
حضور با بصیرت مردم 
دشمنان را ناکام گذاشت

رویای دشمن برای تسلط
 بر ایران محقق نمی شود 
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با بصیرت مردم در صحنه های  با اشاره به حضور  رئیس جمهور 
تا به دنیا اعالم کنند پای  انقالب گفت: مردم ما هستند  مختلف 
انقالب ایستاده ایم و دشمن را ناامید کرده و ناکام خواهیم گذاشت.

سید ابراهیم رئیسی رئیس جمهور کشورمان در آغاز دومین دور 
سفرهای استانی اولین سفر خود را از استان خراسان جنوبی آغاز 

کرد.حجت االسالم رئیسی صبح جمعه در جمع مردم ...

تسلط  رویای  گفت:  اسالمی  انقالب  پاسداران  سپاه  کل  فرمانده 
ذهن  در  اما  شود  نمی  محقق  هیچگاه  اسالمی  ایران  بر  دشمن 
به  را  خود  توان  همه  آن  به  رسیدن  برای  و  دارد  وجود  دشمن 
کار می گیرد. سردار سرلشکر پاسدار حسین سالمی روز پنجشنبه 
24 آذرماه در آیین بزرگداشت هفته پژوهش و فناوری در سالن 

همایش های پژوهشکده شهید محالتی قم گفت: دشمن با...
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جاده پاتاوه به دهدشت 
استانداردهای الزم برای 

بهره برداری را ندارد

راهکارهایی
 برای یادگیری بهتر

 و موفقیت در امتحانات

معاون د فتر آب و فاضالب محیط زیست کشور :

سد چم شیر 
مشکل زیست محیطی ندارد

با  معاون دفتر آب و فاضالب محیط زیست کشور 
تاکید بر اینکه سد چمشیر مشکل زیست محیطی 
سد  این  در  نمکی  سازه  وجود  کرد:  تاکید  ندارد، 
از  بازدید  حاشیه  در  فتحی  تورج  ندارد.  صحت 
با  خبرنگاران  جمع  در  شیر  چم  سد  اجرایی  روند 
اشاره به اینکه مجوز سد چشم شیر در سال 1387 
بر اساس گزارش های ارزیابی زیست محیطی صادر 
شد، اظهار داشت: در بازدید هایی که از سد و مسیر 
دریاچه به طول چند ده کیلومتر داشتیم هیچ گونه 
سازه و یا تشکیالت نمکی که موحب شوری آب در 
رودخانه باشد مشاهده نکردیم. فتحی با بیان اینکه 

همکاران ما در سازمان محیط زیست ...

را  اروپا  اتحادیه  تهران  جمعه  نماز  خطیب 
و  دانست  بشر  حقوق  ناقضان  سرفهرست 
درباره بیانیه مداخله جویانه شورای همکاری 
خلیج فارس تاکید کرد: رییس جمهور چین 
و سایر کشورها بدانند که ایران اسالمی برای 
ندارد و  با کسی شوخی  تمامیت ارضی خود 
و  گانه  سه  جزایر  حفظ  در  مسلح  نیروهای 

مرزهای کشور قاطعانه برخورد می کند.
آیت اهلل سید احمد خاتمی در خطبه های نماز 
تهران  آذرماه(   2۵( - سیاسی جمعه  عبادی 
به  اشاره  با  )ره(،   خمینی  امام  مصلی  در 
گذشته  هفته  گفت:  گانه  سه  جزایر  موضوع 
کوچک  تنب  بزرگ،  تنب  سه گانه  جزایر  در 
و ابوموسی حاضر شدم و از نزدیک دیدم که 
نیروهای مسلح ما برای حفظ امنیت مقتدرانه 
عمل می کنند به نحوی که چند ناو کوچک ما 
به ناو آمریکایی می گوید که جلوتر نباید بیاید 

که نشانه اقتدار است.
خطیب نماز جمعه تهران با بیان اینکه ایران 
اسالمی در حفظ تمامیت کشور مقتدر است،   
اندام نیروهای  اقتدار لرزه به  یادآور شد: این 
کشور،  مسلح  نیروهای  و  می اندازد  آمریکا 
است.  اسالمی  ایران  ابدی  و  الینفک  جزو 
عربستان  به  رییس جمهور چین  اخیرا  البته 
گاو  به  آن  این  از  پیش  ترامپ  که  جایی 
درباره  و  است  رفته  بود  کرده  تشبیه  شیرده 
بی  حرف  و  نادرست  موضع  گانه  سه  جزایر 
ادامه داد:  به تعبیر  ربطی را گفته است. وی 
رییس جمهور کشورمان،   مطالبه جدی ایران، 
جبران مواضع یاد شده از سوی رییس جمهور 
چین است و رییس جمهور چین یا هر کس 
دیگر باید بداند که ما در پاسداری از تمامیت 
ارضی خود با هیچکس شوخی نداریم و قاطع 
تهران  جمعه  نماز  خطیب  می کنیم.  برخورد 
متحد  ملل  سازمان  اخیر  قطعنامه  اشاره  با 
زن  مقام  کمیسیون  از  ایران  بر حذف  مبنی 
اظهار داشت: اوال این قطعنامه ضمانت اجرایی 
که  کرد  تقال  روز   4۰ آمریکا  طرفی  از  ندارد 
این قطعنامه به تصویب برسد و این هم یکی 
از پرونده های سیاه آمریکا است و راز نفرت...

و  نقل جاده ای کهگیلویه  مدیرکل راهداری و حمل و 
بویراحمد با تایید خطرناک بودن جاده پاتاوه به دهدشت 
گفت: این جاده هنوز فاقد استانداردهای الزم برای بهره 
برداری است و نکات و الزامات ایمنی در آن رعایت نشده 
تابلو عالئم به میزان  است. عابد محمدی اظهار داشت: 
کافی در آن وجود ندارد، روشنایی تونل ها اجرا نشده 
و یا ناقص و ضعیف اجرا شده است. وی افزود: جاهایی 
از این جاده فاقد خط کشی بوده و یا از بین رفته است 

و در برخی نقاط هم آسفالت الیه آخر انجام نگرفته ...

مدیر کل راهداری کهگیلویه و بویراحمد:
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رئیس سازمان مدیریت و برنامه ریزی استان 
عنوان کرد؛

جذب نکردن اعتبارات 
میلیاردی ۱۱ پروژه 

 در استان 

دامپزشکی استان در 
خصوص شیوع آنفلوانزای 

پرندگان هشدار داد

ایران برای تمامیت ارضی 
خود با کسی شوخی ندارد
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در مرکز کهگیلویه و بویراحمد  ؛

پساب های 
بیمارستانی در بشار
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رئیس سازمان بسیج اساتید کشور گفت: باید ابهامات و سئواالتی که در بین 
جوانان و دانشگاهیان و دانشجویان وجود دارد، پاسخ داده شود و در فضای 
آرام و منطقی با برگزاری کرسی های آزاداندیشی و جلسات نقد، مناظره و 
گفت و گوهای انتقادی و پاسخگویی به شبهات، ابهاماتی که خیلی از آنها 
با روایت حقایق اصالح شده و شبهه رفع  ساخته و پرداخته دشمن است 
دارد،  وجود  در کشور  که  هایی  کاستی  و  دیگر مشکالت  از سوی  و  شود 

رسیدگی شود.
محمدرضا مردانی  در مراسم تکریم و معارفه رئیس سازمان بسیج اساتید 
چندین  دهه  چهار  در  کرد:  اظهار  باهنر  شهید  دانشگاه  در  کرمان  استان 
با  بار  هر  ما  دشمنان  و  افتاده  راه  ایران  اسالمی  نظام  علیه  جهانی  جنگ 
تحمیلی  در هشت سال جنگ  و  اند  آمده  میدان  به  برگ جدیدی  و  ساز 
استکبار جهانی با همه توان برای سرنگونی نظام اسالمی به میدان آمدند 
و فوق مدرن ترین سالح های آن دوره که ممکن نبود ابرقدرت ها آنها را 
در اختیار کسی قرار بدهند، در اختیار صدام قرار دادند تا به طریقی بتواند 
ملت رزمنده و قهرمان ایران را که با دستان خالی و با سالح ایمان به میدان 

رفته بود، شکست بدهند.
ائتالف جهانی شکست  این  ما  رزمدگان  و  فداکاری شهیدان  با  افزود:  وی 
به  امروز  اسالمی  جمهوری  مسلح  نیروهای  و  گذشت  ها  سال  و  خورد 
پیشرفته ترین ابزار دفاعی مسلح شده و دیگر دشمن قدرت شکست دادن 

ایران را در عرصه جنگ سخت به طور کلی از دست داده است.
مردانی با بیان اینکه در چهار دهه گذشته و در سایه غفلت مسئوالن ما، علی 
رغم تاکیدات و تذکرات مقام معظم رهبری، جبهه های دیگری به روی ما 
باز شد، تصریح کرد: تهاجم فرهنگی، شبیخون فرهنگی، ناتوی فرهنگی و ... 

و دشمن با تمام ابزار جدید، به روز و با سرمایه گذاری بسیار سنگین که به 
نوعی اراده ملت و اقتدار دفاعی ایران را نشانه رفت و سال ها در سایه این 

غفلت و بی توجهی، روز به رو دشمن توانست پیشروی کند.
رئیس بسیج اساتید کشور بیان کرد: امروز دشمن با جنگ ترکیبی و تهاجم 
همه جانبه از حوزه فرهنگ، سیاست، سایبری، شناختی و تالش برای انزوای 
سیاسی، به میدان آوردن عوامل نفوذی و استفاده از ظرفیت های منطقه که 
بیشتر عوامل در فضای مجازی شکل گرفته و بخشی از آن در فضای حقیقی 
به میدان آمده، امیدوار است این بار کار نظام را تمام بکند و به صورت تمام 

عیار وارد میدان شده است.
از  بیش  این دوره  در  استکبار جهانی  براساس گزارشات،  ایکه  بیان  با  وی 
7 میلیارد دالر سرمایه گذاری برای رسیدن به اهداف شومش انجام داده، 
گفت: یکی از کانون های مهم هدف دشمن در این برهه که البته همواره 
کانون توجهات و طمع ورزی دشمن قرار داشته، دانشگاه بوده زیرا خاستگاه 
پیشرفت های علمی و فناوری کشور و دستاوردهای با ارزشی که امروزه با 
تکیه بر آنها به قدرت منطقه ای تبدیل شدیم، دانشگاه بوده و تولید شتابنده 
علمی، دستیابی به علوم نوین در نانو، پزشکی، فناری های نوظهور و پرتاب 
ماهواره از جمهوری اسالمی قدرتی ساخته که امروز در دنیا نمی توانند با 
زور و تکیه بر قدرت نظامی آن را شکست بدهند و جایگاه ۵3 علمی ایران 

در دوران قبل از انقالب به جایگاه 1۵ دنیا ارتقاء یافته است.
در  اوال  تواند  می  دانشگاه  در  سازی  حاشیه  با  دشمن  کرد:  اظهار  مردانی 
تولید علم و فعالیت علمی و آموزشی خلل ایجاد کرده و از سوی دیگر با 
ایجاد فاصله بین دانشگاه و نظام اهداف خود را پیاده بکند. طبیعی است 
ملت عزیز، اساتید و دانشجویان فهیم با توجه به آگاهی و شناختی که از 

توطئه های دشمن داشته و دارند این بار نیز میدان را برای دشمن خالی 
تندروی ها و  بداخالقی ها،  اگرچه شاهد حضور هیجانی و برخی  نکردند. 
فعالیت  در  آن  سابقه  که  بودیم  ها  دانشگاه  فضای  در  نادرستی  رفتارهای 
و  سازماندهی  نتیجه  آن  از  بخشی  اما  شود،  نمی  دیده  داشجویی  جنبش 
تولید  با  بتوانند  تا  بوده  خیابان  کف  و  دانشگاه  در  دشمنان  های  هدایت 
خشونت و ورود به فضای تند، خشن و تحریک نیروهای مدافع نظام، فضای 
تندی را ایجاد کرده و با کشته سازی، موضوع را عمیق تر بکنند که بحمداهلل 

این توطئه هم خنثی شد.
وی در ادامه سخنانش تصریح کرد: البته باید ابهامات و سئواالتی که در بین 
جوانان و دانشگاهیان و دانشجویان وجود دارد، پاسخ داده شود و در فضای 
آرام و منطقی با برگزاری کرسی های آزاداندیشی و جلسات نقد، مناظره و 
گفت و گوهای انتقادی و پاسخگویی به شبهات، ابهاماتی که خیلی از آنها 
با روایت حقایق اصالح شده و شبهه رفع  ساخته و پرداخته دشمن است 
دارد،  وجود  در کشور  که  هایی  کاستی  و  دیگر مشکالت  از سوی  و  شود 

رسیدگی شود.
و  مهم  های  کانون  از  یکی  کرد:  بیان  کشور  اساتید  بسیج  سازمان  رئیس 
موثری که می تواند در ارتقاء کارآمدی نظام حکمرانی کشور موثر باشد و 
مشکالت را حل بکند، دانشگاه است و در این راستا سازمان بسیج اساتید 

سه اولویت برای خود تعریف کرده است.
وی با اشاره به اولویت انسجام بخشی و تعالی سازمانی اظهار کرد: اساتید 
علم  نهاد  انسانی  های  سرمایه  از  بخشی  و  دانشگاه  پیکره  جزو  بسیجی 
محسوب می شوند و باید برای کمک به حل مشکالت کشور از این ظرفیت 
استفاده شود و به این منظور ابتدا باید به لحاظ سازمانی و گفتمانی آمادگی 

الزم را پیدا بکند.
مردانی افزود: یکی از انتظارات ما از مسئوالن دانشگاه ها این است به این 
تشکل فراگیر و انقالبی عنایت داشته و زمینه ایفای نقش را فراهم بکنند تا 
این مجموعه بالنده شده و آمادگی الزم برای حضور در صحنه های علمی 

و اجرائی را پیدا کند.
وی تصریح کرد: دانش افزایی و توانمندسازی اساتید بسیجی، بازنگری در 
ساختار سازمانی بسیج اساتید و ماموریت ها براساس سند اعتالی 1۰ ساله 
ابالغی و منویات مقام معظم رهبری از اولویت های مورد توجه در بسیج 

اساتید است.
رئیس بسیج اساتید کشور با بیان اینکه آموزش عالی کشور بعد از انقالب 
رشد قابل توجهی پیدا کرده و توسعه کمی و ارتقاء کیفی این نهاد علمی 
در کشور کم نظیر است، گفت: البته باید با توجه به شرایط حاضر و نیاز 
کشور و اینکه حوزه تعلیم و تربیت به عنوان دو بال حرکت بکند، بازنگری 
داشته باشیم و تحقق سند دانشگاه اسالمی و مطالبات رهبر معظم انقالب، 
این زمینه در  باید در دانشگاه مورد عنایت قرار بگیرد و بسیج اساتید در 
آموزش عالی آماده کمک است و اندیشکده حکمرانی آموزش عالی در این 

راستا تشکیل شده است.
را  کارآمدی حکمرانی کشور طرحی  ارتقاء  به  منظور کمک  به  افزود:  وی 
آماده و تفاهمنامه ای با مرکز استراتژیک ریاست جمهوری و مرکز پژوهش 
با قوه قضائیه و مجمع تشخیص  ایم و به زودی  های مجلس امضاء کرده 
مصلحت نظام و سایر نهادهای عمومی و انقالب روابط علمی و تحقیقاتی 

برای کمک به حل مسائل کشور برقرار می شود.
مردانی بیان کرد: در دانشگاه ها باید شاهد تشکیل گروه ها و حلقه های 
مسئله محور و کمک به پیدا کردن راه حل های مسائل باشیم و جبهه علمی 
فرهنگی را در استان ها در سطح شناسائی و مطالبه مسائل دنبال می کنیم.

 در این مراسم از خدمات دکتر اکبری فرد تجلیل و دکتر قاسم محمدی نژاد 
به عنوان رئیس بسیج اساتید استان کرمان معرفی شد.

توصیه امام جمعه اردبیل به نمایندگان: 

برای شایسته ساالری
 قانون وضع کنید

 نماینده ولی فقیه در استان و امام جمعه اردبیل از نمایندگان مجلس شورای 
اسالمی خواست در دفاع از شایسته ساالری و حریم تخصص قانونی تصویب 
کنند که بر اساس آن در همه رده های مدیریتی، افراد متخصص نصب شود.

آیت اهلل سید حسن عاملی در خطبه های این هفته نماز جمعه اردبیل در 
راستای بیان مطالبات مردمی در خطبه های نماز جمعه، از نمایندگان مجلس 
خواست در راستای دفاع از حقوق ملت و در مسیر دفاع از شایسته ساالری 
تمام رده های  بعد در  به  این  از  از حریم تخصص تصویب کنند که  و دفاع 
مدیریتی از وزارت تا پایین ترین سطح مدیریت باید فردی نصب شود که در 

آن ِسَمت تخصص دارد.
افراد  نصب  یادآورشد:  اردبیل  استان  عمومی  فرهنگ  شورای  رئیس 
غیرمتخصص به مسئولیت های حساس هم اهانت به تخصص است هم اهانت 
به دانش آموختگان آن رشته است، هم ضربه به پیشرفت کشور ، هم اضاعه 
باور و وثوق به نظام اسالمی است و گاهی ممکن است اعتماد جوانان تحصیل 

کرده را نسبت به دین و باورهای دینی ضایع کند.
امام جمعه اردبیل گفت: در روزگاری که سرعت تحوالت علمی به حد اعجاز 
رسیده نصب غیرمتخصص به یک پست حساس که او نه تخصص و سابقه ای 
در آن کار دارد به هیچ وجه قابل دفاع نیست گاهی می گویند مدیریت باالتر 
از تخصص است در حالی که جمع بین مدیریت و تخصص محال نیست و 
سخن آخر اینکه آیا شما نمی خواهید از نسل جدید برای آینده کادر سازی 
کنید؟این مطالبه معقول مردمی نمایندگان مجلس را در برابر یک امتحان 

بزرگ قرار می دهد.
اروپایی ها علیه شخصیت های  به تحریم های اخیر  اشاره  با  آیت اهلل عاملی 
و  یاس  و  روانی  جنگ  ایجاد  برای  آمریکا  و  اروپاییها  داشت:  اظهار  ایرانی 
ناامیدی در ایران قرار گذاشته اند که هر هفته یک کشور اروپایی نسبت به 
به خودتان زحمت  اعالن تحریم کنند! ما می گوییم  ایرانی  افراد  از  بعضی 

ندهید با این تناوب ملت ایران برای شما نه وام می دهد و نه باج !
امام جمعه اردبیل با ارائه تحلیلی از سبک مدیریتی آمریکایی ها و اروپایی ها 
گفت: آمریکا و هم پیمانان این کشور که خود را جامعه جهانی می نامند و 
هر  و  کرده اند  تعیین  دنیا  برای  نوین  نظم  دارند،  را  دنیا  بر  مدیریت  داعیه 
کشوری که با آن نظم همکاری نکند آن کشور را کشور عاصی، کشور سرکش 

و محور شرارت معرفی کرده و آن را در دنیا منفورترین می کنند.
نماینده ولی فقیه در استان اردبیل پمپاژ دروغ تسویل، دجل و قلب ماهیت 
را از مولفه های مدیریت اختاپوسی آنها بر دنیا ارزیابی کرد و گفت: شاخص 
درست  را  هایی  آژانس  آنها  است  “دروغ”  آنها  ای  رسانه  امپراطوری  بزرگ 
این آژانس ها در حجم  انبوه اخبار جعلی است  تولید  آنها  اند که کار  کرده 

گسترده ای سفارش می گیرند و ملت های دنیا را بمباران خبری می کنند.
ها  ماهواره  از  را  مخالف  های  کانال  راحتی  به  دولتها  این  کرد:  اضافه  وی 
حذف می کنند تا ملت ها کاماًل کانالیزه شوند و افکار عمومی دنیا به دست 
و  سازی  کشته   ، سازی  اهریمن  آمارسازی،  راحتی  به  شود  مهندسی  آنها 
سیاه نمایی های وحشتناک می کنند.آنها برای باطل که صورت خیلی کریهی 
دارد لباس حقیقت می پوشانند و حقیقت را در زیر آوار سنگین دروغ دفن 
می کنند فضا را آن چنان مسموم و واقعیت ها را چنان زیر و رو می کنند 
که یک ملت به راحتی علیه حساس ترین مصالح کالن و منافع ملی خود 

موضع می گیرد.

رئیس بسیج اساتید کشور:

باید در فضای منطقی به ابهامات جوانان 
پاسخ داد
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امام جمعه موقت یاسوج گفت:

جامعه پویا در سایه اهمیت به علم 
اندوزی محقق می شود

 امام جمعه موقت یاسوج گفت: جامعه ای که به دانش و 
کسب جایگاه علمی اهمیت می دهد زنده خواهد ماند و 

از بین رفتنی نیست.
حجت االسالم »سیروس حکمتی نیک« در خطبه های 
روز  یادآوری  ضمن  یاسوج  شهر  جمعه  نماز  هفته  این 
پژوهش، افزود: 2۵ آذر روز تحقیق و پژوهش و مناسبت 
مهمی است چرا که اسالم و مقام معظم رهبری بر اهمیت 

و توجه به این موضوع، تصریح و تاکید دارند.
وی اضافه کرد: کشوری که به رشد و توسعه علمی اهمیت 
دهد، در دل نظام های مستبد و استکبار جهانی، هضم 

نخواهد شد.
امام جمعه موقت یاسوج با اشاره به فرمایشات مقام معظم 
شد:  یادآور  دشمنان،  شناخت  اهمیت  بر  مبنی  رهبری 
و حاال  بوده  قبل  از  و  ندارد  تازگی  ما  با  آمریکا  دشمنی 

هم ادامه دارد.
وی تصریح کرد: دشمنان از پیشرفت و موفقیت دانشمندان 
ما خوشحال نخواهند شد، بلکه در تالش هستند کشور ما 

را در عرصه جهانی منزوی کنند
در  راهداران  راهداری گفت:  روز  تبریک  با  ادامه  در  وی 
و  هستند  مردم  به  رسانی  خدمات  حال  در  سال  طول 
بازگشایی راه ها به خصوص در فصل زمستان، زحمت آنها 
را دو چندان کرده و باید قدردان زحمت های آنان باشیم.

حکمتی نیک به 27 آذر سالروز شهادت شهید مفتح هم 
اشاره کرد و گفت: این شهید به وحدت دانشگاه و حوزه 
اصرار داشت و تبیین گر رابطه میان حوزه و دانشگاه بود.

انحراف خودرو در گچساران
 یک کشته و پنج زخمی بر جا گذاشت

یک  گفت:انحراف  بویراحمد  و  کهگیلویه  اورژانس  رئیس 
دستگاه خودروی سواری پژو4۰۵ در 2۰ کیلومتری محور 
گچساران -بهبهان )منطقه انجیر سیاه( یک کشته و پنج 

زخمی بر جاگذاشت.
جهانبخش وحدت نژاد روز جمعه در گفت و گو با خبرنگار 
ایرنا اظهار کرد: وقوع این سانحه رانندگی امروز صبح به 

مرکز پیام شهرستان گچساران اعالم شد.
انجام  از  پس  حادثه  مصدومان  داد:  ادامه  نژاد  وحدت 
شهید  بیمارستان  به  مداوا  برای  درمانی  اولیه  اقدامات 

رجایی گچساران منتقل شدند.
کیلومتر   14۰ از  کمتر  داشتن  با  بویراحمد  و  کهگیلویه 
از  یکی  و کوهستانی  توپوگرافی  و شرایط خاص  بزرگراه 

استان های خطرناک در زمینه سوانح رانندگی است.

آخرین جزئیات مسمومان مشروبات الکلی 
در یاسوج؛

 شمار افراد مسموم به ۸۵ نفر رسید
اساس  بر  یاسوج گفت:  امام سجاد)ع(  بیمارستان  رئیس 
نفر  الکل به 8۵  با  افراد مسموم شده  آخرین آمار تعداد 

رسید که متاسفانه تاکنون دو نفر جان باخته اند.
محمد طهماسبی اظهار داشت: متاسفانه در روزهای اخیر 
میزان مراجعه به بیمارستان امام سجاد یاسوج)ع( مرکز 
استان کهگیلویه و بویراحمد به دلیل مسمومیت الکلی  رو 

به افزایش است.
وی با اشاره به اینکه 8۵ بیمار مسمومیت الکلی پذیرش 
باال  افراد  این  مسمومیت  میزان  کرد:  عنوان  است،  شده 
از  ناشی  میر  و  مرگ  افزایش  شاهد  که  نحوی  به  بوده 

مصرف مشروبات الکلی دست ساز هستیم. 
دلیل  به  نفر  دو  تاکنون  اینکه  به  اشاره  با  طهماسبی 
مسمومیت الکلی فوت کرده و یک نفر نیز در بخش ای 
دیالیز  بیمار   66 کرد:  خاطرنشان  است،  بستری  یو  سی 
کرده که بعد از انجام مراحل درمان از بیمارستان ترخیص 

شده اند.
استان  مرکز  یاسوج  سجاد)ع(  امام  بیمارستان  رئیس 
به  شده  مسموم  بیمار   76 افزود:  بویراحمد  و  کهگیلویه 
نفر  آقا و 9  الکلی دست ساز  از مشروبات  دلیل استفاده 

خانم هستند.
و  کهگیلویه  پزشکی  علوم  دانشگاه  عمومی  روابط  مدیر 
به  اخیر  روز  چند  در  افراد  این  اینکه  بیان  با  بویراحمد 
آمار  این  افزود:متاسفانه  کرده اند،  مراجعه  بیمارستان 
مصرف  هرگونه  از  باید  مردم  که  است  افزایش  حال  در 

مشروبات الکلی جدا خودداری کنند.
ذلفقار دیودل ضمن هشدار اینکه مصرف مشروبات الکلی 
بسیار خطرناک است، توصیه کرد: در صورت مصرف اگر 
دچار عالئمی مانند سرگیجه، تاری دید، تهوع، استفراغ و 
قانونی، هر  بابت مسائل  نگرانی  بدون  نفس شدند  تنگی 
چه سریعتر جهت درمان به بیمارستان مراجعه کنند یا با 

شماره 11۵ تماس بگیرند.

مدیرکل راهداری و حمل و نقل جاده ای
 کهگیلویه و بویراحمد:

جاده پاتاوه به دهدشت استانداردهای 
الزم برای بهره برداری را ندارد

و  کهگیلویه  ای  جاده  نقل  و  حمل  و  راهداری  مدیرکل 
دهدشت  به  پاتاوه  جاده  بودن  خطرناک  تایید  با  بویراحمد 
بهره  برای  الزم  استانداردهای  فاقد  هنوز  جاده  این  گفت: 
نشده  رعایت  آن  در  ایمنی  الزامات  و  نکات  و  است  برداری 

است.
با  اختصاصی  گوی  و  گفت  در  پنجشنبه  روز  محمدی  عابد 
خبرنگار ایرنا اظهار داشت: تابلو عالئم به میزان کافی در آن 
وجود ندارد، روشنایی تونل ها اجرا نشده و یا ناقص و ضعیف 

اجرا شده است.
وی افزود: جاهایی از این جاده فاقد خط کشی بوده و یا از 
بین رفته است و در برخی نقاط هم آسفالت الیه آخر انجام 

نگرفته است.
و  کهگیلویه  ای  جاده  نقل  و  حمل  و  راهداری  مدیرکل 
این جاده وجود  در  زیادی  کرد: مشکالت  تصریح  بویراحمد 
آن  از  استفاده  حال  در  مردم  وضعیت  همین  با  ولی  دارد 

هستند و تلفاتی در پی داشته است.
محمدی عنوان کرد: تا زمانی که تحویل اداره کل راهداری و 
حمل و نقل جاده ای نشده است ما هیچ مسئولیتی در قبال 

این جاده نداریم.
وی ابراز داشت: شرط این اداره کل آن است که تمام مسائل 
ایمنی جاده پاتاوه به دهدشت رعایت شود، چنانچه به نتیجه 
رسیدیم که شرایط را دارد به ما تحویل داده می شود در غیر 
این صورت باید نواقص این جاده را برطرف کنند و سپس به 

راهداری تحویل دهند.
وجود  مسیر  این  در  تونل   13 حدود  کرد:  تصریح  محمدی 
دارد و گفتنی است استان دارای بیشترین تونل را در سطح 

کشور داراست.
معاون عمرانی استانداری کهگیلویه و بویراحمد اعالم کرده، 
با برنامه ریزی های انجام شده این طرح تا پایان سال 14۰1 

افتتاح رسمی خواهد شد.
پروژه بزرگ ملی پاتاوه به دهدشت به طول 136 کیلومتر که 
از مهمترین طرح های عمرانی استان است 97درصد پیشرفت 

فیزیکی دارد.
این طرح هم اکنون زیر بار ترافیکی رفته است و بهره برداری 

موقت شده و محل تردد مردم استان است.
4۰۰ میلیارد تومان از محل اعتبارات سفر رییس جمهور برای 
این طرح مصوب شده که تاکنون 1۵۰ میلیارد تومان از این 

میزان اختصاص و به این طرح تزریق شده است.
ملی  کارکرد  بر  به دهدشت عالوه  پاتاوه  احداث جاده  طرح 
آن، پنج بخش مهم و پرجمعیت استان شامل بخش کبگیان 
دنا، شهرستان مارگون، بخش های چاروسا و  در شهرستان 
دیشموک در کهگیلویه و بخشی از شهرستان لنده را از بن 

بست جاده ای و محرومیت خارج می کند.
جنوب  به  شمال  کریدور  عنوان  به  دهدشت  به  پاتاوه  جاده 
بویراحمد  و  کهگیلویه  عمرانی  های  طرح  مهمترین  از  یکی 
بشمار می رود . عملیات اجرایی این جاده ملی در سال 74 
آغاز و برای سهولت کار طرح به چهار قطعه تقسیم شد که 
طول قطعه های اول و سوم آن به ترتیب 28 و 26 کیلومتر و 
قطعه های دوم و چهارم آن نیز به ترتیب 18 و 63 کیلومتر 
است. 13 تونل به طول هشت هزار و 2۰۰ متر و تعداد 18 
دستگاه پل بزرگ باالی دهانه 16 متری در این جاده طراحی 

شده است.

دامپزشکی استان در خصوص شیوع 
آنفلوانزای پرندگان هشدار داد

مدیرکل دامپزشکی کهگیلویه و بویراحمد در خصوص شیوع 
آنفلوانزای پرندگان در استان هشدار داد و از مردم خواست 
دامپزشکی  ادارات  به  بیماری  این  در صورت مشاهده عالئم 
در  گفت:  رجایی  مختار  دهند.  اطالع  خود  سکونت  محل 
فصل سرما احتمال بروز و شیوع بیماری آنفلوانزای فوق حاد 
طیور وجود دارد و توصیه می شود مردم در شهر ، روستاها 
اهلی  پرندگان  ناگهانی  تلفات  با  اگر  تاالب های موجود  و در 
سکونت  محل  دامپزشکی  اداره  به  شدند  مواجه  وحشی  و 
خود اطالع رسانی کرده تا نمونه برداری از آن ها انجام شود. 
از  این استان مواردی  تا 96 در  افزود: در سال های 94  وی 
آنفلوانزای فوق حاد پرندگان مشاهده شد اگرچه پس از آن 

موردی از آنفلوانزای طیور در استان مشاهده نشده است.

امام  بیمارستان  فاضالب  پساب  موضوع 
به  تاکنون  گذشته  از  یاسوج  )ع(  سجاد 
اکنون  و  تبدیل شده  دار  دامنه  موضوعی 
نیز سوژه رسانه های استان شده است و 
سر  به  نسبت  زنی هایی  گمانه  و  شایعات 
به  بیمارستانی  فاضالب  پساب  شدن  ریز 
رودخانه بشار وجود دارد و تاکنون پاسخ 
زمینه  این  در  مسئوالن  سوی  از  شفافی 

ارائه نشده است.
 رودخانه بشار با عبور از مرکز شهر یاسوج 
رود  سر  ناحیه  دو  به  شهر  این  تقسیم  و 
را  نوازی  چشم  منظره  جنوبی  و  شمالی 
این  در  گردشگران  و  استان  مردم  برای 
این روزها  اما  بود  شهر زیبا بوجود آورده 
به دلیل دست درازی های انسان ها نفس 

هایش به شمارش افتاده است.
دست  و  مورد  بی  های  کاربری  تغییر 
و  شن  برداشت  حریم،  و  بستر  به  درازی 
ماسه از بستر این رودخانه و ورود پساب 
فاضالب  هم  روزها  این  و  ها  کارخانه 
بیمارستان امام سجاد یاسوج )ع( بخشی 
از بی مهری های روا داشته نسبت به این 

رودخانه هستند.

دست  پایین  در  بشار  پل  و  رودخانه 
بیمارستان امام سجاد )ع( قرار دارد و در 
دانشگاه  دانشجویی  بسیج  گذشته  هفته 
مطلبی  انتشار  با  یاسوج  پزشکی  علوم 
خواستار مشخص شدن شائبه ورود پساب 
این بیمارستان به رودخانه بشار از طریق 

دستگاه های متولی شده اند.
دانشجویی  بسیج  بیانیه  از  بخشی  در 
آمده  یاسوج  پزشکی  علوم  دانشگاه 
که  هاست  سال  “متاسفانه  که  است 
امام  بیمارستان  فاضالب  “تخلیه  موضوِع 
از  یکی  به  بشار”  رودخانه  به  سجاد)ع( 
استان  ابهامات اصلی مردمان  و  دغدغه ها 
این  دست  پایین  ساکنان  الخصوص  علی 

رودخانه تبدیل شده است.
در ادامه آن آمده است: با توجه به اهمیت 
دانشجویی  بسیج  موضوع،  حساسیت  و 
تایید  یاسوج بدون  دانشگاه علوم پزشکی 
و یا رد این شائبه ها از تمامی دستگاه ها 
دانشگاه  جمله  از  مرتبط  های  ارگان  و 
امام  بیمارستان  یاسوج،  پزشکی  علوم 
سجاد)ع(، سازمان محیط زیست، شرکت 
ها  دیگر دستگاه  و  استان  فاضالب  و  آب 

درخواست دارد که در اسرع وقت به این 
شائبه ها پاسخ دهند که اگر موضوع تخلیه 
بشار  رودخانه  به  بیمارستان  فاضالب 
و  تکذیب  را  شایعات  این  ندارد  صحت 

اطالع رسانی نمایند.
سازمان  از  شده  انجام  های  پیگیری  با 
بویراحمد،  و  کهگیلویه  زیست  محیط 
پساب  نتایج  آخرین  که  شد  مشخص 
بیمارستان امام سجاد )ع( یاسوج دال بر 

عدم آلودگی آن است.
رسانه  امور  و  عمومی  روابط  اداره  رئیس 
و  کهگیلویه  زیست  محیط  حفاظت 
شفاف  و  فساد  با  مبارزه  گفت:  بویراحمد 
قرار  سازمان  این  کار  سرلوحه  در  سازی 
پساب  حوزه  در  سازی  شفاف  و  دارد 
بیمارستان امام سجاد )ع( را وظیفه خود 

می داند.
به  زیست  محیط  افزود:  سینایی  هادی 
اهرم   2 با  حاکمیتی  دستگاه  یک  عنوان 
محیط  آزمایشگاه  اداره  شامل  نظارتی 
زیست و آزمایشگاه معتمد، بصورت دوره 

ای بر پساب بیمارستان نظارت دارد.
وی ابراز داشت: پساب های تولیدی نهایتا 

باید در جایی تخلیه شوند. پساب تولیدی 
به  آلودگی  رفع  از  پس  بیمارستان  این 
بیمارستان  اختصاصی  چاه  حلقه  چندین 
بصورت  گاهی  و  ریزد  می  جاده  کنار 
سرریز  و  چاه  شدن  پر  از  پس  مقطعی 
می  رودخانه  وارد  جاده  حاشیه  در  شدن 

شود.
سینایی افزود : از منظر بهداشت عمومی، 
در  پساب  حرکت  و  چاه  شدن  سرریز 
امتداد جاده بیمارستان مورد انتقاد است 
که مسئولین بیمارستان موظفند رفع ایراد 
اما آنچیزی که مهم تر بنظر می  نمایند، 
رسد ، آلوده بودن یا نبودن پساب قبل از 
ورد به چاه است که پارامترها و معیارهای 
بر  دال  آزمایشگاه  دو  هر  زیستی  محیط 

آلوده نبودن پساب است.
رئیس اداره روابط عمومی حفاظت محیط 
به  اشاره  با  بویراحمد  و  کهگیلویه  زیست 
محیط  قرمز  خط  مردم  سالمتی  اینکه 
سنوات  در   : کرد  تاکید  است،  زیست 
گذشته پساب این بیمارستان بعلت برخی 
از  پس  که  بود  آلوده  سیستمی  نواقصات 
آلودگی  رفع  عدم  و  دار  مدت  اخطاریه 
موضوع از طریق مراجع قضایی پیگیری و 
نهایتا منجر به محکومیت مسئولین وقت 
بیمارستان شد اما در حال حاضر آخرین 
نتایج این پساب دال بر عدم آلودگی است.

استان  دیدنی  جاهای  از  بشار  رودخانه 
از  و  است  بویراحمد  و  کهگیلویه 
رودخانه های جنوب شرقی بویراحمد علیا 
این  اصلی  سرچشمه  می گیرد.  سرچشمه 
رود نهرهای گنجگون تیز آب و تنگ سرخ 

است.
این رودخانه در مسیر خود از شهر یاسوج 
بشار  رود  ساحلی  پارک  و  می کند  عبور 
رودخانه  دارد.  قرار  آن  کنار  در  یاسوج 
بشار پس از عبور از شمال شرقی منطقه و 
پس از ورود به رودخانه خرسان، در پوزه 
بویراحمد  مناطق  شمال  از  دنا،  شمالی 
سفلی و طیبی گذشته، با نام بارز به رود 

کارون می پیوندد.

معاون عمرانی استاندار کهگیلویه و 
بویراحمد:

۱٠٠ میلیاردتومان اعتبار 
جاده چرام به یاسوج 

تخصیص یافت
و  کهگیلویه  استاندار  عمرانی  معاون 
میلیارد   1۰۰ تخصیص  از  بویراحمد 
ریاست  سفر  متمم  محل  از  اعتبار  تومان 
جمهوری به پروژه راه چرام_ یاسوج خبر 
با توجه  افزود:  داد. کیامرث حاجی زاده  
به پر تردد بودن محور چرام_ سرفاریاب_ 
از  باید  یاسوج  و  سپیدار  سادات_  باغچه 
تصریح  وی  کنیم.  داری  نگه  محور  این 
کرد: این محور بعنوان جاده دوم و پدافند 
است.  به دهدشت  پاتاوه  جاده  عامل  غیر 
معاون عمرانی استاندار از تخصیص 1۰۰ 
راه  پروژه های  برای  اعتبار  تومان  میلیارد 
با  گفت:  و  داد  خبر  استان  شهرسازی  و 
پیگیری های انجام شده از محل اعتبارات 
مبلغ  این  جمهوری  ریاست  سفر  متمم 
سرفاریاب،  چرام،  جاده  تعریض  برای 
باغچه سادات، سپیدار و یاسوج تخصیص 
مناقصه  برگزاری  مرحله  در  و  شد  داده 
نقاط  رفع  همچنین  زاده  حاجی  است. 
حادثه خیز جاده چرام_ یاسوج را ضروری 
دانست و گفت: حدود 1۰ میلیارد تومان 
به حوزه راه داری اختصاص داده شد که 
»تنگ  منطقه  خیز  حادثه  نقاط  و  پل ها 

پیرزال« برطرف شود.
حاجی زاده با اشاره به پیگیری تا اجرای 
جاده های  مورد  در  شده  داده  وعده های 
کرد:  نشان  خاطر  کهگیلویه،  شهرستان 
برای جاده »تاوه سفید« حدود 4 میلیارد 
و  »چاسخار«  منطقه  برای  و  اعتبار 
شده  گذاشته  خوبی  اعتبار  هم  »گره ای« 

است.
وی با بیان اینکه در »گره ای« طبق اتمام 

حجت با پیمانکار این جاده باید پیش از 
بارش های سنگین زیر آسفالت رفته باشد، 
 4 که  جاده  این  دوم  محور  کرد:  تاکید 
تأمین  عشایر،  اعتبارات  از  است  کیلومتر 

گرفته که بزودی به مناقصه می رود.
مسیر  برای  تخصیص  از  زاده  حاجی 
این  کرد:  اظهار  و  داد  خبر  »طسوج« 
تخصیص در کنار اعتبار تأمین شده استان 

برای پروژه است.

مدیر نظارت برطرحهای عمرانی مناطق 
نفت خیز شرکت ملی نفت ایران:

۱۵۸ پروژه عمرانی
 در کهگیلویه و بویراحمد

 در حال اجرا است
 مدیر نظارت بر طرحهای عمرانی مناطق 
نفت خیز شرکت ملی نفت ایران گفت: از 
187 پروژه اجرایی کهگیلویه و بویراحمد 

1۵8 پروژه در حال اجراست.
بابک دارابی افزود: 24 پروژه در این استان 
تاکنون تکمیل شده و 33۰ میلیارد تومان 
پروژه های مسئولیت اجتماعی نیز در حال 

اجراست.
از  اعتبار  میزان  این  اینکه  بیان  با  وی 
برای  کنون  تا   14۰۰ شهریورماه  ابتدای 
نظر  در  بویراحمد  و  کهگیلویه  استان 
میزان  این  از  گفت:  است،  شده  گرفته 
تاکنون 136 میلیارد تومان هزینه شده و 
در مجموع از محل این اعتبارات از ابتدای 
دولت سیزدهم تاکنون ۵3 میلیارد تومان 

اعتبار در این استان هزینه شده است.
مدیر نظارت بر طرح های عمرانی مناطق 
تصریح  ایران  نفت  ملی  شرکت  نفت خیز 
پروژه های  اعتبارات  عمده  بخش  کرد: 
مسئولیت اجتماعی مربوط به حوزه ورزش 
و جوانان با 14 پروژه در استان کهگیلویه 

و بویراحمد است.

رئیس سازمان مدیریت و برنامه 
ریزی استان عنوان کرد

جذب نکردن اعتبارات 
میلیاردی ۱۱ پروژه 
کهگیلویه و بویراحمد

رئیس سازمان مدیریت و برنامه ریزی 
استان کهگیلویه و بویراحمد از جذب 
پروژه   11 میلیاردی  اعتبارات  نکردن 

در این استان گزارشی ارائه کرد.
علی شهابی نسب در نشست مسئوالن 
ساالنه  گفت:  یاسوج  در  نفت  وزارت 
۵۰۰ هزار بشکه نفت از حوزه گچساران 
استان کهگیلویه و بویراحمد صادر می 
شود که تا یکی دو سال اخیر سهم این 
استان از اعتبارات مسئولین اجتماعی 
این  امسال  اما  بوده  نفت صفر  وزارت 
موضوع زنده شد که انتظار توجه ویژه 

به این استان داریم.
وی افزود: 11 پروژه از محل مسئولیت 
بر 46  بالغ  اعتباری  با  نفت  اجتماعی 
 11 تومان  میلیون   83۰ و  میلیارد 
وزارت  به  و  توافق   14۰1 ماه  خرداد 
نفت ابالغ شد اما تنها پنج میلیارد و 

۵۵۰ میلیون تومان گرفته شد.
برنامه  و  مدیریت  سازمان  رئیس 
بویراحمد  و  کهگیلویه  استان  ریزی 
سه  اعتبارات  از  کرد:  خاطرنشان 
مصالی  به  یافته  تخصیص  میلیاردی 
شهدای  تپه  میلیاردی  یک  باشت، 
باشت و چهار میلیاردی سالن  گمنام 
و  میلیارد  یک  تنها  باشت  فرهنگی 
3۰۰ میلیون تومان گرفته شد که این 
میزان هم مربوط به مصالی این شهر 

است.

همچنین  کرد:  تصریح  نسب  شهابی 
علمیه  حوزه  به  تومان  میلیارد  چهار 
گچساران تخصیص داده شده که یک 
تومان دریافت  میلیارد و 9۰۰میلیون 
مصالی  به  تومان  میلیارد  دو  شده، 
شهر لیکک تخصیص داده شد که 7۵۰ 
میلیون تومان گرفته شد و دو میلیارد 
و 8۰۰میلیون تومان به خوابگاه دانش 
که  یافت  تخصیص  گچساران  آموزی 

حتی یک ریال گرفته نشد.
تومان  میلیارد   1۰ اینکه  بیان  با  وی 
کمربندی  دوم  باند  به  نقد  اعتبار 
گچساران تخصیص داده شد که حتی 
داد:  ادامه  نشد،  گرفته  هم  ریال  یک 
 1۰ باشت  کمربندی  برای  همچنین 
یافت  تخصیص  اعتبار  تومان  میلیارد 

که یک ریال دریافت نشده است.
برنامه  و  مدیریت  سازمان  رئیس 
بویراحمد  و  کهگیلویه  استان  ریزی 
عنوان کرد: پنج میلیارد تومان اعتبار 
تخصیص  جیزون  به  لیکک  محور  به 
داده شد که تاکنون این میزان اعتبار 

دریافت نشد.
میزان  از  اینکه  بیان  با  نسب  شهابی 
های  خانه  اعتبار  تومان  میلیارد  سه 
دریافت  تومان  میلیارد  یک  بهداشت 
شد و اعتبار طرح های هادی روستایی 
تنها 6۰۰  که  بوده  تومان  میلیارد  دو 

میلیون تومان گرفته شده است.

در مرکز کهگیلویه و بویراحمد  ؛

پساب های بیمارستانی در بشار

با  کشور  زیست  محیط  فاضالب  و  آب  دفتر  معاون 
محیطی  زیست  مشکل  اینکه سد چمشیر  بر  تاکید 
سد  این  در  نمکی  سازه  وجود  کرد:  تاکید  ندارد، 

صحت ندارد.
سد  اجرایی  روند  از  بازدید  حاشیه  در  فتحی  تورج 
چم شیر در جمع خبرنگاران با اشاره به اینکه مجوز 
سد چشم شیر در سال 1387 بر اساس گزارش های 
اظهار داشت: در  ارزیابی زیست محیطی صادر شد، 
بازدید هایی که از سد و مسیر دریاچه به طول چند 
تشکیالت  یا  و  سازه  گونه  هیچ  داشتیم  کیلومتر  ده 
باشد  رودخانه  در  آب  شوری  موحب  که  نمکی 

مشاهده نکردیم.

در سازمان محیط  ما  اینکه همکاران  بیان  با  فتحی 
زیست پایش های الزم و مکرر را از این سد و حتی 
بازدید های  ادامه داد:  انجام می دهند،  رودخانه زهره 
و  شده  انجام  سد  این  از  برداری  نمونه  و  دوره ای 
شاخص های مهم شامل هدایت الکتریکی و یا میزان 
نمک های محلول در آب انجام شد، ولی ما هیچ اثری 

دال بر شور شدن و یا وجود نمک در آب را نداریم.
سد  شوری  با  رابطه  در  شده  مطرح  موضوعات  وی 
چم شیر گچساران را حاشیه ای عنوان کرد و یادآور 
نمی دانیم،  فنی  و  کارشناسی  را  موضوعات  این  شد: 
زیرا مطالعات و همه مواردی که ضرورت داشت انجام 

شده و یا در حال انجام است.
محیط  حفاظت  سازمان  فاضالب  و  آب  دفتر  معاون 
با  اینکه همه سد هایی که  به  اشاره  با  زیست کشور 
مشمول  می شوند  ساخته  متر   2۰ از  بیش  ارتفاع 
وقتی  افزود:  هستند،  محیطی  زیست  مطالعات 

زمین  همانند  موضوعاتی  می شود  انجام  مطالعاتی 
شناسی، ساختگاه و مجموعه دریاچه سد همه آن ها 
با این سد  مورد بررسی قرار می گیرند که در رابطه 
 ۵ گزارش  یک  تهیه  از  وی  است.  بوده  چنین  نیز 
زیست محیطی سد چم  ارزیابی  مطالعات  از  جلدی 
شیر خبر داد و اضافه کرد: در بخش زمین شناسی 
آن به صورت تفصیلی توضیحات الزم داده شده است 
که چه نوع سنگ هایی در محدوده این سد واقع شده 
که  نمکی  سازه  گونه  هیچ  می دهد  نشان  که  است 

باعث شوری آب این سد شود وجود ندارد.
نیز   بویراحمد  و  کهگیلویه  منطقه ای  آب  مدیرعامل 
زیست  گونه مشکل  اینکه سد چم شیر هیچ  بیان  با 
است  قرار گرفته  کامل  تایید  مورد  و  ندارد  محیطی 

گفت: تاییدیه آبگیری این سد داده شده است.
آرش مصلح در گفت وگو با خبرنگار تسنیم در یاسوج، 
سازمان  نماینده  اخیر  روزهای  در  داشت:  اظهار 

سد  احداث  محل  در  کشور  زیست  محیط  حفاظت 
و  دادند  آبگیری  تاییدیه  و  داشتند  حضور  چم شیر 
کامل تایید شد که هیچ گونه مشکل زیست محیطی 
اینکه سد چم شیر 93  به  اشاره  با  وی  ندارد.  وجود 
توجه  با  کرد:  عنوان  دارد،  فیزیکی  پیشرفت  درصد 
به برنامه زمان بندی تا پایان امسال عملیات آبگیری 
کشت  زیر  کرد:  ابراز  مصلح  می شود.  انجام  سد  این 
بردن اراضی پایین دست، تولید 482 گیگاوات انرژی 
افزایش  برای  مناسب  بستر  ایجاد  سال،  در  برقابی 
و  توسعه گردشگری، کنترل سیالب  و  آبزیان  تولید 
شوری آب رودخانه زهره از جمله اهداف احداث سد 

چمشیر است.
 سد چم شیر  از نوع بتنی غلتکی ) RCC ( است که 
مطالعه احداث سد ان در سال 73 از سوی سازمان 
آب منطقه ای فارس، بوشهر و کهگیلویه و بویراحمد 

صورت گرفت.

 “سد چم شیر” 
مشکل زیست محیطی ندارد

آگهی  فقدان سند مالکیت 
واقع در بخش 26 فارس  یاسوج

با شماره  زالی فرزند رستم  آقای زواره رستمی پور تل 
برگ  دو  تسلیم  با  بویراحمد  از  صادره   1 شناسنامه 
رسمی  اسناد  دفترخانه  طرف  از  شده  گواهی  استشهاد 
شماره ۵4 یاسوج و یکبرگ تقاضای کتبی مدعی است

طبق   ( اعیان  و  عرصه  ششدانگ  مالکیت  سند  که 
پالک  به  مربع  متر    439  /8۵ مساحت  به  سند( 
چاپی شماره  به  یاسوج  فارس   26 بخش   3۰3/66۰6

دفتر  ذیل   - مورخه   ۰۰ سال  ب  سری    28۰612  
الکترونیک 14۰12۰32۰۰۰1۰۰12۵8 به ثبت رسیده 
و سند مالکیت صادر گردیده و به علت جابجایی مفقود 
یک  تبصره  اصالحیه  طبق  مراتب  لذا  است.  گردیده 
قانون ثبت جهت اطالع  نامه  آیین  اصالحی ماده 12۰ 
عموم یک نوبت  آگهی می شودکه هر کس مدعی انجام 
معامله و یا وجود سند مالکیت فوق  الذکر نزد خود می 
باشد می تواند ظرف مدت 1۰ روز از تاریخ انتشار این 
آگهی اعتراض خود را ضمن ارایه اصل سند مالکیت  یا 
خالصه معامله به این اداره تسلیم نماید و چنانچه ظرف 
در  یا  و  نشود  واصل  اداره  این  به  اعتراضی  مقرر  مدت 
صورت اعتراض اصل سند مالکیت ارایه نگردد اداره ثبت 
المثنی سند مالکیت پالک مذکور را طبق مقررات صادر 

و به متقاضی تسلیم خواهد نمود.

تاریخ انتشار: 1401/09/26  
رئیس ثبت اسناد و امالک یاسوج

حسین فرخی
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متولد فروردین : 
می افتد  اتفاق  پیرامونتان  در  که  آنچه  به  نسبت  شما  که  مادامی 
بی خیال هستید، دل شما هم آنها را مهم نمی پندارد. زمانی که شما 
که  کنید  تمرکز  بزرگ  تصویر  یک  روی  حالی  در  که  دارید  تمایل 
می آیند.  وجود  به  مشکالتی  می کنید،  توجه  آن  جزئیات  به  بیشتر 
نکات مبهم در حال حل شدن هستند  زمانی که  پیشنهاد می شود 

نگرش مثبت خود را حفظ کنید. 
متولد اردیبهشت :

 اینکه امروز مراقب جیب خود باشید برای راحت بودن از بابت مسائل 
نیاز  شاید  گرفته اید.  پیش  در  را  درستی  راه  اما  نیست.  کافی  مالی 
داشته  بهتری  زندگی  اینکه  برای  آسانتری  روش  که  باشید  داشته 
باشید به کار ببرید و این مستلزم این است که ازخرج های اضافی و 

خریدهای لوکس خود صرف نظر کنید. نه اینکه اصاًل خرج نکنید. 
متولد خرداد : 

شما  و  است  شده  قوی  بسیار  شما  در  امروز  کردن  سفر  به  عالقه 
احساس می کنید که فقط باید بلند شده و از خانه خارج شوید. شاید 
شما واقعاً این کار را انجام دهید، اما از نظر جغرافیایی نباید زیاد از 
خانه تان دور شوید. شاید هنوز شما بخواهید که به جایی دور مسافرت 

کنید و از مسئولیتهایتان دور باشید. 
متولد تیر : 

ممکن است امروز برای لحظاتی زندگی به نظرتان شیرین و دوست 
اما  دارید  زیادی  مشکالت  و  مسائل  اینکه  وجود  بیاید،  با  داشتنی 
دوست ندارید که روزتان را برای فکر کردن به آنها هدر بدهید. باید 
کاری کنید تا جریان کارهایتان را کند و آرام کند اما احتماال اتفاقی 

می افتد که نمی توانید به هدف تان برسید.
متولد مرداد : 

شما معموال افکاری که در ذهنتان دارید را تجزیه و تحلیل نمی کنید، 
دردسرساز  باشد  مفید  اینکه  از  بیشتر  شما  هیجان  و  شور  حاال  اما 
است. امروز شاید فراموش کنید که چگونگی واکنش دیگران نسبت 

به ایده های مهمتان را در نظر بگیرید. 
متولد شهریور :

 امروز بهرام عصبانی در امتداد و هم ترازی عجیبی قرار گرفته است 
و شما می توانید تضادها و تناقض های سیاره بخت خود را حس کنید. 
معموال با وجود بهرام ادعا کردن و مدعی بودن کار سختی است، اما 
شما  نشانه  درحالیکه  است!  چرخیده  درجه   18۰ سیاره  این  امروز 
شک  به  اخیر  مشکالت  کردن  حل  برای  توانایی هایتان  مورد  در  را 
را  آنها  می توانید  چگونه  که  نیستید  مطمئن  هنوز  شما  انداخته اند، 

تفسیر کنید. 
متولد مهر : 

امروز شما هر کاری که می کنید حتی اگر به نظر خودتان کار درستی 
هم باشد، مدام به در بسته می خورید!! شما می توانید به راحتی در 
به  اعتماد  اما  کنید،  دیگر صحبت  چیز  هر  از  بیشتر  خودتان  مورد 
استوار  واقعیت  پایه  بر  دارید  باور  خودتان  که  اندازه  آن  به  نفستان 

نیست. 
متولد آبان :

 اگر یکی از اطرافیان شما در حال حاضر در حال تفریح کردن است 
تا  است  برای شما  یادآوری  یک  این  می گذارند،  را  اوقات خوشی  و 
در  شما  شاید  ببرید.  لذت  زندگی تان  از  می توانید  هم  شما  بفهمید 
عین حال که وظایفی که از شما انتظار می رود را انجام می دهید، الزم 

می دانید که زمانهای خالی تان را محدود کنید.
متولد آذر : 

حال که ونوس حساس دور زده و به هفتمین خانه تان یعنی خانه 
می شود.  تر  پیچیده  شما  دوستانه  روابط  برگشته،  یاران  و  دوستان 
تعادل برقرار کردن بین مسئولیت های جدیدتان و آروزی تان برای 
عشق ممکن است روابط بین شما و یک نفر دیگر را تیره و تار کند. 
اما امروز اعمال شما به اندازه صحبت هایتان کارساز نخواهد بود، برای 

اینکه کارهای شما پیام های نامفهومی برای دیگران به شمار می آید.
متولد دی : 

امروز دیگران از شما می خواهند که نقش راهنمای آنها را بازی کنید 
و شما هم دوست دارید تا جایی که می توانید به آنها کمک کنید. ماه 
در دهمین خانه شما به نیازهای جدید شما اشاره می کند و شما را 
فردی دلسوز می داند. کمک کردن به کسانی که با شما رابطه نزدیکی 
دارند کار قبل تحسینی است، اما انگیزه های شما می توانند کارهای 

خوبی که هم اکنون انجام می دهید را کم ارزش کنند.
متولد بهمن :

 شما امروز به خاطر اینکه بتوانید خودتان را برای فردا که ماه به نشانه 
تان باز می گردد آماده کنید، باید کارهای خیلی زیادی انجام دهید. 
اگرچه کار شما به راحتی روی غلطک می افتد، اما شاید در طول کار 

با موانع متعددی نیز روبرو شوید. 
متولد اسفند :

نداشته  ای  کننده  ناراحت  روز  که  کنید  دوری  وسوسه ها  از  امروز   
باشید ممکن است فقط  اگر زیادی ریسک پذیر  اینکه  برای  باشید! 
شخصی که خیلی دوستش دارید را از خودتان برنجانید. این مشکلی 
واقعی است که از میزان فعالیتهایتان می کاهد، برای اینکه ظاهرا همه 
چیزها برای شما مهم تر از این مشکل هستند و به نظر می رسد که 
شدت احساسی شما از رفتار های افراطی حمایت می کند. با این حال 

شما آرزو می کنید که ای کاش همه رازهایتان را فاش نکرده بودید!

3
فال روز 

غلط  باور  یک  به  اشاره  با  تغذیه  علوم  تخصصی  دکترای 
درباره تفاوت برنج کته و آبکش گفت: از نظر میزان انرژی 
و چاق کنندگی تفاوتی بین برنج کته و آبکش وجود ندارد.

سمیرا ربیعی، بیان این موضوع که سالمت برنج باید از دو 
قرار گیرد، گفت:  بررسی  مورد  بهداشتی  و  تغذیه ای  بعد 
 B برنج، بخش عمده ای از نیاز بدن به ویتامین های گروه
را تأمین می کند. این ویتامین ها که محلول در آب هستند 

بنابراین در هنگام آبکش کردن برنج از بین می روند.
برنج به صورت کته  این که پخت  به  با توجه  افزود:  وی 
باعث حفظ ویتامین های گروه ب آن می شود بنابراین از 
نظر حفظ ویتامین های گروه B مصرف کته بهتر از برنج 

آبکش است.
خصوص  در  غلط  باور  یک  وجود  به  ادامه  در  ربیعی 
گفت:  و  کرد  اشاره  آبکش  برنج  و  کته  چاق کنندگی 

بسیاری افراد تصور می کنند انرژی حاصل از کته در وزن 
مساوی از برنج آبکش بیشتر است.

وی، ذات برنج را نشاسته عنوان کرد و افزود: با توجه به 
این مطلب شستن زیادتر یا آبکش کردن برنج، تأثیری بر 
و  انرژی  میزان  نظر  از  بنابراین  ندارد.  آن  نشاسته  میزان 
وجود  آبکش  برنج  و  کته  برنج  بین  تفاوتی  چاق کنندگی 

ندارد.
این دکترای تخصصی علوم تغذیه آلودگی با فلزات سنگین 
را یکی از موارد آلودگی های محیطی برنج برشمرد و گفت: 
آلودگی آب و خاک و همچنین نزدیک بودن مزارع برنج 
این  تجمع  در  مربوطه  فاضالب های  و  صنعتی  مراکز  به 

آلودگی در برنج مؤثر هستند.
شایع  آلودگی های  از  یکی  را  آرسنیک  با  آلودگی  وی، 
در برنج عنوان کرد و افزود: آرسنیک یکی از سمی ترین 

عناصر جهان و به طور جدی کشنده است.
ربیعی یادآور شد که آرسنیک در اکثر مواد غذایی به مقدار 
بسیار اندک یافت می شود اما میزان آن در حدی نیست 

که تهدیدی برای سالمتی محسوب شود.
وی با اشاره به این که برنج بیش از هر ماده دیگری توانایی 

ذخیره آرسنیک را دارد خاطرنشان کرد که نگرانی بسیاری 
درخصوص آلودگی برنج با آرسنیک وجود دارد.

سمی  اثر  تغذیه،  علوم  دانشکده  استادیار  این  گفته  به 
درحالی  این  و  است  سیانور  برابر  هزار   1۰۰ آرسنیک 
است که آرسنیک و تمام ترکیبات آن، به عنوان آفت کش 

استفاده می شوند.
ربیعی مهمترین عوارض مسمومیت با آرسنیک را شامل 
به  جدی  آسیب  گوارشی،  سیستم  کارکرد  شدن  مختل 
مرگ  و  شوک  ایجاد  نهایت  در  و  پوست  سرطان  کبد، 

برشمرد.
به گفته این دکترای علوم تغذیه هرچند میزان آرسنیک 
ولی  است،  ایرانی  برنج های  از  بیش  وارداتی  برنج های  در 
فاقد  ایرانی  برنج های  که  نیست  معنا  این  به  این موضوع 

آرسنیک هستند.
برنج  و  باالترین  گیالن  استان  برنج  ایران  در  افزود:  وی 
خود  به  را  آرسنیک  میزان  پایین ترین  گلستان،  استان 

اختصاص داده است.
صورت  مطالعات  نتایج  براساس  تغذیه  دانشکده  استادیار 
گرفته گفت: در روش پخت برنج به صورت کته، آب در 

در  اما  نمی شود.  خارج  آن  آرسنیک  و  مانده  باقی  برنج 
پخت برنج به صورت آبکش، مقداری از آرسنیک آن خارج 
می شود. بنابراین از نظر بهداشتی، برنج آبکش سالم تر از 

برنج کته است.
نظر  از  که  این  به  اشاره  با  تغذیه  علوم  دکترای  این 
بهداشتی،  نظر  از  اما  است  مغذی تر  کته  برنج  تغذیه ای، 
دنبال  به  باید  است خاطرنشان کرد:  آبکش سالم تر  برنج 
 ،B روش پختی باشیم که ضمن حفظ ویتامین های گروه

میزان آرسنیک برنج نیز به حداقل ممکن برسد.
این متخصص تغذیه با اشاره به بهترین روش پخت برنج 
برنج  برای  بهترین روش پختی که  گفت: در حال حاضر 
پیشنهاد شده این است که به ازای هر پیمانه برنج خام، 
از به جوش  بعد  قابلمه ریخته شود.  چهار پیمانه آب در 
قابلمه ریخته  از قبل خیسانده شده، در  برنج  آمدن آب، 

شده و به مدت پنج دقیقه بجوشد.
وی افزود: سپس برنج آبکشی شود و آب آن دور ریخته 
شود. دوباره برنج داخل قابلمه ریخته شده و این بار، به 
ازای هر پیمانه برنج دو پیمانه آب به قابلمه اضافه شود و 

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

جدول کلمات متقاطع

گفت وگو
گفت وگوي »جوان« با سكينه مليحي خواهر جاويداالثر شهيد حبيب مليحي

مادرم خانه را تغيير نمي دهد 
به اميد بازگشت حبيبش

در ش�روع گفت و گو، دوست داريد 
زندگي برادر شهيدتان را از کجا آغاز 

کنيد؟
ما سه خواهر و چهار برادر بوديم. پدرم شغلش 
مسگري بود و در بازار كار مي كرد. ما در زنجان 
زندگي مي كرديم. كمي بعد كه پدر ورشكسته 
شد، خانواده راهي تهران شد و زندگي مان را 
در تهران آغاز كرديم. متأسفانه با آغاز جنگ 
تحميلي يعني در س��ال 1359 پدرم از دنيا 
رفت. ام��ا رزق حالل و س��بك زندگي ديني 
را از خودش براي ما ك��ه فرزندانش بوديم به 

يادگار گذاشت. 
بهترين ويژگي اخالق�ي برادرتان را 

چه مي دانيد؟
نمي دان��م از ش��اخصه هاي اخالق��ي برادرم 
چه چيزي برايتان بگويم. ان��گار آنها خدايي 
بودند. وقت��ي در مورد ش��هدا حرف مي زنيم 
مي گويند مگر مي ش��ود آدم��ي انقدر خوب 
باشد و من به عنوان خواهر شهيد مي خواهم 
بگويم بله مي ش��ود. برادرم انس��اني مهربان، 
با ايمان و مخلص و متواضع بود. قدر خانواده 
را مي دانس��ت و احترام خاصي ب��راي مادر و 

خانواده قائل بود. خيلي مؤدب 
بود. حبيب را م��ا فقط در خانه 
مي ش��ناختيم، ايش��ان وقتي 
از خانه خ��ارج مي ش��د ديگر 
نمي دانستيم چگونه است، بايد 
از دوستان و همرزمانش بيشتر 
پرس��يد. اما در نهايت انساني 
شايسته بود كه توانست عاقبتي 
چون ش��هادت را براي خودش 

رقم بزند. 
چطور ش�د که برادرتان 
راه�ي مي�دان جه�اد و 

مبارزه شد؟
همزمان با آغاز جنگ تحميلي حبيب چون 
ديگر جوانان انقالبي راهي جبهه شد. آن زمان 
حبيب محافظ بيت امام خمين��ي بود. همه 
احساس تكليف مي كردند و براي اداي دين به 
اسالم و انقالب و كشور به مبارزه با دشمنان 
مي رفتند. حبيب 19 سال داشت كه به جبهه 
رفت و 20 ساله بود كه مفقود االثر شد. سال 
1359 براي اولين بار ب��ود كه به جبهه رفت. 
آن زمان تازه پدر فوت كرده بود. برادرم قبل 
از فوت ايشان قصد رفتن كرده بود كه مادرم 
مانع شد و گفت سنت كم اس��ت. برادرم هم 
گفته بود كه جبهه كوچك و بزرگ ندارد. اگر 
همه بهانه اي بياورند كه كسي جبهه نمي رود. 
به هرحال كمي بعد از فوت پدرم، حبيب راهي 

جبهه شد. 
چه اتفاقي افتاد که پيك�ر برادرتان 

مفقود شد؟
ما تا س��ال گذش��ته، يعني تا قبل از آشنايي 
با همراه و همرزم برادرم اصاًل نمي دانس��تيم 
ايشان به ش��هادت رس��يده اند. سال گذشته 
يكي از همرزمان برادرم خانه پدري ام را پيدا 
كرد و ب��ه خانه ما آم��د و او از روزهاي حضور 
حبيب در جبهه خيلي برايم��ان روايت كرد. 
ايشان خودشان فرمانده گردان بودند. تعريف 

كردند كه ي��ك بار به حبيب پيش��نهاد داده 
ش��د تا معاونت گردان را به عه��ده بگيرد. اما 
نپذيرفت و به خاطر اينكه زير بار اين مسئوليت 
نرود يك هفته تمام در سرماي طاقت فرساي 
زمستان در بيرون س��نگر خوابيد. مي گفت 
اگر من مس��ئوليتي را بر عهده بگيرم بايد در 
پشت خط و در سنگر بنش��ينم. حبيب تك 
تيرانداز بود. م��ادرم از خوابي ك��ه ديده بود 
براي دوس��ت و همرزم حبي��ب تعريف كرد. 
مادرخواب ديده بود كه برادرم حبيب در باالي 
يك تپه ايستاده است وقتي به حبيب مي گويد 
كه پسرم بيا پايين چرا نمي آيي تو را ببينيم 
دلمان تنگ شده، پاسخ مي دهد: نه من جايم 
خوب است و اينجا هستم نگران من نباشيد. 
همرزمش خواب مادر را تأيي��د كرد و گفت: 
حبيب تك تيرانداز بود و هميشه باالي تپه. 
هر چه مي گفتيم بيا استراحت كن و بعد برو 
قبول نمي كرد. انگار گرسنه و تشنه نمي شد. 
خستگي در او اثر نداشت. همرزمش مي گفت 
او همچون همرزممان حاج احمد متوسليان 
بود. ايشان هم مفقوداالثر هستند. مي گفت 
اين دو عجيب بودند. دوس��تش مي گويد من 

هر چه دارم از ش��هيد دارم اگر چه سنش كم 
بود اما واقعاً به ما درس ايمان و اخالص و خوبي 
مي داد. بعد همرزمش از نحوه شهادت حبيب 
برايمان گفت: من ديدم كه حبيب باالي تپه 
است. ما پايين بوديم گفتم برويد حبيب تنها 
نباش��د. بچه ها در حال آماده شدن بودند كه 
ناگهان عراقي ها تپه را مي زنند. دوس��تانش 
به دنب��ال حبيب مي روند اما اث��ري از او پيدا 
نمي كنند. همرزمش هم همانجا پايش قطع 
شده و از هوش رفته بود و انگار جنازه برادرم 
به سمت عراقي ها پرتاب شده بود. تا امروز كه 
من براي شما صحبت مي كنم خبري از پيكر 

ايشان نداريم. 
از انتظار مادرانه و جدايي ناگهاني مادر 

از فرزندش برايمان بگوييد. 
ما تا سال گذشته چشم انتظار بوديم و هنوز 
مادر قبول نكرده كه حبيبش شهيد شده است. 
مادر من صبورتر از ما است. گاهي ما خواهر و 
برادرها كم مي آوريم پيش صبوري و استقامت 
مادر. ما معناي مفقوداالثر را نمي دانستيم و 
مي گفتيم يعني چي يا شهيد شده يا نشده، 
يا اسير است يا نه. حبيب معناي انتظار را به 
ما ياد داد. حبيب متولد 1341 بود و در سال 
1361 مفقوداالثر شد. مادرم خانه اش را تغيير 
نمي دهد به اميد بازگشت فرزند و دردانه اش. 

  صغري خيل فرهنگ
اين بار راوي اين س�طور خواهري اس�ت که ب�ه جاي م�ادر برايمان رواي�ت مي کند؛ 
روايت�ي از روزهاي خوب و ش�يرين کودک�ي تا انق�الب و جنگ و ش�هادت برادرش. 
روزهايي ک�ه ب�ا م�رورش دل خواهرانه بغض آل�ود مي ش�ود و نگاه خيس�ش دلمان 
را به درد م�ي آورد. آنچ�ه درپي مي آي�د روايتي اس�ت از حبي�ب مليحي ب�ه نقل از 
خواهرش س�كينه مليح�ي ک�ه از 33 س�ال بي نش�اني ب�رادر ش�هيدش مي گويد. 

با اينك�ه خانواده ش�ما از اهل تس�نن 
هس�تند ولي برادرت�ان در راه دفاع از 
حرم به شهادت رس�يدند. جو اعتقادي 
خانواده تان چگونه بود و دوران کودکي 
ش�ما و برادرتان در چه فضايي گذشت 
که امروز عمر مالزهي به عنوان يكي از 

شهيدان مدافع حرم شناخته مي شود؟
پدرم كارمن��د اداره راه و ترابري ب��ود. آن زمان 
نيكشهر يك شهر كوچك در حال گسترش بود 
و پدرم تازه از روستا به نيكشهر مي آيد. ما شش 
فرزند بوديم و عمر فرزند ارشد خانواده بود. عمر 
در دوران تحصي��ل درس هاي��ش خيلي خوب 
بود و پ��در و مادرم مي گويند هميش��ه معدلش 
باال بود. به دبيرستان كه مي رسد در 18 سالگي 
ازدواج مي كند. دوران دبيرس��تانش را به خوبي 
سپري مي كرد كه با مرگ دايي مان ضربه روحي 
بدي مي خ��ورد. فوت دايي م��ان در روحيه عمر 
تأثير خيلي بدي گذاش��ت و او ديگر نتوانس��ت 
درس هايش را مثل سابق بخواند. از نظر اعتقادي 
خانواده مان كاماًل س��نتي و پايبند به اعتقادات 
مذهبي هستند. عمر هم كامالً روي مسائل ديني 
تعصب داشت و روي نماز و روضه تعصب زيادي 
به خرج مي داد. گاهي براي نماز خواندن كل افراد 
خانواده را بسيج مي كرد. يادم هست انقدري كه 
عمر صبح ها براي نماز خواندمان تأكيد داش��ت 
پدرمان حساس��يت نداش��ت. عمر خيلي روي 
مسائل اعتقادي حس��اس بود. به همان اندازه اي 
كه در مسائل اعتقادي محكم بود در موارد ديگر 

زندگي شوخ طبعي هم داشت. 
ش�ما و برادران ديگرتان در نيكشهر به 

دنيا آمده ايد؟
بل��ه، همه مان در نيكش��هر ب��ه دني��ا آمده ايم. 
شهرستان مان از نظر ش��هيدپروري حرف اول را 
مي زند. كوچك ترين شهيد در كل كشور را داريم 
كه در 11 سالگي شهيد مي ش��ود. اولين شهيد 
بلوچ استان در هشت س��ال دفاع مقدس شهيد 
فتوحي درسيستان و بلوچستان از نيكشهر است. 
اولين شهيد اهل تسنن خارج از مرز ايران هم عمر 

مالزهي است. 
رابطه خودتان با شهيد چگونه بود؟ 

من و عمر خيلي با هم راحت بوديم. من با برادران 
ديگرم رابطه خيل��ي خوب��ي دارم ولي هروقت 
به مش��كلي برمي خوردم حتماً به عمر مراجعه 
مي كردم. عمر دلسوز و به فكر بود. بعد از شهادت 
داداشم به روستايي رفته بودم. اينجا سقف خانه ها 
از چوب تنه درخت خرما ساخته مي شود. يكي از 
ساكنان روستا كه پيرزني بود خانه اش را نشانم 
داد و  گف��ت يك روز عمر به اينج��ا آمده و گفته 
اين تنه ها خراب اس��ت، تنه هاي درخت را بخر 
تا من برايت عوض كنم. در طايفه هم هر كسي 
كار برق كشي و لوله كشي داشت آن را عمر انجام 
مي داد. قبل از اعزام به س��وريه كار برق كش��ي 

دانشگاه نيكشهر را گرفته بود. 
پ�س در کاره�اي فن�ي آدم فع�ال و 

بااستعدادي بود؟
هر وقت از روس��تا مي آمد ماش��ين پدرم را نگاه 
مي كرد و مي گفت كدام قس��مت ماشين خراب 
است و ماش��ين را تعمير مي كرد. پدرم مي گويد 
عمر واقع��اً در هر زمينه اي عصاي دس��تم بود و 

االن مانده ام چه كار كنم. برادرم واقعاً س��تاره اي 
بود كه االن نبودش در زندگي  همه مان احساس 

مي شود. 
شهيد فرزند هم داشتند؟

چهار فرزند داشت. سه دختر و يك پسر. پسرشان 
كالس ششم است. 

به نظرتان اهل تسنن چطور در بحث هاي 
دفاع مقدس و دفاع حرم انقدر پيش�رو 

هستند؟
عمر و ساير شهيدان اهل تسنن مسائلي را ديدند 
و درك كردند ت��ا به همنوعان، وطن و دينش��ان 
كمك كنند. قبل از اينكه برادرم به س��وريه اعزام 
شود ما كاًل از جنايات داعش و گروه هاي تكفيري، 
سلفي و وهابي به شدت بيزار بوديم و آن را محكوم 
مي كرديم چون اين گروه ه��ا فقط در حال خراب 
كردن وجهه اسالم هستند. داعشي ها به شكل اهل 
تسنن  ريش مي گذارند و باعث مي شود بقيه اهل 
تسنن كه ريش مي گذارند هم وجهه شان خراب 
شود. وهابيون مي خواهند وجهه دين را خراب كنند 
و به دين ضربه بزنند. بسياري از اهل تسنن مخالف 
عقايد سلفي و وهابي هستند و متأسفانه آنها با نام 
اهل تسنن جناياتشان را انجام مي دهند. داعشي كه 
واقعاً معلوم نيست از كجا آمده فتواهايي مي دهند 
كه از نظر شريعت ما قبول نيست. نمي دانم چطور 
عقل و وجدانشان اجازه مي دهد كه شاهد سربريدن 

و كشته شدن يك انسان باشند. 
در منطقه شما پيوند خوبي بين شيعه و 

سني برقرار است؟
اگر نظر دشمنان را بخواهيم بشنويم آنها طوري 
مي گويند كه انگار ش��يعه و س��ني صبح و شب 
به جان ه��م افتاده اند ولي اينج��ا پيوند خوب و 
محكمي بين شيعه و س��ني وجود دارد. شهر ما 
امن ترين شهر استان است. هيچ سني اي كشتار 
مسلمان ديگري را تأييد و حمايت نمي كند. اينجا 
شيعه و سني پشت هم هس��تند. هم شيعيان و 
هم اهل تس��نن همه مان ايراني هس��تيم و يك 
خدا را مي پرس��تيم و پيامبرمان مشترك است. 
اختالف نظر در هم��ه اديان وج��ود دارد و كاماًل 

طبيعي است. 
چه شد برادرتان تصميم گرفت به عنوان 

مدافع حرم عازم سوريه شود؟
عمر وقتي براي رفتن به سوريه ثبت نام كرد فكر 
نمي كردم كه تصميمش جدي و قاطعانه باشد. 
روز آخري ك��ه براي خداحافظي با م��ا آمده بود 
ديگر ما كامالً در جريان كارهايش قرار گرفتيم. ما 
هم به او كاماًل حق انتخاب داديم چون هركسي 
حق انتخاب زندگي خودش را دارد و مي تواند راه 
و مسير زندگي اش را پيدا كند. ما به انتخاب شهيد 
احترام گذاشتيم و مي دانستيم او به دركي رسيده 
كه چنين تصميمي را گرفته است. خدا كساني كه 
شهيد مي شوند را گلچين مي كند. كساني هستند 
كه درك و فهمشان از امثال من خيلي بيشتر است 
و مطمئناً عمر اين درك و شعور را براي انتخاب 
مسير زندگي اش داشت. برخي بعد از شهادت عمر 
حرف و حديث هايي زدن��د و مي گفتند مدافعان 
حرم براي پول يا س��اير مس��ائل مادي به جبهه 
مي روند. كس��اني مثل عمر كه عازم جبهه هاي 
نبرد مي ش��وند براي امنيت مان اين كار را انجام 
مي دهند. البته اين افراد مغرض از آن طرف آب 

آنتن مي گيرند و حرف هاي آنها را باور مي كنند. 
اگر كمي منطقي فكر كنند خودشان به اين نتيجه 
مي رسند اگر اين افراد نباشند و امنيت مرزهايمان 

را تأمين نكنند سنگ روي سنگ بند نمي شود. 
پدر و مادرتان و همسر شهيد چه نظري 

در رابطه با رفتن برادرتان داشتند؟
پدر و مادرم فقط دعاي خير مي كردند. روزي كه 
عمر رفت من ديگر توفيق پيدا نكردم صدايش را 
بشنوم. پدرم به خاطر بازنشستگي هميشه در خانه 
كنار مادرم است. هرگاه عمر به خانه زنگ مي زد با 
هردويشان صحبت مي كرد. بعد از تماس با خانه 
به همسرش زنگ مي زد. يكي ديگر از برادرانمان 
در همين ايام قصد ازدواج داشت و وقتي موضوع 
را به عمر گفتند، گفت صبر كنيد تا من از سوريه 
برگردم و اگر خدا بخواهد و س��الم باش��م با هم 
مراسم عروس��ي را برگزار مي كنيم كه متأسفانه 

اين اتفاق نيفتاد. 

شهيد از داليل رفتنشان گفته بودند؟
عمر خودش ب��ه داليلي رس��يده بود ك��ه زياد 
درباره اش با كسي صحبت نمي كرد. قبل از رفتن 
عمر، پدرمان س��كته كرده بود. يكي از برادرانم 
تهران بود و آنجا خدم��ت مي كرد و به عمر گفته 
بود كه حال بابا خوب نيس��ت و خانواده ات به تو 
نياز دارند. عمر كه در راه رفتن بود دو دل مي شود 
و مي خواهد كه برگ��ردد ولي دوب��اره نظرش را 
عوض مي كند و براي اينكه سر تصميمش بماند 
اولين نفر سوار هواپيما مي شود. حتي تا اين حد 
در رفتنش جدي بود و نمي خواس��ت موضوعي 
نظرش را عوض كند. قبل از عمليات نماز عش��ا 
را كه مي خوانند عمليات پي��ش مي آيد و عمر با 
يكي از دوستانش به نام ساالري سوار ماشين كه 
مي شوند ساالري مي گويد اول من شهيد مي شوم. 
دو س��اعت بعد از درگيري، اول س��االري شهيد 
مي شود كه بعد از گذش��ت يك هفته پيكرش را 
پيدا مي كنند. وقتي عمر خبردار مي شود نيروها 
در حال عقب نشيني هس��تند مي بيند ساالري 
نيست و مي ماند و س��راغش را مي گيرد. همانجا 
فرمانده اش تير مي خورد و ب��ه عمر مي گويد تو 
فرمانده اين دسته شو و تا كل نيروهايت را عقب 
نكشيده اي عقب نيا. عمر واقعاً از شهادت ساالري 
ناراحت بوده و اشك در چشم هايش حلقه زده و 
در سنگر خيلي عصباني مشغول مبارزه مي شود. 
يك بار كه بلند مي شود و مي نشيند همرزمانش 
مي بينند عمر ديگر نفس نمي كش��د. مي بينند 
كالهش پر از خون است. يك تير به چشم چپش 
خورده و از پشت گوش راستش بيرون آمده. همان 

جا به شهادت مي رسد. 
خانواده تان چند وق�ت پيش ديداري با 
رهبر انقالب داشتند. کمي از اين ديدار 

بگوييد؟
پدر و مادر و همسر ش��هيد با رهبر انقالب ديدار 
داش��ته اند. رهبر انقالب در اين ديدار بهش��ان 
دلداري مي دهند و به خاطر اينكه فرزندشان در 
اين راه شهيد شده تبريك مي گويند. بيشتر در 
رابطه با وحدت شيعه و سني صحبت مي كنند و 
مي گويند شيعه و سني با هم برابرند و در جنگي 
ش��هيد ش��ده اند كه بيرون از خاك ايران بوده و 
همين نشان مي دهد مردم سيستان و بلوچستان 
كاماًل با نظام هس��تند. اين دي��دار خيلي باعث 
دلگرمي مان ش��د. بعد از ش��هادت عمر روحيه 
خانواده مان خيلي خ��راب و دوري عمر برايمان 
س��خت بود. اولين نف��ري ك��ه از خانواده مان از 

شهادت عمر باخبر شد من بودم. پنج روز خبردار 
بودم و به هيچكس نگفتم. من شب ها پدر و مادرم 
را مي ديدم كه با هم خوش و بش مي كنند و من 
فقط در قلبم گريه مي كردم و نمي توانستم بهشان 
بگويم. فقط منتظر بودم پيكرش از سوريه به ايران 
بيايد و يك روز قبل از آنكه پيكرش نزديك شهر 
برسد به بقيه بگويم. اگر از يك هفته قبل گفته 
بودم تا رس��يدن پيكر عمر حوال و هوايشان به 
هم مي ريخت و اذيت مي شدند. آخرين شبي كه 
قرار بود پيكر عمر را بياورند مادرم نماز عشايش 
را خواند و من ديدم خيلي ناراحت است. آن شب 
چيزي نگفت ولي روز بع��دش گفت موقعي كه 
نماز مي خواندم ديدم عمر از جلويم رد ش��ده و 
لباس هايش پر از خون است. همان شبي كه عمر 
تير مي خورد پدرم خ��واب مي بيند عمر خونين 
بوده است. همان شب شهادت پدر و مادرم باخبر 
شده بودند. شهادت عمر به خودش هم الهام شده 
بود. سوريه كه بودند به دوستانش مي گفته من 
مي دانم كه ش��هيد مي ش��وم. بعضي مي گويند 
انس��ان علم غيب ندارد ولي م��ن مي گويم خدا 
اينها را واقعاً دوس��ت دارد و حتماً به اينها اعالم 
مي شود. ما فكر مي كنيم هر كسي كه اسم عمر 
دارد آدم متعصب و تندرويي مي شود و اين اسم 
در روحيه اش تأثير مي گذارد ولي من االن اسمم 
علي اس��ت و آن اعتقادات عمر را ندارم. جد اندر 
جدمان، مال و مولوي بودند. زماني كه ما مدرسه را 
تمام مي كرديم در تعطيالت تابستان پدرمان ما 
را براي مدرسه ديني و خواندن قرآن مي فرستاد. 

اين اعتقادات به ما ارث رسيده است. 
در پايان اگر خاطره اي از برادرتان داريد 

بگوييد؟
يك روز عمر را ديدم ك��ه در حياط قدم مي زند و 
معلوم بود چيزي در صورتش موج مي زند. حدس 
زدم كه چي��زي را قايم  ك��رده و در حال كلنجار 
رفتن با خودش است. فكر مي كنم مي خواست به 
خانواده چيزي بگويد و شايد مي ترسيده خانواده 
مخالفت كنند. قطعا هر پدر و مادري وقتي اولين 
بار خبر اعزام پسرشان را به سوريه بشنود شوكه 
مي شوند و ممكن است واكنش منفي نشان دهند. 
عمر كسي بود كه جواب نه را هيچگاه آره و آره را 
نه نمي كرد. در تصميماتش خيلي قاطع بود. عمر 
تصميمش را گرفته بود و خانواده هم فهميده بودند 
كه نمي توانند او را از تصميمش منصرف كنند. پدر 
و مادرم وقتي از تصميم قطعي عمر مطلع شدند 

فقط گفتند خدا پشت و پناهت باشد. 

برادر اولين شهيد مدافع حرم اهل سنت در گفت وگو با »جوان« از پيوند محكم شيعه و سني در سيستان و بلوچستان مي گويد

دفاعازحرمرادفاعازاسالمميدانست

عم�ر و س�اير ش�هيدان اهل تس�نن 
مس�ائلي را ديدن�د و درك کردن�د تا 
به همنوع�ان، وطن و دينش�ان کمک 
کنند. قبل از اينكه برادرم به س�وريه 
اعزام ش�ود ما کاًل از جناي�ات داعش 
و گروه هاي تكفيري، س�لفي و وهابي 
به ش�دت بيزار بوديم و آن را محكوم 
مي کردي�م چون اين گروه ه�ا فقط در 
حال خراب کردن وجهه اسالم هستند

  احمد محمدتبريزي
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تاکید فرمانده انتظامی کل کشور
 بر لزوم کاهش تصادفات جاده ای

فرمانده انتظامی کل کشور با تقدیر از حمایت های رییس 
جمهوری از پلیس در راستای کاهش تصادفات جاده ای 
گفت: باید با حمایت دولت سیزدهم که اراده برای حل 

این مشکل دارند، تصادفات را کاهش دهیم.
پلیس  زمستانی  طرح  مراسم  در  اشتری  حسین  سردار 
که  داریم  درخواست  جمهور  رییس  از  گفت:  راهور 
حمایت های الزم از پلیس ادامه داشته باشد تا دستگاه ها 
با یک نقشه راه دقیق زمینه ساز کاهش تصادفات نسبت 

به سال های گذشته باشند.
وی افزود: سال گذشته 14 درصد افزایش سفر داشتیم 
که باید با تالش شبانه روزی و استفاده از همه ظرفیت ها 
بتوانیم میزان تصادفات جاده ای را تا حد مطلوب کاهش 

دهیم.
راهور  پلیس  زمستانی  طرح  اجرای  به  اشاره  با  اشتری 
از روز چهارشنبه 23 آذر به همت  این طرح که  گفت: 
پلیس راهور و سایر دستگاه ها آغاز شد و تا 2۰ اسفند 
سال جاری ادامه دارد، باعث کاهش جانباختگان خواهد 
ویژه  به  و  مردم  به  ما  خدمت  بهترین  امروز  زیرا  شد 
به  جاده ای  تلفات  و  تصادفات  که  است  این  مسافران 
حداقل ممکن برسد و این تاکید و خواست مقام معظم 

رهبری است.
فرمانده انتظامی کل کشور درباره عوامل تاثیر گذار در 
جمله  از  زیادی  عوامل  اظهارداشت:  جاده ای  تصادفات 
راهنمایی  و عالیم  زیر ساخت ها  نقلیه،  مدیریت وسایل 
و رانندگی نقش دارند و باید با حمایت دولت سیزدهم 
که اراده برای حل این مشکل دارند، تصادفات را کاهش 

دهیم.
بارش های  با  همراه  زمستان سرد  اینکه  بیان  با  اشتری 
احتمال  که  نقاطی  از  باید  افزود:  است،  پیش  در  زیاد 
ضروری  همچنین  کنیم  مراقبت  بیشتر  دارد،  تصادفات 
است از هوشمندسازی و تجهیزات روز استفاده کنیم که 
البته در سال های گذشته پلیس به هوشمندسازی توجه 
کرده و امیدواریم بتوانیم در سال های آینده با استفاده از 
تجهیزات روز، هوشمندسازی، همکاری مردم و رسانه ها 
از ظرفیت های داخل کشور استفاده کنیم تا تصادفات و 

سوانح رانندگی را کاهش دهیم.

قاتل بازمانده از تحصیل بود
 قتل در خارج از مدرسه رخ داد

رئیس آموزش و پرورش بابل با اشاره به اینکه مشاجره 
دو نوجوان باعث درگیری فیزیکی می شود، گفت: قاتل 
تحصیل  از  بازمانده  و  کرد  تحصیل  ترک  پیش  سال   7
در  خودرو  مکانیکی های  از  یکی  در  و  می شد  محسوب 
بابل مشغول به کار بود.مهدی اسدی امیری در گفت وگو 
با ایسنا در تشریح قتل یونا خاکزاد دانش اموز بابلی در 
در  پسر  دانش آموز  مقتول  کرد:  اظهار  روزهای گذشته، 
مدرسه معتمدی مقطع متوسطه اول، پایه نهم مشغول 
به تحصیل بود که بعد از پایان زمان مدرسه در نزدیکی 
حیدرکال  میدان  نزدیک  کوچه ای  در  سکونتش  محل 
بابل با یکی از شاگران مکانیکی مشاجره می کند. رئیس 
دو  مشاجره  اینکه  به  اشاره  با  بابل  پرورش  و  آموزش 
با  قاتل  گفت:  می شود،  فیزیکی  درگیری  باعث  نوجوان 
به  رسیدن  تا  مقتول  کتف  به  چاقو  ضربه  کردن  وارد 

بیمارستان در دم جان باخت.
کرد  تحصیل  ترک  پیش  سال   7 قاتل  افزود:  اسدی 
از  یکی  در  و  می شد  محسوب  تحصیل  از  بازمانده  و 

مکانیکی های خودرو در بابل مشغول به کار بود.

خبر
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بخش پایانی؛
برای  را  توان شما  زیر  توصیه  های  و  نکات  کارگیری  به 

یادگیری بهتر و موفقیت در امتحانات افزایش می دهد:
 -در زمان کار یا مطالعه غذا نخورید و برای این کار زمان 
خاصی را در نظر بگیرید تا با آرامش بیشتری غذا بخورید.

غذاهای  که  می دهد  نشان  دانشمندان  بررسی های   -  2
نشاسته ای مانند ماکارونی، برنج و نان به دلیل تأثیر در 

بهبود کیفیت خواب، در شب امتحان مفید هستند.
3 - صبح روز امتحان بهتر است به منظور افزایش کارایی 
مانند  فیبر  از  یا سرشار  پروتئین  از  مواد سرشار  از  مغز، 
تخم  مرغ، نان سنگک یا بربری با عسل یا پنیر استفاده 

شود.
اضطراب  که  دانش آموزانی  به  تغذیه  کارشناسان   -  4
زیادی دارند و نمی توانند صبحانه مفصلی بخورند، توصیه 

می کنند از موز و مقداری کشمش استفاده کنند.
زیاد،  اضطراب  دلیل  به  دانش آموزان  از  بعضی   -  ۵
امتحانات خود را خراب می کنند، بنابراین بهتر است برای 
مقابله با این اضطراب از غذاهای مناسب استفاده کنند. 
بعضی از سبزی ها از قبیل ریحان، نعنا، کاهو و سیب در 

کاهش اضطراب بسیار مفید هستند.
6 - خوردن نان و پنیر و گردو یا یک ظرف عدسی در 
روز امتحان کمک می کند تا در طول امتحان آرام باشید. 
همچنین خوردن عسل و نوشیدنی های حاوی عسل در 

کاهش اضطراب بسیار موثر است.
7 - خوردن جگر، گوشت و ماهی، کمک زیادی در کاهش 
اضطراب می کند، زیرا کم  خونی نیز یکی از دالیل کاهش 

یادگیری و تمرکز است
8 - در ساعات مطالعه از خوردن ماست ترش و دوغ ترش 
بپرهیزید و خوردن روزانه شیر و همچنین ماست شیرین 

را فراموش نکنید
باشید  بیشتر مواظب سالمت خود  امتحان،  ایام  9 - در 
مسمومیت های  گرمازدگی،  سرماخوردگی،  معرض  در  تا 
در  غذا  خوردن  از  و  نگیرید  قرار  هاضمه  سوء  و  غذایی 
بیرون از خانه جدا خودداری کنید. غذا را خوب بجوید و 

به آرامی میل کنید.
اما دقت داشته  بیاشامید،  روز آب کافی  1۰ - در طول 
باشید که آشامیدن آب و نوشیدنی های دیگر در وسط غذا 

سبب اختالل در هضم و ایجاد نفخ می شود.
خودداری  تنقالت  و  شیرینی جات  زیاد  مصرف  از   -  11

کنید. این خوراکی  ها ممکن است در نگاه اول انرژی زا به 
نظر برسند، اما باید توجه داشت که این قابلیت در آنها 
خستگی  احساس  مدتی  از  پس  و  است  دوام  کم  بسیار 

بیشتری به شما دست خواهد داد.
خواندن  درس  و  مطالعه  عموم،  تصور  خالف  بر   -  12
بنابراین استفاده  افزایش نمی دهد،  انرژی را  نیاز بدن   به 
بیش از حد از مواد غذایی شیرین و چرب در طول دوران 
امتحان، نه تنها مفید نیست، بلکه سبب چاقی   می  شود.

کمی  را  شام  و  ناهار  است،  اصلی  غذای  صبحانه   -  13
مختصرتر بخورید، اما صبحانه را کامل میل کنید.

1۵ - مصرف روزانه یک لیوان شیر،   برای ایجاد آرامش در 
طول دوران امتحان موثر است.

16 - خوردن آجیل از قبیل بادام، کشمش، فندق، گردو 
و نخودچی که سرشار از منیزیم است، به یادگیری کمک 
یادگیری  کاهش  علل  از  یکی  آن  کمبود  زیرا  می کند، 

است.
17 - از خوردن قهوه و چای پُررنگ، خودداری کنید، ولی 

چای کم  رنگ مفید است.
18 - ایجاد فضای خانوادگی شاد و مفرح ، مخصوصا در 

این ایام کرونایی الزم و ضروری است.
19 - اخبار کرونا را فقط در زمان های مشخص و محدود، 

حتی االمکان بدون حضور دانش آموز پیگیری نمایید.
2۰ – تأمین ویتامین های تقویت کننده سیستم ایمنی 

بدن از طریق برنامه غذایی مناسب. 
انواع روش های مطالعه :

الف - روش پس ختام 
روش های  معروفترین  و  مهم ترین  از  یکی  روش  این 
بهسازی حافظه است. نام این روش همانند نام انگلیسی 
آن  مرحله  شش  اول  حروف  از  .متشکل   )PQ4R( آن 

است
1 - مراحل پیش خوانی

در این مرحله کتاب یا مطلب بصورت یک مطالعه اجمالی 
این مرحله  موارد  از جمله  مقدماتی مطالعه می شود.  و 
توجه  فصل،  سطحی  خواندن   ، فصل ها  عنوان  خواندن 
به تصاویر، بخش های اصلی و فرعی و خالصه دید کلی 
نسبت به کتاب و ارتباط دادن بخش های مختلف کتاب 

با یکدیگر است.
 2 - مرحله سؤال کردن

پس از مطالعه اجمالی موضوعات و نکات اصلی، به طرح 

سؤال در مورد آنها بپردازید. این کار باعث افزایش دقت و 
تمرکز فکر و سرعت و سهولت یادگیری می گردد.

۳ - مرحله خواندن
کتاب  مطالب  کامل  و  دقیق  خواندن  به  مرحله  این  در 
و  و جزئیات مطالب  کلیات  فهمیدن  پرداخته، که هدف 
مرحله  در  است.  قبل  مرحله  سؤاالت  به  پاسخگویی  نیز 
خواندن برای فهم بهتر مطالب می توان از کارهایی مثل 
یادداشت برداری ، عالمت گذاری و خالصه نویسی بهره 

جست.
 4 - مرحله تفکر

در این مرحله هنگام خواندن، ساختن سؤال ها ، و ایجاد 
ارتباط بین دانسته های خود، درباره مطلب فکر کنید. در 
است.  معنایی  بسط  همان  اصل  مهم ترین  نیز  مورد  این 
نیز  پنجم و ششم  مراحل  در  است  معنایی ممکن  بسط 
نقشی  کردن  مرور  و  گفتنی  حفظ  از  مراحل  در  یعنی 

داشته باشد.
 ۵ - مرحله از حفظ گفتنی

در این مرحله باید بدون مراجعه به کتاب و از حفظ به 
دیگر  بار  و  شود  پرداخته  شده  خوانده  مطالب  یادآوری 
پاسخ دهد. در  بود  فرد طرح کرده  به سؤاالتی که خود 
باید مطالب آموخته شده را در قالب کلمات برای  اینجا 
خود بیان کرده، در غیر اینصورت الزم است که مجددا به 
خواندن مطالبی که آموخته نشده پرداخته شود. مرحله 
از حفظ گفتنی در پایان هر بخش انجام می گیرد و وقتی 
بخش های یک فصل به اتمام رسید به مرحله بعد ، یعنی 

مرور کردن یا آزمون وارد می شویم.
 6 - مرحله مرور کردن

پایان هر  نیز می باشد، در  این مرحله، که مرحله آزمون 
اصلی  مرور موضوعات  به  اینجا  در  انجام می گیرد.  فصل 
یکدیگر  به  مختلف  مفاهیم  ارتباط  نیز  و  مهم  نکات  و 
پرداخته و در صورت برخورد با موضوعات مورد اشکال به 
متن اصلی یا مرجع مراجعه شود. یکی از راه های کمک به 
این مرحله پاسخگویی به سؤاالت و تمرینات پایان فصل 
اضطراب  از  مقداری  می تواند  مرحله  این  اجرای   : است 

امتحان را کاهش دهد.  
ب - روش دقیق خوانی

این است که مطالب کامل و دقیق  این مرحله  از  هدف 
درک شده و به صورتی سازمان یافته و منظم در حافظه 
نگهداری شود. برخی از فنون موجود که می تواند به روش 

دقیق خوانی کمک کند عبارتند از:
1 - تکنیک خالصه برداری

متن  کلیدی  موضوعات  و  مفاهیم  عبارت،  نوشتن  به 
با نگاه کردن و  پرداخته، به طوری که در مرور مطالب، 
یادآوری  خواندن خالصه ها، همه مطالب خوانده شده را 
کند. یک روش بسیار مطلوب این است که از خالصه ها 

نیز دوباره خالصه برداری شود.
2 - تکنیک سازماندهی مطالب

و  یادگیری  سرعت  و  درک  افزایش  باعث  تکنیک  این 
برای  می شود.  شده  آموخته  مطالب  بازیابی  در  سهولت 
اصلی  متن  از  بخش  سه  استخراج   ، مطالب  سازماندهی 

مورد مطالعه الزم است که عبارتند از:
 - موضوع اصلی: موضوعی که تمامی مطالب را در بر 

می گیرد و بقیه مطالب حول و حوش آن می چرخد. 
مهم  و  اصلی  اندیشه های  و  خطوط   : اصلی  نکات   - 
از  و  می سازند  را  اصلی  موضوع  مجموع  در  که  هستند 

صراحت بیشتری برخوردار هستند.
-  نکات جزئی: اطالعات جزئی تر هستند که به صورت 
واقعی مطرح  اطالعات  تصویر  و  نمونه ها، عکس   ، مثالها 

می گردند.

راهکارهایی برای یادگیری بهتر و موفقیت در امتحانات

برنج کته بخوریم یا آبکش/ 
بهترین شیوه پخت برنج



حضور با بصیرت مردم 
دشمنان را ناکام گذاشت

رویای دشمن برای تسلط
 بر ایران محقق نمی شود 

صفحه )4(صفحه )4(

با بصیرت مردم در صحنه های  با اشاره به حضور  رئیس جمهور 
تا به دنیا اعالم کنند پای  انقالب گفت: مردم ما هستند  مختلف 
انقالب ایستاده ایم و دشمن را ناامید کرده و ناکام خواهیم گذاشت.
سید ابراهیم رئیسی رئیس جمهور کشورمان در آغاز دومین دور 
سفرهای استانی اولین سفر خود را از استان خراسان جنوبی آغاز 

کرد.حجت االسالم رئیسی صبح جمعه در جمع مردم ...

تسلط  رویای  گفت:  اسالمی  انقالب  پاسداران  سپاه  کل  فرمانده 
ذهن  در  اما  شود  نمی  محقق  هیچگاه  اسالمی  ایران  بر  دشمن 
به  را  خود  توان  همه  آن  به  رسیدن  برای  و  دارد  وجود  دشمن 
کار می گیرد. سردار سرلشکر پاسدار حسین سالمی روز پنجشنبه 
24 آذرماه در آیین بزرگداشت هفته پژوهش و فناوری در سالن 

همایش های پژوهشکده شهید محالتی قم گفت: دشمن با...

سال شانزدهم * شماره 3223 * 4 صفحه *1000 تومانشنبه 26 آذر 1401 * 17  دسامبر 2022 * 22  جمادی االولی 1444

جاده پاتاوه به دهدشت 
استانداردهای الزم برای 

بهره برداری را ندارد

راهکارهایی
 برای یادگیری بهتر

 و موفقیت در امتحانات

معاون د فتر آب و فاضالب محیط زیست کشور :

سد چم شیر 
مشکل زیست محیطی ندارد

با  معاون دفتر آب و فاضالب محیط زیست کشور 
تاکید بر اینکه سد چمشیر مشکل زیست محیطی 
سد  این  در  نمکی  سازه  وجود  کرد:  تاکید  ندارد، 
از  بازدید  حاشیه  در  فتحی  تورج  ندارد.  صحت 
با  خبرنگاران  جمع  در  شیر  چم  سد  اجرایی  روند 
اشاره به اینکه مجوز سد چشم شیر در سال 1387 
بر اساس گزارش های ارزیابی زیست محیطی صادر 
شد، اظهار داشت: در بازدید هایی که از سد و مسیر 
دریاچه به طول چند ده کیلومتر داشتیم هیچ گونه 
سازه و یا تشکیالت نمکی که موحب شوری آب در 
رودخانه باشد مشاهده نکردیم. فتحی با بیان اینکه 

همکاران ما در سازمان محیط زیست ...

را  اروپا  اتحادیه  تهران  جمعه  نماز  خطیب 
و  دانست  بشر  حقوق  ناقضان  سرفهرست 
درباره بیانیه مداخله جویانه شورای همکاری 
خلیج فارس تاکید کرد: رییس جمهور چین 
و سایر کشورها بدانند که ایران اسالمی برای 
ندارد و  با کسی شوخی  تمامیت ارضی خود 
و  گانه  سه  جزایر  حفظ  در  مسلح  نیروهای 

مرزهای کشور قاطعانه برخورد می کند.
آیت اهلل سید احمد خاتمی در خطبه های نماز 
تهران  آذرماه(   2۵( - سیاسی جمعه  عبادی 
به  اشاره  با  )ره(،   خمینی  امام  مصلی  در 
گذشته  هفته  گفت:  گانه  سه  جزایر  موضوع 
کوچک  تنب  بزرگ،  تنب  سه گانه  جزایر  در 
و ابوموسی حاضر شدم و از نزدیک دیدم که 
نیروهای مسلح ما برای حفظ امنیت مقتدرانه 
عمل می کنند به نحوی که چند ناو کوچک ما 
به ناو آمریکایی می گوید که جلوتر نباید بیاید 

که نشانه اقتدار است.
خطیب نماز جمعه تهران با بیان اینکه ایران 
اسالمی در حفظ تمامیت کشور مقتدر است،   
اندام نیروهای  اقتدار لرزه به  یادآور شد: این 
کشور،  مسلح  نیروهای  و  می اندازد  آمریکا 
است.  اسالمی  ایران  ابدی  و  الینفک  جزو 
عربستان  به  رییس جمهور چین  اخیرا  البته 
گاو  به  آن  این  از  پیش  ترامپ  که  جایی 
درباره  و  است  رفته  بود  کرده  تشبیه  شیرده 
بی  حرف  و  نادرست  موضع  گانه  سه  جزایر 
ادامه داد:  به تعبیر  ربطی را گفته است. وی 
رییس جمهور کشورمان،   مطالبه جدی ایران، 
جبران مواضع یاد شده از سوی رییس جمهور 
چین است و رییس جمهور چین یا هر کس 
دیگر باید بداند که ما در پاسداری از تمامیت 
ارضی خود با هیچکس شوخی نداریم و قاطع 
تهران  جمعه  نماز  خطیب  می کنیم.  برخورد 
متحد  ملل  سازمان  اخیر  قطعنامه  اشاره  با 
زن  مقام  کمیسیون  از  ایران  بر حذف  مبنی 
اظهار داشت: اوال این قطعنامه ضمانت اجرایی 
که  کرد  تقال  روز   4۰ آمریکا  طرفی  از  ندارد 
این قطعنامه به تصویب برسد و این هم یکی 
از پرونده های سیاه آمریکا است و راز نفرت...

و  نقل جاده ای کهگیلویه  مدیرکل راهداری و حمل و 
بویراحمد با تایید خطرناک بودن جاده پاتاوه به دهدشت 
گفت: این جاده هنوز فاقد استانداردهای الزم برای بهره 
برداری است و نکات و الزامات ایمنی در آن رعایت نشده 
تابلو عالئم به میزان  است. عابد محمدی اظهار داشت: 
کافی در آن وجود ندارد، روشنایی تونل ها اجرا نشده 
و یا ناقص و ضعیف اجرا شده است. وی افزود: جاهایی 
از این جاده فاقد خط کشی بوده و یا از بین رفته است 

و در برخی نقاط هم آسفالت الیه آخر انجام نگرفته ...

مدیر کل راهداری کهگیلویه و بویراحمد:

2

2

2 4

رئیس سازمان مدیریت و برنامه ریزی استان 
عنوان کرد؛

جذب نکردن اعتبارات 
میلیاردی ۱۱ پروژه 

 در استان 

دامپزشکی استان در 
خصوص شیوع آنفلوانزای 

پرندگان هشدار داد

ایران برای تمامیت ارضی 
خود با کسی شوخی ندارد

2

2

در مرکز کهگیلویه و بویراحمد  ؛

پساب های 
بیمارستانی در بشار

3

رئیس سازمان بسیج اساتید کشور گفت: باید ابهامات و سئواالتی که در بین 
جوانان و دانشگاهیان و دانشجویان وجود دارد، پاسخ داده شود و در فضای 
آرام و منطقی با برگزاری کرسی های آزاداندیشی و جلسات نقد، مناظره و 
گفت و گوهای انتقادی و پاسخگویی به شبهات، ابهاماتی که خیلی از آنها 
با روایت حقایق اصالح شده و شبهه رفع  ساخته و پرداخته دشمن است 
دارد،  وجود  در کشور  که  هایی  کاستی  و  دیگر مشکالت  از سوی  و  شود 

رسیدگی شود.
محمدرضا مردانی  در مراسم تکریم و معارفه رئیس سازمان بسیج اساتید 
چندین  دهه  چهار  در  کرد:  اظهار  باهنر  شهید  دانشگاه  در  کرمان  استان 
با  بار  هر  ما  دشمنان  و  افتاده  راه  ایران  اسالمی  نظام  علیه  جهانی  جنگ 
تحمیلی  در هشت سال جنگ  و  اند  آمده  میدان  به  برگ جدیدی  و  ساز 
استکبار جهانی با همه توان برای سرنگونی نظام اسالمی به میدان آمدند 
و فوق مدرن ترین سالح های آن دوره که ممکن نبود ابرقدرت ها آنها را 
در اختیار کسی قرار بدهند، در اختیار صدام قرار دادند تا به طریقی بتواند 
ملت رزمنده و قهرمان ایران را که با دستان خالی و با سالح ایمان به میدان 

رفته بود، شکست بدهند.
ائتالف جهانی شکست  این  ما  رزمدگان  و  فداکاری شهیدان  با  افزود:  وی 
به  امروز  اسالمی  جمهوری  مسلح  نیروهای  و  گذشت  ها  سال  و  خورد 
پیشرفته ترین ابزار دفاعی مسلح شده و دیگر دشمن قدرت شکست دادن 

ایران را در عرصه جنگ سخت به طور کلی از دست داده است.
مردانی با بیان اینکه در چهار دهه گذشته و در سایه غفلت مسئوالن ما، علی 
رغم تاکیدات و تذکرات مقام معظم رهبری، جبهه های دیگری به روی ما 
باز شد، تصریح کرد: تهاجم فرهنگی، شبیخون فرهنگی، ناتوی فرهنگی و ... 

و دشمن با تمام ابزار جدید، به روز و با سرمایه گذاری بسیار سنگین که به 
نوعی اراده ملت و اقتدار دفاعی ایران را نشانه رفت و سال ها در سایه این 

غفلت و بی توجهی، روز به رو دشمن توانست پیشروی کند.
رئیس بسیج اساتید کشور بیان کرد: امروز دشمن با جنگ ترکیبی و تهاجم 
همه جانبه از حوزه فرهنگ، سیاست، سایبری، شناختی و تالش برای انزوای 
سیاسی، به میدان آوردن عوامل نفوذی و استفاده از ظرفیت های منطقه که 
بیشتر عوامل در فضای مجازی شکل گرفته و بخشی از آن در فضای حقیقی 
به میدان آمده، امیدوار است این بار کار نظام را تمام بکند و به صورت تمام 

عیار وارد میدان شده است.
از  بیش  این دوره  در  استکبار جهانی  براساس گزارشات،  ایکه  بیان  با  وی 
7 میلیارد دالر سرمایه گذاری برای رسیدن به اهداف شومش انجام داده، 
گفت: یکی از کانون های مهم هدف دشمن در این برهه که البته همواره 
کانون توجهات و طمع ورزی دشمن قرار داشته، دانشگاه بوده زیرا خاستگاه 
پیشرفت های علمی و فناوری کشور و دستاوردهای با ارزشی که امروزه با 
تکیه بر آنها به قدرت منطقه ای تبدیل شدیم، دانشگاه بوده و تولید شتابنده 
علمی، دستیابی به علوم نوین در نانو، پزشکی، فناری های نوظهور و پرتاب 
ماهواره از جمهوری اسالمی قدرتی ساخته که امروز در دنیا نمی توانند با 
زور و تکیه بر قدرت نظامی آن را شکست بدهند و جایگاه ۵3 علمی ایران 

در دوران قبل از انقالب به جایگاه 1۵ دنیا ارتقاء یافته است.
در  اوال  تواند  می  دانشگاه  در  سازی  حاشیه  با  دشمن  کرد:  اظهار  مردانی 
تولید علم و فعالیت علمی و آموزشی خلل ایجاد کرده و از سوی دیگر با 
ایجاد فاصله بین دانشگاه و نظام اهداف خود را پیاده بکند. طبیعی است 
ملت عزیز، اساتید و دانشجویان فهیم با توجه به آگاهی و شناختی که از 

توطئه های دشمن داشته و دارند این بار نیز میدان را برای دشمن خالی 
تندروی ها و  بداخالقی ها،  اگرچه شاهد حضور هیجانی و برخی  نکردند. 
فعالیت  در  آن  سابقه  که  بودیم  ها  دانشگاه  فضای  در  نادرستی  رفتارهای 
و  سازماندهی  نتیجه  آن  از  بخشی  اما  شود،  نمی  دیده  داشجویی  جنبش 
تولید  با  بتوانند  تا  بوده  خیابان  کف  و  دانشگاه  در  دشمنان  های  هدایت 
خشونت و ورود به فضای تند، خشن و تحریک نیروهای مدافع نظام، فضای 
تندی را ایجاد کرده و با کشته سازی، موضوع را عمیق تر بکنند که بحمداهلل 

این توطئه هم خنثی شد.
وی در ادامه سخنانش تصریح کرد: البته باید ابهامات و سئواالتی که در بین 
جوانان و دانشگاهیان و دانشجویان وجود دارد، پاسخ داده شود و در فضای 
آرام و منطقی با برگزاری کرسی های آزاداندیشی و جلسات نقد، مناظره و 
گفت و گوهای انتقادی و پاسخگویی به شبهات، ابهاماتی که خیلی از آنها 
با روایت حقایق اصالح شده و شبهه رفع  ساخته و پرداخته دشمن است 
دارد،  وجود  در کشور  که  هایی  کاستی  و  دیگر مشکالت  از سوی  و  شود 

رسیدگی شود.
و  مهم  های  کانون  از  یکی  کرد:  بیان  کشور  اساتید  بسیج  سازمان  رئیس 
موثری که می تواند در ارتقاء کارآمدی نظام حکمرانی کشور موثر باشد و 
مشکالت را حل بکند، دانشگاه است و در این راستا سازمان بسیج اساتید 

سه اولویت برای خود تعریف کرده است.
وی با اشاره به اولویت انسجام بخشی و تعالی سازمانی اظهار کرد: اساتید 
علم  نهاد  انسانی  های  سرمایه  از  بخشی  و  دانشگاه  پیکره  جزو  بسیجی 
محسوب می شوند و باید برای کمک به حل مشکالت کشور از این ظرفیت 
استفاده شود و به این منظور ابتدا باید به لحاظ سازمانی و گفتمانی آمادگی 

الزم را پیدا بکند.
مردانی افزود: یکی از انتظارات ما از مسئوالن دانشگاه ها این است به این 
تشکل فراگیر و انقالبی عنایت داشته و زمینه ایفای نقش را فراهم بکنند تا 
این مجموعه بالنده شده و آمادگی الزم برای حضور در صحنه های علمی 

و اجرائی را پیدا کند.
وی تصریح کرد: دانش افزایی و توانمندسازی اساتید بسیجی، بازنگری در 
ساختار سازمانی بسیج اساتید و ماموریت ها براساس سند اعتالی 1۰ ساله 
ابالغی و منویات مقام معظم رهبری از اولویت های مورد توجه در بسیج 

اساتید است.
رئیس بسیج اساتید کشور با بیان اینکه آموزش عالی کشور بعد از انقالب 
رشد قابل توجهی پیدا کرده و توسعه کمی و ارتقاء کیفی این نهاد علمی 
در کشور کم نظیر است، گفت: البته باید با توجه به شرایط حاضر و نیاز 
کشور و اینکه حوزه تعلیم و تربیت به عنوان دو بال حرکت بکند، بازنگری 
داشته باشیم و تحقق سند دانشگاه اسالمی و مطالبات رهبر معظم انقالب، 
این زمینه در  باید در دانشگاه مورد عنایت قرار بگیرد و بسیج اساتید در 
آموزش عالی آماده کمک است و اندیشکده حکمرانی آموزش عالی در این 

راستا تشکیل شده است.
را  کارآمدی حکمرانی کشور طرحی  ارتقاء  به  منظور کمک  به  افزود:  وی 
آماده و تفاهمنامه ای با مرکز استراتژیک ریاست جمهوری و مرکز پژوهش 
با قوه قضائیه و مجمع تشخیص  ایم و به زودی  های مجلس امضاء کرده 
مصلحت نظام و سایر نهادهای عمومی و انقالب روابط علمی و تحقیقاتی 

برای کمک به حل مسائل کشور برقرار می شود.
مردانی بیان کرد: در دانشگاه ها باید شاهد تشکیل گروه ها و حلقه های 
مسئله محور و کمک به پیدا کردن راه حل های مسائل باشیم و جبهه علمی 
فرهنگی را در استان ها در سطح شناسائی و مطالبه مسائل دنبال می کنیم.
 در این مراسم از خدمات دکتر اکبری فرد تجلیل و دکتر قاسم محمدی نژاد 

به عنوان رئیس بسیج اساتید استان کرمان معرفی شد.

توصیه امام جمعه اردبیل به نمایندگان: 

برای شایسته ساالری
 قانون وضع کنید

 نماینده ولی فقیه در استان و امام جمعه اردبیل از نمایندگان مجلس شورای 
اسالمی خواست در دفاع از شایسته ساالری و حریم تخصص قانونی تصویب 
کنند که بر اساس آن در همه رده های مدیریتی، افراد متخصص نصب شود.

آیت اهلل سید حسن عاملی در خطبه های این هفته نماز جمعه اردبیل در 
راستای بیان مطالبات مردمی در خطبه های نماز جمعه، از نمایندگان مجلس 
خواست در راستای دفاع از حقوق ملت و در مسیر دفاع از شایسته ساالری 
تمام رده های  بعد در  به  این  از  از حریم تخصص تصویب کنند که  و دفاع 
مدیریتی از وزارت تا پایین ترین سطح مدیریت باید فردی نصب شود که در 

آن ِسَمت تخصص دارد.
افراد  نصب  یادآورشد:  اردبیل  استان  عمومی  فرهنگ  شورای  رئیس 
غیرمتخصص به مسئولیت های حساس هم اهانت به تخصص است هم اهانت 
به دانش آموختگان آن رشته است، هم ضربه به پیشرفت کشور ، هم اضاعه 
باور و وثوق به نظام اسالمی است و گاهی ممکن است اعتماد جوانان تحصیل 

کرده را نسبت به دین و باورهای دینی ضایع کند.
امام جمعه اردبیل گفت: در روزگاری که سرعت تحوالت علمی به حد اعجاز 
رسیده نصب غیرمتخصص به یک پست حساس که او نه تخصص و سابقه ای 
در آن کار دارد به هیچ وجه قابل دفاع نیست گاهی می گویند مدیریت باالتر 
از تخصص است در حالی که جمع بین مدیریت و تخصص محال نیست و 
سخن آخر اینکه آیا شما نمی خواهید از نسل جدید برای آینده کادر سازی 
کنید؟این مطالبه معقول مردمی نمایندگان مجلس را در برابر یک امتحان 

بزرگ قرار می دهد.
اروپایی ها علیه شخصیت های  به تحریم های اخیر  اشاره  با  آیت اهلل عاملی 
و  یاس  و  روانی  جنگ  ایجاد  برای  آمریکا  و  اروپاییها  داشت:  اظهار  ایرانی 
ناامیدی در ایران قرار گذاشته اند که هر هفته یک کشور اروپایی نسبت به 
به خودتان زحمت  اعالن تحریم کنند! ما می گوییم  ایرانی  افراد  از  بعضی 

ندهید با این تناوب ملت ایران برای شما نه وام می دهد و نه باج !
امام جمعه اردبیل با ارائه تحلیلی از سبک مدیریتی آمریکایی ها و اروپایی ها 
گفت: آمریکا و هم پیمانان این کشور که خود را جامعه جهانی می نامند و 
هر  و  کرده اند  تعیین  دنیا  برای  نوین  نظم  دارند،  را  دنیا  بر  مدیریت  داعیه 
کشوری که با آن نظم همکاری نکند آن کشور را کشور عاصی، کشور سرکش 

و محور شرارت معرفی کرده و آن را در دنیا منفورترین می کنند.
نماینده ولی فقیه در استان اردبیل پمپاژ دروغ تسویل، دجل و قلب ماهیت 
را از مولفه های مدیریت اختاپوسی آنها بر دنیا ارزیابی کرد و گفت: شاخص 
درست  را  هایی  آژانس  آنها  است  “دروغ”  آنها  ای  رسانه  امپراطوری  بزرگ 
این آژانس ها در حجم  انبوه اخبار جعلی است  تولید  آنها  اند که کار  کرده 

گسترده ای سفارش می گیرند و ملت های دنیا را بمباران خبری می کنند.
ها  ماهواره  از  را  مخالف  های  کانال  راحتی  به  دولتها  این  کرد:  اضافه  وی 
حذف می کنند تا ملت ها کاماًل کانالیزه شوند و افکار عمومی دنیا به دست 
و  سازی  کشته   ، سازی  اهریمن  آمارسازی،  راحتی  به  شود  مهندسی  آنها 
سیاه نمایی های وحشتناک می کنند.آنها برای باطل که صورت خیلی کریهی 
دارد لباس حقیقت می پوشانند و حقیقت را در زیر آوار سنگین دروغ دفن 
می کنند فضا را آن چنان مسموم و واقعیت ها را چنان زیر و رو می کنند 
که یک ملت به راحتی علیه حساس ترین مصالح کالن و منافع ملی خود 

موضع می گیرد.

رئیس بسیج اساتید کشور:

باید در فضای منطقی به ابهامات جوانان 
پاسخ داد

امام حسین علیه السالم
لَو أنَّ العالَِم ُکلَّما قاَل أحَسَن وأصاَب، َلَوَشَك أن ُیَجنَّ ِمَن الُعجِب،

 وإنََّما العالُِم َمن یَكثُُر َصوابُُه .
اگر همه گفته های عالم، نیكو و درست بود، ممكن بود که از خودبینی دیوانه 

شود؛ بلكه همانا عالم، کسی است که گفته های درستش فراوان باشد . 

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

نمابر: 33234136   تلفن: 33234135           
   چاپ و لیتوگرافی  :  ملت 
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یک جراح عمومی عنوان کرد؛
افزایش سرطان دستگاه گوارش

 با مصرف غذاهای آماده
هیئت  عضو  و  عمومی  جراحی  متخصص  یک 
علمی دانشگاه تهران، در خصوص بیماری های 

بدخیم معده، نکاتی را متذکر شد.
شبکه  ضربان  برنامه  در  میرآتشی،  امیر  سید 
بدخیمی  که  سوال  این  به  پاسخ  در  سالمت، 
بافت معده  به طور کلی  معده چیست، گفت: 
این  تعدادی سلول می باشد، وقتی  از  متشکل 
سلول ها فعالیت غیر طبیعی پیدا کنند و رشد 
به  تبدیل  باشند،  داشته  محدوده  از  خارج 
خود  معموالً  که  می شوند  سلول های سرطانی 

را به شکل تومور معده نشان می دهد.
اعضای  سرطان  نشانه های  و  عالئم  افزود:  وی 
فوقانی )مری، معده،  واقع در دستگاه گوارش 
لوزالمعده، دوازدهه، صفرا و مجاری صفراوی(، 
معموالً مشترک هستند، که شامل درد مبهم 
شکم، کاهش وزن، سیری زودرس، نفخ شکمی 
و تهوع و استفراغ بعد از صرف غذا، بلع دردناک 

و دشواری در بلع است.
گفت:  تهران  دانشگاه  علمی  هیئت  عضو 
کند،  مراجعه  عالئم  این  از  یکی  با  فردی  اگر 
خون  آزمایش  شامل  تشخیصی  بررسی های 
انجام  آندوسکوپی  نظیر  اقداماتی  و  ساده 
و  ضایعات  از  آندوسکوپی،  توسط  می گیرد، 
زخم های گوارشی نمونه برداری انجام می گیرد، 
کمک  بدخیمی ها  صددرصد  تشخیص  در  که 

کننده است.
روش های  بین  از  عمومی،  جراح  این 
تصویربرداری، به سی تی اسکن اشاره کرد که 
به خوبی تومورهای معده را نشان می دهد. البته 
استفاده  اول مورد  برداری در قدم  این تصویر 
و  آندوسکوپی  انجام  از  بعد  و  نمی گیرد  قرار 
نمونه برداری انجام می شود. در افرادی که در 
نمونه برداری بافت آنها، بدخیمی گزارش شده 
باشد، برای تشخیص میزان گسترش بیماری، 
تصویربرداری  روش  می گردد.  استفاده  مورد 
میزان  جهت  اسکن  پت  جمله  از  دیگری 
استفاده  مورد  شده،  اثبات  سرطان  گسترش 

قرار می گیرد.
عوامل  که  سوال  این  به  پاسخ  در  میرآتشی 
خطر ایجاد کننده این بیماری کدامند، گفت: 
بیماری،  این  کننده  ایجاد  عوامل  مهم ترین  از 
و  دودی  غذای  است،  نامناسب  غذایی  رژیم 
فرآوری شده،  ترشیجات، غذاهای  نمک سود، 
هستند.  مضر  فوقانی  گوارش  دستگاه  برای 
این  از  غذایی  مواد  نگهداری  برای  گذشته  در 
روش ها استفاده می کردند، اما با اختراع یخچال 
و مصرف تازه غذاها، کاهش چشمگیری در آمار 
متأسفانه  امروزه  افتاد.  اتفاق  میزان سرطان ها 
)نیترات ها(،  غذاها  به  نگهدارنده  مواد  ورود  با 
مجدداً میزان سرطان دستگاه گوارش، افزایش 

یافته است.
عوامل  دیگر  از  سیگار  شد:  یادآور  وی 
گوارش  دستگاه  بدخیمی های  افزایش دهنده 
است، همچنین عفونت هایی مانند هلیکوباکتر 
کننده  ایجاد  خطر  عوامل  از  نیز،  پیلوری 

تومورهای بدخیم دستگاه گوارش هستند.
ابتالء  خانوادگی  سابقه  دانشگاه،  استاد  این 
همچنین  و  چاقی  گوارشی،  سرطان های  به 
زخم  دلیل  به  گذشته  در  که  جراحی هایی 
معده، بر روی دستگاه گوارش انجام شده است 
را، از دیگر عوامل افزایش دهنده خطر سرطان 

گوارش، نام برد.
وی افزود: میوه ها و سبزی های تازه و همچنین 
مصرف غذاهای حاوی ویتامین C و E، نقش 
حفاظتی مهمی در برابر ابتالء به این بیماری 

دارند.
عضو هیأت علمی دانشگاه علوم پزشکی تهران، 
یا سو  آیا رفالکس  این سوال که  به  در پاسخ 
هاضمه می توانند، جزو عوامل خطر این بیماری 
مجموعه  سوءهاضمه  گفت:  شود،  محسوب 
در  اما  بر می گیرد،  در  را  زیادی  بسیار  عوامل 
مورد رفالکس، که برگشت اسید معده به مری 
اسید  به  نسبت  معده،  بافت  گفت:  باید  است، 
معده مقاوم است و مشکلی پیدا نمی کند، اما 
بافت مری، نسبت به اسید معده مقاومت ندارد 
و فرد ممکن است در اثر رفالکس، به سرطان 

مری )مری بارت( مبتال شود.
وی در پاسخ به این سوال که در کدام یک از 
فازهای بیماری جراحی صورت می گیرد، گفت: 
تومور،  از  برداری  نمونه  و  آندوسکوپی  از  پس 
کلی  مرحله   4 می گیرد،  صورت  بندی  درجه 
درمان خاص خود  مرحله،  هر  که  دارد  وجود 
سینه،  قفسه  اسکن  تی  انجام سی  با  دارد.  را 
تومور  اندازی  دست  میزان  از  لگن،  و  شکم 
می کنیم.  پیدا  اطالع  آن  مجاور  بافت های  به 
جراحی تنها در صورتی پیشنهاد می گردد که 
پیدا  دست اندازی  مجاور  بافت های  به  تومور 

نکرده باشد.

رئیسی:

حضور با بصیرت مردم 
دشمنان را ناکام گذاشت

صحنه  در  مردم  بصیرت  با  حضور  به  اشاره  با  جمهور  رئیس 
اعالم  دنیا  به  تا  هستند  ما  مردم  گفت:  انقالب  مختلف  های 
کنند پای انقالب ایستاده ایم و دشمن را ناامید کرده و ناکام 

خواهیم گذاشت.
آغاز دومین  رئیس جمهور کشورمان در  رئیسی  ابراهیم  سید 
خراسان  استان  از  را  خود  سفر  اولین  استانی  سفرهای  دور 

جنوبی آغاز کرد.
نهبندان  مردم  جمع  در  جمعه  صبح  رئیسی  االسالم  حجت 
اظهار کرد: مردم نهبندان، مردمی سخت کوش با علم و فرهنگ 

و بصیرت هستند.
رئیس جمهور با اشاره به اینکه از حضور مردم در مصلی شهر 
آمادگی  اعالم  حضور  این  کرد:  بیان  می کنم،  تشکر  نهبندان 

مردم برای دفاع از والیت و آرمان های انقالب اسالمی است.
عرصه های  در  مردم  صفای  با  حضور  همین  داد:  ادامه  وی 
مختلف دفاع از کشور و انقالب موجب شده دشمن به اهداف 

خود نرسد.
رئیسی با اشاره به اینکه محاسبه دشمن در فتنه اخیر اشتباه 
شعارهای  را  مردم  می تواند  می کرد  تصور  دشمن  گفت:  بود، 
فریبنده چون آزادی و زندگی گول بزند ولی مردم به درستی 

دشمن شناس هستند.
زندگی  یافتند  حضور  که  جا  هر  آمریکایی  اینکه  بیان  با  وی 
در  مردم  وضعیت  امروز  راستی  به  افزود:  گرفتند،  مردم  از  را 

افغانستان و بسیاری از کشورهای آفریقایی چگونه است؟.
داد  رخ  عراق  و  افغانستان  و  در سوریه  غرب  آنچه  وی گفت: 
مراجعه  تاریخ  به کتاب های  نیست  نیاز  و  است  ما  پیش روی 

کنیم.
با  کردند  وظیفه  احساس  جا  هر  مردم  گفت:  جمهور  رئیس 
انقالب  آرمان های  پای  و  کرد  ناامید  را  دشمن  خود  حضور 

ایستاده اند.
رئیسی با اشاره به بازدید خود از مناطق مرزی و محروم بیان 
کرد: زنان نمونه ما در خدمت رسانی به مردم در این مناطق 

اتفاقات خوبی را رقم زدند.
وی با بیان اینکه زنان نمونه نهبندانی بر اساس الگوی زندگی 
مشکالتی  ما  کرد:  اظهار  می کنند،  فعالیت  _اسالمی  ایرانی 
داریم ولی با تالش جوانان و مردم و دولت آن را رفع می کنیم.

رئیس جمهور گفت: ما دیدیم که دشمن در حادثه شاه چراغ و 
برای کودکان چگونه زندگی آورد.

وی بیان کرد: ببینید که چگونه بر سر مردم یمن و فلسطین و 
لبنان چه آورده اید ولی دم از حقوق بشر می زنید.

رئیسی ادامه داد: آیا تصور می کنید مردم نهبندان و قائن و.. 
گول شعارهای فریبنده غرب را می خورند در حالی که خودشان 

اعتراف کردند که داعش را به وجود آورده اند.
وی با تاکید بر اینکه امیدی به دست های بیگانه نداریم، اظهار 
کرد: گره های این کشور به دست دستان توانای خود مردم باز 

می شود.

سخنگوی وزارت امور خارجه: 

تصویب قطعنامه ضد ایرانی سازمان 
ملل فاقد مشروعیت و بی اعتبار است

تصویب  گفت:  امورخارجه  وزرات  سخنگوی  کنعانی  ناصر 
به  را که  ملل  در مجمع عمومی سازمان  ایرانی  قطعنامه ضد 
روال چند سال گذشته به پیشنهاد کانادا و با حمایت کشورهای 
اروپایی و رژیم صهیونیستی مطرح شد، منعکس کننده دورویی 

و نفاق بانیان آن و فاقد مشروعیت و اعتبار است. 
کنعانی ، رویکرد ریاکارانه بانیان این قطعنامه در استفاده ابزاری 
از نهادهای بین المللی برای اعمال فشار علیه جمهوری اسالمی 
ایران را مصداق بارز سوءاستفاده از مفاهیم و ارزش های متعالی 
حقوق بشری برای پیشبرد اغراض کوته بینانه سیاسی دانست.

وی با اشاره به تالش کشورهای غربی به استمرار پروژه ایران 
هراسی و جنگ روانی علیه جمهوری اسالمی ایران، اظهار کرد: 
بانیان این قطعنامه که خود ناقض تمام اصول بنیادین و ابتدایی 
حقوق بشر در جهان هستند، به جای دلسوزی منافقانه برای 
حقوق بشر مردم ایران، از همراهی با تروریسم اقتصادی دولت 
گروهک  از  میزبانی  و  برداشته  دست  ایران  ملت  علیه  آمریکا 

های تروریستی را متوقف نمایند.
که  این  بر  تاکید  با  همچنین  دیپلماسی  دستگاه  سخنگوی 
و  اصول  از  ایران  اسالمی  جمهوری  برای  بشر  حقوق  رعایت 
افزود،  رود،  می  شمار  به  موضوعی  و  قانونی  شرعی،  مبانی 
عمل  و  بشر  حقوق  ارتقای  امر  در  همواره  اسالمی  جمهوری 
است  آماده  و  بوده  جدی  کامال  خود  بین المللی  تعهدات  به 
و  گو  و  گفت  جهان،  در  بشر  حقوق  جایگاه  ارتقاء  جهت  در 
متقابل، عدم  احترام  را در چارچوب  ای  همکاری های سازنده 
تبعیض، عدالت و انصاف و دوری از اغراض سیاسی با تمامی 
به  المللی و کشورهای عالقه مند  ساز و کارهای مشروع بین 

تحکیم و حمایت واقعی از حقوق بشر داشته باشد.

سالمت

جامعه

کاریکاتور

 آقای گدا، شرف سیری چند؟! | به نام ایران، به کام اپوزیسیون! 

خطیب نماز جمعه تهران:

ایران در باره تمامیت ارضی خود شوخی ندارد
را  اروپا  اتحادیه  تهران  جمعه  نماز  خطیب 
و  دانست  بشر  حقوق  ناقضان  سرفهرست 
درباره بیانیه مداخله جویانه شورای همکاری 
خلیج فارس تاکید کرد: رییس جمهور چین 
و سایر کشورها بدانند که ایران اسالمی برای 
تمامیت ارضی خود با کسی شوخی ندارد و 
و  گانه  سه  جزایر  حفظ  در  مسلح  نیروهای 

مرزهای کشور قاطعانه برخورد می کند.
آیت اهلل سید احمد خاتمی در خطبه های نماز 
تهران  آذرماه(  عبادی - سیاسی جمعه )2۵ 
به  اشاره  با  )ره(،   خمینی  امام  مصلی  در 
گذشته  هفته  گفت:  گانه  سه  جزایر  موضوع 
کوچک  تنب  بزرگ،  تنب  سه گانه  جزایر  در 
و ابوموسی حاضر شدم و از نزدیک دیدم که 
نیروهای مسلح ما برای حفظ امنیت مقتدرانه 
عمل می کنند به نحوی که چند ناو کوچک ما 
به ناو آمریکایی می گوید که جلوتر نباید بیاید 

که نشانه اقتدار است.
خطیب نماز جمعه تهران با بیان اینکه ایران 
اسالمی در حفظ تمامیت کشور مقتدر است،   
یادآور شد: این اقتدار لرزه به اندام نیروهای 
کشور،  مسلح  نیروهای  و  می اندازد  آمریکا 
است.  اسالمی  ایران  ابدی  و  الینفک  جزو 
به عربستان  اخیرا رییس جمهور چین  البته 
جایی که ترامپ پیش از این آن به گاو شیرده 
جزایر  درباره  و  است  رفته  بود  کرده  تشبیه 
ربطی  بی  حرف  و  نادرست  موضع  گانه  سه 

را گفته است.
جمهور  رییس  تعبیر  به  داد:   ادامه  وی 
جبران  ایران،  جدی  مطالبه  کشورمان،   
مواضع یاد شده از سوی رییس جمهور چین 
است و رییس جمهور چین یا هر کس دیگر 
تمامیت  از  پاسداری  در  ما  که  بداند  باید 
ارضی خود با هیچکس شوخی نداریم و قاطع 

برخورد می کنیم.

کنارگذاشتن ایران از کمیسیون مقام 
زن پرونده سیاه دیگر آمریکا علیه 

مردم است
قطعنامه  اشاره  با  تهران  جمعه  نماز  خطیب 
حذف  بر  مبنی  متحد  ملل  سازمان  اخیر 
ایران از کمیسیون مقام زن اظهار داشت: اوال 
این قطعنامه ضمانت اجرایی ندارد از طرفی 
آمریکا 4۰ روز تقال کرد که این قطعنامه به 
پرونده های  از  یکی  هم  این  و  برسد  تصویب 
شما  از  مردم  نفرت  راز  و  است  آمریکا  سیاه 
همین است و حق شما مردم است که مرگ بر 
آمریکا بگویید. آزادی واقعی در نظام اسالمی 
است و آنچه آمریکا شما را تحریک می کند 
چرا  نیست.  آزادی  و  است  بردگی  بنویسید، 
زنی  آمریکا  و  برده می خواهد  آمریکا زن  که 
از  را  فرهنگش  و  هویت  که  می خواهد  را 
داد:  ادامه  خاتمی  باشد.آیت اهلل  داده  دست 
تنها در نظام اسالمی است که زندگی بانوان، 
زندگی شرفمند اسالمی است. همچنین شعار 
فریبنده  که  دهند  می  آزادی  زندگی،  زن، 
را  هرزگی  آزادی  که  است  مشخص  و  است 

می خواهند.

اتحادیه اروپا سرفهرست ناقضان حقوق 
بشر است

اتحادیه  پرونده سیاه  آیت اهلل خاتمی درباره 
اتحادیه  گفت:  اسالمی  جمهوری  علیه  اروپا 
اروپا حداقل در یک دهه اخیر، عین مستعمره 
آمریکا عمل کرده است و هر چه آمریکا گفت، 
انجام داده است. آیا از رژیم صهیونیستی زن 
اروپا،    اتحادیه  از  غیر  کش  کودک  و  کش 
کشور دیگری حمایت می کند؟ پس اتحادیه 

اروپا سرفهرست ناقضان حقوق بشر است.
وی یادآور شد: اخیرا هم فهرستی از تحریم 

هم  را  من  و  کرده اند  منتشر  را  شخصیت ها 
تحریم کردند که افتخار عمرم است و تیر به 
هدف خورده است و جهاد تبیین اینجانب اثر 
در  نفس  آخرین  تا  به فضل خدا  و  و  داشته 
سنگر جهاد تبیین هستم و وحشی گری های 
شما را افشا خواهم کرد و تا زنده ام سرسوزنی 

از این سنگر عقب نشینی نخواهم کرد.
رهبری  خبرگان  مجلس  رئیسه  هیات  عضو 
تحریم  دلیل  از  بخش هایی  به  اشاره  با 
اروپا  اتحادیه  توسط  کشور  شخصیت های 
تحریمی  فهرست  این  طبق  داشت:  اظهار 
مسافرت  اروپایی  کشور   27 به  کردند  اعالم 
خاک  از  وجب  یک  خداوند  فضل  به  نکنند. 
کشور را به دنیا نمی دهم وهرگز آتش رفتن 
به خارج را ندارم و احساسم این است که در 

کنار مردم باشم وبا همین مردم بمیرم.
و  حوزه  وحدت  به  اشاره  با  خاتمی  آیت اهلل 
از  دانشگاه   و  حوزه  وحدت  گفت:  دانشگاه 
رهبر  و  امام)ره(  حضرت  مکرر  آرمان های 
معظم انقالب است که دو بازوی توانای اداره 
واقعیت  و  هستند  دانشگاه  و  حوزه  کشور، 
کشور،  دانشجویان  اکثریت  که  است  این 
عالقه  و  اللهی  حزب  متدین،  دانشجویان 
پاره  را  آنها  و  هستند  اسالمی  ایران  به  مند 
را  آنها  علمی  تقویت  و  می دانیم  خود  تن 
هم  اقلیتی  البته  می داند.  تکلیف  یک  نظام 
 4۰ از  یعنی  نکردند.  عمل  دانشجو  شان  در 
در  نفر   ۵۰۰ دانشگاه،  یک  دانشجوی  هزار 
شان دانشگاه عمل نکردند.امام جمعه موقت 
تهران افزود: قاتلی که خودش اقرار کرده که 
مستحق چند اعدام است و به آنهایی که او را 
فریب دادند،   پیام می دهد شما آدم نیستید. 
اما برخی به اسم دانشجو از این قاتل حمایت 
می کنند و به نحوی عمل کردند که آمریکا و 
آنها استقبال  این عمل  از  رژیم صهیونیستی 
توقع  بیشتر  دانشجویان  شما  از  ولی  کنند. 
است و بیشتر از شما توقع داریم و کشور در 

آینده به شما امید بسته است.
این  کرد:  تاکید  نگهبان  فقهای شورای  عضو 
اراذل و اوباش ارزش شما را از بین می برند. 
داریم  انتظار  ارزشی  دانشجویان  از  همچنین 
ایران  به  خود  جانانه  گیری  موضع  با  که 
مومن  دانشجوی  که  دهند  نشان  اسالمی 
حزب الهی، آب به آسیب رژیم صهیونیستی 
بلند  آرمان  دشمن  اقلیت،  این  نمی ریزد. 
که  چرا  هستند.  دانشگاه  و  حوزه  وحدت 
وحدت حوزه و دانشگاه وحدت فکر، وحدت 

اندیشه و وحدت آرمان است.

نظام اسالمی،  نظام قانون است که همه 
باید آنرا بپذیرند

آیت اهلل خاتمی در ادامه درباره قانون مداری 
در کشور عنوان کرد: امام )ره( و رهبر معظم 
قانون  حوزه  در  را  تاکید  بیشترین  انقالب 
بخش  این  در  موضوع  چهار  دارند.   مداری 
اسالمی،  نظام  نظام  اینکه  نخست  نوشتم. 
قانون است و طبق فرمایشات امام )ره( همه 
باید قانون را بپذیرند حتی اگر بر خالف رای 
شما باشد. مقام معظم رهبری هم تاکید دارند 
می  هم  قرآن  و  باشند  قانون  تابع  باید  همه 
گوید اولین عامل به قانون خود پیغمبر )ص(   
به  اگر  فرمودند  نیز  )ع(  علی  حضرت  است. 
طاعتی دستور می دهم،   ابتدا خود آن را انجام 

می دهم.
به  کرد:  تصریح  تهران  جمعه  نماز  خطیب 
نکنید  معصیت  می شود  گفته  وقتی  عبارتی 
موضوع  دومین  نمی دهم.  انجام  خودم  ابتدا 
اینکه امام )ره( فرمودند باید خود را با قانون 
تطبیق دهید نه اینکه قانون خودش را با شما 
و  امام)ره(  اینکه  نکته  سومین  دهد.  تطبیق 
شکنی  قانون  از  مکرر  انقالب  معظم  رهبر 
سبب  شکنی  قانون  چراکه  می دهند  پرهیز 
هرج و مرج می شود که این بزرگترین منکر 

است.
آیت اهلل خاتمی تاکید کرد: برای اینکه قانون 
منزوی  شکنان  قانون  باید  نباشد  شکنی 
دفاع  که  انقالب هم می فرمایند  رهبر  شوند. 
از مجرم، جرم است و از مظلومی مانند روح 
نفر   3۰ که  کنید  حمایت  باید  عجمیان  اهلل 
او را محاصره کرده و با همه چی او را زدند. 
اما برخی بیانیه می دهند که از این مفسدان 
حمایت شود در حالی که پلیس را با شکنجه 
به  است  خوب  انسان  از  دفاع  البته  کشتند. 

شرطی که خالف قانون خدا نباشد.
ادامه گفت: نکته آخر طبق فرمایش  وی در 
برابر  همه  که  است  این  انقالب  رهبر  و  امام 
و  مرئوس  و  رییس  هستند.  یکسان  قانون 
هر فرد دیگری تصور کند که خالف کند به 

حسابش رسیدگی نمی شود.
آیت اهلل خاتمی خاطرنشان کرد: موال علی )ع( 
خطاب به یکی از حاکمان خود می فرماید که 
سه چیز حکومتت را نگاه می دارد و اگر این 
سه چیز نباشد، حکومتت سقوط خواهد کرد. 
نخست اقامه قانون بر همگان، دوم آن برای 
همه،   دوم  طبق کتاب خدا حکم کند و سوم 

تبعیض نژادی در حکومتت نباشد.

جدال با ولی فقیه جرم و مصداق مقابله 
با انبیاء است

نماز  امروز  خطبه های  نخست  بخش  در  وی 
االسالم  علیه  علی  مولی  گفت:  تهران  جمعه 
فرمودند که هر صبح و شب به این نکته توجه 
هستی.  خداوند  حریم  در  که  باش  داشته 
بترس از دنیا بسیار فریب دهنده که هر کسی 

را به گونه ای فریب می دهد.
امام جمعه موقت تهران افزود: در چند خطبه 
اخیر گفتیم که خداوند در جای مهر، کانون 
و  خشم  کانون  خشم  جای  در  و  است  مهر 
تقوا  که  گفتیم  قبل  خطبه  در  است.  غضب 
اما  است.  عنصر جذب خداوند  ترین  اساسی 
خداوند  غضب  جذب  عنصر  ترین  اساسی 
جذب  عنصر  ترین  اساسی  قرآن،  چیست. 
یعنی  جرم  می داند.  جرم  را  خداوند  غضب 
در  ایستادن  و  خداوند  قرمز  از خطوط  عبور 

مقابل انبیاء است.
قوم  هود،  قوم  شد:  یادآور  خاتمی  اهلل  آیت 
اقوامی  جمله  از  فرعون  قوم  لوط،  قوم  نوح، 
و  ایستادند  خداوند  انبیاء  مقابل  که  هستند 
عذاب شدند. 9 قرن و نیم حضرت نوح تبلیغ 
خداوند کرد، 1۰۰ سال حضرت صالح پیامبر 
حضرت  این  از  صالح  قوم  ولی  کرد  تبلیغ 
و  دربیاید  شتر  بچه  کوه  از  که  می خواستند 
بهشتی  شتر  بچه  قوم  این  ولی  کار شد  این 

را پی کردند.
وی ادامه داد: در قرآن آمده است که هشدارها 
رفتار  نهایت  در  که  داده شد  فرعون  قوم  به 
به  آنها شد.  بین  از  آنها سبب  نادرست خود 
بزرگترین  با صالحان  مقابله  و  عبارتی جدال 
با  افتادن  در  غیبت  عصر  در  و  است  جرم 
این  بر  که  چرا  است.  جرم  انبیاء  جانشین 
باوریم ولی فقیه جانشین عام امام زمان)عج( 
است. ولی فقیه اگر حکمی صادر کرد و فردی 
آن را نپذیرد، کوچک شمردن حکم خداوند 
است و در حقیقت به انبیاء رد گفته است و 

ایستادن در برابر خداوند است.
رهبری،  خبرگان  مجلس  رئیسه  هیات  عضو 
حریم  حفظ  مصداق  را  والیت  حریم  حفظ 
انبیاء دانست و گفت: امام صادق)ع( فرمودند 
فردی که دین دارد و به آخرت ایمان دارد، 
جامعه  امام  که  بنشیند  مجلسی  در  نباید 
همچنین  می کنند.  تخریب  را  اسالمی 
بسیجی ها مصداق مومن هستند. بلکه باید از 
ولی فقیه دفاع کنند و دفاع از ولی فقیه دفاع 

از امام زمان است.

اسالمی  انقالب  پاسداران  سپاه  کل  فرمانده 
اسالمی  ایران  بر  دشمن  تسلط  رویای  گفت: 
هیچگاه محقق نمی شود اما در ذهن دشمن 
توان  همه  آن  به  رسیدن  برای  و  دارد  وجود 
خود را به کار می گیرد. سردار سرلشکر پاسدار 
در  آذرماه   24 پنجشنبه  روز  سالمی  حسین 
فناوری در  و  پژوهش  بزرگداشت هفته  آیین 
سالن همایش های پژوهشکده شهید محالتی 
زور  و  دروغ  کالم  بارش  با  دشمن  گفت:  قم 

می خواهد ذهن ها را تخسیر کند.
وی با ذکر این مطلب که برای مقابله سخت 
وجود  این  با  افزود:  هستیم،  آماده  دشمن  با 
عالم بودن و مبارزه با جهل کارزار اصلی است 
و در میدان نبرد اندیشه ها و نبرد میان جهل 
بر  بتوانیم  تا  هستیم  عمل  نیازمند  آگاهی  و 
باید  یا  امروز  دنیای  در  شویم.  چیره  دشمن 
قوی و مقتدر بود و مستقل و عزیز زندگی کرد 
یا باید تسلیم شد و در این میان راه وسطی 
پاسداران  سپاه  کل  فرمانده  ندارد.  وجود 
در  که  مطلب  این  ذکر  با  اسالمی  انقالب 
جغرافیای سیاسی عالم برای ملت های ضعیف 
جایگاهی وجود ندارد، عنوان کرد: ملت هایی 

که ضعیف هستند به ناچار تسلیم می شوند و 
از دایره عزت خارج می شوند، تحت تاثیر اراده 
سیاسی قدرت های بزرگ تر قرار می گیرند و 
می شوند.  ذلیل  و  فقیر  و  می مانند  عقب 
سالمی در ادامه گفت: امام علی)ع( فرمودند 
»اگر دشمنی قادر باشد که در عمق سرزمین 
آن  حتم  طور  به  بگذارد  پا  قوم  یا  ملت  یک 
امروزی  تعابیر  در  شاید  می شود«.  ذلیل  قوم 
این پا گذاشتن در عمق سرزمین صرفا اشغال 
موفق شود  اگر دشمنی  بلکه  نیست  فیزیکی 
و  کند  پیدا  راه  قلوب  و  اذهان  اعمال،  در 
قلب ها و ذهن های یک ملت را در تسخیر و 
تصرف خود درآورد، این اقدام، آن ملت و قوم 
این مطلب که  با ذکر  ذلیل می کند. وی  را 
تالش دشمن این است که قلب ها قدرت خود 
را از دست دهند، درحالی که ما صاحب قلب 
تعقل  و  تفکر  اندیشه،  صاحب  اگر  و  هستیم 

نباشیم و نیاندیشیم، دیگران به جای ما می 
کرد:  عنوان  گیرند،  می  تصمیم  و  اندیشیند 
گوید  می  جامعه  یک  بر  تسلط  برای  دشمن 
من باید میان ذهن و جسم یک جامعه جدایی 
ایجاد کنم به صورتی که تحرکات آن منفصل 
می  باشد. دشمن  آن ها  قلب  و  مغز  ذهن،  از 
او  دهد.  تغییر  را  جامعه  یک  روحیه  خواهد 
تالش می کند تا اعتقادات افراد را تغییر دهد و 
روحیه ملت ها را بشکند و اعتماد را از ملت ها 
عملیات  اصول  از  موارد  این  و  کند  سلب 
قوی  برای  کرد:  بیان  سالمی  است.  روانی 
وادار  تعقل  و  اندیشه  به  را  قلب ها  باید  شدن 
باید حق بین شوند و گوش ها  ها  کنیم،چشم 
باشد،  داشته  را  حق  کالم  شنیدن  توانایی 
بر  داستان عملیات دشمن در فضای مجازی 
آنچه  گوش ها  که  است  عناصر  همین  اساس 
چشم ها  و  بشنوند  را  خواهد  می  دشمن  که 

آنچه که دشمن می خواهد را ببینند. علم و 
ایمان دو بال جامعه برای رشد و تکامل است. 
شده  اشباع  قدرت  حیث  از  ما  برای  دشمن 
است و دشمنان همه مسیرهای تسلط بر ما 
را آزمایش کرده اند، میدان جنگ نظامی را در 
یک بعد جهانی و فاصله زمانی طوالنی آزمایش 
که دشمنان  این مطلب  ذکر  با  کرده اند. وی 
اشغال  را  ایران  سرزمین  روزگاری  ما  امروز 
فیزیکی و واقعی کرده  بودند، امثال چرچیل ها 
تغییر  ها  نام  و  کرده اند  پیداد  امتداد  امروز 
کرده اند، عنوان کرد: دشمنان می خواهند به 
همان تاریخ گذشته خود برگردند و بر ایران 
سیطره پیدا کنند، جنوب را انگلیس و شمال 
را دیگری می خواهد تسخیر کند. آن ها می 
خواهند به نقطه ای برگردند که بدون اطالع 
تقسیم  برای  را  تهران  کنفرانس  ایران،  شاه 
جهان برگزار کنند. فرمانده کل سپاه تصریح 
کرد: امروز جوانان ما نمی توانند در آینه تاریخ 
سیمای امروزی دشمن را ببینند و اگر ما به 
را  امروز  دشمن  باشیم  ناآگاه  خود  گذشته 
نمی شناسیم، این دشمن ادامه همان دشمن 

گذشته است.

فرمانده کل سپاه پاسداران:
رویای تسلط دشمن بر ا یران هیچگاه محقق نمی شود


