و فارس است.
سد تنگ سرخ بعد از یک دهه مطالعات 
 ، ژئوتکنیک   ، شناسی  زمین  مختلف 
باستان   ، عامل  غیر  پدافند   ، هیدرولوژی 
منظور  به  محیطی  زیست  ونیز  شناسی 
کشاورزی  و  صنعت   ، شرب  آب  تامین 
اواخر  در  دنا  و  بویراحمد  های  شهرستان 
دهه ۸۰ طراحی و در سال ۱۳۹۰ کلنگ 

زنی شد.
سد دارای مخزنی به حجم ۱۲۵ میلیون 
میلیون   ۱۵۷ آب  تنظیم  و  مترمکعب 

مترمکعب خواهد بود.

در سال جاری اعالم شد ؛

400 میلیارد تومان اعتبار برای سد تنگ سرخ 

معاون عمرانی استانداری کهگیلویه و بویراحمد گفت: 
برای تسریع در روند اجرایی از منابع مختلف بخصوص 
سازمان منابع آب ۱۳ میلیارد تومان به طرح آبرسانی 
به بخش های دیشموک و قلعه رئیسی در شهرستان 
شده  گرفته  نظر  در  گندمکار  رودخانه  از  کهگیلویه 
است. کیامرث حاجی زاده اظهار داشت:طرح آبرسانی 
به بخش های دیشموک و قلعه رئیسی با روند اجرایی 
کرد:  بیان  وی  شد.  خواهد  اجرایی  فاز   ۲ در  خوب 
انحرافی،  بند  احداث  اول شامل  فاز  اجرایی  عملیات 
و  اول  پمپاژ  ایستگاه  آرامش،  حوضچه  آبگیر،  سازه 
ثانویه، جاده دسترسی به پروژه که با اجرای این فاز 

آب شهر دیشموک تامین خواهد شد.
قلعه  به شهر  آبرسانی  را شامل  فاز دوم  زاده  حاجی 

رئیسی و روستاهای اقماری دانست و افزود:  در فاز 
دوم عملیات لوله گذاری، احداث ۲ مخزن تعادل ۵ 
هزار و مخزن ۲ هزار متر مکعبی احداث خواهد شد.

وی اضافه کرد: با همکاری سازمان برنامه و بودجه تا 
اوراق مشارکت ۱۰  پایان سال عالوه بر سه میلیارد 
به  جابجایی  با  سازمان  منابع  محل  از  ریال  میلیارد 
پروژه تزریق خواهد شد. حاجی زاده تصریح کرد: بر 
اساس تعهد پیمانکار با تزریق این میزان اعتبار عالوه 
بر تکمیل ۱4 کیلومتر جاده دسترسی ایستگاه پمپاژ 
و بند انحرافی در فاز یک احداث خواهد شد. وی این 
طرح را جز طرح های ملی استان دانست و گفت: در 
اجرایی  روند  ملی  اعتبارات  تزریق  با  آینده  سالهای 
ان شتاب بیشتری خواهد گرفت. حاجی زاده اضافه 
کرد: با توجه به نبود منابع آب پایدار در بخش های 
دیشموک و قلعه رئیسی در سفر دوم هیات دولت این 
معرفی خواهد  نیز  دار  اولویت  پروژه  عنوان  به  طرح 

به  طرح  این  الحاق  به  توجه  با  کرد:  بیان  وی  شد. 
پروژه آبرسانی به چهار شهر دهدشت، چرام، لنده و 
سوق با برنامه ریزی های انجام شده این طرح ردیف 
این طرح  شامل  اهداف  جداگانه ای خواهد گرفت. 
تأمین و انتقال آب شرب به شهرهای دیشموک، قلعه 
و  رئیسی و ۲۶4 روستای بخش دیشموک، چاروسا 
مرکزی کهگیلویه به میزان بیش از چهار میلیون متر 

مکعب در سال است.
اول  فاز  است در حال حاضر  افق طرح سال ۱4۲۵ 
قرار  اجرا  کار  به شهر دیشموک در دستور  آبرسانی 
به  آب رسانی  طرح  کرد:  تصریح  زاده  حاجی  دارد. 
روستاهای  و  لنده  سوق،  دهدشت،  چرام،  شهرهای 
این مسیر در استان کهگیلویه و بویراحمد از سد کوثر 
گچساران، اردیبهشت ۹۶ با حضور وزیر نیرو، استاندار 
و جمعی از مسئوالن استانی و شهرستانی کلنگ زنی 
شد. وی بیان کرد: پروژه آبرسانی از سد کوثر به چهار 

شهر دهدشت، سوق، چرام و لنده و روستاهای اطراف 
با جمعیت ۲4۰ هزار نفر شامل ۱۵۳ هزار نفر شهری 
 ۱۶ تامین  با هدف  روستایی  نفر  هزار  از ۸۷  وبیش 
میلیون و ۹4۰ هزار مترمکعب آب طی یکسال اخیر 
عملیات  زاده  گرفت. حاجی  آن شتاب  اجرایی  روند 
طول  به  گذاری  لوله  شامل  تاکنون   را  شده  انجام 
مسیر  بازگشایی  و  خاکبرداری  متر،   ۸۲۰ و  ۹هزار 
مخزن  احداث  کیلومتر،   ۲۳ به طول  سرویس  جاده 
۵۰۰۰ متر مکعبی )مخزن شماره 4( و شروع عملیات 
اجرایی مخزن ۲۰ هزار متر مکعبی شهر دهدشت با 

پیشرفت فیزیکی 4۵ درصد عنوان کرد.
پروژه  لیست  در  پروژه  این  نیرو  وزارت  همکاری  با 
های اولویت دار وزارت  قرار گرفت و در حال حاضر 
تنش  میلیارد  نفت،۵۰  تهاتر  محل  از  میلیارد   ۱۸۰
آبی و ۵۰ میلیارد تومان پیوست برای این پروژه در 

نظر گرفته شده است.

13 میلیارد تومان برای اجرای طرحهای 
آبرسانی به کهگیلویه در نظر گرفته شد

مدیرکل حفاظت محیط زیست کهگیلویه 
وضعیت  از  سرشماری  گفت:  بویراحمد  و 
وحش  حیات  مهم  گونه های  جمعیتی 
ممنوع  شکار  و  شده  حفاظت  مناطق  در 
گرمسیری این استان با حضور کارشناسان 

و محیط بان آغاز شد.
اسالم جاودان خرد اظهار داشت: ۱۰۶نفر 
کارشناس و محیط بان در قالب ۲۹ اکیپ 
جانوری  های  گونه  ساالنه  شمارش  کار 
ممنوع  شکار  و  شده  حفاظت  مناطق 

گرمسیری استان را انجام می دهند.
و  کارشناس  ۲۹ اکیپ  کرد:   بیان  وی 
همکاری   با  روز  پنج  مدت  به  بان  محیط 
نهاد،  مردم  زیستی  محیطی  تشکل های 
محیط  معتمدین  و  افتخاری  همیاران 

مناطق  جانوری  های  زیستی ، گونه 
مناطق  مدیریت  تحت  شده  و  حفاظت 
گرمسیری استان را سرشماری می کنند. 

اسالم خرد افزود: هر ساله به منظور اطالع 
از وضعیت جمعیتی گونه های مهم حیات 
و  شده  حفاظت  مناطق  تمام  در  وحش، 
در  استان  زیست  محیط  ممنوع  شکار 
حوزه گرمسیری سرشماری پاییزه  حیات 

وحش انجام می گیرد.
برنامه  مطابق  امسال  کرد:  اضافه  وی 
وحش  حیات  گرفته،  انجام  ریزی های 
مناطق حفاظت شده خائیز و سرخ، دیل، 
خامین، سولک و شکار ممنوع الر، حاتم 

تلرش و ماغر شمارش خواهند شد.
مدیرکل حفاظت محیط زیست کهگیلویه 

سرشماری ها  این  از  بویراحمد هدف  و 
مناطق  در  بز،  و  کل  جمعیت  تخمین  را 
ممنوع  شکار  و  شده  حفاظت  مختلف 

دانست.
جاودان خرد ابراز داشت: مشاهدات سایر 
حتی  و  گوشتخواران  جمله  از  گونه ها 
گوشتخواران  سایر  حضور  نمایه های 
ثبت  نیز  فرم های سرشماری  نیز در  مهم 

می شود.
به  که  سرشماری  این  در  کرد:  بیان  وی 
می گیرد  انجام  مستقیم  مشاهده  روش 
پوشش  مناطق،  آبی  وضعیت  همچنین 
قرار  پایش  مورد  نیز  علوفه ای  و  گیاهی 

می گیرد.
اسالم خرد عنوان کرد: در این سرشماری، 

دانشگاه، تشکل های محیطی  از  اساتیدی 
اداره  از  ناظرینی  نهاد،  مردم  زیستی 
خوزستان،  زیست  محیط  حفاظت  کل 
محیط  معتمدین  و  افتخاری  همیاران 
دراین  را  کل  اداره  این  نیروهای  زیستی 

سرشماری همراهی خواهند کرد.
برداری  آمار  این  از  پس  گفت:  وی 
ترکیب  وضعیت  خصوص  در  اطالعاتی 
سنی و جنسی جمعیت های موجود، توجه 
به اهمیت، حمایت و آشنایی هرچه بیشتر 
روی  پیش  زیستی  محیط  مشکالت  با 
شهرستان و تبادل نظر در جهت، چگونگی 
محیطی  زیست  مشکالت  رفع  و  برخورد 
برنامه ریزی خواهد شد. مجموع 4۱ هزار 
و ۶۶۱ هکتارمناطق حفاظت شده خائیز 
سرخ، خامین و دیل در محدوده گچساران 
، ۱۷ هزار و ۵۰۸ هکتار بخشی از خائیز 
و سرخ در محدوده کهگیلویه ، ۱۲ هزار و 
۸۱۲ هکتار حفاظت شده سولک و شکار 
ممنوع ماغر در محدوده بهمئی و ۲۸ هزار 
و ۲۲۰هکتار شکار ممنوع الر و بخشی از 
باشت  محدوده  در  خامین  شده  حفاظت 
قرار دارد. هفت منطقه حفاظت شده دنا 
دنای  هکتار،   ۶۶۰ و  هزار   ۹۳ وسعت  با 
و ۲۰۲ هکتار،  با وسعت ۲۸ هزار  شرقی 
 ۲۳۵ و  هزار   ۳۳ مساحت  با  سرخ  خاییز 
 ۶۷۱ هزار   ۲۵ وسعت  با  خامین  هکتار، 
هکتار،   ۳۸۱ و  هزار   ۱۰ با  دیل  هکتار، 
سولک با دو هزار 4۲۸۷ هکتار و سیوک با 
۱۲ هزار ۸۵۸ هکتار در استان وجود دارد.

منطقه  و  دنا  ملی  پارک  ها  آن  راس  در 
حفاظت شده دناست که با وسعتی معادل 
دارای ۱۵۵ گونه  ۹۳ هزار و ۶۶۰ هکتار 
جانوری پرنده، ۲4 گونه جانوری پستاندار، 

۲۰ گونه آبزی و ۳۹ خزنده است.
غنی  از  یکی  دنا  شده  حفاظت  منطقه 
ترین مناطق زیستی از لحاظ تنوع گیاهی 
و جانوری در ایران و دنیاست که در سال 
یونسکو  سازمان  سوی  از  میالدی   ۲۰۱۰
به عنوان اولین ذخیره گاه بعد از انقالب، 
دهمین ذخیرگاه بیوسفری ایران و پانصد 
و پنجاهمین ذخیره گاه دنیا به ثبت رسید.

سرشماری حیات وحش 
در مناطق گرمسیری کهگیلویه و بویراحمد آغاز شد
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متولد فروردین :
لحظه های  برای  و همراه کامل  توانید یک شریک  امروز شما می   
خوب خود داشته باشید، ولی شما نمی توانید به خوبی این نقش را 
برای طرف مقابل خود بازی کنید. شما به جای اینکه با یک نفر دیگر 
همراه بشوید، ترجیح        می دهید آزادی این را داشته باشید که 

هر کاری دلتان می خواهد انجام دهید.
متولد اردیبهشت :

که  باشید  کرده  کارهایی  دادن  نشان  به  شروع  شما  است  ممکن   
می توانید آنها را تحت فشار انجام دهید، اما زمانی چهره واقعی خود 
را نشان می دهید که یک امر غیر منتظره واقعی نیازمند توجه شما 
باشد. منظور این نیست که شما باید استعدادهای منحصر به فردتان 

را به دیگران نشان دهید.
متولد خرداد : 

شما امروز نمی توانید هرکاری که دلتان می خواهد انجام دهید، برای 
اینکه امکان دارد امکانات مالی تان نتوانند خیلی شما را به جلو ببرند. 
به جای اینکه به هر پیشنهادی جواب مثبت داده و بعد فکر کنید که 
چگونه می توانید از پس این مسئولیتهای بزرگ برآیید، قبل از اینکه 

دست به اقدامی بزنید از حجم برنامه هایتان کم کنید.
متولد تیر : 

شما معموالً قادرید که ایده ها و طرحهایتان را سالم نشان دهید. در 
واقع، شما مهارتی دارید که می فهمید آیا چیزی قبل از اینکه شما 
تصمیم به اجرای آن بگیرید، شدنی است یا نه. اما اکنون این قدرت 
شما کمی ضعیف شده است. بد نیست از تصمیمات مهم چند روزی 

اجتناب کنید.
متولد مرداد :

 امروز یک روز خیلی خیلی پر مشغله خواهد بود! چنانکه حتی انجام 
در خواهد  پیچیده  معضلی  به صورت  روزانه  معمولی  کارهای  دادن 
آمد. شاید شما به فکر ساده تر کرده کارهای خود هستید، ولی باید 
بدانید با کمتر کردن فعالیت هایتان وضعتان فرقی نمی کند! به جای 
اینکه به خاطر کارهایی که نمی توانید تمام شان کنید عصبانی شوید، 

نفسی تازه کرده، آرامش داشته باشید.
متولد شهریور :

 حتی اگر نگران خواسته هایت هستی، به خاطر سالمتی ات بهتر است 
حتی  کنی.  حفظشان  خودت  پیش  اینکه  تا  کنی  بیان  را  آنها  که 
اگر برخالف میلت است، یکبار امتحان کن. مواظب باش؛ موقعی که 
را در احساسهایت شریک کنی، قطع کردن  شروع می کنی دیگران 

این روند ممکن است سخت باشد. 
متولد مهر : 

و  درایت  با  است  داشته  جریان  شما  زندگی  بر  قبال  که  موجی 
آرامش  امن  ساحل  به  اکنون  است،  رسیده  پایان  به  تالش هایتان 
رسیده اید و تا حدودی خیالتان از هر بابت آسوده شده است. االن 
با فراغ بال از هر نوع دغدغه خاطر به رویاهایی که  دیگر می توانید 

برای آینده تان در سر می پرورانید بیاندیشید. 
متولد آبان : 

شما امروز نسبت به فردی که خوب از توانایی هایش استفاده می کند، 
انجام بدهید  برداشت اشتباهی دارید. بنابراین وظایفتان را در خانه 
دنبال  به  را درک کنید  ارزش ظاهری کلمات  اینکه فقط  از  قبل  و 
موضوعی  برای  را  وقتتان  و  پول  شما  اگر  باشید.  حقیقت  فهمیدن 
افراد  است،  نبوده  بیش  نقشه ای  می دانید  اکنون  که  کرده اید  صرف 

دیگر را به خاطر آن سرزنش نکنید. 
متولد آذر : 

شما می توانید به خودتان خوش بگذرانید حتی اگر امروز انرژی برای 
موضوع  یک  بیان  با  رابطه  در  کنون  تا  اگر  باشید.  نداشته  کار  این 
راهی  نهایت  در  است  ممکن  بودید،  در کشمکش  خانوادگی  دشوار 
بیابید که امروز این کار را بکنید. رویکرد خوش بینانه و جدید شما 
به زندگی مانند خورشیدی است که امروز دنیا را برای تان روشن تر 

و جالب تر می کند. 
متولد دی :

به  تا  بفرمایید  رعایت  را  احتیاط  جانب  باید  روزها  این  در  شما   
بیراهه نروید. شما برای این که به مقام های و درجه های باال برسید 
شایستگی الزم را دارید فقط باید احتیاط کنید تا رویدادها و وقایعی 

که در آینده رخ می دهند شما را غافل گیر نکند. 
متولد بهمن : 

تان  ناخودآگاه ذهن  نیمه  العاده در  امروز یک تغییر جادویی خارق 
رخ می دهد و همه دوست دارند نتیجه این تغییر درونی شما در طی 
که  بگیرید  تصمیم  است  ممکن  حال  هر  به  ببینند.  آینده  روزهای 
تغییرات بزرگ را پیش خودتان نگاه دارید به خاطر اینکه به خاطر 

اینکه فکر می کنید دنیای درون شما به دیگران ربطی ندارد. 
متولد اسفند : 

بخت شما  سیاره  می کنید،  پیشرفت  تان  زندگی  در  درحالیکه شما 
یعنی کیوان نیز دست به کار شده و نمی گذارد تمرکزتان را از دست 
دادن  انجام  از  نشان می دهد چگونه  بهتان  که  وقتی  کیوان  بدهید! 
امروز  حال  این  با  می شود.  دوستتان  کنید  دوری  احمقانه  کارهای 
بهرام مدعی شما را تشویق می کند که ریسک کنید. هرقدر که تالش 
کنید به عمق این مشکل بروید، مشکلتان پیچیده تر می شود. حتی 
اگر به خودتان هم اطمینان داشته باشید، وقتی که برنامه هایتان را 
عملی می کنید، شاید روش هایی که در ذهنتان داشتید درست از آب 

درنیاید. اجازه دهید این نیازهای گذری و سریع فرو بنشینند.

3
فال روز 

مصرف  ناگوار  تبعات  به  نسبت  داروساز،  یک 
خودسرانه و بی رویه آنتی بیوتیک ها هشدار داد.

نازلی نادر، با اشاره به تأثیر داروهای آنتی میکروبیال 
این  کرد:  خاطرنشان  میکروارگانیسم ها،  رشد  بر 
ضد  داروهای  یا  بیوتیک ها  آنتی  شامل  داروها 
است  انگل  ضد  و  قارچ  ضد  ضدویروس،  باکتری، 
که برای درمان عفونت ها استفاده می شود اما مردم 
زیر  که  دارند  آشنایی  بیوتیک  آنتی  واژه  با  بیشتر 

مجموعه داروهای آنتی میکروبیال است.
میکروب ها  شدن  مقاوم  به  اشاره  با  داروساز  این 
ویروس ها،  باکتری ها،  وقتی  گفت:  داروها  برابر  در 
بر  یافته و داروها  به طرقی تغییر  انگل ها  قارچ ها و 
آنها بی اثر باشد، مقاومت میکروبی رخ داده و درمان 

عفونت ها را بسیار مشکل و یا غیرممکن می کند.
وی، مقاومت میکروبی را یکی از مهم ترین تهدیدها 
محققان  افزود:  و  کرد  ذکر  عمومی  سالمت  برای 
به آنتی  برآورد کردند که در سال ۲۰۱۹، مقاومت 
هزار   ۲۷۰ و  میلیون  یک  مرگ  عامل  میکروبیال ها 

نفر بوده است.
نادر با اشاره به امکان انتقال ژن مقاومت به داروهای 
باکتری  به  مقاوم  باکتری  از  میکروبیال  آنتی 
حساس تاکید کرد: مقاومت میکروب ها به داروهای 
سالمت  برای  جدی  مشکل  یک  آنتی میکروبیال ها 

جهانی است.
به گفته وی، عدم درمان فرد مبتال به دلیل مقاومت 
به  مقاوم  میکروب های  انتقال  و همچنین  میکروبی 
سایر افراد و شیوع مقاومت میکروبی دو موضوع مهم 
است که در هنگام مصرف آنتی بیوتیک ها باید مورد 

توجه قرار گیرد.
افزود: مقاومت میکروبی مشکالت زیادی برای  نادر 

مهم ترین  جمله  از  که  می کند  ایجاد  جامعه  و  فرد 
آنها می توان به افزایش طول مدت بیماری، افزایش 
هزینه درمان، شیوع بیماری های میکروبی پیچیده تر 
و سختی درمان، افزایش مراجعات به پزشک اشاره 
عفونت  کنترل  در  موجود  مشکالت  وی،  کرد. 
دیگر  درمانی  اقدامات  ریسک  افزایش  بیمارستانی، 
نظیر جراحی های بزرگ، شیمی درمانی، عمل پیوند 
عضو، تعویض مفصل و افزایش مرگ و میر ناشی از 
عفونت ها را از دیگر مشکالت مهم مقاومت میکروبی 

ذکر کرد.
مقاومت  بروز  در  را  زیادی  عوامل  داروساز  این 
و  جا  به  نا  استفاده  افزود:  و  دانست  مؤثر  میکروبی 
بیش از حد از داروهای آنتی میکروبیال در انسان ها، 
حیوانات و گیاهان اولین علت است. تجویز و مصرف 
درمان  به  بیماران  توجه  عدم  و  داروها  غیرمنطقی 
توصیه شده پزشک معالج و خود درمانی نیز از دیگر 

علل بروز مقاوت میکروبی است.

برای  ها  بیوتیک  آنتی  از  غیرمنطقی  استفاده  نادر، 
آنفلوانزا   ،۱۹ کووید  نظیر  ویروسی  بیماری های 
مقاومت  افزایش  بروز  به  منجر  را  سرماخوردگی  و 
میکروبی برشمرد و افزود: در بیماری ویروسی صرفاً 
مبتال  فرد  در  بیوتیک  آنتی  تجویز  به  مجاز  زمانی 
باکتریایی  زمان دچار عفونت  بیمار هم  هستیم که 

نیز شده باشد.
این داروساز افزایش مصرف داروهای آنتی میکروبیال 
و  برشمرد  میکروبی  مقاومت  بروز  افزایش  باعث  را 
یکی از شایع ترین علل مراجعه کودکان به اورژانس 
را واکنش ها و عوارض ناشی از مصرف آنتی بیوتیک 

ها عنوان کرد.
اثر  بروز عوارض جانبی در  احتمال  به  اشاره  با  وی 
مصرف آنتی بیوتیک ها تاکید کرد: عوارض جانبی 
یا بروز حساسیت باید بالفاصله به داروساز یا پزشک 
الزم  اقدام  لزوم  صورت  در  تا  شود  داده  اطالع 

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

جدول کلمات متقاطع

س��اعت 10 و نیم شب اس��ت که وارد فرودگاه 
اهواز مي شویم. سین برنامه ها تقریباً مشخص 
است. یعني نمي شود به جنوب بیایي و گذرت 
به مناطق عملیاتي رمضان و چزابه و ش��لمچه 
نیفتد. اما سؤال اینجاست که »این بار قرار است 
با چه شهیدي آشنا شویم و کدام حماسه را به 
مدد دوربین ها و قلم هاي مان به تصویر بکشیم؟« 
این سؤال در خیابان هاي اهواز و هنگام حرکت 
به س��وي مهمانسراي لش��کر92 زرهي ذهنم 
را مشغول مي کند. در این ش��هر هر نامي را که 
مي شنویم یادآور رویدادي از جنگ است. همین 
لش��کر92 که تیپ هایش ج��زو اولین یگان ها 
مقابل تجاوز دش��من ایستادند، تاریخچه اي به 
گس��تردگي دفاع مقدس دارد. از گردان 151 
دژ گرفته تا تیپ دوم دزف��ول و ماجراي آزادي 
سوسنگرد و شهدایي که نام هرکدامشان جزئي 

از فرهنگ دفاع مقدس شده است. 
در مهمانسراي ارتش کاري نداریم جز صرف 
ش��ام و اس��تراحت. روز کاري ما از فردا، یعني 
صبح 19 اس��فندماه آغ��از خواهد ش��د. باید 
خودمان را براي س��فري چه��ار روزه با تمام 
فراز و فرودهایش آماده کنیم. تجربه سفرهاي 
قبلي نشان داده اند که طي طریق در جاده هاي 
خوزس��تان بزرگ، حت��ي در س��ایه امنیت و 
امکاناتي که فراهم شده، سختي هاي خودش 
را دارد. به یاد تمامي آنهایي که وجب به وجب 
این مناطق را زیر گلوله باران دشمن پیمودند 
و خون دادند، اولین شب س��فر را در آرامش و 

امنیت سپري مي  کنیم. 
 قرارگاه جنوب غرب از ديروز تا امروز

برنام��ه اولی��ن روز کاري دیدار ب��ا امیر علي 
ظریفي یگان��ه، فرمان��ده ق��رارگاه منطقه اي 
جنوب غرب نزاجا و ارشد یگان هاي ارتش در 
خوزستان اس��ت. امیر که خودش از یادگاران 
دفاع مقدس به ش��مار مي رود، صحبت هایش 
را هم از جنگ تحمیلي آغاز مي کند؛ از وحدت 
مردم و رزمندگاني که دست به دست هم دادند 
تا تحت فرماندهي حضرت امام)ره(، حماسه اي 

به نام دفاع مقدس خلق کنند. 
وي مي گوید: در اولین روزه��اي جنگ، تنها 
نیروي آماده ارتش بود. همین لشکر 92 زرهي 
با وجودي که به دلیل ش��رایط پیش آمده در 
طبقه چهار رزمي قرار داشت، اما توانست مقابل 
ارتش مجهز و آماده بعثي ایستادگي کند. عراق 
آمده بود کار خوزستان را چند روزه تمام کند. 
اما تیپ یکم لشکر در جبهه هاي جنوبي، تیپ 
س��وم در جبهه هاي میاني و تیپ دوم دزفول 
در جبهه شمالي خوزس��تان با رشادت مقابل 
آنها ایستادند، چنانکه مقام معظم رهبري نیز 
در خصوص لش��کر 92 زرهي اهواز فرمودند: 
»لش��کر 92 در طول جنگ س��هم ارزنده اي 

داشت.«
امیر ظریفي یگانه در ادامه با یادآوري خاطرات 
دوران دفاع مقدس مي گوید: مقر لش��کر 92 
زرهي یادآور خاطره جلساتي است که با حضور 
چهره هایي همچون مقام معظم رهبري، شهید 
چمران، فرماندهان لش��کر و. . . در همین اتاق 
جلسات برگزار مي شد و آنطور که مرحوم امیر 

قاسمي، فرمانده فقید لشکر 92 شخصاً به من 
گفت،  اگر وجود مبارک مق��ام معظم رهبري 
به عنوان نماینده امام در ش��وراي عالي دفاع و 
همچنین آیت اهلل جزایري امام جمعه اهواز که با 
حضور در میان رزمندگان روحیه آنها را مضاعف 
مي کردند نبود، شاید خوزستان در همان اولین 

روزهاي جنگ سقوط مي کرد. 
فرمانده قرارگاه منطق��ه اي جنوب غرب نزاجا 
در خصوص مأموریت هاي کنوني این قرارگاه 
نیز بیان مي دارد: یگان هاي م��ا هم اکنون در 
خوزس��تان و ایالم مش��غول حف��ظ مرز هاي 
کشورمان هستند و شکر خدا تا کنون به خوبي 
توانسته ایم در جنوب غربي کشورمان از مرزها 

دفاع کنیم. 
امیر ظریف��ي یگانه خبر جدیدي ه��م دارد و 
در خص��وص آمادگ��ي رزمي ارت��ش و انجام 
رزمایش محمد رسول اهلل)ص( در سال گذشته 
مي گوید: این رزمایش به صورت مشترک بین 
نیروي هوایي و زمیني و پدافند ارتش در دشت 
آزادگان صورت گرفت ک��ه به دلیل تخصصي 
بودن، رسانه اي نشد. طي آن نیروهاي چترباز 
در مهرآباد بارگیري شدند و رأس ساعتي که در 
نظر داشتیم در منطقه فرود آمدند. در رزمایش 
محمدرس��ول اهلل)ص( هماهنگ��ي بین آتش 
توپخانه و نیروهاي هلي ب��رد عالي بود. طوري 
که رأس ساعت 14و 45 دقیقه چتربازها فرود 
آمدند و 14 و 20 دقیقه نیز آتش توپخانه اجرا 

شد و هیچ تلفاتي نداشتیم. 
وي در ادامه صحبت هایش گذري هم به نقش 
مرزباني ارت��ش در بخش هایي از جنوب غرب 
کش��ور مي زند و مي گوید: فرهنگ��ي در میان 
بخش هایي از م��ردم منطقه وج��ود دارد که 
داشتن سالح را افتخاري براي خود مي دانند. 
بنابراین بیشترین اجناس قاچاقي که توسط ما 
در مرزها کشف مي شود،  مربوط به سالح هاي 
شکاري است.  ظریفي یگانه با اشاره به پذیرایي 
از 750 هزار زائر اربعین حسیني، در خصوص 
کاروان هاي راهی��ان نور نیز اظه��ار مي دارد: 
راهیان نور از حرکت هاي عظیم فرهنگي است 
که همه س��اله بس��یاري از مردم کشورمان را 
به مناطق عملیاتي جنوب مي کشاند و ما نیز 
در یادمان ه��اي زید، دهالوی��ه و چزابه که به 
عهده ارتش است از زائران پذیرایي مي کنیم. 
همچنین امسال شش نمایشگاه در سطح استان 
راه اندازي کرده ایم تا خدمات مناس��ب تري به 

مردم عزیزمان ارائه دهیم. 
 سالم کوشک

بعد از دیدار ب��ا امیر ظریفي یگان��ه، به طرف 
کوشک حرکت مي کنیم. براي معرفي آدرس 
جغرافیای��ي ای��ن منطقه ش��اید بهتر باش��د 
س��فري کنیم به جنوب خوزس��تان و یادمان 
شناخته شده شلمچه و کربالي5 را معیار قرار 
بدهیم. از شلمچه که به سمت شمال مي روي، 
پاسگاه زید و یادمان عملیات رمضان است. بعد 
از آن زاویه کوش��ک قرار دارد که روي نقشه با 
شکل هندسي خاصي کاماًل مشخص مي شود، 

طالئیه هم که چسبیده به کوشک است. 
بنابراین کوشک همسایه زید است و نامش با 

طالئیه آورده مي ش��ود. از جنوب تنه مي زند 
به عملیات رمضان و منطقه زید و از شمال نیز 
با طالئیه به عملیات خیبر متصل مي شود. تا 
بخواهیم به کوش��ک برس��یم، از شهرک نورد 
در حومه اهواز عبور مي کنیم. نام  این منطقه 
دب حردان و اولین سنگر مقاومت دفاع از اهواز 
است. همان روزهایي را مي گویم که ارتش بعث 
عراق خود را تا دروازه هاي اهواز رس��انده بود و 
تا دسترسي به مرکز اس��تان خوزستان،  تنها 
12 کیلومتر فاصله داشت.  راستي! در همین 
منطقه نورد است که با سرهنگ رضا جودکي 
معاون هماهنگ کنن��ده ق��رارگاه منطقه اي 
جنوب غرب که راوي گروه ما اس��ت، بیشتر و 

بهتر آشنا مي شویم. لحن گرمي دارد و صفاي 
خاصي در چهره اش موج مي زند که آدم را یاد 
رزمندگان دوران دفاع مقدس مي اندازد. اتفاقاً 
خود سرهنگ نیز از رزمندگان قدیمي جنگ 
اس��ت و بیش از 30 و اندي سال خدمتش در 
ارتش را نیز در همین خوزستان سپري کرده و 
وجب به وجب منطقه را به خوبي مي شناسد. 

توقف ما در نورد بسیار کوتاه است. تنها فرصت 
مي کنیم نگاهي به الم��ان و تابلوي یادمان در 
کنار جاده بیندازیم و به طرف پیچ کوش��ک، 
در میانه راه اه��واز- خرمش��هر مي رویم. این 
پیچ ما را به زاویه کوش��ک مي رس��اند. همان 
شکل هندسي اي که قباًل صحبتش شد. اما در 
ابتداي پیچ جاده، یادمان سادات خمسه کوثر 
با گنبد سبزش دل سرهنگ جودکي را مي برد 
و همانجا گ��روه را متوقف مي کن��د. ماجراي 
شهادت پنج شهید سید از بسیجیان لشکر27 
محمدرسول اهلل)ص( را شاید خیلي از ما شنیده 
باشیم. همان پنج سیدي که روي یک خودروي 
ایفا بودند و وقتي گلوله خمپاره دشمن به وسیله 
نقلیه شان مي خورد، با وجود حضور رزمندگان 
دیگر،  تنها این پنج بچه سید کنار هم به شهادت 
مي رسند و یادمانشان س��ال ها بعد درست در 
محل شهادتشان ساخته مي شود. زیارتي کرده 

و حرکت مي کنیم. 
 چاه هاي نفت در دل ميادين مين

خاک ه��اي کوش��ک از آلوده تری��ن مناطق 

خوزستان به لحاظ وجود میادین مین به شمار 
مي رون��د؛ میادیني که حاال و ب��ه همت واحد 
مهندسي نیروي زمیني ارتش نفس هاي آخر 
را مي کشند. این حرف را امیر ظریفي یگانه در 
نشستش با اصحاب رسانه گفت و حاال آمده ایم 
ت��ا از نزدیک ی��ک روز از عملی��ات مین روبي 

بچه هاي ارتش را از نزدیک شاهد باشیم. 
از پیچ جاده تا زاویه کوشک، چاه ها و تأسیسات 
نفتي زیادي به چش��م مي خورند. س��رهنگ 
جودکي مي گوید این چاه ه��ا مربوط به حوزه 
نفتي ی��ادآوران هس��تند ک��ه دکل هایش از 

شماره هاي f1 تا f12 امتداد دارند.
 اما چاه هاي نفت و فعالیت هاي پیرامون آن در 
میدان آلوده  به مین چه کار مي کنند؟ این سؤال 
را یکي از خبرنگاران گروه از سرهنگ جودکي 
مي پرسد. پاسخ او این است: ارزش تالش یگان 
مهندسي در همینجا مشخص مي شود. شاید 
یک روز خاک هاي کوش��ک سراس��ر آلوده به 
میدان مین بود، اما حاال با تالش تخریبچي ها، 
چیزي نمانده تا کل ای��ن منطقه از لوث وجود 
سربازان مخفي دشمن پاک ش��ود. چاه هاي 
نفت شریان حیاتي اقتصاد کشورمان هستند 
که به برکت تالش بچه هاي رس��ته مهندسي 
زمین هاي اطرافش��ان کاماًل پاکسازي شده و 
حاال مهندسان و کارکنان شرکت نفت به راحتي 

در تأسیسات نفتي منطقه تردد مي کنند. 
 نبرد با دشمن خاموش

کمي بعد به زاویه کوش��ک مي رس��یم. اینجا 
نقطه صفر مرزي اس��ت و تا خ��اک عراق تنها 
چند قدم فاصله دارد. کافي است 100 یا 200 
متري راه برویم تا به خاک عراق برسیم. اما باید 
مراقب باشیم پاي مان را کجا مي گذاریم! هنوز 
هس��تند میادین میني که در این نقطه دست 
نخورده باقي مانده اند و یگان پاکس��ازي 409 
از گروه مهندسي 422 مشغول پاکسازي این 

میدان ها هستند. 
هرکدام از میادین مین برجاي مانده از دوران 
دفاع مقدس به برکت حمایت  غرب و شرق از 
عراق، گاه تا صدها متر عمق دارند. طول شان که 
دیگر جاي خود دارد. هرچند اکنون بسیاري از 
میادین مین خنثي ش��ده، اما اث��رات برجاي 
مانده از میدان هاي پاکسازي شده تا چشم کار 

گزارش خبرنگار »جوان« از بازديد مناطق عملياتي جنوب کشور)بخش اول(

ميراثشومصدامنفسهايآخرراميكشد

کمي بعد به زاويه کوش�ک مي رسيم. 
اينجا نقطه صفر مرزي است و تا خاك 
عراق تنها چند قدم فاصله دارد. کافي 
اس�ت 100 يا 200 متري راه برويم تا به 
خاك ع�راق برس�يم. اما باي�د مراقب 
باشيم پاي مان را کجا مي گذاريم! هنوز 
هستند ميادين ميني که در اين نقطه 
دس�ت نخورده باقي مانده اند و يگان 
پاکسازي 409 از گروه مهندسي 422 
مشغول پاکسازي اين ميدان ها هستند

  عليرضا محمدي
اهواز، خرمش�هر، آب�ادان، سوس�نگرد و... مس�يري اس�ت که س�رگرد خطي�ر از بچه هاي 
روابط عمومي ني�روي زميني ارتش ب�راي کاروان اعزام�ي خبرنگاران به مناط�ق عملياتي 
جنوب کش�ور تعيين کرده است؛ خط س�يري که بس�ياري از رزمندگان دوران دفاع مقدس 
آن را طي  مي کردن�د. نام هايي که تنها ش�هر ي�ا منطقه نيس�تند، حاال جزئ�ي از خاطرات و 
حافظه تاريخي مردمي هس�تند که کشورش�ان هش�ت س�ال تمام به جرم اس�الم خواهي و 
اس�تقالل خواهي درگير نبردي تمام عي�ار با ديكتات�وري ديوانه و حاميان ابرقدرتش ش�د. 

مي کند امتداد دارد. انگار بعثي ها قصد داشتند 
تا قیامت در خاک کش��ورمان ات��راق کنند که 
چنین میادین عظیمي را با کمک شرکت هاي 
اسرائیلي، فرانسوي، ایتالیایي، بلژیکي، روسي 

و... ایجاد کرده بودند. 
در سراس��ر میدان میني که در مقابلش توقف 
مي کنیم، پرچم ه��اي زرد و قرمز به وفور دیده 
مي شوند. زرد به نش��انه مین بدون چاشني و 
قرمز به نشانه میني است که هنوز چاشني اش 
خارج نشده و هر  آن امکان انفجارش وجود دارد. 

از میان معبر باریکي که بچه هاي پاکسازي ایجاد 
کرده اند، به دل میدان مین مي رویم. پرچم هاي 
زرد و گاه قرمز نیز مشایعتمان مي کنند. یک آن 
به فکرم مي رسد اگر یکي از این مین ها منفجر 
شود، آن وقت چه کسي غیر از خدا مي تواند ما را 
از میان انبوه مین هایي که در این میدان وجود 
دارند نجات بدهد. این سؤال را شاید بچه هاي 
خنثي سازي هر روز از خودشان مي پرسند. مثل 
علیرضا روشنگر 32 ساله که 15 سال است در 
واحد پاکسازي خدمت مي کند یا ستوان سوم 
محمد باقر منفرد، س��توان س��عید آزادپرور، 
ستوان علیرضا پرور، سید ابوالقاسم حسیني و... 

همه بچه هایي که با چهره هاي آفتاب سوخته و 
دست هاي پینه بسته هر روز دل از دنیا مي کنند 
و به دل میدان هاي مین فرو مي روند تا ش��عله 
چاه نفت در گوشه و کنار خاک خوزستان روشن 

شود و چرخ اقتصاد کشورمان بچرخد. 
به گفته س��رهنگ جودکي ای��ن رزمنده هاي 
خنثي س��ازي هر روز ج��ان خ��ود را به خطر 
مي اندازند تا بچه هاي ع��رب، فارس، لر و ترک 
مرزنشین کشورمان دیگر دچار حادثه نشوند 
و عشایر و کشاورزان با فراغ بال به فعالیت هاي 
روزمره ش��ان بپردازند. به قول یکي از بچه هاي 
واحد خنثي س��ازي، جنگ براي آنه��ا هر روز 
تکرار مي شود. مگر نه آنکه هر مین یک دشمن 
خاموش اس��ت و آنها تا کنون با هزاران دشمن 
خاموش و موذي روبه رو ش��ده و  خواهند شد. 
اما در این میان جمله یکي از این بچه ها علیرضا 
روشنگر قابل تأمل است که مي گوید: اگرچه کار 
ما سخت است. اما یادمان نرود رزمندگان دوران 
دفاع مقدس، همین مین ها را زیر آتش سنگین 
دشمن و انواع و اقسام انفجارهایي که کنارشان 

صورت مي گرفت، پاکسازي مي کردند. 
 جشن ايران بدون مين 

شاید خوشحال کننده ترین بخش دیدارمان از 
میادین مین خبري اس��ت که سرهنگ فرمان 
اس��عدي، فرمانده کمیته پاکس��ازي اس��تان 

خوزس��تان اعالم مي کند. به گفته اسعدي از 
مجم��وع 4 میلیون و 200 ه��زار هکتار زمین 
آلوده به مین، پاکسازي 2 میلیون و 475 هزار 
هکتار به عهده رسته مهندسي ارتش قرار داده 
ش��ده بود که بیش از 98 درصد آن پاکسازي 
ش��ده و تنها 2300 هکتار باقي مانده اس��ت. 
سرهنگ اس��عدي این خبر خوش را داد که در 
نیمه اول س��ال 95، بتوانیم جشن ایران بدون 

مین را برگزار کنیم. 
بعد از صحبت هاي فرمانده کمیته پاکس��ازي 
استان خوزستان نوبت به نمایشي مي رسد که 
بچه هاي تخریبچي برایمان ت��دارک دیده اند. 
آنها مین هاي فرس��وده اي را که طي چند روز 
گذش��ته خنثي کرده اند طبق روال مرسوم در 
قیف انفجاري قرار مي دهند تا در مقابل چشم 
گروه خبرنگاران منفجر کنن��د. کمي بعد این 
اتفاق مي افتد و براي لحظاتي زمین زیر پایمان 
به لرزه درمي آید. مین ها با انفجار مهیبي شعله 
مي کشند و دود قارچ مانندي براي چند لحظه 
از دور نمایان مي ش��ود. دیگر وق��ت رفتن فرا 
رسیده است. اما خنثي سازي این حجم عظیم 
مین برجاي مان��ده از دوران دف��اع مقدس به 
این راحتي ها انجام نگرفته اس��ت. آن طور که 
سرهنگ جودکي مي گوید، تا کنون 170 نفر 
از بهترین فرزن��دان این مرز و ب��وم در نبردي 
خاموش و مظلوم با سربازان مخفي دشمن به 
شهادت رسیده اند و 750 نفر نیز جانبازي باالي 

50 درصد یافته اند. 
 در زمان صلح بايد آماده بود

برنامه بعدي ما که روز دوم سفر انجام مي گیرد، 
 برنامه اي از پیش تعیین نش��ده اس��ت. باید به 
مسجد س��لیمان برویم تا در پایگاه دوم رزمي 
هوانیروز شهید آسیایي شاهد رونمایي پروازي 

از دو فروند بالگرد تاکتیکي)214( و شناسایي 
)206( بازسازي و بازیابي شده در حضور امیر 
پوردستان فرمانده نیروي زمیني ارتش باشیم. 
این بالگردها که به طور کامل توسط کارکنان 
متخصص پایگاه ش��هید آس��یایي بازسازي و 
بازیابي ش��ده اند، از همین امروز 20 اسفندماه 
مي توانند به ناوگان هوانیروز اضافه ش��وند. در 
این مراسم جمله اي که بیشتر به دل مي نشیند، 
بخشي از حرف هاي امیر پوردس��تان است. او 
مي گوید:»در زم��ان عافیت بای��د خودمان را 
آماده روزهاي س��خت بکنیم.« حرف او کاماًل 
درست اس��ت. زمان را نباید از دس��ت داد. در 
حالي بسیاري از کش��ورهاي منطقه در آتش 
جهل سلفي ها و شیطنت صهیونیسم و استکبار 
جهاني مي س��وزد، حداکثر آمادگي از س��وي 
تمامي یگان هاي نظامي کش��ورمان و تقویت 
داشته هاي دروني بهترین کاري است که باید 
در زمان عافیت و آرامش انجام داد. امنیتي که 
خود مرهون زحمات بي شائبه همه رزمندگان 
کشور ما است و با سعي و تالش نیز باید تداوم 
یاب��د. برنامه ه��اي روز دوم را درحالي به پایان 
مي رس��انیم که همگي ش��اهد پرواز دو فروند 
بالگرد هوانیروز کش��ورمان در آسمان نیلگون 

خوزستان هستیم. 
ادامه دارد...  ان
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فرمانده انتظامی استان قم خبرداد:
انهدام باند جاعالن سکه های تقلبی

پلیس  کارآگاهان  تالش  با  گفت:  استان  انتظامی  فرمانده 
آگاهی استان ۵ عضو باند جعل سکه های پارسیان شناسایی، 
رابطه کشف شد. سردار  این  در  تقلبی  و ۱4۳ سکه  دستگیر 
 ۲۹ روز  قم  استان  انتظامی  فرمانده  میرفیضی  محمود  سید 
آبان ماه طی سخنانی اظهار کرد: در پی طرح شکایت تعدادی 
از کسبه صنف طال فروشی مبنی بر اینکه اشخاصی با هویت 
های نامعلوم اقدام به فروش سکه های تقلبی پارسیان کرده و 
پس از خریداری متوجه تقلبی بودن آن ها شده اند، بنابراین 
وی  گرفت.  قرار  پلیس  این  مأموران  کار  دستور  در  موضوع 
زمینه  این  در  را  خود  تحقیقات  کارآگاهان  ادامه  در  افزود: 
باند، ضمن هماهنگی  این  اعضای  از  یکی  با شناسایی  و  آغاز 
قضائی نامبرده دستگیر و ۲ قطعه سکه پارسیان تقلبی از وی 
از  تن  قم گفت: سپس ۲  استان  انتظامی  فرمانده  کشف شد. 
همدستان متهم اهل و ساکن تهران شناسایی، دستگیر و در 
بازرسی از خودرو آن ها نیز ۱۰۸ قطعه سکه تقلبی پارسیان 
با اوزان مختلف، ۵ قطعه سکه بهار آزادی )اصلی(، یک زنجیر 
از  حاصل  نقد  وجه  ریال  میلیون   ۱۳۰ و  )اصلی(  دستبند  و 
فروش سکه های تقلبی کشف شد. میرفیضی اضافه کرد: در 
ادامه ۲ متهم دیگر حین تردد با خودرو در اتوبان “قم–تهران” 
شناسایی، توقیف و دستگیر شدند. فرمانده انتظامی استان قم 
با بیان اینکه در مجموع ۱4۳ سکه پارسیان تقلبی از متهمان 
کشف و ضبط شده است، گفت: در نهایت افراد مذکور به همراه 
تحویل مرجع  قانونی  مراحل  انجام  برای  پرونده تشکیل شده 
قضائی استان شدند. میرفیضی تاکید کرد: شهروندان از مغازه 
های معتبر طال و جواهر فروشی ها، سکه و طال خریداری و 
از سایت های مجازی خرید نکنند در غیر این صورت احتمال 
دارد طال و سکه های تقلبی به جای اصیل خریداری و از این 
طریق طعمه کالهبرداران قرار گرفته و متضرر شوند که عواقب 
بین  بروز مشکالتی در  باعث  و گاهاً  ایجاد  را  ناپذیری  جبران 

خانواده ها می شود.

شناسایی ضارب فرد کشته شده در 
معالی آباد شیراز در حال پیگیری است

فارس گفت: شناسایی  استانداری  انتظامی  و  امنیتی  مدیرکل 
معالی آباد  خیابان  در  گرم  سالح  با  شده  کشته  فرد  ضارب 
به  فردی  افزود:  وحید شعبانی  است.  پیگیری  در حال  شیراز 
نام امید زارع مویدی چهارشنبه ۲۵ آبان ماه ۱4۰۱ هنگام تردد 
با سالح گرم  افراد ناشناس  از خیابان معالی آباد شیراز توسط 
مورد هدف قرار گرفته بود که وی، بعد از انتقال به بیمارستان 
خاطرنشان  وی  باخت.  جان  وارده،  جراحات  شدت  علت  به 
آگهی  پلیس  کارآگاهان  کار  در دستور  کرد: شناسایی ضارب 
شیراز قرار گرفته است. مدیرکل امنیتی و انتظامی استانداری 
فارس اظهار داشت: شامگاه  چهارشنبه ۲۵ آبان ۱4۰۱ و در پی 
عمومی،  نظم  در  اختالل  با  اغتشاشگران  ضدانقالب،  فراخوان 
طلبه بسیجی محمد مویدی را در خیابان معالی آباد به شهادت 
نیروهای حفاظت  از  تعدادی  رساندند و موجب مجروح شدن 
امنیت و عابران و همچنین صدمه به خودروهای عبوری شدند.

شهادت یک مامور پلیس توسط سارقان 
در بروجرد

فرمانده انتظامی شهرستان بروجرد گفت: گروهبان  یکم “میالد 
بیرانوند” از ماموران انتظامی این شهرستان توسط سارقان به 
شهادت رسید. سرهنگ مهدی مهدوی کیا در جمع خبرنگاران 
گشت  ماموران  امروز،  صبح    ۵:۳۵ ساعت  در  داشت:  اظهار 
سرنشینان  سرقت  مشاهده  بروجرد  آباد  جهان   ۱۵ کالنتری 
محور  در  کامیون  خودرو  محموله  از  پارس  پژو  دستگاه  یک 
به محض  سارقان  افزود:  وی  شوند.  می  آباد  خرم  به  بروجرد 
مشاهده مأموران با خودرو مربوطه از محل متواری که پس از 
تعقیب و اجرای طرح مهار توسط پلیس ، سارقان  به صورت 
عمدی ، گروهبانیکم “میالد بیرانوند” مستقر در طرح مهار را 
زیر گرفته و به شدت مجروح که پس از انتقال به بیمارستان 
شد.  نائل  شهادت  فیض  به  وارده  جراحات  شدت  علت  به   ،
فرمانده انتظامی بروجرد گفت: سارقان عامل شهادت این شهید 

گرانقدر بالفاصله در صحنه دستگیر شدند.

خبر

جدول 3209

هنگامي که فرزندتان داد و بیداد مي کند و به اصطالح 
نشوید.  تسلیم  به هیچ عنوان  مي اندازد،  راه  قشقرق 

تسلیم نشدن شما همان معناي قاطعیت است.
 غالبا پدر و مادرها بعد از اینکه مي بینند فرزندشان 
و  مي شوند  عصباني  مي شود،  اشتباهي  کار  مرتکب 
است؛  تنبیه  مي رسد،  ذهن شان  به  که  کاري  اولین 
مثبت،  رفتارهاي  تشویق  با  که  نکنیم  فراموش  اما 
مي توانیم آن ها را تقویت و رفتارهاي اشتباه را کم کم 
طبق  است  الزم  هم  تشویق کردن  اما  خاموش کنیم. 
اصول درست انجام شود. تشویق یعني کاري را انجام 
دهیم که با کمک آن رفتار درست در فرزندمان بیشتر 
که  مي فهمانیم  بچه ها  به  تشویق  با  درحقیقت  شود. 
از مهم ترین  فرزندپروري یکي  بود.  تو خوب  این کار 
آگاهي  و  دقت  با  است.  مادرها  و  پدر  مسئولیت هاي 
شایسته اي  انسان هاي  فرزندان تان  تا  بپردازید  آن  به 

شوند.

تشویق با توجه مثبت
و  اطالعات  ما  اندازه  بچه ها  که  نکنید  تصور  هیچ گاه 
با خود فکر مي کنند چرا  آگاهي دارند. گاهي بچه ها 
که  ما  مي کنند  فکر  یا  شدند  عصباني  بابا  یا  مامان 
نمي دانستیم اگر فالن کار را انجام بدیم، اشتباه کردیم. 
پس سعي کنید با کمک تشویق، به فرزندان تان آگاهي 
بدهید. تشویق همیشه خریدن اسباب بازي، خوراکي و 

پول خرج کردن نیست.
به کار  تشویق  به عنوان  مي توانیم  که  چیزي  اولین 
ببریم، توجه مثبت است؛ مثال وقتي فرزندمان اتاقش 
متوجه  بچه ها  گاهي  بزنیم.  لبخند  مي کند،  مرتب  را 
این لبخندها نمي شوند، شما مي توانید لبخند بزنید و 
بگویید: »آفرین! با تمیزکردن اتاقت، من را خوشحال 
مثبت  جمله  یک  از  کار،  این  با  درحقیقت  کردي.« 
روش  این  از  معلم ها  کردید.  استفاده  هم  تشویقي  و 

بسیار استفاده مي کنند.

بي توجهي به رفتارهاي بد
باشد  حواس تان  نرسد،  تنبیه  به  کار  اینکه  براي 
براي  نکنید.  پیدا  تنبیه  به  احتیاج  که  کنید  کاري 
این کار الزم است به رفتارهاي بد، بي توجهي نشان 
حتي  نه  و  مثبت  توجه  نه  یعني  بي توجهي  دهید. 
توپ بازي  منزل  در  شما  فرزند  مثال  سرزنش کردن؛ 
مي کند و شما دائم فریاد مي زنید: »تو اتاق توپ بازي 
اشتباه،  رفتار  بیان  به جاي  مي توانید  شما   ». نکن 
برو  بگویید: »پسرم  بیان کنید؛ مثال  را  رفتار درست 
اونجا  پارک،  مي برمت  عصر  یا  کن  توپ بازي  حیاط 
و  تفکرات  که  باشیم  داشته  به خاطر  کن.«  توپ بازي 
دانش بچه ها را با خودمان نسنجیم. براي فرزندپروري 
درست الزم است به جاي اینکه دائم سرزنش کنید و 
رفتارهاي اشتباه را گوشزد کنید، نگاه تان را به جنبه 
آن  قراردادن  توجه  مورد  با  و  بچرخانید  رفتار  مثبت 
فرزندتان  مثال هنگامي که  کنید؛  تشویق  را  فرزندتان 
استکان  به  دستش  و  است  صبحانه خوردن  مشغول 
چاي مي خورد و آن را نگه مي دارد، با ترس مي گوید: 
اینکه بگویید: »همیشه  بیفتد.« به جاي  بود  »نزدیک 
»به موقع  بگویید:  است  بهتر  سربه هوایي!«  و  گیج 
به همین سادگي مي توانید  نگه داشتي.«  را  استکان 

رفتار درست را در فرزندتان تقویت کنید.

بي توجهي به بهانه گیري ها
انجام یک کار اصرار مي کند،  گاهي فرزند شما براي 
خواب  هنگام  مي آورد.  بهانه  مسواک زدن  براي  مثال 
بعد  بزن،  مسواک  »اول  مي گویید:  شما  و  است 
ادامه  او مي گوید: »خوابم مي آید« و شما  بخواب« و 
مي دهید: »دندانت خراب مي شود.« او ادامه مي دهد: 
»چرا بابا هر شب مسواک نمي زند؟! « و شما در جواب 
او مي گویید: »اشتباه مي کند.« دوباره مي گوید: »این 
خمیردندان را دوست ندارم« و الي  آخر. اگر شما دائم 
میان  صحبت  کنید،  دلیل تراشي  او  بهانه هاي  براي 
شما تبدیل به جروبحث بي ثمري مي شود و با این کار 

است  آن  بهتر  توجه کرده اید.  او  دلیل تراشي  به  شما 
مي گوید:  مثال  کنید،  عمل  گیرکرده  سوزن  مثل  که 
»خوابم مي آید« و شما پاسخ مي دهید: »قبل از خواب 
همیشه  بابا  »چرا  مي گوید:  دوباره  بزن.«  مسواک 
»قبل  مي دهید:  پاسخ  باز  شما  نمي زند؟!«  مسواک 
از خواب مسواک بزن.« به همین ترتیب با هر بهانه اي 
که مي آورد، همان پاسخ را تکرار مي کنید؛ با این کار 
شما به بهانه گیري هاي او توجه نشان نداده اید و باعث 

مي شوید رفتار او تقویت نشود.

تنبیه اصولي
خطر  به  کودک  رواني  امنیت  اصولي،  تنبیه  در 
بیان  و  مثبت  توجه  تشویق،  که  همان طور  نمي افتد؛ 
نیز  تنبیه  است،  کودک  درست  رفتار  از  خوشحالي 
به نوعي توجه منفي و نشان دادن ناراحتي ما از رفتار 
بد او است؛ مثال مي توانیم با دیدن رفتار اشتباه اخم 
کنیم یا بگوییم: »این کار تو، من را ناراحت مي کنه.« 
در این حالت باید رفتار اشتباه را توصیف کنیم؛ مثال 
بگوییم: »دخترم از اینکه عروسک هایت را سرجایش 
باید قاطعیت داشت.  تنبیه  ناراحتم.« در  نگذاشته اي 
با پرخاشگري کامال  قاطعیت  باشید که  توجه داشته 
فرزندشان  با  پرخاشگري  با  والدین  وقتي  دارد.  فرق 
اما  او مي شوند؛  صحبت کنند، باعث ترس و وحشت 
رفتار قاطعانه یعني سر حرف مان بایستیم و آن را تغییر 
ندهیم. بهتر است  همسطح او بایستیم، به گونه اي که 
صورت ما مقابل صورت او قرار بگیرد، دستانش را در 
دست مان بگیریم و با لحني جدي به او تذکر دهیم. 
در بسیاري مواقع والدین در برابر اشتباهات فرزندشان 
ندارند؛  جبران  انتظار  او  از  اما  مي کنند،  دادوبیداد 
و  برگشته  مدرسه  از  شما  فرزند  اگر  به عنوان  مثال 
لباس هایش را وسط اتاق انداخته، اگر با او دعوا کنید 
و خودتان لباسش را جمع کنید، هیچ فایده اي ندارد؛ 
باید از او بخواهید که خودش لباسش را جمع کند و 

درحقیقت اشتباهش را جبران کند.
تنبیه مي تواند براساس حذف چیزي که مورد عالقه 
کودک است انجام بگیرد؛ مثال اگر ماشینش را جمع 
تشویقي  روش هاي  از  اینکه  از  بعد  البته  و  نکرده 
به  مي توانید  نگرفتید،  نتیجه اي  و  کردید  استفاده 
و  مي دارم  نگه  روز  یک  را  ماشینت  »من  بگویید:  او 
باید  باشید  داشته  دقت  حتما  کني.«  بازي  نمي دهم 
زمان را مشخص کنید؛ مثال نگویید: »دیگه ماشینت 
را نمي دم.« چون این امکانپذیر نیست و فرزندتان باید 
بداند چرا ماشین او را نگه  داشته اید؛ البته بهتر است 
قبل از آن به او بگویید: »اگر ماشینت را داخل کمد 
نگذاري، من یک روز آن را نگه مي دارم و نمي دهم.« 
به اصطالح  و  مي کند  دادوبیداد  فرزندتان  هنگامي که 
نشوید.  تسلیم  به هیچ عنوان  مي اندازد،  راه  قشقرق 
تسلیم نشدن شما همان معناي قاطعیت است. بچه ها 
با دادوبیداد سعي مي کنند پدر و مادرشان را کنترل 
دیگران  جلوي  قشقرق ها  این  اگر  مخصوصا  کنند؛ 
بچه ها  و  کوتاه مي آیند  آبرو  ترس  از  بزرگترها  باشد. 
این را مي دانند. نکته بسیار مهم این است که تنبیه 
نباید احساس ترس، عدم امنیت و احساس گناه را در 

فرزندان به وجود آورد یا تشدید کند.

تسلیم داد و بیدادهای فرزندتان نشوید

شایع ترین عوارض مصرف خودسرانه 
آنتی بیوتیک ها



چالش ها و ناترازی ها با استفاده بهینه
 از دارایی های کشور رفع شود

صدور قطعنامه، اقدام غیرسازنده 
برای حفظ فشار حداکثری است

صفحه )4(صفحه )4(

کشور  توسعه  هفتم  برنامه  باید  گفت:  رئیس جمهور  اول  معاون 
تحول آفرین بوده و حسن استفاده از دارایی های کشور که امری 
مهم و ضروری است در این برنامه مشهود باشد طوری که بتوانیم 
از دارایی های کشور  با استفاده  ناترازی ها را  از چالش ها و  بخشی 
اقتصاد بر  رفع کنیم. محمد مخبر روز یکشنبه در جلسه شورای 

لزوم توجه به پیشران های اقتصاد در برنامه هفتم توسعه...

رئیس سازمان انرژی اتمی خاطرنشان کرد: پیش ازاین همه گفته 
بودیم که صدور قطعنامه مشخصاً یک اقدام غیرسازنده برای حفظ 
فشار حداکثری است و کمکی به حل مسائل موجود نخواهد کرد.
محمد اسالمی، معاون رئیس جمهور و رئیس سازمان انرژی اتمی 
در حاشیه مراسم بزرگداشت چهلمین سالگرد تشییع ۳۷۰ شهید 

در آبان ۱۳۶۱ و ۲۳ هزار شهید استان اصفهان با ...
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13 میلیارد تومان برای آبرسانی به 
بخش های دیشموک و قلعه رئیسی

تسلیم
 داد و بیدادهای 
فرزندتان نشوید

سرشماری حیات وحش در مناطق 
حفاظت شده گرمسیری استان 

آغاز شد 
و  کهگیلویه  زیست  محیط  حفاظت  مدیرکل 
جمعیتی  وضعیت  از  سرشماری  گفت:  بویراحمد 
حفاظت  مناطق  در  وحش  حیات  مهم  گونه های 
شده و شکار ممنوع گرمسیری این استان با حضور 
جاودان  اسالم  شد.  آغاز  بان  محیط  و  کارشناسان 
محیط  و  کارشناس  داشت: ۱۰۶نفر  اظهار  خرد 
گونه  ساالنه  شمارش  کار  اکیپ   ۲۹ قالب  در  بان 
های جانوری مناطق حفاظت شده و شکار ممنوع 
گرمسیری استان را انجام می دهند. وی بیان کرد:  
۲۹ اکیپ کارشناس و محیط بان به مدت پنج روز 
با همکاری  تشکل های محیطی زیستی مردم نهاد، 

همیاران افتخاری و معتمدین محیط زیستی ...

و  اقدامات  خروجی  گفت:  جمهور  رئیس 
عملکرد بانک مرکزی و سایر نهادهای اقتصادی 
امنیت  اقتصادی،  ثبات  جهت  در  باید  دولت 
اشتغال  و  تولید  از  حمایت  و  سرمایه گذاری 
برهم  هدف  با  یأس آفرینی  هرگونه  با  و  باشد 
زدن نظام اقتصادی کشور و یا تشویش اذهان 

عمومی با جدیت برخورد شود.
و  عادی  مجمع  اجالس  دومین  و  شصت 
یکشنبه  روز  صبح  مرکزی  بانک  فوق العاده 
رئیس  رئیسی  ابراهیم  سید  آیت اهلل  حضور  با 

جمهور برگزار شد.
در این جلسه علی صالح آبادی رئیس کل بانک 
مرکزی گزارشی از عملکرد مالی سال ۱4۰۰ و 
ارائه   ۱4۰۱ سال  مالی  شاخص های  همچنین 

کرد.
به  گزارش  این  استماع  از  پس  جمهور  رئیس 
کاهشی  روند  جمله  از  شده  ذکر  موارد  برخی 
افزایش صادرات، وصول درآمدهای  تورم،  نرخ 
دالر،  نرخ  نوسانات  کاهشی  روند  کشور،  ارزی 
خالص  افزایش  نقدینگی،  رشد  کاهشی  روند 
دارایی های خارجی و همچنین حفظ و تقویت 
ذخایر ارزی کشور اشاره کرد و گفت : استمرار 
این اقدامات موجب اطمینان بخشی به مردم و 

همچنین فعالین اقتصادی است.
مکلف  مرکزی  بانک  همچنین  جلسه  این  در 
که  بانک ها  برخی  برداشت  اضافه   موضوع  شد 
انضباط مالی و پولی شبکه بانکی کشور را تحت 

تأثیر قرار داده با جدیت پیگیری کند.
سال های  از  مانده  جا  به  تکالیف  موضوع  حل 
قبل در گزارش های مالی، عملیاتی کردن نظر 
مرکزی،  بانک  مالی  گزارش های  در  ناظران 
تأکید بر کنترل تورم و رشد نقدینگی،  کنترل 
بانک های  بویژه  بانک ها  بر  جدی  نظارت  و 
سمت  به  اعتبارات  هدایت  و  خصوصی 
بانک ها  ترازنامه های  کنترل  مولد،  فعالیت های 
بانکی  تسهیالت  به  مردم  دسترسی  تسهیل  و 
بانک  جمهور  رئیس  که  بود  مسائلی  دیگر  از 
مرکزی را به اجرا و پیگیری دقیق آنها مکلف 
بانک مرکزی  از  رئیس جمهور همچنین  کرد. 
و  پولی  روابط  تسهیل  در  تسریع  با  خواست 

بانکی با دیگر کشورها، خارج کردن ...

گفت:  بویراحمد  و  کهگیلویه  استانداری  عمرانی  معاون 
برای تسریع در روند اجرایی از منابع مختلف بخصوص 
آبرسانی  به طرح  تومان  میلیارد  منابع آب ۱۳  سازمان 
شهرستان  در  رئیسی  قلعه  و  دیشموک  های  بخش  به 
کهگیلویه از رودخانه گندمکار در نظر گرفته شده است. 
کیامرث حاجی زاده اظهار داشت:طرح آبرسانی به بخش 
های دیشموک و قلعه رئیسی با روند اجرایی خوب در 
۲ فاز اجرایی خواهد شد. وی بیان کرد: عملیات اجرایی 
فاز اول شامل احداث بند انحرافی، سازه آبگیر، حوضچه 
آرامش، ایستگاه پمپاژ اول و ثانویه، جاده دسترسی به 

پروژه که با اجرای این فاز آب شهر دیشموک...

معاون عمرانی استاندار خبر داد:
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رئیس اداره فرهنگ و ارشاد اسالمی گچساران:

نداشتن شغل و مسکن 
مهمترین دغدغه هنرمندان 

گچساران است

۴ نفر از دانشگاه یاسوج 
در لیست  یک درصد 

دانشمندان برتر دنیا

دشمن به دنبال برهم زدن 
نظام اقتصادی است 
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2

در سال جاری اعالم شد ؛

400 میلیارد تومان اعتبار 
برای سد تنگ سرخ 
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وزیر کشور، جوانی جمعیت را یکی از مولفه های مهم قدرت ملی و موجب 
رشد و بالندگی اجتماعی دانست و تأکید کرد: برنامه هغتم توسعه متناسب 

با آمایش سرزمینی تدوین می شود.
با  که  کارگروه جوانی جمعیت  در نشست  یکشنبه  روز   »احمد وحیدی« 
رونمایی از بُن سازه آموزشی مسیر نجات همراه بود، اظهار داشت: باید به 

تقویت بنیان نظام خانواده در کشور توجه اساسی داشته باشیم.
حوزه  در  مهمی  پیامدهای  خانواده  تحکیم  اینکه  بیان  با  کشور  وزیر 
نظام خانواده همواره چتر  افزود:  دارد،  ملی  و  و هویت جمعی  همبستگی 
پایه های  و  خانواده  تضعیف  این رو  از  و  بوده  افراد  برای  مناسبی  حمایتی 

ارزشی نهفته در آن باعث افزایش آسیب های اجتماعی در کشور می شود.
وی، جوانی جمعیت را مسأله مهمی برای آینده کشور برشمرد و گفت: الزمه 

پیشرفت کشور در گرو داشتن جمعیت جوان و پویاست.
وحیدی در بخش دیگری از سخنانش به بیانات رهبر معظم انقالب اسالمی 
در خصوص جمعیت اشاره کرد و گفت: رهبر فرزانه انقالب اسالمی تالش 
برای افزایش نسل و جوان شدن نیروی انسانی کشور و حمایت از خانواده را 
یکی از ضروری ترین فرائض مسئوالن و آحاد مردم اعالم کردند و آن را یک 

سیاست حیاتی برای آینده ی بلندمدت کشور دانسته اند.
ملی  قدرت  مهم  مولفه های  از  یکی  را  ترکیب جمعیت جوان  وزیر کشور، 
افزود: مجلس شورای اسالمی  بالندگی و پویایی جامعه دانست و  و نشانه 
باید  و  برداشت  این حوزه  بزرگی در  قانون جوانی جمعیت گام  با تصویب 
قانون  این  اجرای  برای  حساسیت،  و  دغدغه مندی  با  نهادها  و  دستگاه ها 

تالش کنند.
نیازمند توجه همه جانبه و فوری است  اینکه مسائل اجتماعی  با بیان  وی 
و اگر امور اجتماعی همچون موضوع جوانی جمعیت به موقع دنبال نشود، 
در آینده با مشکالتی مواجه خواهیم شد، اضافه کرد: وزارت کشور به عنوان 
جوانی  قانون  کشور  سراسر  استانداری های  محوریت  با  حاکمیتی  دستگاه 

جمعیت را در کشور دنبال می کند.
وحیدی افزود: سیاست های کلی برنامه هفتم با اولویت پیشرفت اقتصادی 
توأم با عدالت از سوی رهبری معظم انقالب اسالمی به دستگاه ها و نهادهای 
ذی ربط ابالغ شده است و موظفیم متناسب با این سیاست ها به تدوین هر 

چه قوی تر برنامه توسعه هفتم کشور همت گماریم.
وزیر کشور تأکید کرد: وزارت کشور به عنوان دستگاه ناظر و هدایت گر نقش 
برای  و  دارد  توسعه ای  برنامه های کالن  اجرایی شدن  و  تدوین  موثری در 
همین الزم است برنامه هفتم متناسب با اصل آمایش سرزمینی تدوین و 

عملیاتی شود.
وزارت  توسعه  هفتم  برنامه  تدوین  کارگروه  تشکیل  بر  همچنین  وحیدی 
کشور با محوریت معاون هماهنگی این وزارتخانه تأکید کرد و افزود: الزم 
کامل  تنظیم  به  نزدیک  تعامل  و  ارتباط  در  مراکز  و  معاونت ها  است همه 

برنامه هفتم کمک کنند.
وی با تأکید بر تقویت تعامالت با کشورهای همسایه گفت: استانداران مرزی 
متولی اصلی این کار هستند و باید نقش مهمی در این حوزه داشته باشند.

کارشناسان مسائل بین الملل در نشست »وقایع ۱4۰۱؛ چشم انداز جهانی« 
گفتند: پیش از این، تنها ابزار آمریکا برای تقابل با ایران، نظامی بود اما این 
روزها از هر راهی استفاده می کنند تا انگیزه و توانایی ایران برای مقابله با 

آمریکا را حذف و حکومت را تغییر دهند.
با  اخیر«  وقایع  »واکاوی  نشست های  سلسله  از  پایانی  و  هشتم  نشست 
و  فرهنگ  پژوهشکده  همت  به  جهانی«  چشم انداز  ۱4۰۱؛  »وقایع  عنوان 
هنر اسالمی، با حضور »دیاکو حسینی« پژوهشگر حوزه سیاست بین الملل، 
آینده پژوهی  و  بین الملل  امنیت  مطالعات  پژوهشگر  خانعلی زاده«  »مهدی 
و »علیرضا بلیغ« عضو هیات علمی پژوهشکده فرهنگ و هنر اسالمی در 

تماشاخانه مهر واقع در حوزه هنری برگزار شد.
دیاکو حسینی در این نشست تخصصی به فهم معنای گذار و نقش و اهمیت 
آن اشاره کرد و گفت: وقتی از یک گذار و بحران که از دو دهه گذشته آغاز 
شده، حرف می زنیم به دو مورد اشاره داریم؛ اولی گذار و تغییرات آرام اما 

عمیق و دوم تغییرات و گذار در سیاست بین الملل.
وی افزود: هنگامی که در مورد امنیت جهانی حرف می زنیم فقط به جوامع 
مردمی و حکومت ها توجه نداریم بلکه نقش شرکت ها، گروه ها و سازمان های 
غیردولتی را هم در نظر می گیریم. به این ترتیب تغییر در سرشت ماهیت 

ابزارهای سیاست ورزی، امور خارجی در جهان را تغییر داده است.
در  روزها  این  که  را  تغییراتی  از  بخشی  بین الملل،  مسایل  کارشناس  این 
جوامع گوناگون جهان شاهد آن هستیم، ناشی از تحوالت سرشت سیاست 
زمان  هر  از  بیش  امروز  که  دانست  رفته ای  حاشیه  به  صداهای  و  جهانی 
دیگری شنیده می شوند. حسینی اضافه کرد: یکی از ابزارهایی که کشورهایی 
مانند آمریکا در اختیار دارند تا در رقیب خود اثر بگذارند همین تغییر در 
سرشت سیاست های دیگر کشورهاست. این کارشناس مسائل بین الملل با 
بیان اینکه دگرگونی در سرشت سیاست، ابزار و بستری است که به قدرت 
بُرنده و تیز تبدیل می شود، گفت: این ابزار برای بی اعتبار کردن سیاسی یک 
کشور و فروپاشی نظام سیاسی آن است. این ابزار برای ایران هم با هدف 
برجام  است. حتی  کار گرفته شده  به  زمینه ها  آن در همه  پیشروی  مهار 
هم نوعی تالش آمریکا برای یافتن راه مهارکننده ایران و حتی تغییر رژیم 
آن بود. حسینی ادامه داد: اینکه ایران در محور قدرت شرق نقش گرفته 
عواملی  دیگر  از  بایستد  آمریکا  مقابل  چین  و  روسیه  گروه  در  می تواند  و 
شده  ایران  سیاسی  سرشت  تغییرات  برای  آمریکا  تالش  موجب  که  است 
است. آمریکایی ها اگر بتوانند وضعیت کنونی ایران را در چین و روسیه هم 
ایجاد کنند، لحظه ای درنگ نخواهند کرد زیرا از اتحاد ایران، چین و روسیه 

هراسانند و از آن جلوگیری می کنند.
حسینی با بیان اینکه آمریکا از همه ابزارهای قانونی، اطالعاتی، اقتصادی و 
نظامی استفاده می کند تا ایران را متوقف و توانایی های ضربه زننده به آمریکا 
را از آن سلب کنند، گفت: پیش از این، ابزارشان فقط نظامی بود اما این 
روزها از هر راهی استفاده می کنند تا انگیزه و توانایی ایران برای مقابله با 

آمریکا را حذف و حکومت را تغییر دهند.
ساختار نظام بین الملل در حال تغییر و گذارست

آینده پژوهی  و  بین الملل  امنیت  مطالعات  پژوهشگر  خانعلی زاده«  »مهدی 
تغییر و  بین الملل در حال  نظام  اینکه ساختار  بیان  با  این نشست  نیز در 

گذارست، اظهار کرد: یکی از سناریوهای گذار از دوران هژمونیک آمریکا، 
احیای هژمونی آمریکاست؛ اکنون نظام سیاسی دنیا در حال گذار است و در 

این هنگام واحدهای سیاسی دنیا نقش مهمی را بازی می کنند.
وی ادامه داد: چون در دوران گذار نظام بین الملل هستیم و ساختار نظام 
بین الملل می خواهد به واحدهای سیاسی دنیا نقش دهد بی شک مقابل یک 
ایستادگی  می خواهد،  کنونی اش  نقش  از  بیشتر  نقشی  که  سیاسی  واحد 

می کند.
یا  سلطه  »انتخاب،  کتاب  در  اضافه کرد:   بین الملل  امنیت  پژوهشگر  این 
رهبری« آورده شده، آمریکا باید انتخاب کند که می خواهد سلطان جهان 
یا رهبر جهان باشد. سلطان بودن جهان مزایایی دارد اما عیب آن این است 
که هزینه های سیستم را باید خودش تامین کند؛ رهبری جهان هم معایبی 

دارد اما در مواقع بحران جهانی موفق عمل می کند.
وی ادامه داد: سال ۲۰۰۸ سالی پر فراز و نشیب برای آمریکا و اقتصاد آن 
بود که ما در ایران به آن توجه الزم را نداشتیم زیرا اتفاق بسیار بزرگی رخ 
تغییر داد و  را  اقتصاد دنیا  به  آمریکا  نگاه و نظریه  آنچنان بزرگ که  داد؛ 
همچنین نگاه دنیا به آمریکا هم تغییر کرد. در حاشیه همین وقایع سال 
۲۰۰۸، روسیه سند امنیت ملی خود را تغییر داد. خانعلی زاده در ادامه با 
مثال هایی از تالش آمریکا برای نفوذ و تغییر واحدهای سیاسی دنیا گفت: 
واحد سیاسی  عنوان یک  به  ایران  نقش  تغییر  منظور  به  تنها  اخیر  وقایع 
در  ایران  رئیس جمهوری  حضور  به  بین الملل  امنیت  پژوهشگر  دنیاست. 
نیویورک و سازمان ملل اشاره کرد و افزود: در همه دیدارها، هیچ کلمه ای 
در مورد رویدادهای کف خیابان های ایران گفته نشد اما در مورد لزوم تغییر 
نقش ایران سخن می گفتند. به این ترتیب ساختار نظام بین الملل در دوران 
به  کند  مقاومت  ایران  درخواستی  و  کنونی  نقش  مقابل  می خواهد  جدید 
همین دلیل هم با خشونت، مجدانه و ناجوانمردانه پای کار آمده تا مانع از 
ایفای نقش مورد نظر ایران شود. وی افزود: یکی از نشانه های نقش جدید 
ایران، ورود به بازارهای جهانی اسلحه است که با مخالفت ساختار جهانی 
روبرو می شود. خانعلی زاده گفت: دوران گذار نظام بین الملل دوران تغییر در 
ساختار است که اگر آن را به خوبی فهم نکنیم که متأسفانه نظام حاکم ما 
درک درستی از آن نشان نمی دهد دچار رویدادهایی غیر منتظره می شویم.
نیز  اسالمی  هنر  و  فرهنگ  پژوهشکده  علمی  هیات  عضو  بلیغ«  »علیرضا 
است  اقتصادی  منطق  امروز، جهان حکومت  جهان  گفت:  نشست  این  در 
که باید همه چیز در همین ساختار و با همین منطق ترجمه شود. به این 
ترتیب نظام سرمایه داری تالش می کند تا جهانی شود. نظام سرمایه داری 
آنقدر قدرتمند است که می تواند همه نقدهای ویرانگر به خود را دفع کند.

وی ادامه داد: پرچم انقالب اسالمی ایران درست زمانی برافراشته می شود 
که نظام سرمایه داری شکل گرفته است. انقالب اسالمی ایران گستره و عمق 
بیشتری نسبت به دیگر انقالب های کبیر مانند روسیه و فرانسه دارد و یک 
نیروی سیاسی و انرژی متراکم تاریخی را تولید می کند. در نتیجه انقالب 
ایران می تواند وضعیت ژئوپولیتیک کشور و مناسبات سیاسی آن  اسالمی 
را نسبت به دیگر کشورها تغییر دهد. انقالب ما با توجه به ویژگی هایی که 
دارد یکی از منابع مهمی که نظام سرمایه داری برای حل بحران های خود به 

آن نیاز داشت را از دسترس خارج می کند.

 آیت اهلل حسین نوری همدانی از مراجع تقلید بیان خدمات صورت گرفته 
دانست  نظام  دلسوزان  وظایف  از  یکی  را  اسالمی  نظام جمهوری  از سوی 
و  نادانی  و  بردن جهل  بین  از  و  فقر  ریشه کنی  برای  انقالب  این  گفت:  و 
این مباحث  و  برپاشده  رفاه و عدالت در جامعه  ایجاد  و  آگاه کردن مردم 
سعدی  سید  حجت االسالم  دیدار  در  وی  است.  راحل  امام  آرمان های  از 
مسائل  به  نسبت  آگاهی  کاشان،  امام جمعه  و  ولی فقیه  نماینده  حسینی، 
روز و شناخت حوادث زمان بسیار مهم دانسته و اظهار داشت: متاسفانه ما 
در زمانی به سر می بریم که استکبار جهانی با فتنه انگیزی و ایجاد اختالف 
بین ملت های محروم و مسلمانان به استثمار و چپاول مستضعفان می پردازد 
و تنها راه مقابله با این نقشه های شوم بیداری و آگاهی ملت ها است. این 
نقشه های دشمنان  از  و  بیدار  را  باید مردم  امروز  یادآور شد:  تقلید  مرجع 
آگاه کنیم. امروز باید خدمات انقالب را برای مردم بیان نموده و با اتحاد و 
همبستگی در مقابل دشمنان بایستیم. آیت اهلل نوری همدانی ادامه داد: امام 
راحل همیشه به مردم عنایت و توجه ویژه ای داشتند و به مشکالت آنان 
رسیدگی می کردند چرا که سپر در مقابل دشمنان همین مردم هستند و 

همواره در خط مقدم دفاع از اسالم و انقالب بوده و هستند.

این مرجع تقلید با مهم خواندن جایگاه تبلیغ و انجام امور فرهنگی از سوی 
به  باید در کنار تبلیغ و کارهای فرهنگی  روحانیت و مبلغان دینی گفت: 
درد دل های مردم و مشکالت آن ها گوش کرد، حضور شما در کنار مردم 
بین  نباید  افزود:  وی  می شود.  آن ها  دلگرمی  آن ها سبب  مشکالت  و حل 
شما و مردم هیچ حجابی باشد، مردم همیشه به علما و روحانیون به عنوان 
با  مهربانی  و  تواضع  با  باید  ازاین رو  نگاه می کنند  پناهگاه خود  و  تکیه گاه 
مردم ارتباط برقرار کنید و سعی کنید مشکالت آن ها را برطرف کنید. این 
مرجع تقلید به سابقه منطقه کاشان در گرایش به تشیع و پرورش عالمان 
برجسته ای همچون فیض کاشانی، مال احمد و مال محمد نراقی اشاره کرد 
و گفت: منطقه کاشان از دیرباز کانون مردمانی متدین و جویای علم بوده 
است و دارای سابقه ای برجسته در علم و فرهنگ است. استاد برجسته حوزه 
علمیه قم در بخش دیگری از سخنان خود حضور مردم متدین کاشان در 
صحنه های گوناگون انقالب اسالمی اشاره کرد و افزود: امروز اولین کار شما 
ارتباط  روحانیون  وظایف  مهم ترین  از  یکی  امروز  است،  مردم  به  خدمت 
مستقیم با مردم است، باید در کنار مردم بود و به صحبت های آن ها با تواضع 

گوش داد و مردم باید شما را در کنار خود و غمخوار خود ببینند.
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آمریکا از هر راهی علیه ایران استفاده می کند
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محققان توصیه می کنند؛
ورزش در مقابله با سرطان روده

 بسیار موثر است
بر اساس یک مطالعه جدید، انجام منظم و برنامه 
به  تواند  می  متوسط  بدنی  فعالیت  شده  ریزی 
روده  سرطان  به  مبتال  افراد  عمر  طول  افزایش 
ورزش  که  داد  نشان  یافته ها  این  کند.  کمک 
مفید  هم  چاق  سرطانی  بیماران  برای  حتی 
است، چراکه التهاب را کاهش می دهد و جوامع 

باکتریایی میکروبیوم روده را بهبود می بخشد.
این  نویسندگان  از  یکی  اولریچ«،  »کورنلیا 
توضیح  هانتسمن،  سرطان  مؤسسه  از  مطالعه 
داد: »التهاب یک فرآیند کلیدی است که موجب 
بززرگ( می شود.  بروز سرطان کولورکتال )روده 
ما می دانیم که BMI ]شاخص توده بدنی[ باال 

باعث التهاب در اطراف بدن می شود.«
اولریچ در بیانیه خبری مؤسسه گفت: »چاقی در 
سرطان   ۱ شماره  عامل  به  شدن  تبدیل  آستانه 
است.  سیگار  از  گرفتن  پیشی  حال  در  و  است 
از  مرتبط هستند.  با چاقی  از ۱۳ سرطان  بیش 
این رو مهم است که درک کنیم ورزش با شدت 
سرطان  به  مبتال  بیماران  به  می تواند  متوسط 
کاهش  را  التهاب  تا  کند  کمک  بزرگ  روده 
و  بخشند  بهبود  را  خود  روده  سالمت  دهند، 
اضافه  اگر  حتی  باشند؛  داشته  طوالنی تری  عمر 
وزن داشته یا چاق باشند.« این مطالعه بر روی 
بیماران مبتال به سرطان روده تازه تشخیص داده 
شده انجام شد. محققان در آلمان و همچنین یوتا 
روده  به سرطان  مبتال  بیمار  مدفوع ۱۷۹  نمونه 
بزرگ در مراحل ۱ تا 4 را که بین اکتبر ۲۰۱۰ تا 
مارس ۲۰۱۸ ثبت نام کرده بودند، ارزیابی کردند.

آنها دریافتند که سطح فعالیت بدنی باالتر با تنوع 
نشانگر  که  است  مرتبط  بیشتر  روده  میکروبیوم 
»بیماری  محققان:  گفته  به  است.  روده  سالمت 
که فعال و پرتحرک است دارای میکروبیوم های 
باکتری های  از  کمتری  تعداد  و  متنوع تر 
از  باالتری  مقادیر  و  کولورکتال  سرطان  محرک 
باکتری هایی است که در برابر سرطان کولورکتال 
بیانیه گفت:  این  اولریچ در  محافظت می کنند.« 
»مطالعه ما نشان می دهد که هیچکس نیازی به 
مند  بهره  آن  مزایای  از  تا  ندارد  بودن  ورزشکار 
مفید  داشتن  تحرک  و  بودن  فعال  صرفاً  شود. 
در  مهمی  گام  را  یافته ها  این  محققان  است.« 
سرطان  نتایج  بر  سالم  روده  یک  تأثیر  درک 
روده بزرگ نامیدند. مرکز کنترل و پیشگیری از 
به بزرگساالن توصیه  ایاالت متحده  بیماری های 
می کند که هر هفته ۱۵۰ دقیقه ورزش متوسط 

داشته باشند.

خطر تشنج ماه ها پس از ابتال به کووید 
افزایش می یابد

یک مطالعه جدید بزرگ نشان می دهد که ابتال 
است  ممکن  خفیف،  نوع  از  حتی  کووید۱۹،  به 
خطر ابتال به تشنج را در شش ماه آینده افزایش 
 ۳۰۰ از  بیش  از  که  دریافتند  محققان  دهد. 
آنفلوانزا،  یا   ۱۹ کووید  مورد  یک  به  مبتال  هزار 
احتمال  بیشتر  درصد   ۵۵ کووید  به  مبتالیان 
دارد در شش ماه آینده مبتال به تشنج یا صرع 
تشخیص داده شوند. و یک بررسی عمیق تر نشان 
داد که افزایش خطر در میان افرادی بود که در 
بیمارستان بستری نشده بودند: از بین کسانی که 
مبتال به کووید خفیف شده بودند، کمی بیش از 
۰.۷درصد برای اولین بار مبتال به تشنج یا صرع 
برای  رقم  این  درحالیکه  شدند.  داده  تشخیص 

افراد مبتال به آنفلوانزا، کمتر از ۰.۵ درصد بود.
بین  در  نیز  تشنج  و   ۱۹ کووید  بین  ارتباط 

کودکان قوی تر از بزرگساالن بود.
دانشگاه  از  ارشد  محقق  سن«،  »آرجون  دکتر 
آکسفورد در بریتانیا، تاکید می کند: »میزان خطر 

بسیار کوچک است.
به  ابتالء  از  پس  که  می دهد  نشان  شواهد  اما   
طوالنی مدت  سالمتی  مشکالت  با  افراد  کووید، 
مواجه هستند.« برای برخی افراد، این عالئم به 
معنای وجود یک وضعیت پزشکی جدید، مانند 
با  دیگر  بسیاری  است.  قلبی  بیماری  یا  دیابت 
شده  شناخته  مداوم  عالئم  از  گسترده ای  طیف 
به عنوان کووید طوالنی مواجه هستند از جمله 
بویایی،  دادن  دست  از  مانند  عصبی  مسائل 
سردرد، سرگیجه و مه مغزی. برای این مطالعه، 
بین  که  را  نفر   ۱۵۰,۰۰۰ از  بیش  محققان 
سال های ۲۰۲۰ تا ۳۱ مه ۲۰۲۱ مبتال به کووید 
۱۹ تشخیص داده شده بودند شناسایی کردند و 
آنفلوانزا  به  مبتال  بیماران  تعداد  همان  با  را  آنها 
به طور  کردند  محققان مشاهده  کردند.  مقایسه 
در   ۱۹ کووید  بیماران  در  تشنج  احتمال  کلی، 
بود: تقریباً ۰.۸درصد در  عرض شش ماه بیشتر 
مقابل ۰.۵درصد بیماران آنفلوانزا. در مورد صرع 
تشخیص  تشنج  چند  یا  دو  از  پس  معموالً  که 
۰.۳درصد  بود:  صادق  امر  همین  می شود،  داده 
داده  تشخیص  صرع  به  مبتال  کووید  بیماران  از 

شدند، در مقابل ۰.۱۷درصد از بیماران آنفلوانزا.
برای افراد مبتال به کووید با شدت کمتر، محققان 
حدس می زنند که تشنج ممکن است شامل نوعی 
التهاب در  ایمنی تحریک کننده  واکنش سیستم 

هفته های پس از بیماری باشد.

رییس سازمان انرژی اتمی:

صدور قطعنامه، اقدام غیرسازنده برای 
حفظ فشار حداکثری است

همه  پیش ازاین  کرد:  خاطرنشان  اتمی  انرژی  سازمان  رئیس 
گفته بودیم که صدور قطعنامه مشخصاً یک اقدام غیرسازنده 
برای حفظ فشار حداکثری است و کمکی به حل مسائل موجود 

نخواهد کرد.
انرژی  سازمان  رئیس  و  رئیس جمهور  معاون  اسالمی،  محمد 
تشییع  سالگرد  چهلمین  بزرگداشت  مراسم  حاشیه  در  اتمی 
۳۷۰ شهید در آبان ۱۳۶۱ و ۲۳ هزار شهید استان اصفهان با 
گرامیداشت یاد و خاطره این شهدا گفت: مردم ایران همیشه 
در صحنه های مختلف سربلند بوده اند و مردم اصفهان نیز در 
۲۵ آبان ۱۳۶۱ در آزمون ایثار در دفاع مقدس سربلند بیرون 

آمد.
از یک هزار شهید داشت که  بیش  افزود: عملیات محرم  وی 
بیش از ۷۰۰ شهید آن برای استان اصفهان بود  و مردم در آن 

روز ۳۷۰ شهید را بدرقه کردند.
رئیس سازمان انرژی اتمی خاطرنشان کرد: هم اکنون اصفهان 
بیش از هزار خانواده دارای دو شهید و حدود ۶۰ خانواده دارد 
که ۳ شهید را تقدیم این انقالب کرده اند و حتی خانواده هایی 
آن روز فرزندان خودشان را به جبهه اعزام می کردند که یک 

فرزند داشتند و همان یک نفر هم به فیض شهادت نائل شد.
به  عاشقانه  که  داشتیم  جوانانی  دوران  آن  در  داد:  ادامه  وی 
حفظ  و  اسالم  دین،  بقای  برای  و  گفتند  لبیک  خویش  امام 
و  شاد  شهدا  همه  روح  کردند.  جان فشانی  سرزمینشان 
ان شاءاهلل... بتوانیم در مسیر پیشبرد اهداف انقالب اسالمی که 
چیزی جز عزت مردم و آبادانی ایران را به همراه ندارد، تالش 

کنیم و سر از پا نشناسیم.
اخیر  به سؤالی درباره قطعنامه  پاسخ  معاون رئیس جمهور در 
ایران اظهار  اتمی علیه  انرژی  شورای حکام آژانس بین المللی 
داشت: پیش ازاین همه گفته بودیم که صدور قطعنامه مشخصاً 
یک اقدام غیرسازنده برای حفظ فشار حداکثری است و هیچ 
موجود نخواهد  مسائل  حل  برای  مقابل  طرف های  به  کمکی 

کرد.
وی  و  بودیم  شنیده  هم  آژانس  مدیرکل  از  ما  افزود:  اسالمی 
تأکید داشت که صدور قطعنامه کمکی به پیشبرد امور نخواهد 
کرد. به نظر می رسد سه کشور اروپایی و آمریکا به استفاده از 
انواع روش های مختلف فشار ازجمله صدور قطعنامه و تحریم 
بی سرانجام  فشارها  این گونه  که  است  و پرواضح  دارند  عادت 

خواهد بود.
اقدام  این  اینکه  بابیان  ادامه  در  اتمی  انرژی  سازمان  رئیس 
اشتباه و تصویب قطعنامه علیه کشورمان همانطوریکه پیش تر 
همراه  به  ایران  سوی  محکمی از  پاسخ  بود،  شده  گفته  هم 
جمهوری  هسته ای  برنامه های  کرد:  تصریح  داشت،  خواهد 
پیش  مجلس  راهبردی  اقدام  قانون  مطابق  ایران  اسالمی 
می رود و صدور قطعنامه های متعدد علیه ایران در پیشبرد  این 

برنامه ها خللی ایجاد نخواهد کرد.
از  ملی  در عرصه  برنامه هایی که  تمامی  کرد:  تصریح  اسالمی 

سوی ما دنبال می شود برای رفاه و پیشرفت ملت ایران است.
مخبر: 

چالش ها و ناترازی ها با استفاده بهینه
 از دارایی های کشور رفع شود

معاون اول رئیس جمهور گفت: باید برنامه هفتم توسعه کشور 
که  کشور  دارایی های  از  استفاده  حسن  و  بوده  آفرین  تحول 
امری مهم و ضروری است در این برنامه مشهود باشد طوری 
از  استفاده  با  را  ناترازی ها  و  چالش ها  از  بخشی  بتوانیم  که 
دارایی های کشور رفع کنیم. محمد مخبر روز یکشنبه در جلسه 
شورای اقتصاد بر لزوم توجه به پیشران های اقتصاد در برنامه 
هفتم توسعه کشور تأکید کرد و گفت: اقتصاد دیجیتال یکی از 
حوزه های پیشران اقتصاد است که بخش زیادی از آینده اقتصاد 
برنامه ریزی ها و  دنیا را شامل خواهد شد و ضرورت دارد در 
به طور ویژه در برنامه های توسعه کشور مورد توجه قرار گیرد 
و یکی از سرفصل های اصلی باشد. معاون اول رییس جمهور 
همچنین تصریح کرد: باید برنامه هفتم توسعه کشور برنامه ای 
که  کشور  دارایی های  از  استفاده  حسن  و  بوده  آفرین  تحول 
امری مهم و ضروری است در این برنامه مشهود باشد طوری 
از  استفاده  با  را  ناترازی ها  و  چالش ها  از  بخشی  بتوانیم  که 

دارایی های کشور رفع کنیم.
مخبر بر اهمیت توجه به انرژی های تجدید پذیر در برنامه هفتم 
توسعه نیز تأکید و خاطرنشان کرد: نیازمند ایجاد تحول اساسی 
هم در بخش سرمایه گذاری و هم در بخش صرفه جویی منابع 
گاز کشور هستیم که تحقق این موضوعات با سرمایه گذاری 
برای توسعه میادین و افزایش تولید و همزمان صرفه جویی در 
مصرف گاز از طریق توجه به انرژی های تجدید پذیر امکان پذیر 
خواهد بود. در این جلسه که رییس دفتر رییس جمهور، وزرای 
اجتماعی،  رفاه  و  کار  تعاون،  نفت،  تجارت،  و  معدن  صنعت، 
بودجه، معاون  و  برنامه  نیرو، رییس سازمان  جهاد کشاورزی، 
علمی و فناوری رییس جمهور و رییس کل بانک مرکزی نیز 
هفتم  برنامه  کلی  چارچوب  و  مشی ها  خط  داشتند،  حضور 

توسعه کشور مورد بحث و تبادل نظر قرار گرفت.

سالمت

جامعه

کاریکاتور

ورود مشروب، سگ و ایران اینترنشنال به جام جهانی ممنوع! 

رئیس جمهور عنوان کرد؛

دشمن به دنبال برهم زدن نظام اقتصادی است 
و  اقدامات  خروجی  گفت:  جمهور  رئیس 
نهادهای  سایر  و  مرکزی  بانک  عملکرد 
اقتصادی دولت باید در جهت ثبات اقتصادی، 
و  تولید  از  حمایت  و  سرمایه گذاری  امنیت 
اشتغال باشد و با هرگونه یأس آفرینی با هدف 
یا تشویش  اقتصادی کشور و  برهم زدن نظام 

اذهان عمومی با جدیت برخورد شود.
و  عادی  مجمع  اجالس  دومین  و  شصت 
یکشنبه  روز  صبح  مرکزی  بانک  فوق العاده 
رئیس  رئیسی  ابراهیم  سید  آیت اهلل  حضور  با 

جمهور برگزار شد.
در این جلسه علی صالح آبادی رئیس کل بانک 
از عملکرد مالی سال ۱4۰۰  مرکزی گزارشی 
و همچنین شاخص های مالی سال ۱4۰۱ ارائه 

کرد.
به  گزارش  این  استماع  از  پس  رئیس جمهور 
کاهشی  روند  از جمله  ذکر شده  موارد  برخی 
نرخ تورم، افزایش صادرات، وصول درآمدهای 
نرخ دالر،  نوسانات  روند کاهشی  ارزی کشور، 
خالص  افزایش  نقدینگی،  رشد  کاهشی  روند 
دارایی های خارجی و همچنین حفظ و تقویت 
ذخایر ارزی کشور اشاره کرد و گفت : استمرار 
این اقدامات موجب اطمینان بخشی به مردم و 

همچنین فعالین اقتصادی است.
مکلف  مرکزی  بانک  همچنین  جلسه  این  در 
که  بانک ها  برخی  برداشت  اضافه   موضوع  شد 
را  کشور  بانکی  شبکه  پولی  و  مالی  انضباط 

تحت تأثیر قرار داده با جدیت پیگیری کند.
سال های  از  مانده  جا  به  تکالیف  موضوع  حل 
قبل در گزارش های مالی، عملیاتی کردن نظر 
مرکزی،  بانک  مالی  گزارش های  در  ناظران 
تأکید بر کنترل تورم و رشد نقدینگی،  کنترل 
بانک های  بویژه  بانک ها  بر  جدی  نظارت  و 
سمت  به  اعتبارات  هدایت  و  خصوصی 
بانک ها  ترازنامه های  فعالیت های مولد، کنترل 
بانکی  تسهیالت  به  مردم  تسهیل دسترسی  و 
بانک  جمهور  رئیس  که  بود  مسائلی  دیگر  از 
مرکزی را به اجرا و پیگیری دقیق آنها مکلف 

کرد.
مرکزی  بانک  از  همچنین  جمهور  رئیس 
و  پولی  روابط  تسهیل  در  تسریع  با  خواست 

اقتصاد  کردن  خارج  کشورها،  دیگر  با  بانکی 
کشور از انحصار دالر را با جدیت دنبال کند.

اقدامات  خروجی  کرد:  تأکید  رئیسی  آیت اهلل 
نهادهای  سایر  و  مرکزی  بانک  عملکرد  و 
اقتصادی دولت باید در جهت ثبات اقتصادی، 
و  تولید  از  حمایت  و  سرمایه گذاری  امنیت 
اشتغال باشد و با هرگونه یأس آفرینی با هدف 
یا تشویش  اقتصادی کشور و  برهم زدن نظام 

اذهان عمومی با جدیت برخورد شود.
رئیس جمهور همچنین گفت: ثبات اقتصادی، 
و  تولید  از  حمایت  و  سرمایه گذاری  امنیت 
اشتغال با بخشنامه اتفاق نخواهد افتاد و مردم 

باید آن را در عمل احساس کنند.
پیش از سخنان رئیس جمهور، علی صالح آبادی 
رئیس کل بانک مرکزی با اشاره به برنامه های 
این بانک برای کنترل تورم و نقدینگی، افزود: 
کاهش ۱۹,۷ دهم درصدی نرخ تورم به صورت 
ماهه   ۱۲ شاخص  کاهش  ماهه،   ۱۲ متوسط 
برابری وصولی های  تولیدکننده، رشد ۳  بهای 

ارزی در سال ۱4۰۱ در مقایسه با سال ۱۳۹۹، 
کاهش  ارزی،  تأمین  رقم  درصدی   ۳۰ رشد 
تجهیزات  و  دارو  ارز  تخصیص  زمان  مدت 
پزشکی از ۳۰ به حداکثر ۲ روز، راه اندازی بازار 
توافقی مدیریت بهینه بازار ارز برای پاسخگویی 
وصول  برابری   ۵ افزایش  متقاضیان،  نیاز  به 
از کارگزاران داخلی و خارجی  ارزی  مطالبات 
درصدی   ۵4 رشد  گذشته،  سال  به  نسبت 
اقتصادی  به بخش های  بانکی  پرداختی شبکه 
در سال ۱4۰۰،   رشد 4۵ درصدی تسهیالت 
به  نسبت   ۱4۰۱ سال  اول  ماهه   ۷ در  بانکی 
مهم  اقدامات  از  قبل  سال  مشابه  زمان  مدت 

بانک مرکزی در چند ماه گذشته بوده است.
 ۵ از  بیش  کاهش  به  اشاره  با  ادامه  در  وی 
واحد درصدی رشد نقدینگی در پایان شهریور 
سال ۱4۰۱ نسبت به مدت زمان مشابه سال 
از  نقدینگی  رشد  رقم  داشت:  اظهار  گذشته، 
4۰,۶ دهم درصد در سال ۱۳۹۹ به ۳۹ درصد 
در پایان شهریور سال ۱4۰۰ و ۳۵ درصد در 

پایان شهریور ۱4۰۱ رسیده است.
با اشاره به حمایت بانک  صالح آبادی در ادامه 
غیرتورمی،  صورت  به  تولید  بخش  از  مرکزی 
اعتبار  )گواهی  گام  اوراق  انتشار  گفت:  میزان 
تعهدی  مالی  تامین  ابزار  به عنوان یک  مولد( 
 ۷,۷ از  تولید  از  غیرتورمی  حمایت  نوعی  و 
هزار میلیارد تومان در سال ۱4۰۰ به ۳۲ هزار 
میلیارد تومان تا ۲۸ آبان سال ۱4۰۱ رسیده 

است که رشد 4 برابری را نشان می دهد.
از  جوانان  ازدواج  تسهیالت  پرداخت  افزایش 
به   ۱4۰۰ سال  در  تومان  میلیارد  هزار   ۸۰
 ،۱4۰۱ سال  آبان  تا  تومان  میلیارد  هزار   ۸۶
تسهیالت  تومان  میلیارد  هزار   ۲۱ پرداخت 
 ۱4۰۱ سال  آبان  تا  فرزندآوری  قرض الحسنه 
شرکت های  به  پرداختی  تسهیالت  افزایش  و 
دانش بنیان از ۶۶ هزار میلیارد تومان در سال 
تا  تومان  میلیارد  هزار   ۷4 از  بیش  به   ۱4۰۰
آبان سال ۱4۰۱ از دیگر نکات برجسته گزارش 

رئیس کل بانک مرکزی در این جلسه بود.

قطعنامه  هسته ای  مسائل  تحلیلگر 
ایران  راندن  عقب  برای  را  حکام  شورای 
خواند  مذاکرات  در  خود  خواسته های  از 
باید  ایران  اسالمی  جمهوری  گفت:  و 
پاسخ های درخوری به این قبیل اقدامات 
هسته ای،  قدرت  مولفه های  از  و  بدهد 

موشکی و منطقه ای خود استفاده کند.
مورد  در  خوش چشم  مصطفی  سید 
ایران گفت:  قطعنامه شورای حکام علیه 
سه  دارای  امنیت  شورای  قطعنامه های 
این  به  و  سخت  و  متوسط  نرم،  لحن 
نظر  مورد  کشور  از  که  است  عبارت 
می خواهد که با آژانس بین المللی انرژی 
مهلت  اینکه  یا  و  کند  همکاری  اتمی 
چندماهه ای را مشخص می کند و یا کار 
لذا  می دهد  ارجاع  امنیت  شورای  به  را 
ایران  دو قطعنامه ای که امسال در مورد 
مصوب شد فقط با نرمترین لحن خواستار 

همکاری شده است.
این  افزود:  این تحلیلگر مسائل هسته ای 
موضوع بیانگر این است که دلیلی وجود 
دارد که به سمت سخت تر کردن موضع 
نمی روند چراکه می دانند با واکنش ایران 
پایان  به  را  مذاکرات  و  می شوند  مواجه 

می رساند.
غربی  طرف  کرد:  بیان  خوش چشم 
مجموعه  که  بود  این  به دنبال  به شدت 
دوره  در  بهار  در  که  ترکیبی  فشارهای 
دو  میان  دوم  دور  در  پاییز  در  و  اول 
شورای حکام از شهریور تا روز پنجشنبه 
وارد  برای  توطئه ای  طرح های  شامل  که 
ایران،  جهانی  اعتبار  به  خدشه  آوردن 
حمله  تحریم،  اغتشاش،  ادراکی،  جنگ 
اخالل  در  سعی  ارزی،  مداخله  سایبری، 
و  خرابکاری  و  ترور  نفت،  صادرات  در 
در  سیاسی  و  دیپلماتیک  فشار  نهایتاً 

شورای حکام می شود را اجرا کند.
اقدامات  اینگونه  کوتاه مدت  هدف  وی 
که آخرین آنها در هر دوره قطعنامه های 
و  مورد  یک  تنها  را  است  حکام  شورای 
از  مذاکره  در  ایران  راندن  عقب  به  آنهم 

خواسته هایش عنوان کرد.
تصریح  بین الملل  مسائل  تحلیلگر  این 
کرد: البته اگر بتوانند این فشارها را ادامه 
اهداف  بلندمدت  و  میان مدت  در  دهند 
در  مدت  کوتاه  در  اما  دارند  هم  دیگری 
این هستند که  به دنبال  پاییز و زمستان 
ایران در مذاکرات رو به عقب برود وگرنه 

اقدامات  جای  به  می توانستند  به راحتی 
شورای حکام با استفاده از مکانیسم ماشه 
در طول دو ماه، مذاکرات و برجام را برهم 

بزنند.
آنکه  حال  کرد:  خاطرنشان  خوش چشم 
انجام  را  اقدام  این  تنها  نه  می بینیم 
نمی دهند بلکه به مسیری قدم گذاشته اند 
در  دیگر  قطعنامه  چند  اگر  حتی  که 
ماه های آتی تصویب شود و ظرف یکسال 
آینده کار به شورای امنیت کشیده شود، 
چین و روسیه از پیش اعالم کرده اند که 
وتو می کنند در صورتی که در مکانیسم 
ماشه به راحتی و بدون اینکه کسی بتواند 
را  مذاکرات  می توانند  دهد  انجام  وتویی 

پایان بخشند.
در هفته های  مالی هم  رابرت  وی گفت: 
به  مذاکره  بگوید  اینکه  جای  به  گذشته 
خورده  شکست  یا  شده  تمام  کلی  طور 
مذاکره ای  فعال  که  می کند  عنوان  فقط 
و  بودند  منتظر  زیرا  نیست  کار  در 
هستند تا این فشارهای ترکیبی از جمله 
اغتشاشات آنها به نتیجه برسد، قطعنامه 
شورای حکام هم صادر شود و بعد از قطعا 

می خواهند مذاکرات را از سر بگیرند.
داد:  ادامه  هسته ای  مسائل  تحلیلگر  این 

مذاکرات  بخواهند  اینکه  از  قبل  البته 
آیا  اینکه  موضوع  قطعا  بگیرند  سر  از  را 
ایران در مورد خواسته هایش عقب نشینی 
اگر  می کنند.  ارزیابی  را  خیر  یا  می کند 
به عقب رفت  از خواسته های خود  ایران 
اینصورت سعی  غیر  در  مذاکره می کنند 
برای  را  ترکیبی  فشار  همین  می کنند 
زمستان ادامه بدهند تا جمهوری اسالمی 
از خواسته های  به عقب نشینی  را مجبور 

خود در میز مذاکره کنند.
شورای  پنجشنبه  روز  اقدام  خوش چشم 
حکام در صدور قطعنامه علیه ایران و حتی 
قابل پیش بینی  تا حدی  را هم  لحن آن 
خواند و اظهار کرد: بسیار واضح است که 
دیگر  طریق  از  که  است  این  آنها  هدف 
ابزار فشار ترکیبی مانند اغتشاش، حمله 
ادراکی،  جنگ  ارزی،  مداخله  سایبری، 
تروریسم و خرابکاری فشارهای بیشتری 
در شورای حکام  اما  کنند  وارد  ایران  بر 
با وجود اینکه در بهار هم لحن و ادبیات 
همان  بار  این  داشت  وجود  نرمی  بسیار 
اتفاق افتاد و حتی به سطح دو هم نرفت 
که مدت زمان مشخصی را برای همکاری 

اعالم کند و یا تهدیدی انجام دهد.
نشان  مساله  این  کرد:  خاطرنشان  وی 

واکنش  از  مقابل  طرف  که  می دهد 
جمهوری اسالمی ایران در حوزه هسته ای 
انجام شد درس گرفته است  که در بهار 
لحن  می کند  سعی  و  است  هراسان  و 
انرژی  بین المللی  آژانس  قطعنامه های 
بیشتر  واکنش  با  تا  نکند  را شدید  اتمی 

ایران مواجه نشود.
این تحلیلگر مسائل بین الملل اضافه کرد: 
این موضوع درسی هم برای ما است که 
هر کجا که هزینه ای بر ما وارد شده اگر 
مقابل  طرف  کردیم  وارد  متقابلی  هزینه 
بحران  تصاعد  حداقل  بسیاری،  حد  تا 
نداده و سعی در افزایش تنش و تشدید 
تنش نکرده است اما هر کجا که اقدامات 
سمت  به  قطعاً  مانده  بی پاسخ  دشمن 

تشدید اقدامات خود رفته است.
جمهوری  واکنش  درباره  خوش چشم 
قطعنامه  تصویب  به  نسبت  اسالمی 
انرژی  بین المللی  آژانس  حکام  شورای 
این  به  تنها  نه  ایران  کرد:  اظهار  اتمی 
طرف  ترکیبی  جنگ  به  بلکه  قطعنامه 
آمریکایی، رژیم صهیونیستی و ازناب آنها 
یعنی عربستان و سایرین باید پاسخ های 
قدرت  مولفه های  از  و  بدهد  درخوری 
چراکه   کند  استفاده  پیش  از  بیش  خود 
موشکی،  هسته ای،  قدرت  مولفه های 

منطقه ای در دستان ایران قرار دارد.
روزها  این  که  همانطور  شد:  یادآور  وی 
می کنیم  مشاهده  هم  اروپا  وضعیت  در 
زمستان سرد در اروپا و اعتراضات گسترده 
شروع شده که به شکل روزافزون و تعداد 
اروپایی در  بیشتری در عموم کشورهای 
از  استفاده  بنابراین  است.  پیگیری  حال 
مولفه های  کنار  در  می تواند  انرژی  حربه 

دیگر قدرت مورد استفاده قرار گیرد.
کرد:  بیان  مسائل هسته ای  تحلیلگر  این 
این جنگ یک جنگ اراده است که دور 
اول آن از بهار آغاز شد و در حال حاضر 
در دور دوم آن قرار داریم و باید در همه 
به  دست  تنها  نه  شده  یاد  حوزه های 
طرف  هجمه های  خنثی سازی  و  واکنش 
مقابل زد بلکه باید کنشگرانه هزینه های 
متقابلی را در همه حوزه های یاد شده ای 
استفاده  مورد  اراده ها  جنگ  این  در  که 
آمریکا و شرکا و متحدینش است به آنها 

وارد شود.

تحلیلگر مسائل هسته ای عنوان کردغ

ایران از مولفه های قدرت خود در واکنش 

به قطعنامه شورای حکام استفاده کند


