
 برای پیشرفت هسته ای 
منتظر غرب نخواهیم ماند

دشمن در حوادث اخیر به دنبال 
طراحی انقالب رنگی در ایران بود

صفحه )4(صفحه )4(

غنی سازی  اسالمی  شورای  مجلس  ملی  امنیت  کمیسیون  عضو   
ایران  ایران خواند و گفت: ملت  را حق ملت  اورانیوم  ۶۰درصدی 
برای دستیابی به پیشرفت های هسته ای منتظر غرب نخواهند ماند.

بین المللی  آژانس  حکام  شورای  قطعنامه  درباره  حیدری  شهریار 
به  صهیونیستی  رژیم  ادعاهای  اساس  بر  اخیرا  که  اتمی  انرژی 

تصویب رسید، گفت: آژانس بین المللی انرژی اتمی ....

 دبیر مجمع تشخیص مصلحت نظام گفت: در حوادث اخیر دشمن 
و  شده  فراهم  ایران  در  انقالب  یک  برای  شرایط  می کرد،  خیال 
در  رنگی  انقالب های  در  تجربه سابقش  از  الگوگیری  با  می خواست 
بعضی کشورها، در ایران هم انقالب رنگی به راه بیاندازند که این بار 
نیز با نه بزرگ ملت ایران مواجه شد.  محمدباقر ذوالقدر در یادواره 
شهدای شهر گیان در استان همدان با اشاره به بیان سردار شهید 

قاسم سلیمانی که »برای شهید شدن باید شهید بود«، گفت:....
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97 پروژه ورزشی در استان 
نیمه تمام رها شده است 

 راهکارهایی برای 
ایمنی از آسیب های 

فضای مجازی

با حضور مسئوالن کشوری،

پویش ملی بومرنگ در یاسوج 
برگزار شد

ورزشی  لوازم  تامین  هدف  با  بومرنگ  ملی  پویش 
برای مدارس کم برخوردار کشور روز یکشنبه ششم 
“حسنعلی  شد.  برگزار  یاسوج  در   ۱4۰۱ ماه  آذر 
استان  پرورش  و  آموزش  مدیرکل  عزت خواه”، 
از  این پویش که  بویراحمد در مراسم  کهگیلویه و 
بسیج  همکاری  و  پرورش  و  آموزش  وزارت  سوی 
برگزار  یاسوج  ولی  پوریای  سالن  در  آموزی  دانش 
شد، گفت: در صورتی که وزرش در آموزش و پرورش 
جدی گرفته شود آینده ورزش کشور مترقی و رو 
به رشد خواهد شد. وی افزود: خواستگاه آموزش و 
پرورش تربیتی، آموزش و پرورش است، این ورزش 

مسیر را برای فکر و روح سالم در جامعه مهیا....

اینکه  بیان  با  اسالمی  شورای  مجلس  رئیس 
اسالمی  انقالب  از  دفاع  فقرات  ستون  بسیج 
هر  در  خدا  مخلص  لشکر  این  گفت:  است، 
و  حوادث  طوفان  است  کرده  ثابت  برهه ای 
دشمنی ها علیه انقالب اسالمی کوه مستحکم 

بسیج را ذره ای از جای خود تکان نمی دهد.
 محمدباقر قالیباف در ابتدای جلسه علنی روز 
و  اسالمی  شورای  مجلس  آذر-   ۶ یکشنبه- 
به  ابتدا  در  از دستور خود گفت:  پیش  نطق 
با  فوتبال که  تیم ملی  فنی  و کادر  بازیکنان 
ایران  به  خود  عشق  و  غیرت  اتحاد،  نمایش 
کردند،  روشن  را  ایران  ملت  چشم  عزیز، 
تبریک و خداوند می گویم و برای آنها در ادامه 
بازی ها آرزوی موفقیت دارم و امیدوارم مردم 
بازیکنان  با لطف خدا و همت و تالش  ایران 
به  صعود  بار  اولین  برای  فوتبال،  ملی  تیم 

مرحله بعدی را جشن بگیرند.
تبریک  با  اسالمی  شورای  مجلس  رییس 
فرمان  به  مستضعفان  بسیج  تشکیل  سالروز 
امام خمینی رضوان اهلل تعالی علیه،  حضرت 
انقالب  از  دفاع  فقرات  ستون  بسیج  افزود: 
اسالمی است و این لشکر مخلص خدا در هر 
برهه ای ثابت کرده است که طوفان حوادث و 
دشمنی ها علیه انقالب اسالمی، کوه مستحکم 

بسیج را ذره ای از جای خود تکان نمی دهد.
وی ادامه داد: فداکاری، شهادت و مجروحیت 
جمعی از بسیجیانی که برای حفظ مردم خود 
را در معرض خطر قرار دادند، افتخار دیگری 
بود که در کارنامه زرین بسیج به ثبت رسید و 
مردم هنوز اقدامات مخلصانه و جهادی بسیج 
و سپاه را در چالش های پیش آمده فراموش 
بسیج  شد:  یادآور  مقننه  قوه  رییس  نکردند. 
هر  و  زمانی  مقطع  هر  در  است  کرده  اثبات 
شرایطی ویژه ای که برای مردم پیش می آید، 
می تواند نقطه اتکا و امید مردم برای عبور از 
چالش ها باشد. وی اضافه کرد: زمانی که در 
کرونا نیازمند فوری تجهیزات پزشکی بودیم، 
یا زمانی که فاصله گذاری اجتماعی، معیشت 
مردم محروم را با مشکل مواجه کرده بود، یا 

هنگامی که سیل گسترده ...

مدیرکل ورزش و جوانان کهگیلویه و بویراحمد با اشاره 
به اینکه ۹۷ پروژه ورزشی نیمه تمام در این استان وجود 

دارد، گفت: برای تکمیل این پروژه ها اعتبار نداریم.
پروژه   ۹۷ اکنون  هم  داشت:  اظهار  دهقان  اهلل  عین 
نزدیک  تا  صفر  فیزیکی  پیشرفت  با  تمام  نیمه  ورزشی 
به ۱۰۰ درصد در این استان وجود دارد که در صورت 
تامین اعتبار در کمترین زمان ممکن تکمیل و به بهره 
تکمیل  برای  نیاز  مورد  اعتبار  وی  می رسند.  برداری 
میلیارد   ۱۰۰ از  بیش  را  ورزشی  تمام  نیمه  پروژه های 
رئیس  سفر  متمم  محل  از  افزود:  و  کرد  عنوان  تومان 

جمهور به کهگیلویه و بویراحمد 3۷ میلیارد تومان...

مدیرکل ورزش و جوانان استان خبر داد :
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رئیس دانشگاه علوم پزشکی یاسوج
 خبر داد:

افزایش آمار مسمومیت با 
»متانول« در یاسوج به ۳۶ نفر

نماینده گچساران و باشت در مجلس: 

تعطیلی
 بیمارستان شهید رجایی گچساران
 به صالح وزارت بهداشت نیست

نسخه شفابخش فرهنگ 
بسیجی، تکیه بر مردم است
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2

جاده یاسوج به اقلید) تقاطع تنگ مهریان ( در یاسوج:

سه راهی مرگ
 با 88 معارض 

3

از  اسالمی  شورای  مجلس  تحقیقات  و  آموزش  کمیسیون  رئیس 
و  داد  خبر  کنکور  قانون  اصالح  فوریتی  یک  طرح  کلیات  تصویب 
برگزار  سنجش  سازمان  رسانی  اطالع  طبق   ۱4۰۲ آزمون  گفت: 

می شود.
علیرضا منادی سفیدان در توضیح نشست روز یکشنبه کمیسیون 
به خبرنگاران  فناوری مجلس شورای اسالمی  آموزش، تحقیقات و 
گفت: طرح یک فوریتی الحاق یک ماده به قانون سنجش و پذیرش 
دانشجو در دانشگاه ها و موسسات آموزش عالی کشور در دستور کار 
جلسه امروز کمیسیون قرار گرفت که پس از بررسی کلیات آن به 

تصویب رسید.
این  افزود:  یازدهم  مجلس  تحقیقات  و  آموزش  کمیسیون  رییس 
طرح با حضور نمایندگان شورای عالی انقالب فرهنگی، وزارت علوم، 
وزارت آموزش و پرورش و مرکز پژوهش ها به تصویب رسید و مقرر 

شد جزئیات طرح در جلسات آینده بررسی شود.
نماینده مردم تبریز در مجلس خاطرنشان کرد: عمده تغییرات در 
جزئیات این طرح، مربوط به سال های آینده خواهد بود. البته این 
موضوع نیز به رأی نمایندگان عضو کمیسیون و به جلسات آینده 

بستگی دارد.

کنکور سراسری فقط از دروس تخصصی خواهد بود
عبدالرسول پورعباس رئیس سازمان سنجش  آموزش کشور در این 
باره گفت: در حال حاضر ما با دو مقوله قانون مجلس مصوب ۱3۹۲ 
و اصالحیه آن در سال ۱3۹۵ و از سوی دیگر مصوبه شورای انقالب 
فرهنگی مصوب ۱4۰۰ مواجه هستیم که ابالغ آن در خرداد ۱4۰۱ 

توسط رئیس جمهور انجام و برای ما الزم االجرا شد.
وی تصریح کرد: بر همین مبنا ما مقدمات برگزاری آزمون سراسری 

را در دو نوبت پیش بینی کردیم تا در دی ماه ۱4۰۱ و تیر ماه ۱4۰۲ 
این دو آزمون برگزار شود.

پورعباس با تأکید بر اینکه تمام مباحث مطرح شده در نشست امروز 
کمیسیون آموزش به کنکور سال ۱4۰۲ مربوط نخواهد بود، عنوان 
کرد: بر همین مبنا ما دو آزمون را برگزار و در مرداد ماه نیز پذیرش 
خواهیم داشت، مباحث مطرح شده در نشست امروز کمیسیون برای 
سال های ۱4۰3 به بعد خواهد بود که جنبه های اختالفی باید مورد 

بحث قرار گیرد و به یک جمع بندی کلی رسید.
بر همین  اینکه  یادآوری  با  رئیس سازمان سنجش  آموزش کشور 
مبنا ما اطالع رسانی کافی را در صورت تغییر قانون برای آزمون های 
۱4۰3 به بعد خواهیم داشت، افزود: در حال حاضر داوطلبان باید 
آرامش الزم برای شرکت در آزمون دی ماه که می توان برای آنها 
آزمایشی تلقی شود، داشته باشند و پس از آن نیز برای آزمون تیرماه 

۱4۰۲ آماده شوند.
وی در پاسخ به این سوال که آیا تأثیر معدل در آزمون سراسری به 
صورت قطعی خواهد بود یا تأثیر مثبت، گفت: با توجه به اینکه این 

موضوع مربوط به جزئیات قانون است در این خصوص بحث نشد.
پورعباس تصریح کرد: در قانون مجلس تأثیر قطعی وجود ندارد و 
هنوز تکلیفی در این خصوص که تأثیر معدل قطعی باشد یا تأثیر 
مثبت در این طرح نیز وجود ندارد. ما برای آزمون ۱4۰۲ باید طبق 
مصوبه شورای عالی انقالب فرهنگی عمل کنیم که در آنجا »تأثیر 
قطعی« ذکر شده است. بنابراین اگر مجلس قید خاصی برای آزمون 

۱4۰۲ داشته باشد در نحوه اجرا تغییری ایجاد نخواهد کرد.
وی درباره وجود دروس عمومی در آزمون سراسری ۱4۰۲ نیز گفت: 
قطعا دروس عمومی در کنکور ۱4۰۲ نخواهد بود و آزمون از دورس 

تخصصی برگزار خواهد شد.

رئیس جمهور خدمتگزاری به مردمی که دشمن را در توطئه اخیر 
هم ناکام گذاشتند افتخاری برای دولت دانست و تأکید کرد: دشمن 
انواع توطئه ها را علیه ملت ایران به کار بست اما این ملت از همه 
این توطئه ها سربلند بیرون آمد و امروز به همه عالم اعالم می کند 
که همچنان بر آرمان های بلند انقالب شکوهمند اسالمی مان تأکید 

داریم.
 دکتر سید ابراهیم رئیسی که روز یکشنبه به منظور بازدید از رژه 
یگان های نمونه نیروی دریای ارتش به جاسک سفر کرده بود، پس 
از سان دیدن از این مراسم در اجتماع پرشور مردم شهرستان ضمن 
تقدیر از خدمات ارزشمند نیروهای مسلح به ویژه بسیجیان دالور، 
فعالیت  ارتش،  دریایی  نیروی  و  اسالمی  انقالب  پاسداران  سپاه 
این  مسائل  محوری ترین  از  را  دریا  اقتصاد  و  اقتصادی  و  تجاری 
منطقه عنوان کرد و گفت: در کنار برخی مشکالت زیرساختی نظیر 
احداث جاده و تامین آب شرب روستایی، بحث تجارت و داد و ستد 
و صید و صیادی از مسائل مهم و محوری در زمینه درآمدزایی و 
توجه  آن  به  باید  که  است  منطقه  این  مردم  برای  اشتغال  ایجاد 

جدی داشت.
جبران  دولت  اولویت های  از  یکی  امروز  افزود:  جمهور  رئیس 
مرکز  به  مکران  سواحل  تبدیل  و  منطقه  این  در  عقب ماندگی ها 
و  سیستان  و  هرمزگان  استان  برای  فقط  نه  تجاری  و  اقتصادی 

بلوچستان، بلکه برای سراسر کشور است.
رئیسی با بیان اینکه ظرفیت های این منطقه می تواند این سواحل 
را به نقطه بسیار مهم و راهبردی اقتصادی، تجاری، گردشگری و 
بنا  خدمتگزار  دولت  کرد:  تصریح  کند،  تبدیل  کشور  در  تولیدی 
دارد با کمک شما مردم عزیز، با انگیزه و پرتالش برای آبادانی این 

منطقه تالش کند.
رئیس جمهور صنایع دستی تولید شده به دست بانوان این منطقه 
را از دیگر ظرفیت های مهم اقتصادی جاسک برشمرد و افزود: به 
اطمینان  سرمایه گذاران  و  کارآفرینان  همچنین  و  مسئوالن  همه 
می دهم که جاسک از جمله مناطقی است که سرمایه گذاری در آن 

هم تضمین سرمایه و هم تضمین سود را به همراه دارد.
وی همچنین فرهنگ غنی و صدق و صفای مردم جاسک را ستود 
و تصریح کرد: این منطقه همچنین از جمله مناطقی در کشور است 
که جلوه انسجام ملی و همزیستی شیعه و سنی بوده و مردمان آن 

با فرهنگ و باصفا سال ها در کنار هم به خوبی زندگی کرده اند.
با یادآوری قانون مسئولیت های اجتماعی  ادامه  رئیس جمهور در 
شرکت های بزرگ صنعتی از جمله شرکت ملی نفت، تصریح کرد: 
و  اقتصادی  فعالیت های  کنار  در  باید  منطقه  فعال  شرکت های 
تولیدی حتماً مسئولیت های اجتماعی خود از جمله احداث جاده، 

تأمین آب آشامیدنی و ایجاد مراکز درمانی و آموزشی را در اولویت 
قرار دهند تا ان شاءاهلل بار دیگر که به این منطقه و برای دیدار با 
مردم عزیز جاسک به این شهر ساحلی سفر می کنیم، شاهد مرتفع 

شدن مشکالت آنها باشیم.
رئیسی با بیان اینکه حضور در این منطقه و در اجتماع پرشور مردم 
برای دولت مسئولیت مضاعفی در راستای حل مشکالت  جاسک 
عظیم الشأن  رهبر  تعبیر  به  داشت:  اظهار  است،  کرده  ایجاد  آنها 
انقالب هیچ مشکل غیرقابل حلی در کشور وجود ندارد، اما راه حل 
این مشکالت نه در خارج از مرزها بلکه در دست و بسته به همت 
جوانان، نخبگان و متخصصان کشورمان است، چرا که سلطه گران تا 

به حال از مشکل هیچ کشور و ملتی گره گشایی نکردند.
رئیس جمهور اتکال به خدای متعال و اعتماد به داشته ها را رمز 
موفقیت ملت ایران در مسیر توسعه و پیشرفت عنوان کرد و افزود: 
با اتکا به این دو عنصر امیدبخش، این منطقه و بلکه سراسر کشور 

می تواند شاهد جلوه های پیشرفت و آبادانی باشد.
وی با اشاره به هفته بسیج، مسئوالن را به بهره گیری از روحیه و 
فرهنگ بسیجی برای گره گشایی از مشکالت مردم و پیشبرد امور 
کشور توصیه کرد و گفت: روحیه و فرهنگ بسیجی یعنی کار و 
مردم  از  بدون چشم داشت  و  برای خدا  پرامید  و  پرتالش  فعالیت 
و  داریم همه مدیران  انتظار  و  در جهت گشایش مشکالت کشور 
در جهت حل  فرهنگ  و  روحیه  این  با  در همه سطوح  مسئوالن 

مشکالت مردم قدم بردارند.
از مشکالت  رئیس جمهور تصریح کرد: دولت مردمی گره گشایی 
مردم را وظیفه خود می داند و هیچ منتی بر مردم ندارد و تا زمانی 
که مشکالت مردم این منطقه و دیگر نقاط کشور به طور کامل رفع 

نشده باشد، باز هم به این سفرها ادامه خواهیم داد.
وی با بیان اینکه نوکری و خدمتگزاری برای مردمی که از جان و 
مال و همه چیز خود گذشتند و دشمن را در توطئه اخیر هم ناکام 
گذاشتند افتخاری برای دولت است، تأکید کرد: دشمن در طول 43 
سال گذشته از جنگ تحمیلی و غائله منافقین و ترورهای پی در 
پی در سال های آغازین پیروزی انقالب گرفته تا تحریم و تهدید و 
فتنه های متعدد علیه ملت ایران بکار بست تا این ملت را از مسیری 
که در پیش گرفته پشیمان کند اما ملت بزرگ ایران از همه این 
توطئه ها سربلند بیرون آمد و امروز به عنوان یک ملت پرافتخار در 
دنیا به همه عالم اعالم می دارد که 43 سال تهدید، تحریم، فتنه، 
فشار و جنگ نظامی نتوانست ما را از رسیدن به اهدافمان مأیوس 
اسالمی مان  انقالب شکوهمند  بلند  آرمان های  بر  و همچنان  کند 

تأکید داریم.

رئیس کمیسیون آموزش و تحقیقات مجلس:

آزمون ۱۴۰۲ طبق برنامه سازمان سنجش برگزار می شود
تبدیل سواحل مکران به مرکز اقتصادی و تجاری

 از اولویت های دولت است
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مدیرکل ورزش و جوانان کهگیلویه و بویراحمد:

97 پروژه ورزشی در استان نیمه تمام 
رها شده است 

مدیرکل ورزش و جوانان کهگیلویه و بویراحمد با اشاره به 
اینکه ۹۷ پروژه ورزشی نیمه تمام در این استان وجود دارد، 

گفت: برای تکمیل این پروژه ها اعتبار نداریم.
عین اهلل دهقان اظهار داشت: هم اکنون ۹۷ پروژه ورزشی 
نیمه تمام با پیشرفت فیزیکی صفر تا نزدیک به ۱۰۰ درصد 
در  اعتبار  تامین  صورت  در  که  دارد  وجود  استان  این  در 

کمترین زمان ممکن تکمیل و به بهره برداری می رسند.
تمام  نیمه  پروژه های  تکمیل  برای  نیاز  مورد  اعتبار  وی 
ورزشی را بیش از ۱۰۰ میلیارد تومان عنوان کرد و افزود: 
از محل متمم سفر رئیس جمهور به کهگیلویه و بویراحمد 
3۷ میلیارد تومان برای تکمیل و بهره برداری از پروژه های 

ورزشی نیمه تمام این استان اختصاص یافته است.
دهقان ابراز کرد: این میزان اعتبار با ابالغیه از سوی سازمان 
تمام  نیمه  از طرح های  برداری  بهره  برای  بودجه  و  برنامه 
ورزشی در مناطق مختلف برای تکمیل مجموعه های ورزشی 
شامل استادیوم های ورزشی، چمن مصنوعی، تکمیل سالن ها 

ورزشی و استخرهای نیمه تمام توزیع خواهد شد.
به  تومان  میلیارد   ۷ اعتبار  میزان  این  از  اینکه  بیان  با  وی 
شهرستان گچساران برای تکمیل استخر بانوان و سالن چند 
برنامه  با  داد:   ادامه  می یابد،  اختصاص  آبشیرین  منظوره 
ریزی های انجام شده در دهه فجر امسال ۱۰ طرح ورزشی 
افتتاح می شود. دهقان با اشاره به فعالیت ۱۲ هزار ورزشکار 
سازماندهی شده روستایی در کهگیلویه و بویراحمد، افزود: 
هم اکنون ۲4 هزار ورزشکار سازمان یافته در مناطق مختلف 
این استان فعال بوده که از این میزان ۱۱ هزار نفر معادل 
4۶ درصد بانوان هستند.  مدیرکل ورزش و جوانان کهگیلویه 
و  بزرگ  ورزشی  پروژه های  کرد:  خاطرنشان  بویراحمد  و 
کمبود  دلیل  به  یاسوج  ورزش  هتل  همچون  تاثیرگذاری 
اعتبار روند اجرایی رضایت بخشی ندارند. دهقان با اشاره به 
اینکه بیش از 4۰۱ هیئت ورزشی شهرستانی و 48 هیئت 
روستایی در کهگیلویه و بویراحمد فعال هستند، تصریح کرد: 
برای  اسپانسر،  نبود  دلیل  به  ورزشی  هیئت های  به  کمک 

مجموعه ورزش و جوانان به یک دغدغه تبدیل شده است.

تعطیلی بیمارستان شهید رجایی 
گچساران به صالح وزارت بهداشت نیست

نماینده شهرستان های گچساران و باشت با تاکید بر اینکه 
وزارت  صالح  به  رجایی  شهید  بیمارستان  تعطیلی  مخالف 
بهداشت و درمان نیست، گفت: بازسازی در دستور کار باشد.

سید ناصر حسینی پور اظهار داشت: تعطیلی بیمارستان شهید 
رجایی گچساران به صالح وزارت بهداشت و درمان نیست 
کهگیلویه  پزشکی  علوم  دانشگاه  مسئوالن  است  ضروری  و 
باشند.  مشکالت  رفع  پیگیر  مرکز  با  رایزنی  با  بویراحمد  و 
وی با اشاره به اینکه بیمارستان نرگسی گچساران با عنوان 
احداث  و  گرفت  بودجه  رجایی  شهید  جایگزین  بیمارستان 
بیمارستان  تعطیلی  مردم  نیاز  به  توجه  با  کرد:  عنوان  شد، 
رجایی به صالح نیست و باید بازسازی این بیمارستان و ادامه 
باشد. حسینی پور  امر  با قدرت، در دستور کار متولیان  کار 
رجایی  شهید  بیمارستان  سازی  مقاوم  و  بازسازی  خواستار 
گچساران شد و افزود: بنده آمادگی هرگونه همکاری برای 
پیشگیری از طریق مسئوالن ارشد وزارت بهداشت، درمان و 
آموزش پزشکی را دارم. نماینده شهرستان های گچساران و 
باشت در مجلس شورای اسالمی ادامه داد: طبق برآورده های 
رجایی  شهید  بیمارستان  ساخت  و  بازسازی  برای  اولیه 
است. حسینی پور  نیاز  اعتبار  ریال  میلیارد  هزار  گچساران  
افزود: پیگیر تفکیک ساختار اداری و استقالل دو بیمارستان 
در  و  هستم  همدیگر  از  گچساران  رجایی  شهید  و  نرگسی 
از هیچ کوششی دریغ نمی کنم. وی خاطرنشان  این زمینه 
استان  به  رئیس جمهوری  سفر  اعتبار  متمم  محل  از  کرد: 
بیمارستان  بویراحمد  3۰۰ میلیارد ریال برای  کهگیلویه و 

نرگسی گچساران اختصاص یافته است.

کتاب فرصت های سرمایه گذاری 
کهگیلویه و بویراحمد تهیه شد

بویراحمد  و  کهگیلویه  دارایی  و  اقتصادی  امور  مدیرکل 
سرمایه گذاری  فرصت های  و  ها  توانمندی  کتاب  گفت: 
شریف  طاهر  است.  شده  تهیه  انگلیسی  و  فارسی  زبان  به 
کهگیلویه  در  کتاب  این  چاپ  زودی  به  داشت:  اظهار  پور 
و بویراحمد انجام خواهد گرفت. وی افزود: همچنین نقشه 
راهنمایی سرمایه گذاری در استان هم در دست انجام است 
که این نقشه شامل فرصت ها و توانمندی ها و مزیت های 
سرمایه گذاری استان است. مدیرکل امور اقتصادی و دارایی 
های  فرصت  راهنمای  داشت:  ابراز  بویراحمد  و  کهگیلویه 
سرمایه گذاری استان به زبان های فارسی، عربی و انگلیسی 
است. شریف پور اضافه کرد: این راهنما هنوز نهایی نشده و 

ایراداتی دارد که به زودی از آن رونمایی خواهد شد.
وی عنوان کرد: همچنین مقدمات اولیه کار اطلس سرمایه 
گذاری استان انجام شده است و در آینده نزدیک از آن هم 

با حضور صاحبنظران رونمایی خواهد شد.

مدیرکل راه و شهرسازی استان عنوان کرد:

۱۵۰۰ میلیارد ریال برای تکمیل طرح 
های راه سازی گچساران نیاز است

مدیرکل راه و شهرسازی کهگیلویه و بویراحمد گفت: یکهزارو 
۵۰۰ میلیارد ریال برای تکمیل طرح های توسعه زیر ساخت 

های محورهای مواصالتی شهرستان گچساران نیاز است.
محمد راستا روز یکشنبه در حاشیه بازدید طرح های عمرانی 
گچساران در گفت و گو با خبرنگاران افزود: تکمیل چهار طرح 
بزرگ بهسازی تقاطع شهرک صنعتی،چهاربیشه باباکالن به 
چرام در ۲ قطعه، بهسازی محور بی بی حکیمه رگ سفید و 
جاده کمربندی )قاطع غیر همسطح سراب ننیز و پشه کان( 

در گچساران هم اکنون در دست اجراست.
تکمیل  و  نیاز  مورد  اعتبارات  اختصاص  با  کرد:  بیان  وی 
مواصالتی  های  محور  از  کیلومتر   3۵ از  بیش  ها  طرح  این 

شهرستان توسعه خواهند یافت.
راستا اظهار داشت: ساخت جاده بی بی حکیمه به رگ سفید 
به طول ۱۵ کیلومتر و ۶۰۰متر مربع با پیشرفت فیزیکی ۵۲ 
درصد در حال انجام است و عملیات اجرایی این طرح در سال 

۱3۹۷ آغاز شد.
شهرک  جاده  بهسازی  طرح  اجرایی  عملیات  داد:  ادامه  وی 
شده  آغاز   ۱3۹۵ سال  چرام  به  صنعتی،چهاربیشه،باباکالن 
میانگین  با  کیلومتر   ۱۹ بطول  قطعه   ۲ در  که  طرح  این  و 

پیشرفت فیزیکی ۷4 درصد در دست اجراست.
مدیرکل راه و شهرسازی کهگیلویه و بویراحمد گفت: جاده 
کان(  پشه  و  ننیز  سراب  همسطح  غیر  )قاطع  کمربندی 
شهرستان  این  راهسازی  مهم  های  طرح  دیگر  از  گچساران 
است که به طول هفت کیلومتر با میانگین پیشرفت فیزیکی 

۱۰ درصد در دست اجراست.
راستا ابراز کرد: بیش از ۲۰ دستگاه ماشین آالت راهسازی در 
طرح های حوزه راه و شهرسازی گچساران در حالت فعالیت 

است.
شهرستان گچساران۱۲۰ کیلومتر راه اصلی، ۹۰کیلومتر راه 
فرعی درجه یک، 3۵۰ کیلومتر راه روستایی و 4۵ کیلومتر 

بزرگراه دارد.

رئیس دانشگاه علوم پزشکی یاسوج خبر داد

افزایش آمار مسمومیت با »متانول« 
در یاسوج به ۳۶ نفر

رئیس دانشگاه علوم پزشکی یاسوج از افزایش آمار مسمومیت 
در اثر »متانول« به 3۶ نفر در یاسوج خبر داد.

 محمد غالم نژاد، در تشریح جزئیات این خبر گفت: تا ظهر 
به  متانول  با  مسمومیت  اثر  بر  مرد  و  زن   3۶ روزیکشنبه 

بیمارستان امام سجاد یاسوج مراجعه کردند.
وی اظهارکرد: از این تعداد ۶ نفر خانم و 3۰ نفر آقا بودند که 

تاکنون 3۲ نفر دیالیز شدند.
رئیس دانشگاه علوم پزشکی یاسوج خاطرنشان کرد: از مجموع 
افراد مراجعه کننده یک نفر فوت کرده و دو نفر هم اکنون 
در بخش مراقبت های ویژه تحت درمان هستند که وضعیت 
وخیمی دارند. غالم نژاد بیان کرد: همه امکانات بیمارستان 
را برای نجات و ارائه خدمات به این بیماران بسیج کرده ایم. 
گفتنی است که گیجی، خواب آلودگی، تهوع، استفراغ، درد 
از  )مغز(  مرکزی  اعصاب  دستگاه  تضعیف  و  شکمی، سردرد 
عالئم مسمومیت با متانول  است. مسمومیت با متانول یک 
مصرف  از  پس  ساعت   ۲4 الی   ۶ بین  که  دارد  نهفته  دوره 
متانول  مصرف  میزان  به  بسته  می دهد،  رخ  الکی  مشروبات 
اختالل در کارکرد  باعث  این دوران طول خواهد کشید که 
دوبینی  میدان بینایی،  تغییرات  دید،  تاری  جمله  از  بینایی 
از  اولیه پس  دو ساعت  تا  کامل می شود. طی یک  و کوری 
مصرف مشروبات تقلبی آلوده به متانول، به دلیل وجود اتانول 
عالیم  و  پرحرفی  برافروختگی،  مستی،  عالیم  مشروبات،  در 
گوارشی بروز می کند، این امر سبب می شود بیماران معموال 
دیرتر و به طور شایع پس از ۲4 ساعت و با وضعیت بدتر و 

وخیم تر به بیمارستان مراجعه کنند.

با حضور مسئوالن کشوری،

پویش ملی بومرنگ در یاسوج 
برگزار شد

پویش ملی بومرنگ با هدف تامین لوازم ورزشی برای مدارس 
در   ۱4۰۱ ماه  آذر  ششم  یکشنبه  روز  کشور  برخوردار  کم 
آموزش  مدیرکل  عزت خواه”،  “حسنعلی  شد.  برگزار  یاسوج 
و پرورش استان کهگیلویه و بویراحمد در مراسم این پویش 
که از سوی وزارت آموزش و پرورش و همکاری بسیج دانش 
در  گفت:  شد،  برگزار  یاسوج  ولی  پوریای  سالن  در  آموزی 
شود  گرفته  جدی  پرورش  و  آموزش  در  وزرش  که  صورتی 

آینده ورزش کشور مترقی و رو به رشد خواهد شد.
و  آموزش  تربیتی،  پرورش  و  آموزش  خواستگاه  افزود:  وی 
پرورش است، این ورزش مسیر را برای فکر و روح سالم در 
جامعه مهیا می کند. هر چه به ورزش توجه شود بیمارستانها 
و زندانها کمتر می شوند. ورزش باعث کاهش لغزش جوانان و 
نوجوانان می شود. آیت اهلل سید نصیر حسینی، نماینده ولی 
فقیه در استان کهگیلویه و بویراحمد و امام جمعه یاسوج گفت: 
با تقویت ورزش دانش آموزان می توانیم رشد و شکوفایی را 
در بین آنها ایجاد کنیم. مجتبی باستان، رئیس بسیج دانش 
آموزی کشور در این مراسم ضمن تبریک پیروزی تیم ملی 
در جام جهانی ۲۰۲۲ قطر بر اهمیت ورزش و سالمت دانش 
آموزان تاکید کرد و گفت: در مرحله اول در ۱۵ استان ۹ هزار 
بسته ورزشی را در قالب مشارکت مردمی به مناطق محروم 
و عشایری کشور ارسال شد. وی به ناآرامی های اخیر اشاره 
و اظهارکرد: تمام رسانه های معاند و نیروهای آنان به دنبال 
این بودند که جوانان ما بخصوص دهه هشتادی ها را از مسیر 
کوری  به  اما  کنند.  منحرف  اسالمی  انقالب  اسالمی  و  الهی 
از شرکت کنندگان در راهپیمایی  تا 8۰درصد  دشمنان ۶۰ 
نجفی  معصومه  بودند.   هشتادی ها  دهه  امسال  آبان   ۱3
پازوکی، معاون آموزش ابتدایی وزارت آموزش و پرورش در 
این مراسم به نقش دانش آموزان در تمام صحنه های انقالب 
اسالمی و دفاع مقدس اشاره کرد و گفت: دانش آموزان باید 
سرداران  و  شهدا  سیره  و  فرهنگ  با  مطلوب  نحو  به  بیش 
بزرگی همانند، سردار سلیمانی آشنا شوند. سردار سلیمانی ها 

زمانی که در سن نوجوانی و جوانی بود، حماسه ها آفریدند.

محور  در  مرگ  ساز  که  سالهاست 
تنگ  )تقاطع  اقلید  به  یاسوج  خطرناک 
در  طرح  تکمیل  و  شده  کوک  مهریان( 
دست اجرای مسیر یاد شده به دلیل آنچه 
که کمبود اعتبار و وجود معارض خوانده 
مناسبی  کاری  پیشرفت  می شود،تاکنون 

نداشته است.
جاده یاسوج به اقلید )تقاطع تنگ مهریان( 
به عنوان یک  به سه راهی مرگ  معروف 
ها شاهد  این سال  در  حادثه خیز،  نقطه 
بروز صدها حادثه تلخ و تصادف دلخراش 
در این محور بوده که همواره سوژه رسانه 

ها و دغدغه متولیان امر بوده است.
کنار  در  انسانی  خطای  و  احتیاطی  بی 
ناایمن بودن جاده به عنوان ۲ عامل اصلی 
در بروز سوانح نقش تعیین کننده ای دارند 
از  آسانی  به  نمی توان  دیگر  سوی  از  اما 
برخی کم توجهی ها در سال های گذشته 
در عملیات اجرایی این جاده ملی گذشت.

این طرح ۱3 شهریورماه سال ۹۹ با حضور 
وزیر راه و شهرسازی وقت کلنگ زنی شد 
و قرار بود ۲4 ماهه به بهره برداری برسد 
و از آن زمان تاکنون این محور پیشرفت 
درصد(   ۲4 )حدود  مطلوبی  فیزیکی 
کمبود  آن  عمده  که دالیل  است  نداشته 
سوی  از  محلی  معارضات  و  اعتبارات 

مسئوالن امر اعالم شده است.
اما  پردد  مسیر  این  در  تلخ  حادثه  صدها 
بیش  توجه  ضرورت  از  حکایت  ناایمن 
برای  امر  متولیان  و  مسئوالن  پیش  از 
ساماندهی، رفع نقاط حادثه خیز و تکمیل 

این جاده مهم و میانبر دارد.

جاده یاسوج به اقلید )تقاطع تنگ 
مهریان( پروژه ای با ۸۸ معارض

شرکت  )مدیرعامل  طرح  این  پیمانکار 
دریافت  بدون  گفت:  ایرنا  به  بتن(  توژال 
هیچ پیش پرداختی ، با 44 میلیارد تومان 
به  و  کرده  آغاز  را  کار  خودش  جیب  از 
اما  شد  تعریف  پروژه  و  است  برده  پیش 

پولی وجود ندارد.
مجید جانی پور افزود: پس از ۲ سال مدت 
لیستی  و  است  شده  تمام  قرارداد  زمان 
نفر   88 آن  در  که  شد  تهیه  ها  نقشه  با 

معارض دارد.
وی تاکید کرد: هر پروژه قبل از تحویل به 
پیمانکار باید ۲ فاکتور در آن رعایت شود 
که یکی از آن ها این است که طرح بدون 

معارض به پیمانکار تحویل داده شود.
مرحله  داشت:  ابراز  طرح  این  پیمانکار 
دوم این است که باید 3۰ درصد از مبلغ 
که  واریز شود  کارفرما  به حساب  قرارداد 

این فاکتور نیز انجام نشده است.
مشکل  دلیل  به  داد:  ادامه  پور  جانی 
ماه  چند  پروژه  معارضان  و  مطالبات 
تعطیل بود و خواستند پیمانکار را خلع ید 
کنند که به همین خاطر شرکت نتوانست 

کار را در این مدت ادامه دهد.
ماه  چهار  محور  این  در  کرد:  تاکید  وی 
تاریخ  از  یعنی  شده  کار  هم  سر  پشت 
تا  گذشته  سال  آذرماه  پنجم  و  بیست 
ماه  چهار  مدت  به  سال  همان  اسفندماه 
کار شد و نزدیک هشت هزار متر مکعب 

بتن ریخته شده است.
تن   3۰۰ بر  بالغ  گفت:  طرح  پیمانکار 
آرماتور ریخته شده، هشت هزار متر قالب 
بندی و ۵4 هزار متر مکعب خاکبرداری 
صورت گرفته است و شب و روز اینجا کار 
شده است و کاری که باید یک سال طول 
شده  نیم جمع  و  ماه  یک  در  کشید  می 

است.

طرح تقاطع تنگ مهریان مشکل 
اعتبار دارد

سال  و   ۲ در  که  اعتباری  کل  گفت:  وی 
می  این طرح  زدن  کلنگ  از  که  نیمی  و 
بوده که  تومان  میلیارد  تنها هشت  گذرد 

تحویل پیمانکار شده است .
که  پروژه هایی  داشت:  ابراز  پور  جانی 
نیازمند  می کنند  دریافت  ملی  بودجه 
تالش و پیگیری مسئوالن استانی هستند 
پیگیری  پروژه  این  اهمیت  به  توجه  با  و 

اعتبار ضرورت دارد.
پروژه چون  این  داد:  ادامه  پیمانکار طرح 
بحث ابنیه در دل آن نهفته است و عمده 
هزینه ها و برآوردها بابت برآورد آن است 

و حساسیت خاص خودش را دارد.
وی تاکید کرد: 44 میلیارد تومان میزان 
مطالبات پیمانکار بوده و ۹ ماه است پولی 
با چه  اکنون  و  نشده  دریافت  برای طرح 

توان و سرمایه ای می توان کار کرد.
جانی پور تصریح کرد: از مسئوالن انتظار 
و  طرح  اعتبار  تامین  یکی  که  رود  می 
رفع  معارضین  تا  بشود  همکاری  دیگری 
شوند و در صورت تحقق این موارد، پروژه 
در کمترین زمان اجرا و تحویل داده می 

شود.
حدود  گذشته  سال  افزود:  پیمانکار  این 
8۰ درصد از بودجه مسیر جاده یاسوج به 
اقلید )تقاطع تنگ مهریان( به شیراز داده 
شد و امسال با رایزنی های صورت گرفته 
این  به  درصد  و 4۰  شیراز  به  درصد   ۶۰
هم  مبلغ  این  که  یافته  اختصاص  استان 

هنوز تخصیص نیافته است.
این  اجرای  در  کرد:  بیان  پور  جانی 
به  مشغول  بومی  نیروی  نفر   ۶۰ پروژه، 
کار شده اند و به واسطه همین پروژه نیز 
برای ۱۶۰ مورد از اصناف، درآمدزایی و به 
شده  داده  اقتصادی  رونق  کسب وکارشان 

است.

میزان تخصیص اعتبار به پروژه 
تقاطع تنگ مهریان چقدر بوده؟

و  کهگیلویه  استاندار  عمرانی  معاون 
پروژه های  اعتبار  تخصیص  از  بویراحمد 
خبر  جمهور  رئیس  گذشته  سال  سفر 
تخصیص  با  می رود  انتظار  گفت:  و  داد 
حوزه  در  جدی  تحول  شاهد  اعتبار،  این 

عمرانی استان باشیم.
کیامرث حاجی زاده از اختصاص اعتبار به 
پروژه تقاطع تنگ مهریان خبر داد و ابراز 
داشت: مبلغ ۲۰ میلیارد تومان به مصوبات 

قبلی سفر اضافه شده است.
غیر  در  شود  فعال  باید  پروژه  افزود:  وی 
این صورت ماده 4۶ قانون برای پیمانکار 

اجرا شود.

و  کهگیلویه  استاندار  عمرانی  معاون 
نخستین  برای  کرد:  عنوان  بویراحمد 
عمر  و  شده  ساختارشکنی  استان  در  بار 
پروژه های عمرانی از ۱۵ و ۱۷ سال بسیار 

کاسته شده است.

آخرین اقدامات از عملیات اجرایی 
تقاطع غیر همسطح یاسوج مهریان

کهگیلویه  شهرسازی  و  راه  مدیرکل 
غیر  تقاطع  پروژه  گفت:  بویراحمد  و 
سورمق،  اصلی  جاده   ( مهریان  همسطح 
اقلید - یاسوج (که یکی از نقاط پرترافیک 
در  تصادفات  شاهد  روزانه  و  است  استان 

این مکان هستیم.
غیر  تقاطع  دلیل  همین  به  افزود:  وی 
همسطح پیش بینی شده که تاکنون بیش 

از ۲۰ درصد پیشرفت فیزیکی دارد.
راستا تاکید کرد: این طرح یکی از پروژه 
امید  که  بوده  استان  در  راهسازی  های 
است هر چه سریع تر این محور به بهره 
در  روزانه  تصادفات  آمار  تا  برسد  برداری 
این منطقه کاهش یابد و راه ایمنی برای 

هموطنان ایجاد شود.
و  کهگیلویه  شهرسازی  و  راه  مدیرکل 
معارضات  بیشتر  کرد:  عنوان  بویراحمد 
این طرح هستند  اجرای  محلی مشکالت 
که زمین هایی در این منطقه داشته اند و 
بخش کمی از پرداخت ها به این معارضان 
انجام شده و بخش زیادی از این پرداختی 

ها مانده است.
مشکالت  از  دیگر  یکی  کرد:  بیان  راستا 
که  زیرا  است  اعتبار  کمبود  پروژه  این 
باالست  پروژه  ریالی  مبلغ  و  پروژه  حجم 
و نیاز به تزریق منابع مالی خیلی بیشتری 
دارد.قیمت معارض از لحاط ریالی با خود 

اجرای پروژه برابری می کند.
این محور در سال ۱4۰۱  داد:  ادامه  وی 

حدود 4۷ میلیارد تومان اعتبار دارد.

 )تقاطع غیر هم سطح در تنگ 
مهریان( جاده ای پر اهمیت

ریزی  برنامه  و  مدیریت  سازمان  رئیس 
طرح  خصوص  در  بویراحمد  و  کهگیلویه 
پروژه  همه  است:  معتقد  راهسازی  های 
حرکت  و  فعالند  استان  راهسازی  های 
های خوبی در استان آغاز شده است که 

بسیار تحول آفرین اند.
از  هم  اقلید  به  یاسوج  محور  افزود:  وی 
امسال  و  است  بزرگی  طرحهای  جمله 
در متمم سفر رئیس جمهور ۱۰ میلیارد 

تومان برای آن پیش بینی شده است .
غیر  تقاطع  پروژه  افزود:  نسب  شهابی 
سورمق،  اصلی  جاده   ( مهریان  همسطح 
اقلید - یاسوج (که یکی از نقاط پرترافیک 

استان است.
این طرح ۱3 شهریورماه سال ۹۹ کلنگ 
بهره  به  ماهه   ۲4 بود  قرار  و  شد  زنی 

برداری برسد.
کهگیلویه  در  حادثه خیز  نقاط  از  یکی 
تقاطع  استان  این  مرکز  و  بویراحمد  و 
مهریان  منطقه  در  اقلید  به  یاسوج  محور 
استان های  مناطق گردشگری  ورودی  که 
که  بوده  بویراحمد  و  کهگیلویه  و  فارس 

اجرا  حال  در  به  توجه  با  آن  ساماندهی 
اهمیت  از  -اقلید  یاسوج  محور  بودن 

خاصی برخوردار است.

روزانه شاهد تصادفات در این منطقه 
هستیم

رئیس پلیس راه کهگیلویه و بویراحمد هم 
گفت: این محور یکی از نقاط حادثه خیز 
ضرورت  که  است  استان  شده  شناسایی 
دارد هر چه سریع تر عملیاتی اجرایی این 

محور سرعت بگیرد.
انجام  با  افزود:  پور  ویسی  بهنام  سرهنگ 
یک  ایجاد  جمله  از  مدت  کوتاه  اقدامات 
میدان کوچک در محدوده مذکور و ایجاد 
تصادفات  حجم  از  اندکی  کاه  سرعت 
تصادفات  شاهد  روزانه  اما  شد  کاسته 
بیشمار در این محدوده هستیم که بیشتر 

از نوع خسارتی هستند.
اقلید  به  یاسوج  جاده  کرد:  تاکید  وی 
مهریان(  تنگ  در  سطح  هم  غیر  )تقاطع 
یک محور گردشگری و تفریحی است که 
تاالرها و باغ های زیادی در این محدوده 
می  سبب  عوامل  این  که  دارد  قرار  هم 
شود خودروهای زیادی در این مسیر تردد 

کنند.
بویراحمد  و  کهگیلویه  راه  پلیس  رئیس 
این مسیر  ای  ابراز داشت: همچنین عده 
)شهر  سخت  سی  به  رسیدن  برای  را 
از سوی  و  کنند  انتخاب می  گردشگری( 
دیگر پیست اسکی کاکان هم در نزدیکی 
عوامل  این  دوباره  واقع شده،  منطقه  این 
و  خودروها  حجم  شدن  بیشتر  به  هم 

ترافیک در این محدوده می افزاید.
وی تاکید کرد: بنابراین شاهد حجم زیاد 
سال  ایام  بیشتر  در  تصادفات  و  ها  تردد 
پایان هفته هستیم که  به ویژه تعطیالت 
گره ترافیکی ایجاد و بیشتر روزها قفل می 
شود و همچنین روزانه تصادفات خسارتی 

در این محدوده روی می دهد.
استان  در  خیز  حادثه  نقطه   ۵۵ تاکنون 
در  ها  آن  رفع  که  است  شده  شناسایی 

دستور کار قرار گرفته است.

دولت سیزدهم میراث دار طرح های 
تکمیل نشده راهسازی

است  استانی  تنها  بویراحمد  و  کهگیلویه 
که آزادراه ندارد اما در این چند سال در 
تحول  فرودگاه  و  نقل  و  راه، حمل  بخش 
در  و  است  شده  ایجاد  استان  در  خوبی 
حال حاضر بیش از ۲۰۰ کیلومتر بزرگراه 

در آن وجود دارد.
کهگیلویه و بویراحمد در کریدور شمال به 
جنوب قرار دارد اما سال ها بود که به دلیل 
کوهستانی بودن بخش زیادی از منطقه و 
برای  برابری  گذاری چند  به سرمایه  نیاز 
به  آن  در  راهسازی  عملیات  سازی  جاده 

کندی صورت می گرفت.
در  راهسازی  بزرگ  های  طرح  اینک  هم 
اجراست  بویراحمد در دست  و  کهگیلویه 
و شاهد خدمات برجسته دولت سیزدهم 
پیشرفت  و  اعتبارات  تخصیص  حوزه  در 
فیزیکی طرح هایی هستیم که حتی طول 
می  هم  سال   ۲۹ به  ها  آن  از  یکی  عمر 
رسد. به گفته حاجی زاده معاون عمرانی 
استاندار، رصد و پیگیری مداوم طرحهای 
به  حقیقت  در  را  استان  این   ، عمرانی 
و  همت  و  کرده  تبدیل  سازندگی  کارگاه 
اراده ای در استان به وجود آمده است تا 

پروژه ها به سرانجام برسند.
تنگ  همسطح  غیر  تقاطع  طرح  چنانچه 
تامین  تامین  تر  سریع  چه  هر  مهریان 
تعیین  زمان  در  مردم  کار  نشود  اعتبار 
شده انجام نشده و از لحاظ ریالی به این 
استان و بیت المال ضرر وارد خواهد شد.

این استان با داشتن کمتر از ۱4۰ کیلومتر 
و  توپوگرافی  خاص  شرایط  و  بزرگراه 
خطرناک  های  استان  از  یکی  کوهستانی 
در زمینه سوانح و حوادث رانندگی است.

کیلومتر  هر  هزینه  برآورد  اساس  بر 
بهسازی و آسفالت راه های اصلی در این 
های  استان  برابر  سه  تا  دو  استان حدود 

کویری است.

جاده یاسوج به اقلید) تقاطع تنگ مهریان ( در یاسوج:

سه راهی مرگ با 88 معارض 

بر  پرورش  و  آموزش  وزیر  ابتدایی  آموزش  معاون 
تاکید  آموزی  دانش  مسابقات  و  ها  اجرای جشنواره 
کرد و گفت: رکن اصلی تحول در جامعه معلم است 
که باید به لحاظ آموزشی و تربیتی در مدارس نقش 

خود را به خوبی ایفا کند.
نشست  در  یکشنبه  عصر  پازوکی  نجفی  معصومه 
با  وبویراحمد  کهگیلویه  پرورش  و  آموزش  شورای 
در  مدارس  در  آموزشی  سیاستگذاری  اینکه  بیان 
شرایط کنونی یک ضرورت است تصریح کرد: توجه 
به اهداف سند تحول بنیادین و تربیت دانش آموزان 
مدارس  مدیران  همه  توجه  مورد  باید  ساحتی  تمام 

قرار گیرد.
معاون آموزش ابتدایی وزیر آموزش و پرورش توجه به 

کیفیت آموزشی را از برنامه های مهم وزارت آموزش 
فضای  کنیم  تالش  باید  گفت:  و  دانست  پرورش  و 
تربیتی در مدارس پر رنگ شود تا دانش آموزان به 

لحاظ تربیتی و اعتقادی به خوبی پرورش یابند.
وی با اشاره به اینکه علی رغم همه محدودیتها دولت 
بر  اشراف  با  گفت:  است  وپرورش  آموزش  پشتیبان 
را طوری  استان شرایط  مسائل آموزش وپرورش در 
مدیریت کنید تا شاهد رشد کیفی مسائل تربیتی و 

آموزشی در مدارس باشیم.
نماینده ولی فقیه در استان کهگیلویه و بویراحمد و 
این نشست گفت: رسالت  نیز در  امام جمعه یاسوج 
آموزش وپرورش در رشد و بالندگی و توسعه کشور 

بسیار خطیر است .
باید  اینکه  بیان  با  حسینی  نصیر  سید  اهلل  آیت 
امکانات و تجهیزات الزم برای آموزش مطلوب دانش 
کرونا  شیوع  سال  دو  در  گفت:  گردد  فراهم  آموزان 

ضربات  و  خسران  دچار  آموزش  مجازی  فضای  با  و 
چاره  باید  آن  جبران  برای  که  شد  ناپذیری  جبران 

اندیشی کرد.
وی از معاون وزیر آموزش وپرورش خواست با توسعه 
زیرساختها و برنامه های متنوع فرهنگی ، آموزشی در 
مدارس بستر را برای تربیت اعتقادی و دینی دانش 

آموزان فراهم نمایید.
معاون سیاسی،امنیتی و اجتماعی استاندار کهگیلویه 
وبویراحمد نیز در این نشست گفت: علی رغم خدمات 
کهگیلویه  استان  در  اسالمی  اسالم  نظام  نظیر  بی 
آموزشی،  فضای  بحث  در  متاسفانه  وبویراحمد 
مشکالت و کمبودهای زیادی داریم که نیازمند نگاه 

ویژه مسئوالن آموزش وپرورش است.
آموزش  مدیرکل  از  تقدیر  با  هاشمی  جواد  سید 
در  مدارس  مطلوب  بازگشایی  در  استان  وپرورش 
سال تحصیلی جاری گفت: با ظرفیتها خوب انسانی 

و  آموزشی  زیرساختهای  توسعه  نیازمند  استان  در 
فرهنگی هستیم.

حاجی زاده مشاور مدیرکل دفتر تربیت بدنی وزارت 
خوب  فعالیتهای  از  تقدیر  با  نیز  وپرورش  آموزش 
تکمیل  در  وبویراحمد  کهگیلویه  وپرورش  آموزش 
گفت:  سلیمانی  شهید  طرح  در  ورزشی  های  چمن 
این  مدارس  آموزشی  فضاهای  در  ورزشی  3۵چمن 
استان در حال انجام است که ۲۰ مورد آن به بهره 
برداری  بهره  به  سال  پایان  تا  بقیه  و  رسید  برداری 

خواهد رسید.
مدیرکل آموزش وپرورش استان کهگیلویه وبویراحمد 
نیز در این نشست به موفقیت های آموزش وپرورش 
و  فرهنگیان  گفت:  و  کرد  اشاره  جاری  سال  در 
ها  جشنواره  در  وبویراحمد  کهگیلویه  آموزان  دانش 
ومسابقات ملی خوش درخشیدند و رتبه های خوبی 

کسب کردند.

جشنواره  ها و مسابقات دانش 
آموزی جدی گرفته شود
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متولد فروردین :
 هم اکنون زمان کار کردن و سر و سامان گرفتن از نظر کاری است، 
اما زمانی را هم باید به تفریح کردن اختصاص بدهید. سیاره بهرام در 
پنجمین خانه نشانه شما که خانه تفریح و بازی است قرار دارد. اگرچه 
شما باید با احتیاط کامل برنامه های خود را سازماندهی کنید، ولی 
این نوع مدیریت برنامه فقط زمانی حاصل می شود که شما به تفریح 

و بازی نیز پرداخته باشید.
متولد اردیبهشت : 

برنامه های شما مثل فکرتان پرمشغله هستند، اما خصوصیات شما به 
گونه ای است که از مدیریت زمانی نادرست بیشتر از کنسل شدن قرار 
مالقاتها ناراحت می شوید. شما اکنون فراموشکار شده اید؛ البته فقط 

دست و بالتان تنگ تر شده است. 
متولد خرداد :

 احتماالً امروز از دنده چپ بلند شده اید، اما گذشته را فراموش کنید 
و به حال فکر کنید.دوستان و همکارانتان می خواهند شما را بی گناه 
بدانند اما شما باید با آنها بسازید. می دانید که زندگی کردن در زمان 
حال چقدر مهم است پس بدون اینکه خود را درگیر خاطرات شخصی 

بکنید با زمان و اتفاقاتی که در حال اتفاق می افتند پیش بروید.
متولد تیر : 

پلوتو  و  ماه  که  چرا  دارند،  زیادی  انتظارات  شما  از  دیگران  امروز 
تورهای  در  انگار  حاال  تا  شما  می کنند.  تحریک  را  شما  احساسات 
جادویی مرموز سیر می کردید، ولی حاال وقت این است که درمورد 

کارهایی که پیش رو دارید تصمیم جدی بگیرید. 
متولد مرداد :

 درگیری و ستیز سختی که قبال برای تان بوجود آمده بود اکنون 
که  کنید  احساس  است  ممکن  داد.  خواهد  نشان  را  خود  عواقب 
شخصی درست در مقابل شما کارهای مخفیانه ای انجام می دهد با 
این حال هیچ کس متوجه آن نمی شود و آشکارا چیزی نمی گوید. 
بهترین کاری که می توانید بکنید این است که تا می توانید خوش 

بین باشید حتی اگر احساسات تان مدام در نوسان باشند.
متولد شهریور : 

های  ارتباط  اید،  کرده  آغاز  تازگی  به  که  را  دوستانه ای  ارتباط های 
درستی نیستند و به نتیجه ای که شما مد نظر دارید ختم نمی شود. 
شاید حتی پایان غم انگیزی داشته باشد. طرز درست و صحیح رقتار 
کردن در رابطه با هر موضوعی را سر لوحه خود قرار دهید. تا زمانی 
که از تصمیمی اطمینان صد در صد پیدا نکرده اید در آن مسیر گام 

نگذارید.
متولد مهر : 

اینکه حتی  نیرویی می دهند؛ بدون  توانایی و  به شما  امروز دیگران 
البته این موضوع به  اند!  خودشان بفهمند چه کمکی به شما کرده 
این معنی نیست که آنها کار خاصی می کنند، فقط این را بدانید که 
وقتی که نیاز به کمک داشتید می توانید به آنها تکیه کنید، به خاطر 
اینکه کامال مشخص است که دوستان تان در موقع لزوم حتما یاری 

تان خواهند کرد. 
متولد آبان : 

ممکن است امروز بتوانید مشکلی را در محل کارتان حل کنید و یا 
موقعیتی مناسب برای برتری و موفقیت بوجود بیاورید. همچنین شما 
می دانید که این بخشی از یک نتیجه بزرگتر است که برای زمانی با 
شما خواهد بود و برای این مشکل راه حل آسانی وجود ندارد. نتیجه 
گیری های شما درباره کارتان نگرانی هایی را ایجاد می کنند و دری به 

روی درگیری شدید عاطفی برای شما باز می کند. 
متولد آذر :

 شما واقعا دوست ندارید موقعیتی را مدیریت کنید که خودتان کامال 
در آنجا حضور ندارید. شما امروز هیچ سورپرایزی را نمی خواهید اما 
با یک دید کلی داشتن می توانید حلقه ای را به طرف فردی بیندازید 
که در پشت صحنه کار می کند. با این حال تنها راه حل استفاده از 
قوه خالقیت است نه اینکه بنشینید و به انتظار معجزه باشید. سعی 

کنید همیشه عامل باشید نه معلول!
متولد دی : 

می کنند.  ایجاد  شما  بیکران  نشان  در  کاملی  تضاد  امروز  کامل  ماه 
حتی اگر شما باید به عنوان بخشی از “گروه” باشید مجبور هستید که 
برای آنکه واقعاهستید بایستید. اما در این کار افراط نکنید؛ با خودتان 
صادق باشید بدون اینکه الزم باشد که بعدا ساکت شوید. شما االن 

بین اینکه منعطف باشید یا نه در تردید هستید.
متولد بهمن :

 امروز شما می توانید در یک لحظه خیلی به خودتان مطمئن باشید 
سیر  می برید.  رنج  خود  باالی  نفس  به  اعتماد  از  دیگر  لحظه  در  و 
این  طی  می توانید  شما  اما  نیست،  جالب  اصاًل  روند  این  در  کردن 
را  خودتان  و  بفهمید  خودتان  مهمی درباره  خیلی  چیزهای  مراحل 
بهتر بشناسید. سرزنش کردن و مقصر دانستن دیگران باعث نمی شود 

احساس بهتری پیدا کنید و مطمئناً به آنها هم کمکی نخواهد کرد.
متولد اسفند : 

قرار  آزمایش  مورد  که  است  ممکن  امروز  آرمانی تان  و  عالی  افکار 
گیرند. اگر بخواهید با دیگران درگیر شوید، فکر نکنید که هیچ کاری 
را درست انجام نداده اید. این ممکن است به خاطر این باشد که شما 
تصمیمات تان را فقط و فقط براساس ارزش های خودتان می گیرید و 

کاری به این ندارید که در جهان واقعی چه خبر است.

۳
فال روز 

رییس مرکز ملی اقلیم و مدیریت بحران خشکسالی 
با ارائه گزارشی از میزان دما و بارش از ابتدای پاییز تا 
کنون با بیان اینکه زمستان سردی نخواهیم داشت، 
اظهار کرد: با تداوم کم بارشی در ماه های پیش رو با 
مشکل تامین آب برای بخش های جنوبی رشته کوه 
البرز مواجه خواهیم شد. احد وظیفه، درباره میزان 
بارندگی طی فصل پاییز اظهار کرد: از ابتدای پاییز 
تاکنون حدود ۲۵.۱ میلیمتر بارندگی در کشور اتفاق 
افتاد، در صورتی که میانگین بارش ها طی بلندمدت 
میزان  این  و  بود  میلیمتر   3۱ زمانی  بازه  این  در 
نشانگرکاهش حدود ۲۰ درصدی بارندگی ها نسبت 
استان های  بلندمدت است. وی همچنین درباره  به 
پربارش گفت: استان هایی همچون خراسان رضوی، 

و  کهگیلویه  فارس،  خوزستان،  شمالی،  خراسان 
اصفهان، حوزه مرکزی و  و  یزد  لرستان،  بویراحمد، 
مناسبی  بارندگی های  و  شرایط  کشور  غرب  جنوب 
را تجربه کرده اند اما در شمال غرب، تاحدودی غرب 
و جنوب شرق کشور به ویژه بخش مرکزی ایران از 
جمله تهران، البرز، قزوین و سمنان بارش ها به شدت 
زیر حد نرمال بوده است. وی درباره میانگین دمای 
از  کشور  دمای  گفت:  پاییز  فصل  ابتدای  از  کشور 
بود.  نرمال  از  تاکنون یک درجه بیش  پاییز  ابتدای 
گرم  پاییزی  گذشته  ماه  دو  طی  ایران  کلی  به طور 
است.  کرده  تجربه  نرمال  از  کمتر  بارش هایی  و 
رییس مرکز ملی اقلیم و مدیریت بحران خشکسالی 
این  طی  گفت:  جاری  هفته  بارندگی های  درباره 
هفته بارش هایی در حد نرمال و حتی بیش از حد 
نرمال در شمال غرب و سواحل شمال و شمال غرب 
کشور از جمله استان های اردبیل، گیالن، مازندران، 
کردستان،  تا حدودی  خراسان شمالی،  و  گلستان 

همچنین  شرقی  آذربایجان  غربی،  آذربایجان 
اینکه  بر  تاکید  با  وی  می شود.  پیش بینی  زنجان 
و  می شود  آغاز  جاری  هفته  اواسط  از  بارش ها  این 
کرد:  اظهار  دارد،  ادامه  نیز  آینده  هفته  اواسط  تا 
ایجاد می کنند  بارش ها شرایط خوبی  اینکه  باوجود 
همچون  کشور  جنوبی  بخش های  در  همچنان  اما 
بوشهر، فارس،سیستان و بلوچستان، کرمان، اصفهان 
همچنین خراسان رضوی و خراسان جنوبی بارش ها 
از  واقع  در  می شود.  پیش بینی  نرمال  حد  از  کمتر 
بخش جنوبی تا شرقی کشور و همچنین از جنوب 
غرب تا شمال شرق بارش هایی کمتر از حد نرمال 
و بخش های شمال و شمال غرب کشور بارش هایی 
کرد.  تجربه خواهند  را  نرمال  از حد  بیش  و  نرمال 
بارندگی های  می رود  انتظار  اینکه  بیان  با  وظیفه 
طی هفته آینده وضعیت بهتری پیدا کنند، گفت: با 
توجه به خروجی مدل های عددی، در فصل زمستان 
وضعیت بارش ها در شرایط نرمال و در ارتفاعات البرز 

با گرایش به کمتر از حد نرمال پیش بینی می شود و 
در جنوب غرب کشور همچون استان های خوزستان، 
بوشهر، لرستان، چهار محال و بختیاری، کهگیلویه 
و بویر احمد، غرب اصفهان و ایالم می توان وضعیت 
بهتری را نسبت به سال گذشته متصور بود چرا که 
اما   بودند  کم بارش  خیلی  مناطق  این  گذشته  سال 
در زمستان سال جاری بارش های بهتری برای این 
مناطق پیش بینی می شود. وی ادامه داد: بر اساس 
خروجی مدل ها برای برخی مناطق همچون جنوب 
شرق کشور، دامنه های البرز همچون تهران، قزوین، 
سمنان، خراسان رضوی و زنجان بارندگی های کمتر 
کم بارشی  این  می شود.  پیش بینی  نرمال  حد  از 
بخش های جنوبی رشته  کوه البرز به ویژه جنوب البرز 
را با مشکل تامین آب مواجه می کند. پیش بینی ها 
برای این منطقه اصال خوشبینانه نیست. هرچند که 
نمی توان به صورت صد در صد گفت که کم بارش 

خواهد بود.

7| روزنامه جوان |  شماره 4780 سه  شنبه 17 فروردین 1395 | 26  جمادی الثانی  1437 |

88498481پایداري

جدول

پاسخ جدول شماره 4779

طراح:علیرضا سجادی فر       شماره 4780

  
 1 2 3 4 5 6 7 8 9 101112131415
1             
2         
3         
4          
5           
6        

7           
8          
9         
10            
11           
12          
13            
14           
15          

 
 
 

از باال به پايين
 1- ضمير بي حضور – تبديل كننده پول به ارز – شهر زادگاه اقبال الهوري   2- از گربه سانان – اپراي كوچك 
– حرص و طمع – شيمي كربن  3- بين پيچ و مهره  - از خلفاي اموي– كارشناس ساختمان  LCD -4 لمسي 
"– در س��وار كاري همتا ندارد  5- حرف نفي عرب –خوش اندام – خاك كوزه گري – اكنون پيش روي شماس��ت

  6- يار كليد – بوي خوش – موضوع و مبحث – پارچه پشمي ضخيم  7- گلخن حمام – منقار كوتاه – پوشش 
ستوران   8- بيماري خاموش و خطرناكي كه زنان بيشتر از مردان به آن مبتال مي شوند  9- مكيدن – خاموش 
فرنگي – شلوار جين – گل اين گياه سرفه هاي خشك را درمان مي كند  10- آسمان – نمازي كه فقط بر پيامبر 
واجب بود – شاه مغولي – خالص  11- خاكستر – عنصر ش��يميايي – فرمانبردار- بخار دهان  12- رود بزرگ 
چين – ساعت قديمي  13- اجبار كردن – گنجينه – مشهور  14- خانه – حرف دهن كجي – بلوا – پدر آذري 

 15- هماهنگ ويكجور – درازترين شب سال - تاكسي پرظرفيت

از راست به چپ
 1- ش��اعري كه زبان پارس��ي را زنده كرد   2- كلرا – بيماري گياهان – س��بزي پيچ پيچ – عمارت حكومتي 
 3- شهرباران – ضربه اي در تنيس – دزد ناشي به آن مي زند  4- مسير – از دستگاه هاي موسيقي ايراني – دارو 
 5- عالمت مفعول – زيرا – پاپوش – مهم ترين ش��عبه نژاد زرد  6- اس��لحه اي در شمش��ير بازي – گدايي – 
 وسط – آب منجمد  7- موكت – خاندان – جزم انديش  8- درخت مو – ترتيب دادن و آراستن – گاز تنفسي 
 9- محبت – تن پوش مردان��ه – دوره اول س��ربازي  10- حرف انتخ��اب – ناپايدار – چ��وب تراش – ترس 
 11- آزمون ناتمام – نهي از جستن – سالح عقرب – ما نگوييم. . . و ميل به ناحق نكنيم  12- دندان فيل – واحد 
شمارش مو – انگور  13- نخست وزير انگليس – بدبو – شهر شيشه گران آلمان  14- دوستي – روي كردن بخت 

و اقبال – الماس شب – دستاويز   15- از ورزش هاي انفرادي
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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

گزارش

گزارش »جوان« از جمع آوري خودجوش تصاوير شهدا
 توسط نيروهاي جوان دژ 

سخت است ميراثدار يك شهيد باشي!

ظهر است و س��ايه خنك داخل آسايشگاه در 
تضاد با گرماي محوطه بيروني به دل مي نشيند. 
محيط آسايش��گاه توضيح خاصي ندارد، جز 
اينكه سربازي رفته ها كمي به ذهن شان فشار 
بياورند و تخت سربازي هاي سه طبقه اي را به 
ياد بياورند كه در رديف هاي چند تايي، مرتب و 
منظم كنار هم چيده شده اند. در اين آسايشگاه 
همه چيز روال عادي دارد، جز بنر نسبتاً بزرگي 
كه تصاوير پرسنلي 117 شهيد رويش ديده 
مي شود و قس��مت بااليي  اش نيز نوشته شده 

»شهداي پادگان دژ«.
از سروان محسن اعتبار مي پرسم: چند سال 
است كه در اين پادگان هستي، چطور شد به 

فكر جمع كردن تصاوير شهداي دژ افتادي؟
»من هفت سال اس��ت كه در همين پادگان 
خدم��ت مي كن��م. اه��ل بهبهان��م و دايي ام 
علي اصغر عابدن��ژاد دوران دف��اع مقدس به 

ش��هادت رس��يد. قبل از اينكه 
مأمور به دژ بشوم، س��ال 81 و 
در دوره دانش��گاه افس��ري به 
اين پادگان آم��ده بوديم. همان 
زمان حماسه آفريني رزمندگان 
گردان 151 دژ در مقابله با هجوم 
اوليه دش��من به مرز شلمچه و 
خرمشهر را شنيدم و مهر شهداي 
اين پادگان به دلم افتاد. بعدها كه 
خودم هم نظامي اينجا ش��دم، 
خيلي وقت ها با بچه ها در مورد 
ش��هداي دژ ح��رف مي زديم و 
گاهي نام برخ��ي را كه بلد هم 

بوديم به مرور فرام��وش مي كرديم. بنابراين 
با س��رگروهبان گروهاني كه مس��ئوليتش را 
برعهده دارم تصميم گرفتيم براي ماندگاري 
نام و ياد شهداي پادگان دژ، تصاوير و اطالعات 

اين شهدا را جمع آوري كنيم.«
از روزي ك��ه س��روان اعتب��ار و همقطارانش 
به فكر جم��ع آوري تصاوير ش��هدا مي افتند، 
رايزني هايي را با فرمانده تيپ 192 كه پادگان 
دژ زير مجموعه اش اس��ت انج��ام مي دهند و 
حتي به ستاد فرماندهي لشكر92 زرهي اهواز 
مي روند و از فرمانده لشكر مدد مي گيرند. نهايتاً 
با مرور آرش��يوهاي قديمي بايگاني پادگان و 
رايزني هايي كه انج��ام مي دهند، مي توانند از 
مجموع 300 شهيد پادگان دژ، تصاوير 117 

شهيد را جمع آوري كنند. 
اعتبار مي گويد: ان شاءاهلل قصد داريم تصاوير و 
اطالعات همه 300 شهيد را جمع آوري كنيم. 
با وجود گذش��ت زمان، كار راحتي نيس��ت. 
اطالعات همين 117 شهيد را طي يك سال 
جمع كرديم. س��وم خرداد 94 به مناس��بت 
سالروز آزادسازي خرمشهر تصاوير شهدا را در 
پوستر كوچكي چاپ كرديم و داخل خرمشهر 
منتشر كرديم. خيلي از مردم و خصوصاً جوانان 
يا اطالعاتي از ش��هداي دژ نداشتند يا اينكه 
براي ش��ان جالب بود تصوير 117 شهيد اين 

پادگان را در يك مجموعه ببينند. 

حين صحبت ه��اي اعتبار با هم كن��ار بنرها 
مي رويم. رنگ و روي برخي از عكس ها چندان 
تعريفي ندارد. مشخص است كه تعدادي از اين 
شهدا، جز همين عكس هاي پرسنلي، تصوير 
بهتري ندارند. بيش��تر آنها ش��هداي روزهاي 
اول جنگ هس��تند و تجربه نش��ان مي دهد 
هرچه قدمت شهادت رزمنده اي بيشتر باشد، 

جمع آوري اطالعاتش نيز سخت تر است. 
اعتب��ار مي گويد با م��وزه جنگ خرمش��هر 
هماهنگ كرده اند تا اطالعات نسبتاً مفصل تر 
اين شهدا را كنار تصاوير شان در يك كتابچه  
چاپ و منتشر سازند. اين كار در ماندگاري نام و 
ياد شهدا و همچنين امكان انتقال آبرومندانه تر 
مشخصات شان به زائران راهيان نور در سراسر 
كش��ور كمك مي كند. اعتبار ح��رف جالبي 
هم مي زند كه به دل مي نش��يند. او مي گويد: 
البه الي اين 117 تصوير، عكس سروان شهيد 

زارعيان وجود دارد كه مثل من فرمانده يكي 
از گروهان هاي گردان 151 مستقر در دژ بود. 
او بچه ش��يراز بود و هر وقت به تصويرش نگاه 
مي كنم، دچار احساس عجيبي مي شوم. هر 
دوي ما فرمانده يكي از گروهان هاي دژ هستيم. 
احساس عجيبي است كه ميراثدار يك شهيد 
باشي. حتم دارم خيلي از سربازهاي پادگان هم 
با ديدن تصاوير سربازان داخل اين بنر، چنين 
همذات پنداري هايي را دارند. براي همين است 
كه بنر شهدا را داخل آسايشگاه سربازان نصب 
كرده ايم.  چهره سروان ش��هيد زارعي خيلي 
شبيه سروان اعتبار نيست اما لباس رزم شان 
يكي اس��ت و البته راه ش��ان در دفاع از كشور 
اسالمي مان. صحبت هايم كه با اعتبار به پايان 
مي رسد نگاهي به تصوير و اسامي 117 ستاره 
درخشان اما مظلوم روي بنر مي اندازم. شهدايي 
كه شايد خيلي از آنها حاال از يادمان رفته باشند 
اما دشمن يادش نرفته كه ايستادگي قهرمانانه 
اين مردان بي ادعا، چه باليي بر سرشان آورد و 
رؤياي فتح يك روزه خرمشهر توسط صداميان 

را به چه كابوس مهلكي تبديل كرد. 
»س��رباز وظيفه ش��هيد ولي رحمان��ي زاده، 
سرباز وظيفه شهيد ابراهيم زرگرزاد، ستوان 
دوم محمدرضا اسماعيلي، سروان اسماعيل 
زارعيان، س��توان...« ياد و نام تمامي شهداي 

ايران اسالمي گرامي باد. 

  عليرضا محمدي
 همراه کاروان رس�انه اي ني�روي زميني ارتش به پادگان دژ خرمش�هر رفت�ه بوديم که 
به طور اتفاقي با مس�ئول جوان پادگان س�روان محس�ن اعتبار آشنا ش�دم. در گفت و 
شنود دوستانه اي که با س�روان داشتم متوجه ش�دم او و يكي از همقطارانش به صورت 
خودج�وش تصاوير ش�هداي پ�ادگان دژ را جم�ع آوري کرده ان�د. برايم جال�ب بود که 
اعتبار به عنوان يكي از جوانان نس�ل بعد از جنگ،  تنها به وظيف�ه نظامي اش در پادگان 
اکتفا نك�رده و به قصد مان�دگاري نام ش�هدا،  تصاويرش�ان را جمع آوري کرده اس�ت. 
دانس�تن اين موضوع ما را ب�ه گفت وگو با س�روان و ديدار از بنر ش�هدا در آسايش�گاه 
س�ربازان کش�اند. گزارش اين ديدار مختصر و گفت وگوي کوتاه م�ان را پيش رو داريد.  از س�ختي هاي زندگ�ي ب�ا ي�ک نظام�ي واهم�ه 

نداشتيد؟
من هميشه از خدا مي خواستم كسي را وارد زندگي من كند 
كه از هر جهت كاملم كند و باعث بش��ود كه به خداي خودم 
نزديك تر شوم. خيلي دوست داشتم همسرم يك نظامي باشد. 
تا اينكه آقامجتبي وارد زندگي ام شد. از صحبت هايي كه در 
مراسم خواستگاري از ايشان شنيدم، متوجه شدم كه چقدر 
ايمان و توكلشان باال است. او براي من از شرايط سخت شغلي 
خودش گفت. آن زمان بحث لبنان مط��رح بود. مجتبي در 
همان صحبت هاي ابتدايي از سختي زندگي با يك فرد نظامي 
برايم گفت. او از مسيري كه در پيش رو داشتيم صحبت كرد. 
از مأموريت هايي كه در پيش خواهد داشت. من هم با توكل به 

خدا به ايشان جواب مثبت دادم. 
اصاًل به اين فكر مي کرديد که روزي همس�رتان به 

شهادت برسد؟
نه، فكرش را نكرده بودم. با خودم مي گفتم در اين دوره زمانه كه 
ما جنگي نداريم، پس شهادت هم نيست. اما مجتبي همواره به 
اين مسئله توجه داشت و مي گفت اگر من شهيد شدم شما چه 
كنيد. من هم هميشه سر نمازهايم مي گفتم مجتبي قبل از من 
از دنيا نرود. به خودم مي گفتم مجتبي لياقت شهادت دارد اما 
نه در اين سن و سال كم. مجتبي هنوز 30 سالش نشده بود كه 

شهادت را از آن خودش كرد. 
اولين زمزمه هايش براي رفتن به سوريه از چه زماني 

مطرح شد، واکنش شما چه بود؟
پيش از اينكه مجتبي عازم شود، از رفتن دوستان و بسيجيان 
براي دفاع از حرم مي گفت. مجتبي مي گفت بچه ها داوطلبانه 
راهي مي ش��وند. البه الي حرف  هاي��ش از رفتن خودش هم 
صحبت مي كرد. اما من جدي نمي گرفتم. وقتي فهميدم كه 
اعزام ايشان جدي اس��ت خيلي دلهره گرفتم و نگران شدم. 
اولش مخالفت كردم. اما چون مي دانس��تم داوطلبانه است 
تصميم گرفتم تمام تالش خودم را انجام بدهم كه او نرود. پيش 
خودم مي گفتم مجتبي را راضي مي كنم كه نرود، اما بر عكس 
شد و او من را راضي كرد كه برود. مي گفت من مي خواهم تو 
راضي باشي تا من با خيالي آسوده بروم. گفتم داوطلبانه است، 
اجباري كه در كار نيست چرا مي روي. گفت كه اگر من نروم 
شرمنده خانم حضرت زينب)س( مي شوم، تو دوست داري 
من شرمنده شوم. وقتي اين را مي گفت ديگر حرفي نمي ماند. 
عاقبت گفتم كه تو را به حضرت زينب)س( مي سپارم برو. اما تو 

را به خدا مراقب خودت باش. 
پس به اين ترتيب راهي شد؟

بله، زماني كه ايش��ان مي خواس��تند بروند به من گفتند كه 
احتمال دارد دو هفته ديگر برگردم. تا حدودي خيالم راحت 
ش��د كه مجتبي زود بازمي گردد. دو روز بعد از رفتنش با من 
تماس گرفت و گفت كه كارش��ان اينجا كمي طول مي كشد 
و شايد تا دو ماه ديگر نتوانند بر گردند. من خيلي نگران شدم 
و ديگر نتوانستم خودم را كنترل كنم و اشك هايم جاري شد. 
مجتبي هر روز يك ب��ار با من تم��اس مي گرفت و مي گفت 
خيالت راحت باشد جاي من امن است. هيچ مشكلي نيست. 
تا اينكه خبر شهادت سردار همداني را آوردند. شهادت سردار 
همداني باعث نگراني بيشتر من شد و هر لحظه منتظر تماس 

مجتبي بودم. 
با اين همه عالقه اي که بين تان بود، اتفاقات آخرين 

لحظه ديدارتان بايد شنيدني باشد؟
دوشنبه 14مهرماه 1394 ساعت هش��ت ونيم شب بود. به 
مجتبي تلفن زدند و گفتند كه سريع آماده شود و خودش را 
به پادگان انصارالحسين )ع( برساند. كوله پشتي اش را آوردم 
همان كوله اي كه هميش��ه در مأموريت ها با خودش مي برد. 
زماني كه وسايل مجتبي را آماده مي كردم اشك مي ريختم. 
مجتبي هم اشك در چشمانش حلقه بسته بود. اما خودش را 

خيلي كنترل كرد كه پيش من و دخترمان ريحانه اشك هايش 
جاري نشود. مجتبي ريحانه را در آغوش گرفت و بوسه باران 
كرد. انگار خودش هم مي دانس��ت اين رفتن ديگر بازگشتي 
ندارد. انگار مي دانست آخرين باري است كه ريحانه را مي بوسد 
و مي بويد. بعد به من گفت: نس��رين جان! جان ش��ما و جان 
ريحانه ام. مجتبي به من گفت اگر زماني براي من اتفاقي افتاد، 
شما به ياد مصيبت حضرت زينب)س( بيفت و از ايشان كمك 
بخواه. بعد گفت: من به نداي رهبرم لبيك مي گويم. از پله كه 
پايين مي رفت، ايستاد و دستانش را براي هميشه براي ما تكان 

داد و رفت. مجتبي بعد از 11 روز در 25 مهرماه در شهر حلب 
سوريه با اصابت تركش زير چشم و سرش به شهادت رسيد. 
چطور از شهادت همسفر زندگي تان مطلع شديد؟

شب ششم ماه محرم بود. من و خواهر شوهرم براي شركت در 
مراسم عزاداري امام حسين)ع( رفته بوديم حسينيه. تازه وارد 
هيئت شده بوديم كه برادر آقا مجتبي، من و خواهرشان را صدا 
كردند كه برويم خانه. با ديدن چهره برادر شوهرم متوجه شدم 
كه اتفاقي افتاده است. با اين حال سؤالي نكردم و شروع كردم 
به فرستادن صلوات. نزديكي هاي خانه با ديدن جمعيتي كه 
نزديك خانه بودند، بهتم زد. نمي خواستم باور كنم كه براي 
همسرم اتفاقي افتاده است. لحظات سخت و نفس گيري بود. 
گيج شده بودم. فقط مي گفتم اشتباه شده، مجتبي زنده است. 
او به من قول داده كه بر مي گردد. وقتي شهادتش را باور كردم، 
در نبودن هاي مجتبي بسيار اش��ك ريختم و گريه كردم. اما 
مدتي بعد به خود آمدم كه او خودش راهش را انتخاب كرده 
بود. پس چه س��عادتي از اين باالتر. ي��اد حرف هاي مجتبي 
كه مي افتادم آرام تر مي ش��دم. مجتبي سفارش كرده بود اگر 
اتفاقي براي من افتاد حضرت زين��ب )س( را ياد كن و به ياد 
مصيبت ايشان بيفت. من هم از بي بي مدد گرفتم. از حضرت 
رقيه)س( مي خواستم كه به رقيه )ريحانه( سه ساله من هم 

صبر و تحمل بدهد. 
بعد از شهادت همسرتان چه مي کنيد؟

بعد از شهادت مجتبي آمده ام به خانه اي كه پر است از خاطرات 
خوب و شيرين با بهترين همسفر زندگي ام. من و ريحانه مدتي 
از خانه دور بوديم و اين روزها در خانه خودمان كنار هم زندگي 
مي كنيم. در خانه خودمان آرامش بيشتري داريم. چون خانه پر 
است از خاطرات مجتبي. من و دخترم، مجتبي را در كنار خود 
حس مي كنيم. او همواره در كنار ما حضور دارد. به حق گفته اند 

كه شهدا زنده اند. 
دخترتان بهانه بابا را نمي گيرد؟

چرا اتفاقاً ريحانه خيلي دلتنگ پدرش مي شود. سر سفره غذا يا 
موقع خواب همه اش پدر را ياد مي كند و بهانه او را مي گيرد. از 
خاطرات پدرش براي من مي گويد. لباس هاي شيك خودش 
را مي پوشد و مي رود به عكس پدرش نگاه مي كند و مي گويد 
بابا من خوشگل ش��دم؟ مجتبي در وصيتنامه اش خطاب به 
ريحانه نوشته است: به دخترگلم ريحانه بگو كه خيلي دوستش 
داشته و دارم اما دفاع از حرم حضرت زينب)س( و دردانه امام 
حسين )ع( واجب تر بود. مجتبي خيلي دوست داشت كه ريحانه 
حافظ قرآن شود. براي همين من تمام تالش خودم را مي كنم 
كه مجتبي را به آرزويش برسانم. تالش مي كنم كه تنها يادگار 

همسرم، زينبي تربيت شده و پرورش يابد. 
کمي هم از ويژگي هاي شهيدتان بگوييد. 

از بهترين خصوصيات مجتبي احترام زي��ادي بود كه به پدر 
و مادرش مي گذاش��ت. مجتبي و پدرش مثل دو تا دوس��ت 
بودند. خيلي با هم صميمي بودند. مجتبي هر كاري از دستش 

برمي آمد انجام مي داد تا والدينش را خوشحال كند. 
بسيار مهربان، خوشرو و خوش اخالق بود. با ريحانه سه ساله 
همبازي مي ش��د. دخترم اين روزها كه همبازي اش نيست، 
دائم بهانه مي گيرد. وقتي مجتبي س��ر كار بود، ريحانه از من 
مي پرسيد كه بابا كي مي آيد. من سرگرمش مي كردم تا مجتبي 
از راه برسد. حاال كه ديگر او هيچ وقت برنمي گردد. مجتبي اهل 
صله رحم هم بود. همواره لبخند به لب داشت. بسيار اصرار به 
انجام امر به معروف و نهي از منكر داشت. هرگز در هيچ شرايطي 
امر به معروف را ترك نمي كرد. با زب��ان مهربانانه و صميمي 
همواره جوانان و نوجوانان را ارش��اد مي كرد. بسيار هم روي 
حجاب زنان حساس بود. مجتبي ارادت خاصي به ابا عبداهلل 
الحسين)ع( داشت. ارادتي كه او را با خودش تا قتلگاه كربالئيان 

رساند و از او رزمنده اي شهيد ساخت. 
به عنوان يک همسر شهيد چه انتظاري از مسئوالن 

داريد، حرف دل تان چيست؟
من انتظاري از مسئوالن ندارم فقط از آنها مي خواهم كه در هر 
كاري خون شهدا را مد نظر داشته باشند. اميدوارم همگي خوب 
بدانيم اين امنيتي كه امروز در آن هس��تيم مرهون و مديون 
شهداي انقالب و دفاع مقدس و شهداي مدافع حرم هستيم 
كه با خون خودشان نهال انقالب را آبياري كردند و سي و چند 

سال اجازه تعدي و تجاوز را به دشمنان ندادند. 
مجتبي خيلي به شهدا ارادت داشت و در مراسم و يادواره هاي 
شهدا شركت فعال داشت. همين يك سال پيش مجتبي در 
مأموريتي 9 روزه بود كه قرار شد در همدان يادواره شهدا برگزار 
ش��ود. بالفاصله بعد از اينكه از مأموريت بازگشت، به كمك 
دوس��تانش رفت تا يادواره را برگزار كنند. وقتي بحث شهدا 
پيش مي آمد شبانه روز فعاليت كرد و خستگي را نمي فهميد 
و به قولي خستگي ناپذير مي ش��د. او از كار كردن براي شهدا 
لذت مي برد. يك بار به مجتبي گله كردم كه ما هم هستيم. به 
محض رسيدن، رفتيد سراغ يادواره! اصالً در خانه حضور نداريد. 
مجتبي خنديد و گفت شرمنده ام، به خاطر شهدا تحمل كن. 
بعد گفت شهدا بيشتر از اينها گردن ما حق دارند. اگر اعتراض 
كني اجرت از بين مي رود خانمم. حاال وقتي آن روزها را مرور 
مي كنم و به ياد حرف هاي مجتبي مي افتم با خودم مي گويم 
مجتبي مزد همه زحمت و جهاد و اخالصش را از شهدا گرفت. 

شهدا مزد مجاهدت همسرم را به خوبي دادند. 

گفت وگوي »جوان« با نسرين کرمي همسر شهيد مدافع حرم مجتبي کرمي

دل کندن از ریحانه برای دفاع از حرم رقیه 

ريحانه خيلي دلتنگ پدرش مي شود. سر سفره 
غذا يا موقع خواب همه اش پ�در را ياد مي کند و 
بهانه او را مي گيرد. از خاط�رات پدرش براي من 
مي گويد. لباس هاي ش�يک خودش را مي پوشد 
و مي رود به عكس پدرش نگاه مي کند و مي گويد 
بابا من خوشگل شدم؟ مجتبي در وصيتنامه اش 
خطاب به ريحانه نوش�ته اس�ت: ب�ه دخترگلم 
ريحان�ه بگو که خيلي دوس�تش داش�ته و دارم

  صغري خيل فرهنگ
 ش�هيد مجتبي کرمي از مدافعان حرم بود که همزمان با اي�ام عزاي ابا عبداهلل 
الحسين )ع( در سوم محرم سال 94 به شهادت رسيد. کرمي تنها چند روز بعد از 
فرمانده و مراد خود سردار شهيد حاج حسين همداني رخت شهادت پوشيد. هم 
او که خانواده اش در نامه اي خطاب به امام خامنه اي نوشتند: »اکنون که امانت هاي 
گرانقدر پيامبر )ص( اهل بيت عصمت و طهارت با خون بايد پاسداري شوند پا در 

رکابت آماده ايم. اذن ميدان بده. ما هم برايت مجتبايي ديگر خواهيم ساخت« 
آنچه در پي مي آيد روايتي اس�ت خواندني از زندگي تا شهادت مجتبي کرمي 
از زبان همسرش نسرين کرمي. گفت و گويي که با هر بار گريه کردن و بي تابي 
ريحانه دختر ش�هيد قطع مي ش�د و مادرش که حاال پدر او نيز  هست، آرامش 
مي کرد.  خانم کرمي از خودتان بگوييد. نام فاميل شما با همسرتان يكي است، 
نسبت فاميلي داشتيد؟ من متولد 1367 هستم و اصالتاً همداني و تويسرکاني ام. 

همان طور که شما هم حدس زديد، آشنايي من با مجتبي به يک رابطه فاميلي 
برمي گردد. ايشان برادر زن دايي من بودند. در همان رفت و آمدهايي که به خانه 
دايي داشتم، ايشان من را ديدند و آن طور که مي گفتند از حجاب و رفتار و نجابت 
من خوششان آمده بود و اين موضوع بين خانواده ها مطرح شد. در نهايت پنج 
مردادماه 1388 ازدواج کرديم. آن زمان مجتبي پاسدار پادگان انصارالحسين 

بود. از ازدواج مان تا شهادت او هم شش سال طول کشيد. 
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هشدار پلیس فتا نسبت به نصب بدافزار 
در پوشش بازی های موبایلی

پلیس  سایبری  جرائم  از  پیشگیری  و  تشخیص  مرکز  رئیس 
طریق  از  شهروندان  از  کالهبرداری  به  نسبت  فراجا  فتای 
نرم افزارهای مخرب تحت عنوان بازی های موبایلی هشدار داد.

سرهنگ علی محمد رجبی در گفت وگو با ایسنا، با بیان اینکه در 
مواردی مشاهده شده که برخی از کاربران، نرم افزارهای برخی 
روی  غیرمعتبر  و  غیررسمی  منابع  از  را  موبایلی  بازی های  از 
گوشی تلفن همراه خود نصب کرده اند، گفت:  این افراد پس از 
نصب این بازی ها که عمدتا آن را به شکل فایل از پیام رسان ها 
دانلود دریافت کرده اند دچار مشکالتی  یا سایت ها غیررسمی 
تصاویر  به  دسترسی  هویتی،  اطالعات  از  سوءاستفاده  مانند 
خصوصی و ... شده اند. وی با بیان اینکه شهروندان باید مراقب 
بازی های  عنوان  تحت  است  ممکن  که  مخربی  افزارهای  نرم 
موبایلی روی تلفن همراهشان نصب می کنند، باشند، اظهارکرد: 
از این طریق سبب  افراد سودجو و مجرمان سایبری در واقع 
ورود بدافزارها و یکسری نرم افزارهای مخرب به داخل گوشی 
سوءاستفاده های  می توانند  طریق  این  از  و  شده  همراه  تلفن 
زیادی از اطالعات موجود در گوشی تلفن همراه داشته باشند. 
دسترسی به اطالعات حساب بانکی، اخاذی با سوءاستفاده از 
تصاویر و اطالعات خصوصی، سوءاستفاده از اطالعات هویتی و 
... تنها بخشی از این موارد است. رجبی درباره شیوه و شگرد 
این سودجویان نیز گفت:  افراد سودجو فایل  این نرم افزارها را 
موبایلی،  بازی های  شده  کم حجم  فایل  مانند  عناوینی  تحت 
... در کانال ها و گروه های موجود در  بازی و  نسخه اورجینال 
پیام رسان ها یا سایت های غیررسمی دانلود نرم افزار قرار داده و 
پس از نصب نرم افزار روی گوشی اقدامات مجرمانه خود را آغاز 
می کنند. رئیس مرکز تشخیص و پیشگیری از جرائم سایبری 
پلیس فتای فراجا افزود: برای پیشگیری از وقوع چنین جرائمی 
الزم است که کاربران تلفن همراه حتما و حتما نرم افزارها و 
معتبر  فروشگاه های  از  را  خود  نیاز  مورد  موبایلی  های  بازی 
دریافت کرده و هنگام نصب نرم افزار نیز به دسترسی هایی که 
نرم افزار از گوشی تلفن همراه آنان تقاضا می کند، توجه داشته 
باشند. الزم است شهروندان به هیچ عنوان به نرم افزارهایی که 

در شبکه های اجتماعی منتشر می شود توجه نکنند.

رئیس پلیس امنیت اقتصادی تهران بزرگ خبرداد:

کشف ۱۰۰ میلیارد ریال گلیسیرین قاچاق 
در جنوب تهران

از  بیش  از کشف  بزرگ  تهران  اقتصادی  امنیت  پلیس  رئیس 
۱۲۰ هزار لیتر گلیسیرین قاچاق خبر داد و گفت: کارشناسان 
ارزش کاالهای کشف شده را بیش از ۱۰۰ میلیارد ریال برآورد 
کردند. به گزارش روز یکشنبه ایرنا از پلیس امنیت اقتصادی 
تهران بزرگ، سرهنگ کارآگاه “هدایت بهرامی” افزود: با انجام 
دپوی  محل  کشف  به  موفق  مامورین  پلیسی  و  فنی  اقدامات 
کاالی قاچاق در محدوده شمس آباد شدند. وی عنوان داشت: 
کاال  زیادی  مقادیر  شد  مشخص  اطالعاتی  اقدامات  پی  در 
وصول  و  خارج  باشماق  مرز  از  خارجی  ترانزیت  عنوان  تحت 
آن بصورت صوری به گمرک مذکور اعالم و بخشی از محموله 
در  و  تخلیه  آباد  محدوده شمس  انبارهای  از  یکی  در  مذکور 
ادامه به انبارهای نامعلومی منتقل شده است. سرهنگ بهرامی 
انبار موصوف  ارز  با قاچاق کاال و  اداره مبارزه  افزود: مامورین 
واقع در شمس آباد را شناسایی کردند که مشخص شد مربوط 
این  است.  ای  میوه  تنباکو  تولید  زمینه  در  است  شرکتی  به 
مقام انتظامی افزود: تعداد ۵44 بشکه ۲۲۰ لیتری گلیسیرین 
قاچاق کشف و توقیف شد و در تحقیقات صورت گرفته مالک 
کاال شناسایی و طی بررسی اسناد ارائه شده از طریق سامانه 
احراز و پرونده قضایی مربوطه تشکیل و  epl مغایرت کاالها 
به همراه متهم به مرجع قضائی معرفی شد. این مقام پلیسی 
بابیان اینکه کارشناسان ارزش ریالی اموال کشف شده را بیش 
از ۱۰۰ میلیارد ریال اعالم کرده اند، اضافه کرد: با این شیوه و 
شگرد قاچاقچیان حرفه ای برای قاچاق و فرار از دست قانون 
و عدم پرداخت حق و حقوق دولتی اقدام به قاچاق کاال می 

کنند.

خبر

جدول 3213

آشنا کـردن جـوانان مخصوصاً دختران به آسـیب هـای فضای 
مجازی و آموزش راه های صحیح استفاده از فضای مجازی توسط 
خانواده به فرزندان خود میتواند از بروز مشکالت برای جوانان و 

نوجوانان جلوگیری کند.
مـجازی  دنیای  در  فرزندان خود  به حضور  نسبت  باید  والدین   
کسب  با  توانند  می  والدین  باشند.  داشته  بیشتری  حـساسیت 
آگاهی از فضای مجازی استفاده صحیح در اینترنت را به فرزندان 
خود آموزش دهند و جوانان را با مقوله اینترنت و فضای مجازی 
بیشتر و بهتر آشنا کنند. در ایـن مـیان نهادهای فـرهنگی باید 
آموزش های الزم را به والدین بدهند و فاصله آنها را با نسل امروز 

کمتر کنند.
 

همراهی خانواده با فرزندان
مجازی  دنیای  در  فرزندان  بودن  تنها  اینترنت  های  آسیب  از 
تنها  در  ای  ویژه  حساسیت  خـانواده  کـه  طـور  همان  است، 
بودن دختر و پسر نوجوان در محیط بیرون از خانه دارند، دقیقاً 
باید در فضای مـجازی هـم داشته باشند و  همان حساسیت را 
نگذارند نوجوانان به تنهایی وارد دنیای مجازی شوند و برای عدم 
برانگیختن حـساسیت نـوجوانان در کـنترل ایشان، میتواند رایانه 
را در فضای باز و جلوی چشم اعضای خانواده بگذارند و استفاده 

از رایانه باید همگانی بـاشد.
و  اطالعات  نگهداشتن  پنهان  برای  افزارها  نرم  از  بعضی  هرچند 
کـافی  آگاهی  ها  خانواده  اگـر  دارد.  وجود  شخص  های  پوشه 
داشـته باشند. می توانند این موارد را هم کنترل کنند، البته در 
خانواده باید صمیمیت حفظ شود به طوری که فرزند حس نکند 

پدر و مادرش نقش پلیس در خانه دارند.
 

ایجاد رابطه اعتماد بین والدین و فرزندان
فرزندان از کودکی به والدین خود اعتماد دارند، پدر و مادر خود 
را قبول دارند و حرف های خصوصی خود را به ایشان می گویند 
از  اعتماد  ناصحیح سلب  اعمال  با برخی  والدین هستند که  این 
صورت  در  کودک  صـحیح  درک  عـدم  می کنند.  خود  فرزندان 
انجام  در صورت  به کودک  زدن  اشتباه، سرکوفت  و  انجام خطا 
دوستان  و  فامیل  بین  در  کودکان  خطای  کردن  مطرح  خطا، 
کودک، مقایسه نابجای کودک با هم سن و ساالن دوست و فامیل 
و احترام نـگذاشتن بـه شخصیت کودک در اجتماع همه و همه 
باعث سلب اعتماد فرزندان از والدین می شود و در این صورت به 

والدین خود اعتماد نمی کنند.
به دالیل مختلفی نوجوانان ممکن است دچار خطا و اشتباه در 
فضای مجازی شوند، فرزند باید به پدر و مادر خود اعتماد داشته 
از  تـا  تا در صورت بروز لغزش به اطالع والدین برسانند  باشند. 

آسـیب های احـتمالی بعدی جلوگیری کند.

نکشاندن روابط فضای مجازی به فضای واقعی
به  را  مجازی  فضای  در  روابط  نباید  دختران  مخصوصا  جوانان 
دنیای واقعی سرایت دهند و با کسانی که هیچ سابقه آشـنایی در 
دنـیای واقـعی ندارند، قرار و مدار در پارک و دانشگاه و... بگذارند.

مکان  به  افراد  کشاندن  با  توانند  می  راحـتی  بـه  سودجو  افراد 
های مختلف از ایشان سوء استفاده و آن ها را مورد آزار و اذیت 
و  کنند  رعایت  بیشتر  بـاید  مـورد  ایـن  در  دختران  دهند.  قرار 
با اندک آشنایی به جنس مخالف اعـتماد نکنند. به حرف های 
عاشقانه و دلسوزانه دیگران دل نبندند تا از صدمات و لطمات غیر 
بـعدی سـودی  باشند. که پشیمانی هـای  امان  قابل جبران در 

نخواهد داشت.

پرهیز از وبگردی های بی هدف
برای  بیشتر  تمایل  منزل  در  بـیشتر  حـضور  علت  به  دختران 
حضور در فضای مجازی دارند و البته زمان بیشتری در اختیار، 
نیست،  اینترنت  در  پسران  کـم  حـضور  مـعنای  به  مطلب  این 
به عبارتی جنس تهدیدهایی که برای دختران است بـا جـنس 
تـهدید پسران متفاوت است و البته آسیبش برای خانواده بیشتر 
و این از روحیه عاطفی دختران ناشی مـی شود کـه بـیشتر مورد 
طعمه سودجویان قرار می گیرند. لذا خانواده ها باید محدودیت 
فرزندان  حضور  بـرای  غـیرمستقیم  و  مستقیم  صورت  به  هایی 

مخصوصا دختران در استفاده از اینترنت اعمال کنند.
شناسایی سایت های معتبر و تفریحی و خـبری و... ذخـیره آن 
استفاده  فرزندان جهت  به  ها  سایت  آن  ارائه  و  در سیستم  هـا 
تـا  شود  مـی  مانع  اینترنت  در  هدف  بی  جستجوی  از  ایشان 
در  جوانی  و  وقت  اتالف  و  مجازی  فضای  آسیب  از  فرزندانمان 

امان بمانند.

 استفاده از رسانه ها
و  دیداری  های  رسانه  همچون  هـایی  ظـرفیت  از  اسـتفاده 
شدن  نهادینه  برای  نشریات  و  جمالت  ها،  روزنامه  شنیداری، 
وزارت  از سوی  آموزنده  آگـهی های  بـخش  و  فرهنگ سایبری 
افزایش  جهت  در  تلویزیون  رادیو،  در  اسالمی  ارشاد  و  فرهنگ 
آگاهی خـانواده در خـصوص خـطرات ناشی از اینترنت و ساخت 
و  مزایا  و  اینترنت  موضوع  با  هایی  سریال  و  ها  فیلم  پخش  و 

معایب آن.

 استفاده از پلیـس سـایبری
انواع جدید  آگـاهی و هوشیاری بیشتر پلیس سایبری در مورد 
جرایم رایانه ای و احترام از جهت نـاکار آمـد کردن دسیسه های 
دشمنان در این زمینه و وضع قوانین سختگیرانه تر جهت برخورد 

با مجرمان جرایم ایـنترنتی و اجـرایی نمودن این قوانین.

عدم انتشار اطالعات شخصی و خانوادگی
نوجوانان باید نسبت بـه عـدم انتشار اطالعات و تصاویر و فیلم 
محل  باشند.  داشته  حـساسیت  خـانواده  و  خـود  های شخصی 
زندگی و آدرس منزل و محل کـار پدر و مـادر و دانشگاه و شماره 
تلفن و... از جمله مسائلی که نباید به فضای مجازی منتشر شوند 
خـانواده هـا باید آگاهانه با این مـسائل بـرخورد و بـه فـرزندان 
اطالعات  نباید  فـردی  عـنوان  هیچ  به  که  کنند  گوشزد  خـود 
زندگی خود را بدهند تا از صدمات و لطمات برخی شیادان در 

امان بـمانند.
وظـایف مسئوالن

شورا  این  تشکیل  بـرای  ای  خامنه  اهلل  آیت  حضرت  پیام  در 
نام  بـه  مـرکزی  دارد  وظیفه  شورا  این  است:  آمـده  هـمچنین 
و  کامل  اشراف  تا  نماید  ایجاد  کشور  مجازی  فضای  ملی  مرکز 
و  بـه فضای مجازی در سطح داخلی و جـهانی  نـسبت  روز  به 
تـصمیم گـیری نسبت به نـحوه ی مـواجهه فعال و خردمندانه 
افزاری و  نرم  افزاری،  از حیث سخت  ایـن موضوع  بـا  ی کشور 
اجرای  بر  نظارت  و  عالی  ورای  مصوبات  چارچوب  در  محتوایی 

دقـیق تـصمیمات در همه سطوح تحقق یابد.
اینترنت مـحلی

ایـنترنت محلی طـرحی اسـت کـه از مدت ها قبل قـرار بود در 
کشور اجرایی شود اما تاکنون به ثمر نرسیده- بدیهی است که در 
صورت برقراری چـنین شـبکه ای، کنترل بر فضای مجازی بسیار 
آسـان تر مـی شود. بـنابراین انـتظار مـی رود تا مسئوالن هـر 

چـه سریع تر به برقراری این شبکه اهتمام ورزند.
 حضور افراد آگاه در شبکه های اجتماعی

در حال حـاضر نـیز شـاهد حضور افراد آگاه و ارزشی در فضاهایی 
همچون فـیسبوک هـستیم کـه مـی توانند بـا حـضور در کنار 
جوانان و نوجوانان که می خواهند فضای متفاوت را تجربه کنند، 
ضمن جلب اعتماد آنان به عنوان افرادی آگاه و مسلط به قوانین 
که  افرادی  به  هـم  و  جوانان  ذهن  در  موجود  شبهات  شرعی، 

منحرفانه شبهه پراکنی می کنند پاسخ دهند.
بحث و نتیجه گیری

قابل  اخیر جایگاه  در سال های  از طریق فضای مجازی  ارتباط 
اسـت. شـبکه  پیدا کرده  ما  نسل جوان جامعه  بین  در  توجهی 
تأثیر  اجتماعی(  و  )فردی  افراد  مختلف  ابعاد  در  اجتماعی  های 
ابعاد  و حتی روی  دارند  نقش  به هویت  گذارند. در شکل دهی 
اقتصادی و اجتماعی وسیاسی جوامع هم تأثیر گذارند. امروزه با 
توجه به نـقشی کـه تاکنون در ابعاد مختلف زندگی داشته اند، 

نمی توان آن ها را نادیده گرفت.
و  افکار  ی  توسعه  برای  مناسب  ابزاری  اینترنت  حاضر  حال  در 
اندیشه های بشری مـحسوب مـی شود، به شرط آن که در راه 
مجازی  دنیای  به  ورود  برای  باید  افراد  شود.  اسـتفاده  صـحیح 
مالی  تا دچار مشکالت  باشند،  داشته  اختیار  در  کافی  اطالعات 
لزوم  و  مجازی  فضای  در  سالم  ارتباطات  نشوند.  اجتماعی  و 
فـضای  تـهدیدات  به  نسبت  ها  خـانواده  و  جـوانان  هوشیاری 
سایبری در درجه ی نخست اولویت قرار دارد. پیشگیری از آسیب 
فرزندان بسیار مهم می  رفتار  به  والدین  اجتماعی و توجه  های 
باشد و برای جلوگیری ازهم پاشیدگی خانواده ها، والدین باید تا 
حدودی به فناوری های روز دنـیا مـسلط و آگاه باشند که تغییر 
در رفتار فرزندان به معنای ایجاد تغییر در طرز فکر آن هاست و 
هنگامی که بنیان فکری و شخصیت آن ها به صورت نا صحیح 
شکل گیرد، راه نفوذ شیادان به حـریم خـصوصی افراد و مـحیط 
شیوه  به  نسبت  ها  خانواده  چنانچه  شود.  می  باز  خانواده  امن 
های جدید ارتباط فرزندان خود آگاهی و شـناخت کافی والزم را 
داشته باشند، از انجام بسیاری از جرایم و ارتباطات پنهانی آنان 
فرزانه  از همین روست که رهبر  آید.  بـه عـمل می  جـلوگیری 
ی انقالب می فرمایند: مسئوالن وظایف متعدد و مهمی دارند، از 
جمله افزایش آگـاهی هـای عمومی، تقویت آموزش و پرورش و 
جدی تر پرداختن به فعالیت های مرکز ملی فضای مـجازی، در 
ایـن صـورت می توان از فضای مجازی به عنوان یک فرصت بهره 

گرفت، بی آنکه تهدیدهای آن برایمان دردسـرساز شود.

 راهکارهایی برای ایمنی از آسیب های فضای مجازی

زمستان نه چندان سرد در انتظار کشور/ 
تداوم کم بارشی در برخی استان ها



 برای پیشرفت هسته ای 
منتظر غرب نخواهیم ماند

دشمن در حوادث اخیر به دنبال 
طراحی انقالب رنگی در ایران بود

صفحه )4(صفحه )4(

غنی سازی  اسالمی  شورای  مجلس  ملی  امنیت  کمیسیون  عضو   
ایران  ایران خواند و گفت: ملت  را حق ملت  اورانیوم  ۶۰درصدی 
برای دستیابی به پیشرفت های هسته ای منتظر غرب نخواهند ماند.

بین المللی  آژانس  حکام  شورای  قطعنامه  درباره  حیدری  شهریار 
به  صهیونیستی  رژیم  ادعاهای  اساس  بر  اخیرا  که  اتمی  انرژی 

تصویب رسید، گفت: آژانس بین المللی انرژی اتمی ....

 دبیر مجمع تشخیص مصلحت نظام گفت: در حوادث اخیر دشمن 
و  شده  فراهم  ایران  در  انقالب  یک  برای  شرایط  می کرد،  خیال 
در  رنگی  انقالب های  در  تجربه سابقش  از  الگوگیری  با  می خواست 
بعضی کشورها، در ایران هم انقالب رنگی به راه بیاندازند که این بار 
نیز با نه بزرگ ملت ایران مواجه شد.  محمدباقر ذوالقدر در یادواره 
شهدای شهر گیان در استان همدان با اشاره به بیان سردار شهید 

قاسم سلیمانی که »برای شهید شدن باید شهید بود«، گفت:....
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97 پروژه ورزشی در استان 
نیمه تمام رها شده است 

 راهکارهایی برای 
ایمنی از آسیب های 

فضای مجازی

با حضور مسئوالن کشوری،

پویش ملی بومرنگ در یاسوج 
برگزار شد

ورزشی  لوازم  تامین  هدف  با  بومرنگ  ملی  پویش 
برای مدارس کم برخوردار کشور روز یکشنبه ششم 
“حسنعلی  شد.  برگزار  یاسوج  در   ۱4۰۱ ماه  آذر 
استان  پرورش  و  آموزش  مدیرکل  عزت خواه”، 
از  این پویش که  بویراحمد در مراسم  کهگیلویه و 
بسیج  همکاری  و  پرورش  و  آموزش  وزارت  سوی 
برگزار  یاسوج  ولی  پوریای  سالن  در  آموزی  دانش 
شد، گفت: در صورتی که وزرش در آموزش و پرورش 
جدی گرفته شود آینده ورزش کشور مترقی و رو 
به رشد خواهد شد. وی افزود: خواستگاه آموزش و 
پرورش تربیتی، آموزش و پرورش است، این ورزش 

مسیر را برای فکر و روح سالم در جامعه مهیا....

اینکه  بیان  با  اسالمی  شورای  مجلس  رئیس 
اسالمی  انقالب  از  دفاع  فقرات  ستون  بسیج 
هر  در  خدا  مخلص  لشکر  این  گفت:  است، 
و  حوادث  طوفان  است  کرده  ثابت  برهه ای 
دشمنی ها علیه انقالب اسالمی کوه مستحکم 

بسیج را ذره ای از جای خود تکان نمی دهد.
 محمدباقر قالیباف در ابتدای جلسه علنی روز 
و  اسالمی  شورای  مجلس  آذر-   ۶ یکشنبه- 
به  ابتدا  در  از دستور خود گفت:  پیش  نطق 
با  فوتبال که  تیم ملی  فنی  و کادر  بازیکنان 
ایران  به  خود  عشق  و  غیرت  اتحاد،  نمایش 
کردند،  روشن  را  ایران  ملت  چشم  عزیز، 
تبریک و خداوند می گویم و برای آنها در ادامه 
بازی ها آرزوی موفقیت دارم و امیدوارم مردم 
بازیکنان  با لطف خدا و همت و تالش  ایران 
به  صعود  بار  اولین  برای  فوتبال،  ملی  تیم 

مرحله بعدی را جشن بگیرند.
تبریک  با  اسالمی  شورای  مجلس  رییس 
فرمان  به  مستضعفان  بسیج  تشکیل  سالروز 
امام خمینی رضوان اهلل تعالی علیه،  حضرت 
انقالب  از  دفاع  فقرات  ستون  بسیج  افزود: 
اسالمی است و این لشکر مخلص خدا در هر 
برهه ای ثابت کرده است که طوفان حوادث و 
دشمنی ها علیه انقالب اسالمی، کوه مستحکم 

بسیج را ذره ای از جای خود تکان نمی دهد.
وی ادامه داد: فداکاری، شهادت و مجروحیت 
جمعی از بسیجیانی که برای حفظ مردم خود 
را در معرض خطر قرار دادند، افتخار دیگری 
بود که در کارنامه زرین بسیج به ثبت رسید و 
مردم هنوز اقدامات مخلصانه و جهادی بسیج 
و سپاه را در چالش های پیش آمده فراموش 
بسیج  شد:  یادآور  مقننه  قوه  رییس  نکردند. 
هر  و  زمانی  مقطع  هر  در  است  کرده  اثبات 
شرایطی ویژه ای که برای مردم پیش می آید، 
می تواند نقطه اتکا و امید مردم برای عبور از 
چالش ها باشد. وی اضافه کرد: زمانی که در 
کرونا نیازمند فوری تجهیزات پزشکی بودیم، 
یا زمانی که فاصله گذاری اجتماعی، معیشت 
مردم محروم را با مشکل مواجه کرده بود، یا 

هنگامی که سیل گسترده ...

مدیرکل ورزش و جوانان کهگیلویه و بویراحمد با اشاره 
به اینکه ۹۷ پروژه ورزشی نیمه تمام در این استان وجود 

دارد، گفت: برای تکمیل این پروژه ها اعتبار نداریم.
پروژه   ۹۷ اکنون  هم  داشت:  اظهار  دهقان  اهلل  عین 
نزدیک  تا  صفر  فیزیکی  پیشرفت  با  تمام  نیمه  ورزشی 
به ۱۰۰ درصد در این استان وجود دارد که در صورت 
تامین اعتبار در کمترین زمان ممکن تکمیل و به بهره 
تکمیل  برای  نیاز  مورد  اعتبار  وی  می رسند.  برداری 
میلیارد   ۱۰۰ از  بیش  را  ورزشی  تمام  نیمه  پروژه های 
رئیس  سفر  متمم  محل  از  افزود:  و  کرد  عنوان  تومان 

جمهور به کهگیلویه و بویراحمد 3۷ میلیارد تومان...

مدیرکل ورزش و جوانان استان خبر داد :

2

2

2 4

رئیس دانشگاه علوم پزشکی یاسوج
 خبر داد:

افزایش آمار مسمومیت با 
»متانول« در یاسوج به ۳۶ نفر

نماینده گچساران و باشت در مجلس: 

تعطیلی
 بیمارستان شهید رجایی گچساران
 به صالح وزارت بهداشت نیست

نسخه شفابخش فرهنگ 
بسیجی، تکیه بر مردم است

2

2

جاده یاسوج به اقلید) تقاطع تنگ مهریان ( در یاسوج:

سه راهی مرگ
 با 88 معارض 

3

از  اسالمی  شورای  مجلس  تحقیقات  و  آموزش  کمیسیون  رئیس 
و  داد  خبر  کنکور  قانون  اصالح  فوریتی  یک  طرح  کلیات  تصویب 
برگزار  سنجش  سازمان  رسانی  اطالع  طبق   ۱4۰۲ آزمون  گفت: 

می شود.
علیرضا منادی سفیدان در توضیح نشست روز یکشنبه کمیسیون 
به خبرنگاران  فناوری مجلس شورای اسالمی  آموزش، تحقیقات و 
گفت: طرح یک فوریتی الحاق یک ماده به قانون سنجش و پذیرش 
دانشجو در دانشگاه ها و موسسات آموزش عالی کشور در دستور کار 
جلسه امروز کمیسیون قرار گرفت که پس از بررسی کلیات آن به 

تصویب رسید.
این  افزود:  یازدهم  مجلس  تحقیقات  و  آموزش  کمیسیون  رییس 
طرح با حضور نمایندگان شورای عالی انقالب فرهنگی، وزارت علوم، 
وزارت آموزش و پرورش و مرکز پژوهش ها به تصویب رسید و مقرر 

شد جزئیات طرح در جلسات آینده بررسی شود.
نماینده مردم تبریز در مجلس خاطرنشان کرد: عمده تغییرات در 
جزئیات این طرح، مربوط به سال های آینده خواهد بود. البته این 
موضوع نیز به رأی نمایندگان عضو کمیسیون و به جلسات آینده 

بستگی دارد.

کنکور سراسری فقط از دروس تخصصی خواهد بود
عبدالرسول پورعباس رئیس سازمان سنجش  آموزش کشور در این 
باره گفت: در حال حاضر ما با دو مقوله قانون مجلس مصوب ۱3۹۲ 
و اصالحیه آن در سال ۱3۹۵ و از سوی دیگر مصوبه شورای انقالب 
فرهنگی مصوب ۱4۰۰ مواجه هستیم که ابالغ آن در خرداد ۱4۰۱ 

توسط رئیس جمهور انجام و برای ما الزم االجرا شد.
وی تصریح کرد: بر همین مبنا ما مقدمات برگزاری آزمون سراسری 

را در دو نوبت پیش بینی کردیم تا در دی ماه ۱4۰۱ و تیر ماه ۱4۰۲ 
این دو آزمون برگزار شود.

پورعباس با تأکید بر اینکه تمام مباحث مطرح شده در نشست امروز 
کمیسیون آموزش به کنکور سال ۱4۰۲ مربوط نخواهد بود، عنوان 
کرد: بر همین مبنا ما دو آزمون را برگزار و در مرداد ماه نیز پذیرش 
خواهیم داشت، مباحث مطرح شده در نشست امروز کمیسیون برای 
سال های ۱4۰3 به بعد خواهد بود که جنبه های اختالفی باید مورد 

بحث قرار گیرد و به یک جمع بندی کلی رسید.
بر همین  اینکه  یادآوری  با  رئیس سازمان سنجش  آموزش کشور 
مبنا ما اطالع رسانی کافی را در صورت تغییر قانون برای آزمون های 
۱4۰3 به بعد خواهیم داشت، افزود: در حال حاضر داوطلبان باید 
آرامش الزم برای شرکت در آزمون دی ماه که می توان برای آنها 
آزمایشی تلقی شود، داشته باشند و پس از آن نیز برای آزمون تیرماه 

۱4۰۲ آماده شوند.
وی در پاسخ به این سوال که آیا تأثیر معدل در آزمون سراسری به 
صورت قطعی خواهد بود یا تأثیر مثبت، گفت: با توجه به اینکه این 

موضوع مربوط به جزئیات قانون است در این خصوص بحث نشد.
پورعباس تصریح کرد: در قانون مجلس تأثیر قطعی وجود ندارد و 
هنوز تکلیفی در این خصوص که تأثیر معدل قطعی باشد یا تأثیر 
مثبت در این طرح نیز وجود ندارد. ما برای آزمون ۱4۰۲ باید طبق 
مصوبه شورای عالی انقالب فرهنگی عمل کنیم که در آنجا »تأثیر 
قطعی« ذکر شده است. بنابراین اگر مجلس قید خاصی برای آزمون 

۱4۰۲ داشته باشد در نحوه اجرا تغییری ایجاد نخواهد کرد.
وی درباره وجود دروس عمومی در آزمون سراسری ۱4۰۲ نیز گفت: 
قطعا دروس عمومی در کنکور ۱4۰۲ نخواهد بود و آزمون از دورس 

تخصصی برگزار خواهد شد.

رئیس جمهور خدمتگزاری به مردمی که دشمن را در توطئه اخیر 
هم ناکام گذاشتند افتخاری برای دولت دانست و تأکید کرد: دشمن 
انواع توطئه ها را علیه ملت ایران به کار بست اما این ملت از همه 
این توطئه ها سربلند بیرون آمد و امروز به همه عالم اعالم می کند 
که همچنان بر آرمان های بلند انقالب شکوهمند اسالمی مان تأکید 

داریم.
 دکتر سید ابراهیم رئیسی که روز یکشنبه به منظور بازدید از رژه 
یگان های نمونه نیروی دریای ارتش به جاسک سفر کرده بود، پس 
از سان دیدن از این مراسم در اجتماع پرشور مردم شهرستان ضمن 
تقدیر از خدمات ارزشمند نیروهای مسلح به ویژه بسیجیان دالور، 
فعالیت  ارتش،  دریایی  نیروی  و  اسالمی  انقالب  پاسداران  سپاه 
این  مسائل  محوری ترین  از  را  دریا  اقتصاد  و  اقتصادی  و  تجاری 
منطقه عنوان کرد و گفت: در کنار برخی مشکالت زیرساختی نظیر 
احداث جاده و تامین آب شرب روستایی، بحث تجارت و داد و ستد 
و صید و صیادی از مسائل مهم و محوری در زمینه درآمدزایی و 
توجه  آن  به  باید  که  است  منطقه  این  مردم  برای  اشتغال  ایجاد 

جدی داشت.
جبران  دولت  اولویت های  از  یکی  امروز  افزود:  جمهور  رئیس 
مرکز  به  مکران  سواحل  تبدیل  و  منطقه  این  در  عقب ماندگی ها 
و  سیستان  و  هرمزگان  استان  برای  فقط  نه  تجاری  و  اقتصادی 

بلوچستان، بلکه برای سراسر کشور است.
رئیسی با بیان اینکه ظرفیت های این منطقه می تواند این سواحل 
را به نقطه بسیار مهم و راهبردی اقتصادی، تجاری، گردشگری و 
بنا  خدمتگزار  دولت  کرد:  تصریح  کند،  تبدیل  کشور  در  تولیدی 
دارد با کمک شما مردم عزیز، با انگیزه و پرتالش برای آبادانی این 

منطقه تالش کند.
رئیس جمهور صنایع دستی تولید شده به دست بانوان این منطقه 
را از دیگر ظرفیت های مهم اقتصادی جاسک برشمرد و افزود: به 
اطمینان  سرمایه گذاران  و  کارآفرینان  همچنین  و  مسئوالن  همه 
می دهم که جاسک از جمله مناطقی است که سرمایه گذاری در آن 

هم تضمین سرمایه و هم تضمین سود را به همراه دارد.
وی همچنین فرهنگ غنی و صدق و صفای مردم جاسک را ستود 
و تصریح کرد: این منطقه همچنین از جمله مناطقی در کشور است 
که جلوه انسجام ملی و همزیستی شیعه و سنی بوده و مردمان آن 

با فرهنگ و باصفا سال ها در کنار هم به خوبی زندگی کرده اند.
با یادآوری قانون مسئولیت های اجتماعی  ادامه  رئیس جمهور در 
شرکت های بزرگ صنعتی از جمله شرکت ملی نفت، تصریح کرد: 
و  اقتصادی  فعالیت های  کنار  در  باید  منطقه  فعال  شرکت های 
تولیدی حتماً مسئولیت های اجتماعی خود از جمله احداث جاده، 

تأمین آب آشامیدنی و ایجاد مراکز درمانی و آموزشی را در اولویت 
قرار دهند تا ان شاءاهلل بار دیگر که به این منطقه و برای دیدار با 
مردم عزیز جاسک به این شهر ساحلی سفر می کنیم، شاهد مرتفع 

شدن مشکالت آنها باشیم.
رئیسی با بیان اینکه حضور در این منطقه و در اجتماع پرشور مردم 
برای دولت مسئولیت مضاعفی در راستای حل مشکالت  جاسک 
عظیم الشأن  رهبر  تعبیر  به  داشت:  اظهار  است،  کرده  ایجاد  آنها 
انقالب هیچ مشکل غیرقابل حلی در کشور وجود ندارد، اما راه حل 
این مشکالت نه در خارج از مرزها بلکه در دست و بسته به همت 
جوانان، نخبگان و متخصصان کشورمان است، چرا که سلطه گران تا 

به حال از مشکل هیچ کشور و ملتی گره گشایی نکردند.
رئیس جمهور اتکال به خدای متعال و اعتماد به داشته ها را رمز 
موفقیت ملت ایران در مسیر توسعه و پیشرفت عنوان کرد و افزود: 
با اتکا به این دو عنصر امیدبخش، این منطقه و بلکه سراسر کشور 

می تواند شاهد جلوه های پیشرفت و آبادانی باشد.
وی با اشاره به هفته بسیج، مسئوالن را به بهره گیری از روحیه و 
فرهنگ بسیجی برای گره گشایی از مشکالت مردم و پیشبرد امور 
کشور توصیه کرد و گفت: روحیه و فرهنگ بسیجی یعنی کار و 
مردم  از  بدون چشم داشت  و  برای خدا  پرامید  و  پرتالش  فعالیت 
و  داریم همه مدیران  انتظار  و  در جهت گشایش مشکالت کشور 
در جهت حل  فرهنگ  و  روحیه  این  با  در همه سطوح  مسئوالن 

مشکالت مردم قدم بردارند.
از مشکالت  رئیس جمهور تصریح کرد: دولت مردمی گره گشایی 
مردم را وظیفه خود می داند و هیچ منتی بر مردم ندارد و تا زمانی 
که مشکالت مردم این منطقه و دیگر نقاط کشور به طور کامل رفع 

نشده باشد، باز هم به این سفرها ادامه خواهیم داد.
وی با بیان اینکه نوکری و خدمتگزاری برای مردمی که از جان و 
مال و همه چیز خود گذشتند و دشمن را در توطئه اخیر هم ناکام 
گذاشتند افتخاری برای دولت است، تأکید کرد: دشمن در طول 43 
سال گذشته از جنگ تحمیلی و غائله منافقین و ترورهای پی در 
پی در سال های آغازین پیروزی انقالب گرفته تا تحریم و تهدید و 
فتنه های متعدد علیه ملت ایران بکار بست تا این ملت را از مسیری 
که در پیش گرفته پشیمان کند اما ملت بزرگ ایران از همه این 
توطئه ها سربلند بیرون آمد و امروز به عنوان یک ملت پرافتخار در 
دنیا به همه عالم اعالم می دارد که 43 سال تهدید، تحریم، فتنه، 
فشار و جنگ نظامی نتوانست ما را از رسیدن به اهدافمان مأیوس 
اسالمی مان  انقالب شکوهمند  بلند  آرمان های  بر  و همچنان  کند 

تأکید داریم.

رئیس کمیسیون آموزش و تحقیقات مجلس:

آزمون ۱۴۰۲ طبق برنامه سازمان سنجش برگزار می شود
تبدیل سواحل مکران به مرکز اقتصادی و تجاری

 از اولویت های دولت است

پیامبر اکرم صلی اهلل علیه و آله
النَّصیَحُة ِمَن الَعُدوِّ ُمحاٌل .
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شباهت ها و تفاوت های کرونا و آنفلوانزا
بیماری کرونا و آنفلوانزا شباهت و تفاوت هایی با 
یکدیگر دارند که باید برای تشخیص این بیماریها 

و بررسی دقیق هریک به پزشک مراجعه کرد.
جامعه علمی و پزشکی معتقد است که بیماری 
با  زیادی  شباهت های  دارای  آنفلوانزا  و  کرونا 
یکدیگر بوده به طوری که در برخی موارد این دو 

بیماری ممکن است به اشتباه گرفته شود.
این در حالی است که باید پس از بررسی دقیق 

عالئم، نسبت به تشخیص آنها اقدام شود.

شباهت های کرونا با آنفلوانزا:
هر دو بیماری تنفسی هستند.

در  است  ممکن  و  دارند  یکسانی  تقریباً  عالئم 
مواردی بی عالمت، خفیف و یا شدید باشند.

هر دو بیماری یک نوع گسترش پیدا می کنند که 
از طریق ترشحات تنفسی فرد آلوده هنگام  این 

صحبت، عطسه، سرفه و غیره رخ می دهد.
اقدامات حفاظتی در هر دو بیماری یکسان است 
و باید رعایت فاصله اجتماعی، شستن دست ها و 

… انجام شود.
هر دو بیماری گروه های در معرض خطر یکسان 
افراد دارای  افراد شامل سالمندان،  این  دارد که 

بیماری زمینه ای، نقص ایمنی و غیره می شود.
برای بیماری کرونا و آنفلوانزا واکسن وجود دارد 
که به منظور پیشگیری از موارد شدید بیماری و 

کاهش مرگ و میر ناشی از آن صورت می گیرد.

 تفاوت های کرونا و آنفلوانزا:
درمان این دو در موارد شدید متفاوت است.

برای بیماری آنفلوانزا باید از داروهای ضدویروس 
و  اکسیژن  از  کرونا  بیماری  در  اما  کرد  استفاده 

کورتیکواستروئیدها و غیره استفاده می شود.
با هم متفاوت است  این دو بیماری  واکسن های 
و واکسن هر یک مانع ابتالء به دیگری نمی شود.

مطالعات نشان می دهد؛

ایبوپروفن موجب تشدید درد آرتروز 
زانوها می شود

های  ُمسکن  دهد  می  نشان  جدید  مطالعه  یک 
هیچ  ایبوپروفن  یا  آسپرین،  مانند  نسخه  بدون 
زانو  آرتریت  پیشرفت  روند  کاهش  در  تاثیری 

ندارند و حتی ممکن است شرایط را بدتر کنند.
آرتریت  به  مبتال  بیماران  محققان،  گفته  به   
التهابی  ضد  داروهای  منظم  طور  به  که  زانو 
می کردند،  مصرف   )NSAIDs( غیراستروئیدی 
را  داروها  این  که  »شاهد«  گروه  با  مقایسه  در 
مصرف نمی کردند، به التهاب بدتر زانو و ضعیف تر 

شدن غضروف زانو دچار شدند.
دکتر »یوهانا لویتجنز«، محقق ارشد از دانشگاه 
کالیفرنیا، گفت: »ما دریافتیم شرکت کنندگانی 
 NSAID که به مدت چهار سال به طور منظم
مورد  در  بدتری  نتایج  می کردند،  مصرف 
سینوویت، که التهاب در زانو است، نشان دادند.«

وی در ادامه افزود: »همچنین، ما مشاهده کردیم 
کنندگان  مصرف  گروه  در  غضروف  ترکیب  که 

NSAID در مقایسه با گروه کنترل بدتر بود.«
NSAID ها تولید مواد شیمیایی بدن که باعث 
التهاب می شوند را مسدود می کنند. مردم به طور 
مدت  کوتاه  تسکین  برای  را  قرص ها  این  مرتب 

درد آرتریت مصرف می کنند.
آسپرین، ایبوپروفن و ناپروکسن سدیم رایج ترین 
هر  در  نسخه  بدون  که  هستند  ها   NSAID

داروخانه در دسترس هستند.
داده های  محققان  مطالعه،  این  برای 
جمع آوری شده از بیش از ۱۰۰۰ شرکت کننده را 
در یک مطالعه مشاهده ای طوالنی مدت در مورد 

آرتروز زانو تجزیه و تحلیل کردند.
برای یک سال  که حداقل  را  نفر  محققان ۲۷۷ 
با  را  NSAID مصرف می کردند  به طور منظم 
۷۹3 نفری که با این داروها درمان نشده بودند 

مقایسه کردند.
همه شرکت کنندگان در ابتدای مطالعه و چهار 

سال بعد اسکن MRI زانو انجام دادند.
 NSAID نتایج نشان داد که مصرف کنندگان 
در ابتدای مطالعه نسبت به گروه کنترل التهاب 
و  داشتند  بدتری  غضروف  کیفیت  و  مفاصل 
به  حتی  سال  چهار  از  پس  آنها  زانوی  سالمت 

مراتب بدتر شده بود.
از  محافظتی  مکانیسم  »هیچ  گفت:  لویتجنز 
کردن  ُکند  یا  التهاب  کاهش  در  ها   NSAID
نداشت.  وجود  زانو  مفصل  آرتروز  پیشرفت 
ضد  عملکرد  برای  ها   NSAID از  استفاده 
در  مکرر  به طور  اخیر  در سال های  آنها  التهابی 
تبلیغ شده است  استئوآرتریت  به  بیماران مبتال 
تأثیر  باید دوباره مورد بررسی قرار گیرد، زیرا  و 
مثبتی بر التهاب مفاصل نشان داده نشده است.«

لویتجنز پیشنهاد می کند که NSAID ها ممکن 
است در کنترل نوع التهاب ناشی از آرتریت زانو 
 NSAID مؤثر نباشند. همچنین ممکن است که
مشابه  شوند،  غضروف  شدن  ضعیف تر  باعث  ها 
روشی که استروئیدها بر غضروف تأثیر می گذارند.

وی خاطرنشان کرد که برای تأیید آنچه در این 
بالینی  کارآزمایی  یک  به  شد،  مشاهده  مطالعه 

تصادفی و کنترل شده نیاز است.

عضو کمیسیون امنیت ملی و سیاست خارجی مجلس:

 برای پیشرفت هسته ای 
منتظر غرب نخواهیم ماند

 عضو کمیسیون امنیت ملی مجلس شورای اسالمی غنی سازی 
۶۰درصدی اورانیوم را حق ملت ایران خواند و گفت: ملت ایران 
برای دستیابی به پیشرفت های هسته ای منتظر غرب نخواهند 

ماند.
شهریار حیدری درباره قطعنامه شورای حکام آژانس بین المللی 
انرژی اتمی که اخیرا بر اساس ادعاهای رژیم صهیونیستی به 
نهاد  اتمی یک  انرژی  بین المللی  آژانس  تصویب رسید، گفت: 
تخصصی بود و با هدف بررسی وضعیت برنامه هسته ای تمام 
کشورها تاسیس شد، اما این سازمان در مورد ایران خوب عمل 
نکرد و تحت تاثیر البی صهیونیست ها و آمریکایی ها با اعالم 
مواضع دو سویه در مورد برخی مسائل سیاسی ایران ورود کرده 
است و خروجی این کار هم تصویب قطعنامه اخیر ضد ایرانی 

این نهاد است.
با  مجلس  خارجی  سیاست  و  ملی  امنیت  کمیسیون  عضو 
اتمی  انرژی  آژانس  با  همواره  اسالمی  جمهوری  اینکه  بیان 
همکاری خوب و سازنده ای داشته است تصریح کرد: آژانس 
اتمی  تاسیسات  از  بازرسی های دقیقی  اتمی  انرژی  بین المللی 
بارها در قعطنامه های متعدد صلح  آمیز  ایران داشته است و 
تایید کرده است.قعطنامه  ایران را  بودن فعالیت های هسته ای 
و  تاثیر البی صهیونیستی  تحت  و  کامال سیاسی  آژانس  اخیر 

آمریکایی است.
نماینده مردم قصر شیرین در مورد همکاری برخی کشورهای 
اروپایی با صهیونیست ها در مورد تصویب قطعنامه ضد ایرانی 
شورای حکام گفت: مسائل مطرح شده علیه ایران به هیچ وجه 
جایگاه  گاهش  موجب  قطعنامه  این  تصویب  و  ندارد  واقعیت 

آژانس است.
با  و  دیپلماسی  مسیر  از  اسالمی  جمهوری  افزود:  حیدری 
استفاده از ظرفیت های خود بارها به آژانس اعالم کرده است 
جمهوری  علیه  سیاسی  مسائل  تاثیر  تحت  حکام  شورای  که 
اسالمی قطعنامه صادر می کند که باید مورد بررسی قرار گیرد.

اقدام راهبردی و لغو تحریم گفت:  حیدری در خصوص طرح 
فعالیت هسته ای خواست مجلس و مردم و جزو سیاست های 
رفع  اینکه  بجای  غربی  است،کشورهای  ایران  راهبردی 
ایران را متوقف کنند به دنبال  تحریم های ظالمانه علیه ملت 
تصویب قطعنامه علیه ایران هستند، دولت و مجلس بر اساس 
قانون اقدام راهبردی و با استفاده از ظرفیت های بین المللی 

در راستای خنثی کردن تحریم ها گام بر می دارند.
۶۰درصدی  غنی سازی  شروع  ملی  امنیت  کمیسیون  عضو 
اورانیوم توسط ایران را اقدام مثبتی ارزیابی کرد و بیان داشت: 
در  نیست  قرار  است چون  ایران  ملت  مطلوب حق  اقدام  این 

برنامه های هسته ای صلح آمیز منتظر غرب بمانیم.
همکاری  و  ملی  وحدت  حفظ  با  ایران  داشت:  بیان  حیدری 
دشمنان  تهدیدات  مقابل  در  همیشه  همانند  ومجلس  دولت 
محکم ایستاده است و هرگز با ایجاد موانع دشمنان در پیشرفت 
صنعت  این  .تقویت  آمد  نخواهد  کوتاه  ای  هسته  صنعت 
دستاورهای زیادی در حوزه فناوری های علمی و پزشکی عائد 

کشور می کند.

وزیر صمت:

 اکنون برنامه ای برای واردات خودروهای 
فرانسوی نداریم

به  واکنش  در  )صمت(  تجارت  و  معدن  صنعت،  وزیر 
اعالم  کشور  به  فرانسوی  خودروهای  واردات  ممنوعیت 
کرد: در حال حاضر برنامه ای برای اجازه دادن به واردات 

خودروهای فرانسوی نداریم.
ممنوعیت  سقم  و  صحت  درباره  امین  فاطمی  سیدرضا 
کرد  بیان  را  اظهارات  این  فرانسوی  خودروهای  واردات 
و گفت: خودرو سازهای فرانسوی سابقه خوبی به لحاظ 

تعهدات شان در ایران ندارند.
فرانسه  دولت  گفت:  و  کرد  تاسف  اظهار  صمت  وزیر 
همچنین در این حوادث اخیر موضع گیری های نادرستی 
گرفته است و در حال حاضر برنامه ای برای اجازه دادن به 

واردات خودروهای فرانسوی نداریم.
بود  کرده  اعالم  هم  صمت  وزارت  سخنگوی  تر  پیش 
این  سوی  از  ایران  به  فرانسوی  خودروهای  واردات  که 
وزارتخانه ممنوع و تحریم شده و وزارت صمت و دولت 
رفتارشان  خاطر  به  را  فرانسوی  خودروسازان  ایران، 
با  بتوانند  آن ها  تا  نمی گذارد  دیگر  و  است  کرده  تحریم 
ابزار تحریم، صنعت و بازار خودروی ایران را تحت فشار 

بگذارند.
رفتار  خاطر  به  که  است  گفته  هم  را  این  قالیباف  امید 
غیرحرفه ای که فرانسوی ها در سال های گذشته داشته اند، 
پژو،  رنو،  واردات محصوالت  و  ثبت سفارش  اجازه  دیگر 

سیتروئن و سایر خودروسازان فرانسوی را نمی دهیم.

سالمت

جامعه

کاریکاتور

کاریکاتور/ اندر احواالت ژست زانو   زدن روباه پیر

رئیس مجلس شورای اسالمی:

نسخه شفابخش فرهنگ بسیجی، تکیه بر مردم است

اینکه  بیان  با  اسالمی  رئیس مجلس شورای 
اسالمی  انقالب  از  دفاع  فقرات  ستون  بسیج 
هر  در  خدا  مخلص  لشکر  این  گفت:  است، 
و  حوادث  طوفان  است  کرده  ثابت  برهه ای 
دشمنی ها علیه انقالب اسالمی کوه مستحکم 

بسیج را ذره ای از جای خود تکان نمی دهد.
علنی  جلسه  ابتدای  در  قالیباف  محمدباقر   
روز یکشنبه- ۶ آذر- مجلس شورای اسالمی 
ابتدا  در  گفت:  خود  دستور  از  پیش  نطق  و 
فوتبال  ملی  تیم  فنی  کادر  و  بازیکنان  به 
به  خود  عشق  و  غیرت  اتحاد،  نمایش  با  که 
ایران عزیز، چشم ملت ایران را روشن کردند، 
تبریک و خداوند می گویم و برای آنها در ادامه 
بازی ها آرزوی موفقیت دارم و امیدوارم مردم 
ایران با لطف خدا و همت و تالش بازیکنان 
به  صعود  بار  اولین  برای  فوتبال،  ملی  تیم 

مرحله بعدی را جشن بگیرند.
تبریک  با  اسالمی  شورای  مجلس  رییس 
فرمان  به  مستضعفان  بسیج  تشکیل  سالروز 
حضرت امام خمینی رضوان اهلل تعالی علیه، 

انقالب  از  دفاع  فقرات  ستون  بسیج  افزود: 
اسالمی است و این لشکر مخلص خدا در هر 
برهه ای ثابت کرده است که طوفان حوادث و 
دشمنی ها علیه انقالب اسالمی، کوه مستحکم 

بسیج را ذره ای از جای خود تکان نمی دهد.
وی ادامه داد: فداکاری، شهادت و مجروحیت 
جمعی از بسیجیانی که برای حفظ مردم خود 
را در معرض خطر قرار دادند، افتخار دیگری 
بود که در کارنامه زرین بسیج به ثبت رسید و 
مردم هنوز اقدامات مخلصانه و جهادی بسیج 
و سپاه را در چالش های پیش آمده فراموش 

نکردند.
اثبات  بسیج  شد:  یادآور  مقننه  قوه  رییس 
کرده است در هر مقطع زمانی و هر شرایطی 
ویژه ای که برای مردم پیش می آید، می تواند 
نقطه اتکا و امید مردم برای عبور از چالش ها 

باشد.
نیازمند  کرونا  در  که  زمانی  کرد:  اضافه  وی 
زمانی  یا  بودیم،  پزشکی  تجهیزات  فوری 
مردم  معیشت  اجتماعی،  گذاری  فاصله  که 

یا  بود،  کرده  مواجه  مشکل  با  را  محروم 
های  استان  گسترده  سیل  که  هنگامی 
مرکزی و جنوبی کشور را دچار بحران کرده 
بود یا زلزله هوطنان را در خوی، سی سخت، 
ورزقان و هرمزگان دچار مشکل ساخته بود، 
مردم بسیجی ها را در کنار خود دیدند و آثار 
مشاهده  را  مسائل  حل  در  را  آنها  حضور  و 

کردند.
ناکارآمدی های  وجود  با  کرد:  تاکید  قالیباف 
سالیان متمادی که سرعت پیشرفت کشور را 
کند کرده است، حضور موثر و کارآمد بسیج 
فرهنگی  آن  و  دارد  دلیل  یک  صرفاً  سپاه  و 
بسیجی است که امام رحمت اهلل علیه آن را 
در مردم ایران دمید و دفاع مقدس متبلور و 

بالنده شد.
اینکه  بیان  با  رییس مجلس شورای اسالمی 
بر  تکیه  بسیجی،  فرهنگ  شفابخش  نسخه 
مردم و باور به سنت های الهی است، گفت: بر 
همین اساس است که تصریح می کنم تا این 
اجتماعی،  اقتصادی،  عرصه های  در  باور  دو 

فرهنگی، سیاسی مبنای برنامه ریزی و اقدام 
چالش های  توانست  نخواهیم  نگیرد،  قرار 
تایید می کنم  لذا  این عرصه ها را حل کنیم. 
پیش  از مشکالت  رفت کشور  برون  راه  تنها 
نوسازی  و  اقتصاد  حوزه  در  خصوص  به  رو 
بر  تاکید  و  مردم  بازگشت  با  نظام حکمرانی 
به عنوان دو رکن اصلی فرهنگ  باوری  خدا 
بسیجی است که باید مورد توجه ما مسئوالن 

قرار گیرد.
به  مجلس  هفته  تبریک  با  ادامه  در  قالیباف 
خواهم  می  نمایندگان  از  گفت:  نمایندگان 
مطابق آنچه که رهبر انقالب از ما خواستند، 
میان  در  را  یازدهم  مجلس  دستاوردها 
گذاشته و موانع پیش روی خویش را برای ما 
شرح دهند. همچنین از رسانه ها درخواست 
دارم عالوه بر زحمات همیشگی در این هفته 
اختیارات  و  وظایف  در حدود  به طور خاص 
مجلس، ما نمایندگان را نسبت به وظایف و 
وعده های داده شده مورد مطالعه قرار دهید 
و دستاوردها و نقاط ضعف مجلس را منصفانه 

منتشر کنید.
صورت  در  که  ندارم  تردید  کرد:  تاکید  وی 
ها،  رسانه  منصفانه  و  کارشناسانه  انعکاس 
از  اختیاراتش،  و  وظایف  حدود  در  مجلس 
ضمن  گرفت  خواهد  خوبی  نمره  مردم  نظر 
آنکه نقدهای دلسوزانه شما برای اصالح ادامه 
حرکت مجلس تبدیل به فرصتی گرانقدر می 
همچنین  داد:  ادامه  مقننه  قوه  رئیس  شود. 
دریایی  نیروی  روز  رسیدن  فرا  پیشاپیش 
و  ارتش  در  دریا  غیور  حافظان  تمامی  به  را 
سپاه تبریک می گویم و یاد و خاطر یوم اهلل 
هفتم آذر و شهدای پر افتخار ناوچه پیکان و 
تمامی شهدای نیروی دریایی ارتش جمهوری 

اسالمی ایران را گرامی می دارم.
در  و  پایان  در  کرد:  خاطرنشان  قالیباف 
دانشمند  شهادت  سالروز  دومین  آستانه 
مهابادی  فخری زاده  محسن  شهید  سرافراز، 
به  و  می دارم  گرامی  را  ایشان  خاطره  و  یاد 
راه  در  که  شهیدی  دانشمندان  پاک  ارواح 
اعتالء ایران مجاهدت کردند درود می فرستم. 
آنان  راه  دهنده  ادامه  بتوانیم  ما  امیدوارم 

باشیم.

 دبیر مجمع تشخیص مصلحت نظام گفت: در 
حوادث اخیر دشمن خیال می کرد، شرایط برای 
یک انقالب در ایران فراهم شده و می خواست 
انقالب های  در  سابقش  تجربه  از  الگوگیری  با 
انقالب  ایران هم  در  بعضی کشورها،  در  رنگی 
رنگی به راه بیاندازند که این بار نیز با نه بزرگ 

ملت ایران مواجه شد.
به گزارش روز یکشنبه ایرنا از مجمع تشخیص 
یادواره  در  ذوالقدر  محمدباقر  نظام،  مصلحت 
اشاره  با  همدان  استان  در  گیان  شهر  شهدای 
به بیان سردار شهید قاسم سلیمانی که »برای 
شهید  گفت:  بود«،  شهید  باید  شدن  شهید 
سلیمانی خود مصداق و مظهر این کالم زیبا و 
پرمعنی بود. برای رسیدن به فوز عظیم شهادت 
الی اهلل  سلوک  و  سیر  در  انسان  کمال  اوج  که 
زندگی  شهیدانه  یعنی  بود  شهید  باید  است، 

کرد، شهیدانه اندیشید و شهیدانه عمل کرد.
این  در  نظام  مصلحت  تشخیص  مجمع  دبیر 
و  بسیجیان  و  بسیج  از  تجلیل  ضمن  یادواره، 
بیان نقش بی بدیل بسیج در دفاع مقدس، در 
کشور  پیشرفت  و  سازندگی  در  امنیت،  حفظ 
به  افزائی،  معرفت  و  فرهنگی  عرصه  در  نیز  و 
توطئه ها و فتنه هایی که از سوی دشمنان برای 
اشاره کرد  انجام می شود،  ایران  با ملت  مقابله 
عبرت  و  سخت  گوشمالی  با  داشت:  اظهار  و 
دفاع مقدس  در جریان  ایران  ملت  آموزی که 
و جنگ تحمیلی به متجاوزان داد و با آمادگی 
بی همتای  نظامی  قدرت  و  مسلح  نیروهای 
ابرقدرتی  و  قدرت  هیچ  اسالمی،  جمهوری 
جرأت تجاوز نظامی و حمله مستقیم و جنگ 

رو در رو با ایران را ندارد.
به  سلطه  نظام  و  غرب  استکبار  افزود:  وی 

سرکردگی آمریکا که در طول سال های پس 
خورده  سیلی  ایران  ملت  از  همواره  انقالب  از 
درماندگی  و  استیصال  سر  از  اینک  است، 
و  رجاله ها  اوباش،  و  ارازل  دامان  به  دست 
مانده  ته  و  بی مقدار شده  و  بی هویت  مزدوران 
ضد  خورده  شکست  و  مفلوک  گروهک های 
انقالب را از اینجا و آنجا جمع کرده است و با 
تنفس مصنوعی دادن به میدان فرستاده است.

ذوالقدر ادامه داد: دشمن خیال می کرد با تداوم 
و  معیشتی  تنگناهای  و  اقتصادی  تحریم های 
تحمیل  کشور  بر  که  اقتصادی  دشواری های 
جنگ  و  فرهنگی  هجوم  با  و  است  کرده 
برای  سال ها  طی  که  ناجوانمردانه ای  رسانه ای 
ادراکات مردم  بر  اعتقادات واثرگذاری  تضعیف 
ایران تدارک دیده بود و بروز برخی اعتراضات 
و  مسئوالن  عملکرد  از  مردم  نارضایتی های  و 
ایران  در  انقالب  یک  برای  شرایط  دستگاه ها، 
فراهم شده و می خواست با الگوگیری از تجربه 
سابقش در انقالب های رنگی در بعضی کشورها، 
بیاندازند که  راه  به  رنگی  انقالب  ایران هم  در 
مواجه شد  ایران  ملت  بزرگ  نه  با  نیز  بار  این 
و مردم آگاهانه و هوشیارانه از همان ابتدا صف 
جدا  اغتشاشگران  و  طلبان  آشوب  از  را  خود 
کردند و در ۱3 آبان، با تظاهرات چند میلیونی 
ناکام  را  دشمن  شیطانی  و  شوم  هدف  خود، 

گذاشتند.

افزود:  نظام  مصلحت  تشخیص  مجمع  دبیر 
نقاط  برخی  در  که  بی نظمی هایی  و  شرارت ها 
تالش های  و  کور  حرکت های  می شود،  دیده 
مذبوحانه ای است که به زودی با تدبیر نیروهای 
قوه  قاطعیت  و  درایت  و  امنیتی  و  انتظامی 
ناکامی  و  جز شکست  و  می یابد  پایان  قضائیه 

نصیب دشمن نخواهد شد.
افزود:  کشور  اخیر  حوادث  تحلیل  در  ذوالقدر 
خسارت آمیز  کشور  برای  هرچند  حادثه  این 
که  است  ارزنده ای  عبرت های  حاوی  اما  بود، 
باید برای پیشگیری و جلوگیری از شکل گیری 

فتنه های مشابه از آنها درس آموخت.
وی اظهار داشت: این حادثه نشان داد آمریکا و 
نظام سلطه به رغم شکست های متعدد از انقالب 
و ملت ایران هم چنان از دشمنی و توطئه گری 
و فتنه انگیزی دست برنداشته و مترصد فرصت 
برای ضربه زدن به ملت ایران است. نباید دچار 

غفلت، خواب آلودگی و ساده انگاری شویم.
وی به کینه دشمنان انقالب و فتنه انگیزی آنان 
اشاره کرد و گفت: این فتنه عمق کینه دشمنان 
به نظام جمهوری اسالمی و رهبر عظیم الشان 
استحکام  و  انقالب  بقاء  رمز  داد.  نشان  را  آن 
رهبری  و  دینی  نظام  وجود  کشور،  اقتدار  و 
بی بدیل آن است که آن را باید از جان عزیزتر 

داریم و با همه وجود از آن دفاع کنیم.
ذوالقدر افزود: تالش دشمن بر کاهش سرمایه 

اجتماعی نظام و کاهش امید و اعتماد مردم به 
دولت متمرکز بود. به رغم دشمن، باید به دولت 
انقالبی و مردمی فعلی که شبانه روز و صادقانه 
برای رفع مشکالت کشور و عقب ماندگی ها و 
ضعف های ناشی از بدکارکردی دولت های قبل 
که  کرد  کمک  و  داد  فرصت  است،  تالش  در 
را  اقتصادی  مشکالت  خصوص  به  مشکالت 
برطرف کند و زمینه زیست و زندگی شایسته و 

در خور ملت بزرگ ایران را فراهم کند.
جوانان  روی  بر  دشمن  سرمایه گذاری  وی 
همه  بسیج  با  دشمن  گفت:  و  شد  یادآور  را 
از  تمام  بهره گیری  و  رسانه ای  ظرفیت های 
ماهواره ای،  تلویزیون های  و  مجازی  فضای 
اعتقادات، اخالق و سبک زندگی جوانان ما را 
هدف قرار داده است. جوانان را دریابیم، آنها را 
آگاه کنیم و در این کارزار سخت تنها نگذاریم.

نظام گفت: در  دبیر مجمع تشخیص مصلحت 
خوب  شهدا  مطهر  پیکر  یافتن  و  تفحص  امر 
شناخت  برای  تفحص  در  اما  کرده ایم؛  عمل 
سیره شهیدان و سبک زندگی آن ها و معرفی 
آن به جامعه و بخصوص به نسل جوان کم کاری 

کرده ایم و حق شهدا را ادا نکرده ایم.
ذوالقدر در پایان، با برشماری مؤلفه های قدرت 
ملت ایران و نظام جمهوری اسالمی و ضعف ها 
و ناتوانی های دشمنان، با استناد به آیات قرآن 
خاطرنشان کرد: خداوند پیروزی و نصرت ملت 
ایران، مادام که در خط اسالم و انقالب اسالمی 
حرکت می کنند و از خدا و دین خدا پشتیبانی 
می کنند را تضمین کرده است و پیروزی نهائی 
و قطعی از آن ملت مسلمان ایران و شکست و 

خواری از آن دشمنان این ملت است.

رهبر  گفت:  آسیا  غرب  مسائل  کارشناس 
سیاست  راه  نقشه  اسالمی  انقالب  معظم 
آمریکا  با  رابطه  در  ویژه  به  خارجی  و  داخلی 
ترسیم  ایران  بزرگ  ملت  و  دولتمردان  برای 
کردند چراکه مماشات مانع باج خواهی آمریکا 

نمی شود.
حسن هانی زاده د درباره فرمایشات رهبری در 
دیدار بسیجیان سراسر کشور اظهار کرد: رهبر 
معظم انقالب اسالمی در آستانه هفته بسیج در 
سیاست های  کشور  سراسر  بسیجیان  با  دیدار 
قرار  انتقاد  مورد  بشدت  را  آمریکا  باج خواهانه 
برای  آمریکا  تالش  راستای  در  را  آن  و  دادند 
عبور از خطوط قرمز ملت ایران توصیف کردند.

بیانات  افزود:  بین الملل  مسائل  تحلیلگر  این 
برگیرنده  در  اسالمی  انقالب  معظم  رهبر 
عمیق  شناخت  برای  کلیدی  محورهای 
سیاست های باج خواهانه آمریکا بود که به مثابه 
تلقی  منطقه  ملت های  و  ایران  ملت  راه  نقشه 

می شود.
هانی زاده عنوان کرد: تاکید رهبر معظم انقالب 

اسالمی بر بیهوده بودن مماشات و باج دهی به 
آمریکا از شناخت دقیق و هوشمندانه معظم له 
نسبت به سیاست های آمریکا و غرب و اهداف 
مقدرات  بر  تسلط  برای  آمریکا  بلندمدت 

ملت های منطقه حکایت دارد.
وی اضافه کرد: بیانات مقام معظم رهبری اشاره 
صریحی به مذاکرات هسته ای ایران با آمریکا و 
کشورهای اروپایی بود که موجب شده تا آمریکا 
در صدد تحمیل اراده خود بر ملت ایران برآید 
ایران هیچ زمانی تسلیم  اما جمهوری اسالمی 

خواسته های آمریکا نشده است.
تضعیف توان نظامی و قدرت بازدارندگی ایران 

از سیاست های آمریکا بوده است
یکی  داد:  ادامه  آسیا  غرب  مسائل  کارشناس 
تالش  همواره  آمریکا  که  سیاست هایی  این  از 
داشته تا در دستور کار قرار دهد تضعیف توان 
نظامی و قدرت بازدارندگی ایران است که این 

هسته ای  مذاکرات  موضوع  به  ارتباطی  امور 
ایران و کشورهای غربی نداشت.

عینی  مصادیق  از  کرد:  خاطرنشان  هانی زاده 
و  ایران  میان  برجام  توافقنامه  رهبری  کالم 
بود  میالدی   ۲۰۱۵ سال  در   ۱+۵ کشورهای 
توافقنامه ای  چنین  امضای  علیرغم  آمریکا  که 
متاسفانه در سال ۲۰۱8 از آن خارج شد و تا 
سال ۲۰۲۰ بیش از ۱۷۰۰ مورد تحریمی علیه 

ایران اعمال کرد.
وی یادآور شد: ترور سردار بزرگ اسالم شهید 
حاج قاسم سلیمانی فرمانده سابق سپاه قدس 
توسط آمریکا نشان داد که مذاکره و مماشات 
از  مانع  آمریکا  سیاست های  با  همراهی  و 

رفتارهای تهاجمی آمریکا نمی شود.
نمی توان به سیاست های آمریکا

 اطمینان کرد
از  آمریکا  زیاده خواهی  کرد:  اظهار  هانی زاده 

بهانه های  به  اخیر  سال های  طول  در  ایران 
مختلف ثابت کرد که نمی توان به سیاست های 
ملی  و  داخلی  قوام  بلکه  کرد  اطمینان  آمریکا 
تقابل  برای  انسجام  و  داخلی  وحدت  به  ایران 
یک  این  و  دارد  بستگی  زیاده خواهی ها  این  با 

سیاست ثابت است.
وی ادامه داد: از این رو رهبر انقالب در دیدار 
بار  کشور  سراسر  بسیجیان  با  خود  تاریخی 
ثابت سیاست جمهوری اسالمی  بر اصل  دیگر 
کردند  تاکید  آمریکا  با  مذاکره  بیهودگی  در 
و  آمریکا  به  امتیازدهی  در  ایران  تجربه  زیرا 
است  خورده  شکست  و  تلخ  تجربه  یک  غرب 
و ایران کشوری نیست که تابع اراده قدرت های 
استکباری باشد لذا رهبر معظم انقالب اسالمی 
راه  نقشه  راهبردی خود  و  بیانات حکیمانه  در 
با  رابطه  در  بویژه  خارجی  و  داخلی  سیاست 
ایران  بزرگ  ملت  و  دولتمردان  برای  آمریکا 

ترسیم فرمودند.

دبیر مجمع تشخیص مصلحت نظام : 

دشمن در حوادث اخیر به دنبال طراحی 
انقالب رنگی در ایران بود

مماشات مانع باج خواهی آمریکا نمی شود


