
انتخابات دوازدهمین دوره مجلس 
اسفند سال آینده برگزار می شود

گاهی خطای اطالعر سانی
 منجر به خودزنی می شود
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دوره  دوازدهمین  انتخابات  وزارت کشور گفت:  انتخابات  مدیرکل 
مجلس شورای اسالمی و ششمین دوره مجلس خبرگان رهبری 
۱۱ اسفندماه سال آینده برگزار می شود. محسن اسالمی مدیرکل 
مجلس  دوره  دوازدهمین  انتخابات  گفت:  کشور  وزارت  انتخابات 
 ۱۱ رهبری  خبرگان  مجلس  دوره  ششمین  و  اسالمی  شورای 

اسفندماه سال آینده برگزار می شود. اسالمی با بیان...

خطای  نام  به  از مشکلی  نظام  مصلحت  تشخیص  مجمع  عضو 
اطالع رسانی در برخی نهادها و رسانه ها یاد کرد و گفت: گاهی 
با این نوع اطالع رسانی ها خودزنی می کنیم. محمدحسین صفار 
هرندی در موسسه قرآن و عترت بیت االمیر شهرری ضمن پاسخ 
اقتصادی،  وضعیت  درباره  نکاتی  بیان  به  حاضران  سواالت  به 

مجازات اغتشاشگران، حجاب بانوان، محدودیت های ...
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۶۵ درصد مدارس عشایری  
وسایل گرمایشی استاندارد ندارند

چرا کودکان دچار 
خونریزی بینی

 می شوند

مدیر کل ستاد اجرایی فرمان امام در استان:

تنش آبی در ۱۷۲ روستای کهگیلویه 
و بویراحمد رفع شد

مدیرکل ستاد اجرایی فرمان امام )ره( در کهگیلویه 
و بویراحمد گفت: با مشارکت شرکت آب و فاضالب 
استان و این ستاد مشکل تنش آبی در ۱۷۲ روستای 
مناطق مختلف استان رفع شد. شایان نادری اظهار 
میلیارد   ۳۰ )ره(  امام  فرمان  اجرایی  ستاد  داشت: 
هزینه  آبرسانی  های  این طرح  اجرای  برای  تومان 
آبرسانی  های  پروژه  اغلب  افزود:  وی  است.  کرده 
دیشموک،  روستاهای  در  استان  آبی  تنش  رفع  و 
است.  بوده  بویراحمد  و  دنا  باشت،  لوداب،  بخش 
مدیرکل ستاد اجرایی فرمان امام )ره( در کهگیلویه 
و بویراحمد با اشاره به حوزه فعالیت های محرومیت 

زدایی و زیربنایی، تصریح کرد: با مشارکت...

دارای  اخیر  اغتشاشات  اینکه  بیان  با  رئیسی 
ساحت های امنیتی، فرهنگی و اقتصادی بود، 
این زمینه تالش  امنیتی در  گفت: مسئوالن 
بیشتر  و  است  برقرار  امنیت  اکنون  و  کردند 

هم تامین می شود.
سخنانی  طی  رئیسی  ابراهیم  االسالم  حجت 
در مراسم سالروز تشکیل شورای عالی انقالب 
داشته  نگاهی  است  الزم  اظهارکرد:  فرهنگی 
باشیم به آنچه که تاکنون شورای عالی انقالب 
فرهنگی به آن عمل کرده است، در واقع به 
وضع موجود و مطلوب نگاه کنیم و اگر فاصله 
ای است آن را کم کنیم. نگاهی باید نقادانه و 
کارشناسانه باشد به عبارتی آیا آنچه از شورای 
انجام  رفت  می  انتظار  فرهنگی  انقالب  عالی 

شده است. 
وی تصریح کرد: برای این که ببینیم شورای 
عالی انقالب فرهنگی تا چه اندازه به انتظارات 
عمل کرده است باید به اسناد باالدستی نگاه 
انقالب  عالی  آیا شورای  شود  معلوم  و  کنیم 
فرهنگی در این ادوار براساس اسناد باالدستی 
چگونه عمل کرده در چه بخش هایی موفق 

بوده و از آن ها تقدیر و تشکر کرد. 
این  بر  تاکید  با  همچنین  مجریه  قوه  رئیس 
که نگاه تحولی در این امر بسیار مهم است، 
گفت: اگر اندیشه و انگیزه تحولی نباشد تحول 
هم اتفاق نمی افتد. در واقع باید بازنگاهی در 
فرآیندها داشته باشیم که آیا درخور است یا 
خیر؟ آیا این فرآیندها، فرآیندهایی است که 

یک کار تحولی همسازی انجام شده باشد؟ 
رئیسی خاطرنشان کرد: بخش های مختلفی 
به  نسبت  بازنگاهی  باید  علم هستند  متکلف 
نگاه  این  اگر  باشند  خودشان  ساختارهای 
نمی  اتفاق  ساختارها  در  تحول  نشود  انجام 
افتد آن چیزی که رهبری در جلسه اخیر با 
تاکید  فرهنگی   انقالب  عالی  اعضای شورای 
باید  بود  ها  سازمان  وظیفه  از  باالتر  کردند 
در  جمهور  رئیس  کجاست.   کار  موازی  دید 
ادامه بر ضرورت افزایش بهره وری تاکید کرد 
و افزود: بنده در جلسه با روسای دانشگاه و ... 

گفتم ما در کشور نیازمند افزایش ....

بویراحمد  و  کهگیلویه  عشایر  وپرورش  آموزش  رئیس 
استان  این  عشایری  مناطق  مدارس  درصد   ۶۵ گفت: 
تاکنون به سیستم گرمایشی استاندارد مجهز نشده است.

منطقه  در ۱۵۰  مدرسه  باب   ۲۱۶ افزود:  رحیمی  علی 
عشایری این استان وجود دارد که تاکنون ۳۵ درصد آن 
معادل 4۵ باب استانداردسازی شده است. وی بیان کرد: 
۱۸ درصد دانش آموزان عشایری استان معادل ۶۵۰ نفر 
به وسایل  استاندارد  نیمه سیار غیر  و  در مدارس سیار 

گرمایشی هم اکنون مشغول به علم آموزی هستند.
رحیمی تعداد مدارس چادری مناطق عشایری کهگیلویه 

و بویراحمد را۶۶ مدرسه عنوان کرد و گفت:....

رئیس آموزش و پرورش عشایر استان:
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رئیس جهاد کشاورزی کهگیلویه و بویراحمد:

اصالح الگوی 
کشت دراستان
 ضروری است

رئیس پلیس راه کهگیلویه و بویراحمد:

۵۵نقطه حادثه خیز 
در استان وجود دارد

اغتشاشات اخیر ساحت امنیتی 
فرهنگی و اقتصادی دارد
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در کهگیلویه و بویراحمد ؛

اورژانس،  نیازمند 
تقویت زیرساخت ها

3

توصیف  و  علت ها  در  تأمل  و  درنگ  زمان  تجمع های خیابانی،  به  توجه  با 
این وقایع است تا براساس آن، تجربه هایش مرور شود و در آینده در شیوه 

حکمرانی مورد استفاده قرار گیرد.
تحلیل و توصیف اعتراض های اخیر به دلیل جدید بودن سبک و شیوه آن 
و هیجان های  اجتماعی  نظریه های گذشته جنبش های  نیست.  آسانی  کار 
دهه های  در  جوامع  عمودی  ساختارهای  براساس  عمده  طور  به  توده ای 
و مستحکم شدن  و گسترش  اما شبکه ای شدن جوامع  توسعه یافته  گذشته 
ارتباطات افقی بواسطه توسعه، استفاده از تلفن های همراه و پیام رسان ها و 
شبکه های اجتماعی در سال های اخیر نیاز به رویکرد ترکیبی و تلفیقی برای 

توصیف دقیق تر و تحلیل عمیق تر را ایجاب می کند.
در این یادداشت تالش می شود با بررسی مطالعات انجام شده، چرایی سبک 
جدید اعتراض ها بررسی و در خصوص شیوه مدیریت آنها راهکارهایی برای 

دستگاه های تصمیم گیر ارائه شود.
 )Mass(مطالعه و توصیف رفتار جمع زیاد و متراکم مردم که به آن توده
موقعیت  در  حاضر  افراد  در  غیرطبیعی  هیجان های  به  منجر  و  گفته شده 

می شود سابقه دیرینه ای در علم جامعه شناسی دارد.
توصیف  برای  را  ویژگی ها  این  فرانسوی،  جامعه شناس  لوبون«  »گوستاو 
یا  در عمل مشخصی  پی  در  افراد که  از  معنای عده ای  به  »توده«  مفهوم 
بروز حادثه ای گردهم می آیند و دارای ویژگی های از بین رفتن شخصیت 
و  تلقین پذیری  توده،  با  مشترک  روح  و  همبستگی  احساس  خودآگاه، 
برتری جویی  و  سازش ناپذیری  واقعیت،  فهم  در  اغراق  و  مبالغه  زودباوری، 

است.
برای  هارت«  »مایکل  و  نگری«  »آنتونیو  جمله  از  دیگری  جامعه شناسان 
توصیف ویژگی های رفتاری این جمع افراد از واژه »انبوه خلق« نیز استفاده 
 )Smart Mob(کرده اند و در سال های اخیر نیز کلید واژه توده هوشمند

توسط »هوارد رینگولد« مورد استفاده قرار گرفته است.
این ویژگی ها که خصوصیت رفتار جمعی توده ای و هیجان های سرایتبخش 
است، برای نخستین بار در توصیف رفتارهای خشن و عجیب انقالبیون فرانسه 
در قرن ۱۶ میالدی در حمله به زندان باستیل و مثله کردن زندان بان ها و 
فرماندار باستیل به کار گرفته شد. پس از آن، بسیاری از موقعیت های مشابه 
متراکم  جمع های  در  که  رفتار  این گونه  و  شد  بررسی  پژوهشگران  توسط 

انسانی بوقوع می پیوندد توصیف و تحلیل شده است.
اما در سالیان اخیر با رشد و گسترش ابزارهای ارتباطی، شاهد نوع جدیدی 
ابزارهای ارتباطی میان  از این گونه رفتار توده ای هستیم. با گسترش نفوذ 
شهروندان، به اعتقاد رینگولد پژوهشگر اثرات اجتماعی، فناوری های ارتباطی، 
قابلیت ارتباط و محاسبه از طریق شبکه های اجتماعی و پیام رسان ها قابلیت 
همکاری مردم را تقویت کرده و امکان ایجاد توده ناگهانی را با وجود داشتن 

فاصله فیزیکی در زمان و مکان معین ایجاد می کند.
»تغییر  مفهوم  خصوص  در  جامعه شناسان  نظر  مطابق  دیگر،  سوی  از 
عواملی  توسط  می تواند  تغییر  شرایط   ،)Social change(»اجتماعی
کندتر یا فعال تر شود. بر همین مبنا نیز می توان گفت شبکه های مجازی 

شکل گرفته در بستر آنالین در ایجاد شرایط تغییر از طریق باالبردن سرعت 
انتقال اطالعات و بی کارکرد کردن »کنترل های اجتماعی« نیز می تواند این 

روند را تشدید کند.
ارتباطی،  فناوری های  وجود  با  اجتماعی  تغییرات  فرآیند  دیگر،  عبارت  به 
سرعتی بسیار باالتر می گیرد و از سوی دیگر نوع و سبک این تغییرات نیز 

نسبت به انواع گذشته دچار دگرگونی می شود.

داغ شدن بازار شایعات و اثرپذیری باالی توده
زودباوری«  و  »تلقین پذیری  توده  ویژگی های  از  شد،  اشاره  که  همانگونه 
باالی آن است. بر این اساس افرادی که در موقعیت توده قرار می گیرند 
می شود  مطرح  توده  شکل گیری  هدف  راستای  در  که  شایعاتی  به  نسبت 
تشدید  آنها  احساس های  و  می دهند  نشان  مثبت  واکنش  سریع  خیلی 

می شود و این مسأله انگیزه فعالیت را باال می برد.

رشد خشونت عریان
تأثیرگذاری شایعات و سرایت احساس ها که در پی یک واقعه و در شبکه های 
انسانی شکل گرفته در فضای مجازی اتفاق می افتد عامل مهمی در گسترش 
خشونت عریان است. فردی که در محاصره احساس های فزاینده توده قرار 

گرفته، به شدت مستعد انجام اعمال و اقداماِت تشدید یافته می شود.
مثال روشنی از این مسأله در شورش ۲۰۱۱ انگلستان قابل مشاهده است 
به  دست  ناپذیری«  شکست  و  سازش ناپذیری  »احساس  با  معترضان  که 

اقداماتی زدند که در تاریخ معاصر بریتانیا بی سابقه است.
پلیس در برابر آتش زدن چند صد منزل مسکونی، بنای تاریخی و فروشگاه 
برای  اقدامی  نتوانست  عمل  در  شد  جبران ناپذیری  خسارات  به  منجر  که 
کنترل آن کند. اقداماتی که در روزهای اخیر در سطح برخی از شهرهای 

کشور رخ داد با همین قاعده قابل توصیف است.

هویت مجازی و احساس همبستگی در میان افراد ناهمگون
شکل گیری  آنالین،  بستر  در  شکل گرفته  شبکه های  ویژگی های  دیگر  از 
همبستگی میان جمع ناهمگونی از افراد با اعتقادها و پیشینه های متفاوت 
است. در شبکه های اجتماعِی مجازِی شکل گرفته، افرادی که به طور عمده 
جوان یا نوجوان هستند با افراد دیگری که در این توده مجازی قرار گرفته اند 
اما پیشینه های جنایت کارانه دارند، احساس همبستگی می کنند. این مسأله 
عالوه بر سرایت هیجان ها و اقدامات جنایاتکاران به جوانان، موجب انجام 
اقداماتی خواهد شد که شاید هر یک از آن جوان ها و نوجوان ها در شرایط 

عادی به هیچ وجه مرتکب نمی شدند.
بنابراین سه ویژگی عمده در این توده بوجود می آید:

۱. غیرقابل پیش بینی شدن نقش ها در هر موقعیت به گونه ای که اقدامات غیر 
پیش بینی شده از افراد سر می زند.

معنا  این  به  نقش ها  اجرای  هم زمانی  و  چندسویه  ارتباطات  هم زمانی   .۲
که فرد در زمانی که در یک محیط علمی حضور دارد می تواند نقش یک 

معترض خشن را ایفا کند.
۳. از بین رفتن مرزبندی و تفکیک میان نقش ها به نوعی که فرد نمی تواند 
تمایز  و  تفاوت  توده،  با نقش کنونی اش در  قبلی خود  الزامات نقش  میان 

قائل شود.
این سه ویژگی را می توان ریشه برخی از اقداماتی دانست که در هفته های 

گذشته در سطح کشور بارها مشاهده شد.

کاهش اثرگذاری هنجارها و چارچوب های اجتماعی
بیشتر فعالیت ها و ساختارهای گروه بزرگ در جوامع انسانی بازتابی از قواعد، 
تعاریف یا هنجارهای جا افتاده و شکل گرفته است؛ در حالی که رفتار جمعی، 
خارج از قلمرو تجویز فرهنگی قرار می گیرد و فردی که در دام توده گرفتار 
شده، نسبت به هنجارهای مورد قبول خود، کم تفاوت یا بی تفاوت می شود.

از سوی دیگر یکی از ویژگی های نسل جدید که از آن با عنوان نسل »زد« 
است.  جدید  ارزش های  بازآفرینی  و  ارزش ها  شکستن  درهم  می شود،  یاد 
کم  جامعه  هنجارهای  کارکرد  که  می شود  منجر  مسأله  دو  این  هم افزایی 
اثرتر شود. به همین دلیل انجام رفتارهای هیجانی و رفتار خارج از عرف در 

اعتراض های اخیر به صورت بیشتری دیده شد.

اینفلوئنسرهای مجازی رهبران افکار در نسل جدید
مرحله  به  توده  اینکه  برای  جامعه شناسی،  در  توده  ادبیاِت  نگاه  نقطه  از 
حرکت و اقدام برسد عوامل پیش زمینه ای باید کنار هم قرار بگیرند. بوجود 
آمدن فشار ساختاری، احساس محرومیت و در نهایت انتشار عقیده تعمیم 

یافته و ایجاد یک هویت متحد، از پیش زمینه های شکل گیری توده است.
از  بخشی  در  مرجع  افراد  عنوان  به  امروز  بالگرها  و  واینرها  سلبریتی ها، 
جامعه که عمده آنها در نسل ِزد)z( قرار دارند، می توانند در انتشار عقیده 
عامل  نوعی  به  و  باشند  موثر  موجود  شرایط  از  واحد  درک  و  تعمیم یافته 

تشدیدکننده آن باشند.
از کشور  از خبرنگاران رسانه های خارج  برخی  و  امثال علی کریمی  امروز 
اعتراضی  و زمینه های شکل گیری هیجان های  بازی کرده  را  نقشی  چنین 

را فراهم می کنند.

چه باید کرد؟
مجازی  فضای  در  جدید  توده های  فعالیت های  از  پیش گفته  توصیف های 
که  توده ها  این  اینکه  احتمال  و  دارد  در جوامع  واقعیت جدیدی  از  نشان 
می شوند  تشکیل  مجازی  فضای  در  اجتماعی شکل گرفته  شبکه های  روی 
در پس حوادثی در آینده نیز بوجود آیند، قابل پیش بینی است. بنابراین به 
نظر می رسد باید با اتخاذ راهکارهایی نسبت به کاهش اثرات و آسیب های 

آن اقدام کرد.

اشاره  این زمینه چند رویکرد مهم در سطح حکمرانی فرهنگی کشور  در 
می شود:

۱. گسترش تجربه فعالیت های جمعی برای عموم مردم
و  رشد  موجب  که  است  انسان  ویژگی های  از  یکی  مشارکتی«  »همکاری 
توسعه تمدن بشری شده است. این ویژگی باعث تجربه نوع خاصی از لذت 
حوزه  متولی  دستگاه های  جهت  این  از  می شود.  جمعی  فعالیت های  در 
منطقی  صورت  به  را  احساس  این  تجربه  شرایط  باید  سیاست  و  فرهنگ 
و مشروع فراهم آورند. لزوم تجدیدنظر در آیین نامه اجرای اصل ۲۷ قانون 
اساسی، ایجاد زیرساخت های الزم برای تجربه فعالیت جمعی در حوزه های 
فرهنگی و ورزشی، به رسمیت شناختن فعالیت های صنفی می تواند به این 

مسأله کمک کند.

۲. تنظیم گری سلبریتی ها
در دنیای امروز که سلبریتی ها به نوعی نقش نخبگان به عنوان رهبران افکار 
عمومی را بازی می کنند، بی تفاوت بودن نسبت به این مسأله یا فقط نگاه 
امنیتی داشتن به آن، یک اشتباه حکمرانی است. مسئوالن فرهنگی کشور 
باید با پذیرش این واقعیت جامعه به سمت هدایت، جهت دهی، ریل گذاری 
عمومی  افکار  رهبران  نوظهور  دسته  این  برای  مقررات  و  قوانین  تدوین  و 

حرکت کند.
برای  سلبریتی ها  از  کشورها  از  برخی  در  کرونا  بیماری  شروع  جریان  در 
توجهی  قابل  نتایج  که  شد  استفاده  جامعه  افراد  بهداشتی  سواد  گسترش 
به  تهدیدمحور  نگاه  تقلیل دادن  و  این ظرفیت  از  استفاده  بنابراین  داشت؛ 
آن می تواند در بحران های اجتماعی آینده کمک کننده به حل مشکل باشد.

۳. اصالح و تکمیل قوانین مرتبط با فضای مجازی
رایانه ای  قانون جرایم  مجازی،  فضای  در  قانون  در حال حاضر جدی ترین 
مصوب ۱۳۸۸ است که نیاز به بروزرسانی و در نظر گرفتن شرایط فضای 
دیجیتالی شده امروز دارد. تطبیق جرائم امروز با قوانین گذشته یک اشتباه 
حکمرانی است که به کژکارکرد و گاهی عدم کارکرد قوانین منجر می شود. 
مسائل اخبار جعلی، سلبریتی ها، مسئولیت پلتفرم ها و ... از جمله مسائلی 
است که به بروزرسانی و شفافیت و همچنین شکل گیری وحدت رویه در 

دستگاه قضا نسبت به آنها نیاز دارد.

4. داشتن دستورالعمل رسانه ای بحران های اجتماعی
امروزه داشتن دستورالعمل رسانه ای در بحران های طبیعی یک امر پذیرفته 
شده و ضروری تلقی می شود. در بحران های اجتماعی نیز باید به این سمت 
حرکت کرد تا بایدها و نبایدهای مسئوالن، رسانه ها و دستگاه ها به صورت 
پارتیزانی و پراکنده که گاهی  اقدامات  از  مشخص و شفاف تعیین شود و 
متولی  دستگاه های  سایر  اقدامات  کردن  کم اثر  یا  و  خنثی سازی  موجب 

می شود، اجتناب کرد.

۵. نقش پر رنگ رسانه ملی
انکاری  و غیرقابل  رسانه ملی در حکمرانی رسانه ای کشور، نقش بی بدیل 
با  تطبیق  و  سیاست ها  رسانی  بروز  به  بخش  چند  در  این جهت  از  است. 
که  رسانه ها  سایر  با  هم افزایی  ایجاد  دارد.  نیاز  امروز  رسانه ای  چارچوب 
نخستین مرحله آن پذیرش و نداشتن نگاه متخاصمانه است، باید در دستور 

کار قرار گیرد.
مرجعیت  ایجاد  سمت  به  باید  ملی  رسانه  سیاسی  رویکرد  دیگر  سوی  از 
نقش  بحران،  مواقع  تا در  از مردم حرکت کند  بیشتری  برای قشر  خبری 
موثرتری در مقابله با جریان های اخبار جعلی در فضای مجازی و رسانه های 

خارج از کشور ایفا کند.

۶. پیگیری حقوقی تخلف های رسانه های خارجی
تأثیرگذاری  انکار  و  بی تفاوتی  مانده،  مغفول  تاکنون  که  مسأله ای  یک 
رسانه های خارجی در کشور بوده است. مسائل اخیر به روشنی نشان داد 
که باید با یک بسته منسجم در خصوص خنثی سازی اقدامات این رسانه ها 
عمل کرد. یکی از ابزارهای موثر در این زمینه، پیگیری حقوقی تخلف های 
آنها بر اساس پروتکل ها و قوانین بین المللی است. شکایت و پیگیری جدی 
در این زمینه یکی از مسیرهایی است که دستگاه حقوقی و قضایی کشور 

باید به صورت جدی دنبال کند.

تامیلی بر هیجان های خشونت آمیز
 و اعتراض ای اخیر
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مدیرکل پزشکی قانونی استان خبر داد

کاهش مراجعین نزاع کهگیلویه و 
بویراحمد در ۸ ماهه امسال

از  بویراحمد  و  کهگیلویه  استان  قانونی  پزشکی  مدیرکل 
ادارات  به  نزاع  ادعای  با  افراد  مراجعه  درصدی   ۸ کاهش 
پزشکی قانونی استان در هشت ماهه نخست امسال خبر داد.

جمع  در   ۱4۰۱ آذر   ۲۰ یکشنبه  روز  امینی”  “کامروز 
خبرنگاران گفت: در هشت ماهه امسال، سه هزار و ۸۰۳ نفر 
با ادعای نزاع به ادارات پزشکی قانونی استان مراجعه کردند 
که این تعداد نسبت به مدت مشابه سال قبل کاهش هشت 

درصدی را نشان می دهد.
با  کنندگان  مراجعه  مجموع  از  مدت،  این  طی  افزود:  وی 
ادعای نزاع به ادارات پزشکی قانونی استان، دو هزار و ۹۷4 

نفر مرد و ۸۲۹ نفر زن بودند.
بویراحمد  و  کهگیلویه  استان  قانونی  پزشکی  مدیرکل 
دو  با  بویراحمد  های  شهرستان  کرد:  خاطرنشان  همچنین 
هزار و ۱۰4 مورد، کهگیلویه با ۸۲۹ مورد، گچساران با ۵۳۹ 

مورد بیشترین مراجعه کننده با ادعای نزاع را داشته اند.
امینی بیان کرد: طبق سالنامه آماری پزشکی قانونی کشور، 
خصوص  در   ۱4۰۰ سال  در  بویراحمد  و  کهگیلویه  استان 
مراجعه کنندگان با ادعای نزاع در جایگاه هفتم کشور نسبت 

به جمعیت قرار گرفت.

۱۲۰ تن گوشت مرغ در نقاط محروم 
کهگیلویه و بویراحمد توزیع شد

و  کهگیلویه  در  )ره(  امام  فرمان  اجرایی  ستاد  مدیرکل 
بسته  هزار   ۳۰ احسان،  سفره  رزمایش  در  گفت:  بویراحمد 
مختلف  نقاط  در  مرغ  گوشت  تن   ۱۲۰ معادل  پروتئینی 

استان مبتنی بر محرومیت و جمعیت توزیع شد.
شایان نادری اظهار داشت: در امتداد رزمایش های مختلف 
ستاد اجرایی فرمان امام )ره( از سال های گذشته تاکنون، 

روز گذشته رزمایش سفره احسان در استان برگزار شد.
وی افزود: این رزمایش بیستمین رزمایشی بود که در استان 
برگزار شد و پیرو رسالت مجموعه ستاد اجرایی فرمان امام 
)ره( این رزمایش ها ادامه دارد و در آینده هم رزمای های 

جدیدی اجرا خواهد شد.
و  کهگیلویه  در  )ره(  امام  فرمان  اجرایی  ستاد  مدیرکل 
بسته  هزار   ۳۰ رزمایش  این  در  کرد:  تصریح  بویراحمد 
پروتئینی معادل ۱۲۰ تن گوشت مرغ توزیع شد که از این 
۳۰ هزار بسته ۶ هزار بسته به جامعه تحت پوشش کمیته 

امداد امام خمینی ره و بهزیستی تعلق می گیرد.
و  جهادی  های  گروه  توسط  هم  مابقی  داشت:  ابراز  نادری 
سازمان های مردم نهاد، موکب هیات هایی که با مجموعه 
بنیاد احسان و ستاد اجرایی فرمان امام ره فعالیت دارند در 
توزیع  بر محرومیت و جمعیت  استان مبتنی  نقاط مختلف 

خواهد شد.

۶۵ درصد مدارس عشایری  استان
وسایل گرمایشی استاندارد ندارند

رئیس آموزش وپرورش عشایر کهگیلویه و بویراحمد گفت: 
به  تاکنون  استان  این  عشایری  مناطق  مدارس  درصد   ۶۵

سیستم گرمایشی استاندارد مجهز نشده است.
منطقه   ۱۵۰ در  مدرسه  باب   ۲۱۶ افزود:  رحیمی  علی 
آن  درصد   ۳۵ تاکنون  که  دارد  وجود  استان  این  عشایری 

معادل 4۵ باب استانداردسازی شده است.
وی بیان کرد: ۱۸ درصد دانش آموزان عشایری استان معادل 
به  استاندارد  غیر  سیار  نیمه  و  سیار  مدارس  در  نفر   ۶۵۰

وسایل گرمایشی هم اکنون مشغول به علم آموزی هستند.
رحیمی تعداد مدارس چادری مناطق عشایری کهگیلویه و 
بویراحمد را۶۶ مدرسه عنوان کرد و گفت: برای این مدارس 
مورد  فسیلی  سوخت  ندارند،  طبیعی  گاز  به  دسترسی  که 
سازی  ذخیره  ایمن  مخازن  در  و  تأمین  سفید(  )نفت  نیاز 
از  ازای هر یک  به  این راستا  ادامه داد: در  شده است. وی 
مدارس ساالنه ۵۰۰ لیتر نفت سفید بر حسب تعداد دانش 
آموزان اختصاص یافته است. رئیس آموزش و پرورش عشایر 
کهگیلویه و بویراحمد گفت: برنامه ریزی های الزم در زمینه 
تأمین و ذخیره سازی سوخت در این استان انجام شده و تا 
پایان زمستان امسال مدارس عشایری این استان در زمینه 
داشت. رحیمی  نخواهند  گونه مشکلی  تأمین سوخت هیچ 
مناطق  برای  خیرین  سوی  از  کانکسی  مدرسه   4۲ گفت: 
عشایری این استان تاکنون خریداری شده است. وی اظهار 
آموزش  کار  اداری،  و  آموزشی  کادر   ۵۳۰ از  بیش  داشت: 
تحصیلی  سال  در  را  عشایری  آموز  دانش   ۷۱۱ هزارو  سه 
۱4۰۱-۱4۰۲ بر عهده دارند. رئیس آموزش وپرورش عشایر 
کهگیلویه و بویراحمد گفت: ۳۵ درصد از مدارس پرجمعیت 
عشایری استان تاکنون به وسایل گرمایشی استاندارد مجهز 
مدارس  این  در  آموز  دانش  هزار  سه  از  بیش  که  اند  شده 

مشغول به تحصیل هستند.
مناطق عشایری گچساران، زیالیی، پشت کوه جلیل و عشایر 
استان های بوشهر، فارس، چهارمحال و بختیاری و اصفهان 
بویراحمد  و  کهگیلویه  استان  عشایری  مدارس  پوشش  زیر 

قرار دارند.

مدیر کل ستاد اجرایی فرمان امام در استان:

تنش آبی در ۱۷۲ روستای کهگیلویه و 
بویراحمد رفع شد

و  کهگیلویه  در  )ره(  امام  فرمان  اجرایی  ستاد  مدیرکل 
با مشارکت شرکت آب و فاضالب استان و  بویراحمد گفت: 
این ستاد مشکل تنش آبی در ۱۷۲ روستای مناطق مختلف 

استان رفع شد.
شایان نادری اظهار داشت: ستاد اجرایی فرمان امام )ره( ۳۰ 
هزینه  آبرسانی  های  طرح  این  اجرای  برای  تومان  میلیارد 

کرده است.
وی افزود: اغلب پروژه های آبرسانی و رفع تنش آبی استان 
در روستاهای دیشموک، بخش لوداب، باشت، دنا و بویراحمد 

بوده است.
و  کهگیلویه  در  )ره(  امام  فرمان  اجرایی  ستاد  مدیرکل 
بویراحمد با اشاره به حوزه فعالیت های محرومیت زدایی و 
زیربنایی، تصریح کرد: با مشارکت اداره کل نوسازی و تجهیز 
مدارس استان، ۸۶ مدرسه در مناطق مختلف استان ساخته 

شده است.
نادری ابراز داشت: ۳۶ مدرسه کانسی باالی ۱۵ داش آموز با 
مشارکت بنیاد برکت ستاد اجرایی فرمان امام )ره( و نوسازی 
هم  پناهی  شهید  جدید  طرح  در  و  شدند  برچیده  مدارس 
آموز  از ۱۰ دانش  بیش  دارای  مدارس کانکسی یک کالسه 

در دستور کار است.
وی ادامه داد: در بحث اشتغالزایی از جمله تسهیالت تبصره 
۱۸ و وام های تکلیفی، امسال سه هزار سهمیه برای ایجاد 
اشتغال مشخص کرده ایم و در روستا این اشتغالزایی ها انجام 
خواهد شد تا بتوانیم در راستای محرومیت زدایی استان گام 

برداریم.
و  کهگیلویه  در  )ره(  امام  فرمان  اجرایی  ستاد  مدیرکل 
قرارگاه  نیز  روستایی  توسعه  حوزه  در  کرد:  بیان  بویراحمد 
های خدمات رسان محرومیت زدایی وجود دارند که هر ماه 
در یک منطقه محروم و صعب العبور استان حضور می یابیم.

نادری عنوان کرد: خدمات رایگان دامپزشکی )کاروان سالمت 
دام( و کاروان جهاد پزشکی )در راس آن ها دندانپزشکی( در 

این روستاها به مردم ارائه داده می شود.

رئیس جهاد کشاورزی کهگیلویه و بویراحمد:

اصالح الگوی کشت دراستان
 ضروری است

اصالح  گفت:  بویراحمد  و  کهگیلویه  کشاورزی  جهاد  رئیس 
الگوی کشت در استان و نگاه دانش بنیان در بخش کشاورزی 
طرح  چند  از  بازدید  در  پور  معتمدی  علی  است.  ضروری 
گلخانه ای، افزود: اصالح الگوی کشت و حرکت با نگاه علمی و 

دانش بنیان از هدفگذاری های کشاورزی نوین است.
وی با بیان اینکه در صورت ایجاد زنجیره تولید در استان از 
تولیدکنندگان خوش فکر و خالق حمایت جدی خواهد شد، 
اظهار داشت: از تولید دانش بنیان و خالقیت در تولید به طور 

جدی حمایت می کنیم.
بخش  اساسی  نیاز  نوآوری  و  خالقیت  افزود:  پور  معتمدی 

کشاورزی است.
رئیس جهاد کشاورزی استان با تاکید بر اینکه این استان با 
بیش از ۱۵ هزار هکتار گلخانه یکی از بزرگترین تولیدکنندگان 
گل رز شاخه بریده در کشور است، اظهار کرد: استان هم در 

کمیت و هم کیفیت محصول حرف زیادی برای گفتن دارد.

رئیس پلیس راه کهگیلویه و بویراحمد:

۵۵نقطه حادثه خیز در کهگیلویه و 
بویراحمد وجود دارد

رئیس پلیس راه کهگیلویه و بویراحمد گفت: ۸۱ نقطه حادثه 
اکنون  که  داشت  وجود  استان  ارتباطی  محورهای  در  خیز 
یافته است. بهنام ویسی پور  این تعداد به ۵۵ نقطه کاهش 
سراسر  با  همزمان  افزود:  خبرنگاران  در جمع  یکشنبه  ظهر 
کشور، رزمایش زمستانه پلیس راه آغاز می شود. وی با بیان 
اینکه رزمایش زمستانه پلیس راه در این استان تا ۲۰ اسفند 
در  بیشتر  رزمایش  این  گفت:  دارد،  ادامه  جاری،  سال  ماه 
افزود:  پور  ویسی  می شود.  اجرایی  استان  سردسیر  مناطق 
با آمادگی و هوشیاری  امدادی و خدماتی  همه سازمان های 
کامل در این رزمایش شرکت می کنند. وی با بیان اینکه، در 
فصل زمستان و با آغاز بارش ها، نیروها در نقاط حادثه خیز 
نقطه  داشتن ۵۵  به  توجه  با  استان مستقر می شوند، گفت: 
حادثه خیز، تمرکز بر این نقاط در زمان بارش ها بیشتر شده 

و گشت ها و نظارت ها نیز افزایش می یابد.

مدیر کل فرهنگ و ارشاد اسالمی استان:

جشنواره رسانه ای در کهگیلویه و 
بویراحمد برگزار می شود

مدیر کل فرهنگ و ارشاد اسالمی کهگیلویه و بویراحمد گفت: 
دومین جشنواره رسانه ای استان با پوشش بیش از ده محور 
برگزار می شود.امین درخشان، افزود: طی اسفند ماه ۱4۰۱ 
برگزار  استان  سطح  در  رسانه ای  جشنواره  آثار،  احصای  با 
خوب«  »خبر  جشنواره  برگزاری  اینکه  بیان  با  می شود.وی 
و  توانمند  افراد  و  آثار  امید بخشی، شناسایی  برای  ظرفیتی 
محوریت  با  کرد:  اظهار  است،  رسانه ای  محتوای  تولید  رشد 
خبری،  گزارش  میزگرد،  و  مصاحبه  خبری.  عکس  خبر، 
و  آرایی  نقد محور، صفحه  مقاله  تفسیر،  و  تحلیل  سرمقاله، 
طنز در بخش آزاد و پوشش بخش ویژه شامل انتظار، تولید، 
تبیین،  جهاد  پایداری،  ادبیات  آفرین،  اشتغال  بنیان،  دانش 
امنیت، ترویج مهدویت و حجاب و عفاف این جشنواره اجرایی 
مهلت  استان  اسالمی  ارشاد  و  فرهنگ  خواهد شد. مدیرکل 
ارسال آثار به جشنواره را تا پنجم بهمن ماه دانست و بیان 
کرد: آثار ارسالی از رسانه های دارای مجوز وزارت فرهنگ و 
ارشاد اسالمی و ثبت شده در سامانه جامع رسانه ها پذیرفته 
برای  بخش  هر  پذیرش  قابل  آثار  تعداد  افزود:  می شود. وی 
اثر پذیرش  اثر بوده و تنها در بخش عکس پنج  هر فرد دو 
و  داد  خبر  دبیرخانه جشنواره  فعالیت  از  درخشان  می شود. 
جشنواره  دبیرخانه  به  را  خود  آثار  کنندگان  شرکت  گفت: 
مستقر در واحد مطبوعات اداره کل فرهنگ و ارشاد استان 

ارائه دهند.

یا  فرزانه شریفی//  فوریت های پزشکی 
همان اورژانس به عنوان قلب نظام سالمت 
توسعه  نیازمند  بویراحمد  و  کهگیلویه  در 
ساختمان  احداث  مانند  هایی  زیرساخت 
ناوگان  نوسازی  اورژانس،  مدیریت  جدید 
انسانی  نیروهای  افزایش  و  آمبوالنس 
هستند تا بتوانند در زمان حوادث کوچک 
ساز  زمینه  زلزله  مانند  هایی  بحران  یا 

نجات انسان ها شوند.
که  ها  سازمان  از  بسیاری  برخالف 
مشخصی  های  مکان  در  آن  نیروهای 
اورژانس  های  تیم  اما  کنند  می  خدمت 
دیده  حادثه  نجات  برای  ناچارند  گاهی 
ای مسیر ناهموار جاده را پیمایش کنند، 
زمانی در میان برف و یخبندان جاده عازم 
کمک به مصدومان سوانح جاده ای شوند 
و این نیروهای همیشه آماده برخی مواقع 
های  زایمان  برای  باردار  مادران  همسفر 
است  نیاز  بنابراین  شوند  می  غیرمنتظره 
فوریت  های  تکنسین  نیاز  مورد  امکانات 
بتوانند خود  تا  باشد  فراهم  پزشکی  های 
محل  به  به  ممکن  زمان  کمترین  در  را 

حوادث برسانند.
تشخیص  بیمار،  وضعیت  سریع  ارزیابی 
در حداقل زمان ، درمان مناسب و حفظ 
و  زمان  حداقل  در  او  در  پایدار  شرایط 
آوردن  بدست  برای  کیفیت  حداکثر  با 
قابل  غیر  های  از ضرورت  نتیجه  بهترین 
انکار بخش اورژانس است که فوریت های 
سالمت  بخش  قلب  عنوان  به  را  پزشکی 

مطرح کرده است.
یک  جان  نجات  گاهی  اینکه  به  توجه  با 
ثانیه ها و دقیقه ها بند است و  به  بیمار 
این زمینه  مداخله سریع تیم پزشکی در 
تجهیزات  تامین  دارد،  حیاتی  اهمیت 
مدرن ، نیروهای متخصص و چابک سازی 
اورژانس فوریت های پزشکی کهگیلویه و 

بویراحمد ضرورتی اجتناب ناپذیر است.
۸۰درصد  بودن  کوهستانی  که  آنجا  از 
و  بویراحمد  و  کهگیلویه  مساحت  از 
این  در  روستاها  از  بسیاری  پراکندگی 
استان خدمات رسانی به بیماران و حادثه 
دیدگان را سخت تر کرده به طوری که راه 
های ارتباطی سختگذر در چهارگوشه این 
حتی  اورژانس  رسانی  سرزمین،خدمات 
می  رو  به  رو  سختی  با  را  هوایی  نوع  از 
کند نوسازی ناوگان حمل و نقل اورژانس 
نخستین نیاز این حوزه محسوب می شود.

فرسوده بودن 
بخشی از ناوگان حمل و نقل اورژانس

بیمارستانی و مدیر  اورژانس پیش  رئیس 
حوادث دانشگاه علوم پزشکی کهگیلویه و 
آمبوالنس  فرسودگی  و  کمبود  بویراحمد 
خدمات  ارایه  روند  در  مشکالت  از  یکی 
درمانی مورد نیاز به بیماران و مصدومان 
های  نشست  تاکنون  که  است  استان  در 
چگونگی  برای  مسووالن  با  متعددی 
بهبود  و چگونگی  برگزار  این معضل  حل 
خدمات اورژانس پیش بیمارستانی استان 

بررسی و ارزیابی شده است.
جهان بخش وحدتی نژاد با اشاره به اینکه 
به  آمبوالنسی  هیچ  که  است  سال  چهار 
ناوگان فوریت های پزشکی استان افزوده 
آمبوالنس  از  شماری  کرد:  تاکید  نشده 
استان   ۱۱۵ اورژانس  در  فعال  های 

فرسوده است.
فرسوده  های  آمبوالنس  شمار  به  وی 
فوریت های پزشکی کهگیلویه و بویراحمد 
که به علت فرسودگی نیازمند جایگزین نو 
هستند اشاره ای نکرد اما گفت: به دلیل 
فوریت  ماموران  رسیدن  تا  زمان  اهمیت 
های پزشکی بر بالین بیمار یا افراد حادثه 
آمبوالنس  برخی  اینکه  به  توجه  با  دیده 
چرخه  وارد   ۲۰۰۵ سال  استان  های 
فعالیت شده اند ضرورت دارد در خصوص 
ورود ناوگان خودرویی چاره اندیشی شود.

کمبود زیرساخت های
 ستادی اورژانس

بیمارستانی و مدیر  اورژانس پیش  رئیس 
کهگیلویه  پزشکی  علوم  دانشگاه  حوادث 
فضای  کمبود  کرد:  تاکید  بویراحمد  و 
های  فوریت  کمبودهای  دیگر  از  ستادی 

پزشکی استان است.
وحدتی نژاد تاکید کرد: ساختمان کنونی 
ستاد مرکزی فوریت های پزشکی استان 
اداری،مرکز  نیروهای  استقرار  محل  که 
پیام و سایر بخش های فعال در اورژانس 

است پاسخگوی نیازهای موجود نیست.
وی خاطرنشان کرد: با توجه به اینکه این 
فضا برای مدیریت زمان بحران باید مورد 
استفاده قرار گیرد نیاز است تا ساختمان 

جدیدی احداث شود.
تجهیزات  ساماندهی  افزود:  نژاد  وحدت 
بیمارستان  تجهیزات  بحران،  با  مرتبط 
صحرایی و محل امن برای انبار پشتیبانی، 

از دیگر نیازهای اورژانس استان است.
تجربه زلزله ۵.۶ ریشتری شهرهای یاسوج 
بروز  و   ۱۳۹۹ سال  در  سخت  سی  و 
نفتخیز  شهرستان  در  زلزله  زیادی  شمار 
زیرساخت  تقویت  نیاز  گچساران ضرورت 
فوریت  مرکزی  ساختمان  ویژه  به  های 

های پزشکی استان را بیشتر کرده است.

گستره فعالیت های اورژانس و 
امکانات موجود

بیمارستانی و مدیر  اورژانس پیش  رئیس 
کهگیلویه  پزشکی  علوم  دانشگاه  حوادث 
سال  ابتدای  از  کرد:  تصریح  بویراحمد  و 
ماموریت  و ۲۰۰  تاکنون ۳۵ هزار  جاری 
های  تیم  مشارکت  با  استان  سراسر  در 
فوریت های پزشکی انجام شده که نشان 

دهنده گسترده بودن خدمات آنان است.
دالیلی  به  افراد  این  کرد:  تاکید  وی 
ای،  جاده  سوانح  خزندگان،  گزش  مانند 
شدگی،مسمویت،  غرق  گازگرفتگی، 
کمک  نیازمند  حوادث  سایر  و  بیماری 

بوده اند.
وحدتی نژاد هم اکنون ۵۱ پایگاه فوریت 
دارند  فعالیت  استان  در  پزشکی  های 
آمبوالنس  دستگاه  یک  با  کدام  هر  که 

ماموریت های خود را انجام می دهند.
دستگاه  یک  همچنین  کرد:  تاکید  وی 
حادثه  به  امدادرسانی  برای  موتورالنس 
دستگاه  یک  و  ترافیک  زمان  در  دیدگان 
اتوبوس آمبوالنس برای استفاده در هنگام 
حوادث با شمار باالی مصدومان در اختیار 
فوریت های پزشکی کهگیلویه و بویراحمد 

است.
کیلومتر  هزار   ۱۶ مساحت  به  توجه  با 
 ۹ وجود  بویراحمد  و  کهگیلویه  مربعی 
جمعیت  نفر  هزار   ۷۲۶ با  شهرستان 
قرار  و  منطقه  بودن  گردشگرپذیر  و 
های  استان  ارتباطی  مسیر  در  داشتن 
بختیاری،  فارس،اصفهان،چهارمحال 
یک  تنها  اختصاص  بوشهر  و  هرمزگان 
دستگاه موتورالنس و یک دستگاه اتوبوس 
آمبوالنس به استان بسیار کم به نظر می 

رسد.
بویراحمد  و  کهگیلویه  داشت:  ابراز  وی 
 ۲۱ ای،  جاده  اورژانس  پایگاه   ۳۱ دارای 
اورژانس  پایگاه  یک  و  شهری  اورژانس 
ها  اورژانس  برخی  فضاهای  که  هوایی 

نیازمند بازسازی است.

وحدتی نژاد تاکید کرد: سال ۱4۰۰ هفت 
استان  ساخت  دست  در  اورژانس  پایگاه 
از  برداری  بهره  با  که  شد  برداری  بهره 
این مراکز ۲۰ درصد به ظرفیت نیروهای 
پزشکی  های  فوریت  در  فعال  انسانی 

کهگیلویه و بویراحمد افزوده شده است.
وی تاکید کرد: در زمان حاضر ۳۶۰ نیروی 
عملیاتی در پایگاه های اورژانس کهگیلویه 
و بویراحمد فعالیت دارند که ۲۰درصد از 

این تعداد نیروهای طرحی هستند.
حاضر  حال  در  داشت:  ابراز  نژاد  وحدتی 
خدمات  استان  هوایی  اورژانس  پایگاه 
شعاع  تا  مختلف  نقاط  در  ای  ارزنده 
۱۵۰ کیلومتر هوایی به حادثه دیدگان و 

بیماران نیازمند انجام می دهد.
نیز  یاسوج  پزشکی  علوم  دانشگاه  رئیس 
حالت  از  اورژانس  ماهیت  امروزه  گفت: 
سنتی بیماررسان خارج شده و هم اکنون 
زبده ترین، توانمند ترین و عملیاتی ترین 

نیروها در حوزه اورژانس کار می کنند .
آموزش،  کرد:  نژاداظهار  غالم  محمد 
نیروها  سازی  چابک  و  سازی  توانمند 
همواره در حوزه اورژانس از اهمیت باالیی 
بخش  به  بزرگی  کمک  و  است  برخوردار 

بهداشت و درمان و سالمت می کند.
وی افزود: با توجه به موقعیت جغرافیایی 
و  گذر  سخت  مناطق  داشتن  و  استان 
ما  فرسوده  و  مختل  ناوگان  و  کوهستانی 
نیازمند توجه و مساعدت بیشتری از سوی 

سازمان اورژانس کشور است.
یاسوج  پزشکی  علوم  دانشگاه  رئیس 
استان  مناطق  از  بسیاری  در  کرد:  بیان 
های  پایگاه  اگر  بویراحمد  و  کهگیلویه 
اورژانس ما تقویت و هدفمند تر شوند نیاز 
به ارجاع بیمار به بیمارستان و یا ساخت 

بیمارستان کاهش می یابد.

مسئوالن استان دلگرم به
 وعده های رئیس سازمان اورژانس

آذرماه  که  اورژانس کشور  رئیس سازمان 
امسال به یاسوج سفر کرده بود قول داد: 
استان  اورژانس  جدید  ستادی  ساختمان 
کهگیلویه و بویراحمد در مدت زمان کمتر 
از ۲۰ماه ساخته شود. به عقیده میعادفرد 
نیازهای  از  یکی  ساختمان  این  احداث   ،
برای  ویژه  به  استان  مسئوالن  ضروری 

زمان هایی مانند بحران زلزله است.
بودن  فرسوده  به  توجه  با  داد:  ادامه  وی 
ساخت  برای  چرام  اورژانس  ساختمان 
این  اورژانس  پایگاه  جدید  ساختمان 
اختصاص  تومان  میلیون   ۵۰۰ شهرستان 
یاسوج  پزشکی  علوم  دانشگاه  و  یابد  می 
این طرح  در  تومان  مبلغ۵۰۰میلیون  نیز 
هزینه خواهد کرد. رئیس سازمان اورژانس 
پنج  خرید  مجوز  کرد:  تصریح  کشور 
تملیکی  اموال  سازمان  از  دستگاه خودرو 
کشور برای دانشگاه علوم پزشکی پزشکی 

کهگیلویه و بویراحمد اخذ شده است.
وی عنوان کرد: همچنین با هدف خدمت 
کهگیلویه  استان  مردم  به  بهتر  رسانی 
آمبوالنس  دستگاه  یک  بویراحمد  و 
و  حوادث  مدیریت  مرکز  به  فرماندهی 
در  و  واگذار  استان  پزشکی  های  فوریت 
 ۱۱۵ اورژانس  های  آمبوالنس  بازسازی 
های  سیستم  بازسازی  و  استان  این 
اورژانس کمک الزم  بی سیمی  ارتباطات 

صورت می گیرد.

امسال ۶ تُن مواد مخدر
 در استان کشف شد

بویراحمد  و  کهگیلویه  انتظامی  فرمانده 
مواد  انواع  تُن   ۶ جاری  سال  در  گفت: 
مخدر در مناطق مختلف این استان کشف 
روز  مصطفایی  کیقباد  سردار  است.  شده 
ها  رسانه  به  مطلب  این  اعالم  با  یکشنبه 
سال  در  مخدر  مواد  کشف  میزان  افزود: 
قبل  سال  مشابه  مدت  به  نسبت  جاری 
یک درصد افزایش داشته است و از طرفی 
دستگیری قاچاقچیان مواد مخدر در این 
 ۲۲ از  بیش  قبل  سال  به  نسبت  مدت 

درصد افزایش نشان می دهد.

وی بیان کرد: در این مدت بیش از ۱۶۵۵ 
نیز  مخدر  مواد  حامل  خودرو  دستگاه 

توقیف شده است.
وی با اشاره به کشف محموله بزرگ 4۰۰ 
کیلوگرمی تریاک در محورهای مواصالتی 
بیان کرد:  استان طی ۲4 ساعت گذشته 
این  انتقال  قصد  مخدر  مواد  سوداگران 

مواد به استانهای غربی کشور را داشتند.
مصطفایی افزود: در برخورد با قاچاقچیان 
و خرده فروشان مواد مخدر بدون اغماض 
پیشگیرانه  برنامه های  و  می کنیم  ورود 
مرگ  سوداگران  با  پلیس  مقابله ای  و 
تشدید  مخدر  مواد  قاچاق  باندهای  و 

می شود.

ششمین سیمرغ  جشنواره 
مستند تلویزیون کشور 
برای فیلم “ احتضار” 

 فیلم مستند “ احتضار” به تهیه کنندگی 
روایت  که  طاهری  عبدالخالق  و  حجت 
است  زاگرس  های  تخریب جنگل  کننده 
و  صدا  تلویزیونی  جشنواره  ششمین  در 
دیپلم  و  تندیس  دریافت  به  موفق  سیما، 
سیمای  و  صدا  مدیرکل  شد.  افتخار 
فیلم  این  گفت:  بویراحمد  و  کهگیلویه 
صدا  سفارش  به  دقیقه ای   ۷۵ مستند 
به  و  بویراحمد  و  کهگیلویه  سیمای  و 

شده  تولید  طاهری  حجت  کارگردانی 
است.

فیلم  این  تصویربرداری  افزود:  رئوف  امیر 
مستند در زمستان سال ۹۸ شروع و پاییز 
وضعیت  فیلم  این  یافت.  پایان  امسال 
در  زاگرس  بلوط  جنگل های  از  بخشی 
حاشیه شهرهای یاسوج، نورآباد، دهدشت 
و شهرستان های فیروزآباد و نورآباد استان 

فارس را به تصویر کشیده است.
را  مستند  این  ساخت  از  هدف  وی 
قطع  و  سوزی  آتش  از  جلوگیری 
و  سودجو  افراد  توسط  بلوط  جنگل های 
برخی روستائیان به علت نبود نفت سفید 

و گاز طبیعی ذکر کرد.

در کهگیلویه و بویراحمد ؛

اورژانس،  نیازمند تقویت زیرساخت ها

رئیس شورای هماهنگی تبلیغات اسالمی کهگیلویه و 
بویراحمد گفت: ۹ دی روز نمایش سرمایه اجتماعی 
مؤلفه  که  شد  معلوم  و  بود  اسالمی  جمهوری  نظام 
اصلی قدرت نظام،همین پشتوانه عظیم مردمی است.

 حجت االسالم سید جواد خاضع بعدازظهر یکشنبه 
یاسوج  در  ۹ دی  اهلل  یوم  برگزاری  ستاد  نشست  در 
افزود: باید از فرصت یوم اهلل نهم دی برای تبیین ابعاد 

فتنه های جدید و توطئه های دشمنان استفاده کرد.
وی با بیان اینکه دشمن و جبهه استکبار حتی یک 
روز را هم برای برنامه ریزی جهت ایجاد فتنه و آشوب 
از دست نمی دهد، گفت: دشمنان در دی ماه ۹۶ و 
آبان ماه ۹۸، تالش کردند با سو استفاده از اعتراضات 

مردم، دست به اغتشاش و آشوب و ناامنی بزنند.
خاضع تصریح کرد: حرکت عظیم و عاشورایی و حضور 
باشکوه و حماسی مردم در نهم دی ماه، که یکی از بی 
نظیر ترین حرکت های مردمی در حراست از جمهوری 
اسالمی است، نشان دهنده اوج بصیرت، غیرت دینی 
و انقالبی و دشمن شناسی ملت مؤمن ایران اسالمی 
است و باید گرامی داشته شود و بازخوانی این حماسه 
افزود:  وی  است.  ناپذیر  اجتناب  ضرورتی  ماندگار 
عمومی  افکار  فریب  برای  دشمن  اسلحه  مهمترین 
دروغ پردازی است و باید از فرصت و ظرفیت حماسه 
جدید  فتنه های  ابعاد  تبیین  برای  دی  نهم  اهلل  یوم 
در  و  کرد  استفاده  دشمنان  توطئه های  و  نقشه ها  و 
مقابل این دسیسه های استکبار جهانی هوشیار باشیم. 
خاضع اظهار داشت: همچنین باید عمق مردمی بودن 
نظام جمهوری اسالمی را به درستی تبیین کنیم، هر 
براندازی داشتند مردم فهیم  ما قصد  موقع دشمنان 

را  دشمنان  توطئه های  صحنه  در  حضور  با  بصیر  و 
محور  مردم،  بدانند  باید  دشمنان  و  کردند  خنثی 
هستند.  اسالمی  جمهوری  اقتدار  و  قدرت  اصلی 
میدانی،  و  محیطی  تبلیغات  تبلیغی،  فضاسازی  وی 
برگزاری  تلویزیون های شهری،  از  استفاده  بنر،  نصب 
دانشگاه ها،  و  مساجد  مدارس،  در  فرهنگی  مسابقات 
برگزاری  و  نمازجمعه  از ظرفیت خطبه های  استفاده 
نشست های تخصصی و گفتگو محور با حضور اساتید 
بقاع  دانشگاه ها،  سیما،  و  صدا  در  دانشگاه  و  حوزه 
متبرکه و مساجد و شبکه های اجتماعی با موضوعاتی 
از قبیل فتنه، نفوذ، بصیرت و والیتمداری را از جمله 
برنامه های در دست اجرا به مناسبت حماسه ۹ دی 
عنوان کرد. امام جمعه شهر یاسوج نیز در این نشست 
گفت: توجه به مدارس و دانشگاه ها یک ضرورت مهم 
است و باید ارتباط مسئوالن و روحانیت با نوجوانان 
نصیر  سید  االسالم  حجت  باشد.   بیشتر  جوانان  و 

زمینه های  در  شبهات  به  پاسخگویی  افزود:  حسینی 
سیاسی، اجتماعی، اقتصادی، فرهنگی و خدمات باید 
اینکه  بیان  با  شود. حسینی  انجام  اصولی  به صورت 
منطق دشمنان فقط آشوب و اسلحه است، گفت: به 
ایران اسالمی و  الهی، مردم همیشه در صحنه  لطف 
استان کهگیلویه و بویراحمد در همه ایام، ۹ دی های 
بسیاری را خلق کردند و در سال جاری نیز با توجه 
راهپیمایی  در  داشت،  وجود  که  حساسیت هایی  به 
شاهچراغ  حرم  گرانقدر  شهدای  تشییع  آبان،   ۱۳
و  پررنگ  حضور  مختلف  تجمع های  و  السالم  علیه 
عرصه های  در  دشمن  افزود:  وی  داشتند.  آگاهانه ای 
با  را  اسالمی  انقالب  نظام  می کند،  تالش  مختلف 
دوران  آغاز  از  که  طور  همان  و  کند  مواجه  شکست 
انقالب تاکنون نیز ادامه داشته و این تالش ها به لطف 
الهی و با حضور مردم همیشه در صحنه ایران اسالمی 

منجر به شکست است.

مؤلفه اصلی قدرت نظام
 پشتوانه عظیم مردمی است
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متولد فروردین : 
دوران معصومیت و بی گناهی به سر رسیده است. با وجود اینکه شما 
این روزها نسبت به زندگی خوش بین هستید، می دانید که تغییری 
بزرگ در کارهایتان به وجود آمده است، اما شما نمی دانید که این 
تغییرات واقعاً شما را به کدام سمت می برند. از سهیم کردن دیگران 
در احساسهایتان نگرانی به خود راه ندهید، حتی اگر فکر کردن به 

این موضوع هم شما را می ترساند. 
متولد اردیبهشت : 

شاید امروز به دلیل اینکه اهدافتان عملی نشده اند با خودتان درگیر 
ببخشید  معنا  خود  زندگی  به  که  دارید  اصرار  خیلی  اکنون  باشید. 
بدشانسی،  از  نمی رساند.  این هدف  به  را  شما  الزاماً  این تصمیم  اما 
نمی توانید فقط این راه را در پیش بگیرید زیرا شما وظایف مالی ای 

دارید که باید به آنها بپردازید. 
متولد خرداد : 

نمی توانید  ولی  می باشید  کردن  پیش روی  حال  در  جهان  در  شما 
هرکاری را که امروز شروع کرده اید را تمام کنید. اگرچه شما نسبت 
به قبل بهتر عمل می کنید، ولی راحتی و آسایشتان در حال کمرنگ 
شدن است. شاید گفتن این حرف راحت باشد، پس اگر می خواهید 
آدرنالین استفاده کنید تا شما را برانگیزاند، درحقیقت باید نسبت به 

قبل بیشتر سازنده باشید.
متولد تیر : 

سیاره اورانوس با اختالف سطح باال در حالی که شما را به مسیری 
بی هدف و بی نظم می کشاند با ونوس ستاره بخت شما درگیر می 
شود. هنگامی که آرزوهای شما بی اساسی اطالعاتتان را نشان می 
دهند، راهبردهای عاقالنه شما نسبت به زندگی به راحتی فراموش 

می شوند. 
متولد مرداد : 

ممکن است دوستان تان امروز قصد داشته باشند که شما را تحریک 
اما شما واقعا نمی خواهید که حالت منفی خود را  و عصبانی کنند. 
بیان کنید. به خاطر اینکه به غیر از اینکه شما را خسته کند سودی 
برای تان ندارد؛. یک رویکرد متفاوت ممکن است در رابطه با دیگران 
بدردتان بخورد. دیدن مسائل از نظر دیگران می تواند برای تغییر دید 
شما کافی باشد حتی اگر شما قبال در مورد نظرات و موقعیت خودتان 

مطمئن بودید.
متولد شهریور : 

این  در  زیادی  کار  االن  و  باشید  متفکر  بسیار  امروز  می توانید  شما 
رابطه نمی توانید انجام دهید غیر از این که با یکی از نزدیک ترین 
دوستان تان در این رابطه بحث کنید. ممکن است کشف کنید که 
نیاز دارید تا به احساس ناخوشایندی که بواسطه ترس از تغییر بوجود 

آورده اید غلبه کنید. 
متولد مهر : 

شما امروز می توانید به اندازه ای هوشیار باشید که ایده فوق العاده 
روشن و خاالقانه به ذهنتان تراوش کند. یا می توانید در بیان کردن 
تان  جدی  کس  هیچ  که  باشید  مستبد  و  خودرای  انقدر  افکارتان 
نگیرد!! اما کاری که باید انجام دهید این است که روش بینابین را 
اینکه دیگران فکر کنند همه چیز  تا بتوانید بدون  در پیش بگیرید 

می دانید استعدادهای خود را نشان بدهید.
متولد آبان : جدیداً رویاهای شما ریشه در واقعیت ندارند؛ در عوض 
شما می توانید هر جا که زندگی شما را هدایت کرد بروید و در آن 
زمینه رویا پردازی کنید. شما با قرار صحیح خود در یک طرح توانایی 
عجیبی در تشریح کردن آن دارید. آن چیزهایی که اهمیت بیشتری 
برایتان دارند تبدیل به برنامه های واقعی می شوند، با استفاده از درک 
و بصیرت خود مواردی را انتخاب کنید که برایتان بیشترین فایده را 

داشته باشد.
متولد آذر :

 امروز الگوی سیارات برای شما نشانه هایی می فرستد تا به کار و 
سالمتی تان توجه بیشتری کنید.اگر اخیراً در موضوعی زیاده روی 
کرده اید شاید اکنون تصمیم بگیرید آن را کنترل کنید یا شاید وقت 
بیشتری برای کار قرار دهید تا نشان دهید که تا چه اندازه از خودتان 

مایه می گذارید و متعهد هستید. 
متولد دی : 

شما امروز احساس می کنید که مطلبی را از دیگران پنهان کرده اید، 
اما حتی قبل از اینکه خودتان متوجه بشوید آن موضوع آشکار خواهد 
شد و دیگران متوجه آن می شوند. البته این اتفاق خوبی است، برای 
اینکه رازهایی که شما از گفتنشان خودداری می کنید مانع برقراری 

ارتباط با افراد خاص می شوند. 
متولد بهمن : 

شما در رابطه با آن چیزی که امروز می خواهید یک ذهن خالی از 
پیش داوری دارید که این احساس شما را قادر می سازد که همه چیز 
را بسیار مطبوع ترو راحت تر از همیشه ببینید. اما شما آرزو دارید 
که برای کسانی که دوستشان دارید هر چیز مطبوع و خوشایند را 

بخواهید. 
متولد اسفند :

 امروز سیاره بختتان یعنی ونوس، شما را در حالیکه به وسیله قدرت 
یک عشق عالی فریفته شده و یا حتی آزار دیده اید، می تواند دوباره با 
عشقتان پیوند دهد. ولی متاسفانه شما قادر نیستید رویاهایتان را به 
واقعیت تبدیل کنید، چرا که تمام این رویاها زاییده ذهن خیال پرداز 

بیش از اندازه فعالتان هستند.

3
فال روز 

محققان متوجه شدند که چرا سرماخوردگی در فصل 
به  پاسخ ممکن است مربوط  است:  بیشتر  زمستان 
بینی باشد. به گفته محققان دانشگاه چشم و گوش 
بوستون،  در  ایسترن  نورث  دانشگاه  و  ماساچوست 
در  بود  نشده  شناسایی  قباًل  که  ایمنی  پاسخ  یک 
داخل بینی مسئول مبارزه با ویروس هایی است که 

باعث عفونت های دستگاه تنفسی فوقانی می شوند.
متأسفانه، هوای سرد این واکنش محافظتی را مهار 
بیماری  نوع  هر  به  فرد  ابتالی  احتمال  و  می کند 
را   ۱۹ کووید  تا  گرفته  سرماخوردگی  از  تنفسی 
بیشتر می کند. به گفته محققان، مطالعه جدید اولین 
ارائه می دهد که چرا احتمال  را  بیولوژیکی  توضیح 

ابتالء به عفونت های ویروسی تنفسی در فصول سردتر 
ارشد،  محقق  بلیر«،  »بنجامین  دکتر  است.  بیشتر 
فصل  که  می شد  تصور  معمول،  طور  »به  می گوید: 
سرما و آنفلوانزا در ماه های سردتر اتفاق می افتد، زیرا 
ویروس های  و  هستند  خانه  داخل  در  بیشتر  مردم 
شوند.«  پخش  تر  راحت  می توانند  هوا  در  موجود 
به  ما  این حال، مطالعه  ادامه می افزاید: »با  وی در 
فصلی  تغییرات  برای  ریشه ای  بیولوژیکی  علت  یک 
فوقانی که  تنفسی  در عفونت های ویروسی دستگاه 
هر ساله شاهد آن هستیم، اشاره می کند که اخیراً 
است.«  شده  مشخص   ۱۹ کووید  پاندمی  دوره  در 
بینی نقطه اصلی ورود ویروس ها یا باکتری ها است 
که اگر فردی کاری مانند مالیدن بینی خود را انجام 
دهد، می تواند باعث استنشاق یا تجمع مستقیم این 
ویروس ها و باکتری ها شود. هنگامی که میکروب ها 
وارد بینی می شوند، به سمت پشت به سوی مجرای 
هوایی و داخل بدن حرکت می کنند و سلول ها را در 

طول مسیر آلوده می کنند. اما بینی توانایی مبارزه با 
این عفونت را دارد. سلول های جلوی بینی می توانند 
میکروب های استنشاقی را شناسایی کرده و با آزاد 
مخاط  در  مایع  از  پر  ریز  کیسه  میلیاردها  کردن 
به  و  کرده  احاطه  را  پاتوژن  تا  دهند  نشان  واکنش 
آن حمله کنند. این کیسه ها که وزیکول های خارج 
سلولی نامیده می شوند، پروتئین های آنتی باکتریایی 
یک  و  می کنند  جابه جا  هوایی  راه  سرتاسر  در  را 
حصار محافظ ایجاد می کنند که هدف آن جلوگیری 

از انتشار میکروب ها در راه هوایی است.
شرایط  در  پاسخ  این  عملکرد  نحوه  مشاهده  برای 
و  بیماران  بینی  از  نمونه هایی  محققان  مختلف، 
داوطلبان جمع آوری کردند. سپس آن ها این نمونه ها 
را در معرض سه ویروس قرار دادند - یک ویروس 
سرماخوردگی  باعث  که  راینوویروس  دو  و  کرونا 

می شوند.
ویروس ها هر کدام یک پاسخ وزیکول خارج سلولی 

را از سلول های بینی ایجاد کردند. محققان همچنین 
روشی  به  سلولی  خارج  وزیکول های  که  دریافتند 
حامل  آنها  می دهند-  پاسخ  ویروس ها  به  متفاوت 
اینکه  از  قبل  را  ویروس ها  که  هستند  گیرنده هایی 

بتوانند سلول ها را آلوده کنند، می گیرند.
بر  دمای سردتر  دریافتند که  این حال، محققان  با 

این پاسخ تأثیر می گذارد.
گرفتند  قرار  سرد  شرایط  در  که  سالمی  داوطلبان 
)دمای حدود 4 درجه سانتیگراد( کاهش دما را در 

داخل بینی خود تجربه کردند.
آزمایشگاه  در  بینی  سلول های  دریافتند  محققان 
گرفته اند،  قرار  دما  کاهش  چنین  معرض  در  که 
حدود  و  می کنند  ایجاد  را  ضعیفی  ایمنی  پاسخ 
4۲ درصد وزیکول های خارج سلولی کمتری ترشح 
می کنند. عالوه بر این، گیرنده های ضد ویروسی در 
با مشکل  دلیل سرما  به  سلولی  وزیکول های خارج 

مواجه شدند.

7| روزنامه جوان |  شماره 4790 | 9 رج��ب 1437   | يك  ش��نبه 29 فروردي��ن 1395 

88498481پايداري

جدول

پاسخ جدول شماره 4789

طراح:علیرضا سجادی فر       شماره 4790

 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-حضرت محمد)ص( می فرمايند، مبارزه با آن جهاد اکبر است- اخطار فوتبالي  2- معاون سفير- پايتخت پرو 
 3-مادر عرب زبان- ماهی-تصديق آلماني- خون سر و گردن را به قلب مي رساند  4-فينال- عزيزترين عزيزان- 
دوام به هم ريخته  5-سمت راست- وظيفه اصلي ملك الموت از آغاز حيات- موي گردن اسب  6-مسير- مرگ 
و مير- شهر انار- عدد منفي  7-تاکسی پرظرفيت- ساکنان يك محل- قضاوت   8- مرد بي زن- رهبر سوريه- 
بيماري اختالل در سيستم عصبي که با تشنج همراه است  9- کوهي در شهرستان خاش- نوعي زغال سنگ- عيد 
 ويتنامي ها  10-مي برند تا خبردار شوند- نوراني- پول خرد اس��پانيا- يكي از صفات آفريدگار در دين زرتشت 
 11- انسان نخستين- اولين رئيس جمهور روسيه- گود، فرورفته  12- پول لبنان- عالمت اختصاري سازمان 
ملل- کارمند سفارتخانه که داراي مأموريت مخصوص باشد  13- به دار آويختن- ضمير انگليسي- زره- عدس 
ميان تهي  14- ميوه هزاردانه- اديب قرن شش��م و صاحت کتاب راحه الصدور  15- به آخر رس��يدن- از آثار 

باستاني مراغه

از راست به چپ
 1-يگان هوايی نيروی زمينی- موازنه فرهنگس��تان  2-حبيب خداست- وداع کردن  3-نو و باز نشده-نشانه 
قرآنی- حرف تنفر-از نجاسات در شرع اسالم  4-قلب قرآن- هر يك از بخش هاي مجزاي يك مجموعه- از شهداي 
 کربال  5-ماليمت- ضيافت- از حبوبات  6-باغ غصب ش��ده حض��رت زهرا)س(- نيروها- کب��ود رنگ- رفوزه 
 7-پسوند شباهت- گرفتار درد و رنج- دستكاري در عكس  8-پايتخت کشور وهابيت- جناح لشكر- همراه تام 
رمان مارك تواين  9- مي گيرند تا گمراه نش��وند- کهنه و قديم- تخم مرغ فرنگي  10- خاندان- زمين پر آب و 
علف- برکت سفره- پست و فرومايه  11- زخم و جراحت- مرغ شبيه  لك لك- خرگوش  12- همه و جملگي- 
صداي نوشيدن مايعات- زياد و فراوان  13- کودتاچي مرداد32- خداي خورشيد مصريان باستان- سيد و موال- از 
نام هاي پيامبر در قرآن  14- فيلم آلفرد هيچكاك- درخش��ندگي و شعاع  15- يخ ناودان- تيم فوتبال معروف 

صربستان و از تيم هاي معروف يوگسالوي در سال هاي گذشته

 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12131415
1                 

2                

3                 

4                

5                

6                

7                

8                

9                

10                

11                

12               

13               

14               

15               

 
 
 

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

جدول کلمات متقاطع

گفت وگو

روايتي از زندگي و منش هنرمند شهيد ابوالفضل ماهرخ از زبان پدر شهيد

کارنامه قبولي در دانشگاه امام حسين)ع( 
شهادت است

  تولد، عيد غدير خم 
پسرم ابوالفضل نيمه شب چهارم شهريورماه 
1349 مصادف با عيد سعيد غديرخم در شهر 
قم به دنيا آمد. دوران دبس��تان را در مدرسه 
مرحوم ميرزاي قمي سپري کرد و مدتي بعد 
به مدرسه امام سجاد)ع( رفت و تحصيالتش 
را تا پايان دوره راهنمايي ادام��ه داد. در کنار 
تحصيالتش در جلسات قرآن شرکت مي کرد. 
ابوالفضل عالقه زيادي به هنر داشت و با تشويق 
يكي از معلمانش در هالل احمر و دفتر تبليغات، 

به طراحي و خطاطي مي پرداخت. 
  خطاط جبهه ها

وقتي جنگ ش��روع ش��د، ابوالفض��ل مدتي 
در دفتر جن��گ و روابط عمومي دادس��راي 
انقالب اسالمي قم مشغول شد و براي نهادها، 
س��ازمان ها و خانواده هاي ش��هدا طراحي و 
خطاطي مي کرد. بيش��تر اشعار ش��اعران را 
خطاطي مي ک��رد و به خطاط ش��عر معروف 
شد. اما اينها روحش را راضي  نمي کرد تا اينكه 
سال 1365 به عنوان بسيجي به جبهه رفت. 
در آنجا هم پس��رم به م��دت دو ماه خطاطي 
مي کرد. بع��د از آن ابوالفض��ل در پادگان 21 
حمزه آموزش ديد و در راهپيمايي پيشتازان 
کربالي4 شرکت کرد، اين بار او از پادگان امام 
صادق)ع( قم به جبهه رفت و در بهداري و در 
پست امدادگر عملياتي گردان هاي حضرت 
امام حس��ين)ع(، حضرت ابوالفضل)ع(، امام 
سجاد)ع(، امام صادق)ع(، موسي بن جعفر)ع(، 
مالك اشتر، وليعصر)عج( و گردان قائم حضور 
يافت. سپس به واحد اطالعات و عمليات لشكر 
17 علي بن ابيطال��ب)ع( راه يافت.  ابوالفضل 
بارها مجروح شد اما بعد از بهبودي به جبهه 
بازگشت و نهايتاً در حالي که ديده بان سنگر 
کمين بود، در خطوط پدافندي شلمچه بر اثر 
اصابت ترکشي به قلبش شهيد شد. 20 آبان 

ماه 1366 بود که پسرم به شهادت رسيد. 
  قبولي در دانشگاه شهادت 

من و ابوالفضل مانند دو دوست بوديم و راحت 
حرف هاي دلم��ان را به همديگ��ر مي زديم. 
روز جمعه بود. مي خواس��تيم با ه��م به نماز 
جمعه برويم. تقريباً يك ساعت وقت داشتيم. 
گفت: »پدر، بيا در اي��ن فاصله چند آيه قرآن 
بخوانيم«. گفتم: »باش��د« هر دو رفتيم وضو 
گرفتي��م و رو به قبله نشس��تيم. يك آيه من 
مي خواندم و يك آيه ابوالفض��ل. بعد از قرآن 
خواندن گفت:»پدر! به نظر شما من در دانشگاه 
قبول مي ش��وم؟« گفتم: »اگر درس بخواني؛ 
چراکه قبول نش��وي!« گفت:»ح��اال که اين 
طور است، با مامان و بچه ها بيشتر کار کنيد!« 
گفتم: »منظورت چيست؟! واضح تر صحبت 
کن!« گفت: »منظورم شهادت است!« گفتم: 
»شهادت؟!« سرش را تكان داد و گفت: »بله« 
گفتم:»اگر اينها را به هم وصل کنيم مي شود 
ش��هادت!«. گفت: »بله« گفتم:»شد يك بار 
پيش من بنشيني و از شهادت حرف نزني؟!« 
گفت:»تنها آرزوي من شهادت است! و خيلي 
خوشحالم که پدري مثل ش��ما دارم و راحت 
مي توانم حرفم را به  ش��ما بزنم.« بعد نگاهي 

محبت آميز به من کرد، دستش را روي شانه ام 
گذاش��ت و گفت:»پدر! ببخشيد که اين طور 
با ش��ما صحبت مي کنم! کارنام��ه قبولي در 
دانش��گاه امام حسين)ع( ش��هادت است!« و 

اشك از چشمانش جاري شد. 
وقتي از نماز جمعه آمديم س��ر س��فره ناهار، 
به همديگر ن��گاه مي کردي��م و بي اختيار از 
چشمانمان اشك س��رازير مي شد. بچه ها به 
مادرش��ان مي گفتند:»چرا بابا و داداش گريه 
مي کنند؟!« مادرش��ان مي گفت:»نمي دانم! 
اينها وقتي بعد از مدتي همديگر را مي بينند، 
اين جوري مي شوند!« من هم گفتم:»ان شاءاهلل 
داداشتون داره داماد ميش��ه! گريه من گريه 

 خوشحاليه!« 
  به ياد عاشوراييان 

يك خاطره ديگرم از ابوالفضل اين اس��ت که 
يك روز به من گفت:»اگ��ر دلت خيلي برايم 
تنگ شد، چكار مي کني؟« گفتم: »برايت نامه 
مي نويسم تا از حالت با خبر شوم«. گفت:»بعد 
از شهادتم چطور؟!« س��كوت کردم و جوابي 
ندادم. گفت:»به همين زودي روحيه ات را از 
دست دادي؟! من که هنوز شهيد نشدم، پيش  
شما هس��تم!« حرف را عوض کردم تا به اين 
وسيله از جواب دادن طفره بروم، ولي ابوالفضل 
دس��ت بردار نبود. مي گفت:»دلم مي خواهد 
بدانم چكار مي کني!«گفت��م: »نمي دانم! تو 
بگو چكار کن��م؟« گفت:»روز عاش��ورا را در 
نظرت مجسم کن که چه عزيزاني در آن روز 
به شهادت رس��يدند؛ حضرت ابوالفضل )ع(، 
حضرت علي اکبر )ع(، حضرت علي اصغر)ع( 
و...«  خطاطي و نقاش��ي  پس��رم زيبا بود. به 
بچه هاي پايگاه وليعصر)عج( آموزش مي داد. به 
من هم خطاطي ياد مي داد و مي گفت: »دوست 
دارم خطاطي مراسم شهادتم را خودت انجام 
بدهي!« گفتم: »چرا اينقدر درباره ش��هادت 
صحبت مي کني؟!« گف��ت: »رايحه دل  انگيز 
شهادت را استشمام مي کنم!«. بعد گفت:»پدر! 
از شما خواهش��ي دارم!« گفتم:»بگو«. گفت: 
»من دعا مي کنم شما آمين بگوييد!« زير لب 
چيزهايي زمزمه کرد و من هم گفتم:»خدايا! 
خواسته هايش را اس��تجابت کن!« ابوالفضل 
گفت:»ان ش��اءاهلل!« و بعد ادام��ه داد:»پدر! 
دوس��ت دارم در مراسم ش��هادتم با صدايي 
که هميشه در گوش��م طنين انداز است برايم 
بخواني!« بي  اختي��ار همديگ��ر را در آغوش 

گرفتيم و شروع به گريه کرديم. 

  مبينا شانلو
در حاشيه برگزاري مراسم بزرگداشت 88۲ شهيد هنرهاي تجسمي که چندي پيش به 
ميزباني خانه هنرمندان ايران و با حضور جمعي از مسئوالن و هنرمندان برگزار شد، از 
خانواده  شهداي اين قشر تجليل به عمل آمد. در اين مراسم با شكوه که به همت بسيج 
هنرمندان برگزار شده بود با اجراي موسيقي و اجراي نمايشي با موضوع دفاع مقدس، 
از مدعوين اس�تقبال به عمل آمد. يكي از اين هنرمندان شهيد ابوالفضل ماهرخ است 
که روايت بخش هايي از زندگي اش را از زبان پ�درش محمدرضا ماهرخ پيش رو داريد. 

خان�م منف�رد مختص�ري از خودتان 
بگوييد و اينكه چطور ش�د که همسر 

يک شهيد مدافع حرم شديد؟
من متول��د اول فروردين ماه 1367 اهل ش��هر 
نوجين استان فارس و کارش��ناس حسابداري 
هستم. همس��رم س��جاد هم متولد 11 خرداد 
ماه 1362 بود. ما با هم همشهري بوديم. سجاد 
برادر ش��وهر خاله من بود. آشنايي مان از طريق 
خانواده ها و به ش��كل کاماًل س��نتي بود. من و 
خاله ام با هم جاري هس��تيم. اولين بار که با هم 
صحبت کردي��م از طريق تلفن بود. س��جاد به 
من گفت که زندگي کردن با يك نظامي سخت 
است. بايد خودتان را براي روزهاي سخت و هر 
اتفاقي در آينده آماده کني��د. من هم پذيرفتم. 
چون سجاد همان کسي بود که من مي خواستم. 
انس��اني مذهبي، خوش اخالق و اجتماعي. در 
حقيقت بيش��تر با خدا بودنش م��ن را مجذوب 
کرده بود. زيرا اعتقادداشتم کسي که با خدا باشد 
مي توان به او اعتماد کرد و  تكيه گاه محكمي براي 
زندگي مي شود. من هم در پاسخ به سجاد گفتم 
الگوي من در زندگي حضرت فاطمه)س( است 
و تا آنجا که مي توانم سعي مي کنم فاطمه وار کار 
و زندگي کنم. اين حرف ها را که زدم س��جادم 

گريه اش گرفت و گفت خدا را شكر. 
به نظر ش�ما همس�رتان چطور لياقت 

شهيد شدن را پيدا کرد؟
سجاد هميشه با وضو بود. خيلي از غيبت کردن 
بدش مي آمد. يك��ي از بارز ترين ويژگي هايش 
حيا و س��ر به زيري بود. از حقوقي که داش��ت 
براي انجام کارهاي خير هزينه مي کرد. در انجام 
مسئوليت باالترين دقت عمل را داشت. با بچه ها 
مانند خودش��ان بود. زبان آنها را خوب متوجه 
مي شد. وقتي از سر کار مي آمد پسرمان حامد 
را با خودش بيرون مي برد و مي گفت از صبح با 
ش��ما بود حاال وظيفه من است که او را سرگرم 
کنم. يكي از داليلي که سجاد خودش را به جمع 
شهداي حرم بي بي رساند، اخالص و پاکي اش 
بود. بس��يار با خلوص نيت کار مي کرد. بارها به 
خودم مي گفتم خدايا شكرت که بنده اي به اين 
خوبي آفريدي. همسرم بسيار شيفته اهل بيت 
بود. ارادت ويژه اي به حضرت زهرا)س( داشت 

در نهايت هم مثل او به شهادت رسيد. 
شهدا و ش�هادت چه نقشي در زندگي 

مشترکتان داشتند؟
سجاد عالقه اي خاص به شهدا داشت. هميشه 
عكس ها و فيلم هاي شهداي دفاع مقدس را به 
خانه مي آورد. از ش��هدا خيلي ح��رف مي زد و 
مي گفت خوش به سعادتشان که عاقبت بخير 
شدند و با بهترين نوع مرگ با خدايشان مالقات 
کردند. خانواده سجاد در دوران دفاع مقدس در 
جبهه حضور داشتند. برادرشان از جانبازان غيور 

اين دوران با شكوه هستند. 
خانم منفرد مايلي�م از اولين مرتبه اي 
که س�جاد راهي سوريه ش�د بدانيم. 

مخالفتي با او نكرديد؟ 
اولين مرتبه اي که س��جاد به سوريه رفت سال 
1392 بود. ت��ا يك ماه اول اطالع نداش��تم. به 
من گفته بود که به تهران مي رود. من هم باور 

کردم چون ته��ران زياد مي رف��ت. در نبودش 
به منزل پدرم رفتم. بعد از طريق همس��ر يكي 
از همكارانش متوجه ش��دم که به سوريه رفته 
اس��ت. همانجا زدم زير گريه. خدا مي داند آن 
لحظات چه بر من گذش��ت. بع��د از آن لحظه، 
ثانيه شماري مي کردم تا برگردد. آن يك ماهي 
که من از سوريه رفتنش مطلع شدم، براي من 
سال ها گذشت. س��جاد بعد از 62 روز برگشت. 
وقتي به خانه آم��د اول فقط به او خيره ش��ده 
بودم و نگاهش مي کردم. باورم نمي ش��د آمده 
باش��د. گفتم چرا به من نگفت��ي؟ او هم گفت 
نمي خواستم شما اذيت شويد. وقتي برگشت تا 
چند ساعت اول حامد به پدرش مي گفت عمو. 

او را از ياد برده بود. 
از مسئوليت همسرتان خبر داشتيد؟

س��جاد مهندس تخريب بود. من هميش��ه در 
اس��ترس کارها و فعاليت هاي او ب��ودم. چون 
مسئوليتش خطرناك بود. مرتبه دوم که سجاد 
قصد داشت به سوريه برود به من اطالع داد و من 
هم فقط گريه مي کردم. آن زمان باردار بودم و از 
او خواستم بماند تا فرزندمان به دنيا بيايد و بعد 
راهي شود. مي گفت: پناه مي برم به خدا! يعني تا 
آن موقع بايد صبر کنم؟ قبول نكرد و راهي شد. 
اين بار 45 روز رفتنش طول کشيد. من هم مدام 
دعا مي کردم که سالم بازگردد و التماس حضرت 
زينب)س( را مي کردم ک��ه بيايد و دخترش را 
ببيند. شكر خدا سجاد به س��المت برگشت و 
فرزند دوم مان هانيه به دنيا آمد. س��جاد خيلي 
بچه دوست بود. هميشه مي گفت آدم بايد قد 
يك تيم فوتبال بچه داشته باشد. فرقي نمي کند 
دختر باشد يا پس��ر فقط صالح و سالم باشند. 
هانيه هشت ماه داشت که سجاد براي بار سوم 

راهي سوريه شد. 
نگران اين رفتن ها و آمدن ها نبوديد؟

نگران ش��هادتش بودم. خودم مي دانستم که 
او به آرزويش يعني ش��هادت خواهد رسيد. بار 
سوم رفت و بعد از دو هفته آمد. بار چهارم به من 
گفت که قرار است يك ماهي برود سوريه و اين 
آخرين اعزامش بود. نمي دانم يك حس عجيبي 
در وجودم به مي گفت که اين بار آخر است که او 
راهي مي شود و بازگشتي برايش نيست. آخرين 
اعزامش 29 آذرماه 1394 ش��ب يلدا بود. هر 
بار که يكي از دوس��تانش شهيد مي شد خيلي 
غصه مي خورد و مي گفت من از دوس��تانم جا 
ماندم. هميشه مي گفت دعا کن که من شهيد 
ش��وم. من هم مي گفتم االن نه در 50 سالگي. 
او هم مي گفت ش��هادت بايد در جواني باشد. 
مي گفتم بعد از شهادتت من چه کنم با دو بچه. 
سجاد مي گفت تو هم مثل باقي همسران شهدا. 
يك روز به سجاد گفتم که سجاد جان چند بار 
رفتي ديگر بس است نرو. گفت جواب حضرت 

زينب)س( را در قيامت چه مي دهي؟
باتوجه به عالقه اي که به بچه ها داشت، 

چه سفارشي درباره آنها کرد؟ 
حامد متولد 25آبان م��اه 1390 و هانيه متولد 
28بهمن ماه 1393 است. سجاد قبل از رفتن، 
خيلي سفارش بچه ها را کرد. مي گفت من از تو 
مطمئنم که مي روم و خيالم آسوده است که تو 

مي تواني بچه ها را خ��وب تربيت کني. وصيت 
کرده اس��ت که بچه ها بعد از دوران راهنمايي 

براي ادامه تحصيل به حوزه علميه بروند. 
و آخرين لحظات جدايي... 

آن شب من خوابم نبرد تا صبح گريه کردم. هانيه 
خواب بود. س��جاد رفت يك دل س��ير بوسش 
کرد. حامد اما بيدار ب��ود. من قرآن، آب و گل را 
آماده کردم تا بدرقه اش کنم اما گريه امان نداد. 
سجادم را از زير قرآن رد کردم. گفتم برو دست 
حضرت زينب)س( به همراهت. مراقب خودت 
باش. او هم دم در آسانسور ايستاد و به من گفت 
تو هم مراقب خوبي هايت باش. ديگر نتوانستم 
تا محوطه بروم و با او آنجا خداحافظي کنم. اما 
صداي همس��ايه ها مي آمد که با او خداحافظي 
مي کردند. س��الم و صلوات بود و حالليت. اين 
لحظات من را ياد دوران دفاع مقدس و رزمنده ها 
مي انداخت. خيلي لحظات سخت و نفسگيري 
بود. صداي خنده هايي که از شوق وصال بر لب 

داشت را هرگز فراموش نخواهم کرد. 
چگونه از ش�هادت همراه و همسنگر 

زندگي تان مطلع شديد؟
 س��جادم هر روز تماس مي گرفت. 46روز آنجا 
ب��ود. روز 13 بهمن ماه 94 س��اعت يك و نيم 
بعدازظهر بود که براي آخرين بار تماس گرفت 
و گفت تا چند روز ديگ��ر نمي تواند زنگ بزند 
و نبايد نگران باش��م. من خوش��حال شدم که 
ديگر روزهاي آخر است و او باز مي گردد. چون 
اکثر دوستانش از سوريه بازگشته بودند. صبح 
روز ش��نبه 16 بهمن چند ت��ا از خانم هايي که 
همسرانش��ان رفته بودند تم��اس گرفتند که 

کازرون چند ش��هيد داده اس��ت. من زدم زير 
گريه و گفتم سجادم شهيد شده است. با پادگان 
تماس گرفتم و با يكي از دوس��تانش صحبت 
کردم. او گفت که خبري نيست. سجاد حالش 
خوب است. قطع کردم اما دوباره تماس گرفتم و 
گفتم راستش را بگوييد سجاد شهيد شده است. 
گفت نه فقط زخمي است. باور نكردم گفتم من 
طاقت دارم بگوييد. او ه��م گفت خانم دهقان 
من چگونه اين خب��ر بد را به ش��ما بدهم. اين 
حرف را که زد بند دلم پاره شد. گفتم يا حضرت 

زينب)س( قبولش کن. 
از نحوه شهادتش اطالع داريد؟ 

17 بهمن بود که خبر شهادتش را به من دادند. 
س��جاد روز قبلش يعني 16 بهمن ماه 1394 
حوالي س��اعت 11 به شهادت رس��يده بود. با 
اصابت شش گلوله به پيكرش. سجادم در روند 
اجراي عمليات آزاد سازي نبل و الزهرا در حلب 
شهيد ش��د. بچه ها براي باز گرداندن پيكرش 
خيلي به زحمت افتاده بودند و اجازه نداده بودند 

تا پيكر سجادم را داعشي ها با خود ببرند. 
گويي بيس��يم مي زنند که بچه ها در خط نياز 
به مهمات دارند. سجاد داوطلبانه براي بچه ها 
مهمات مي برد. آن منطقه هنوز پاکسازي نشده 
بود. سجاد وقتي صد متري از نيروهاي خودي 
دور مي شود اولين تير را به ماشينش مي زنند. تا 

اينكه ماشين را به شدت زير آتش مي گيرند. 
چهار تك تير انداز هم زير درختان زيتون پنهان 
شده بودند که با وجود پوشيدن جليقه ضد گلوله 
از پهلو به او تير مي زنند. س��جاد از ماش��ين به 
بيرون پرتاب مي ش��ود و چند تير هم به پاي او 

مي زنند. مدتي بعد سيار رزمندگان، تكفيري ها 
را به هالکت مي رسانند و پيكر سجاد را به عقب 

منتقل مي کنند. 
مراس�م ش�هيد آنطور که اليق شهيد 

مدافع حرم بود برگزار شد؟
19 بهمن پيكر ايشان به کازرون آمد و 20 بهمن 
به همراه سردار شهيد غالمي تشييع شد. شهيد 
غالمي و س��جاد در يك روز اعزام و در يك روز 
هم به شهادت رسيده بودند که هر دو در گلزار 
شهداي شهرمان آرام گرفتند. تشييع آنها طي 
مراسمي باشكوه برگزار شد. حدود 3 هزار نفر 
جمعيت حاضر ش��ده بودند تا شهيدش��ان را 
تشييع کنند. من و سجاد لحظات سختي هنگام 
جدايي داش��تيم. گفتم مي خواهم آخرين نفر 
باشم و بيشتر کنارش بمانم. همين طور هم شد. 
اول که او را ديدم آرامش عجيبي تمام وجودم 
را در برگرفت. باور کردني نب��ود ديگر گريه ام 
نمي آمد. لبخند به لب داش��ت. دستانم را روي 
صورتش مي گذاشتم تا بدنش که سرد شده بود 
گرم شود. به سجاد شهيدم گفتم کمك کن تا 
بچه ها را خوب تربيت کنم آنطور که شايس��ته 
است. گفتم سالم من را به حضرت زينب)س( 

برسان و بگو به من صبر عطا کند. 
نظرتان در خص�وص طعنه هايي که به 

شهداي مدافع حرم مي زنند چيست؟
خيلي دلم از ش��نيدن اين حرف ها مي س��وزد 
و گريه مي کنم. وقتي س��جاد مأموريت بود به 
خاطر شنيدن اين حرف ها و گرفتن پول و... از 
خانه بيرون نمي رفتم. برخي مي گفتند نگران 
نباش در عوض نبودن ش��وهرت پول خوبي به 
تو مي دهند. من نمي دانستم که چه بايد بگويم. 
باور نمي کردم اين حرف ها را مي زنند. خبري از 
پول و حق مأموريت نبود. سجاد مي گفت گوش 
نكن خانم به حرف کساني که از هيچ چيز خبري 
ندارند. خدا را شكر مي کنم که سجاد شهيد شد 
تا برخي بيدارشوند. سجاد اگر به مرگ طبيعي 
از پيش ما رفته بود اصاًل نمي توانستم نبودش را 
تاب بياورم اما االن در قيامت در محضر حضرت 
زينب)س( شرمنده نيستم. چون با ارزش ترين 
و گرانبهاترين داشته ام را در زندگي تقديمش 
کردم. ان ش��ا ءاهلل قبول کنند. من هرازگاهي از 
خودم مي پرس��م که خدايا من چكاره بودم که 
چنين سعادتي نصيبم ش��د و همسري شهيد 
مدافع حرم به من عطا شد و براي اين موهبت 

خدا را شاکرم. 

گفت و گوي »جوان« با معصومه منفرد همسر شهيد مدافع حرم سجاد دهقان 

سجاد شهيد شد تا خيلي ها بيدار شوند 
  صغري خيل فرهنگ 

دشمن خيلي بهتر از ما مي داند تا وقتي خون شهداي مدافع حرم، حسرت شهادت را در دل ها 
احيا مي کند، حريف اين ملت نخواهد ش�د. دش�منان خوب فهميده اند که شيرمردان مدافع 
حرم امام خامنه اي آرزويشان اين است که پرچم اسالم را بر تمام قله هاي دنيا نصب کنند. اما 
آنها هرگز نمي فهمند و نخواهند فهميد که خون اين شهدا، مقدمه اي است براي ظهور منجي؛ 
عمارهايي که به ياري حس�ين زمان رفته و هر يک نويد فتح مي دهند. اين بار معصومه منفرد 
همسر شهيد سجاد دهقان اس�ت که راوي رشادت هاي ش�هيد مدافع حرم ديگري مي شود. 
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از سال ۹۹ توسط شرکت دارویی 
صورت گرفته است؛

احتکار ۸ تُن آنتی بیوتیک
 در انبار لبنیات

انبار  بیوتیک در یک  آنتی  اولیه شربت  ماده  تُن  هشت 
شرکت لبنیاتی، کشف و ضبط شد.

باعث  اخیر  ماه  چند  در  بیوتیک  آنتی  داروهای  کمبود 
بروز مشکالتی برای مردم و بیماران شده است. به طوری 
که سازمان غذا و دارو تصمیم گرفت برای حل مشکل 
وارد  هند  کشور  از  بیوتیک  آنتی  محموله  کمبود، چند 

کند.
مقدار  لبنیاتی،  شرکت  یک  انبار  از  بازرسی  در  حاال، 

زیادی مواد اولیه داروهای آنتی بیوتیک کشف شد.
بنابر اعالم نماینده سازمان غذا و دارو، کشف ۸ تُن مواد 
اولیه شربت کوآموکسی کالو، برای مصرف ۲.۵ ماه کافی 

است.
گفته می شود این مواد اولیه دارویی در سال ۹۹ وارد و 

احتکار شده است.
بنابر گفته نماینده سازمان غذا و دارو، اگر شرکت دارویی 
اولیه دارویی  این مقدار مواد  احتکار کننده تعهد بدهد 
را خیلی زود تبدیل به دارو کند، به شرکت وارد کننده 
واگذار خواهد شد. در غیر این صورت، مواد اولیه کشف 
شده تحویل یک شرکت دارویی خواهد شد که در مدار 

تولید دارو قرار بگیرد.

کالهبردار بیعانه ای بازداشت شد
رئیس پلیس فتای غرب استان تهران از دستگیری فردی 
انتشار  طریق  از  شهروندان  از  کالهبرداری  به  اقدام  که 

آگهی در فضای مجازی کرده  بود، خبرداد. 
این  جزئیات  تشریح  در  موسوی  نظام  سید  سرهنگ   
خبر گفت: چندی پیش یکی از شهروندان به پلیس فتا 
به خرید یک  اقدام  در سایتی  اعالم کرد که  و  مراجعه 
عدد تلویزیون کرده و بعد از واریز مبلغی به عنوان بیعانه، 
متهم گوشی خود را خاموش کرده و دیگر پاسخگوی تلفن 
خود نبوده است. رئیس پلیس فتای غرب استان تهران 
ادامه داد: با بررسی های اولیه و اقدامات تخصصی انجام 
شده از سوی ماموران مشخص شد که فرد کالهبردار با 
درج  به  اقدام  خود  نزدیکان  از  یکی  از حساب  استفاده 
آگهی در سایت کرده و بعد از تماس شهروندان با او برای 
خرید کاال، درخواست بیعانه برای نگه داشتن کاال کرده و 
بعد از گرفتن پول گوشی خود را خاموش کرده است. وی 
ادامه داد: ماموران پلیس فتا با اقدامات فنی و شگردهای 
خاص پلیسی، متهم به هویت معلوم را مورد شناسایی 
عملیاتی  در  قضایی  مجوزهای  اخذ  از  پس  و  داده  قرار 
غافلگیرانه این فرد را دستگیر و به مقر انتظامی منتقل 
کردند. متهم دستگیر شده در جریان بازجویی های انجام 
شده با اعتراف به جرم خود، اعالم کرد که در سایت های 
به  اقدام  خانگی  لوازم  فروش  پوشش  در  آنالین  آگهی 
کالهبرداری کرده است. موسوی با بیان اینکه شهروندان 
، خاطرنشان  بخورند  را  ها  آگهی  گونه  این  فریب  نباید 
کرد: عموم مردم برای خرید های اینترنتی باید از سایت 
های معتبر اینترنتی های دارای نماد الکترونیکی خرید 
به گفته  نیز خودداری کنند.  بیعانه  از پرداخت  و  کرده 
دستگیر  متهم  تهران،  استان  غرب  فتای  پلیس  رئیس 
روند  ادامه  شده برای  تشکیل  پرونده  همراه  به  شده 
رسیدگی به جرم روانه دادسرا شد و تحقیقات ماموران 
و  احتمالی  مالباختگان  دیگر  شناسایی  برای  فتا  پلیس 

کشف و دیگر جرائم ادامه دارد.
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عضو هیات علمی دانشگاه علوم پزشکی ایران، در خصوص 
خونریزی بینی در کودکان، توضیحاتی ارائه داد.

مادر کودک شبکه  برنامه  با حضور در  باهوش،  غالمرضا 
سالمت، بینی را یکی از مناطق پر خون بدن دانست که 
به  نهایت  در  که  است  خونی  عروق  شبکه های  از  مملو 

دیواره بینی می رسند.
وی افزود: کودکان معموالً به دلیل عدم مراقبت از خود 
دچار  ساده،  خیلی  علت های  به  دارند  که  بازیگوشی  و 
خونریزی بینی می شوند، ۶۵ درصد کودکان بین ۶ تا ۱۰ 

سال، حداقل یک بار خونریزی بینی را تجربه می کنند.
خونریزی  علت  شایع ترین  بینی،  خشکی  گفت:  باهوش 
بینی است، اگر ترشحات لیز کننده مخاط بینی، خشک 
شوند، مخاط ترک بر می دارد و دسترسی به شبکه خونی 
بینی، راحت تر می شود و خونریزی اتفاق می افتد. خشکی 
هوا به خصوص در فصول سرد سال، شیوع بیشتری دارد.

با  گفت:  ایران  پزشکی  علوم  دانشگاه  علمی  هیئت  عضو 
توجه به اینکه در شهرهای آلوده میزان آلرژی زمینه ای 
ذاتی  آلرژی  دچار  نیز  افراد  از  )بسیاری  داریم،  بیشتری 
هستند(، یکی از تظاهرات آلرژی، رینیت آلرژیک )التهاب 
مخاط بینی است که منجر به ترشحات آبکی می شود(، 
التهاب و خشکی مخاط، و وجود شبکه پر خون در بینی 

است که دست به دست هم می دهند و خونریزی بینی را 
برای کودک ایجاد می کنند.

وی افزود: در فردی که مبتال به رینیت آلرژیک است، در 
التهاب وجود دارد، که فرد را مستعد  مخاط سینوس ها، 
ابتالء به عفونت می کند، این نکته قابل توجه پزشکان است 
که گاهی عفونت ها همراه با عالمت نیستند، به خصوص 
بینی  بر روی مخاط  باکتری های گروه استافیلوکوک که 

می نشینند که منجر به خونریزی بینی می شود.
این فوق تخصص خون کودکان یادآور شد: یکی دیگر از 
و خارش  در کودکان، سوزش  بینی  رایج خونریزی  علل 
خود  انگشت  کودک  هنگام،  این  در  است،  بینی  مخاط 
التهاب موجود در  به  با توجه  بینی می کند که  را داخل 
این  می شود،  بینی  از  خونریزی  به  منجر  بینی،  مخاط 

عارضه نیز گاهی در خواب اتفاق می افتد.
وی، ضربه به بینی، وارد کردن جسم خارجی داخل بینی 
تومورهای خوش  نادر،  به شکل  و گاهی  توسط کودکان 
خیم و بدخیم سینوس ها را از دیگر عوامل ایجاد خونریزی 
بینی در کودکان دانست و افزود: گاهی به دلیل مصرف 
داروهایی مانند آسپرین، ایبوپروفن و یا مصرف داروهای 
ضد انعقاد، بیماری های خونریزی دهنده ارثی )هموفیلی( 
و یا حتی افزایش فشار خون، نیز خونریزی بینی، مشاده 

می شود.
بروفن را به  تاکید کرد:  این استاد دانشگاه به خانواده ها 
انتخاب  کودک،  تب  قطع  برای  انتخابی  داروی  عنوان 
کودک،  تب  قطع  برای  انتخابی  داروی  تنها  نکنند، 

استامینوفن با دوز مناسب است.
عضو هیئت علمی دانشگاه علوم پزشکی ایران تاکید کرد: 
کودکانی که به دلیل خشکی بینی، دچار خونریزی بینی 
پمادهای  با  مداوم  به طور  را  بینی  داخل  باید  می شوند، 

چشمی ویتامین آ چرب کنند.
وی همچنین، مصرف غذاهای حاوی ویتامین C را کمک 
کنترل  و  خونسردی  حفظ  شد:  یادآور  و  دانست  کننده 
دارد،  اهمیت  بسیار  بینی  خونریزی  هنگام  در  اعصاب 
این اتفاق در اکثر مواقع، خود محدود شونده است و به 
دلیل سیستم انعقادی موجود در بدن، خون ریزی کنترل 

می شود.
باهوش در پاسخ به این سوال که هنگام خونریزی بینی 
چه کنیم، گفت: نکته مهم این است که قسمت غضروف 
و  دهیم  فشار  محکم  دقیقه   ۱۰ تا   ۵ مدت  به  را  بینی 
در این مدت، کودک از دهان نفس بکشد، )می توان تنها 
اتمام  از  پس  می دهد(  خونریزی  که  گرفت  را  سوراخی 
توصیه  بینی،  فیزیولوژی  سرم  با  شستشوی  خونریزی، 
نیم  از  بیش  تاکید کرد: خونریزی هایی که  می شود. وی 

ساعت طول بکشد، نیاز به پیگیری بیشتر دارد.
تاکید کرد: برخالف عادت مرسوم، هنگام خونریزی  وی 
بینی، سر را به عقب برنگردانید، زیرا در این صورت خون 
وارد معده شده و با تحریک معده باعث ایجاد حالت تهوع 
می شود، وی گفت: با جلو و پایین نگه داشتن سر و نگه 
داشتن غضروف بینی، باعث بند آمدن و خارج شدن خون 

از بینی شوید.
شیادی  افراد  متأسفانه  شد:  یادآور  دانشگاه  استاد  این 
بینی(  از  تول  آوردن  )در  غلط  باور  این  از  که  هستند 
استفاده می کنند و با انجام شعبده بازی، جسم خارجی را 

از بینی خارج می کنند.
وی خطاب به خانواده ها تاکید کرد: به هیچ عنوان گول 

نخورید و دنبال اینگونه تفکرات غلط نروید.

عضو کمیته علمی کشوری کرونا؛

مصرف آزیترومایسین 
نگران کننده است

افزایش 4  با اشاره به  عضو کمیته علمی کشوری کرونا، 
گفت:  کرونا،  دوران  با  مقایسه  در  آنفلوانزا  موارد  برابری 
ایران نبوده و در اکثر  افزایش موارد آنفلوانزا، محدود به 
کشورها گزارش شده است. سید احمد طباطبایی اظهار 
داشت: در دوران کرونا و شرایط کنونی با موج آنفلوانزا در 
کشور، شاهد مصرف بی رویه برخی آنتی بیوتیک ها به 
ویژه داروی آزیترومایسین هستیم. برخی خانواده ها بدون 

مراجعه به پزشک، این دارو را مصرف می کنند.
وی با بیان اینکه مصرف باالی آزیترومایسین باعث ایجاد 
مقاومت نسبت به مصرف سایر آنتی بیوتیک ها می شود، 
افزود: توصیه می شود که مردم به آزیترومایسین به عنوان 
نگاه  آنفلوانزا  ضد  و  کرونا  ضد  ضدویروسی،  داروی  یک 
افراد  برخی  ذهن  در  افتاده  جا  مسئله  متأسفانه  نکنند. 

آنفلوانزای  بیماری  حتی  آزیترومایسین  با  که  است  این 
بخش  رئیس  نیست.  گونه  این  اما  شده  درمان  هم  آنها 
ریه بیمارستان کودکان مفید تهران خاطرنشان کرد: باید 
ویژه  به  ها  بیوتیک  آنتی  برخی  رویه  بی  مصرف  جلوی 
مصرف  مورد  در  اخیراً  مردم  شود.  گرفته  آزیترومایسین 
کورتون، به خاطر عوارض آن حساسیت بیشتری نسبت به 
قبل دارند و این حساسیت باید نسبت به آزیترومایسین 
نیز ایجاد شود. طباطبایی با بیان اینکه یکی دو دهه قبل، 
آزیترومایسین به وفور در کشور وجود نداشت، افزود: در 
سال های گذشته این دارو یکی از بهترین انتخاب پزشکان 
برای درمان بسیاری از بیماری ها بود اما در حال حاضر، 
برخی  وضعیت  بهبود  در  تأثیری  است  ممکن  دارو  این 
کودکان  ریه  تخصص  فوق  این  باشد.  نداشته  بیماران 
که  سرفه  ضد  داروهای  برخی  واقعی  تأثیر  کرد:  تصریح 
وارداتی و یا مانند آویشن، شکر تیغال و آلوئه ورا داروی 
سنتی هستند، تا کنون اثبات نشده اما استفاده از عسل، 
مورد تأیید سازمان های بین المللی و مراجع علمی است.

وی ادامه داد: مصرف عسل به تنهایی و یا ترکیب آن با 

شیر، آب، چای و سایر آب میوه ها به عنوان داروی ضد 
قرار است یک  اگر  باشد. خانواده ها  سرفه می تواند مفید 
داروی سنتی و خانگی استفاده کنند، حتماً مصرف عسل 

را در دستور کار خود قرار دهند.
دانستن  اثر  بی  کرونا ضمن  کشوری  علمی  کمیته  عضو 
اثرات برخی دودها مانند عنبرنسارا، عود، کندر و اسفند به 
عنوان آنتی بیوتیک، گفت: این دودها اثرات ثابت شده ای 
ندارند  آنفلوانزا  با  مقابله  برای  بیوتیک  آنتی  عنوان  به 
بیماران و کودکان دارای  برای  به ویژه  آنها  بلکه مصرف 

حساسیت و آسم منجر به تشدید مشکالتشان می شود.
محدود  فقط  آنفلوانزا  واکسن  تزریق  اینکه  بیان  با  وی 
بر اساس منابع  به ماه های شهریور و مهر نیست، گفت: 
اردیبهشت،  تا  مرداد  از  آنفلوانزا  واکسن  تزریق  علمی، 
تا مرداد هم می توان  اردیبهشت  از  البته  توصیه می شود 
در  عفونت ها  میزان  اما  کرد  تزریق  را  آنفلوانزا  واکسن 
فصول گرم، کاهش می یابد و از سوی دیگر، واکسن های 
در  آنفلوانزا  نوع  شایع ترین  اساس  بر  مردادماه  از  جدید 

دسترس قرار می گیرد.

فوق تخصص خون کودکان عنوان کرد؛
چرا کودکان دچار خونریزی بینی می شوند

نوک بینی عامل افزایش 
سرماخوردگی در زمستان



انتخابات دوازدهمین دوره مجلس 
اسفند سال آینده برگزار می شود

گاهی خطای اطالعر سانی
 منجر به خودزنی می شود

صفحه )4(صفحه )4(

دوره  دوازدهمین  انتخابات  وزارت کشور گفت:  انتخابات  مدیرکل 
مجلس شورای اسالمی و ششمین دوره مجلس خبرگان رهبری 
۱۱ اسفندماه سال آینده برگزار می شود. محسن اسالمی مدیرکل 
مجلس  دوره  دوازدهمین  انتخابات  گفت:  کشور  وزارت  انتخابات 
 ۱۱ رهبری  خبرگان  مجلس  دوره  ششمین  و  اسالمی  شورای 

اسفندماه سال آینده برگزار می شود. اسالمی با بیان...

خطای  نام  به  از مشکلی  نظام  مصلحت  تشخیص  مجمع  عضو 
اطالع رسانی در برخی نهادها و رسانه ها یاد کرد و گفت: گاهی 
با این نوع اطالع رسانی ها خودزنی می کنیم. محمدحسین صفار 
هرندی در موسسه قرآن و عترت بیت االمیر شهرری ضمن پاسخ 
اقتصادی،  وضعیت  درباره  نکاتی  بیان  به  حاضران  سواالت  به 

مجازات اغتشاشگران، حجاب بانوان، محدودیت های ...
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۶۵ درصد مدارس عشایری  
وسایل گرمایشی استاندارد ندارند

چرا کودکان دچار 
خونریزی بینی

 می شوند

مدیر کل ستاد اجرایی فرمان امام در استان:

تنش آبی در ۱۷۲ روستای کهگیلویه 
و بویراحمد رفع شد

مدیرکل ستاد اجرایی فرمان امام )ره( در کهگیلویه 
و بویراحمد گفت: با مشارکت شرکت آب و فاضالب 
استان و این ستاد مشکل تنش آبی در ۱۷۲ روستای 
مناطق مختلف استان رفع شد. شایان نادری اظهار 
میلیارد   ۳۰ )ره(  امام  فرمان  اجرایی  ستاد  داشت: 
هزینه  آبرسانی  های  این طرح  اجرای  برای  تومان 
آبرسانی  های  پروژه  اغلب  افزود:  وی  است.  کرده 
دیشموک،  روستاهای  در  استان  آبی  تنش  رفع  و 
است.  بوده  بویراحمد  و  دنا  باشت،  لوداب،  بخش 
مدیرکل ستاد اجرایی فرمان امام )ره( در کهگیلویه 
و بویراحمد با اشاره به حوزه فعالیت های محرومیت 

زدایی و زیربنایی، تصریح کرد: با مشارکت...

دارای  اخیر  اغتشاشات  اینکه  بیان  با  رئیسی 
ساحت های امنیتی، فرهنگی و اقتصادی بود، 
این زمینه تالش  امنیتی در  گفت: مسئوالن 
بیشتر  و  است  برقرار  امنیت  اکنون  و  کردند 

هم تامین می شود.
سخنانی  طی  رئیسی  ابراهیم  االسالم  حجت 
در مراسم سالروز تشکیل شورای عالی انقالب 
داشته  نگاهی  است  الزم  اظهارکرد:  فرهنگی 
باشیم به آنچه که تاکنون شورای عالی انقالب 
فرهنگی به آن عمل کرده است، در واقع به 
وضع موجود و مطلوب نگاه کنیم و اگر فاصله 
ای است آن را کم کنیم. نگاهی باید نقادانه و 
کارشناسانه باشد به عبارتی آیا آنچه از شورای 
انجام  رفت  می  انتظار  فرهنگی  انقالب  عالی 

شده است. 
وی تصریح کرد: برای این که ببینیم شورای 
عالی انقالب فرهنگی تا چه اندازه به انتظارات 
عمل کرده است باید به اسناد باالدستی نگاه 
انقالب  عالی  آیا شورای  شود  معلوم  و  کنیم 
فرهنگی در این ادوار براساس اسناد باالدستی 
چگونه عمل کرده در چه بخش هایی موفق 

بوده و از آن ها تقدیر و تشکر کرد. 
این  بر  تاکید  با  همچنین  مجریه  قوه  رئیس 
که نگاه تحولی در این امر بسیار مهم است، 
گفت: اگر اندیشه و انگیزه تحولی نباشد تحول 
هم اتفاق نمی افتد. در واقع باید بازنگاهی در 
فرآیندها داشته باشیم که آیا درخور است یا 
خیر؟ آیا این فرآیندها، فرآیندهایی است که 

یک کار تحولی همسازی انجام شده باشد؟ 
رئیسی خاطرنشان کرد: بخش های مختلفی 
به  نسبت  بازنگاهی  باید  علم هستند  متکلف 
نگاه  این  اگر  باشند  خودشان  ساختارهای 
نمی  اتفاق  ساختارها  در  تحول  نشود  انجام 
افتد آن چیزی که رهبری در جلسه اخیر با 
تاکید  فرهنگی   انقالب  عالی  اعضای شورای 
باید  بود  ها  سازمان  وظیفه  از  باالتر  کردند 
در  جمهور  رئیس  کجاست.   کار  موازی  دید 
ادامه بر ضرورت افزایش بهره وری تاکید کرد 
و افزود: بنده در جلسه با روسای دانشگاه و ... 

گفتم ما در کشور نیازمند افزایش ....

بویراحمد  و  کهگیلویه  عشایر  وپرورش  آموزش  رئیس 
استان  این  عشایری  مناطق  مدارس  درصد   ۶۵ گفت: 
تاکنون به سیستم گرمایشی استاندارد مجهز نشده است.

منطقه  در ۱۵۰  مدرسه  باب   ۲۱۶ افزود:  رحیمی  علی 
عشایری این استان وجود دارد که تاکنون ۳۵ درصد آن 
معادل 4۵ باب استانداردسازی شده است. وی بیان کرد: 
۱۸ درصد دانش آموزان عشایری استان معادل ۶۵۰ نفر 
به وسایل  استاندارد  نیمه سیار غیر  و  در مدارس سیار 

گرمایشی هم اکنون مشغول به علم آموزی هستند.
رحیمی تعداد مدارس چادری مناطق عشایری کهگیلویه 

و بویراحمد را۶۶ مدرسه عنوان کرد و گفت:....

رئیس آموزش و پرورش عشایر استان:

2

2

2 4

رئیس جهاد کشاورزی کهگیلویه و بویراحمد:

اصالح الگوی 
کشت دراستان
 ضروری است

رئیس پلیس راه کهگیلویه و بویراحمد:

۵۵نقطه حادثه خیز 
در استان وجود دارد

اغتشاشات اخیر ساحت امنیتی 
فرهنگی و اقتصادی دارد
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در کهگیلویه و بویراحمد ؛

اورژانس،  نیازمند 
تقویت زیرساخت ها

3

توصیف  و  علت ها  در  تأمل  و  درنگ  زمان  تجمع های خیابانی،  به  توجه  با 
این وقایع است تا براساس آن، تجربه هایش مرور شود و در آینده در شیوه 

حکمرانی مورد استفاده قرار گیرد.
تحلیل و توصیف اعتراض های اخیر به دلیل جدید بودن سبک و شیوه آن 
و هیجان های  اجتماعی  نظریه های گذشته جنبش های  نیست.  آسانی  کار 
دهه های  در  جوامع  عمودی  ساختارهای  براساس  عمده  طور  به  توده ای 
و مستحکم شدن  و گسترش  اما شبکه ای شدن جوامع  توسعه یافته  گذشته 
ارتباطات افقی بواسطه توسعه، استفاده از تلفن های همراه و پیام رسان ها و 
شبکه های اجتماعی در سال های اخیر نیاز به رویکرد ترکیبی و تلفیقی برای 

توصیف دقیق تر و تحلیل عمیق تر را ایجاب می کند.
در این یادداشت تالش می شود با بررسی مطالعات انجام شده، چرایی سبک 
جدید اعتراض ها بررسی و در خصوص شیوه مدیریت آنها راهکارهایی برای 

دستگاه های تصمیم گیر ارائه شود.
 )Mass(مطالعه و توصیف رفتار جمع زیاد و متراکم مردم که به آن توده
موقعیت  در  حاضر  افراد  در  غیرطبیعی  هیجان های  به  منجر  و  گفته شده 

می شود سابقه دیرینه ای در علم جامعه شناسی دارد.
توصیف  برای  را  ویژگی ها  این  فرانسوی،  جامعه شناس  لوبون«  »گوستاو 
یا  در عمل مشخصی  پی  در  افراد که  از  معنای عده ای  به  »توده«  مفهوم 
بروز حادثه ای گردهم می آیند و دارای ویژگی های از بین رفتن شخصیت 
و  تلقین پذیری  توده،  با  مشترک  روح  و  همبستگی  احساس  خودآگاه، 
برتری جویی  و  سازش ناپذیری  واقعیت،  فهم  در  اغراق  و  مبالغه  زودباوری، 

است.
برای  هارت«  »مایکل  و  نگری«  »آنتونیو  جمله  از  دیگری  جامعه شناسان 
توصیف ویژگی های رفتاری این جمع افراد از واژه »انبوه خلق« نیز استفاده 
 )Smart Mob(کرده اند و در سال های اخیر نیز کلید واژه توده هوشمند

توسط »هوارد رینگولد« مورد استفاده قرار گرفته است.
این ویژگی ها که خصوصیت رفتار جمعی توده ای و هیجان های سرایتبخش 
است، برای نخستین بار در توصیف رفتارهای خشن و عجیب انقالبیون فرانسه 
در قرن ۱۶ میالدی در حمله به زندان باستیل و مثله کردن زندان بان ها و 
فرماندار باستیل به کار گرفته شد. پس از آن، بسیاری از موقعیت های مشابه 
متراکم  جمع های  در  که  رفتار  این گونه  و  شد  بررسی  پژوهشگران  توسط 

انسانی بوقوع می پیوندد توصیف و تحلیل شده است.
اما در سالیان اخیر با رشد و گسترش ابزارهای ارتباطی، شاهد نوع جدیدی 
ابزارهای ارتباطی میان  از این گونه رفتار توده ای هستیم. با گسترش نفوذ 
شهروندان، به اعتقاد رینگولد پژوهشگر اثرات اجتماعی، فناوری های ارتباطی، 
قابلیت ارتباط و محاسبه از طریق شبکه های اجتماعی و پیام رسان ها قابلیت 
همکاری مردم را تقویت کرده و امکان ایجاد توده ناگهانی را با وجود داشتن 

فاصله فیزیکی در زمان و مکان معین ایجاد می کند.
»تغییر  مفهوم  خصوص  در  جامعه شناسان  نظر  مطابق  دیگر،  سوی  از 
عواملی  توسط  می تواند  تغییر  شرایط   ،)Social change(»اجتماعی
کندتر یا فعال تر شود. بر همین مبنا نیز می توان گفت شبکه های مجازی 

شکل گرفته در بستر آنالین در ایجاد شرایط تغییر از طریق باالبردن سرعت 
انتقال اطالعات و بی کارکرد کردن »کنترل های اجتماعی« نیز می تواند این 

روند را تشدید کند.
ارتباطی،  فناوری های  وجود  با  اجتماعی  تغییرات  فرآیند  دیگر،  عبارت  به 
سرعتی بسیار باالتر می گیرد و از سوی دیگر نوع و سبک این تغییرات نیز 

نسبت به انواع گذشته دچار دگرگونی می شود.

داغ شدن بازار شایعات و اثرپذیری باالی توده
زودباوری«  و  »تلقین پذیری  توده  ویژگی های  از  شد،  اشاره  که  همانگونه 
باالی آن است. بر این اساس افرادی که در موقعیت توده قرار می گیرند 
می شود  مطرح  توده  شکل گیری  هدف  راستای  در  که  شایعاتی  به  نسبت 
تشدید  آنها  احساس های  و  می دهند  نشان  مثبت  واکنش  سریع  خیلی 

می شود و این مسأله انگیزه فعالیت را باال می برد.

رشد خشونت عریان
تأثیرگذاری شایعات و سرایت احساس ها که در پی یک واقعه و در شبکه های 
انسانی شکل گرفته در فضای مجازی اتفاق می افتد عامل مهمی در گسترش 
خشونت عریان است. فردی که در محاصره احساس های فزاینده توده قرار 

گرفته، به شدت مستعد انجام اعمال و اقداماِت تشدید یافته می شود.
مثال روشنی از این مسأله در شورش ۲۰۱۱ انگلستان قابل مشاهده است 
به  دست  ناپذیری«  شکست  و  سازش ناپذیری  »احساس  با  معترضان  که 

اقداماتی زدند که در تاریخ معاصر بریتانیا بی سابقه است.
پلیس در برابر آتش زدن چند صد منزل مسکونی، بنای تاریخی و فروشگاه 
برای  اقدامی  نتوانست  عمل  در  شد  جبران ناپذیری  خسارات  به  منجر  که 
کنترل آن کند. اقداماتی که در روزهای اخیر در سطح برخی از شهرهای 

کشور رخ داد با همین قاعده قابل توصیف است.

هویت مجازی و احساس همبستگی در میان افراد ناهمگون
شکل گیری  آنالین،  بستر  در  شکل گرفته  شبکه های  ویژگی های  دیگر  از 
همبستگی میان جمع ناهمگونی از افراد با اعتقادها و پیشینه های متفاوت 
است. در شبکه های اجتماعِی مجازِی شکل گرفته، افرادی که به طور عمده 
جوان یا نوجوان هستند با افراد دیگری که در این توده مجازی قرار گرفته اند 
اما پیشینه های جنایت کارانه دارند، احساس همبستگی می کنند. این مسأله 
عالوه بر سرایت هیجان ها و اقدامات جنایاتکاران به جوانان، موجب انجام 
اقداماتی خواهد شد که شاید هر یک از آن جوان ها و نوجوان ها در شرایط 

عادی به هیچ وجه مرتکب نمی شدند.
بنابراین سه ویژگی عمده در این توده بوجود می آید:

۱. غیرقابل پیش بینی شدن نقش ها در هر موقعیت به گونه ای که اقدامات غیر 
پیش بینی شده از افراد سر می زند.

معنا  این  به  نقش ها  اجرای  هم زمانی  و  چندسویه  ارتباطات  هم زمانی   .۲
که فرد در زمانی که در یک محیط علمی حضور دارد می تواند نقش یک 

معترض خشن را ایفا کند.
۳. از بین رفتن مرزبندی و تفکیک میان نقش ها به نوعی که فرد نمی تواند 
تمایز  و  تفاوت  توده،  با نقش کنونی اش در  قبلی خود  الزامات نقش  میان 

قائل شود.
این سه ویژگی را می توان ریشه برخی از اقداماتی دانست که در هفته های 

گذشته در سطح کشور بارها مشاهده شد.

کاهش اثرگذاری هنجارها و چارچوب های اجتماعی
بیشتر فعالیت ها و ساختارهای گروه بزرگ در جوامع انسانی بازتابی از قواعد، 
تعاریف یا هنجارهای جا افتاده و شکل گرفته است؛ در حالی که رفتار جمعی، 
خارج از قلمرو تجویز فرهنگی قرار می گیرد و فردی که در دام توده گرفتار 
شده، نسبت به هنجارهای مورد قبول خود، کم تفاوت یا بی تفاوت می شود.

از سوی دیگر یکی از ویژگی های نسل جدید که از آن با عنوان نسل »زد« 
است.  جدید  ارزش های  بازآفرینی  و  ارزش ها  شکستن  درهم  می شود،  یاد 
کم  جامعه  هنجارهای  کارکرد  که  می شود  منجر  مسأله  دو  این  هم افزایی 
اثرتر شود. به همین دلیل انجام رفتارهای هیجانی و رفتار خارج از عرف در 

اعتراض های اخیر به صورت بیشتری دیده شد.

اینفلوئنسرهای مجازی رهبران افکار در نسل جدید
مرحله  به  توده  اینکه  برای  جامعه شناسی،  در  توده  ادبیاِت  نگاه  نقطه  از 
حرکت و اقدام برسد عوامل پیش زمینه ای باید کنار هم قرار بگیرند. بوجود 
آمدن فشار ساختاری، احساس محرومیت و در نهایت انتشار عقیده تعمیم 

یافته و ایجاد یک هویت متحد، از پیش زمینه های شکل گیری توده است.
از  بخشی  در  مرجع  افراد  عنوان  به  امروز  بالگرها  و  واینرها  سلبریتی ها، 
جامعه که عمده آنها در نسل ِزد)z( قرار دارند، می توانند در انتشار عقیده 
عامل  نوعی  به  و  باشند  موثر  موجود  شرایط  از  واحد  درک  و  تعمیم یافته 

تشدیدکننده آن باشند.
از کشور  از خبرنگاران رسانه های خارج  برخی  و  امثال علی کریمی  امروز 
اعتراضی  و زمینه های شکل گیری هیجان های  بازی کرده  را  نقشی  چنین 

را فراهم می کنند.

چه باید کرد؟
مجازی  فضای  در  جدید  توده های  فعالیت های  از  پیش گفته  توصیف های 
که  توده ها  این  اینکه  احتمال  و  دارد  در جوامع  واقعیت جدیدی  از  نشان 
می شوند  تشکیل  مجازی  فضای  در  اجتماعی شکل گرفته  شبکه های  روی 
در پس حوادثی در آینده نیز بوجود آیند، قابل پیش بینی است. بنابراین به 
نظر می رسد باید با اتخاذ راهکارهایی نسبت به کاهش اثرات و آسیب های 

آن اقدام کرد.

اشاره  این زمینه چند رویکرد مهم در سطح حکمرانی فرهنگی کشور  در 
می شود:

۱. گسترش تجربه فعالیت های جمعی برای عموم مردم
و  رشد  موجب  که  است  انسان  ویژگی های  از  یکی  مشارکتی«  »همکاری 
توسعه تمدن بشری شده است. این ویژگی باعث تجربه نوع خاصی از لذت 
حوزه  متولی  دستگاه های  جهت  این  از  می شود.  جمعی  فعالیت های  در 
منطقی  صورت  به  را  احساس  این  تجربه  شرایط  باید  سیاست  و  فرهنگ 
و مشروع فراهم آورند. لزوم تجدیدنظر در آیین نامه اجرای اصل ۲۷ قانون 
اساسی، ایجاد زیرساخت های الزم برای تجربه فعالیت جمعی در حوزه های 
فرهنگی و ورزشی، به رسمیت شناختن فعالیت های صنفی می تواند به این 

مسأله کمک کند.

۲. تنظیم گری سلبریتی ها
در دنیای امروز که سلبریتی ها به نوعی نقش نخبگان به عنوان رهبران افکار 
عمومی را بازی می کنند، بی تفاوت بودن نسبت به این مسأله یا فقط نگاه 
امنیتی داشتن به آن، یک اشتباه حکمرانی است. مسئوالن فرهنگی کشور 
باید با پذیرش این واقعیت جامعه به سمت هدایت، جهت دهی، ریل گذاری 
عمومی  افکار  رهبران  نوظهور  دسته  این  برای  مقررات  و  قوانین  تدوین  و 

حرکت کند.
برای  سلبریتی ها  از  کشورها  از  برخی  در  کرونا  بیماری  شروع  جریان  در 
توجهی  قابل  نتایج  که  شد  استفاده  جامعه  افراد  بهداشتی  سواد  گسترش 
به  تهدیدمحور  نگاه  تقلیل دادن  و  این ظرفیت  از  استفاده  بنابراین  داشت؛ 
آن می تواند در بحران های اجتماعی آینده کمک کننده به حل مشکل باشد.

۳. اصالح و تکمیل قوانین مرتبط با فضای مجازی
رایانه ای  قانون جرایم  مجازی،  فضای  در  قانون  در حال حاضر جدی ترین 
مصوب ۱۳۸۸ است که نیاز به بروزرسانی و در نظر گرفتن شرایط فضای 
دیجیتالی شده امروز دارد. تطبیق جرائم امروز با قوانین گذشته یک اشتباه 
حکمرانی است که به کژکارکرد و گاهی عدم کارکرد قوانین منجر می شود. 
مسائل اخبار جعلی، سلبریتی ها، مسئولیت پلتفرم ها و ... از جمله مسائلی 
است که به بروزرسانی و شفافیت و همچنین شکل گیری وحدت رویه در 

دستگاه قضا نسبت به آنها نیاز دارد.

4. داشتن دستورالعمل رسانه ای بحران های اجتماعی
امروزه داشتن دستورالعمل رسانه ای در بحران های طبیعی یک امر پذیرفته 
شده و ضروری تلقی می شود. در بحران های اجتماعی نیز باید به این سمت 
حرکت کرد تا بایدها و نبایدهای مسئوالن، رسانه ها و دستگاه ها به صورت 
پارتیزانی و پراکنده که گاهی  اقدامات  از  مشخص و شفاف تعیین شود و 
متولی  دستگاه های  سایر  اقدامات  کردن  کم اثر  یا  و  خنثی سازی  موجب 

می شود، اجتناب کرد.

۵. نقش پر رنگ رسانه ملی
انکاری  و غیرقابل  رسانه ملی در حکمرانی رسانه ای کشور، نقش بی بدیل 
با  تطبیق  و  سیاست ها  رسانی  بروز  به  بخش  چند  در  این جهت  از  است. 
که  رسانه ها  سایر  با  هم افزایی  ایجاد  دارد.  نیاز  امروز  رسانه ای  چارچوب 
نخستین مرحله آن پذیرش و نداشتن نگاه متخاصمانه است، باید در دستور 

کار قرار گیرد.
مرجعیت  ایجاد  سمت  به  باید  ملی  رسانه  سیاسی  رویکرد  دیگر  سوی  از 
نقش  بحران،  مواقع  تا در  از مردم حرکت کند  بیشتری  برای قشر  خبری 
موثرتری در مقابله با جریان های اخبار جعلی در فضای مجازی و رسانه های 

خارج از کشور ایفا کند.

۶. پیگیری حقوقی تخلف های رسانه های خارجی
تأثیرگذاری  انکار  و  بی تفاوتی  مانده،  مغفول  تاکنون  که  مسأله ای  یک 
رسانه های خارجی در کشور بوده است. مسائل اخیر به روشنی نشان داد 
که باید با یک بسته منسجم در خصوص خنثی سازی اقدامات این رسانه ها 
عمل کرد. یکی از ابزارهای موثر در این زمینه، پیگیری حقوقی تخلف های 
آنها بر اساس پروتکل ها و قوانین بین المللی است. شکایت و پیگیری جدی 
در این زمینه یکی از مسیرهایی است که دستگاه حقوقی و قضایی کشور 

باید به صورت جدی دنبال کند.

تامیلی بر هیجان های خشونت آمیز
 و اعتراض ای اخیر

امام باقر علیه السالم
مؤمن، همواره در كار مبارزه با نْفس خویش است تا بر َهَوس آن، چیره آید. گاه نْفس 

خود را از كژی ]و انحراف[ به راستی می آورد و در راه محبّت خدا، با هوای نفس، 
مخالفت می ورزد. گاه نْفسش او را بر زمین می افكنَد و در نتیجه، پیرو هوس آن 

می گردد؛ اّما خداوند، دستش را می گیرد و بر می خیزد، و خدا، لغزش او را می بخشد و 
مؤمن، به خود می آید. ..
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 یاسوج- خیابان دادگستری قدیم - کوچه ثبت اسناد - روبروی سپاه عشایر

نمابر: 33234136   تلفن: 33234135           
   چاپ و لیتوگرافی  :  ملت 

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

محققان می گویند؛
آسم مداوم به قلب آسیب می رساند

یک مطالعه جدید نشان می دهد که آسم مداوم 
ممکن است بر قلب و نه فقط ریه ها تأثیر بگذارد.

تنفسی  وضعیت  که  هنگامی  محققان،  گفته  به 
پالک  ایجاد  با  که  می رسد  نظر  به  باشد،  دشوار 
در شریان های کاروتید مرتبط است و خطر حمله 

قلبی و سکته را افزایش می دهد.
در  بزرگ  شریان های   - کاروتید  شریان های 

کناره های گردن - خون را به مغز می رسانند.
در مطالعه ای که بر روی بیش از ۵۰۰۰ مرد و زن 
ایجاد  احتمال  که  دریافتند  محققان  شد،  انجام 
به  مبتال  افراد  در  کاروتید  شریان های  در  پالک 
آسم مداوم در مقایسه با افراد بدون آسم، تقریباً 

دو برابر است.
آسم مداوم در قالب استفاده از داروهای کنترل 
کننده روزانه برای کنترل عالئم آسم، مانند خس 

خس سینه یا تنگی نفس تعریف شد.
محققان خاطرنشان کردند که این پالک ممکن 

است پاسخی به التهاب ناشی از آسم باشد.
دانشگاه  از  ارشد  محقق  تاترسال«،  »متیو  دکتر 
در  مهمی  نقش  »التهاب  گفت:  ویسکانسین، 

بیماری های قلبی عروقی دارد.«
مطالعه  این  حال،  این  »با  داد:  هشدار  وی 
نمی تواند ثابت کند که آسم باعث ایجاد پالک در 
است  ممکن  فقط  می شود،  کاروتید  شریان های 

این دو به هم مرتبط باشند.«
متناوب-  آسم  نه  و  مداوم-  آسم  به  مبتال  افراد 
در مقایسه با افراد بدون آسم، سطوح باالتری از 

نشانگرهای التهابی داشتند.
با  است  ممکن  پالک  »تجمع  گفت:  تاترسال 
شدت آسم و مدت زمانی که فردی از این بیماری 

رنج می برد، مرتبط باشد.«
افرادی که آسم  از  محققان دریافتند ۶۷ درصد 
مداوم داشتند، در شریان های کاروتیدشان پالک 

ایجاد شده بود.
تاترسال تاکید می کند: افراد مبتال به آسم مداوم 
باید که آسم خود را کنترل کنند. آنها همچنین 
می توانند  که  عروقی  قلبی  خطر  عوامل  به  باید 
کنترل کنند، مانند رژیم غذایی، ورزش، و پایین 
نگه داشتن فشار خون، کلسترول و وزن بدن خود 

توجه داشته باشند.«
وی افزود: »این مطالعه جدید نشان می دهد که 
افراد مبتال به آسم مداوم بار بیشتری از پالک های 
خود  کاروتید  شریان های  در  آترواسکلروتیک 
التهابی  نشانگرهای  سطوح  همچنین  آنها  دارند. 
بیشتری داشتند که ممکن است در آسم و شروع 
و انتشار آترواسکلروز )تصلب شریان( نقش داشته 

باشند.«
محققان دریافتند؛

داروی کبد از عفونت کووید ۱۹ 
پیشگیری می کند

دانشمندان دارویی بدون ثبت اختراع را شناسایی 
کووید  از  جلوگیری  برای  می تواند  که  کرده اند 
به  قادر  است  ممکن  و  دهد  کاربری  تغییر   ۱۹
این ویروس  برابر سویه های آینده  محافظت در 
نشان  کمبریج  دانشگاه  محققان  تحقیق  باشد. 
داد که یک داروی موجود که برای درمان نوعی 
بیماری کبدی استفاده می شود، می تواند دریچه 
گیرنده ای  ما،  سلول های  به  کروناویروس  ورود 
روی سطح سلول به نام ACE۲، را قفل کند. از 
آنجایی که این دارو سلول های میزبان را هدف قرار 
می دهد نه ویروس، باید در برابر سویه های جدید 
ویروس های  سایر  همچنین  و  آینده  در  ویروس 
محافظت  شوند،  ظاهر  است  ممکن  که  کرونایی 
کند. اگر در کارآزمایی های بالینی بزرگ تر تأثیر 
این دارو تأیید شود، می تواند دارویی حیاتی برای 
محافظت از افرادی که واکسن ها برای آنها بی اثر 
افرادی  همچنین  و  است  دسترسی  غیرقابل  یا 
که در معرض خطر عفونت هستند، باشد. دکتر 
»فوتیوس سامپازیوتیس«، سرپرست تیم تحقیق، 
گفت: »واکسن ها با تقویت سیستم ایمنی از ما 
را تشخیص  بتواند ویروس  تا  محافظت می کنند 
دهد و آن را از بین برده یا حداقل آن را تضعیف 
کند. اما واکسن ها برای همه، برای مثال بیمارانی 
که سیستم ایمنی ضعیفی دارند، کار نمی کنند. و 
همه به آنها دسترسی ندارند. همچنین، ویروس 
به  مقاوم  جدید  های  سویه  صورت  به  می تواند 
می افزاید:  ادامه  در  وی  یابد.«  جهش  واکسن 
برای  راه های جایگزین  یافتن  به  مند  »ما عالقه 
کروناویروس  عفونت  برابر  در  خود  از  محافظت 
ما  نباشد، هستیم.  وابسته  ایمنی  به سیستم  که 
از  و  ایم  کرده  کشف  ویروس  توقف  برای  راهی 
اول  وهله  در  می کنیم.  جلوگیری  آن  به  ابتالء 
وارد سلول های ما می شود و از ما در برابر عفونت 
مولکولی  دریافتند  محققان  می کند.«  محافظت 
به نام FXR که به مقدار زیاد در ارگانوئیدهای 
“درگاه”  مستقیماً  دارد،  وجود  صفراوی  مجرای 
طور  به  و  می کند  تنظیم  را   ACE۲ ویروسی 
ادامه  در  آنها  می کند.  بسته  و  باز  را  آن  مؤثر 
اسید  کولیک  اورسودوکسی  که  دادند  نشان 
نوعی  درمان  برای  که  دارویی   ،)UDCA(
بیماری کبدی معروف به کالنژیت صفراوی اولیه 
استفاده می شود، FXR را کاهش داده و دریچه 

ACE۲ را می بندد.

مدیر کل انتخابات وزارت کشور:

انتخابات دوازدهمین دوره مجلس 
اسفند سال آینده برگزار می شود

دوازدهمین  انتخابات  گفت:  کشور  وزارت  انتخابات  مدیرکل 
دوره مجلس شورای اسالمی و ششمین دوره مجلس خبرگان 

رهبری ۱۱ اسفندماه سال آینده برگزار می شود.
محسن اسالمی مدیرکل انتخابات وزارت کشور گفت: انتخابات 
دوره  ششمین  و  اسالمی  شورای  مجلس  دوره  دوازدهمین 
برگزار می  آینده  اسفندماه سال  رهبری ۱۱  مجلس خبرگان 
شود. اسالمی با بیان اینکه اسفندماه سال آینده زمان برگزاری 
انتخابات دوازدهمین دوره مجلس شورای اسالمی است،ادامه 

داد: این زمان با هماهنگی شورای نگهبان نهایی شده است.
قانون  براساس  کرد:  تصریح  کشور  وزارت  انتخابات  مدیرکل 
وزارت  رهبری،  خبرگان  و  اسالمی  شورای  مجلس  انتخابات 
برگزاری  برای  الزم  تمهیدات  سازی  فراهم  به  موظف  کشور 
مهم،  مسائل  از  یکی  داد:  ادامه  وی  است.  در کشور  انتخابات 
مدیرکل  است.  انتخابات  برگزاری  برای  مناسب  زمان  تعیین 
انتخابات وزارت کشور در این خصوص گفت: بر اساس مکاتبه 
برای برگزاری  با شورای محترم نگهبان، دو زمان  بعمل آمده 
انتخابات دوازدهمین دوره انتخابات مجلس شورای اسالمی و 
ششمین دوره مجلس خبرگان رهبری پیشنهاد شد که شورای 
نگهبان موافقت خود را با برگزاری انتخابات در روز جمعه مورخ 

۱۱ اسفندماه ۱4۰۲ اعالم کرد.

بیانیه شورای همکاری خلیج فارس 
تکرار سیاست شکست خورده 

ایران هراسی است
اتهامات  کردن  محکوم  با  خارجه  امور  وزارت  سخنگوی 
شورای  سران  نشست  وسومین  چهل  پایانی  بیانیه  بی اساس 
همکاری خلیج فارس، صدور اینگونه بیانیه ها را تکرار سیاست 
شکست خورده ایران هراسی خواند و از این شورا خواست در 
رویکردهای خود در قبال مسایل منطقه ای تجدید نظر کنند 
کردن  محکوم  با  کنعانی  ناصر  برگزینند.   را  سازنده  مسیر  و 
شورای  سران   4۳ نشست  پایانی  بیانیه  اساس  بی  اتهامات 
همکاری خلیج فارس، صدور اینگونه بیانیه ها را تکرار سیاست 
شکست خورده ایران هراسی خواند که فقط می تواند تالشی 
بیهوده برای پوشاندن اقدامات بحران آفرین برخی کشورهای 
از گروه های  و لجستیکی  مالی، سیاسی  این شورا در حمایت 
تروریستی و زخم عمیق مردم رنج دیده کشورهای بحران زده 
منطقه باشد. سخنگوی وزارت خارجه با یادآوری تحمیل هزینه 
ناحیه سیاست  از  بر مردم منطقه  مالی  و  های هنگفت جانی 
های مخرب برخی از اعضای شورای همکاری خلیج فارس، از 
این شورا خواست در رویکردهای خود در قبال مسایل منطقه 
ای تجدید نظر کنند و مسیر سازنده را برگزینند. کنعانی اشاره 
بیانیه این شورا درخصوص موضوعات مرتبط با برنامه هسته ای 
کشورمان را مردود دانست و افزود: کشورهایی که تمام تالش 
خود را برای ناکام گذاشتن توافق هسته ای به کار بسته بودند، 
اکنون با نادیده گرفتن پایبندی کامل ایران به برجام و قوانین 
بین المللی، نسبت به اقدامات مشروع ایران معترض شده اند. 
امنیت  بر  تأکید  با  ایران  اسالمی  داد: جمهوری  ادامه  کنعانی 
المللی، هیچگونه  بین  رعایت هنجارهای  و  زای منطقه  درون 
دفاعی  و  فناوری  های  برنامه  و  ها  در سیاست  را  ای  مداخله 
خود بر نمی تابد. سخنگوی وزارت امور خارجه با تاکید مجدد 
ابوموسی،  ایرانی  گانه  سه  جزایر  کشورمان،  اصولی  مواضع  بر 
سرزمین  ابدی  و  الینفک  جزء  را  کوچک  تنب  و  بزرگ  تنب 
اسالمی  جمهوری  افزود:  و  دانست  ایران  اسالمی  جمهوری 
کننده،  ثبات  بی  امری  را  جزایر  این  بر  ادعایی  هرگونه  ایران 
دخالت در امور داخلی و قلمرو سرزمینی خود دانسته و آن را 
به شدت محکوم می کند. وی با اشاره به اشراف و توانمندی 
نیروهای مسلح جمهوری اسالمی ایران در پاسداری از امنیت 
هر  به  نسبت  هوشیاری  و  فارس  خلیج  منطقه  در  دریانوردی 
گونه شرارت و ناامنی دریایی، صدور اینگونه بیانیه ها و مواضع 
را بی تأثیر در عزم نیروهای مسلح ایران در تامین امنیت کشور 
و امنیت منطقه دانست. کنعانی همچنین ضمن ابراز تعجب از 
بیانیه مشترک شورای همکاری خلیج  در  برخی مطالب  درج 
فارس و چین یادآور شد مذاکرات رفع تحریم های غیرقانونی، 
منحصر به موضوع هسته ای ایران و با طرف های شناخته شده 
بوده و تجربه نشان داده در همان مسیر می تواند پیش برود. 
مضافا آنکه جمهوری اسالمی ایران همیشه برای دستیابی به 
یک توافق منصفانه و پایدار در این مسیر آماده بوده و هست. 
دیدار سفیر چین با دستیار آسیا و اقیانوسیه وزیر امور خارجه 
سخنگوی دستگاه دیپلماسی با اشاره به دیدار روز)شنبه( سفیر 
امور خارجه کشورمان  اقیانوسیه وزیر  و  با دستیار آسیا  چین 
به  بیانیه مذکور  به ورود  این مالقات نسبت  اظهار داشت: در 
تاکید  و  شدید  ناخرسندی  ابراز  ایران  ارضی  تمامیت  موضوع 
تمامیت  فارس جزء الینفک  ایرانی خلیج  شد جزایر سه گانه 
ارضی جمهوری اسالمی ایران است که مانند هر بخش دیگر 
از سرزمین ایران هرگز موضوع مذاکره با هیچ کشوری نبوده 

و نخواهد بود.

سالمت

جامعه

کاریکاتور

حقوق بشر آمریکایی دروغ آشکار 

رئیس جمهور عنوان کرد:

اغتشاشات اخیر ساحت امنیتی، فرهنگی واقتصادی دارد
دارای  اخیر  اغتشاشات  اینکه  بیان  با  رئیسی 
ساحت های امنیتی، فرهنگی و اقتصادی بود، 
گفت: مسئوالن امنیتی در این زمینه تالش 
بیشتر  و  است  برقرار  امنیت  اکنون  و  کردند 

هم تامین می شود.
رئیسی طی سخنانی  ابراهیم  االسالم  حجت 
در مراسم سالروز تشکیل شورای عالی انقالب 
داشته  نگاهی  است  اظهارکرد: الزم  فرهنگی 
باشیم به آنچه که تاکنون شورای عالی انقالب 
فرهنگی به آن عمل کرده است، در واقع به 
وضع موجود و مطلوب نگاه کنیم و اگر فاصله 
ای است آن را کم کنیم. نگاهی باید نقادانه 
از  آنچه  آیا  عبارتی  به  باشد  کارشناسانه  و 
شورای عالی انقالب فرهنگی انتظار می رفت 

انجام شده است. 
وی تصریح کرد: برای این که ببینیم شورای 
عالی انقالب فرهنگی تا چه اندازه به انتظارات 
عمل کرده است باید به اسناد باالدستی نگاه 
انقالب  عالی  آیا شورای  شود  معلوم  و  کنیم 
فرهنگی در این ادوار براساس اسناد باالدستی 
چگونه عمل کرده در چه بخش هایی موفق 

بوده و از آن ها تقدیر و تشکر کرد. 
این  بر  تاکید  با  همچنین  مجریه  قوه  رئیس 
که نگاه تحولی در این امر بسیار مهم است، 
گفت: اگر اندیشه و انگیزه تحولی نباشد تحول 
هم اتفاق نمی افتد. در واقع باید بازنگاهی در 
فرآیندها داشته باشیم که آیا درخور است یا 
خیر؟ آیا این فرآیندها، فرآیندهایی است که 

یک کار تحولی همسازی انجام شده باشد؟ 
رئیسی خاطرنشان کرد: بخش های مختلفی 
به  بازنگاهی نسبت  باید  متکلف علم هستند 
نگاه  این  اگر  باشند  خودشان  ساختارهای 
نمی  اتفاق  ساختارها  در  تحول  نشود  انجام 
افتد آن چیزی که رهبری در جلسه اخیر با 
تاکید  فرهنگی   انقالب  عالی  اعضای شورای 
کردند باالتر از وظیفه سازمان ها بود باید دید 

موازی کار کجاست. 
افزایش  ضرورت  بر  ادامه  در  جمهور  رئیس 
در  بنده  افزود:  و  کرد  تاکید  وری  بهره 
در  ما  گفتم   ... و  دانشگاه  روسای  با  جلسه 
این  بهره وی هستیم  افزایش  نیازمند  کشور 
قولی ۸۰  به  کارآمد  انسانی  نیروی  از  میزان 
 ۱۰۱ قولی  به  و  علمی  هیات  اعضای  هزار 
باید به بهره  هزار اعضای هیات علمی داریم 
وری در این مساله نگاه کرد و بعد بودجه و 
امکاناتی که وجود دارد. معتقدم هزینه کردن 
در این بخش های نوعی سرمایه گذاری است.

وی ادامه داد: مقوله عدالت را نباید فراموش 
کرد، عدالت را محدود نبینیم ، ما در فرهنگ 
و  گستردگی  به  مفهومی  هیچ  اسالمی 
در  را  عدالت  باید   . نداریم  عدالت  فراگیری 
همه حوزه ها ببینیم . در آموزش و پرورش 
در  داشته  تاکید  بیشتر  آموزش  به  عدالت 

حالی که تربیت نیز مقوله مهمی است. 

بیان کرد: بزرگی ۵۰ سال  رئیسی همچنین 
گفت؛  می  تربیت  بحث  از  تعریف  در  قبل 
نفسانی  انسانی  عالی  تمایالت  احیاء  تربیت 
است . بنده چند هفته قبل بعد از مراسم ۱۳ 
آبان به اردوگاه شهید باهنر رفتم و در جمع 
حرف  داشتم  حضور  سمپادی  آموزان  دانش 
های خوب و شنیدنی داشتیم، دانش آموزان 
می گفتند در مدارس سمپادی مطالب علمی 
را خوب آموزش می دهند، اما چرا زمانی برای 
داده  اختصاص  سیاسی  سواالت  به  پاسخ 

نمی شود.
بصیرت  و  شناخت  باید  کرد:  تصریح  وی 
نگرانی  باشد،  داشته  وجود  مسائل  به  نسبت 
بیان  بصیرت  مقوله  در  و  دارند  رهبری  که 
کردند، تنها برای مسائل مربوط به ۸۸ نبوده،  
یعنی  هست  هم  اکنون  دارد،  وجود  همواره 
یک دانش آموز، دانشجو یا استاد در کنار علم 

افزایی تحلیل درستی هم داشته باشند.
از  فرهنگی  هدایت  مساله  به  جمهور  رئیس 
نیز  فرهنگی  انقالب  عالی  شورای  وظایف 
اشاره کرد و گفت: ساز و کارها وجود دارد، 
اما الزمه اش باز نگاهی است که در سازمان 
ها این هدایت فرهنگی چگونه انجام می شود.

رتبه  طرح  اجرای  به  اشاره  با  رئیس جمهور 
حقوق  پرداخت  کرد:  اظهار  معلمان  بندی 
یک مسئله بود، اما اصل حفظ شان و کرامت 
معلمان است، زیرا این شان و کرامت آنهاست 
بسازد.  را  آموزان  دانش  آینده  می تواند  که 
جامعه ارتباطی و اطالعاتی را که نمی توانیم 
محدود کنیم، اما آنچه اثربخش است، مصون 
سازی جوان است. یعنی از جوان صیانت شود 
برابر هجوم ها، فرهنگ، آداب، رسوم و  تا در 

باورهای خود را حفظ کنند.
رئیسی با اشاره به تاکیدات رهبری در زمینه 
اسراف نکردن و تاکید بر توان داخلی و محور 
ما می توانیم، گفت: اسراف، حرکت در خارج 
از محور عدالت است، ما می توانیم نیز حرکت 
بنیان  دانش  جامعه  است.  عدالت  مسیر  بر 
به  را  خود  دانایی های  که  است  جامعه ای 
توانایی هایش ضمیمه کرده و محصول دانش 

بنیان ارائه می کند.
مفاهیم  باید  اینکه  بیان  با  ادامه  در  وی 
التحصیلی  فارغ  یا  بازنشستگی  مثل  واژگانی 
سالگی   ۷۰ از  بعد  امام  گفت:  شود،  عوض 
رهبری یک انقالب بزرگ را بر عهده گرفت. 
به  و  بازنشسته شده  فرد ۵۰ ساله  حاال یک 
است،  عجیب  که  واژه ها  این  می رود.  پارک 
افراد را متوقف می کند و حتما باید بازنگاهی 
به آنها شود، مفهوم سازی ها بسیار مهم است. 
مثل  زیبایی  بسیار  مفهوم سازی های  رهبری 

اقتصاد مقاومتی در فرهنگ ما ایجاد کردند.
اهمیت  به  اشاره  با  همچنین  جمهور  رئیس 
تحصیلکردگان  گفت:  تالش،  و  کار  فرهنگ 
نباید خود را به میز و صندلی محدود کنند. 
بیکار  نفر  یک  گفتند  من  به  کریم  رباط  در 

هم وجود ندارد و حتی ظرفیت مهاجرپذیری 
باید  هم  مهاجرت  واژه  در  البته  دارند.  هم 
یک  گفتند  هم  پاکدشت  در  شود.  بازنگری 
نفر بیکار نداریم، اما برخی فارغ التحصیل ها 
به  رفتن  و  هستند  اداری  کار  دنبال  فقط 
کارخانه و پوشیدن لباس کار و ایستادن در 
کنار کارگر یا کار در زمینه کشاورزی و معدن 
را کار نمی دانند. ما به فرهنگ سازی در این 
زمینه نیاز داریم. ما به فرهنگسازی در زمینه 
کار و تالش، انضباط اجتماعی و قانونمداری 
دانشگاه ،  زمینه ها،  این  در  که  نیازمندیم 
دبیرخانه  مثل  مسئول  سازمان های  حوزه ها، 

شورای انقالب فرهنگی مسئولیت دارند.
بسیار  مفهوم  عدالت  کرد:  تاکید  وی 
عقب  آن  از  جا  هر  که  است  گسترده ای 
مثال  کنیم. چند  باید جبران  داریم  ماندگی 
البته  و  فرمودند  رهبری  زمینه  این  در  هم 

مثال های دیگری هم وجود دارد.
و  علمی  مراکز  نگاه  کرد:  خاطرنشان  وی 
شهید  من  باشد.  مردمی  باید  فرهنگی، 
مطهری را در سال ۵4 برای اولین بار در یک 
کتابفروشی در قم دیدم و بعد از دیدار با وی 
با ایشان در مسیر تا منزل صحبت می کردم. 
آقای مفتح مسجد داشت و در آنجا با مردم 
میان  در  همواره  ما  بزرگان  بود.  ارتباط  در 
در  جز  انقالب  از  قبل  رهبری  بودند.  مردم 
ایام زندان و تبعید در مسجد سه نوبت نماز 
می خواندند و دانشجویان و طالب دور ایشان 
حلقه زده بودند. فرهنگسازان ما باید با مردم 
ارتباط داشته باشند تا مسائل جامعه را فهم 
کنند. من ۱۲ سال این وقت را داشتم تا در 
بین مردم باشم و نیاز آنها را درک کنم. در 
جمع مردم بودن برای من درس آموز است. 
بخاطر  می شود  اشتباه  دچار  که  هم  دشمن 
این است که فهمی از مسائل ندارد. اگر آنها 
۲۰ سال در افغانستان دستاوردی جز شکست 
و خونریزی نداشتند بخاطر این بود که مسائل 
را نتوانستند فهم کنند. در همین اغتشاشات 

هم دچار اشتباه محاسباتی شدند.

دارای  اخیر  اغتشاشات  اینکه  بیان  با  رئیسی 
ساحت های امنیتی، فرهنگی و اقتصادی بود، 
گفت: مسئوالن امنیتی در این زمینه تالش 
کردند و اکنون امنیت برقرار است و بیشتر هم 
تامین می شود، اما موضوع به ساحت فرهنگی 
و اقتصادی هم بر می گردد. مسئوالن فرهنگی 
باشند  داشته  بازنگاهی  را  خود  عملکرد  باید 
سلیمانی  شهید  دهند.  انجام  جهادی  کار  و 
گفتم  ایشان  به  آمد من  که  به مشهد  یکبار 
بعضی  اما  شدیم،  پیروز  نظامی  زمینه  در  ما 
داعش  هستند،  ما  مقابل  در  که  افرادی  از 
کار  به  ما  و  است  آلوده کرده  را  ذهنش شان 
فرهنگی نیاز داریم تا ذهن این مردم منطقه 
درست  گفتند  هم  ایشان  که  شود  اصالح 
فرهنگ  حوزه  در  مسئولیت  واقع  در  است. 

بسیار خطیر است.
انقالب  عالی  شورای  مصوبه  به  اشاره  با  وی 
فرهنگی درباره فعال شدن مراکز گفت وگو در 
سراسر کشور گفت: در این گفت وگوهاست که 
می توان سخن افراد را شنید. این گفت وگوها 

برای کشور و دولت مفید است.
مصوبات  کرد:  خاطرنشان  جمهور  رئیس 
فقط  نباید  فرهنگی  انقالب  عالی  شورای 
نفی  را  بودن  اقتضایی  من  باشد.  اقتضایی 
هم  بیینی  باید  مصوبات  این  اما  نمی کنم، 
کفایت  ابالغ  و  تصویب  صرف  زیرا  باشد، 
این  اجرای  و  سازی ها  تصمیم  در  نمی کند. 
استفاده  فرهیختگان  نظر  از  باید  سیاست ها 
شود. جهاد تبیین در این زمینه بسیار اهمیت 
دارد. زمانی آقای فلسفی به طلبه ها می گفت 
ببینید مخاطب چه ادراکی از گفته شما دارد 

و به صرف گفته خود تکیه نکنید.
رئیسی در پایان گفت: این دولت تنها دولتی 
است که سند تحول دارد و آن را در معرض 
نظر فرهیختگان و دانشمندان قرار داده است 
تا نظر خود را در این زمینه اعالم کنند، زیرا 
ما معتقدیم نقد و نظر آنها برای ما کارسازی 

خواهد بود.

نظام  مصلحت  تشخیص  مجمع  عضو 
در  اطالع رسانی  خطای  نام  به  از مشکلی 
گفت:  و  کرد  یاد  رسانه ها  و  نهادها  برخی 
خودزنی  اطالع رسانی ها  نوع  این  با  گاهی 

می کنیم.
محمدحسین صفار هرندی در موسسه قرآن 
پاسخ  ضمن  شهرری  االمیر  بیت  عترت  و 
درباره  نکاتی  بیان  به  حاضران  سواالت  به 
اغتشاشگران،  مجازات  اقتصادی،  وضعیت 
حجاب بانوان، محدودیت های ایجادشده در 
بانوان،  برخی  نشینی  بست  مجازی،  فضای 
عملکرد صدا و سیما، خطاهای اطالع رسانی 

و گشت ارشاد پرداخت.
صفار هرندی گفت: بعضی خطاها در اطالع 
اختالس  اعالم شد  دارد. مثال  رسانی وجود 
فوالد  پرونده  در  تومانی  میلیارد  هزار   ۹۲
که  حالی  در  است  داشته  وجود  مبارکه 
پیگیری کردیم و متوجه شدیم که تحقیق و 
تفحص مجلس این مطلب را اعالم کرده بود 
فوالد  مثال  است.  نبوده  کار  در  اختالسی  و 
مبارکه می توانسته سود بیشتری کسب کند 
یا ۵۵ هزار میلیارد تومان عدم النفع فروش 
اساس  بر  که  داشتیم  بورس  غیر  در  فوالد 
تا  بود  گرفته  کار صورت  این  دولت  مصوبه 
این  با  واقع  در  یابد.  کاهش  خودرو  قیمت 

گزارش، خودزنی کردیم.

گشت ارشاد موضوع نظام نیست
در  نظام  مصلحت  تشخیص  مجمع  عضو 
ایران  در  حجاب  مقایسه  سوالی،  به  پاسخ 
ندانست و گفت:  را صحیح  و سایر کشورها 
قضیه حجاب به معنای یک حکم شرعی و 
الهی در قرآن و روایات آمده و برای حکومتی 
که به دنبال پیاده کردن احکام الهی است، 

در دستور کارش قرار می گیرد.
وی افزود: در کشورهایی که بر اساس انسان 
نیز گفته  اداره می شود،  )اومانیسم(  گرایی 
می شود که خانم ها نباید چیزی روی سر 

مانند  واقع در کشورهایی  در  باشند.  داشته 
چون  است.  جرم  حجاب  داشتن  فرانسه 
حکومت آنان قائل به جدا بودن دین از حوزه 
نباید  افراد  گویند  لذا می  و  است  اجتماعی 
تظاهر دینی داشته باشند و چون حجاب از 
مظاهر دین است، آن را ممنوع کردند ولی 
مقدس  شرع  اساس  بر  قواعد  ما  کشور  در 
است و ما می گوییم طبق قانون افراد باید 

سلوک اجتماعی اینگونه داشته باشند.
این روزنامه نگار با اشاره به وضعیت کنونی 
بانوان در جامعه اضافه کرد: مومنین  برخی 
حق دارند بگویند خالف شرع اتفاق افتاده و 
انقالب برخی  از پیروزی  بیزار هستند. قبل 
خانم ها بدون حجاب به خیابان می آمدند و 
بعد از انقالب نیز این وضعیت ادامه داشت تا 
سال ۶۰ و زمانی که آیت اهلل بهشتی و ۷۲ 
این شهیدان  رسیدند. خون  به شهادت  تن 
اکسیری داشت تا بعضی ناپاکی ها را بشوید.

وی درباره بست نشینی برخی بانوان در جوار 
حرم حضرت عبدالعظیم یا در قم و مشهد و 
از  بسیاری  بسا  گفت: چه  ها  زیارتگاه  سایر 
رفتار،  در  و  افرادی که شل حجاب هستند 
آنان را بی بند و بار می دانیم، افراد معتقدی 
با بست  به حکومت  آوردن  آیا فشار  باشند. 
نشینی نتیجه ای خواهیم گرفت؟ البته نباید 
موضوع را رها کرد. مسئوالن کشور در حال 
انتخاب بهترین راهکار برای وضعیت کنونی 
هستند تا آثار منفی کمتری داشته باشد و 
عجله  نباید  مسیر  انتخاب  در  معتقدم  لذا 

نظام  مصلحت  تشخیص  مجمع  عضو  کرد. 
نیست.  نظام  موضوع  ارشاد،  گشت  افزود: 
چون وسیله ای بوده است و سردار اشتری 
می گفت فقط هشت دستگاه ون برای این 
انتظامی  نیروی  تا  بودند  گرفته  درنظر  کار 
فقط در صحنه حضور داشته باشد و از زمانی 
تشخیص دادند که گشت ارشاد وسیله خوبی 
دنیای  در  کند.  می  ایجاد  و جنجال  نیست 
دارد،  وجود  هم  مجازی  فضای  که  کنونی 
گشت ارشاد در دستور کار نیست و باید به 

دنبال تدابیر جدیدی بود.

بگوییم فاضالب مجازی نه فضای مجازی
صفار هرندی در پاسخ به سوالی درباره منشاء 
دست  نادرست  عملکرد  گفت:  ها  ناآرامی 
اندرکاران در دوره های مختلف زمینه ساز 
بوده و هر زمانی  نارضایتی های مردم  بروز 
دست  و  ببریم  بین  از  را  ها  زمینه  این  که 
دشمنانی را کوتاه کنیم که از طریق رسانه و 
فضای مجازی ذهن و دل جوانان را تسخیر 
کرده و به خیابان می فرستند، آن زمان می 
وی  یابد.  می  پایان  ها  نارآرامی  گفت  توان 
فضای  در  ساعت   ۱۶ جوانان  برخی  افزود: 
مجازی هستند که هشت ساعت آن به بازی 
هایی اختصاص دارد که به کشتن و بدترین 
افرادی  و چنین  دارد  اختصاص  ها  شکنجه 
وقتی به کف خیابان می آیند، همان صحنه 
لذا حالت  و  را مجسم می کنند  بازی  های 
توحش دارند و به هر چیزی می رسند، آن را 

نابود می کنند. رئیس شورای نظارت بر صدا 
و سیما ادامه داد: زمانی این ناآرامی ها تمام 
حداقل  به  دشمن  دسترسی  که  شود  می 
برسد و از طرف دیگر باید برای سامانه هایی 
مانند اینستاگرام که درآمد و کار عده ای در 
و  اصالح  راه  و  اندیشید  ای  چاره  است،  آن 
جبران را پیدا کنند. در بسیاری از کشورها 
مانند ترکیه اگر تخلفی از سوی سامانه ای 
می  سامانه  آن  نماینده  از  گیرد،  صورت 
خواهند تا اصالح کنند و در غیر این صورت 

دسترسی آن سامانه را حذف می کنند.
فاضالب  عنوان  به  مجازی  فضای  از  وی 
فضایی  چنین  در  گفت:  و  کرد  یاد  مجازی 
است که برخی افراد، آتش زدن پرچم کشور 
و تحقیر تیم ملی فوتبال را برای خود مقدس 
می دانند. مسئوالن کشور اعالم کرده اند که 
اگر سامانه های خارجی قصد فعالیت دارند، 
و  کشور  فرهنگ  و  مردم  اعتقادات  به  باید 
که  این  نه  باشند  داشته  التزام  ملت  منافع 
سلیمانی،  قاسم  حاج  مانند  شخصیتی  نام 
قهرمان ملی مردم را منکر بدانند و هر پیام 
و پستی که نام او در آن باشد را حذف کنند 

و دسترسی افراد را محدود کنند.
سیما  و  صدا  عملکرد  درباره  هرندی  صفار 
نظارت  شورای  در  خود  وظایف  به  اشاره  با 
شورای  با  آن  تفاوت  و  سیما  و  صدا  بر 
جنس  گفت:  سیما  و  صدا  سیاستگذاری 
نظارت ما مثل شورای نگهبان نیست. یعنی 
نظارت ما به این معناست که تمام برنامه ها 
از سوی این شورا ارزیابی و برای مدیر صدا و 
سیما ارسال می شود که در نهایت یا اصالح 
می شود یا به برنامه سازان و مسئوالن تذکر 
داده می شود و یا دالیل آن اعالم می شود.

وی افزود: یکی از دالیلی که مردم به سمت 
که  است  این  روند،  می  های خانگی  شبکه 
شلختگی هایی در آن وجود دارد ولی با این 
حال بهتر از آنتن هایی است که هیچ حد و 

حصری در رذالت ندارند.

عضو تشخیص مصلحت نظام :

گاهی خطای اطالع رسانی
 به خودزنی منجر می شود


