
دشمن به دنبال حکمرانی نوین
 بر اذهان نسل جدید انقالب است

بسیاری از مشکالت کشور را 
می توان در برنامه هفتم توسعه حل کرد
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 رئیس سازمان بسیج سازندگی کشور گفت: دشمن به دنبال این 
اسالمی  انقالب  جدید  نسل  اذهان  بر  نوینی  حکمرانی  که  است 
داشته باشد و زیست مجازی را در فضای حقیقی هم تجربه کنند 
که در این راه هم شکست می خورد و با همین دهه هشتادی ها 
زهرایی،  محمد  سردار  رفت.   خواهیم  آنها  جنگ  به  ها  نودی  و 

پنجشنبه در اجتماع ۱۰ هزار نفری طالیه داران و ...

مسائل  در  ما  اینکه  بیان  با  اسالمی  شورای  مجلس  رئیس 
که  چرا  بدهیم  خودمان  به  قبولی  قابل  نمره  نمی توانیم  داخلی 
از ظرفیت های کشور و فرصت ها استفاده نکردیم تأکید کرد: اما 
ضعف های این 4۰ سال را در برنامه هفتم می توان جبران کرد تا 
افق روشنی پیش روی کشور و مردم قرارگیرد.  محمدباقر قالیباف 

پنجشنبه، ۱۰ آذرماه در همایش ملی رؤسا و دبیران...
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با مدیران قانون گریز
بدون اغماض برخورد می کنیم 

چگونه درس بخوانیم 
که فراموش نکنیم

معاون برنامه ریزی و مدیریت منابع سازمان 
سنجش آموزش کشور خبر داد:

رصد فضای مجازی و برخورد 
با متخلفان کنکور سراسری

معاون برنامه ریزی و مدیریت منابع سازمان سنجش 
تام االختیار  نمایندگان  نشست  در  کشور،  آموزش 
برگزاری  در  فناوری  و  تحقیقات  علوم،  وزیر 
آزمون های سراسری استان ها به تشریح برنامه های 
و  سراسری  آزمون  برگزاری  در  پشتیبانی  و  مالی 
سال  سراسری  آزمون  حفاظت  شورای  اقدامات 
۱4۰۲ پرداخت.  دکتر محمدحسین حاجیلو در این 
نشست گزارشی از فعالیت های اجرایی و بودجه ای 
آزمون های سراسری سال ۱4۰۲ سازمان سنجش 
آموزش کشور ارائه کرد. وی همچنین در مورد اخذ 

مجوز افزایش هزینه ثبت نام....

فرصت های  ایجاد  ضرورت  بر  رئیس جمهور   
معلولیت  دارای  افراد  برای  برابر  اجتماعی 
تأکید کرد و گفت: همه سازمان ها مسئولند 
فرصت های  ایجاد  برای  را  نهایت تالش خود 
شغلی و زمینه رشد و شکوفایی استعدادهای 
وظیفه  را  کار  این  و  گیرند  به کار  معلوالن 

بدانند؛ نه لطف.
از  پیش  رئیسی«  ابراهیم  »سید  آیت اهلل   
گرامیداشت  مراسم  در  گذشته  روز  ظهر 
ضمن  معلولیت«  دارای  افراد  جهانی  »روز 
از  معلولیت،  دارای  افراد  به  روز  این  تبریک 
تشکر  نشست  این  برگزرای  دست اندرکاران 
به  معلولیت  دارای  افراد  شاید  گفت:  و  کرد 
لحاظ جسمی نقصی داشته باشند، اما خداوند 
با  توانسته اند  که  داده  توانایی هایی  آنها  به 
و  علم  جهت  در  بلندی  گام های  واال  همت 
اجتماعی،  فعالیت های  ورزشی،  دانش آموزی، 

فرهنگی، اقتصادی و تولیدی بردارند.
نام آور  افراد  اینکه  به  اشاره  با  رئیس جمهور 
معلولیت  داشتن  به رغم  که  داشته ایم  زیادی 
و  اجتماعی  و  علمی  مختلف  عرصه های  در 
ورزشی کارهای بزرگ کرده اند و جزو مفاخر 
مادران  و  پدران  افزود:  می آیند،  حساب  به 
احساسی  از  فراتر  معلولیت،  دارای  افراد 
دارند،  خود  فرزندان  به  والدین  معموال  که 
احساس مسئولیت بیشتری به فرزندان دارای 
معلولیت خود دارند که بسیار ارزشمند است و 
همه افراد جامعه باید نه به عنوان حس ترحم، 
بلکه به عنوان یک احساس مسئولیت ویژه به 

افراد دارای معلولیت توجه کنند.
ایجاد فرصت های  بر ضرورت  رئیسی  آیت اهلل 
معلولیت  دارای  افراد  برای  برابر  اجتماعی 
دستگاه ها  همه  داشت:  اظهار  و  کرد  تأکید 
تالش  نهایت  هستند  مسئول  سازمان ها  و 
شکوفایی  و  رشد  زمینه  ایجاد  برای  را  خود 
استعدادهای افراد دارای معلولیت و نیز ایجاد 

فرصت های شغلی برای آنها به کار گیرند.
متناسب سازی  کرد:  اضافه  رئیس جمهور 
و شهری  عمومی  مراکز  و  خیابان ها  وضعیت 

برای تردد افراد دارای معلولیت از...

در  عدالت  اجرای  بویراحمد  و  کهگیلویه  استاندار 
بخش های مختلف را برای مدیران دستگاه های اجرایی 
اولویت دانست و افزود: بدون اغماض با مدیرانی که خود 
عاملی برای ترویج بی قانونی هستند، برخورد می کنیم.

استاندار کهگیلویه و بویراحمد از استفاده بی حساب و 
کتاب از منازل سازمانی دولتی در این استان ابراز نگرانی 
کرد و گفت: دستگاه های اجرایی نسبت به ساماندهی این 
اقدام کنند. سید علی احمدزاده اظهار داشت:  وضعیت 
طبق بررسی های که داشته ام که افرادی در استان بوده 
که ۱8 سال در منازل سازمانی زندگی می کنند در حالی 

افراد مستحق زیادی پشت نوبت استفاده...

استاندار کهگیلویه و بویراحمد هشدار داد :
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معاون بهبود تولیدات دامی سازمان جهاد 
کشاورزی:

مراتع کهگیلویه و بویراحمد
با کمبود شدید علوفه

 مواجه شده است

مدیرکل پزشکی قانونی 
کهگیلویه و بویراحمد خبر داد؛

بویراحمد صدرنشین
 مصدومین حوادث کار است

بسترسازی رشد استعدادهای 
معلوالن وظیفه است نه لطف 
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دستگاههای متولی در کهگیلویه و بویراحمد  هشدارها را جدی بگیرند:

منفی شدن آمار 
ازدواج در استان 
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سفر نخست وزیر جدید عراق به تهران در میانه چالش های منطقه 
و در حالی که کشورهای فرامنطقه ای درصدد سواستفاده از حسن 
همجواری میان دو کشور هستند، نشانه ای از درک شرایط از سوی 

بغداد و هوشمندی در حراست از روابط دو جانبه است.
جدید  وزیر  نخست   السودانی،  شیاع  محمد  سفر  مقصد  سومین 
عراق، پس از اردن و کویت به ایران بود. شرایط زمانی این سفر، 
مقصد بعدی السودانی را به دلیل تحوالت منطقه ای و رویدادهای 
داخلی ایران و عراق بیش از همیشه مهم جلوه داده و حکایت از 
ایجاد توازن در سیاست  آن دارد که دولت جدید عراق در مسیر 
با  رابطه  در  موجود  سوءتفاهمات  تا  کند  می  تالش  خود،  داخلی 
تهران را به حداقل رسانده و از این رهگذر همکاری های دو جانبه 

را افزایش دهد.
رئیس  رئیسی،  ابراهیم  سید  اهلل  آیت  رسمی  دعوت  به  السودانی 
استقبال  مورد  و  شد  تهران  وارد  شنبه  سه   روز  ایران  جمهوری 
با  جداگانه  دیدارهای  در  وی  گرفت.  قرار  ایران  مقامات  رسمی 
رهبرمعظم انقالب، رئیس جمهور و وزیر امور خارجه سه موضوع 

مشخص را در دستور کار داشت: همکاری های دو جانبه، موضوع 
مرزها و اقلیم کردستان و در نهایت تحوالت منطقه و رابطه ایران 
و عربستان. در این سفر، فواد حسین وزیرخارجه، حیان عبدالغنی 
وزیر نفت، و قاسم االعرجی مشاور امنیت ملی عراق، السودانی را 

همراهی کردند.

روابط دو جانبه و ضرورت های ارتقای آن
به  قاره آسیا،  و  به سمت ظرفیت های موجود در منطقه  چرخش 
روابط  عرصه  در  سیزدهم  دولت  سیاست های  از  همسایگان  ویژه 
بین الملل بود که به نظر می رسد دست  کم در مبادالت تجاری با 

همسایه غربی خود نتیجه بخش بوده است.
براساس اعالم گمرک ایران از آغاز به کار دولت سیزدهم تا پایان 
خردادماه، بیش از ۲۵ میلیون و ۹۳۳ هزار تن کاال به ارزش هشت 
میلیارد و ۶۳8 میلیون دالر بین ایران و عراق تبادل شد که نسبت 

به مدت مشابه سال قبل، ۱۵ درصد رشد داشته است.
به نظر می رسد افزایش حجم این تبادالت در دستور کار طرفین 

اول  معاون  مخبر«  »محمد  که  راستاست  همین  در  و  دارد  قرار 
زمینه های  وجود  بر  تاکید  با  السودانی  با  دیدار  در  رئیس جمهور 
بانکی  همکاری های  تقویت  عراق،  و  ایران  میان  متعدد  همکاری 
را پیش نیاز توسعه مناسبات اقتصادی و گسترش همکاری ها در 
بخش انرژی دانست و خواستار رفع موانع بانکی و مبادالت تجاری 

میان دو کشور شد.
ملت  و  کشور  دو  تاریخی  نزدیکی  و  مذهبی  فرهنگی،  اشتراکات 
 ۲۰ تا  حتی  مبادالت  افزایش  توان  و  ظرفیت  یکدیگر،  به  عراق 
میلیارد دالر در سال را نشان می  دهد و به نظر می  رسد همسایه 
غربی ایران هم به این موضوع واقف و مشتاق است و السودانی در 
قرار داده و گفته است:  اشاره  را مورد  با رئیس جمهور آن  دیدار 
راستای  در  کشور  دو  همکاری های  مشترک  کمیسیون  »تقویت 
گسترش همکاری ها و مناسبات بغداد و تهران بسیار موثر بوده و 

برگزاری مستمر و منظم جلسات آن ضروری است.«

اقلیم کردستان و اهمیت صیانت از مرزها
روابط ایران و عراق در روزهای حساس خود به سر می برد، آنقدر 
که هر حرکت درستی می تواند این روابط را در عالی ترین سطح و 
کیفیت خود نگه دارد و هر اقدام اشتباهی می تواند منجر به سقوط 
این روابط شود. حساسیت مورد اشاره به اهمیتی بازمی گردد که 
گونه  هیچ  و  است  قائل  مرزهای خود  به  ایران  اسالمی  جمهوری 
اقدامی در مرزهای خود را که منجر به ناامنی د آن نقاط یا حتی 

داخل کشور شود، برنمی تابد.
اصول  گذاشتن  زیرپا  با  عراق  کردستان  اقلیم  که  مدت هاست 
در  صهیونیستی  رژیم  های  ماجراجویی  تاثیر  تحت  همسایگی، 
اختیار  در  را  خود  های  پایگاه  ایران،  مرزهای  نزدیک  و  منطقه 
گروهک های تروریستی و تجزیه طلب قرار داده و به صورت علنی 
اجازه ورود سالح به داخل مرزهای ایران را می  دهد. طبیعی ترین 
واکنش به این اقدام، بمباران مقرهای تروریستی در این مناطق از 
سوی ایران است که البته با خویشتنداری قابل توجهی صورت می 
از دولت  انتظاری باشد که تهران  گیرد که علت آن می  تواند در 

مرکزی بغداد برای مقابله با بلندپروازی  های اقلیم دارد.
خواسته  عراق  مرکزی  دولت  از  بارها  ایران  اسالمی  جمهوری 
است، جوالن تروریستی ها را در اربیل، سلیمانیه و دیگر شهرهای 
کردستان عراق را کنترل کند. حسین امیر عبداللهیان وزیر خارجه 
ایران در نشست مطبوعاتی خود با خبرنگاران ضمن اشاره به این 
موضوع گفت : »ما در هشت هفته گذشته طی دو مرحله در تهران 
کردستان  اقلیم  و  عراق  برادر  و  دوست  کشور  مقامات  با  بغداد  و 
برای  را  زیادی  توافق های  و  کردیم  برگزار  متعددی  نشست های 
همین  در  و  آورده ایم  عمل  به  تروریستی  گروه های  این  با  مقابله 
این  ارتباط دوستان در حکومت مرکزی عراق متعهد شده اند که 
امنیت  علیه  را  تحرکاتی  نقطه   ۷۶ از  که  را  تروریستی  گروه های 
ما در استان های غربی آغاز کرده بودند از این نواحی دور کنند و 
این  در  کنند. گفت وگوها  را خلع سالح  تروریستی  گروه های  این 

زمینه انجام شده است و ما پیگیر این هستیم که توافقاتانجام شده 
اجرایی شود.«

سردار  اخیر  سفر  در  توافقات  این  از  بخشی  رسد  می   نظر  به 
در  عراق  پرونده  مسئول  و  قدس  سپاه  فرمانده  قاآنی  اسماعیل 
با رئیس جمهور، نخست وزیر،  ایران و دیدارش  جمهوری اسالمی 
مرکزی  دولت  از  باشد.ایران  شده  انجام  عراق  و...  پارلمان  رئیس 
عراق برای صیانت از مرزهای انتظار دارد و با توجه به اصول و قواعد 

بین المللی این انتظار چندان غیرمنطقی نخواهد بود.
موضوعی که از سوی السودانی و در دیدار با آیت اهلل رئیسی هم 
عراق  »دولت  گفت:  عراق  وزیر  نخست  و  گرفت  قرار  تاکید  مورد 
ملتزم است که قانون اساسی را اجرا کند و اجازه نمی دهد از خاک 
این کشور برای آسیب رساندن به هر طرفی استفاده شود؛ سیاست 
آسیب  برای  شروعی  نقطه  کشور  این  که  است  عراق  حکومت 

رساندن به کشورهای منطقه نباشد.«

روابط تهران-ریاض و چرایی تکاپوی بغداد
عراق،  وزیر جدید  برنامه کاری نخست  و  عراقی  مقامات  اظهارات 
یک سفر مهم دیگر را هم برای وی نشان می دهد، سفر به عربستان. 
حضو السودانی در ریاض گرچه در نگاه نخست نباید چندان برای 
تهران، مهم باشد اما اگر بدانیم عراق یکی از میانجیگران مهم رابطه 

تهران و ریاض است، این سفر اهمیت ویژه ای خواهد یافت.
مقامات و دیپلمات های جمهوری اسالمی ایران و عربستان سعودی 
در ۱۵ ماه اخیر، پنج دور پشت میزهای گفت وگو در بغداد نشسته 
اصلی  اهداف  از  یکی  وگوها  گفت  این  ششم  دور  برگزاری  و  اند 
ارزیابی می شود. تالش  ریاض  و  تهران  به  مقامات عراق در سفر 
آمادگی  ایران  اسالمی  مقامات عراقی درحالی است که جمهوری 
خود را برای آغاز دور جدید این گفت و گوها اعالم کرده اما اجرای 

توافقات دوره های پیشین را شرط اصلی آغاز اعالم کرده است.
در  نشانه  این  و  است  ریاض  از حسن نیت  نشانه ای  منتظر  تهران 
شرایط کنونی می  تواند کنترل دروغ پردازی ها و پروپاگاندای رسانه 
از رهگذر  باشد. عراق هم  لندن  اینترنشنال سعودی در  ایران  ای 
تالش برای ارتقای روابط ایران و عربستان از یک سو تالش می کند 
از مزایای اقتصادی این روابط بهره برده و از سوی دیگر نقش خود 

را به عنوان کشوری تاثیرگذار در منطقه اثبات کند.
سیاست متوازن ساز السودانی هم که در سفرها و اظهاراتش مشهود 
است نشان دیگری از این تالش ها برای پررنگ سازی نقش بغداد 
در تعامالت منطقه ای است.عراق بهتر از هر کشوری در منطقه از 
از همه  آسیب  های دخالت های فرامنطقه ای آگاه است و بیش 
می داند که آمریکا برای تحقق دموکراسی در منطقه حضور ندارد و 

در پی منافع خود و رژیم صهیونیستی است.
ایران می   با  ارتباط خود  با رفع موانع موجود در مسیر  این رو  از 
تواند شریک قابل اعتمادی برای تهران در مسیر مقابله با دخالت 

های فرامنطقه ای باشد.

سفر نخست وزیر عراق به تهران بررسی شد؛

ایران و عراق و ضرورت همسایگی هوشمندانه
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معاون بهبود تولیدات دامی سازمان جهاد کشاورزی:

مراتع کهگیلویه و بویراحمد
با کمبود شدید علوفه مواجه شده است

کشاورزی  جهاد  سازمان  دامی  تولیدات  بهبود  معاون 
کهگیلویه و بویراحمد گفت: پدیده خشکسالی مراتع استان 
را با کمبود شدید علوفه مواجه کرده است و در حال حاضر 
در مناطق قشالقی استان چیزی به نام مرتع وجود ندارد و 

دامداران به صورت دستی به دام ها علوفه می دهند.
علی بهنام پور اظهار داشت: پرورش و نگهداری دام در استان 
و  استان مرسوم  و عشایری در  به شیوه روستایی  دیرباز  از 
مهم  این  به  مردم  غالب  معیشت  و  اقتصاد  و  است  متداول 

وابسته است.
وی افزود: البته دامداری های علمی و صنعتی هم در چند 

سال اخیر در استان پیشرفت های خوبی داشته است.
کشاورزی  جهاد  سازمان  دامی  تولیدات  بهبود  معاون 
دامی  تولیدات  بویراحمد تصریح کرد: سرجمع  و  کهگیلویه 
کهگیلویه و بویراحمد ۱۵۵ هزار تن است و با تولید ناخالص 
داخلی به ارزش ۲ هزار ۶۰۰ میلیارد تومان نقش مهمی در 

اقتصاد و تولید دارند.
بهنام پور ابراز داشت: صنعت دام و طیور استان با سه چالش 
از جمعیت ۲  بروست که یکی خشکسالی است  اساسی رو 
 8۰ از  بیش  استان  دامی  واحد  نفری  هزار  و ۷۰۰  میلیون 

درصد به مراتع وابسته اند و دام سبک اند.
وی ادامه داد: یکی از مشکالت دیگر، با حذف ارز ترجیحی 
بیشترین معضل برای دامداران برای تامین نهاده های دامی 

ایجاد شد.
کشاورزی  جهاد  سازمان  دامی  تولیدات  بهبود  معاون 
تصمیم  قوه  سه  سران  داشت:  ابراز  بویراحمد  و  کهگیلویه 
گرفتند که ارز ترجیحی حذف و به سمت ارز نیمایی برود 
و موجب شد قیمت نهاده های دامی پنج تا ۶ برابر افزایش 

پیدا کند.
بهنام پور عنوان کرد: تناسبی بین قیمت تمام شده و قیمت 
وجود  مرغ  و  قرمز  ویژه گوشت  به  دامی  فروش محصوالت 

ندارد.
وی گفت: قیمت تمام شده یک کیلو گوشت قرمز به صورت 
زنده برای دامدار حداقل بیش از ۱۰۰ هزار تومان است اما 
در واقع بیش از ۷۰ هزار تومان در بازار مشتری ندارد و تولید 
غیر اقتصادی شده است. معاون بهبود تولیدات دامی سازمان 
جهاد کشاورزی کهگیلویه و بویراحمد افزود: سومین مشکل 
کشش بازار است که کشش بازار در مورد محصوالت دامی 
بویراحمد  و  کهگیلویه  استان  دامپروران  است.  پایین  بسیار 
۲ میلیون و ۷۰۰ هزار راس دام سبک و سنگین در اختیار 
بودن  باال  و  طبیعی  علوفه  کمبود  دلیل  به  امسال  و  دارند 
قیمت نهاده های دامی به شدت در تنگنای تغذیه دام های 
خود قرار گرفته اند. از میزان تولید سالیانه ۹۶هزار تن شیر 
و ۱۶ هزار تن گوشت قرمز در استان کهگیلویه و بویراحمد 
؛ ۳۵هزار تن شیر و هشت هزار تن گوشت قرمز در مناطق 

عشایری بدست می آید.

ایران
 ظرفیت ۳۱۵ میلیون  جمعیت را دارد

و  جمعیت  ساختار  اصالح  در  کشور  وزیر  عالی  مشاور 
سالمت تغییر فرهنگ فرزندآوری را ضروری دانست و تاکید 
در  جمعیت  نفر  میلیون   ۳۵۱ تا  تواند  می  ما  کشور  کرد: 
شورای  نشست  در  اکبری  اسماعیل  محمد  شود.  اداره  آن 
ادرای کهگیلویه و بویراحمد اظهار داشت: کشف و ارزشیابی 
شاخص ها و فرایند اثرگذاری در ساختار جمعیت مهم ترین 
وی  کنیم.  تمکین  آن  به  باید  که  بوده  وظیفه ای  و  تکلیف 
برای  مشخصی  برنامه های  و  اهداف  باید  اینکه  بر  تاکید  با 
اصالح جمعیت پایدار از صفر تا ۱۵ سال داشته باشیم، عنوان 
توجه  مورد  جد  به  باید  مفهوم جمعیت  و  معنا  درک  کرد: 
وظیفه  جمعیت  ساختار  اصالح  اینکه  بیان  با  اکبری  باشد. 
عهده وزارت کشور است، ابراز کرد: تصمیم ما براین است که 
فرهنگ فرزندآوری عوض شود چرا که کشور ما می تواند تا 

۳۵۱ میلیون نفر جمعیت در آن اداره شود.
مشاور عالی وزیر کشور در اصالح ساختار جمعیت و سالمت 
ابراز داشت: اتفاق کاهش جمعیت در همه نقاط جهان بوده 
جمعیت  رشد  و  یافته  کاهش  دنیا  جمعیت  رشد  سرعت  و 
جهان به ۱.۱ درصد رسیده که ما هم شرایط بهتری نداریم.

اکبری با تاکید براینکه مسئولین در خصوص مسئله جمعیت 
داشته  توجه  موضوع  به  معنا  درک  با  و  باشند  گرا  واقعیت 
باشند، افزود: با تعهد، علمی نگری، قوه تعقل و قانونمداری 
و نهایتا عرف و فرهنگ، اصالح ساختار جمعیت در فرآیند 

توجه، عمل و اجرا قرار گیرد.
مشاور عالی وزیر کشور در اصالح ساختار جمعیت و سالمت 
گفت: توجه به مسئله جمعیت کاری مطلوب و جدی است 

و باید با همت، غیریت و بطور مستمر به آن پرداخته شود.
جمعیت  سنی  های  گروه  مناسب  ساختار  به  اشاره  با  وی 
اعالم کرد: شش درصد سالمند، ۲4 درصد زیر ۱۵ سال و 

۷۰ درصد جمعیت مولد، ساختار مناسب جمعیتی است.
هزار   ۵۰۰ به  نزدیک  ساالنه  متاسفانه  داشت:  ابراز  اکبری 

سقط انجام می شود که قابل پیشگیری و کنترل است.

هشداراستاندارکهگیلویه و بویراحمد به مدیران؛ 

با مدیران قانون گریز
بدون اغماض برخورد می کنیم 

بخش های  در  عدالت  اجرای  بویراحمد  و  کهگیلویه  استاندار 
مختلف را برای مدیران دستگاه های اجرایی اولویت دانست و 
افزود: بدون اغماض با مدیرانی که خود عاملی برای ترویج بی 

قانونی هستند، برخورد می کنیم.
استاندار کهگیلویه و بویراحمد از استفاده بی حساب و کتاب 
و  کرد  نگرانی  ابراز  استان  این  در  دولتی  سازمانی  منازل  از 
گفت: دستگاه های اجرایی نسبت به ساماندهی این وضعیت 

اقدام کنند.
که  بررسی های  طبق  داشت:  اظهار  احمدزاده  علی  سید 
منازل  در  سال   ۱8 که  بوده  استان  در  افرادی  که  داشته ام 
سازمانی زندگی می کنند در حالی افراد مستحق زیادی پشت 

نوبت استفاده از این ساختمان ها هستند.
وی با بیان اینکه افرادی نیز خود دارای منزل ملکی بوده ولی 
در خانه های سازمانی به سر می برند و ساختمان خود را اجاره 
داده اند، عنوان کرد: مدیران دستگاه های اجرایی به ویژه راه 
بدون  و  بررسی  را  منازل سازمانی  به تک  و شهرسازی تک 

مالحظه کاری و مماشات، تعیین تکلیف کنند.
به شرایط  مربوط  آیین نامه  اجرای دقیق  احمدزاده خواستار 
حداکثر  گفت:  و  شد  سازمانی  خانه های  از  استفاده  طرز  و 
مدت استفاده از خانه های سازمانی پنج سال است و پس از 
ابالغ سازمان متبوع،  تاریخ  از  این مدت  ظرف ۳ ماه  پایان 
استفاده کننده ملزم به تخلیه است مگر این که متقاضی واجد 
شرایط دیگری وجود نداشته باشد که در این صورت نیز در هر 
زمان که متقاضی واجد شرایط مراجعه نماید استفاده کننده از 

خانه های سازمانی ظرف مهلت مذکور ملزم به تخلیه است.
مدیران  برای  را  مختلف  بخش های  در  عدالت  اجرای  وی 
اغماض  بدون  افزود:  و  دانست  اولویت  اجرایی  دستگاه های 
هستند،  قانونی  بی  ترویج  برای  عاملی  خود  که  مدیرانی  با 

برخورد می کنیم.
نماینده عالی دولت در استان کهگیلویه و بویراحمد می گوید: 
وقتی مدیر یک دستگاه اجرایی از کارمند زیر مجموعه خود 
بخواهد که یک کار غیر قانونی و سفارشی انجام دهد بدون 
این کار سفارشی مدیر،کارهای  شک آن کارشناس در کنار 

غیر قانونی دیگری انجام خواهد داد.

امام جمعه یاسوج تاکید کرد:

دانشجویان آگاه فریب
 دسیسه های دشمن را نمی خورند

امام جمعه یاسوج با اشاره به اغتشاشات حوادث اخیر در 
کشور بخصوص در دانشگاه ها گفت: دشمن در این آشوب 
ها به دنبال بهره برداری سیاسی از دانشجویان است و این 
قشر آگاه ایران فریب دسیسه های دشمن را نمی خورند.

نماز  های  خطبه  در  حسینی  نصیر  سید  االسالم  حجت 
های  رده  بیشترین  امروز  داشت:  اظهار  یاسوج  جمعه 
التحصیالن  فارغ  و  دانشگاهیان  دست  در  مدیریتی 
دانشگاهی است و دانشجویان در نظام اسالمی همیشه در 

خط مقدم مدیریت های کشور هستند.
در  اسالمی  ایران  خوب  های  پیشرفت  به  اشاره  با  وی 
حوزه های هسته ای و پزشکی بیان کرد: انقالب اسالمی 
دانشگاهی  و  علمی  جامعه  مدیون  را  های خود  پیشرفت 

می داند.
به  رساندن  آسیب  برای  دشمنان  ریزی  برنامه  حسینی 
ایران در اغتشاشات اخیر را بسیار آشکار دانست و افزود: 
های  خواسته  تسلیم  هرگز  اسالمی  و  متعهد  دانشجویان 

تجزیه طلبان نخواهند شد.
جامعه  زنان  برای  مهم  الگویی  را  س  زهرا  حضرت  وی 
اسالمی و ایرانی دانست و اظهار کرد: برخی در این آشوب 
ها با شعار زن، زندگی آزادی به دنبال از بین بردن قداست 

و حرمت زنان هستند.
حسینی تصریح کرد: هدف آنها از آزادی زن ترویج فحشا 

و فساد در جامعه است.
نماینده ولی فقیه با اشاره به روز قانون اساسی جمهوری 
و  دانست  جهان  قانون های  مترقی ترین  از  را  آن  اسالمی 
گفت: اجرای درست این قانون به رفاه و آرامش جامعه و 

عدالت منجر خواهد شد.
و  انقالب  دشمنان  ترور  تحریم،  جنگ،  افزود:  حسینی 
از  اعتبارات در داخل و برخی سوء مدیریت ها  کمبودت 

دالیل اصلی اجرای نادرست قانون اساسی است.

مدیرکل پزشکی قانونی کهگیلویه و بویراحمد
 خبر داد؛

بویراحمد صدرنشین
 مصدومین حوادث کار است

گفت:  بویراحمد  و  کهگیلویه  قانونی  پزشکی  مدیرکل 
در  استان  کار  حوادث  مصدومین  مراجعه  آمار  بیشترین 

شهرستان بویراحمد است.
احصا شده در هفت  آمارهای  افزود: طبق  امینی،  کامروز 
ماهه ابتدایی سال جاری، بیشترین مصدومین حوادث کار 
 ،4۱ گچساران  مورد،   ۹۲ با  بویراحمد  شهرستان های  در 

کهگیلویه ۳۷، دنا ۹، بهمئی 4 و باشت نیز 4 مورد است.
وی با بیان اینکه در هفت ماهه ابتدایی سال جاری یک 
مورد فوتی ناشی از حوادث کار در استان به ثبت رسید، 
در  کار  حوادث  از  ناشی  مصدومین  تعداد  کرد:  تصریح 

استان نیز ۱8۷ نفر طی مدت هفت ماهه است.
کار  حوادث  پرونده های  درصدی   ۲.۶ کاهش  از  امینی 
خبر داد و گفت: با احتساب یک مورد فوتی ۱88 پرونده 
مصدومیت و مرگ طی هفت ماهه ابتدایی سال جاری در 

ادارات پزشکی قانونی استان ثبت شد.
مدیرکل پزشکی قانونی استان خاطرنشان کرد: پنج زن و 
۱8۲ مرد در رابطه با مصدومیت های ناشی از حوادث کار 

به پزشکی قانونی کهگیلویه و بویراحمد مراجعه کردند.

استاندار کهگیلویه و بویراحمد در خصوص 
آخرین وضعیت طالق گفت: سال گذشته 
شد،  ثبت  طالق  واقعه   ۶۱ و  هزار  یک 
امسال نیز آمار طالق یک هزار و ۹۱ مورد 
بود که طالق در استان ۳ درصد افزایش 
داشته و متاسفانه شاهد منفی شدن آمار 
زنگ  و  هستیم  طالق  افزایش  و  ازدواج 
آن  باید  متولی  دستگاه ها  که  است  خطر 

را جدی بگیرند.
شورای  نشست  در  احمدزاده  علی  سید   
به  اشاره  با  بویراحمد  و  کهگیلویه  اداری 
در  رهبری  معظم  مقام  دغدغه  و  نگرش 
مسئله  داشت:  اظهار  جمعیت،  موضوع 
مدیران  برای  جمعیت  جوانی  و  جمعیت 
ایجاد کرده است  قانونی  تکلیف شرعی و 
اجرایی  ضمانت  جمعیت  جوانی  قانون  و 

دارد.
جمعیت  مهم  موضوع  به  اشاره  با  وی 
نشست  کرد:  عنوان  جمعیت،  وجوانی 
موضوع  به  دلیل  این  به  اداری  شورای 
جمعیت و جوانی جمعیت اختصاص داده 
به آن دغدغه  تا همه مدیران نسبت  شد 
توجه  مورد  را  مسئله  جدیت  با  و  داشته 

قرار دهند.
از  حمایت  قانون  کرد:  ابراز  احمدزاده 
مهر   ۲4 در  جمعیت  جوانی  و  خانواده 
مشترک  کمیسیون  در  گذشته  سال  ماه 
طرح جوانی جمعیت و خانواده مجلس به 
تصویب رسید و یک ماه بعد توسط رئیس 

جمهور ابالغ شد.
جمعیت  جوانی  اهمیت  تبیین  به  وی 
مکلف  مدیران  همه  گفت:  و  کرد  تاکید 
هستند این قانون که دارای ۷۳ ماده است 
را مطالعه و تبیین کنند تا خود و جامعه از 
وظایفی که در زمینه جمعیت و اینکه در 
داریم  برعهده  تکلیفی  چه  جمعیت  قبال 

آگاه شوند.
احمدزاده با بیان اینکه همه مسئولین باید 
جامعی  قانون  و  شرعی  تکالیف  قبال  در 
که برای خانواده و جوانی جمعیت داریم 
طور  به  مدیران  گفت:  باشند،  پاسخگو 
جدی به این موضوع ورود کنند و پیگیر 

آن باشند.
میانگین  افزایش  اینکه،  به  اشاره  با  وی 
این  با  نسل جوان  و کمی  سنی جمعیت 
آینده  در  جدی  مشکالت  از  قطعا  روند 
خواهد بود، خاطرنشان کرد: با اینکه سال 
ها از جمعیت پویا و جوان برخوردار بودیم 
باروری  روند  اخیر  سال های  در  متاسفانه 
در  جمعیت  رشد  و  داشته  نزولی  شیب 
ای  مسئله  این  و  یافته  کاهش  استان 

هشدار دهنده است.
یادآور شد: سال گذشته رشد   احمدزاده 
جمعیت استان ۱,۷۶ درصد بوده و امسال 
به ۱.۷۰ رسیده و نسبت به شاخص سال 

گذشته وضعیت مناسب نیست.
آمار  به  بویراحمد  و  کهگیلویه  استاندار 
عنوان  و  اشاره  استان  در  و طالق  ازدواج 
کرد: طبق آنچه که اداره کل ثبت اسناد 
و  هزار  چهار  گذشته  سال  در  کرده  ارائه 
امسال  ثبت رسید،  به  ازدواج  واقعه   4۳۹
مورد   ۹۷۹ و  هزار  سه  ازدواج  آمار  نیز 
درصدی   ۱۰ کاهش  شاهد  که  بوده 
ازدواج نسبت به مدت مشابه سال گذشته 

هستیم.
آخرین  خصوص  در  احمدزاده  دکتر 
یک  گذشته  سال  گفت:  طالق  وضعیت 
امسال  ثبت شد،  واقعه طالق  و ۶۱  هزار 
نیز آمار طالق یک هزار و ۹۱ مورد بود که 
طالق در استان ۳ درصد افزایش داشته و 
متاسفانه شاهد منفی شدن آمار ازدواج و 
افزایش طالق هستیم و زنگ خطر است 

جدی  را  آن  باید  متولی  دستگاه ها  که 
بگیرند.

وی با اشاره به اینکه بیشترین حضور در 
جبهه به نسبت جمعیت مربوط به استان 
این  افزود:  است،  ویراحمد  و  کهگیلویه 
افتخار به برکت جمعیت جوان آن روزها 
به ثبت رسید اما در شرایط کنونی اگر این 
موضوع جدی گرفته نشود تهدید استانی 

و ملی به شمار می رود.
امکانات  تمام  کرد:  خاطرنشان  استاندار 
استان برای رشد و ارتقاء جمعیت و جوانی 

جمعیت به کار گرفته می شود.

موضوع افزایش جمعیت
 با جدیت دنبال می شود

موضوع  کشور:  وزارت  خانواده  مدیرکل 
افزایش جمعیت با جدیت دنبال می شود

مدیرکل امور زنان و خانواده وزارت کشور 
گفت: موضوع افزایش جمعیت با شدت و 
جدیت دنبال می شود و اگر چنین اقدامی 

نشود، اتفاق ناخوشایندی رخ می دهد.
زینب اختری در کارگروه آموزشی جوانی 
و جمعیت در آموزش و  پرورش کهگیلویه 
شغل  معلمی  داشت:  اظهار  بویراحمد  و 
در  ما  معلمان  امروزه  و  است  انبیاء)ص( 
حال انجام این رسالت خطیر هستند، البته 
از آنها انتظار داریم عالوه بر وظیفه ای که 
و  به رسالت مهم جمعیت  دارند،  به عهده 
را  باروری که جمعیت کشور  نرخ  کاهش 

تهدید می کند بپردازند.
وی عنوان کرد: فرصت کم و زمان محدود 
که  جمعیت  مهم  مقوله  به  اگر  و  است 
دغدغه مقام معظم رهبری است و ایشان 
جمعیت  کاهش  زمینه  در   ۹۱ سال  در 
اعالم خطر کردند، به خوبی به آن نپردازیم 
باشیم،  نداشته  حساسیت  و  دغدغه  و 

اتفاقات ناخوشایندی رخ می دهد.
جمعیت  موضوع  اینکه  بیان  با  اختری 
جبهه جدیدی در کشور ایجاد کرده است، 
گفت: مردم استان کهگیلویه و بویراحمد 
باالترین حضور در جنگ هشت سال دفاع 
مقدس را داشتند و از آنها می خواهیم در 
جبهه جدیدی که در حوزه جمعیت ایجاد 
شده است دست به دست هم دهند تا از 
مسئله ای که برای کشور ایجاد شده است 

به خوبی عبور شود.
وضعیت  از  عبور  “راه  اینکه  ابراز  با  وی 
کنونی داشتن علم و آگاهی و پرداختن به 
موضوع جمعیت با نگاه علمی است”، گفت: 
همان طور که فرماندهان و رزمندگان ما در 
زمان جنگ اجازه ندادند سخن و خواسته 
خرمشهر  آزادسازی  خصوص  در  امام)ره( 
اجازه  هم  جمعیت  حوزه  در  بماند  زمین 
نخواهیم داد دغدغه و خواسته مقام معظم 

رهبری بر زمین بماند.
اختری تصریح کرد: با مشارکت می توانیم 
از  بسیاری  عهده  از  که  گذشته  مانند 
مسائلی که کشور با آن مواجه بود برآمدیم 

از عهده این موضوع هم بر خواهیم آمد.
امور جمعیت  مشاور عالی وزیر کشور در 
هم با مهم خواندن موضوع جمعیت گفت: 
ایران از نرخ باروری ۳.۲ به نرخ ۱.۶ درصد 
رسیده است و در شرایط بدی در زمینه 

رشد جمعیت به سر می بریم.
دکتر محمداسماعیل اکبری عنوان کرد: در 
باروری  نرخ  بویراحمد  استان کهگیلویه و 
گرمسیری  مناطق  برخی  در  و  است   ۱.8
این استان نرخ باروری از ۱.۳ کمتر است 
و به این معناست که کاهش نرخ باروری 
قوم  نابودی یک  و  یعنی کاهش جمعیت 

که بسیار نگران کننده است.
امور جمعیت  مشاور عالی وزیر کشور در 
مسئله  در  پرورش  و  آموزش  نقش  به 
کرد: تک فرزندی  عنوان  و  اشاره  جمعیت 
ظلم بزرگی است که به بچه ها می شود و 
آموزش و پرورش به عنوان سفیر می تواند 
خانواده ها  به  موضوع  این  انتقال دهنده 

باشد.
اینکه در خانواده  تک فرزندی  بیان  با  وی 
شکل  بخشش  و  گذشت  و  تعامل گرایی 
با  کشوری  هیچ  کرد:  اضافه  نمی گیرد، 
خیابان های  و  چندطبقه  ساختمان های 
در  اینکه  مگر  نمی رسد  توسعه  به  بزرگ 
دبیرستان  و  دبستان  دوران  از  و  مدارس 
معناگرایی را آموزش دهند و این شاخص 
در آموزش و پرورش با تعامل با خانواده ها 

نهادینه شود.
اکبری با ابراز اینکه نزدیک به ۱۶ میلیون 
بچه  یا  هستند،  نابارور  یا  کشور  در  نفر 
این  گفت:  هستند،  تک فرزند  یا  و  ندارند 
آمار به منزله ناباروری ۲۰ درصد جمعیت 
کشور است، ضمن اینکه ۱۹ درصد مراکز 

دستگاههای متولی در کهگیلویه و بویراحمد  هشدارها را جدی بگیرند:

منفی شدن آمار ازدواج در استان 

بویراحمد  و  کهگیلویه  استاندار  اقتصادی  معاون 
محدوده  پنج  حفاری  و  اکتشاف  عملیات  گفت: 
معدنی در استان به زودی آغاز می شود که باید 
تا پایان آذرماه استعالم هر پنج محدوده اکتشافی 

مورد بررسی قرار گیرد.
سید احسان عسکری در نشست کارگروه تسهیل 
در  بویراحمد  و  کهگیلویه  تولید  موانع  رفع  و 
منابع  کل  اداره  همچنین  داشت:  اظهار  یاسوج، 
برای  را  همکاری  نهایت  آبخیزداری  و  طبیعی 

محدوده های اکتشافی انجام دهد.
وی افزود: بعضی از شهرستان های استان قابلیت 

و پتانسیل کاملی در حوزه معدنی دارند و برای 
نمونه چرام، لنده و بهمئی شهرستان هایی هستند 

که قابلیت فرآیند تولید مواد معدنی دارند.
بویراحمد  و  کهگیلویه  استاندار  اقتصادی  معاون 
بوکسیت  و  معدنی  مواد  حوزه  در  کرد:  تاکید 
چرام در گذشته اقداماتی انجام شده اما معضالت 

اجتماعی و زیست محیطی ایجاد شده است.
عسکری با اشاره به قابلیت شهرستان دنا در حوزه 
مواد معدنی، تصریح کرد: به دلیل شرایط زیست 
محیطی امکان بهره برداری از مواد معدنی در دنا 

وجود ندارد.
وی بیان کرد: خواسته مردم و نمایندگان مردم 
شهرهای  در  معدنی  صنایع  استقرار  مجلس  در 
فرآوری  طریق  از  تا  است  معدنی  قابلیت  دارای 

معدنی بخشی از اقتصاد استان رونق پیدا کند.

مدیرعامل شرکت تهیه و تولید مواد معدنی ایران 
یک  تا  هیدراته  آهک  معدن  عملیات  گفت:  نیز 
ماه آینده آغاز می شود و ظرف یکسال آینده به 

بهره برداری می رسد.
اسید  معدن  مجوز  افزود:  نژاد  کریم  خدایار 
توسط  عملیاتی  کار  و  صادر  زودی  به  فسفریک 

هلدینگ غدیر آغاز می شود.
همچنین در این نشست؛ تعیین و تکلیف صدور 
و  اقتصاد  امور  توسط  که  هکتاری   ۲۰ سند 
دارایی به بخش معدن واگذار شد، افزایش عرصه 
معدنی،  عملیات  برای  غدیر  هلدینگ  نیاز  مورد 
درخواست لغو صورتحساب 8۰۰ میلیون تومانی 
آب بهای آب منطقه ای که به ۵۰ درصد کاهش 
انتقال  پیدا کرد و موضوع معارضین محلی خط 
آب به طرح های معدنی مورد بحث و بررسی قرار 

گرفت.
با  برداری معدن  بهره  پروانه  در حال حاضر 8۱ 
سرمایه گذاری هزار و ۹۶میلیارد ریال ، اشتغال 
 ۶ حدود  سالیانه  اسمی  استخراج  و  نفر   ۷۹۰
و  هستند  اعتبار  دارای  استان  در  تن  میلیون 
 ۶84 و  هزار  معادن  این  قطعی  ذخیره  مجموع 

میلیون تن می باشد.
و  هزار  قطعی  ذخیره  با  معادن  این  از  فقره   4۵
4۳۹ میلیون تن ، سرمایه گذاری ۲48 میلیارد 
ریال ، اشتغال 4۶8 نفر و استخراج اسمی سالیانه 

سه هازر و۶۰۰ هزار تن ، فعال هستند.
معدنی  محدوده   ۶۵ واگذاری  آمادگی  استان 
شامل ۱۶ فقره پروانه اکتشاف، ۲۱ فقره گواهی 
کشف و ۲8 پروانه بهره برداری را دارد و این مهم 

به مزایده گذاشته شده است.

پنج محدوده معدنی در استان 
اکتشاف و حفاری می شود

منابع  مدیریت  و  برنامه ریزی  معاون 
در  کشور،  آموزش  سنجش  سازمان 
وزیر  تام االختیار  نمایندگان  نشست 
برگزاری  در  فناوری  و  تحقیقات  علوم، 
تشریح  به  استان ها  سراسری  آزمون های 
برگزاری  در  پشتیبانی  و  مالی  برنامه های 
آزمون سراسری و اقدامات شورای حفاظت 

آزمون سراسری سال ۱4۰۲ پرداخت.
 دکتر محمدحسین حاجیلو در این نشست 
گزارشی از فعالیت های اجرایی و بودجه ای 
آزمون های سراسری سال ۱4۰۲ سازمان 

سنجش آموزش کشور ارائه کرد.
وی همچنین در مورد اخذ مجوز افزایش 
در  سراسری  آزمون های  نام  ثبت  هزینه 
جلسات  تشکیل  طریق  از   ،۱4۰۲ سال 
مالی و بودجه ای در سطح رؤسا و مدیران 
سازمان برنامه و بودجه کشور، معاون اول 
فناوری  علمی،  رئیس جمهور، کمیسیون 

جمهوری  ریاست  نهاد  سازی  هوشمند  و 
فناوری،  و  تحقیقات  علوم،  وزارت  و 
رئیس  مقام  قائم  کرد.  مطرح  را  مطالبی 
گفت:  کشور  آموزش  سنجش  سازمان 
رشد هزینه های مترتب بر آزمون ها، شامل 
اجرایی  عوامل  انسانی  نیروی  دستمزد 
جلسات  مراقبان  رابطان،  دست اندرکار، 
آزمون و حراست، هزینه های پشتیبانی و 
مواد مصرفی شامل هزینه های تأمین کاغذ، 
اینترنتی،  سامانه های  نگهداری  چاپ، 
حمل و نقل و همچنین پذیرایی مختصر 
اعالمی  نرخ  از  بیش  آزمون،  جلسات  در 
تورم بوده است. دکتر حاجیلو با اشاره به 
وضعیت هزینه ثبت نام آزمون های سازمان 
درخواست  گفت:  کشور  آموزش  سنجش 
بر اساس  افزایش هزینه ثبت نام آزمون ها 
از  آزمون  فعالیت های  شده  تمام  بهای 
بهمن ماه سال ۱4۰۰ در دستور کار قرار 

موضوع،  حساسیت  به  باتوجه  که  گرفته 
کارشناسی  بررسی   ساعت   ۶۰۰ از  بیش 
است.  پذیرفته  صورت  زمینه  این  در 
برگزاری  مستقیم  هزینه های  افزود  وی 
طراحان،  حق الزحمه  شامل  آزمون، 
پشتیبانی سامانه ثبت نام، خرید ملزومات 
دستگاه  سلفون،  کاغذ،  خرید  مصرفی، 
نقل  و  حمل  کارتریج،  شخصی سازی، 
محموله دفترچه های سواالت و پاسخنامه 
به مراکز برگزاری آزمون، استفاده از فضا 
آزمون،  مجری  مراکز  اجرایی  عوامل  و 
و  آزمون  حفاظت  عوامل  حق الزحمه 
برنامه ریزی و مدیریت  غیره است. معاون 
با  کشور  آموزش  سنجش  سازمان  منابع 
شرکت های  علمی  توانمندهای  به  اشاره 
حین  و  قبل  برگزاری  امر  در  دانش بنیان 
آزمون، گفت: ساختار و تشکیالت سازمان 
توجه  با محوریت  آموزش کشور  سنجش 
و  شبکه  امنیت  و  هوشمندسازی  به 
تمرکز  است.  شده  اصالح  مجازی،  فضای 
سازمان سنجش آموزش کشور بر برگزاری 
در  الکترونیکی  و  هوشمند  آزمون های 
سال های آینده با کمک مراکز و مؤسسات 
حسین  محمد  دکتر  است.  عالی  آموزش 
حاجیلو در مورد کشف تجهیزات تقلب در 
راه های  تقلب،  ابزار  جدیدترین  آزمون ها، 

جلوگیری از تقلب، روش تقلب با تجهیزات 
کرد  مطرح  را  مطالبی  نیز  الکترونیکی، 
حفاظت  کمیتۀ  که  مدت هاست  افزود:  و 
آزمون ها در سازمان سنجش تشکیل شده 
است و مراحل دستورالعمل این کمیته در 

نهادهای ذیربط تحت بررسی است.
معاون برنامه ریزی و مدیریت منابع سازمان 
بر  تأکید  ضمن  کشور  آموزش  سنجش 
تخلف  و  تقلب  جدید  مصادیق  شناسایی 
با توجه به پیشرفت فناوری به مواردی از 
هندزفری  تصویربرداری،  تجهیزات  قبیل 
نامرئی، تجهیزات انتقال اطالعات مبدل ها 
الکتریسیته،  هندزفری های  مولدها،  و 
امکانات  الکترومغناطیس،  و  مغناطیس 
تجهیزات  انواع  و  نامرئی  هندزفری های 
سیم کارت خوان، تأکید کرد. دکتر حاجیلو 
بدون  داوطلبان  از  برخی  اینکه  بیان  با 
می شوند  جرم  مرتکب  قوانین،  از  آگاهی 
از  جلوگیری  راهکارهای  به  باید  گفت: 
استفاده تجهیزات تقلب پرداخت و ضمن 
آموزش  به  کارایی  افزایش  برای  پیشنهاد 
عوامل بازدید بدنی، آگاه سازی کلیه عوامل 
اجرائی از انواع دستگاه های تقلب، استفاده 
از تجهیزات آشکارساز، طراحی و ساخت 
از  استفاده  با  جاذب  آشکارساز  دستگاه 

مهندسی معکوس پرداخت.

در نشست نمایندگان تام االختیار وزیر علوم در برگزاری آزمون های 
سراسری استان ها اعالم شد

رصد فضای مجازی
 و برخورد با متخلفان آزمون سراسری
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متولد فروردین :
 وقتی که بهرام وارد هشتمین خانه شما که مربوط به روابط صمیمانه 
است می شود، باعث ناراحتی و زحمت شما می شود. برای اینکه شما 
طبیعتاً با دوستی هایی که تصادفی به وجود می آیند راحتتر برخورد 
روابط  داشتن  با  شما  که  نیست  این  معنی  به  سخن  این  می کنید. 
احساسی مخالف هستید، بلکه بدین معنی است که شما آزادی عمل 

داشتن را خیلی دوست دارید.
متولد اردیبهشت :

هدر  گفتن  بیهوده  سخنان  و  کردن  غیبت  با  را  ارزشتان  با  وقت   
ندهید، برای اینکه این نوع مشغله ها می تواند شما را از زندگی با نظم 
و ترتیب خارج کند. دوری کردن از سخنان بی اساس و پایان دادن به 
یک مکالمه تلفی زیرکانه ولی بیهوده از آنچه که شما فکر می کنید 

راحت تر است. 
متولد خرداد : 

ارتباط  برقراری  جدید  شیوه های  مورد  در  روشنی  الهامات  احتماالً 
با دیگران به شما می رسد. قوانین قدیمی شما درمورد روابط اکنون 
راه های  شده اید  متوجه  که  همانطور  هستند.  بازنگری  دستخوش 

بسیاری نسبت به آنچه قباًل می دانستید، وجود دارند. 
متولد تیر :

 شمادر این روزها کمی نگران هستید و نگرانی هایتان بیش از روزهای 
قبل می باشد زیرا اتفاقات جدیدی در زندگی شما رخ داده است به 
می کنید.  احساس  را  زیادی  تشویش های  تان  قلب  در  دلیل  همین 
قدم هایتان را کمی آهسته تر بر می دارید، زیرا احساس می کنید باید 

جوانب احتیاط را بیشتر در نظر بگیرید.
متولد مرداد : 

شما امروز کمی نسبت به زندگی ای که در این روزها تجربه می کنید 
حالت گیجی و سر در گمی دارید. باور این موضوع که سرتان تا این 
حد شلوغ شده است و مشکالت گذشته کم کم در حال نابودی است 
برایتان سخت است، اما الزم است بدانید که هر سختی مانند راحتی 
به وجود  تان  امروز در زندگی  ندارد پس آسایشی که  دوام طوالنی 

آمده است را باور کنید و از آن لذت ببرید.
متولد شهریور :

 اکنون شما باید از انزوا بیرون بیایید، برای اینکه نسبت به همیشه 
بیشتر می توانید از ابراز وجود کردن قصر در بروید. امکان دارد که 
شما هنوز هم به خاطر دودلی تان استرس داشته باشید، به خصوص 
اگر دیگران برای بازبینی واقعیت به شما تکیه کرده اند. ضمناً شما 
عالقه ندارید که فعالیتهای سنگینی داشته باشید، با وجود اینکه این 
فعالیتها باعث می شوند که شما به جای اینکه با دلتنگی در مورد 

گذشته صحبت کنید، خود جوش تر شوید.
متولد مهر : 

گره خوردن به یک عمل تکراری و یکسان شما را عصبی می کند، اما 
امروز شما آنقدر هوشیار هستید که بفهمید چه چیزی برای شما بهتر 
است. اگرنخواهید دیگران شما را به عنوان کسی ببینند که از حرفش 
برمی گردد، االن زمان خوبی است که احساسات خود را پنهان کرده و 
فقط کارتان را بکنید. فعال  کارهای زیادی برای انجام دادن دارید؛  اما 
نگران نباشید، شما همیشه می توانید درباره احساسات و افکار درونی 

تان صحبت کنید.
متولد آبان :

 آن کتاب های طالع بینی که می گویند شما بلد نیستید چگونه تفریح 
کنید را بیرون بیندازید. با وجود اینکه شما قادرید که در موقع لزوم 
شادمانی و تفریح خود را به تعویق بیندازید همچنین می دانید که کی 
باید از زندگی تان لذت ببرید. خوشبختانه امروز یکی از آن روزهایی 
است که می توانید استانداردهای خود را تعیین کرده و ممکن است 

دیگران دیگران سخت بتوانند شما را تحمل کنند.
متولد آذر : 

بازگشت ماه به نشان تان احتماال توجه شما را از کارهایتان به سمت 
خود جلب می کند و راه های بی شماری را برای تان آشکار می کند که 
به اندازه کافی جالب هستند که بخواهید آنها را کشف کنید. متاسفانه 
شما در یک لحظه نمی توانید روی بیش از یک موضوع تمرکز کنید. 
در میان افکار معقولی که در ذهن تان وجود دارد گردش کنید. یکی 
از آنها را انتخاب کنید که با احساسات تان تطابق داشته باشد و بعد 

در رابطه با آن کاری انجام دهید.
متولد دی : 

انرژی خود را به حرکت وادارید چرا  برایتان آسان نیست که  امروز 
که اتصال خورشید- نپتون امروز در نشان شما و در ششمین خانه 
با وجود مسیرهای روشن سخت  از “کار” شما دیده می شود. حتی 
به کجا  دارید  قرار  آن  در  اکنون  که  بدانید مسیری  دقیقا  است که 

منتهی می شود. 
متولد بهمن : اگر چه غیر ممکن به نظر می رسد، اما سرعت زندگی 
شما افزایش در حال افزایش است. شما می توانید از یک چیز به سمت 
چیز دیگری بدوید و به دنبال خود یک سری از کارهای ناتمام را بر 

جای بگذارید. 
دیگر  نفر  یک  پیشنهادات  از  کردن  پیروی  امروز   : اسفند  متولد 
به  که  ندارید  بزرگی  خواسته های  چنین  خود  شما  که  مادامی 
با  باشد.  عاقالنه ای  واقعاً  پایان دهد، می تواند حرکت  ناامیدی هایتان 
وجود این واقع بینی به شما اجازه می دهد وارد ارتباطی بشوید که این 
رابطه بیشتر بر پایه زمینه های مشترک استوار شده است تا بر پایه 

نیازهای مختلف.

۳
فال روز 

یک متخصص عفونی گفت: طبق آمارها ۵۳ هزار 
بیمار مبتال یه ایدز در کشور زندگی می کنند که 

۲۳ هزار نفر از آنها شناسایی شده اند.
به گزارش مهر، سید جواد حسینی، در برنامه مادر 
کودک شبکه سالمت سیما، در پاسخ به این سوال 
که آیا HIV هنوز یک بیماری خطرناک محسوب 
می شود، افزود: در حال حاضر با تشخیص به موقع 
و تجویز داروهای مؤثر و جدید، این بیماری تحت 
کنترل قرار دارد و فرد مبتال از طول عمر طبیعی 

برخوردار خواهد بود.

وی در پاسخ به این سوال که فرق HIV و ایدز 
چیست، گفت: HIV ، نام ویروس )نقص سیستم 
انتهایی  مرحله  ایدز،  بیماری  و  است  ایمنی( 

بیماری است.
حسینی افزود: این بیماری سیر طوالنی دارد، که 
می شود،  محسوب  درمان  جهت  مناسب  فرصتی 
اگر در مرحله ابتدایی بیماری، که حدود ۱۰ سال 
به طول می انجامد،  به بدن  از ورود ویروس  پس 
این بیماری شناسایی و تحت کنترل و درمان قرار 
که  داریم،  قرار  بیماری  مرحله طالیی  در  بگیرد، 

زمان مناسب برای کنترل بیماری است.
این متخصص عفونی در پاسخ به این سوال که ایدز 
از چه راه هایی منتقل نمی شود، گفت: تماس های 
معمولی با افراد، حضور در استخر عمومی، مراقبت 
از شخص یا کودک مبتال به ایدز با رعایت اصول 
بهداشتی، در آغوش گرفتن و بوسیدن فرد مبتال 

و استفاده مشترک از لیوان، قاشق و بشقاب فرد 
مبتال به ایدز، باعث ابتالء به این بیماری نمی شود.

کنترل  و  پیشگیری  بحث  در  شد:  یادآور  وی 
سریع  درمان  و  تشخیص  اساسی،  اصل  بیماری، 
به صفر  را  بیمار  ویروس در خون  تا سطح  است 
برسانیم، در این صورت، فرد ناقل بیماری نخواهد 

بود.
حسینی به تمام مادرانی که قصد بارداری دارند، 
 HIV توصیه کرد: قبل از اقدام به بارداری تست
بارداری  از  قبل  ابتالء،  صورت  در  تا  دهند  انجام 
درمان شوند و میزان ویروس در خون آنها به صفر 
به  ویروس  انتقال  احتمال  صورت  این  در  برسد، 

جنین در هنگام بارداری وجود نخواهد داشت.
وی در پاسخ به این سوال که چه افراد دیگری نیاز 
به انجام تست HIV دارند، گفت: افرادی که قصد 
افراد  سل،  به  مبتال  بیماران  تمام  دارند،  ازدواج 

افراد  بهداشتی،  غیر  حجامت  یا  خالکوبی  دارای 
و  نشده  محافظت  مشکوک  جنسی  رابطه  دارای 
گذشته،  سال های  در  خون  کنندگان  دریافت 
می توانند با مراجعه به مراکز مشاوره بیماری های 
و  محرمانه  کاماًل  صورت  به  کشور،  در  رفتاری 

رایگان تست ایدز بدهند.
بیماری های  جزو  را  ایدز  دانشگاه،  استاد  این 
طریق  از  موارد  درصد   8۰ که  برد  نام  مقاربتی 

تماس جنسی منتقل می شود.
یه  مبتال  بیمار   ۵۳۰۰۰ آمارها  طبق  افزود:  وی 
ایدز در کشور زندگی می کنند که ۲۳۰۰۰ نفر از 
آنها شناسایی شده اند و متأسفانه حدود ۳۰ هزار 
درمان  بخش  نه  و  نه خودشان  افراد،  این  از  نفر 
از بیماری آنها اطالع ندارند که این افراد، ناقلین 
سیار در اجتماع محسوب می شوند و ممکن است 

بیماری را منتقل کنند.
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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

مهدي لطفي

شما از امير چند سال بزرگتر بوديد؟ 
لطفاً يک معرفي از شهيد و خانواده تان 

داشته باشيد. 
من متولد سال 59 هس��تم و امیر هم متولد 
س��ال 65 بود. ما پنج ب��رادر و ی��ک خواهر 
هس��تیم. پدرمان مرحوم محمد تقي لطفي 
در بازار کار کرده و به صورت افتخاري مداحي 
مي کرد. آدم صاف و ساده اي بود و نان حالل 
سرسفره خانواده اش مي آورد. خانه پدري ما 
در یاخچي آباد تهران است. ما هم مثل خیلي 
از خانواده هاي مذهبي و جنوب شهري، رگ 
و ریشه مان انقالبي اس��ت. دو برادر بزرگمان 
حمید و مجی��د در دفاع مق��دس به صورت 
بسیجي به جبهه رفتند. خصوصاً حمید که 
چند سالي س��ابقه جبهه دارد. مجید هم که 
بعد از ش��هادت امیر باز رخت رزم پوش��ید و 
مدتي است به سوریه رفته تا اسلحه امیر روي 

زمین نماند. 
منظور از اين مصاحبه ها شناساندن 
يک جوان نس�ل س�ومي رزمنده به 
ساير جوان هاست، امير چه روحياتي 
داش�ت که همه چيز را رها کرد و به 

سوريه رفت؟
یادم است اوایل فتنه س��لفي ها بود که خبر 
جسارت شان به حرم بي بي زینب)س( رسید. 
آن شب امیر از فرط غیرت و محبتش به اهل 
بیت تا صبح نخوابید و مرتب راه مي رفت. در 
واقع عش��قش به اهل بیت بود که او را به این 
وادي کشاند. از طرف دیگر واقعاً بچه شجاعي 
بود. ورزش��کار بود و ت��ن و ب��دن ورزیده اي 
داشت. ش��اید خودش را آماده مي کرد براي 
چنین روزهایي. عمل امیر به قول و حرفش 
مي چربید. تودار بود و در عین حال بسیار شوخ 
طبع. همین عملگرایي باعث شد بي حرف و 

شعار اقدام کند و راهي ش��ود. چون در حوزه 
کاري اش متخصص بود، مسئوالنش با اعزام او 
موافقت نمي کردند، آنقدر اصرار کرد و این در 
و آن در زد تا اینکه موافقت کردند. نهایتا سوم 
آذرماه 94 رفت و 26 روز بعد یعني 29 آذرماه 

به شهادت رسید. 
مخالفتي با رفتنش نكرديد؟

چرا اتفاقاً م��ادر و تنها خواهرم��ان راضي به 
رفتنش نبودند. امیر بع��د از فوت پدرمان در 
س��ال 90، پیش مادرمان مانده بود تا ایشان 
تنها نماند. براي همین م��ادرم خیلي روي او 

حساس بود و اجازه نمي داد که برود. منتها امیر 
به مادرمان گفت اگر بگویي نرو، نمي روم، اما 
جواب حضرت زینب)س( با خودت. خواهرمان 
هم با اصرار از او خواس��ته بود نرود، امیر هم 
گفته بود وظیفه ماس��ت که برویم، اگر من و 
امثالم نرویم، پس چه کسي برود. همان روزها 
خواهرم خواب مي بیند که پدر مرحوم مان در 
یک مجلس است و یک روحاني نام آشنا دارد 
صحبت مي کند. کلي آدم هم جمع هستند. 
پدرم رو به خواهرم گفته ب��ود که همه اینها 
معطل جواب مادرت هستند. وقتي خواهرم 

این خواب را تعریف کرد، مادرمان دیگر حرفي 
نزد و به امیر اجازه رفتن داد. 

از شهادت امير شنيده ايم که بسيار 
مردانه ايستاده بود؟ 

بله، همرزمانش تعریف مي کنند که آنها در یک 
خانه یا مقري تقریباً به محاصره درآمده بودند. 
یکي از همرزمانشان گلوله اي به نزدیکي قلبش 
مي خورد و مابین دش��من و نیروهاي خودي 
مي افتد. امیر قصد آوردنش را مي کند و هرچه 
دیگران مخالفت مي  کنند و مي گویند تو را هم 
مي زنند، قبول نمي کند و هر طور شده او را به 
عقب مي آورد. همرزمانش مي گفتند وقتي امیر 
نیروي زخمي را آورد دیگر آن آدم سابق نبود. 
حالت نگاه و چهره اش طور دیگري شده بود. 
در اثناي مبارزه چندباري به دوست زخمي اش 
سر مي زند و بار آخر شدید گریه مي کند. امیر 
کس��ي نبود که به این راحتي گریه کند. در 
واقع جز ب��راي اهل بیت اش��ک نمي ریخت. 
عاشق امام حس��ین)ع( بود و محرم ها چند 
هیئت مي رفت. هیئت ما هم مي آمد و با اینکه 
سینه زن حرفه اي بود گوشه اي مي ایستاد و به 
پهناي صورت اشک مي ریخت. به هرحال امیر 
حین درگیري از پشت سر گلوله اي مي خورد 
که یک گوش��ش را زخمي مي کند و پوست 
س��رش را مي برد. باز مي ایس��تد و مي جنگد 
تا اینک��ه همرزمانش متوجه مي ش��وند او به 
شهادت رسیده است، در حالي که جسد چند 
تکفیري چند متر آن طرف ترش افتاده است. 
دوست مجروحش که اکنون سالمت است، 
مي گفت من به چشم مي دیدم که امیر چطور 
تک تک شلیک مي کند و یکي یکي نیروهاي 
دشمن را از پا مي اندازد. ش��هادت امیر براي 

دشمنانش گران تمام شد.
با وجود حساسيتي که مادرتان روي 
امير داشت، برخوردش با خبر شهادت 

او چطور بود؟
شب قبل از اینکه خبر شهادتش را برسانند، 
یکي از همس��ایه ها در خواب دی��ده بود پنج 
نور از آس��مان به زمین آمدند و امیر را بردند. 
همین را ب��راي مادرم تعریف ک��رده بود. روز 
بعد که آمدند و ابتدا گفتند امیر مجروح شده، 
مادرم فهمیده بود او به شهادت رسیده است. 

گفت وگو

دبير سومين دوره جشنواره اسوه هاي 
صبر و استقامت در گفت وگو با »جوان«:
جشنواره سوم همزمان با ايران

در سوريه و لبنان نيز برگزار شد
  محبوبه قرباني

باغ م�وزه دفاع مق�دس چندي پي�ش ميزبان 
برگزاري س�ومين دوره جش�نواره اسوه هاي 
صبر و اس�تقامت بود که طي آن از همس�ران، 
مادران، فرزندان و خواهران شهدا و ايثارگران 
به خص�وص خان�واده ش�هداي مداف�ع حرم 
تجليل به عمل آمد. در حاش�يه اين جشنواره 
گفت وگويي با فاطمه قربان، معاون سازمان نشر 
آثار و ارزش هاي مشارکت زنان در دفاع مقدس 
که دبير اين جش�نواره نيز بود، انج�ام داديم. 
معاون سازمان نشر آثار و ارزش هاي مشارکت زنان 
در دفاع مقدس در خصوص برگزاري جش��نواره 
اسوه هاي صبر و اس��تقامت گفت: امسال سومین 
دوره جشنواره در حالي برگزار شد که همزمان با 
تهران، در 31 استان کشور و در سطح بین المللي 
در دو کشور سوریه و لبنان نیز این جشنواره برگزار 
شد. براي سال هاي آینده در دبیرخانه برنامه ریزي 
شده است تا ان شاءاهلل در کشورهاي بیشتري این 

جشنواره را داشته باشیم. 
وي در خص��وص اه��داف ای��ن جش��نواره بیان 
داش��ت: هدف جش��نواره ارائه الگو و اسوه است 
که شایس��ته ترین الگو حضرت زهرا )س( است. 
همچنین ترویج س��بک زندگي اس��المي. اعتقاد 
ما بر این اس��ت که اگر زن ه��ا بخواهند مي توانند 
نقش آفری��ن باش��ند و زن در هم��ه عرصه ه��اي 
فرهنگي، سیاسي و اجتماعي نقش بسزایي دارد. 

قربان افزود: با مرور تاریخ در به وجود آمدن انقالب 
اس��المي ایران همینطور در عرصه دفاع مقدس 
نقش زنان نقش��ي بي بدیل بوده اس��ت. همانطور 
که زنان توانس��تند با نقش آفریني در دوران دفاع 
مقدس با بدرقه همسر و فرزندان، امروز با توجه به 
پیشرفت علمي و فناوري کشور و توسعه اقتصادي 
و صنعتي و در واقع پیشرفت فرهنگي کشور باز هم 
زن ها هستند که مي توانند نقش بي بدیلي داشته 
باش��ند. به همین جهت این جش��نواره و مشابه 
آن باعث مي ش��ود به آن خودباوري برس��ند که 
مي توانند.  دبیر سومین دوره جشنواره اسوه هاي 
صبر و استقامت با اشاره به تجلیل از زنان موفق در 
خالل این جشنواره گفت: با تجلیل از زنان موفق در 
واقع مي خواهیم به امروزي ها بگوییم که اگر شما 
نسبت به مس��ائل خانوادگي و اجتماعي حساس 
باشید و بي تفاوت از کنار آن عبور نکنید مي توانید 
نقش آفرین باشید. آن روز حضور در صحنه انقالب 
و دفاع مقدس بود اما امروز نیاز کشور بر این است 
که زنان ما با حمایت و پشتیباني همچنین حضور 
در عرصه هاي علمي، فناوري و اقتصادي براي رشد 
اقتصادي، سیاس��ي، اجتماعي و فرهنگي کشور 
بدرخشند و نقش آفریني خودشان را اثبات کنند. 
فاطمه قربان در پاسخ به این سؤال که آیا همکاري 
مسئوالن در اجراي این جش��نواره در خور و قابل 

توجه بود؟ اظهار داشت:
از همه دس��تگاه ها و نهادهاي دولتي و غیردولتي 
سپاس��گزاریم. ن��ه تنه��ا در جش��نواره بلکه در 
برنامه هاي ما مشارکت فعالي داشتند. به خصوص 
صداوسیما به ویژه بسیج صداوس��یما که تأثیر و 
همکاري بسیار خوبي داشت و بقیه دستگاه ها و به 
خصوص دستگاه هاي فرهنگي کشور همکاري هاي 

شایسته اي داشتند. 

گفت وگوي »جوان« با 2 برادر شهيد امير لطفي از شهداي مدافع حرم

شهادت امير براي دشمنانش گران تمام شد
هرچند مادر اس��ت و از فقدان امیر ابراز ناراحتي 
مي کند، اما توانست خودش را حفظ کند و در غم 
فراق فرزندش صبر مي کند. ش��هادت امیر روي 
خیلي ها اثر مثبت داشت. از خانواده گرفته تا بچه 
محل ها و دوستانش که خیلي از این موضوع تأثیر 
گرفتند. از جمع برادران هم که مجید بعد از امیر 

راهي سوریه شد. 

حميد لطفي

وقتي امير هنوز دنيا نيامده بود، شما در 
جبهه هاي دفاع مقدس بودي�د، حاال او 
در شهادت از شما پيش�ي گرفته است، 

تعريفتان از اين شرايط چيست؟
من چند س��الي در جبهه بودم اما امی��ر تنها در 
26 روز همه چیز را گرفت. کل رفتنش به جبهه 
مقاومت اسالمي و شهادتش 26 روز طول کشید. 
به نظرم او زمینه هاي شهادت را در خودش فراهم 
آورده بود. قبل از فوت پدرمان، خانواده در تدارک 
این بودند که امیر را داماد کنند، منتها قضیه فوت 
پدر پیش آمد و امیر هم گفت ت��ا وقتي که مادر 
هست، من پیش��ش مي مانم و ازدواج نمي کنم. 
همین طور بود تا اینکه بح��ث دفاع از حرم پیش 
آمد. ببینید! کس��ي ک��ه ازدواج نمي کن��د مبادا 
مادرمان تنها بماند، ح��اال که بحث دفاع از حریم 
اهل بیت پیش مي آید، حتي از دلبستگي به مادر 
هم مي گذرد و مي رود. پس او خیلي چیزها را در 
خودش حل کرده و مقدمات را فراهم آورده بود که 

اینطور زود به سعادت شهادت رسید. 
ب�ه عن�وان ب�رادر بزرگ تر، ب�ا رفتنش 

مخالفت نكرديد؟
اتفاقاً تنها کسي که مخالفت نکرد، من بودم. امیر 
از چند ماه قبل از شهادتش آدم دیگري شده بود. 
پسرم سه، چهارسالي از امیر کوچکتر است،  با هم 

رفاقت داش��تند و همه جا با هم مي رفتند. پسرم 
مي گفت: بابا احساس مي کنم عمو امیر طور خاصي 
شده است. مداحي امام حسین)ع( را که مي کند یک 
حال دیگري دارد. همه این تغییر حالت هاي امیر را 
احساس کرده بودند. از طرف دیگر خصوصیات امیر 
طوري بود که نمي توانست از کنار جسارت سلفي ها 
به حرم اهل بیت به ای��ن راحتي ها بگذرد. با اینکه 
جوان بود و شیطنت و شوخ طبعي هاي معمول سن 
و سالش را داشت، اما در عین حال بسیار مذهبي بود 
و به رسم عادت پدر مرحوم مان که خیلي به زیارت 
شاه عبدالعظیم حسني)ع( مي رفت،  امیر هم مرتب 
زائر آقا مي شد و پیوند هاي عاطفي اش با اهل بیت 
را محکم تر مي کرد. برادرم حتي وصیت کرده بود 
مزارش را به شکل یک حسینیه درست کنیم و ما 
هم دیوارهاي مزارش را با پارچه مشکي پوشاندیم 
و پیکرش را در چنین مزاري دفن کردیم. بنابراین 
وقتي او گفت به سوریه مي روم، فکر کردم نمي شود 
جلوي چنین آدمي را گرفت و اصالً صالح هم نیست 

این کار را بکنیم. 
احتمال شهادتش را مي داديد؟

از وقتي که رف��ت، ما هر لحظ��ه و دقیقه منتظر 
شنیدن خبرشهادتش بودیم. همانطور که گفتم 
روحیاتش طوري بود که الیق ش��هادت باش��د. 
ماجراي خ��واب دیدن پدرم مرحوم مان توس��ط 
خواهرم��ان را که مه��دي تعریف ک��رد. من هم 

این نکت��ه را بگویم که بعد از رضای��ت مادر، امیر 
اس��تخاره اي گرف��ت، آیاتي از س��وره آل عمران 
که همان »َو ال تََحَس��َبنَّ الَّذیَن ُقِتلوا في َس��بیِل 
ِِّهم یرَزق��ون. . .« آمد.  اهللِ اَمواتًا بَل اَحی��آٌء ِعنَد َرب
آن وقت دیگر من یکي مطمئن ش��دم این رفتن 
امیر را برگشتي نیست. حتي اس��تخاره اي از قم 
گرفتند و باز هم س��وره آل عمران و همین آیات 
آمد. امیر در وصیتنامه اش که خیلي دوست دارم 
جوان ها آن را بخوانند، توصیه کرده بود که آیات 
164 تا 170 سوره آل عمران را با معني بخوانیم. 
این نکته خیلي حرف  در خودش دارد. کسي که 
حاال به شهادت رس��یده، چنین آیاتي را توصیه 
مي کند همگان بخوانند و من هم توصیه مي کنم 
جوان ها این وصیتنامه را با دقت بخوانند. البته امیر 
یک وصیتنامه دوم هم داش��ت که سفارش کرده 
بود بعد از چهلمش باز کنیم. باز کردیم و دیدیم 
مقداري پول گذاش��ته و به خانواده توصیه کرده 
است با آن پول ها پیراهن بخرند و مشکي ها را از 

تن خارج کنند. 
در روحي�ات و اخالق امير، ک�دام نكته 

بارزتر از بقيه بود؟
ادب، تواضع و گش��اده روي اش خیلي به چش��م 
مي آمد. این اخالق را هم از پدرمان به ارث برده بود. 
پدرم هر مهماني که به خانه اش مي آمد، کوچک یا 
بزرگ، به پایش بلند مي شد و از او پذیرایي کاملي 
به عمل مي آورد. امیر هم هر وقت هر کدام از ما به 
خانه مي رفتیم، آني جلوي پایمان بلند مي شد و 
احترام زیادي مي گذاشت. به نظرم شما دوست و 
رفیقي از امیر پیدا نمي کنید که بگوید من اول به او 
سالم مي دادم. همیشه امیر بود که اول به دیگران 
سالم مي داد و حسن برخوردش باعث مي شد همه 
شیفته اش شوند. یکي از همکارانم که فقط یک بار 
با او برخورد داشت، بعد از شنیدن خبر شهادتش 

خیلي تأسف مي خورد و مي گفت چرا اجازه دادید 
چنین جواني برود و به شهادت برسد. 

شما دو نس�ل از جوانان رزمنده اين مرز 
و بوم را ديده ايد، جوانان دهه شصتي در 
دفاع مقدس و جوانان مدافع حرمي مثل 
امير. برادرتان ش�بيه رزمن�دگان دفاع 

مقدس بود؟
بگذارید سؤال شما را با نقل قول یکي از همرزمان 
امیر در سوریه جواب بدهم. این همرزم برادرم که 
دوران جنگ را هم درک کرده و ش��هدایي چون 
شهید همت را دیده است، مي گفت یک روز امیر 
کنارم بود ک��ه ناگهان یک تویوتاي س��لفي ها با 
شتاب به سمت مان آمد. انگار که قصد عملیاتي 
انتحاري داشت. هر ش��خصي بود، امکان داشت 
بترس��د و بي هدف به س��مت تویوتا رگبار ببندد 
اما امیر با تس��لط روي زانویش نشست و تک تک 
و با دقت به س��مت راننده شلیک کرد. طوري که 
س��لفي ها ترس��یدند و دنده عقب گرفتند و فرار 
کردند. شجاعت امیر و رفتارهایش طوري به دلم 
نشس��ت که بعد از آن هر وقت پیشم بود یک آن 
احساس مي کردم ش��هید همت کنارم ایستاده 
است. ایشان تعریف مي کرد که خلقیات امیر شبیه 
بچه هاي جنگ بود. یک بار که غذا نخورده بودم، او 
از جیره کم غذایي اش به من داد و با اینکه خودش 

هم گرسنه بود، جیره اش را با من تقسیم کرد. 

ش�هيد امير لطفي که گفت وگو با خانواده اش را در همين 
صفحه پايداري پيش رو داريد، وصيتنامه جالبي دارد که 
سفارش کرده اس�ت آن را با لبخند بخوانيم. او به عنوان 
يک جوان 29 ساله در اين وصيتنامه توصيه هايي به جوانان 
دارد که کمترين کار ما خواندن وصيتنامه اش و گوش دادن 

به آخرين صحبت هاي او خواهد بود. 

سالم، لطفاً این وصیتنامه را با لبخند بخوانید.
س��المي بزرگ محضر صاحب الزمان )عج( و روح پاک امام راحل 
و رهبر عالم تش��یع و اس��الم قائدنا آیت اهلل س��ید علي خامنه اي 
)مدظله العالي( و روح پاک شهداي اسالم به خصوص سیدالشهدا 
حضرت اباعبداهلل الحسین )ع( که جان ها همه فداي آن بزرگوار. 
این دنیا با تمام زیبایي ها و انس��ان هاي خوب محل گذر است نه 
ماندن و تمامي ما دیر یا زود باید برویم، اما چه بهتر که زیبا برویم. 
در هیاهوي زندگي متوجه شدم چه دویدن هایي که فقط پاهایم 
را از من گرفت درحالي  که گویي ایس��تاده بودم، چه غصه هایي 
که فقط باعث س��پیدي مویم ش��د اما دریافتم کسي هست که 
اگر بخواهد مي شود وگرنه، نمي شود. کاش نمي دویدم، نه غصه 

مي خوردم و فقط او را مي خواندم. 

مادر جان سالم، روح پدرم شاد
مادر گرامي ممنون، باب��ت همه چیز ممنون، ممن��ون که مرا با 
محبت اهل بیت )ع( آش��نا کردي. ممنون بابت تشویق هاي شما 
که هیچ وقت نگذاشت از راه اس��الم و اهل بیت )ع( دور شوم. . . با 
خواهش و التماس از شما مي خواهم که این شادماني را با پوشیدن 
لباس سیاه، غمگین و خراب نکنید، زیرا لباس سیاه مختص ارباب 
بي کفن است و بس و غم مخصوص حضرت زینب )س( و خواهش 
آخر اینکه مثل کوه با افتخار و سري باالگرفته از این اتفاق خوب 

یاد کنید تا چشمان دشمنان کور شود. 
و در آخر، من خودم را در حدي که بخواهم پندي یا نصیحتي داشته 
باشم نمي بینم، ولي چند درخواست از جوانان هموطنم دارم. اول 
اینکه درهرصورت ممکن پشتیبان ولي فقیه باشند و بمانند چون 
مملکت اسالمي بدون ولي فقیه ارزشي ندارد.  به دختران مسلمان 
عرض کنم که حجاب حضرت زهرایي ش��ما موج��ب حفظ نگاه 
برادران مي شود، به پسران مسلمان عرض کنم بي اعتنایي شما و 
حفظ نگاه ش��ما موجب حفظ حجاب خواهران خواهد شد.  لطفاً 

سوره آل عمران آیه 164 تا 170 را قرائت کنید. )با معني(
امير لطفي
فرزند پير غالم اهل بيت )ع( محمدتقي لطفي

به احترام يک شهيد
لطفا اين متن را با دقت و لبخند بخوانيد

  عليرضا محمدي
يک خانواده هش�ت نفره جنوب ش�هري تهران، پنج پسر دارند 
که بين اولي و آخرين ش�ان 20 سال فاصله اس�ت. حميد متولد 
سال 45 اس�ت و امير متولد 1365، تا امير به دنيا بيايد، حميد به 
همراه برادر ديگرشان مجيد مدت هاست که در جبهه هاي دفاع 
مقدس حضور دارند و بعد از تولد امي�ر نيز باز در جبهه ها حضور 
مي يابند. قسمت اين دو شهادت نيست، اما در تقدير امير نوشته 
شده که از هر دو برادر پيش�ي بگيرد و 29 سال بعد از تولدش در 

جبهه هاي دفاع از حرم اهل بيت به ش�هادت برسد. شهيد امير 
لطفي در خانواده اي مستضعف و مذهبي رش�د کرد که به تعبير 
امام خميني)ره( بار اصلي نظام اسالمي روي دوش آنها سنگيني 
مي کند. حاال از اين دست خانواده ها، علي اکبرهاي رشيد بسياري 
پا به ميدان مي گذارند تا حسين زمان در آوردگاه جبهه مقاومت 
اس�المي تنها نماند. در حالي که مجيد نيز پس از ش�هادت برادر 
رخت رزم به تن کرد تا به جمع مدافعان حرم بپيوندد.  گفت و گوي 
ما با حميد و مهدي دو برادر ش�هيد امير لطفي را پيش رو داريد. 
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توصیه های پلیس راهور برای رانندگی 
در شرایط برفی و بارانی

رئیس مرکز اطالعات و کنترل ترافیک پلیس راهنمایی و 
رانندگی فراجا با اشاره به بارش برف و باران در جاده های 
برخی از استان های کشور توصیه هایی را به رانندگان ارائه 

کرد.
سرهنگ احمد شیرانی، با بیان اینکه برابر پیش بینی انجام 
پنجشنبه  روزهای  در  هواشناسی  سازمان  سوی  از  شده 
از جاده های  برخی  باران در  و  برف  بارش  و جمعه شاهد 
بارندگی ها  نیز  حاضر  حال  در  گفت:  بود،  خواهیم  کشور 
پیش بینی  اساس  بر  است.  آغازشده  محورها  از  برخی  در 
استان های  جاده های  از  برخی  در  امروز  گرفته  صورت 
و  شمالی  خراسان  گلستان،  اردبیل،  مازندران،  گیالن، 
خراسان رضوی، کردستان، آذربایجان شرقی و آذربایجان 
شاهد  گردنه ها  و  ارتفاعات  در  و  باران  بارش  شاهد  غربی 

بارش برف خواهیم بود.
وی ادامه داد: در چنین شرایطی اولین توصیه به رانندگان 
الزم  همچنین  است.  غیرضروری  از سفرهای  پرهیز  عزیز 
است افرادی که مهارت کافی برای رانندگی در جاده و به 
بارانی را ندارند از نشستن پشت  خصوص شرایط برفی و 
فرمان پرهیز کنند. توصیه بعدی همراه داشتن زنجیرچرخ 

و استفاده از آن در محورهای برفگیر است.
شیرانی با تاکید بر اینکه رانندگان حتما باید از سالم بودن 
پاک کن مطمئن شوند،  برف  و  گرمایش خودرو  سیستم 
در  پاک کن  برف  از  باید  حتما  بارندگی  هنگام  در  گفت: 
سرعت مناسب استفاده شود، چرا که هیچ چیز برای یک 
راننده دید کامل از مسیر مقابل نیست و در واقع هرچقدر 
آنها  باشد،  بیشتر  اطراف خودرو و جاده  به  رانندگان  دید 
بهتر  برای واکنش نشان دادن و کنترل  آمادگی بیشتری 

خودرو خواهند داشت.
پلیس  ترافیک  کنترل  و  اطالعات  مرکز  گفته رئیس  به 
خودرو  کن  پاک  برف  فراجا،  رانندگی  و  راهنمایی 
دارد،  جاده  به  راننده  دید  حفظ  در  را  نقش  اساسی ترین 
استفاده  در  سعی  همواره  رانندگان،  از  برخی  متاسفانه 
حداقلی از برف پاک کن دارند و تا زمانی که دید جلو به 
صورت صد درصدی  از دست نرفته باشد، برف پاک کن 
خودرو را روشن نمی کنند که این اقدامی غلط و خطرناک 

است. 
برای  خودرو  تهویه  سیستم  از  استفاده  داد:  ادامه  وی 
ضد  اسپری  از  استفاده  یا  و  ها  شیشه  بخار  از  جلوگیری 

بخار شیشه نیز بسیار حائز اهمیت است.
و  توصیه ها  به  رانندگان  است  الزم  اینکه  بیان  با  شیرانی 
که  زمانی  گفت:  کنند،  توجه  پلیس  ماموران  هشدارهای 
اعالم می شود،  و کوالک  برف  دلیل  به  انسداد یک مسیر 
الزم است رانندگان حتما به این هشدارها توجه کرده و از 
مسیرها و دسترسی های فرعی برای تردد از همان محدوده 
یا دسترسی به محور مسدود شده استفاده نکنند. متاسفانه 
به  توجه  عدم  از  ناشی  ماندگی  راه  در  موارد  از  بسیاری 

انسداد مسیر است.
راهنمایی  پلیس  ترافیک  کنترل  و  اطالعات  مرکز  رئیس 
و رانندگی فراجا از رانندگان خواست که در هنگام بارش 
روشن  را  وقوع کوالک حتما چراغ خودروی خود  و  برف 
کنند. همچنین در هنگام بارش برف و باران اوال با سرعت 
با  را  مناسب  فاصله طولی  ثانیا  و  کرده  رانندگی  مطمئنه 
مسافران  و  رانندگان  از  وی  کنند.  حفظ  مقابل  خودروی 
خود  خودروی  بنزین  پاک  بودن  پر  از  حتما  که  خواست 
مسیر  طول  برای  خوراک  و  گرم  لباس  شوند.  مطمئن 
باشند. شیرانی گفت: ماموران پلیس  به همراه داشته  نیز 
راهنمایی و رانندگی نیز از آمادگی الزم در این خصوص 
برخوردار هستند و از مردم نیز می خواهم که همکاری الزم 

را با ماموران پلیس داشته باشند.

خبر
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چه اتفاقی می افتاد اگر بدون این که چیزی را فراموش 
همه  قطعا  کنیم. خب  مطالعه  آنرا  می توانستیم  کنیم، 
مدام  را  مطالب  نیست  قرار  که  ما خوشحال می شدیم 
که  باشیم  داشته  را  این  ترس  هم  باز  و  کنیم  مطالعه 
همین  به  ببریم.  یاد  از  را  آنها  امتحان  جلسه  سر  در 
عاشق  چگونه  مقاله  از  بعد  گرفتیم  تصمیم  هم  دلیل 
درس خواندن شویم ، راهکارهایی را برای درس خواندن 
بدون فراموشی در اختیار شما بگذاریم. با یادگیری این 
که  بخوانیم  گرفت چگونه درس  یاد خواهیم  راهکارها 
مقاله همراه  این  انتهای  تا  ما  با  . پس  نکنیم  فراموش 

باشید. 
۱ - مثبت بیندیشید

انجام  می توان  هر چیزی  به  نسبت  مثبت  دید  داشتن 
دادن آن را برای شما ساده تر کند. مثال یک از روش 
سر  را  خود  که  است  این  امتحان  برای  خواندن  درس 
جلسه امتحان و در حال حل کردن سواالت تصور کنید. 
هم  خواندن  درس  هنگام  در  تکنیک  و  روحیه  همین 
می تواند به داد شما برسد. برای اینکه بدون فراموشی 
به  مثبت  رویکردی  با  که  است  بهتر   ، بخوانیم  درس 
سراغ کتاب و دفتر بروید. به این فکر کنید که چرا به 
امتحان  در  شدن  قبول  دارید.  نیاز  درس  این  مطالعه 
آن چه تاثیری در آینده شما خواهد گذاشت و از همه 
مهمتر چه احساس خوبی بعد از موفقیت در آن امتحان 

پیدا می کنید.
برای  را  پروسه درس خواندن  تنها  نه  این عوامل  همه 
بدون  که  می شوند  سبب  بلکه  می کنند  آسانتر  شما 
نگرانی درس بخوانید. درس خواندن خیلی کار شیرین 
در  که  ابزاری  هر  از  باید  پس  نیست،  انگیزی  دل  و 
کنیم.  استفاده  آن  کردن  جذابتر  برای  داریم  اختیار 
بهتر  یادگیری  باعث  می تواند  اندیشی همچنین  مثبت 

شما نیز شود.

۲ - برای درس خواندن برنامه ریزی کنید
وقتی همه چیز سر جای خودش است، همیشه کارها 
بهتر و طبق برنامه پیش خواهند رفت. به همین دلیل 
مختلف  های  بخش  که  مناسب  برنامه ای  داشتن  هم 
خواهد  کمک  شما  به  شده اند  مشخص  آن  در  درسی 
کرد تا با نظم کار کنید. داشتن نظم باعث می شود که 
به  زمانی  مورد  این  کنید.  استفاده  بهتر  خود  زمان  از 
کار شما می آید که امتحانی دشوار در پیش رو دارید و 
باید به خوبی برای آن آماده شوید. عالوه بر آن، داشتن 
برنامه مناسب برای درس خواندن به شما کمک می کند 

در  کامل  و  بندی شده  به صورت دسته  را  که مطالب 
ذهن خود دسته بندی کنید. این دسته بندی به بهتر 
کمک  شما  حافظه  و  مغز  درون  مطالب  شدن  ثبت 

خواهد کرد.
حاصل  زمانی  تنها  فراموشی  بدون  خواندن  درس 
برنامه  خود  های  قدم  تک  تک  برای  شما  که  می شود 
داشته باشید. اگر اطالعات را به شکل دسته بندی شده 
و مرتب کم کم به ذهنتان بسپارید، آنگاه یادآوری آنها 

هم به همان میزان برای شما آسانتر خواهد شد.

۳ - حتما خالصه نویسی کنید
بردارید.  یادداشت  می کنید  مطالعه  هرچه  از  حتما 
مطالعه  روشهای  مهمترین  از  یکی  برداری  یادداشت 
فعال یا همان Active Reading است. مغز ما خیلی 
زود مطالبی را که خوانده ایم فراموش می کند. پس برای 
ثبت آنها، بهتر است حتما حتی شده کلیدواژه های مهم 
اینگونه وقتی در حال مرور مطالب  را یادداشت کنید. 
توانست  خواهید  اجمالی،  نگاه  یک  با  تنها  هستید، 
بار دیگر درون مغز خود  هرآنچه خوانده بودید را یک 
ثبت کنید. برای این کار می توانید مقاله چگونه خالصه 

نویسی کنیم را مطالعه کنید.

4 - از تکنیک های حافظه استفاده کنید
چقدر با کدگذاری آشنا هستید؟ احتماال برخی از شما 
یا  در دبیرستان و برای حفظ حروف شمسی قمری و 
برای  کدهایی  انگلیسی،  لغات  برخی  یادگیری  برای 
برای  از شعر  اندازه  تا چه  آن ساخته اید. شعر چطور؟ 
که  بدانید  نیست  بد  کرده اید؟  استفاده  خود  یادگیری 
روش  بهترین  از  ها  کد  یا  و  داستان  شعر،  از  استفاده 
های مطالعه و یادگیری به حساب می آیند. برای اینکه 
مطالب بهتر در مغز ما ثبت شوند و یادگیری آنها راحتتر 
شود، بهتر است که آنها را به چیزهایی ارتباط دهیم که 
یادآوری آنها ساده تر است. مطالب خنده دار یا حتی ... 

می توانند به شما در این راه کمک کنند. 

 ۵ - مرور و منحنی فراموشی ابینگهاوس را جدی 
بگیرید

نشان  ما  به  خوبی  به  ابینگهاوس  فراموشی  منحنی 
ما  یاد  از  زمان  طول  در  چگونه  مطالب  که  می دهد 
می روند. اما چگونه باید با استفاده از این منحنی، بدون 
را  مطلب  یک  بار  اولین  وقتی  کرد؟  مطالعه  فراموشی 
می خوانیم، در واقع آن را به حافظه کوتاه مدت یا همان 

مدتی  از  بعد  اگر  کرده ایم.  منتقل  خود  کارگر  حافظه 
کرده ایم  مطالعه  که  مطلبی  نکنیم،  مرور  دوباره  را  آن 
شد.  نخواهد  منتقل  ما  مدت  بلند  حافظه  به  هیچگاه 
نشستیم،  امتحان  جلسه  سر  که  زمانی  ترتیب  این  به 
هرچقدر فکر کنیم، مطالبی که پیش تر مطالعه کرده ایم 

یادمان نمی آید.

6 - استفاده از نقشه کشی ذهنی
مرور  و  نویسی  خالصه  از  استفاده  اهمیت  از  اینجا  تا 
مطالب گفتیم. اما استفاده از نقشه ذهنی به شما کمک 
خواهد کرد تا بدون دغدغه و ترس از پراکندگی مطالب، 
پی دی  یک  یا  کاغذ  یک صفحه  روی  بر  را  آنها  همه 
کمی  جای  تنها  نه  ذهنی  های  نقشه  کنید.  ثبت  اف 
می گیرند، بلکه به دلیل استفاده از رنگهای مختلف در 
موجود  مطالب  سپردن  خاطر  به  معموال  آنها  طراحی 
در آنها ساده تر از نوشته های معمولی است. عالوه بر 
به خوبی در نقشه کشی ذهنی  آن روابط بین مطالب 

مشخص می شود.
مطالب  تمام  کردن  مرتب  یعنی  ذهنی  کشی  نقشه  و 

خالصه شده.

۷ - با دوستانتان به بحث و گفتگو بپردازید
مطالعه  که  مطالبی  مورد  در  کردن  گفتگو  و  بحث 
با یک دوست بسیار می تواند برای شما مفید  کرده اید 
داشته  اختالف  چیزی  سر  بر  وقتی  به خصوص  باشد. 
دنبال  به  که  باشد  فردی  دوستتان  یا  شما  و  باشید 
استدالل و دلیل و مدرک باشد. اینگونه بخشی از درس 
هستید،  آن  مورد  در  کردن  بحث  و  جر  حال  در  که 
هیچگاه از ذهن شما پاک نخواهد شد. بگذارید با یک 

مثال طبیعی این موضوع را برای شما توضیح دهم.
دوستی  می کردم،  تحصیل  دبیرستان  در  که  زمانی 
بود.  عالقه مند  فیزیک  درس  به  شدت  به  که  داشتم 
یک روز و زمانی که استاد از او خواست تا تمرینی را 
حل کند، سر موضوع کوچکی در مورد درس با استاد 
اختالف پیدا کرد. به همین دلیل هم جر و بحث بین آن 
دو درون کالس باال گرفت. ما همه مات و مبهوت معلم 
سیاستمدار  دو  مثل  که  می کردیم  نگاه  را  شاگردی  و 
در حال حمله به یکدیگر بودند. آخر مشخص شد که 
اشتباه از دوست من بوده و او سر جای خود نشست. در 

پایان ترم هم امتحان نهائی فیزیک را ۲۰ شد. 
اما چرا این ماجرا را اینجا بازگو کردم؟ به این دلیل که 
حاال بعد از گذشت سالها، و در حالی که دوست من یک 
پزشک عمومی است، هنوز جز به جز حرف هایی را که 
به  بود  افتاده  اتفاق  استاد  او و  بین  در آن جر و بحث 
یاد دارد. جالب نیست؟ پس مطمئن باشید که شما هم 
بگیرید.  یاد  بهتر  را  مطالب  استراتژی  این  با  می توانید 
البته، الزم نیست حتما با هم بحث و دعوا کنید، گاهی 
اوقات یک صحبت دوستانه هم به همین میزان کمک 

کننده خواهد بود.

۸ -  نمونه سوال حل کنید
کنید  سعی  که  است  این  شما  به  ما  پیشنهاد  آخرین 
که  بخشی  به  مربوط  سواالت  نمونه  یا  تمرینات  حتما 
مطالعه کرده اید را حل کنید. این کار به ثبت مطالب در 
ذهن شما و درس خواندن بدون فراموشی کمک خواهد 
کرد. همچنین شما از این طریق می توانید بفهمید نقاط 
ضعف و مثبت شما چیست و در نتیجه یادگیری خود 

را کامل کنید.

چگونه درس بخوانیم که فراموش نکنیم

یک متخصص عفونی مطرح کرد؛
۳۰ هزار مبتال به ایدز در کشور 

»پنهان« مانده اند



دشمن به دنبال حکمرانی نوین
 بر اذهان نسل جدید انقالب است

بسیاری از مشکالت کشور را 
می توان در برنامه هفتم توسعه حل کرد

صفحه )4(صفحه )4(

 رئیس سازمان بسیج سازندگی کشور گفت: دشمن به دنبال این 
اسالمی  انقالب  جدید  نسل  اذهان  بر  نوینی  حکمرانی  که  است 
داشته باشد و زیست مجازی را در فضای حقیقی هم تجربه کنند 
که در این راه هم شکست می خورد و با همین دهه هشتادی ها 
زهرایی،  محمد  سردار  رفت.   خواهیم  آنها  جنگ  به  ها  نودی  و 

پنجشنبه در اجتماع ۱۰ هزار نفری طالیه داران و ...

مسائل  در  ما  اینکه  بیان  با  اسالمی  شورای  مجلس  رئیس 
که  چرا  بدهیم  خودمان  به  قبولی  قابل  نمره  نمی توانیم  داخلی 
از ظرفیت های کشور و فرصت ها استفاده نکردیم تأکید کرد: اما 
ضعف های این 4۰ سال را در برنامه هفتم می توان جبران کرد تا 
افق روشنی پیش روی کشور و مردم قرارگیرد.  محمدباقر قالیباف 

پنجشنبه، ۱۰ آذرماه در همایش ملی رؤسا و دبیران...
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با مدیران قانون گریز
بدون اغماض برخورد می کنیم 

چگونه درس بخوانیم 
که فراموش نکنیم

معاون برنامه ریزی و مدیریت منابع سازمان 
سنجش آموزش کشور خبر داد:

رصد فضای مجازی و برخورد 
با متخلفان کنکور سراسری

معاون برنامه ریزی و مدیریت منابع سازمان سنجش 
تام االختیار  نمایندگان  نشست  در  کشور،  آموزش 
برگزاری  در  فناوری  و  تحقیقات  علوم،  وزیر 
آزمون های سراسری استان ها به تشریح برنامه های 
و  سراسری  آزمون  برگزاری  در  پشتیبانی  و  مالی 
سال  سراسری  آزمون  حفاظت  شورای  اقدامات 
۱4۰۲ پرداخت.  دکتر محمدحسین حاجیلو در این 
نشست گزارشی از فعالیت های اجرایی و بودجه ای 
آزمون های سراسری سال ۱4۰۲ سازمان سنجش 
آموزش کشور ارائه کرد. وی همچنین در مورد اخذ 

مجوز افزایش هزینه ثبت نام....

فرصت های  ایجاد  ضرورت  بر  رئیس جمهور   
معلولیت  دارای  افراد  برای  برابر  اجتماعی 
تأکید کرد و گفت: همه سازمان ها مسئولند 
فرصت های  ایجاد  برای  را  نهایت تالش خود 
شغلی و زمینه رشد و شکوفایی استعدادهای 
وظیفه  را  کار  این  و  گیرند  به کار  معلوالن 

بدانند؛ نه لطف.
از  پیش  رئیسی«  ابراهیم  »سید  آیت اهلل   
گرامیداشت  مراسم  در  گذشته  روز  ظهر 
ضمن  معلولیت«  دارای  افراد  جهانی  »روز 
از  معلولیت،  دارای  افراد  به  روز  این  تبریک 
تشکر  نشست  این  برگزرای  دست اندرکاران 
به  معلولیت  دارای  افراد  شاید  گفت:  و  کرد 
لحاظ جسمی نقصی داشته باشند، اما خداوند 
با  توانسته اند  که  داده  توانایی هایی  آنها  به 
و  علم  جهت  در  بلندی  گام های  واال  همت 
اجتماعی،  فعالیت های  ورزشی،  دانش آموزی، 

فرهنگی، اقتصادی و تولیدی بردارند.
نام آور  افراد  اینکه  به  اشاره  با  رئیس جمهور 
معلولیت  داشتن  به رغم  که  داشته ایم  زیادی 
و  اجتماعی  و  علمی  مختلف  عرصه های  در 
ورزشی کارهای بزرگ کرده اند و جزو مفاخر 
مادران  و  پدران  افزود:  می آیند،  حساب  به 
احساسی  از  فراتر  معلولیت،  دارای  افراد 
دارند،  خود  فرزندان  به  والدین  معموال  که 
احساس مسئولیت بیشتری به فرزندان دارای 
معلولیت خود دارند که بسیار ارزشمند است و 
همه افراد جامعه باید نه به عنوان حس ترحم، 
بلکه به عنوان یک احساس مسئولیت ویژه به 

افراد دارای معلولیت توجه کنند.
ایجاد فرصت های  بر ضرورت  رئیسی  آیت اهلل 
معلولیت  دارای  افراد  برای  برابر  اجتماعی 
دستگاه ها  همه  داشت:  اظهار  و  کرد  تأکید 
تالش  نهایت  هستند  مسئول  سازمان ها  و 
شکوفایی  و  رشد  زمینه  ایجاد  برای  را  خود 
استعدادهای افراد دارای معلولیت و نیز ایجاد 

فرصت های شغلی برای آنها به کار گیرند.
متناسب سازی  کرد:  اضافه  رئیس جمهور 
و شهری  عمومی  مراکز  و  خیابان ها  وضعیت 

برای تردد افراد دارای معلولیت از...

در  عدالت  اجرای  بویراحمد  و  کهگیلویه  استاندار 
بخش های مختلف را برای مدیران دستگاه های اجرایی 
اولویت دانست و افزود: بدون اغماض با مدیرانی که خود 
عاملی برای ترویج بی قانونی هستند، برخورد می کنیم.

استاندار کهگیلویه و بویراحمد از استفاده بی حساب و 
کتاب از منازل سازمانی دولتی در این استان ابراز نگرانی 
کرد و گفت: دستگاه های اجرایی نسبت به ساماندهی این 
اقدام کنند. سید علی احمدزاده اظهار داشت:  وضعیت 
طبق بررسی های که داشته ام که افرادی در استان بوده 
که ۱8 سال در منازل سازمانی زندگی می کنند در حالی 

افراد مستحق زیادی پشت نوبت استفاده...

استاندار کهگیلویه و بویراحمد هشدار داد :
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معاون بهبود تولیدات دامی سازمان جهاد 
کشاورزی:

مراتع کهگیلویه و بویراحمد
با کمبود شدید علوفه

 مواجه شده است

مدیرکل پزشکی قانونی 
کهگیلویه و بویراحمد خبر داد؛

بویراحمد صدرنشین
 مصدومین حوادث کار است

بسترسازی رشد استعدادهای 
معلوالن وظیفه است نه لطف 
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دستگاههای متولی در کهگیلویه و بویراحمد  هشدارها را جدی بگیرند:

منفی شدن آمار 
ازدواج در استان 
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سفر نخست وزیر جدید عراق به تهران در میانه چالش های منطقه 
و در حالی که کشورهای فرامنطقه ای درصدد سواستفاده از حسن 
همجواری میان دو کشور هستند، نشانه ای از درک شرایط از سوی 

بغداد و هوشمندی در حراست از روابط دو جانبه است.
جدید  وزیر  نخست   السودانی،  شیاع  محمد  سفر  مقصد  سومین 
عراق، پس از اردن و کویت به ایران بود. شرایط زمانی این سفر، 
مقصد بعدی السودانی را به دلیل تحوالت منطقه ای و رویدادهای 
داخلی ایران و عراق بیش از همیشه مهم جلوه داده و حکایت از 
ایجاد توازن در سیاست  آن دارد که دولت جدید عراق در مسیر 
با  رابطه  در  موجود  سوءتفاهمات  تا  کند  می  تالش  خود،  داخلی 
تهران را به حداقل رسانده و از این رهگذر همکاری های دو جانبه 

را افزایش دهد.
رئیس  رئیسی،  ابراهیم  سید  اهلل  آیت  رسمی  دعوت  به  السودانی 
استقبال  مورد  و  شد  تهران  وارد  شنبه  سه   روز  ایران  جمهوری 
با  جداگانه  دیدارهای  در  وی  گرفت.  قرار  ایران  مقامات  رسمی 
رهبرمعظم انقالب، رئیس جمهور و وزیر امور خارجه سه موضوع 

مشخص را در دستور کار داشت: همکاری های دو جانبه، موضوع 
مرزها و اقلیم کردستان و در نهایت تحوالت منطقه و رابطه ایران 
و عربستان. در این سفر، فواد حسین وزیرخارجه، حیان عبدالغنی 
وزیر نفت، و قاسم االعرجی مشاور امنیت ملی عراق، السودانی را 

همراهی کردند.

روابط دو جانبه و ضرورت های ارتقای آن
به  قاره آسیا،  و  به سمت ظرفیت های موجود در منطقه  چرخش 
روابط  عرصه  در  سیزدهم  دولت  سیاست های  از  همسایگان  ویژه 
بین الملل بود که به نظر می رسد دست  کم در مبادالت تجاری با 

همسایه غربی خود نتیجه بخش بوده است.
براساس اعالم گمرک ایران از آغاز به کار دولت سیزدهم تا پایان 
خردادماه، بیش از ۲۵ میلیون و ۹۳۳ هزار تن کاال به ارزش هشت 
میلیارد و ۶۳8 میلیون دالر بین ایران و عراق تبادل شد که نسبت 

به مدت مشابه سال قبل، ۱۵ درصد رشد داشته است.
به نظر می رسد افزایش حجم این تبادالت در دستور کار طرفین 

اول  معاون  مخبر«  »محمد  که  راستاست  همین  در  و  دارد  قرار 
زمینه های  وجود  بر  تاکید  با  السودانی  با  دیدار  در  رئیس جمهور 
بانکی  همکاری های  تقویت  عراق،  و  ایران  میان  متعدد  همکاری 
را پیش نیاز توسعه مناسبات اقتصادی و گسترش همکاری ها در 
بخش انرژی دانست و خواستار رفع موانع بانکی و مبادالت تجاری 

میان دو کشور شد.
ملت  و  کشور  دو  تاریخی  نزدیکی  و  مذهبی  فرهنگی،  اشتراکات 
 ۲۰ تا  حتی  مبادالت  افزایش  توان  و  ظرفیت  یکدیگر،  به  عراق 
میلیارد دالر در سال را نشان می  دهد و به نظر می  رسد همسایه 
غربی ایران هم به این موضوع واقف و مشتاق است و السودانی در 
قرار داده و گفته است:  اشاره  را مورد  با رئیس جمهور آن  دیدار 
راستای  در  کشور  دو  همکاری های  مشترک  کمیسیون  »تقویت 
گسترش همکاری ها و مناسبات بغداد و تهران بسیار موثر بوده و 

برگزاری مستمر و منظم جلسات آن ضروری است.«

اقلیم کردستان و اهمیت صیانت از مرزها
روابط ایران و عراق در روزهای حساس خود به سر می برد، آنقدر 
که هر حرکت درستی می تواند این روابط را در عالی ترین سطح و 
کیفیت خود نگه دارد و هر اقدام اشتباهی می تواند منجر به سقوط 
این روابط شود. حساسیت مورد اشاره به اهمیتی بازمی گردد که 
گونه  هیچ  و  است  قائل  مرزهای خود  به  ایران  اسالمی  جمهوری 
اقدامی در مرزهای خود را که منجر به ناامنی د آن نقاط یا حتی 

داخل کشور شود، برنمی تابد.
اصول  گذاشتن  زیرپا  با  عراق  کردستان  اقلیم  که  مدت هاست 
در  صهیونیستی  رژیم  های  ماجراجویی  تاثیر  تحت  همسایگی، 
اختیار  در  را  خود  های  پایگاه  ایران،  مرزهای  نزدیک  و  منطقه 
گروهک های تروریستی و تجزیه طلب قرار داده و به صورت علنی 
اجازه ورود سالح به داخل مرزهای ایران را می  دهد. طبیعی ترین 
واکنش به این اقدام، بمباران مقرهای تروریستی در این مناطق از 
سوی ایران است که البته با خویشتنداری قابل توجهی صورت می 
از دولت  انتظاری باشد که تهران  گیرد که علت آن می  تواند در 

مرکزی بغداد برای مقابله با بلندپروازی  های اقلیم دارد.
خواسته  عراق  مرکزی  دولت  از  بارها  ایران  اسالمی  جمهوری 
است، جوالن تروریستی ها را در اربیل، سلیمانیه و دیگر شهرهای 
کردستان عراق را کنترل کند. حسین امیر عبداللهیان وزیر خارجه 
ایران در نشست مطبوعاتی خود با خبرنگاران ضمن اشاره به این 
موضوع گفت : »ما در هشت هفته گذشته طی دو مرحله در تهران 
کردستان  اقلیم  و  عراق  برادر  و  دوست  کشور  مقامات  با  بغداد  و 
برای  را  زیادی  توافق های  و  کردیم  برگزار  متعددی  نشست های 
همین  در  و  آورده ایم  عمل  به  تروریستی  گروه های  این  با  مقابله 
این  ارتباط دوستان در حکومت مرکزی عراق متعهد شده اند که 
امنیت  علیه  را  تحرکاتی  نقطه   ۷۶ از  که  را  تروریستی  گروه های 
ما در استان های غربی آغاز کرده بودند از این نواحی دور کنند و 
این  در  کنند. گفت وگوها  را خلع سالح  تروریستی  گروه های  این 

زمینه انجام شده است و ما پیگیر این هستیم که توافقاتانجام شده 
اجرایی شود.«

سردار  اخیر  سفر  در  توافقات  این  از  بخشی  رسد  می   نظر  به 
در  عراق  پرونده  مسئول  و  قدس  سپاه  فرمانده  قاآنی  اسماعیل 
با رئیس جمهور، نخست وزیر،  ایران و دیدارش  جمهوری اسالمی 
مرکزی  دولت  از  باشد.ایران  شده  انجام  عراق  و...  پارلمان  رئیس 
عراق برای صیانت از مرزهای انتظار دارد و با توجه به اصول و قواعد 

بین المللی این انتظار چندان غیرمنطقی نخواهد بود.
موضوعی که از سوی السودانی و در دیدار با آیت اهلل رئیسی هم 
عراق  »دولت  گفت:  عراق  وزیر  نخست  و  گرفت  قرار  تاکید  مورد 
ملتزم است که قانون اساسی را اجرا کند و اجازه نمی دهد از خاک 
این کشور برای آسیب رساندن به هر طرفی استفاده شود؛ سیاست 
آسیب  برای  شروعی  نقطه  کشور  این  که  است  عراق  حکومت 

رساندن به کشورهای منطقه نباشد.«

روابط تهران-ریاض و چرایی تکاپوی بغداد
عراق،  وزیر جدید  برنامه کاری نخست  و  عراقی  مقامات  اظهارات 
یک سفر مهم دیگر را هم برای وی نشان می دهد، سفر به عربستان. 
حضو السودانی در ریاض گرچه در نگاه نخست نباید چندان برای 
تهران، مهم باشد اما اگر بدانیم عراق یکی از میانجیگران مهم رابطه 

تهران و ریاض است، این سفر اهمیت ویژه ای خواهد یافت.
مقامات و دیپلمات های جمهوری اسالمی ایران و عربستان سعودی 
در ۱۵ ماه اخیر، پنج دور پشت میزهای گفت وگو در بغداد نشسته 
اصلی  اهداف  از  یکی  وگوها  گفت  این  ششم  دور  برگزاری  و  اند 
ارزیابی می شود. تالش  ریاض  و  تهران  به  مقامات عراق در سفر 
آمادگی  ایران  اسالمی  مقامات عراقی درحالی است که جمهوری 
خود را برای آغاز دور جدید این گفت و گوها اعالم کرده اما اجرای 

توافقات دوره های پیشین را شرط اصلی آغاز اعالم کرده است.
در  نشانه  این  و  است  ریاض  از حسن نیت  نشانه ای  منتظر  تهران 
شرایط کنونی می  تواند کنترل دروغ پردازی ها و پروپاگاندای رسانه 
از رهگذر  باشد. عراق هم  لندن  اینترنشنال سعودی در  ایران  ای 
تالش برای ارتقای روابط ایران و عربستان از یک سو تالش می کند 
از مزایای اقتصادی این روابط بهره برده و از سوی دیگر نقش خود 

را به عنوان کشوری تاثیرگذار در منطقه اثبات کند.
سیاست متوازن ساز السودانی هم که در سفرها و اظهاراتش مشهود 
است نشان دیگری از این تالش ها برای پررنگ سازی نقش بغداد 
در تعامالت منطقه ای است.عراق بهتر از هر کشوری در منطقه از 
از همه  آسیب  های دخالت های فرامنطقه ای آگاه است و بیش 
می داند که آمریکا برای تحقق دموکراسی در منطقه حضور ندارد و 

در پی منافع خود و رژیم صهیونیستی است.
ایران می   با  ارتباط خود  با رفع موانع موجود در مسیر  این رو  از 
تواند شریک قابل اعتمادی برای تهران در مسیر مقابله با دخالت 

های فرامنطقه ای باشد.

سفر نخست وزیر عراق به تهران بررسی شد؛

ایران و عراق و ضرورت همسایگی هوشمندانه

پیامبر اکرم صلی اهلل علیه و آله
النَّصیَحُة ِمَن الَعُدوِّ ُمحاٌل .
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محققان می گویند؛
تغییرات اقلیمی با بروز بیشتر عفونت های 

ریوی قارچی مرتبط است
در  ریه  قارچی  عفونت های  می گویند  محققان 
قبال  که  هستند  بخش هایی  در  گسترش  حال 
تغییرات  نتیجه  احتماالً  که  نمی شد  دیده  هرگز 

آب و هوایی است.
را  شما  است  ممکن  قارچی  عفونت  اصطالح 
بیاندازد.  پا  ناخن  یا  ورزشکار  پای  مشکالت  یاد 
عفونت های  باعث  قارچ  گونه های  از  برخی  اما 
تنفسی شدید می شوند، زمانی که فرد هاگ های 
را  خاک  در  موجود  قارچ های  میکروسکوپی 

استنشاق می کند.
محققان دانشگاه کالیفرنیا به گسترش سه بیماری 
بردند: هیستوپالسموز، بالستومایکوز  قارچی پی 
تب دره  و کوکسیدیوئیدومیکوزیس )که معموالً 

نامیده می شود(.
هر یک زمانی محدود در مناطق خاصی از ایاالت 

متحده شیوع داشتند.
تیم تحقیق، گفت:  تامپسون«، سرپرست  »جرج 
»اکنون بیش از ۱۰ درصد از عفونت ها خارج از 

محدوده سنتی خود رخ می دهند.«
جنوب  و  کالیفرنیا  به  تاریخی  نظر  از  دره  تب 
اکنون  اما  می شد.  محدود  متحده  ایاالت  غربی 
این بیماری به سمت شمال و به سمت شرق در 

حال گسترش است.
بیماری در  در همین حال، هیستوپالسموز یک 
غرب میانه و بخش هایی از شرق بود. اکنون موارد 
در بسیاری از نقاط کشور در حال تشخیص است.

بومی  مناطق  در  حتی  تامپسون،  گفته  به  اما 
کمتر  ریه  قارچی  عفونت های  شده،  شناخته 

تشخیص داده می شوند.
ایالت   48 که  کردند  مشاهده  محققان  اکنون 
ایاالت متحده اکنون ساالنه تعداد “قابل توجهی” 

عفونت های قارچی ریه دارند.
این شرایط همان عالئم عفونت تنفسی ویروسی 
یا باکتریایی مانند کووید، آنفلوانزا یا ذات الریه را 
تشخیص  برای  پزشکان  بنابراین  می کند.  ایجاد 
صحیح باید به طور خاص قارچ را آزمایش کنند و 

سپس داروهای ضد قارچ تجویز نمایند.
بدون تشخیص صحیح،  به گفته محققان، حتی 
عفونت های قارچی معموالً خود به خود برطرف 
باشد،  می تواند شدید  اوقات  گاهی  اما  می شوند. 
یا  هستند  مسن  که  افرادی  در  خصوص  به 
افراد  از  برخی  و  دارند.  ضعیفی  ایمنی  سیستم 
عالئمی دارند که هفته ها تا ماه ها طول می کشد 
و  نادرست  تشخیص های  به یک سری  را  آنها  و 
بی فایده  آنتی بیوتیک های  دوره  چندین  احتماالً 
عفونت های  چرا  دقیقاً  اینکه  می دهد.  سوق 
قارچی در حال گسترش هستند مشخص نیست، 
عنوان  به  هوایی  و  آب  تغییرات  به  محققان  اما 
مظنون اصلی اشاره کردند. قارچ ها برای رشد به 
شرایط خاصی نیاز دارند و تغییرات در بارندگی 
گسترش  باعث  می تواند  خاک  ویژگی های  و 
می شوند.  ریه  عفونت  باعث  که  شود  گونه هایی 
خفاش  مهاجرت  نقش  به  همچنین  محققان 
اشاره کردند. خفاش ها معموالً حامل پاتوژن های 
قارچی هستند و می توانند آنها را از طریق مدفوع 

خود در خاک رسوب دهند.

محققان بریتانیایی می گویند؛
برداشتن محدودیت های کرونایی

 موجب افزایش حمالت آسمی شده است
محدودیت های  که  زمانی  گویند  می  محققان 
کووید۱۹ در بریتانیا برداشته شد، خطر حمالت 

شدید آسم دو برابر شد.
حالی  در  جدید،  مطالعه  نویسندگان  گفته  به 
ایجاد حمالت  ابتالء به کووید باعث  که احتمال 
ایمنی،  اقدامات  است  ممکن  نمی شود،  آسم 
مانند پوشیدن ماسک و کاهش معاشرت، از این 

حمالت جلوگیری کند.
از  مطالعه  این  سرپرست  مارتینو«،  »آدریان 
»بیماری های  لندن، گفت:  مری  کوئین  دانشگاه 
ما  یافته های  هستند.  پیشرفت  حال  در  تنفسی 
این احتمال را افزایش می دهد که عناصر خاصی 
در طول  ارائه شده  عمومی  بهداشت  اقدامات  از 
صورت  ماسک های  از  استفاده  مانند  پاندمی 
می تواند به کاهش بروز این حمالت کمک کند.«

محققان داده های بیش از ۲۳۰۰ بزرگسال مبتال 
به آسم را که در مطالعه ای بین نوامبر ۲۰۲۰ تا 
مطالعه  مورد  بودند،  کرده  آوریل ۲۰۲۲ شرکت 
پرسشنامه  یک  به  شرکت کنندگان  دادند.  قرار 
پوشش  از  استفاده  مورد  در  که  ماهانه  آنالین 
صورت، اختالط اجتماعی و عالئم آسم بود، پاسخ 
 ۲۰۲۰ بهار  در  کرونایی  محدودیت های  دادند. 
محدودیت های   ،۲۰۲۱ آوریل  در  شد.  اعمال 
صورت  پوشش  به  نیاز  و  اجتماعی  اختالط 
که  زمانی  شد.  برداشته  کم  کم  بریتانیا  در 
از  کمتری  افراد  شد،  برداشته  محدودیت ها 
پوشش صورت استفاده کردند. احتمال بیشتری 
بیشتری  معاشرت  اجتماعی  نظر  از  که  داشت 
افراد  که  داد  نشان  مطالعه  این  باشند.  داشته 
متعاقباً بیشتر در معرض خطر ابتالء به کووید و 

سایر عفونت های حاد تنفسی بودند.

رئیس مجلس شورای اسالمی عنوان کرد:

بسیاری از مشکالت کشور را 
می توان در برنامه هفتم توسعه حل کرد

مسائل  در  ما  اینکه  بیان  با  اسالمی  شورای  مجلس  رئیس 
داخلی نمی توانیم نمره قابل قبولی به خودمان بدهیم چرا که 
از ظرفیت های کشور و فرصت ها استفاده نکردیم تأکید کرد: اما 
ضعف های این 4۰ سال را در برنامه هفتم می توان جبران کرد 

تا افق روشنی پیش روی کشور و مردم قرارگیرد.
 محمدباقر قالیباف پنجشنبه، ۱۰ آذرماه در همایش ملی رؤسا 
و دبیران شورای نیروهای انقالب اسالمی ضمن تبریک میالد 
حضرت زینب)س( و هفته بسیج، گفت: هرچه داریم را مدیون 
فرهنگ بسیجی هستیم و اگر دوران دفاع مقدس و رشادت های 
بسیجیان نبود امروز هیچ فناوری  اجتماعی آشنا به موضوعات 
روز و برخاسته از مکتب اهل بیت )ع(، قرآن و اسالم در مسائل 

فرهنگی نداشتیم.
دکتر قالیباف با تأکید بر اینکه معجزه انقالب را نباید دست کم 
گرفت اظهار کرد: بسیج می تواند هر گره ای را در هرجا باز کند 
بنابراین قدر آن را باید بدانیم و در تقویت این فرهنگ کوشا 

باشیم تا به اصالت فرهنگ بسیج خدشه وارد نشود.
با بیان اینکه مبنای تحلیل ما برای بررسی  رئیس قوه مقننه 
آنچه در 4۰ سال گذشته انجام دادیم و نقشه راه ما، باید بیانیه 
گام دوم انقالب باشد، افزود: در طول 4۰ سال گذشته دشمنان 
داخلی و خارجی با هر توطئه ای تالش کردند که انقالب ما را 
با شکست قطعی روبه رو کنند، در مقاطعی هم وادادگی هایی 
به جمهوری  را  قبولی  نمره  نهایت می توانیم  در  اما  دیده شد 
اسالمی ایران بدهیم چرا که اجازه نداد تغییر رفتار در ما ایجاد 

کنند.
دکتر قالیباف با بیان اینکه ما در مسائل داخلی نمی توانیم نمره 
قابل قبول به خودمان بدهیم چرا که از ظرفیت های کشور و 
این 4۰  اما ضعف های  تأکید کرد:  نکردیم  استفاده  فرصت ها 
سال را در برنامه هفتم می توان جبران کرد تا افق روشنی پیش 

روی کشور و مردم قرارگیرد.
و  رویکرد  روش،  باید  حکمرانی  حوزه  در  اینکه  بیان  با  وی 
رفتارمان را اصالح کنیم، افزود: در حوزه اقتصادی فرصت های 
کانونی  ارزش  واقع  در  شویم،  کارآمد  باید  تنها  داریم،  بزرگی 

حکمرانی، کارآمدی است.

رئیس سازمان بسیج سازندگی کشور گفت:

دشمن به دنبال حکمرانی نوین
 بر اذهان نسل جدید انقالب است

 رئیس سازمان بسیج سازندگی کشور گفت: دشمن به دنبال 
انقالب  جدید  نسل  اذهان  بر  نوینی  حکمرانی  که  است  این 
اسالمی داشته باشد و زیست مجازی را در فضای حقیقی هم 
تجربه کنند که در این راه هم شکست می خورد و با همین 

دهه هشتادی ها و نودی ها به جنگ آنها خواهیم رفت.
نفری  هزار   ۱۰ اجتماع  در  پنجشنبه  زهرایی،  محمد  سردار   
در  فارس  استان  مقاومتی  اقتصاد  جهادگران  و  داران  طالیه 
بین تمدن پوشالی غرب و تمدن  نبرد  امروز در  افزود:  شیراز 
اسالمی، غرب با همه داشته های خود به میدان آمده اما در 

همه عرصه ها شکست خورده است.
وی ادامه داد: این نبرد تمدنی، جنگ اراده ها با ارابه هاست، 
جنگ دلدادگی با وادادگی است، جنگ وابستگی با وارستگی 
مردم تالش می  ناامید کردن  برای  بیشتر  آنها  و هرچه  است 
کنند ملت ما در امیدآفرینی و تالش در مسیر پیشرفت مصمم 

تر و امیدوارتر می شود.
او اظهار داشت: ما باید در تاریخ، جای خود را مشخص کنیم 
و قدر والیت، بسیجی بودن و قدر توفیق خدمت  به دیگران را 

بدانیم.
فارس پیشرو در خدمت رسانی به مناطق محروم

در  فارس  استان  گفت:  هم  فارس  استان  فجر  سپاه  فرمانده 
عرصه های مختلف خدمت رسانی به ویژه در مناطق محروم از 

استان های پیشرو کشور بوده و هست.
سردار یداهلل بوعلی افزود: خیرین این استان نیز در این زمینه 
اقداماتی که در  پیشگام و زبانزد هستند و امروز بخش عمده 
که  است  خیرینی  همین  همت  به  شده  انجام  فارس  استان 
همراهی و کمک کرده اند تا فارس استان برتر در بحث خدمات 

رسانی باشد.
وی ادامه داد: در بحث آزادسازی زندانیان جرائم غیر عمد نیز 
فارس استان اول کشور است، از لحاظ گره گشایی از مشکالت 
پیشرو  های  گروه  از  استان  این  های جهادی  گروه  مردم هم 

هستند.
سردار بوعلی، با اشاره به آبرسانی به ۱۱۰ روستای استان فارس 
پروژه   ۶۵۶ از  برداری  بهره  شاهد  امروز  این  بر  عالوه  گفت: 
سپاه  زدایی  محرومیت  و  رفاهی  و  ورزشی  فرهنگی،  عمرانی، 
فجر استان به ارزش افزون بر یک هزار و ۵۰۰ میلیارد تومان 

بودیم.
که  هستیم  استانی  اولین  آبرسانی  جهاد  بحث  در  گفت:  وی 
را  مناطق  برخی  نیاز  مورد  آب  از  ای  عمده  بخش  توانستیم 
که سال ها در تامین آب آشامیدنی سالم دچار مشکل بودند 

تامین کنیم.

سالمت

جامعه

کاریکاتور

کاریکاتور/ اندر احواالت ژست زانو   زدن روباه پیر

رئیس جمهور تاکید کرد:

بسترسازی رشد استعدادهای معلوالن وظیفه است نه لطف

فرصت های  ایجاد  ضرورت  بر  رئیس جمهور   
معلولیت  دارای  افراد  برای  برابر  اجتماعی 
تأکید کرد و گفت: همه سازمان ها مسئولند 
ایجاد فرصت های  برای  را  نهایت تالش خود 
شغلی و زمینه رشد و شکوفایی استعدادهای 
وظیفه  را  کار  این  و  گیرند  به کار  معلوالن 

بدانند؛ نه لطف.
از  پیش  رئیسی«  ابراهیم  »سید  آیت اهلل   
گرامیداشت  مراسم  در  گذشته  روز  ظهر 
ضمن  معلولیت«  دارای  افراد  جهانی  »روز 
از  معلولیت،  دارای  افراد  به  روز  این  تبریک 
تشکر  نشست  این  برگزرای  دست اندرکاران 
به  معلولیت  دارای  افراد  شاید  گفت:  و  کرد 
لحاظ جسمی نقصی داشته باشند، اما خداوند 
با  توانسته اند  که  داده  توانایی هایی  آنها  به 
و  علم  جهت  در  بلندی  گام های  واال  همت 
دانش آموزی، ورزشی، فعالیت های اجتماعی، 

فرهنگی، اقتصادی و تولیدی بردارند.
نام آور  افراد  اینکه  به  اشاره  با  رئیس جمهور 
معلولیت  داشتن  به رغم  که  داشته ایم  زیادی 
و  اجتماعی  و  علمی  مختلف  عرصه های  در 
ورزشی کارهای بزرگ کرده اند و جزو مفاخر 
مادران  و  پدران  افزود:  می آیند،  حساب  به 
احساسی  از  فراتر  معلولیت،  دارای  افراد 
دارند،  خود  فرزندان  به  والدین  معموال  که 
احساس مسئولیت بیشتری به فرزندان دارای 
معلولیت خود دارند که بسیار ارزشمند است 
حس  به عنوان  نه  باید  جامعه  افراد  همه  و 
به عنوان یک احساس مسئولیت  بلکه  ترحم، 

ویژه به افراد دارای معلولیت توجه کنند.

ضرورت ایجاد فرصت های اجتماعی 
برابر برای معلوالن

ایجاد فرصت های  آیت اهلل رئیسی بر ضرورت 
معلولیت  دارای  افراد  برای  برابر  اجتماعی 
دستگاه ها  همه  داشت:  اظهار  و  کرد  تأکید 
تالش  نهایت  هستند  مسئول  سازمان ها  و 
شکوفایی  و  رشد  زمینه  ایجاد  برای  را  خود 
استعدادهای افراد دارای معلولیت و نیز ایجاد 

فرصت های شغلی برای آنها به کار گیرند.
متناسب سازی  کرد:  اضافه  رئیس جمهور 
و مراکز عمومی و شهری  وضعیت خیابان ها 
افراد دارای معلولیت از مهمترین  برای تردد 
مسئولیت های همه مسئوالن و دستگاه ها در 
قبال این افراد است؛ همچنین ایجاد مراکز و 
امکانات توانبخشی برای افراد دارای معلولیت 
باید با یک کار جهادی و انقالبی دنبال شود تا 
همه معلوالن کشور بتوانند به شکل مناسب 
و کافی به این دست مراکز دسترسی داشته 
باشند و از این طریق مشکالت آنها به شکل 

موثری کاهش یابد.
آیت اهلل رئیسی با تأکید بر ضرورت و اهمیت 
شنیده شدن خواسته های افراد دارای معلولیت 
تصریح کرد: توجه به نظرات و مطالبات افراد 
سر  از  بلکه  ترحم  سر  از  نه  معلولیت  دارای 
نوع دوستی و دگرخواهی ناشی از خداخواهی 
دنبال شده و تبدیل به یک فرهنگ عمومی 
شود. دستگاه ها و سازمان های دولتی نیز باید 
پیگیری خواسته های افراد دارای معلولیت را 
الهی  و  انسانی  شرعی،  وظیفه  یک  به عنوان 

دنبال کنند.
هزینه های سنگین  به  اشاره  با  رئیس جمهور 
این  کرد:  خاطرنشان  توانبخشی  تجهیزات 
دولت  که  است  مسائلی  آن دسته  از  مسأله 
دارای  تا عزیزان  می تواند  کمک موثری کند 
معلولیت برای تهیه وسایل یا تجهیزات مورد 
وزیر  از  هم  نشوند.  مشکل  دچار  خود  نیاز 
تعاون و هم از رئیس سازمان بهزیستی و از 
همه سازمان ها و نهادهایی که در این رابطه 
حمایت های  که  می خواهم  دارند،  مسئولیت 
الزم را به عمل آوردند تا افراد دارای معلولیت 
به  نیازشان  مورد  تجهیزات  تأمین  برای 

سختی نیفتند.

مأموریت بهزیستی برای تهیه لیست 
معلوالن آماده به کار

تأمین  برای  می توان  اینکه  بیان  با  وی 
به  توانبخشی  تجهیزات  تهیه  و  نیازمندی ها 

کرد،  پرداخت  یارانه  معلولیت  دارای  افراد 
توجه  مورد  باید  که  بعدی  مسأله  گفت: 
جدی قرار گیرد موضوع اشتغال افراد دارای 
می تواند  بهزیستی  سازمان  است.  معلولیت 
فعالیت  آماده  معلولیت  دارای  افراد  لیست 
ادارات  و  سازمان ها  اختیار همه  در  را  کار  و 
دولتی و شرکت ها قرار دهد تا در زمینه هایی 
که این افراد می توانند مشغول به کار شوند، 

جذب آنها در اولویت قرار گیرد.
فرصت های  ایجاد  کرد:  تصریح  رئیس جمهور 
شغلی مناسب افراد دارای معلولیت عالوه بر 
اجتماعی  آرامش  یک  افراد  این  برای  شغل 
به همراه می آورد که مایه نشاط اجتماعی و 
ارتقای مشارکت عمومی آنها نیز می شود؛ لذا 
باید به طور جدی به خصوص در  این موضوع 
دستگاه ها و سازمان های دولتی پیگیری شود.

اولویت  معلوالن
 در واگذاری زمین و مسکن 

تأمین  موضوع  به  ادامه  در  رئیسی  آیت اهلل 
مسکن برای افراد معلول اشاره کرد و اظهار 
برای خود  از مسکن چه  برخورداری  داشت: 
فرد معلول و چه برای والدین او آرامش بخش 
تا پدر  اولویتی است  است. این مسأله دارای 
و مادری که یک فرزند دارای معلولیت دارند، 
دیگر دغدغه مسکن اجاره ای و جابجایی مدام 
را نداشته باشند. رئیس جمهور به وزارت راه 
و شهرسازی تأکید کرد که واگذاری مسکن و 
زمین به افراد دارای معلولیت و خانواده آنها 
در اولویت قرار گیرد و تصریح کرد: وزارت راه 
اسالمی  انقالب  مسکن  بنیاد  و  شهرسازی  و 
این موضوع را به تأخیر نیندازند و در اسرع 

وقت پیگیر این کار باشند.

اجرای کامل قوانین خدمت رسانی
 به افراد دارای معلولیت

وی با تأکید دوباره بر اینکه توجه و پیگیری 
سر  از  نه  معلولیت  دارای  افراد  حقه  حقوق 
باید  حق  یک  به عنوان  بلکه  لطف  و  ترحم 

مورد توجه قرار گیرد، خاطرنشان کرد: نگاه از 
سر ترحم و لطف به جای اینکه باعث کمک به 
افراد دارای معلولیت شود، باعث ناراحتی آنها 
نیز می شود. کلیت جامعه و دولت باید توجه 
ویژه به افراد دارای معلولیت را وظیفه خود و 

حق این افراد بداند.
همه  اینکه  بر  تاکید  با  رئیس جمهور 
مصوب  قوانین  کامل  اجرای  باید  دولتمردان 
حمایت از افراد دارای معلولیت را وظیفه خود 
بدانند، گفت: اگر جایی تعارضی میان قوانین 
مختلف وجود دارد باید سریع برطرف شود اما 

اجرای قانون نباید متوقف بماند.
موجب  به  اینکه  بیان  با  رئیسی  آیت اهلل 
فرهنگ دینی، اصول انسانی، قانون اساسی و 
نیز قوانین موضوعه همه مسئوالن، دولتمردان 
و دستگاه های مربوطه موظف هستند به افراد 
دارای معلولیت توجه کنند، افزود: البته توجه 
استعدادها  به  باید  و  نمی کند  کفایت  صرف 
برای  و  شده  توجه  افراد  این  ظرفیت های  و 
الزم  زمینه های  استعدادها  این  شکوفایی 

فراهم شود.
رئیس جمهور با تأکید بر اینکه همه باید شعار 
به  معلولیت  دارای  افراد  که  را  می توانیم  ما 
قرار  بخشیده اند وجه همت خود  آن عینیت 
اول  وهله  در  مسئوالن  داشت:  اظهار  دهیم، 
وظیفه و مسئولیت خود در قبال افراد دارای 
معلولیت را انجام دهند چرا که این افراد بر 
دولت  وظیفه  دارند.  مسئوالن حق  ما  گردن 
در قبال افراد دارای معلولیت در گام اول این 
است که زمینه ای فراهم کند که نقص جسمی 
مانع از نقش آفرینی و اثرگذاری اجتماعی این 

افراد و شکوفایی استعدادهایشان نشود.

توانبخشی افراد دارای معلولیت
 نیازمند بازطراحی است

بر  مبنی  شده  ارائه  آمار  به  اشاره  با  وی 
معلولیت  دارای  افراد  درصدی   8 جمعیت 
این سوال  با طرح  نسبت به جمعیت کشور، 
که آیا وجود معلولیت به معنای محروم شدن 
جامعه از استعدادها و توانمندی های این افراد 
است؟ تصریح کرد: همه بخش های مرتبط با 
توانبخشی به افراد دارای معلولیت باید تمام 
تالش خود را به کار بگیرند تا هم این افراد 
فرصت شکوفا کردن استعدادهایشان را داشته 
باشند و هم جامعه از توانمندهای خدادادی 

این افراد محروم نشود.
رئیس جمهور با قدردانی از همه خدماتی که 
شده  ارائه  معلولیت  دارای  افراد  به  تاکنون 
این  در  زیادی  افراد  کرد:   خاطرنشان  است، 
جای  که  کشیده اند  زیادی  زحمات  زمینه 
تشکر دارد، اما نیاز به این داریم که در زمینه 
نو  گامی  معلولیت  دارای  افراد  به  توانبخشی 
این  الزمه  و  دراندازیم  نو  طرحی  و  برداشته 
جدی  اراده  و  تصمیم  با  که  است  آن  کار 
کاهش مشکالت این عزیزان را پیگیری کنیم.

تعاون،  وزیر  رئیس جمهور،  از سخنان  پیش 
سازمان  رئیس  نیز  و  اجتماعی  رفاه  و  کار 
اقدامات  از  بهزیستی گزارش های جداگانه ای 
انجام شده برای رسیدگی و حمایت از افراد 
این  در  آتی  برنامه های  و  معلولیت  دارای 

زمینه ارائه کردند.

اینکه  بیان  با  تهران  نمازجمعه  خطیب 
و  است  جنگ  در  استکبار  همه  با  ایران 
دشمن با همه امکانات و سیستم اطالعاتی 
پیچیده در برابر ایران شکست خورده است، 
حسین  امام  پرچم  که  جا  هر  کرد:  تأکید 
ندارد و  برافراشته است، شکست معنا  )ع( 

پیروزی قطعی است.
خطیب جمعه این هفته تهران با اشاره به 
روز  و  )س(  زینب  حضرت  والدت  سالروز 
پرستار، حضرت زینب )س( را تجلی باطن 
قدسی امام حسین )ع( معرفی کرد و بیان 
داشت: حضرت زینب )س( در مواجهه همه 
بحران ها برنامه داشت و همه جا نگاهش به 
اجرای فرمان ولی خود بود و در اطاعت از 

فرمان والیت ثبات قدم داشت.
ویژگی های  به  اشاره  با  صدیقی  آیت اهلل 
قاسم  حاج  شهید  سپهبد  شخصیتی 
سلیمانی گفت: شهید سلیمانی سیاستمدار 
با  و  بود  شجاع  و  خوش فکر  مجاهدی  و 
زیادی  فتوحات  فراوان  تجارب  داشتن 
نایب  برابر  در  اما  بود  گذاشته  پشت سر  را 
امام زمانش در قامت یک سردار و سرلشکر 
در  را  این  و  بود  مرید  و  دلداده  بلکه  نبود 

شخصیت فرماندهان سپاه هم می بینید.
امام جمعه تهران با اشاره به روحیه بسیج 
در مقابل استکبار جهانی اضافه کرد: ایران 
با همه استکبار در جنگ است و دشمن با 
پیچیده  اطالعاتی  و سیستم  امکانات  همه 
در برابر ایران شکست خورده است و ملت 
به  را  استکباری  تهدیدهای  همه  ایران 

فرصت تبدیل کرده است.
آیت اهلل صدیقی تصریح کرد: ملت ایران 4۳ 
سال با همه قدرت های بزرگ درگیر است 

اما خم به ابرو نیاورده است.
اینکه روحیه بسیجی ذوب در  با بیان  وی 
در  افزود:  است،  بودن  و خدا محور  والیت 
اشتباهاتی شده اند  گذشته مسئوالن دچار 
که  مسیری  در  هیچ گاه  رهبری  و  امام  اما 
تقوا و  حرکت کردند اشتباه نکردند، چون 
با  ثبات قدم داشته اند؛ رهبری در مواجهه 

همه مشکالت به جمکران می رود و به امام 
یاری  آن حضرت  از  و  می برد  پناه  زمانش 

می طلبد.
خطیب جمعه این هفته تهران با اشاره به 
ممارست  بر  رهبری  معظم  مقام  تأکیدات 
بسیجیان در امور معنوی در کنار حضور در 
عرصه های مختلف، اظهار داشت: امروز این 
ملت بسیجی که شاهکار دنیاست، اقتدارش 
که  می گیرد  مسأله  این  به  باورش  از  را 
امام زمان )عج( است و این  رهبرش نایب 

شاهکار بسیج است که زیر پرچم حضرت 
زینب )س( نشان داده می شود.

گرامیداشت  به  اشاره  با  صدیقی  آیت اهلل 
هر  من  گفت:  دانشجو،  روز  آذر،   ۱۶ روز 
هفته با دانشگاه های مختلف در ارتباط و با 
دانشجویان عزیز مأنوس هستم. دانشجویان 
انقالبی ما النه جاسوسی آمریکا را تسخیر 
جایی  خوب  که  دادند  پیام  امام  و  کردند 
معجره  این  و  نکنید  هم  رها  و  گرفتید  را 
در  ما  دانشجویان  بود؛  دانشجویی  جنبش 
بحث اعتکاف هم سرآمد بوده اند یا در دفاع 
شهید  هزاران  دانشجویی  جنبش  مقدس 

تقدیم کرده است.
وی افزود: امروز بدانید که امام حسین )ع( 
برافراشته  پرچمی  و  خیمه  دانشگاه ها  در 
)ع(  حسین  امام  پرچم  که  جا  هر  و  دارد 
است، شکست معنا ندارد و پیروزی قطعی 
را شکستند،  نفر حرمت ها  اگر چند  است؛ 
شهدا  خون  با  که  دانشگاه هایی  بدانید 
انقالب  به  نمی گذارد  است  شده  تأسیس 
صدمه بزنند و تا آخر زیر پرچم والیت به 

وظایف دانشجویی اش ادامه می دهد.
با اشاره به آخرین بازی  امام جمعه تهران 
جام  رقابت های  در  کشورمان  ملی  تیم 
تیم  گفت:  آمریکا  برابر  در  قطر  جهانی 
ملی کم نگذاشت اما به هر حال بازی بُرد 
و باخت دارد و امیدواریم همه وزارتخانه ها 
پرورش  و  آموزش  و  ورزش  به خصوص 
و  توجه  ورزشی  و  فرهنگی  امور  به  نسبت 

اهتمام ویژه داشته باشند.

آیت اهلل صدیقی در نمازجمعه این هفته تهران؛

ایران با همه استکبار در جنگ است


