
»طرح بررسی دو مرحله ای الیحه 
بودجه« مغایر قانون اساسی است

تمرکز و اولویت دولت توجه به 
مسائل اساسی کشور است

صفحه )4(صفحه )4(

 سخنگوی شورای نگهبان از ایراد شورا به مصوبه مجلس در مورد 
هادی  داد.  خبر  ساالنه  بودجه  الیحه  مرحله ای  دو  بررسی  طرح 
طحان نظیف روز شنبه در نشست خبری با تشریح آخرین نظرات 
بررسی طرح  به  اشاره  با  مجلس،  مصوبات  درباره  نگهبان  شورای 
اصالح مواد ۱۸۰ و ۱۸۲ در مورد تغییر سازو کار بررسی بودجه 

های سنواتی که اول باید احکام الیحه بودجه در مجلس....

وزیر کشور با بیان اینکه تالش دشمن برای فاصله گرفتن جوانان 
بر  دولت  تمرکز  گفت:  و  دانست  آب  بر  نقش  انقالب  و  نظام  از 
اولویت های اساسی و رسیدگی به مسائل اصلی کشور است. احمد 
وحیدی، وضعیت کنونی کشور آرام توصیف کرد و گفت: دشمن 
توطئه گر نمی خواهد وضعیت آرام همراه با امنیت کشور را ببیند. 

وزیر کشور افزود: دشمن تالش دارند تا نگاه دولت را...
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وجود گسل در سد چمشیر 
صحت ندارد

کم رویی و خجالت کودکان: 

از شناسایی 
تا درمان کمرویی

معاون دانشگاه علوم پزشکی یاسوج: 

ناباروری در  استان بیش از 
آمارهای کشوری است

مدیر سالمت جمعیت و خانواده معاونت بهداشتی 
دانشگاه علوم پزشکی یاسوج با بیان اینکه  ناباروری 
است  کشوری  آمارهای  از  بیش  استان  این  در 
گفت: ۱۶ درصد زوج های در سنین باروری استان 
 ۲۰ و  اولیه  ناباروری  دارای  بویراحمد  و  کهگیلویه 
است  حالی  در  این  هستند  ثانویه  ناباروری  درصد 
که آمار ناباروری اولیه کشور ۱۱ و ثانویه ۱۵ درصد 
نتایج  اساس  بر  افزود:  اقبالی”  نیک  “گلدانا  است. 
طرح بررسی شیوع ناباروری در کشور که در سال 
بویراحمد  و  کهگیلویه  استان  شد،  انجام   ۱۳۹۸
وی  است.  نازایی  باالی  شیوع  با  استان های  جزء 

اظهارکرد: ۱۶ درصد زوج های در سنین...

از  اسالمی گفت: پس  رئیس مجلس شورای 
امروز  انقالب،  تحوالت  از  دهه  چهار  گذشت 
انقالب اسالمی و جبهه مقاومت از شبه قاره 
اجازه  و  ایستاده  مدیترانه  حاشیه  تا  هند 
قدرت نمایی به آمریکا در منطقه را نمی دهد.

محمدباقر قالیباف در نشست سراسری دبیران 
جوانان  مجمع  مرکزی  شورای  اعضای  و 
انقالب اسالمی که شامگاه جمعه برگزار شد، 
مشکالت موجود کشور را ناشی از اقتدار نظام 
کرد:  تصریح  و  دانست  اسالمی  جمهوری 
از  یکپارچه  به صورت  امروز  که  حرکت هایی 
یک  در  و  اروپا  و  آمریکا  صهیونیستی،  رژیم 
این  دلیل  به  می بینیم،  غرب  جبهه  از  کالم 
و  راه خود  سر  بر  مزاحم  مهم ترین  که  است 
مهم ترین قدرتی که در مقابل آن ها ایستاده و 
به صورت مؤثر گام برداشته را انقالب اسالمی 

و جمهوری اسالمی می دانند.
رئیس قوه مقننه خاطر نشان کرد: به نظر من 
مقدس  نظام  مقاومت  دهه  انقالب  اول  دهه 
همان  در  بدانید  اما  بود،  اسالمی  جمهوری 
کمتر  ما  اقتدار  و  تجربه  اینکه  وجود  با  دهه 
سر  پشت  را  بسیار سخت تر  اتفاقات  اما  بود، 
گذاشتیم، ما روزهایی داشتیم که هر روز در 
جبهه ها، دشمن با قدرت به یکی از شهرهای 
ما حمله می کرد، یک بخشی سقوط می کرد، 
الزم  انسجام  نبود،  داشتیم  الزم  که  مهماتی 
نبود، کسی مانند بنی صدر فرماندهی کل قوا 
این  به  بسیج  و  سپاه  نیروهای  بود،  دستش 
شکل نبودند، تجربه کافی نداشتیم، صنعتمان 
در این حد نبود، انسجام و سازماندهی وجود 
نداشت و... در این شرایط در بهار سال ۱۳۶۰ 
منافقان هر روز یک انفجار در خیابان ها و در 
سراسر کشور انجام می دادند و از مسئوالن تا 
افراد حزب اللهی که آدم های مؤثر در محالت 

بودند را ترور می کردند.
قالیباف یادآور شد: من به عنوان یک راوی از 
آن زمان می گویم در آن برهه دو رکن اساسی 
اسالمی  انقالب  در  خداباوری  و  باوری  مردم 
به  اعتماد  معنای  به  خداباوری  بود؛  حاکم 

سنت های الهی در ذهن، روح، روان...

سدهای  گفت:  چمشیر  نیروگاه  و  سد  طرح  مجری 
بتنی در ساختگاهی که دارای گسل فعال باشد ساخته 
نمی شوند. در ساختگاه سد چم شیر هیچ گسل فعالی 
نشست  در  روز شنبه  ندارد. »محمود محضرنیا«  وجود 
در ساختگاه سد  آیا  که  این سؤال  به  پاسخ  در  خبری 
گسل قرار دارد، افزود: به طور کل گسل به هر شکستگی 
پوسته زمین طی فرایند تکتونیکی اطالق می شود. یکی 
از مسائل مهم در ایمنی سدها، شناسایی دقیق گسل ها 
گفت:  وی  است.  آن  اطراف  و  ساختگاه  محدوده  در 
سدهای بتنی در ساختگاهی که دارای گسل فعال باشد 

ساخته نمی شوند. در ساختگاه سد چم شیر...

مجری طرح سد و نیروگاه چمشیر:
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مدیرعامل شرکت گاز کهگیلویه و بویراحمد:

گازرسانی به ۵۵ روستای 
مارگون تا سال 1403 

 به بهره برداری  می رسد

بخشدار مرکزی باشت عنوان کرد: 

پیچاب منطقه ای که 
هنوز آنتن دهی تلویزیون 

ندارد

انقالب اسالمی اجازه قدرت 
نمایی به آمریکا نمی دهد

2

2

استاندار کهگیلویه و بویراحمد هشدار داد ؛

مدیران سهل انگار 
تغییر می کنند

3

جنگ  از  بعد  گفت:  رئیس جمهور  پارلمانی  معاون 
تحمیلی رخنه ها و ضعف هایی در حوزه فرهنگ و هنر 
فرهنگی،  تهاجم  تعبیر  با  انقالب  رهبر  که  ایجاد شد 
شبیخون و ناتوی فرهنگی نسبت به آن هشدار دادند 
ولی متأسفانه برخی مدیران باور و اهتمام الزم را در 
ولنگاری  پدیده  به  به تدریج  و  نداشتند  خصوص  این 

فرهنگی رسیدیم.
مرکز  تخصصی  وبینار  در  حسینی«  »سیدمحمد   
نظام،  »کارآمدی  موضوع  با  دولتی  مدیریت  آموزش 
چالش شاخص ها«، بخشی از مشکالت امروز را ناشی 
از تعلل و کوتاهی های گذشته نسبت به رسیدگی به 
ماه  در ۱۶  مردمی  دولت  گفت:  و  دانست  مردم  امور 
تأکید  با  را  وقفه ای  بی  تالش  و  برنامه ریزی  گذشته 
افزایش کارایی و  از ظرفیت های داخلی و  بر استفاده 
تعلل های  و  بر کاستی ها، رخوت  غلبه  برای  بهره وری 
گذشته آغاز کرده تا شرایط کشور و وضعیت مردم را 

بهبود بخشد.
وی کارآمدی را موفقیت در تحقق اهداف با توجه به 
امکانات و موانع دانست و با بیان اینکه دولت مردمی 
برنامه و سند تحول را معیار حرکت خود در بخش های 
مختلف قرار داده تا بر اساس مسأله محوری که مورد 
جامعه  مشکالت  است،  انقالب  معظم  رهبر  تأکید 
و  مدیران  از  جمعی  به  خطاب  کند،  فصل  و  حل  را 
کارکنان متذکر شد: کارآمدی فقط به معیارهای مادی 
و اقتصادی و میزان رفاه محدود نمی شود بلکه تحقق 

را هم شامل می  و معنوی  اعتقادی  فرهنگی،  اهداف 
و  آزادی  استقالل،  عزت،  مسیر  در  حرکت  لذا  شود؛ 
نظام  کارآمدی  معیارهای  از  هم  ارزشها  به  پایبندی 

اسالمی محسوب می شود.

عدالت نمایی  استبدادی  نظام های  حتی  امروز 
می کنند

و  معیار  اینکه  بیان  با  رئیس جمهور  پارلمانی  معاون 
تفاوت دارد،  شاخص کارآمدی در کشورهای مختلف 
نیز  و  آداب و رسوم یک ملت  اظهار داشت: فرهنگ، 
برخورداری از امکانات و منابع طبیعی و شرایط اقلیمی 
در مسیر رسیدن دولت ها به اهداف مشترک تأثیرگذار 
است و در تعیین کارآمدی باید این نکات مورد توجه 

قرار بگیرد.
نظام اسالمی  اهداف متعالی در  از  را  حسینی عدالت 
توصیف کرد و گفت: عدالت به قدری اهمیت دارد که 
حتی نظام های استبدادی نیز وانمود می کنند به آن 
پای بند هستند و تالش می کنند خود را عادل جلوه 

دهند.
را در مسیر  امکانات مادی و غیر مادی  به  وی توجه 
تحقق اهداف حائز اهمیت دانست و از نیروی انسانی 
یاد  کشور  یک  مادی  غیر  ارزشمند  امکانات  به عنوان 
کرد و افزود: سطح توانمندی، استعداد و نخبگی نیروی 
انسانی می تواند در کارآمدی و موفقیت سیستم نقش 

به سزایی داشته باشد.

وجود  و  امکانات  از  کدام  هر  نداشتن  گفت:  حسینی 
در  جدی  های  چالش  از  آنها،  به  دسترسی  در  مانع 
مسیر تحقق اهداف است که از آن جمله می توان به 

تحریم ها، تهدیدها و تهاجم های نظامی اشاره کرد.
بخش  هر  در  ناکارآمدی  بدون شک  کرد:  تأکید  وی 
به سیستم آسیب می زند و جبران آثار و تبعات آن 
زمان بر است اما امروز با پدیده ناکارآمد جلوه دادن نیز 
مواجه هستیم و بدخواهان با شگردهای رسانه ای برخی 
ضعف ها را برجسته جلوه داده و با جعل و تحریف می 

کوشند ناامیدی را در سطح جامعه گسترش دهند.

مسیر  در  اما  داریم  فاصله  فاضله  مدینه  با 
پیشرفت هستیم

چینش  از  نظام  اینکه  بیان  با  رئیس جمهور  معاون 
منظم دستگاه ها و بخش های مختلف در کنار یکدیگر 
تشکیل شده است. چه بسا عملکرد برخی از بخش ها 
ضعف  این  توان  نمی  موارد  اینگونه  در  باشد  ضعیف 
را به کل سیستم تعمیم داد، خاطر نشان کرد: امروز 
عده ای تالش می کنند تا با لطایف الحیل نظام اسالمی 

را ناکارآمد و در حل مشکالت ناتوان نشان دهند.
و  فاضله  مدینه  به  رسیدن  تا  اگرچه  افزود:  حسینی 
جامعه ایده آل فاصله داریم اما نظام اسالمی از آغاز در 
این مسیر پیشرفت و تعالی حرکت کرده و موفقیت ها 
در  حتی  است؛  داشته  توجهی  قابل  دستاوردهای  و 
مانند  موانعی  به خاطر  هم  )ع(  علی  حکومت حضرت 
سه جنگ داخلی با ناکثین، قاسطین و مارقین، کمبود 
نیروی توانمند، خیانت برخی از خواص و دیگر شرایط 
به  نیل  که  بود  مواجه  مشکالتی  با  رسیده،  ارث  به 

اهداف را دشوار می ساخت.
نظام  کارآمدی  در  مردم  موثر  نقش  به  اشاره  با  وی 
از  حکومت  کنار  در  مردم  کارآمدی،  بحث  در  گفت: 
دفاع  دوران  در  اگر  هستند؛  برخوردار  مهمی  نقش 
مقدس مردم مشارکت و همراهی نمی کردند، کارآمدی 
با  نمی شد،  حاصل  عرصه  این  در  موفقیت  برای  الزم 
همراهی مردم و فداکاری نیروهای داوطلب مردمی بود 
که دشمنان این مرز و بوم حتی نتوانستند یک وجب 
ایران را جدا کنند و قدرت مقاومت و عزت  از خاک 

ملت ایران به رخ جهانیان کشیده شد.
از  را  امنیت  مجلس،  امور  در  رئیس جمهور  معاون 
داشت:  اظهار  و  دانست  کارآمدی  مهم  شاخص های 
مختلفی  غائله های  اسالمی  انقالب  پیروزی  ابتدای  از 

آغاز  مناطق مختلف کشور  تجزیه طلبانه در  اهداف  با 
توانست  مردمی  پشتوانه ی  با  اسالمی  نظام  اما  شد 
از  تحمیلی  جنگ  در  و  بگذارد  پشت سر  را  آشوب ها 
این درحالی ست که  ارضی کشور دفاع کند؛  تمامیت 
در ۲۰۰ سال گذشته در مقاطع مختلف در جنگ و 
صلح بخشی قابل توجهی از خاک ایران عزیز از دست 

رفته است.
حسینی اضافه کرد: امروز در حوزه امنیت، از مرحله 
به گونه ای که  بازدارندگی رسیده ایم  مرحله  به  دفاعی 
قلمرو  به  تجاوز  و  تعدی  جرأت  آمریکا  چون  قدرتی 
هوایی، دریایی و خاکی کشورمان را ندارد؛ لذا دشمنان 
به  کنند  می  تالش  ناآرامی  و  اغتشاش  اندازی  راه  با 
در  که  بزنند همچنان  آسیب  آرامش کشور  و  امنیت 
حوادث اخیر تمام توان امنیتی و اطالعاتی، رسانه ای، 
سایبری و اقتصادی خود را به کار گرفتند تا مردم را با 
مشکل مواجه کنند؛ اما با بردباری و درایت مسئوالن 
با  همراهی  عدم  در  مردم  آگاهی  و  هوشیاری  نیز  و 
اغتشاشگران، به تدریج التهابات فروکش کرد و معاندان 
که با کمک اربابان و به کارگیری خشونت حداکثری به 
میدان آمده بودند و با شگردهای رسانه ای هر شب در 
فضای مجازی نظام را ساقط و یا بخش هایی از کشور 
را جدا می کردند، راه به جایی نبردند و یک بار دیگر 
استیصال دشمنان و کارآمدی نظام در دفاع از امنیت 

مردم به نمایش گذاشته شد.
وی رسیدگی به سالمت جامعه را از دیگر شاخص های 
کارآمدی توصیف کرد و گفت: در چالش کرونا، سالمت 
جامعه به مخاطره افتاده بود اما با تدبیر مدیران ارشد 
دولت و نهادها، مجاهدت مدافعان سالمت و موفقیت 
دانشمندان کشورمان در ساخت ۶ نوع واکسن ، موفق 
شدیم بر این بحران که در آغاز دولت سیزدهم روزانه 

جان ۷۰۰ نفر را می گرفت، فائق آییم.

دولت به دنبال کاهش فاصله طبقاتی است
معاون رئیس جمهور با اشاره به شرایط دشوار اقتصادی 
که  به گونه ای  رئیسی  آیت اهلل  دولت  کار  به  شروع  در 
دولت  و  رفت  می  پیش  کندی  به  عمرانی  پروژه های 
پرداخت  جمله  از  جاری  هزینه های  تأمین  در  حتی 
با  درحالی که  گفت:  بود،  مواجه  مشکل  با  حقوق ها 
تورم  و  بودجه  کسری  نقدینگی،  مالحظه  قابل  رشد 
نزدیک به ۶۰ درصد مواجه بودیم و ناگزیر می بایست 
وارداتی  تورم  و  بگیرد  صورت  ارز  نرخ  در  اصالحاتی 
با  شد،  علت  بر  مزید  هم  اوکراین  جنگ  از  ناشی 
رسیدن  و  تورم  کاهش  شاهد  گرفته  صورت  اقدامات 
مشکالت  و  گرانی  که  هرچند  شدیم،  درصد   4۰ به 
معیشتی هم چنان وجود دارد اما همین بهبود نسبی 
اوضاع نشانگر عزم و توان دولت در کاهش فشارها و 

حرکت در مسیر درستی است.

هیچ حادثه ای نیست که انقالب 
اسالمی از پس آن برنیاید

کارشناس مسائل سیاسی و منطقه ای گفت: شهید سلیمانی ذره ای تردید از 
شکست دشمن در دل نداشت و از نظر ایشان هیچ  حادثه ای نیست که انقالب 
»واکاوی  رسانه ای  نشست  در  زراعی  سعداهلل  برنیاید.   آن  پس  از  اسالمی 
آشوب های اخیر با شاخص های فکری و عملی شهید سلیمانی« طی سخنانی 
از حیث  انقالب اسالمی  واقع مکتب  اظهار کرد: مکتب سردار سلیمانی در 
عملکرد و رویکرد است. وقتی از مکتب انقالب صحبت می کنیم در حقیقت از 
یک فلسفه، تئوری، بنیان ها و سیاست هایی حرف می زنیم که پایه های فکری 
انقالب و جمهوری اسالمی را تشکیل داده اند. وی افزود: وقتی از مکتب شهید 
سلیمانی حرف می زنیم از یک تئوری در میدان و راه حل توام با موفقیت بزرگ  
صحبت می کنیم که به یک شاخص تبدیل شده است. مکتب شهید سلیمانی 
نشان می دهد که تفکر امام راحل و رهبر انقالب در صحنه عمل به نتایج عالی 
رسیده است. این کارشناسی سیاسی ادامه داد: بعد از شهادت سردار سلیمانی 
با پدیده آشوب های اخیر مواجه شدیم که از شهریورماه به مدت هفتاد روز 
استمرار داشت. ما وقتی از مکتب شهید سلیمانی صحبت می کنیم از یک 
مکتب زنده صحبت می کنیم و امروز باید از منظر این شهید حوادث اخیر را 
مورد بررسی قرار دهیم. وی اظهار کرد: قضایایی که در هفتاد روز اخیر پیش 
اموال  به  ایراد خسارت  اقدامی خیابانی بود که توسط عده ای به شکل  آمد 
مردم و ریختن خون انسان ها نمایان شد و مخالفان جمهوری اسالمی اعم 
از داخلی و خارجی پای کار آمدند تا به این حوادث ضریب دهند. زارعی با 
بیان اینکه سلطنت طلبان و گروهک های تجزیه طلب به همراه منافقین که 
همگی پرونده سیاهی در جنایت علیه ملت ایران دارند در این آشوب ها به 
میدان آمدند، یادآور شد: همچنین جریاناتی که توسط برخی سفارتخانه ها در 
کافی شاپ ها، گالری ها و برخی مکان های ورزشی بوجود آوردند با هم شبکه 
شدند و در آشوب ها به میدان آمدند. وی افزود: همچنین برای این آشوب ها 
حوادث  این  در  شوند.  جمع  آن  زیر  بتوانند  همه  که  شد  انتخاب  شعاری 
طراحی پیچیده ای وجود داشت که از آن به نام جنگ ترکیبی یاد می شود. 
جنگ ترکیبی وسعتی بیش از انقالب رنگی دارد و در آن اختالل هایی در 
در  رخنه  طریق  از  تحوالت  مدیریت  و  اطالعات  انتظامی،  اقتصادی،  شبکه 
ادامه  سیاسی  مسائل  کارشناس  این  می شود.  ایجاد  تصمیم گیر  کانون های 
داد: نقطه کانونی حمالت دشمن هم رهبر انقالب بود زیرا دشمن دریافته 
است هرگاه همه دستگاه ها از کار می افتند، رهبر انقالب به میدان می آیند 
و قضیه را مدیریت می کنند. زارعی با اشاره به سیره سردار سلیمانی اظهار 
کرد: سردار سلیمانی در شناخت صحنه سرعت زیادی داشت. اگر انسان ابعاد 
بنابراین جمع کردن  میدان می آید  به  دیر  بشمارد  را کوچک  یک حادثه ای 
که  بود  این  سلیمانی  سردار  خصوصیت  اولین  لذا  گ شود.  می  دشوار  آن 
بشار  دیدار  به  شد  مشکالتی  دچار  درعا  از  سوریه  وقتی  بود.  بحران شناس 
اسد رفت و به او گفت که به زودی شما درگیر یک بحران طوالنی و عمیق 
است.  تجزیه سوریه طراحی شده  و  دولت  کردن  ساقط  برای  که  می شوید 
وی ادامه داد: وقتی بوی حرکت داعش به سمت عراق استشمام شد سردار 
داعش  بحران  درگیر  عراق  بزودی  که  داد  هشدار  عراق  دولت  به  سلیمانی 
کارشناس  این  نمی کند.  بحران کفایت  این  با  مقابله  برای  ارتش  و  می شود 
مسائل منطقه ای یادآور شد: از منظر سردار سلیمانی وقتی دشمن، رهبر یک 
جامعه را نشانه می گیرد عالمت تالش برای ایجاد بحران است. از سوی دیگر 
تالش هایی که برای دودسته کردن مردم صورت می گرفت نیز از منظر شهید 

سلیمانی عالمت وقوع بحران بود.

در پی کم توجهی به منویات مقام معظم رهبری ؛

بتدریج به پدیده ولنگاری فرهنگی رسیدیم
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معاون بهداشتی دانشگاه علوم پزشکی یاسوج: 

ناباروری در کهگیلویه و بویراحمد
 بیش از آمارهای کشوری است

مدیر سالمت جمعیت و خانواده معاونت بهداشتی دانشگاه 
این استان  ناباروری در  اینکه   با بیان  علوم پزشکی یاسوج 
بیش از آمارهای کشوری است گفت: ۱۶ درصد زوج های در 
ناباروری  بویراحمد دارای  باروری استان کهگیلویه و  سنین 
اولیه و ۲۰ درصد ناباروری ثانویه هستند این در حالی است 

که آمار ناباروری اولیه کشور ۱۱ و ثانویه ۱۵ درصد است.
بررسی  طرح  نتایج  اساس  بر  افزود:  اقبالی”  نیک  “گلدانا 
شیوع ناباروری در کشور که در سال ۱۳۹۸ انجام شد، استان 
کهگیلویه و بویراحمد جزء استان های با شیوع باالی نازایی 

است.
وی اظهارکرد: ۱۶ درصد زوج های در سنین باروری استان 
درصد   ۲۰ و  اولیه  ناباروری  دارای  بویراحمد  و  کهگیلویه 
ناباروری ثانویه هستند این در حالی است که آمار ناباروری 

اولیه کشور ۱۱ و ثانویه ۱۵ درصد است.
مدیر سالمت جمعیت و خانواده معاونت بهداشتی دانشگاه 
علوم پزشکی یاسوج خاطرنشان کرد: بیشترین علت ناباروری 
پارامترهای  در  اختالل  مردان  و  تخمدانی  علل  را  زنان  در 

اسپرم است.
پیگیری  در  مشکالت  درصد   ۳۰ کرد:  تصریح  اقبالی  نیک 
ناباروری، به دلیل مشکالت مالی عنوان  تشخیص و درمان 
شیوع  تحصیالت  سطح  افزایش  با  اینکه  ضمن  است،  شده 

ناباروری رو به کاهش است.
وی بر تجهیز مرکز درمان ناباروری یاسوج و گچساران تاکید 
مشکالت  با  درمان  برای  نابارور  خانواده های  گفت:  و  کرد 
زمینه  این  در  بانک ها می خواهیم  از  و  مواجه هستند  مالی 

به خانواده ها کمک کنند.
مدیر سالمت جمعیت و خانواده معاونت بهداشتی دانشگاه 
علوم پزشکی یاسوج با اشاره به تعداد مراجعه به مراکز درمان 
سه  گذشته  سال  کرد:  عنوان  یاسوج  و  گچساران  ناباروری 
هزار و ۳۵۶ نفر به این مراکز مراجعه و ۶۸۹ نفر آی یو آی 
و آی وی اف دریافت کرده اند. نیک اقبالی تاکید کرد: در 
سال جاری نیز یک هزار و ۶۱۶ نفر به مراکز درمان ناباروری 
مراجعه کردند. وی از راه اندازی مرکز درمان ناباروری در شهر 
دهدشت، مرکز شهرستان کهگیلویه خبر داد و بیان کرد: با 
در نظر گرفتن جمعیت ۱۵۰ هزار نفر خانم دارای همسر در 
استان کهگیلویه و بویراحمد و شیوع ۲۰.۳ ناباروری در زوج 
های ایرانی، می توان گفت بیش از ۳۰ هزار زوج هم استانی 
در طول عمر خود هر نوعی از ناباروری اولیه و یا ثانویه را 

تجربه می کنند.
تا اوایل سال آینده صورت می گیرد؛

اتصال روستاهای باالی 20 خانوار 
کهگیلویه و بویراحمد به اینترنت

و  کهگیلویه  استان  اطالعات  فناوری  و  ارتباطات  مدیرکل 
بویراحمد گفت: همه روستاهای باالی ۲۰ خانوار این استان 

تا اوایل سال آینده به اینترنت وصل می شوند.
 ۲۲ اجرای  با  اخیر  سال  یک  در  افزود:  رادمنش”  “محمود 
۱۱۱روستای  تومان،  میلیارد   ۹۹ اعتبار  با  ارتباطی  پروژه 
استان کهگیلویه و بویراحمد به شبکه ملی اطالعات متصل 

شده و تحت پوشش این ۲۲ پروژه قرار گرفتند.
وی اظهارکرد: ۳۶ پروژه دیگر به ارزش ۱۵۹ میلیارد تومان 

در حال اجراست که ۸۳ روستا را متصل می کند.
و  کهگیلویه  استان  اطالعات  فناوری  و  ارتباطات  مدیرکل 
بویراحمد خاطرنشان کرد: تالش ما اینست تا پایان امسال یا 
حداکثر اوایل ۱4۰۲همه روستاهای باالی ۲۰ خانوار استان 

به شبکه ملی اطالعات متصل شوند.
رادمنش بیان کرد: اعتبارات این پروژه ها از محل ملی وزارت 

ارتباطات و فناوری اطالعات است.

طرح احیا و توسعه جنگل
 در شهرستان لنده آغاز شد

رییس اداره منابع طبیعی و آبخیزداری لنده از توابع استان 
کهگیلویه و بویراحمد گفت: طرح احیا و توسعه جنگل ها و 
مراتع این شهرستان که طی سالیان اخیر دچار آتش سوزی 

شده بود آغاز شد. 
یکصد  از  بیش  در  احیا  طرح  داشت:  بیان  محمدی  خسرو 
آغاز شده  لنده  مراتع و جنگلهای مناطق مختلف  از  هکتار 
است. وی اظهار کرد: در طرح احیا جهادکشاورزی، جمعیت 

هالل احمر و نیروهای اداره منابع طبیعی مشارکت دارند.
محمدی اضافه کرد: تاکنون در بیش از ۳۰ هکتار از روستای 
راستای  در  بلوط  کاشت  طرح  لنده  مرکزی  بخش  آتشگاه 
از  کرد:  تصریح  اجرا شد. وی  منطقه  این  احیای جنگلهای 
پوشش  افزایش سطح  راستای  در  بخش خصوصی  ظرفیت 
و  حفظ  بر  وی  شد.  خواهد  استفاده  نیز  مرتعی  و  گیاهی 
حراست از جنگلها در راستای ارتقا محیط زیست پایدار از 
سوی همه نهادها بخصوص مردم روستا و عشایر تاکید کرد.

است  طبیعی  عرصه  هکتار  هزار  دارای ۸۵  لنده  شهرستان 
هکتار  هزار   ۳۲ و  جنگل  هکتار  هزار   ۵۳ این سطح  از  که 

مرتع است.

معاون سازمان سازمان صنعت، معدن و تجارت استان 
خبر داد:

آغاز طرح نظارتی ویژه شب یلدا 
در استان کهگیلویه و بویراحمد

تجارت  و  معدن  صنعت،  سازمان  نظارت  و  بازرسی  معاون 
کهگیلویه و بویراحمد گفت: طرح نظارتی ویژه شب یلدا، در 

شهرهای استان آغاز شده و تا پایان آذر ماه ادامه دارد.
در  گذشته  روز  فرد  باقری  اهلل  روح  مردم  امید  گزارش  به 
گفت و گو با خبرنگار امید مردم  افزود: این طرح با همکاری 
تعزیرات حکومتی، جهاد کشاورزی، بسیج اتاق اصناف، اتاق 

اصناف و پلیس امنیت اقتصادی اجرایی می شود.
مصرف  پر  کاالهای  بر  نظارت ها  تمرکز  اینکه  بیان  با  وی 
کاالهای  و  لوازم  و  بار  تره  و  میوه  آجیل، شیرینی،  همچون 
کادویی است، اظهارکرد: هر واحد صنفی متخلف که میزان 
قیمت ها و مقررات صنفی را رعایت نکند، شناسایی و مورد 

پیگرد قانونی قرار می گیرد.
تجارت  و  معدن  صنعت،  سازمان  نظارت  و  بازرسی  معاون 
کهگیلویه و بویراحمد خاطرنشان کرد: از روند تولید تا مصرف 
در حوزه کاالهای اساسی، برنامه ریزی کامل و مستمر نظارتی 
انجام شود در حیطه مواد غذایی همچون مرغ، روغن و برنج، 

شاهد اثرگذاری مطلوبی می شویم.
نکردن  صادر  و  قیمت  نکردن  درج  کرد:  تصریح  فرد  باقری 
بر  بازرسی ها،  پایان  در  و  است  بازار  تخلفات  اغلب  فاکتور 
و  معرفی  متخلفان  تخلفات،  و  بازرسی ها  گزارشات  اساس 

قانون در خصوص آنها اجرایی می شود.

مدیرعامل شرکت گاز کهگیلویه و بویراحمد:

گازرسانی به ۵۵ روستای مارگون
 تا سال 1403  به بهره برداری می رسد

مدیرعامل شرکت گاز کهگیلویه و بویراحمد از اجرای طرح 
شهرستان  محروم  و  گذر  سخت  روستای   ۵۵ به  گازرسانی 

مارگون خبر داد.
گفت:  مردم  امید  خبرنگار  با  گو  و  گفت  در  بهادر”  “ریحان 
مورزرد  روستاهای  به  به طول ۲۲4کیلومتر  گازرسانی  طرح 
میلیارد   ۱۸۰ با  مارگون  شهرستان  کلوار  سیالب  و  زیالیی 
تومان اعتبار روند اجرایی خوبی دارد. وی اظهارکرد: در پروژه 
مهم گازرسانی به زیالیی 4 هزار و 4۵۰ خانوار در قالب ۱۷ 
نعمت  از  روستا  پاره  و  روستا  و حدود ۵۵  نفر  و ۷۰۰  هزار 
و  کهگیلویه  گاز  شرکت  مدیرعامل  می شوند.  بهره مند  گاز 
بویراحمد خاطرنشان کرد: با توجه به سخت گذر و کوهستانی 
بودن مسیر، پیش بینی می شود این طرح تا سال ۱4۰۳ به 
و  تکمیل  با  کرد:  تصریح  بهادی  برسد.  کامل  برداری  بهره 
واجد  گاز روستایی  نفوذ  این طرح ها ضریب  از  برداری  بهره 
 ۹۰ به   ۱4۰۱ سال  پایان  تا  بویراحمد  و  کهگیلویه  شرایط 
بخش  در  پارسال  داد:  ادامه  وی  یافت.  خواهد  ارتقا  درصد 
گازرسانی روستایی 4۳ روستا با جمعیتی بیش از ۳ هزار و 
۶۹۰ خانوار از نعمت گاز بهره مند شدند و ضریب بهره مندی 
خانوار روستایی استان به ۸۷ درصد رسید. مدیرعامل شرکت 
قبل،  سال  همچنین  کرد:  عنوان  بویراحمد  و  کهگیلویه  گاز 
تولیدی  واحد   4۳ به  گازرسانی  توسعه،  محور  گاز  شعار  با 
حدود  ساالنه  میانگین  مصرف  اقدام  این  با  و  انجام  صنعتی 
۵ هزار و ۵۲۰ میلیون متر مکعب از سوخت مایع واحدهای 
گازدار شده با گاز طبیعی جایگزین شد. به گزارش امید مردم 
استانداری  بندی  تقسیم  آخرین  براساس  کرد:  تاکید  بهادر 
کهگیلویه و بویراحمد یک هزار و ۱۱۵ روستای واجد شرایط 
گازرسانی در استان شناخته شده که تاکنون ۹۲۲ روستا به 
شبکه گاز متصل شده اند. وی بیان کرد: در بخش شهری نیز 

از مجموع ۱۷ شهر واجد شرایط ۱۷ شهر گازدار شده است.

11 طرح پژوهشی در شورای برنامه 
ریزی کهگیلویه و بویراحمد تصویب شد

رئیس سازمان مدیریت و برنامه ریزی کهگیلویه و بویراحمد 
اجرایی  های  دستگاه  از  پژوهشی  طرح   ۵۸ حدود  گفت: 
مختلف به سازمان مدیریت و برنامه ریزی استان ارسال شد 
از  ۱۱طرح  توسعه  و  ریزی  برنامه  شورای  در  نهایت  در  که 
اظهار  نسب  علی شهابی  در سال جاری مصوب شد.  ها  آن 
 ۲۶۰ و  میلیارد  یک  حدود  اعتباری  با  ها  طرح  این  داشت: 
افزود: ۱۱ طرح مذکور  اند. وی  تومان مصوب شده  میلیون 
مصوب شده و به فراخوان عمومی گذاشته شده اند، همچنین 
روی  را  ها  طرح  این  شده  خواسته  اجرایی  های  دستگاه  از 
سامانه بارگذاری کنند. رئیس سازمان مدیریت و برنامه ریزی 
تا محققان و کسانی که  بویراحمد تصریح کرد:  کهگیلویه و 
ارائه  را  خود  های  پروپوزال  هستند،  ها  آن  انجام  متقاضی 
دهند و این پروپوزال ها بررسی و تصویب شود. شهابی نسب 
ابراز داشت: پس از تصویب پروپوزال ها اعتبار نهایی ابالغ می 
استان  پژوهشی  های  اولویت  کار شروع خواهد شد.  و  شود 
های  آسیب  و  بلوط  آفت  کشاورزی،  و  آب  های  حوزه  در 

اجتماعی، فرهنگ و هنر، صنایع دستی و گردشگری است. 

بخشدار دیشموک:
مردم دیشموک و روستاهای اطراف آن 

از کیفیت آب گالیه دارند
بخشدار دیشموک از توابع استان کهگیلویه و بویراحمد گفت: 
تا  انجیره  از  آن  اطراف  روستاهای  و  دیشموک  بخش  مردم 
درغک، اسفندان، دهگرو و دیگر روستاها با بحران بد مزگی 
آب مواجه اند به گونه ای به خاطر شوری، بدمزگی و تلخی 
شاهد  را  بخشداری  این  به  نفری  چندین  روزانه  مراجعات 
هستیم.علی رضا نوروزی اظهار داشت: مشکل آب این بخش 
و مردم منطقه گاهی مجبورند  است  از مشکالت مهم  یکی 
با دبه های ۲۰ لیتری از روستاها و چشمه های اطراف آب 
آشامیدنی خود را تامین کنند.وی افزود: قرار است با اجرای 
پروژه آب گندمکار و احداث ۲ منبع مشکل آب دیشموک و 
روستاهای اطراف آن رفع شود اما سرعت اجرای پروژه می 
تصریح  دیشموک  بگیرد.بخشدار  بیشتری  طلبند که سرعت 
کرد: به منظور اجرای پروژه گود برداری و جاده دسترسی در 
حال انجام و گودبرداری دو منبع بزرگ آن در سرگچ و رخ 
ریش انجام گرفته اما عمال کار ساخت منبع آب هنوز انجام 

نشده و مساعدت بیش از پیش متولیان امر را می طلبد.

در  گفت:  بویراحمد  و  کهگیلویه  استاندار 
که  هستند  معاونینی  دستگاه ها  برخی 
انگاری  سهل  و  نیستند  همراه  دولت  با 
از  را  انگاری ها  سهل  این  ما  که  می کنند 
مدیر می دانیم و حتما این مدیر را تغییر 

خواهیم داد.
سید علی احمدزاده روز شنبه ۲۶ آذر ماه 
استان  اداری  شورای  نشست  در   ۱4۰۱
ضد  مصاحبه های  مراقب  مدیران  گفت: 
گونه  این  که  چرا  باشند  خود  نقیض  و 

مصاحبه ها مشکالتی ایجاد کرده است.
حقی  چه  به  مدیر  یک  اظهارکرد:  وی 
پروژه ای را که ۱۰ هزار میلیارد تومان طی 
۲۷ سال برای آن هزینه شده است را زیر 
سوال می برد؟ قرار نیست با یک مصاحبه 
اشتباه همه تالش ها زیر سوال برود! مدیر 
اجازه  گفته  چرا  که  باشد  پاسخگو  باید 
بهره برداری از جاده “پاتاوه به دهدشت” 

را نمی دهیم؟
استاندار کهگیلویه و بویراحمد خاطرنشان 
شرکت  تنها  شیر  چم  سد  مورد  در  کرد: 
آب منطقه باید پاسخگو باشد و هیچ کس 
حق سنگ اندازی در پروژه مهم و توسعه 
رئیس  دستان  با  است  قرار  که  محوری 
جمهور آب گیری آن اعالم شود را ندارد و 

بدون دلیل زیر سوال ببرد.
مصاحبه های  این  کرد:  تصریح  احمدزاده 
بی ربط و ناامید کننده برخی افراد باعث 
و  کرده  استفاده  سوء  عده ای  که  می شود 

ناامیدی در استان ایجاد کنند.
اعتبارات نفت  ادامه داد: در خصوص  وی 
چه کسی گفته که این اعتبارات برگشت 
هنوز  شده  ابالغ  اعتبارات  این  خورده؟ 
کنند  پیگیری  باید  مدیران  و  دارند  وقت 

و آن ها را جذب کنند.
ادامه  در  بویراحمد  و  کهگیلویه  استاندار 
انتقادات خود عنوان کرد: عده ای با انتشار 
دروغ عملکرد دولت را زیر سوال می برند، 
اعتبارات  می شود  گفته  دروغ  به  چرا 
برگشت  باشت  و  گچساران  کمربندی 
خورده است در حالی که این پروژه فعال 

است.
خود  تغییر  شایعه  به  اشاره  با  احمدزاده 
هیچ  خود  تغییر  برای  من  کرد:  تاکید 
انتشار  با  عده ای  چرا  اما  ندارم،  مشکلی 
خبر دروغ جو استان را متشنج می کنند؟ 
کامال  دیدار  یک  هفته  همین  در  من 
خصوصی با رئیس جمهور داشتم چرا باید 
دروغگویی  همه  این  رسانه ها  برخی  در 

رواج داشته باشد؟
برای  اظهارکرد:  مدیران  به  خطاب  وی 
ایم به  انتصاب برخی مدیران هزینه داده 
گونه ای که گاهی اوقات شخصا هزینه داده 
و  نیامدم  کوتاه  مردم  حق  از  که  چرا  ام 
کنم  انتخاب  را  شایسته ترین  کردم  سعی 

که در عملکرد موفق باشد.
استاندار کهگیلویه و بویراحمد گفت: هیچ 
تغییر  که  می کنم  اعالم  و  ندارم  تعارفی 
برخی مدیران در دستور کار است. مدیری 
جلو  روزمرگی  با  را  خود  دستگاه  که 

می برد، نمی تواند کار را انجام دهد.
در  رئیس جمهور  خود  افزود:  زاده  احمد 
تعارف  خود  معاونین  حتی  و  وزرا  تغییر 
داشته  تعارف  ما  که  ندارد  دلیلی  ندارد 
باشیم. باید مدیر مجموعه زیر دست خود 
را رصد کند و بدون مماشات با کارمندی 

که کار انجام نمی دهد برخورد کند.
دستگاه ها  برخی  در  کرد:  بیان  وی 

همراه  دولت  با  که  هستند  معاونینی 
نیستند و سهل انگاری می کنند که ما این 
سهل انگاری ها را از مدیر می دانیم و حتما 

این مدیر را تغییر خواهیم داد.
استاندار کهگیلویه و بویراحمد عنوان کرد: 
شادی  دستجمعی  های  برنامه  برگزاری 
آفرین در استان باید مد نظر متولیان قرار 
گیرد و نشست های جمعی بسیج، ارشاد 
و یا هر نهاد دیگری که با مردم سر و کار 
برگزار  آفرین  شادی  های  جشن  دارند 

کنند.
نمونه  برای  کرد:  تصریح  احمدزاده 
ایام دهه فاطمیه در سالمت  گرامیداشت 
روح و روان مردم استان موثر است و ایجاد 
مراسم های عزا در ایام شهادت مورد توجه 

باشد.
استاندار کهگیلویه و بویراحمد با اشاره به 
دیدار دوشنبه ۲۱ اذرماه با رئیس جمهور 
آیت اهلل  دیدار  این  ابتدای  در  گفت:  نیز 
شد  استان  وضعیت  پیگیر  رئیسی  دکتر 
که گزارش دادیم استان از امنیت پایداری 
برخوردار است و اعضای شورای تامین و 

مردم در حوادث اخیر پای کار بودند.
احمد زاده با اشاره به اینکه رئیس جمهور 
و  کهگیلویه  استان  از  کاملی  اطالعات 
ابراز  امنیت موجود  از  و  بویراحمد داشت 
و  تحول  و  تغییر  افزود:  کردند،  رضایت 
مورد  استان  در  کار  پای  مدیران  انتخاب 
رضایت دکتر رئیسی بود و رئیس جمهور 
مردم  با  مدیران  بیشتر  ارتباط  ایجاد  بر 

تاکید داشتند.
که  دادم  گزارش  اینکه  به  اشاره  با  وی 
در چهارده ماه اخیر بیش از 4۳ سفر به 
مناطق و روستاهای استان صورت گرفت، 

اظهار کرد: از وضعیت پروژه های استان و 
مجوز  اخیرا  که  گچساران  پتروپاالیشگاه 
گزارش  جمهور  رئیس  به  شد  صادر  آن 
مصوبات  پیگیر  هم  رئیسی  آیت اهلل  دادم، 
سفر و سد تنگ سرخ شد و اینکه امسال 

این سد آبگیری نمی شود.
استاندار کهگیلویه و بویراحمد با اشاره به 
عشایر  و  گنجگان”  مردم”  وضعیت  اینکه 
مورد  “هلیگان”  عشایر  جمله  از  استان 
خاطرنشان  بود،  جمهور  رئیس  پرسش 
آخرین  و  آشامیدنی  آب  پروژه های  کرد: 
دیگر  به دهدشت”  “پاتاوه  محور  وضعیت 
گزارش  دیدار  این  در  که  بود  مواردی 

دادیم.
جمهور  رئیس  کرد:  تصریح  زاده  احمد 
استان  در  سرمایه گذاری  وضعیت  پیگیر 
بودند که در این زمینه هم گزارش دادیم 
که پروژه های حوزه سرمایه گذاری فعال و 
تعداد زیادی کارخانه راکد به چرخه تولید 
شد  اشاره  هم  مورد  این  البته  بازگشت 
تا  گذاری  سرمایه  برای  زیرساخت ها  که 
حدودی فراهم است، اما هلدینگ ها دولتی 
سرمایه گذاری  هیچ گونه  استان  این  در 
آن ها  سرمایه گذاری  خواستار  و  ندارند 
هم  جمهور  رئیس  هستیم،  استان  در 
خواهان  و  داشتند  تاکید  موضوع  این  بر 
سرمایه گذاری هلدینگ ها در کهگیلویه و 

بویراحمد شدند.
وی با بیان اینکه در سفر دولت درخواست 
شدن  بین المللی  برای  زمینه  که  دادیم 
فرودگاه یاسوج فراهم شود، ادامه داد: این 
کار انجام شد، اما توسعه پروازهای داخلی 

هنوز صورت نگرفته است.
استاندار کهگیلویه و بویراحمد عنوان کرد: 
برخی  همکاری  عدم  از  جمهور  رئیس 
سازمان ها و وزرا در کهگیلویه و بویراحمد 
استانداران  کرد  تاکید  و  داشت  گالیه 
نماینده دولت در استان ها هستند و هیچ 
کسی نباید برخالف نظر آن ها کاری انجام 

دهد.
احمدزاده با اشاره به اینکه برای افتتاح و 
پتروشیمی  پروژه  ابر  از چهار  بهره برداری 
و  قند  کارخانه  چم شیر،  سد  گچساران، 
رئیس  از  دهدشت  به  پاتاوه  ملی  محور 
رئیس  گفت:  کردیم،  دعوت  جمهور 
یا  سفر  دوم  دور  در  پذیرفت  جمهور 
پروژه ها  این  استان  به  اختصاصی  سفری 

به بهره برداری برسد.
وی بیان کرد: آیت اهلل رئیسی از وضعیت 
و  کردند  رضایت  ابراز  استان  در  پروژه ها 
فعالیت های  بهره وری  افزایش  خواهان 

مختلف استان شدند.

پیچاب منطقه ای که هنوز 
آنتن دهی تلویزیون ندارد

آنتن  گوید:  می  باشت  مرکزی  بخشدار 
اندازی یک دکل  با راه  دهی تلفن همراه 
مخابراتی در این منطقه امکان پذیر شده 
است اما آنتن دهی تلویزیون در مجموعه 

روستاهای پیچاب وجود ندارد.
از  پیچاب  روستاهای  مجموعه  اهالی 
آنان  سرزمین  که  باشت  شهرستان  توابع 
سخت  مسیری  در  گرفتن  قرار  علت  به 
گذر، ناپایداری آب آشامیدنی و نبودن آب 
کشاورزی از محروم ترین نقاط شهرستان 
باشت محسوب می شود در انتظار کمک 
این  به  بویراحمد  و  کهگیلویه  استانداری 

منطقه هستند.
این منطقه که متشکل از ۲۷ روستا شامل 
،اشکفت  زیکو،درا  توت،  چبکنم،لیراب،ده 
مرزنگون   ، خش  ،خونی  ،سراستانه  شاه 
،پادرو و ۵۰۰ نفر جمعیت است از داشتن 
امکانات درمانی و حتی برق پایدار محروم 

هستند.
اهالی پیچاب که برای انجام امور ضروری 
زندگی از جمله کارهای درمانی،خریدهای 
ضروری و انتقال محصوالت تولیدی خود 
باید  باشت هستند  به شهر  به سفر  ناچار 
برای رسیدن به شهر جاده ۶۰ کیلومتری 

خاکی را در شرایط سخت پیمایش کنند.
این مردمان سخت کوش و کم توقع برای 
پر  راهی  ها  زمستان  باشت  شهر  به  سفر 
گل و الی و تابستان ها نیز مسیری پر از 
گرد وخاک را پیمایش کنند از مسئوالن 
آنان  برای  قدم  نخستین  در  دارند  انتظار 
استاندارد  و  ایمن  ارتباطی  جاده  یک 
به  اشاره  با  پیچاب  منطقه  اهالی  بسازند. 
قرار داشتن رودخانه سور در نزدیکی آنان 
انتقال  به  دارند،نسبت  انتظار  از مسئوالن 
آب کشاورزی به این مجموعه روستا اقدام 
پایدار وضعیت  با رونق کشاورزی  تا  شود 
معیشتی آنان بهبود یابد. بخشدار مرکزی 
بهداشت  خانه  یک  که  گوید  می  باشت 
تنها زیرساخت بهداشتی و درمانی منطقه 
کرد:  تاکید  ظفری  مهرداد  است.  پیچاب 
هم اکنون ۱۲ مدرسه شامل ۱۰ کانکس 
و  تعلیم  پذیرای  قدیمی  ساختمان   ۲ و 
ابتدایی  مقطع  آموز  دانش   ۵۸ تربیت 
پیچاب است و دانش آموزان برای تحصیل 
شبانه  مدارس  به  متوسطه  مقطع  در 
روزی در شهر باشت اعزام می شوند. وی 
تصریح کرد: براساس مصوبه سفر استاندار 
کهگیلویه و بویراحمد تجهیزاتی مانند میز 
و نیمکت به مدارس این منطقه اختصاص 

یافته است.
آنتن  کرد:  عنوان  باشت  مرکزی  بخشدار 
اندازی یک دکل  با راه  دهی تلفن همراه 

مخابراتی در این منطقه امکان پذیر شده 
است اما آنتن دهی تلویزیون در مجموعه 

روستاهای پیچاب وجود ندارد.
راه  به  دسترسی  داشت:  ابراز  ظفری 
درخواست  مهمترین  از  ایمن  ارتباطی 

های مردم منطقه پیچاب است.
وی با اشاره به اینکه معیشت اهالی پیچاب 
بر پایه دامپروری استوار است تصریح کرد: 
رفاه  ضمن  ایمن  دسترسی  جاده  ایجاد 
مردم امکان حمل و نقل آسان محصوالت 

تولیدی آنان به شهر را فراهم می کند.
بخشدار مرکزی باشت ابراز داشت: دولت 
تالش می کند با اعزام تیم های پزشکی 
به  اهالی  دسترسی  زمینه  دامپزشکی  و 

امکانات درمانی را فراهم کند.
سفر  در  بویراحمد  و  کهگیلویه  استاندار 
این  بود:  گفته  پیچاب  به  خود  مهرماه 
است  استان  کم برخوردار  نقاط  از  منطقه 
های  زیرساخت  داشتن  از  آن  اهالی  که 
اولیه زندگی همچون جاده های ارتباطی 
و  هستند  محروم  پایدار  آشامیدنی  آب  و 
تا  یک  زمانی  بازه  یک  در  باید  مسئوالن 
بهبود  را  امکانات زندگی ساکنان  ۲ ساله 
بخشند. سید علی احمدزاده با بیان اینکه 
راه روستایی این منطقه وضعیت مناسبی 
ندارد، افزود: در گذشته اقدام هایی برای 
باید  که  شده  مسیرانجام  این  بازگشایی 

اقدام های تکمیل انجام شود.

و  پیچاب  منطقه  مدارس  داد:  ادامه  وی 
تعمیرات و  نیازمند  اطراف آن  روستاهای 
باید  سریعتر  چه  هر  که  است  تجهیزات 
مدارس  همه  میان  و  تامین  تجهیزات 

توزیع شود.
فرماندار باشت گفت: براساس مصوبه سفر 
استاندار به این منطقه سخت گذر مصوب 
شده اداره امور عشایر مطالعات کارشناسی 
و دقیق برای ساخت خط لوله و همچنین 
دور  روستاهای  برای  آب  مخزن  ساخت 
و  سیراب  توت،  ده  چبکنم،  شامل  دست 

زیکو را از منطقه سرآستانه انجام دهد.
هادی  طرح  اجرای  و  تهیه  نادرگرامی 
 ، تهیه  فوریت  قید  با  خیزان  روستای 
و تجهیز مدرسه خیزان  تعمیر   ، نوسازی 
در کمترین زمان ممکن و همچنین تهیه 
تراک  و  آموزان  دانش  برای  تجهیزات 
امکانات مربوط به برق،سیستم گرمایشی 
و ایزوگام ساختمان های آموزشی از دیگر 
این  به  کهگیلویه  استاندار  سفر  مصوبات 
برای  بوده که مسئوالن در تالش  منطقه 

تحقق این مصوبات هستند.
های  هماهنگی  با  کرد:  تصریح  گرامی 
عشایر  امور  اداره  است  قرار  شده  انجام 
خط  ساخت  عملیات  و  تامین  به  نسبت 
انتقال لوله، پمپاژ و ساخت مخزن آب از 
محل سرچشمه روستای رئیسی نسبت به 

تامین آب این روستا اقدام کند.

استاندار کهگیلویه و بویراحمد هشدار داد ؛

مدیران سهل انگار تغییر می کنند

سدهای  گفت:  چمشیر  نیروگاه  و  سد  طرح  مجری 
باشد  فعال  گسل  دارای  که  ساختگاهی  در  بتنی 
هیچ  شیر  چم  سد  ساختگاه  در  نمی شوند.  ساخته 
روز  محضرنیا«  »محمود  ندارد.  وجود  فعالی  گسل 
که  سؤال  این  به  پاسخ  در  نشست خبری  در  شنبه 
به طور  افزود:  دارد،  قرار  در ساختگاه سد گسل  آیا 
کل گسل به هر شکستگی پوسته زمین طی فرایند 
در  مهم  مسائل  از  یکی  می شود.  اطالق  تکتونیکی 
محدوده  در  گسل ها  دقیق  شناسایی  سدها،  ایمنی 

ساختگاه و اطراف آن است.
دارای  که  ساختگاهی  در  بتنی  سدهای  گفت:  وی 
گسل فعال باشد ساخته نمی شوند. در ساختگاه سد 

این  شاهد  ندارد.  وجود  فعالی  گسل  هیچ  شیر  چم 
موضوع عالوه بر مطالعات جامع انجام شده، بررسی 
بررسی حدود هفت  نیز  و  از سنگ بر داری  پی پس 

کیلومتر تونل و گالری های تکیه گاه های سد است.
مجری طرح سد و نیروگاه چمشیر ادامه داد: اصوال 
کردن  تمیز  از  بعد  بتنی  سدهای  پی  حفاری  در 
ترک  و  ها  شکستگی  برداری  نقشه  عملیات  سنگ، 
های سنگ انجام می شود در این زمان همه درزها و 
ترک های پی ثبت می شود این کار در گالری ها نیز 
انجام می شود؛ با عنایت به بررسی ها و نقشه های 
موجود و نیز شرایط سنگ پی سد، در سد چم شیر 

بحث گسل مطرح شده واقعیت ندارد.
و  منطقه  کشاورزی  موجود  وضع  باره  در  محضرنیا 
در  افزود:  سد،  آبگیری  از  پس  آن  ارتقای  چگونگی 
چم  سد  پایین دست  در  کشاورزی  موجود،  وضعیت 

شیر از آب رودخانه زهره بزرگ استفاده می کند.

وی اضافه کرد: رودخانه زهره بزرگ به رود زهره بعد 
از محل تالقی زهره کوچک و رودخانه خیرآباد اطالق 
می شود و اختالط این دو رودخانه باعث ایجاد شرایط 
و  دون  زی  دشت های  محدوده  در  مناسبی  کیفی 
هندیجان شده و به تبع آن کشاورزی در آن منطقه را 
ممکن می کند. مجری طرح سد و نیروگاه چم شیر 
پایاب  در  کشاورزی  اراضی  درصد   ۸4 حدود  گفت: 
 ۵۰ شامل  که  بوده  خوزستان  استان  به  مربوط  سد 
هزار هکتار اراضی »هندیجان« و ۶ هزار هکتار اراضی 
کیفیت  افزایش  با  شیر  چم  سد  است.  دون«  »زی 
افزایش  باعث  شده،  رهاسازی  آب  کمیت  تنظیم  و 
در  و  شد  خواهد  منطقه  این  در  کشاورزی  بازده 
عمل شرایط کشت دوم را در فصولی که آب کیفیت 
مناسب ندارد فراهم خواهد  کرد. مجری طرح سد و 
خود  سخنان  از  دیگری  بخش   در  چمشیر  نیروگاه 
گفت:  ارائه اطالعات نادرست و ناقص درباره این طرح 

بزرگ ملی در ماه های اخیر موجب تشویش اذهان 
مردم و مسووالن شده است. وی ادامه داد: طرح سد و 
نیروگاه چمشیر به عنوان بزرگ ترین طرح آبی کشور 
گچساران  کیلومتری   ۲۵ در  زهره  رودخانه  روی  بر 
ساخته شده است. مجری طرح سد و نیروگاه چمشیر 
و  کشور   RCc سد  بزرگترین  طرح  این  بیان داشت: 
ظرفیت  به  نیروگاهی  واحد  سه  که  است  خاورمیانه 
۱۷۶ مگاوات و تولید 4۸۲ کیگاوات ساعت برق دارد.

وی، شاخص اصلی این طرح را ظرفیت باالی حجم 
مخزن آن دانست که۲.۳ میلیارد متر مکعب آب را در 
یک منطقه خشک در خود جای می دهد. محضرنیا 
این  شد  خواهد  سبب  سد  این  آبگیری  اضافه کرد: 
مورد  سال  طول  در  و  شده  آوری  جمع  آب  میزان 
استفاده قرار گیرد. وی گفت: مطالعات اولیه این طرح 
از سال ۱۳۷۳ شروع، در سال ۸۸ مناقصه آن برگزار 

شد و با یک شرکت چینی کار آغاز شد.

وجود گسل در ساختگاه 
سد چمشیر واقعیت ندرد
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متولد فروردین :
 امروز شما حالتهایی دوگانه دارید. از یک طرف می توانید جنبه های 
مثبت زندگی را ببینید. همه چیز به نظرتان خوب است و شما نقش 
خود را در این دنیای عظیم کاماًل می دانید. اما از طرف دیگر شما از 
پیش آمدهای اخیری که به نظر تغییر ناپذیر هستند راضی نیستید. 
خوشحالی شما بستگی به تشخیص این موضوع دارد که چه چیزی 

خارج از حیطه کنترل شماست.
متولد اردیبهشت :

 امروز گفتن حقیقت به دیگران سخت تر شده است، برای اینکه به 
پیش بینی  قابل  غیر  بیشتر  همیشه  به  نسبت  آنها  که  می رسد  نظر 
شده اند. با وجود این در نظر داشته باشید که بخشی از این انرژی نا 
آرام از خود شما برخاسته و شما را مجبور می کند که آن را به سمت 

دیگران هم هدایت کنید. 
متولد خرداد : 

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

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

و  پاچه  دست  واقعا  می کنید  پریشانی  و  گیجی  احساس  که  وقتی 
نگران می شوید در حالیکه دیگران شما را به عنوان شخصی می بینند 
که گام هایتان را استوار و مطمئن بر زمین می گذارد. با وجود اینکه 
ماه نشان شما هنوز تحت تاثیر زحل تاریک و محزون است و در اولین 

خانه از شخصیت شما قرار دارد، افکارتان در ابرها شناور هستند. 
متولد مرداد :

 اگر شما دیشب از رویایی زنده و واضح برنخواسته اید خواب شما 
ممکن است بیشتر از همیشه شما را بی قرار کند. خوشبختانه شما 
قادر هستید که خود را بحرکت واداشته و امروز را به روزی پرمشغله 
تبدیل کنید. ماه جدید امروز می تواند ترس های ناخودآگاه شما را از 

بین ببرد و شما می توانید با آگاه بودن از آنها بر آن غلبه کنید. 
متولد شهریور : 

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

رو بودن تاثیر مثبت و مهمی بر روز شما خواهد داشت.
متولد مهر : 

تمایل شما برای امتحان یک ماجراجویی جدید امروز بسیار شدید تر 
از همیشه خواهد شد. این فکر در یک لحظه آنقدر شدید خواهد شد 
که باعث می شود شما فکرکنید هر چیز ناممکنی، ممکن خواهد شد و 
شما می توانید هر جا که دوست دارید بروید. اما بعدا اتفاقی در محیط 
اطراف تان رخ می دهد که به شما یادآوری می کند که شما آنطور که 

دوست دارید آزاد نیستید.
متولد آبان :

اگر  بهرام می چرخد و  بر سیاره بخت شما یعنی  امروز ژوپیتر دور   
شما کاری را شروع کنید یا یک رابطه عاشقانه را آغاز کنید در هر 
دوی این کارها موفق خواهید شد. خودتان را دست کم نگیرید، شما 
می توایند بهتر از گذشته کار کنید. اما حواستان باشد که بیشتر از 
تمرکز  خود  اهداف  روی  ابتدا  نکنید.  قبول  مسئولیت  خود  توانایی 

کنید و بعداز آن کارتان را شروع کنید.
متولد آذر : 

شما کاماًل قادر هستید که از خودتان مواظبت کنید و این اغلب روش 
فرد  نیازهای هر  دانستن  به  این شما  با وجود  اکنون  شما می باشد. 
خودتان  ناراحتی های  کردن  جستجو  اما  هستید.  عالقه مند  دیگری 
بدتر است چناچه شما می توانید هر نگرش منفی ای را تأیید کنید. 

دوست بهتری برای دیگران بودن شما را خوشحال تر می سازد.
متولد دی : 

را  اید  کرده  شروع  که  کارهایی  که  هستید  عاقل  انقدر  شما 
هرچه زودتر و تا آخر هفته تمام کنید. اما قبل از اینکه بتوانید 
کارهایتان را به مرحله بعدی برسانید به موانعی خارجی برخورد 
می کنید. شاید از شکست خوردن می ترسید و یا شاید هم از 
باید  اما  هستید.  نگران  نرسد  ثمر  به  زود  تالش هایتان  اینکه 
بدانید االن وقت این نیست که کارهایی که انجام داده اید را 

زیادی تجزیه و تحلیل کنید. 
متولد بهمن :

 افرادی در محیط بیرون برای شما نقشه هایی را در سر می پرورانند 
که نقشه های خوبی به نظر نمی رسد، با احتیاط بیشتری رفتار کنید 
زیرا ممکن است مال، سالمتی، خانواده تان یا به نحوی آسیب ببینند. 

متولد اسفند :
 اگر کسی به شما فرمانی دهد باعث ناراحتی شما می شود و سریعا 
به دفاع از خود بر می خیزید اما بهتر است این حالت عصبانیت و بر 
آشفتگی تان را کنار بگذارید تا بتوانید دید بهتری نسبت به مسائل 

مختلفی که برای تان پیش می آید داشته باشید.

3
فال روز 

تحقیقات جدید نشان می دهد نوزادانی که زودتر 
تغذیه  از شیر خشک  و  دنیا می آیند  به  از موعد 
که  خود  همتایان  مانند  است  ممکن  می کنند 
نیاز  آهن  مکمل  به  می کنند  تغذیه  مادر  از شیر 

داشته باشند.
به گزارش خبرنگار مهر به نقل از هلث دی نیوز، 
»گریس پاور«، محقق ارشد از دانشگاه دالهوسی 
نوزاد  که  دلیل  این  به  »فقط  می گوید:  کانادا، 
نباید  می کند،  مصرف  آهن  از  غنی  شیرخشک 
برآورده  او  آهن  نیازهای  تمام  که  کنیم  تصور 
ممکن  شیرخشک  از  حاصل  آهن  زیرا  می شود، 

است مانند آهن شیر مادر جذب نشود.«

می دهد  نشان  یافته ها  »این  افزود:  ادامه  در  وی 
از  برخی  در  بازنگری  به  نیاز  است  ممکن  که 

دستورالعمل های مکمل آهن داشته باشیم.«

در حال حاضر، انجمن اطفال کانادا مصرف مکمل 
آهن را برای نوزادان نارس که با شیر مادر تغذیه 
برای کسانی که  نه  اما  توصیه می کند،  می کنند، 
شیرخشک  زیرا  می کنند،  تغذیه  خشک  شیر  از 

حاوی آهن بیشتری نسبت به شیر مادر است.
برای مطالعه جدید، محققان سوابق سالمتی ۳۹۲ 
از  را  بارداری  از هفته ۳۱  قبل  متولد شده  نوزاد 

سال ۲۰۰۵ تا ۲۰۱۸ تجزیه و تحلیل کردند.
حدود سه چهارم نوزادان در این مطالعه به طور 
تغذیه  آهن  از  غنی  خشک  شیر  از  انحصاری 
یا  جزئی  طور  به  دیگر  چهارم  یک  می کردند. 

انحصاری با شیر مادر تغذیه شدند.

تغذیه،  شیوه های  به  مربوط  داده های  محققان 
از شیرخشک و مکمل های آهن، و  دریافت آهن 
سطوح آهن خون گرفته شده در 4 و ۶ ماهگی را 

جمع آوری کردند.
انحصاری  طور  به  که  نوزادانی  داد  نشان  یافته ها 
از شیر خشک تغذیه می کردند نسبت به نوزادانی 
قابل  میزان  به  می کردند  تغذیه  مادر  شیر  از  که 

توجهی آهن بیشتری دریافت کردند.
از  بیش  حال،  این  با  گزارش،  این  اساس  بر 
تغذیه  خشک  شیر  با  که  نوزادانی  از  درصد   ۳۶
می شوند و کمی بیش از ۲۰ درصد از نوزادانی که 
با شیر مادر تغذیه می شوند، کمبود آهن داشتند.

این نتایج نشان می دهد که مصرف بیشتر آهن از 
طریق شیر خشک همیشه به ذخیره آهن باالتر در 

خون تبدیل نمی شود.
به گفته محققان، ممکن است اجزای شیر مادر که 

در شیر خشک یافت نمی شوند، مانند هورمون ها، 
به افزایش جذب آهن در جریان خون نوزاد کمک 

کنند.
به  خشک،  شیر  و  مادر  شیر  از  ترکیبی  مصرف 
کنندگی  حفاظت  میزان  خشک،  شیر  جای 

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

جدول کلمات متقاطع

گزارش

مراسمي متفاوت در دمشق

 از صلوات مادر شهيد مسيحي
 تا يادواره شهدا به سبك سوري

براي نشس��ت هاي مشترك با بس��یج مردمي در 
سوریه که طي این سال هاي سخت جنگ در برابر 
تمام استکبار غربي و عربي کوالك کرده و غیرت 
جوان حقیقي عرب را از شیعه و سني تا اسماعیلي 
و علوي و مسیحي به رخ س��لطه گران کشیده، به 
سوریه رفتیم و نوروز 95 را بر سر سفره سوري ها 

مهمان شدیم. 
همان شب که وارد دمشق شدیم با وجودي که نه 
اول سال میالدي بود نه قمري و نه حتي شمسي، 
آنها هم ساعت شان را یک ساعت به جلو کشیدند. 
رفقا مزاح مي کردند که به پاس قدوم ماس��ت! از 
بازدیدها و گپ و گفت با جوانان غیرتمند سوري 
که سراسر شور و عشق براي مبارزه با رژیم غاصب 
صهیونیس��تي بودند که بگذریم، در این قلم راني 
مي خواهم از مراس��مي متفاوت و با عشق سخن 
بگویم. مراس��مي در جوار حرم زیبا اّما غریب این 
روزها و تعطیل این شب هاي حضرت زینب)س( 
بگویم. حرمي امن براي قلب هاي خسته و جان هاي 

تشنه که صفابخش ارواح مؤمنین است. 
ابوساجد که خود از مبارزین و فعاالن در این جنگ 
نابرابر است واسطه خیر براي حضور ما در محفل 
صمیمانه شان مي شود. وارد که مي شوم ده ها نفر 
از مردان و زنان و ک��ودکان را مي بینم که با آمدن 
مهمانان ویژه این مراسم فریاد مي زنند »صلّوا علي 
محمد و آل محمد« و همه یک صدا با شور صلوات 

مي فرستند. 
از ابوساجد ترکیب جمعیت را مي پرسم که مي گوید 
»اینها خانواده هاي شهداي سوریه هستند. به ویژه 
همس��ران و فرزندان و مادران و پدران شهدا«. باز 

مي پرسم »شیعه هستند دیگر؟ چون 
صلوات فرستادند« و جواب مي شنوم 
»مسیحي هم میان شان است و جالب 
آن که همین چند ش��ب گذش��ته که 
مادر شهید مسیحي س��خنراني کرد 
آخر صحبت هایش فریاد زد صلوا علي 

محمد و آله«
چفیه هاي عربي دور گردن پس��ران و 
دختران خردس��ال و نوجوان توجهم 
را جلب مي کن��د. کودکاني که لبخند 
و خنده همراه همیشگي صورت هاي 
معصوم شان بود و از قلب هاي شان هم 

اطالعي نداش��تم و نیافتم که چگونه درد جانکاه 
هجران پدر را تحمل مي کنند و صد البته نیافتم 
سختي و سنگیني تداوم حیات خانه داري را براي 
زنان جواني که خود مي گفتند همس��ر شهیدیم 
و به آن افتخار مي کردند. کم��ا اینکه »امّ علي« با 
شجاعتي مثال زدني پشت میکروفن ظاهر شد و از 

آمادگي خودش براي جهاد گفت. 
آري این مراسم که گویا ابوس��اجد از ایراني ها آن 
را فرا گرفته بود به س��بک همان یادواره شهداي 
خودمان اس��ت با این تفاوت که اینجا همه عربي 
صحبت مي کردند و من هم دست و پا شکسته از 

هر ده کلمه یکي را متوجه مي شدم. 
درست اس��ت که زبان را خیلي نمي فهمیدم اما با 
ارتباطات غیرکالمي، زبان دل شان را خوب درك 

مي کردم و با همین زبان با آن ها صحبت کردم. 
خنده هاي شان عاش��قانه بود... رجزها و تکبیرها 
و ش��عارهاي مرگ بر امریکا و اس��رائیل و لبیک 
یا رس��ول اهلل)ص( را س��تودني فریاد مي زدند... و 
بغض ها و اش��ک هاي آماده جاري شدن در زالل 

چشم هاي شان نیز دیدني بود. 
در ادامه مراس��م کودکان یک به ی��ک آمدند و از 
ابوساجد س��الح خود را تحویل گرفتند تا اشعار 
حماسي شان را بخوانند. از ابوساجد پرسیدم این 
گروه س��رود چند روز اس��ت تمرین مي کند؟ او 
خندید و گفت: »دیشب این کاروان رسیده و...« 

سپس به مجري مراسم اشاره کرد. بانویي رشید 
و مؤمنه که از ابتداي مراسم در جاي جاي برنامه 
نقشي فعال داشت و اگر چه جوان بود اما همسرش 
در همین جنگ نابرابر به شهادت رسیده بود و گویا 
عزمش را جزم کرده بود که راه ش��هید عزیزش را 

ادامه دهد. 
صحنه صحنه و گوش��ه گوشه این مراسم حقیقتاً 
دیدني بود و با به خدمت گرفتن واژگان نمي توان 
حتي رش��حاتي از آن را توصیف کرد. نمي دانم از 
احترام نظامي ک��ودکان دختر و پس��ر به ابوعلي 
بگویم که چگونه با عش��ق رج��ز مي خواندند که 
انا ابن الش��هید... یا دختران خردس��ال که قسم 
مي خوردند با حجاب و عفاف شان راه پدران شهید 
خود را ادامه خواهند داد. یا چگونه از شور و مستي 
پ��دران و مادران ش��هدا قلم بزنم که از ش��هادت 
فرزند دلبندشان در راه اس��الم خوشنود بودند و 
آماده جانفشاني، یا از فریادهاي ابوساجد دمشقي 
بگویم که تصاویري را آماده کرده بود از مظلومیت 
کودکان و زنان سوري تا ارتباط سران خودفروخته 
برخي دول غربي با رؤساي جمهور امریکا و سران 
کودك کش صهیونیستي که با پخش این تصاویر 
به قول ما روایتگري مي کرد و احساسات برانگیخته 

حاضرین نیز بر زیبایي این پرده خواني مي افزود. 
آري مراس��م متفاوت ما در دمشق با اهداي مدال 
شجاعت به پدران شهدا، دسته گل به مادران شهدا 
و پالك هاي منقش به نام هر شهید به فرزند همان 
شهید معظم ادامه یافت و با عکس هاي یادگاري 
خانواده ها ظاهراً پایان پذیرفت اگرچه در حقیقت 
این مراسم س��رآغازي ش��د براي تثبیت عاشقي 

سوریان براي تقویت مبارزات شان با نظام سلطه. 
وقتي از محل مراس��م بیرون آمدم ن��اگاه نگاهم 
به گنبد زیبا و ح��رم نوراني عّمه س��ادات زینب 
کب��ري )س( افتاد. ح��رم بي بي ب��ه زیبایي تمام 
خودنمایي مي کرد و چش��م ها را مبهوت و خیره 
خود مي ساخت. به وضوح مي ش��د شعاعي از نور 
گنبد را دید که چونان ریسماني به آسمان متصل 
اس��ت. حرمي که امروز هزاران هزار جوان عاشق 
از کش��ورهاي مختلف براي دفاع از آن به دمشق 
مي آیند و پنج سال اس��ت که تمام خصم با تمام 
تجهیزات دنیوي خود نتوانسته است این کبریایي 
بي بدیل را خدش��ه اي وارد کنند و مدافعان حرم 
چونان قمر منیر بني هاشم عباس بن علي )علیهما 
السالم( از بي بي آسماني مان دفاع نموده اند و این 
مقاومت و سلحشوري و ایثار و شجاعت، بیني عدو 

را به خاك مذلت و خواري مالیده است. 
اّما چ��ه کنم که اش��ک از بصر جاري ش��د وقتي 
ک��ه فهمیدم چند س��الي اس��ت این ح��رم امن 
الهي از ساعت 7 و 8 شب بس��ته مي شود تا مبادا 
تروریست هاي اسرائیلي- امریکایي بتوانند نقشه 
ش��وم خود را اج��را نمایند. ظهر هم ک��ه به حرم 
شرفیاب شدیم تعداد زائران به انگشتان دو دست 
هم نمي رسید و این غربت و خلوت، بسي غمناك 

و حزن آور بود. 
قلمي فرسوده از اسماعيل احمدي

مريم اكبري همسر شهيد
چطور با شهيد آشنا ش�ديد، کمي از 

خودتان و همسرتان بگوييد. 
سیدجالل متولد1346 بود و من متولد 1349 
هستم. من اهل منطقه پازوار بابلسر هستم و 
همسرم اهل محله شهید سیدمحسن طالبي 
بود. خاله سیدجالل در همسایگي مان زندگي 
مي کرد که واس��طه ازدواجمان شد. سال 67 
ازدواج کردیم و 27 س��ال با ش��هید زندگي 
کردیم. دو فرزند از ایشان به یادگار دارم. یک 
پس��ر و یک دختر. همس��رم در زمان جنگ 
تحمیلي به عنوان نیروي بسیجي 23 ماه در 
جنگ حضور داشت و سال 66 پاسدار رسمي 
شد و این اواخر هم فرمانده محور سوم ثاراهلل 

لشکر عملیاتي 25کربال بود. 
چه ش�د که به س�وريه رفت؟ ش�ما 

مخالفتي نداشتيد؟
خیلي دوست داش��ت براي دفاع از حرم اهل 
بیت پیامبر)ص( به س��وریه برود. به صورت 
داوطلبانه س��ال 93 اعزام ش��د. از نیروهاي 
ویژه تکاوري س��پاه بود. همیش��ه مأموریت 
مي رفت. ایش��ان جزو اولین نیروهایي بود که 
آموزش ت��کاوري مي دادند و س��ال79، 80 
آموزش هایش تمام ش��د. موق��ع اعزامش به 
سوریه 18 اس��فند93 بود. ایش��ان به استان 
درعا رفت که جنوبي ترین استان سوریه است. 
در بصرالحریر مستقر بودند که 40 کیلومتر با 
اسرائیل فاصله دارد. آنجا مستشار و مسئول 
آموزش نیروهاي وطني سوریه بود. گویا سه 
روز قبل از عملیات، دوره آموزش هاي ش��ان 
تمام مي ش��ود اما حاجي داوطلبانه مي ماند و 
به گفته رزمندگان، همسرم گفته بود چون به 
وجودم احتیاج است، مي مانم و بعد از عملیات 
به خانه م��ي روم. به این ترتی��ب در عملیات 

شرکت مي کند و برنمي گردد. 
گويا همسرتان در کنار شهيد کجباف 

به شهادت رسيده بود؟
از همرزمانش 5 نفر شهید شدند. شهید حسن 
بادپا از کرمان، ه��ادي کجباف از اهواز، اولین 
طلبه ش��هید مازندراني ش��هید ماالمیري از 
کجور نور و ش��هید روزبه ایل سایي از کرمان 
که اکثراً بازنشس��ته بودند؛ گروه تروریستي 
النصره از قبل دنبال شهید کجباف بود. اسم 
مستعار شهید کجباف در سوریه ابوسجاد بود. 
گویا در بي س��یم جبهه النصره ابوسجاد زیاد 
گفته مي شد؛ ایشان یک سال و نیم در سوریه 
مأموریت داش��ت و معروف شده بود. به گفته 
خانواده اش آخرین بار که مجروح مي شود در 
بیمارس��تان بقیه اهلل عکس خانوادگي شهید 
کجباف توسط یکي از جاسوسان جبهه النصره 
در سایت قرار مي گیرد که ابوسجاد را به این 

ترتیب شناس��ایي مي کنن��د. در آن عملیات 
همراه همسرم، ایش��ان نیز به شهادت رسید 
که پیکرش را به همراه 65 پیکر دیگر معاوضه 
مي کنند. از 5 نفر که شهید شدند فقط پیکر 
شهید کجباف آمدند بقیه نیامدند. البته طبق 
گفته همسر شهید کجباف پیکرشان را عشایر 
سوري پیدا کردند و اطالع دادند و معامله اي 

صورت نگرفت. 
چه خواسته اي از مسئوالن داريد؟

مس��ئوالن پیگیر باش��ند پیکر ش��هیدان را 
بیاورند. نمي دانیم پیکر همس��رم کجاس��ت. 
از ما آزمایش DNA نگرفتند. خود ش��هید 
دوست داشت گمنام باشد ولي ما خانواده ها 
منتظریم. البته خدا به ما صبري داده که خودم 
هم نمي دانم چطور مي توانیم نبود او را تحمل 
کنیم. بیشتر این موضوع به ما آرامش مي دهد 
که همسرم یک مدافع حرم بود و در راه واالیي 
به شهادت رسید. سیدجالل سه سال قبل در 
شلمچه راوي بود، سال قبل هم که به شهادت 
رسید و امسال هم هنوز حتي پیکرش به خانه 

برنگشته است. 

سيدعلي حبيب اهلل پور
پسر شهيد

ش�ما از پدر بگوييد. چي�زي از نحوه 
شهادتش شنيده ايد؟

پدرم را در س��وریه با نام مس��تعار ابومس��لم 
مي شناس��ند. آن طور ک��ه براي م��ا تعریف 
کرده اند، قرار بود در عملیات اصلي پدرم حضور 
داشته باشد و تا ظهر منطقه را مي گیرند که به 
دالیلي شهید حسین بادپا به منطقه نمي رسد. 

آقاي محمودي از استان گیالن مي گفت حجم 
آتش زیاد بود. در محاصره بودیم و حتي شهید 
حبیب اهلل پور در بي س��یم به ش��هید کجباف 
گفت نیروهایم )تعدادي از رزمندگان سوري( 
فرار کردند من چه کار کنم؛ قرار بر این مي شود 
تعدادي از بچه ها بمانند به عنوان پشتیباني و 
بقیه به عقب بروند. هر پیروزي را سلفي ها در 
سایت ها و ش��بکه العالم پخش مي کردند. به 
همین خاطر این نیروها یي که ماندند شهید 

شدند و صحبت از جنازه هاي شان اصاًل نشد. 
حتي پیکري شناسایي نشد که معامله شود. 

تاکن�ون خب�ري از بازگش�ت پيكر 
شهيدتان شده است؟

دقیق نمي دانیم اما گویا االن آن منطقه دست 
داعشي هاست که باید آزاد شود. مي خواهیم 
پیگیري کنیم ولي نمي دانی��م چگونه. امید 
چنداني نداریم که به این زودي  خبري شود. 

شاید حاالحاالها نیاید. 
پدرتان از شهادتش خبري داده بود؟ 
همیشه مي گفت دعا کنید من شهید شوم و 
مثل مادرم حضرت زه��را)س( قبرم مخفي و 
گمنام باشد. واقعاً هم در کارهایش گمنام بود. 
هفته بعد از عروس��ي خواهرم پدرم به سوریه 
رفت. اس��فند 93 رف��ت و براي اردیبهش��ت 
که عروسي من بود، قرار ش��د بیاید اما گفت 
یک هفته عروس��ي را عقب بیندازیم. خودم 
را مي رس��انم. بعد که عروسي نگرفتیم و خبر 

شهادتش را آوردند. 
خاطره اي از پدرتان داريد؟

س��ال 91 که به این منزل آمدیم پدرم بغلم 
کرد و گفت پسر دعا کن شهید شوم. من قباًل 
بارها تصور شهادت پدر را کرده بودم. انگار که 
به من الهام شده باش��د تصاویرش مثل فیلم 
از مقابل چش��مانم عبور مي کرد. وقتي گفت 
دعا کن شهید ش��وم، به زبانم نیامد تا بگویم 
قباًل شهادت ش��ما را دیده ام. دوست داشتم 
در آخرین لحظه چه��ره پ��در را ببینم تا در 
ذهنم بماند اما وقتي ایش��ان براي آخرین بار 
خداحافظي کرد تا به س��وریه برود، شرایطي 
پیش آمد که کسي پدر را ندیده بود. فقط به 
خانه پدربزرگم رفته بود که او هم خواب بود 
و پدرم پیشاني بابابزرگ را بوسیده و رفته بود. 

سيده فاطمه زهراحبيب اهلل پور
دختر شهيد

شما هم خودتان را معرفي کنيد و کمي 
از پدر بگوييد. 

من سیده فاطمه زهرا حبیب اهلل پور دختر شهید 
حبیب اهلل پور هستم. من هیچ وقت صداي بلند 
پدرم را نشنیدم. به شوخي مي گفتم بابا با مامان 
دعوا کن صدایت را بشنویم. ایشان همیشه در 

کارهاي خانه کمک مي کرد. انار دانه مي کرد. 
سبزي پاك مي کرد. ساالد درست مي کرد. از 
بنایي گرفته تا نجاري و برق کاري انجام مي داد. 
خیلي صبر و حوصله داشت. دروغ در مرامش 
نبود. انتظار دروغ هم نداشت. از غیبت خوشش 
نمي آمد. نمازش را اول وقت مي خواند و تأکید 
در حجاب مي کرد. همیشه با وضو بود و مسجد 
مي رفت؛ روي بیت المال خیلي حساس بود. از 
اول ازدواج ش��روع به دادن خمس کرد؛ چون 
محل کارش س��اري بود باید از بابلسر ساعت 
پنج ونیم صبح حرکت مي کرد با اینکه ماشین 
اداره همراهش بود با آن ماشین مرا به دانشگاه 
نمي رساند. مي گفت بیت المال است و خیلي 
اهمیت مي داد. یادم اس��ت مي گف��ت روزه و 

نماز قضا ندارم. 
حض�ور پ�در را هن�وز در زندگي تان 

احساس مي کنيد؟ 
هر کس تا به امروز خواب��ش را دید، مي گوید 
پدر خندان و خوشحال اس��ت. بعد از مراسم 
چهلم��ش از خان��ه پدر بزرگم آمدی��م خانه 
خودمان. هر جوري س��فره مي گذاشتیم یک 
جایش خالي بود. پدر ش��هیدم خیلي چیزها 
را به من گواهي مي دهد. خبر مادرش��دنم را 
پدرم در خواب به من گواهي داد. بعد از اینکه 
بچه ام س��قط ش��د، گفتم پدر مواظب بچه ام 
باش. عید غدیر چون س��ید هس��تیم مهمان 
خیلي داریم. مادرم خواب دید پدرم خوشحال 
است، همیشه مهمان داش��تیم مهمانان که 
مي رفتند، پدرم از مادرم ب��ه خاطر پذیرایي 
تشکر مي کرد. شهید مبارزه با گروهک پژاك 
روح اهلل سلطاني که س��ال گذشته به شهادت 
رس��ید،  قبل از ش��هادتش وقتي به منزلمان 
آمد به همسرش مي گفت صبوري را از همسر 

شهید حبیب اهلل پور یاد بگیرید. 
بع�د از ش�هادت پدرتان به س�وريه 
رفتيد، ب�ا خانم زين�ب)س( چه درد 

دلي کرديد؟
همیش��ه فکر مي کردم وقتي حرم حضرت 
زینب)س( را دیدم دعاهاي زیادي مي کنم 
اما وقتي ح��رم بي بي را دی��دم گفتم پدرم 
فداي تو. همه زندگي ما فداي تو یا حضرت 

زینب )س(. 

گفت وگوي »جوان« با خانواده شهيد مدافع حرم سيد جالل حبيب اهلل پور که پيكرش هنوز بازنگشته است

سردار بي ادعاي بابلسر عاشق گمنامي بود

هميشه مي گفت دعا کنيد من شهيد 
شوم و مثل مادرم حضرت زهرا)س( 
قبرم مخف�ي و گمنام باش�د. واقعًا 
هم در کارهايش گمن�ام بود. هفته 
بعد از عروس�ي خواهرم پ�درم به 
س�وريه رف�ت. اس�فند 93 رفت و 
براي ارديبهش�ت که عروس�ي من 
بود، قرار ش�د بيايد ام�ا گفت يک 
هفته عروس�ي را عق�ب بيندازيم

    زينب محمودي عالمي 
»اين مطلب تقديم به سردار بي ادعاي بابلسر ش�هيد جاويداالثر سيدجالل  حبيب اهلل پور 
مدافع حرم عقيله بني هاش�م و به ياد ش�هداي مدافع حرمي اس�ت که پيكر مطهرش�ان 
کيلومتره�ا دورت�ر از خ�اك س�رزمين مان و در عي�ن نام�داري گمن�ام مانده  اس�ت«.

 در ايام نوروز 95 براي ديدار و مصاحبه با خانواده شهيد جاويداالثر و مدافع حرم سيدجالل 
حبيب اهلل پور راهي بابلس�ر ش�ديم. آس�مان باراني بود که از کوچه پس کوچه هاي ش�هر 
گذشتيم و به منزل ش�هيد رسيديم. ساختماني نيمه کاره  با نمايي س�يماني که روي ديوار 
عكس شهيد بود و پرچم سياهي که با گذشت يک س�ال غم غربت و گمنامي شهيد رنگ 
از رخس�ارش پريده بود. زنگ آيفون که به ص�دا درآمد خانم خانه به اس�تقبال مان آمد و 
وارد خانه اي پر از آرامش ش�ديم. يادمان بود براي اولين بار که وارد خانه مؤمني مي شويم 
دعا کنيم. اينج�ا خانه جاويداالثر س�يدجالل حبيب اهلل پور از مدافعان حرم اس�ت که 31 
فروردين 94 در س�وريه به شهادت رس�يد و پس از گذش�ت يک سال از ش�هادت، هنوز 
پيكرش به آغوش خانواده بازنگشته است. گفت و گوي ما باخانواده شهيد  را پيش رو داريد. 

  تعدادي از همسران شهداي سوري
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فرمانده تیپ عملیاتی ۳۹ امام صادق )ع(
 استان بوشهر:

یک تیم مسلح در جنوب غرب خوزستان 
متالشی شد

فرمانده تیپ عملیاتی ۳۹ امام صادق )ع( استان بوشهر 
عملیات  یک  در  عملیاتی  تیپ  این  مرزداران  گفت: 
منسجم، موفق به انهدام یک تیم مسلح در جنوب غرب 
خوزستان شدند. سرتیپ دوم پاسدار یداهلل کشاورز اظهار 
کرد: با رصد و اشراف اطالعاتی سربازان گمنام امام زمان 
)عج( در تیپ عملیاتی ۳۹ سپاه امام صادق )ع( مستقر 
در جنوب غرب خوزستان و منطقه اروند و با یک کمین 
تیم  یک  پیشرفته،  تجهیزات  از  استفاده  و  ساعته  چند 
مسلح در جنوب غرب خوزستان متالشی شد. وی افزود: 
از این تیم دو نفره که با استفاده از یک دستگاه خودرو 
و  اسلحه  وارد کردن  دنبال  به  قایق،  فروند  و یک  باری 
کلت  قبضه  یک  بودند،  کشور  داخل  به  جنگی  فشنگ 
کمری همراه با ۲4 هزار فشنگ کلت کمری و سه هزار 
فشنگ سالح کالشینکف به دست آمد. کشاورز تصریح 
بوشهر  استان  )ع(  امام صادق  عملیاتی سپاه  تیپ  کرد: 
حراست  و  امنیت  تامین  برای  روزی  شبانه  فعالیت  با 
تجهیزات  از  استفاده  با  و  است  فعال  کشور  مرزهای  از 
می  خنثی  را  کشور  علیه  بر  تهدید  نوع  هر  پیشرفته 
استان  )ع(  امام صادق   ۳۹ عملیاتی  تیپ  فرمانده  کند. 
بوشهر ادامه داد: تامین امنیت جامعه، کنترل و مراقبت 
و  انسان  قاچاق  مجاز،  غیر  ترددهای  با  مبارزه  و  مرزی 
این  ماموریت های  از  و مهمات بخشی  پرندگان، سالح 

تیپ عملیاتی به شمار می رود.
بازداشت کالهبرداران فینالیست

 در پایتخت
رئیس پلیس فتای پایتخت از شناسایی و دستگیری دو 
نفر در خصوص شرط بندی مسابقه فینال جام جهانی 
فوتبال در فضای مجازی خبر داد. سرهنگ داود معظمی 
بر  مبنی  گزارشاتی  دریافت  دنبال  به  گفت:  گودرزی 
جام  نهایی  مسابقه  در  بندی  شرط  به  کاربران  دعوت 
جهانی توسط یک صفحه اینستاگرامی با بیش از ۶۳۰ 
کار  دستور  در  موضوع  پیگیری  کننده،  دنبال  نفر  هزار 
بررسی گزارشات  از  قرار گرفت. وی تصریح کرد:  پس 
تحقیقات  بزرگ  تهران  فتا  پلیس  کارشناسان  ارسالی، 
سایبری خود را آغاز کردند و متوجه شدند یک صفحه 
نفر  هزار   ۶۳۰ از  بیش  مجموع  در  که  اینستاگرامی 
دنبال کننده دارند، برخی از کاربران فضای مجازی را با 
تبلیغات  فریبنده به سمت و سوی یک سایت شرط بندی 
هدایت کرده و اقدام به کالهبرداری از مراجعه کنندگان 
می کند. وی افزود: افسران سایبری پلیس فتا پایتخت 
پس از تحلیل مستندات جمع آوری شده و بررسی های 
اطالعاتی و تخصصی، موفق شدند دو نفر از افراد اصلی 
گرداننده این صفحه اینستاگرامی را شناسایی و پس از 
فتا  پلیس  به  و  دستگیر  را  مجرمین  قضایی،  تشریفات 
منتقل کنند. گودرزی گفت: مجرمین پس از انتقال به 
پلیس فتا هرگونه اقدام مجرمانه ای را رد کردند، اما پس 
ضمن  پلیس،  توسط  شده  آوری  جمع  ادله  مشاهده  از 
پذیرش بزه انتسابی انگیزه خود از این اقدام مجرمانه را 
منفعت مالی عنوان کردند. این مقام مسئول خاطرنشان 
این گونه  به  اقدام مجرمانه  این  کرد: شیوه و شگرد در 
فربینده  های  وعده  دادن  با  سودجو  افراد  که  است 
لینک های  مخاطبان،  به  کالن  سودهای  دریافت  نظیر 
اختصاصی را تحت عناوین انفجار، بت زنی، پیش بینی و 
... در سایت های شرط بندی و قمار طراحی کرده و سعی 

به جذب افراد ناآگاه می کنند.

خبر

جدول 3224

کمرویی در کودکان یکی از رفتارهایی است که در صورت 
آسیب های  است،  ممکن  آن  دقیق  بررسی  و  توجه  عدم 
جدی به آینده کودک وارد کند. کمرویی احساس خجالت 
ناشی از افراد ناآشنا به ویژه در موقعیت های جدید است. 
آنچه  گفتن  یا  انجام  در  را  کودک  توانایی  کمرویی 
می خواهد، محدود می کند. همچنین مانع از ایجاد ارتباط 
کمرویی  می شود.  ساالنش  و  همسن  یا  همکالسی ها  با 
همچنین  دارد.  ارتباط  پایین  نفس  به  اعتماد  با  اغلب 
اجتماعی  اضطراب  اختالل  عالئم  از  یکی  است  ممکن 
باشد. کمرویی هر چه  روانشناختی  دیگر  اختالالت  یا  و 
گیری  شکل  در  کمتر  شود،  درمان  پایین تر  سنین  در 
توصیه  بنابراین  می کند.  ایجاد  مشکل  کودک  شخصیت 
می شود این مقاله را با دقت بخوانید و در صورت مشخص 
شدن مشکل کمرویی در فرزندتان حتما با یک متخصص 

کودک صحبت کنید.

عواملی که سبب کم رویی کودکان می شوند
احساس ناخوشایند کمرویی در سنین مختلف، ناشی از 
علل متفاوتی است. در کودکان زیر ۷ سال احساس ناراحتی 
ناشی از حس شرم نادرست انجام دادن کارهایشان است. 
در کودکان ۷ تا ۱۲ سال احساس خجالت از باورهایی که 
یا چاق بودن  از ظاهر خود دارند مثال کوتاه بودن قد و 
و در اواخر دبستان بیشتر احساس خجالت در برخورد با 
دیگران ناشی از پیش بینی موقعیت های طردکننده و یا 

تنها ماندن در جمع است.
کمرویی با نوع خجالتی بودن هم می تواند متفاوت باشد. 
بسیاری از کودکان ممکن است احساس خفیف خجالت 
در مواجه با غربیه ها یا مکان های جدید داشته باشند، که 
احساس  کمرو،  کودکان  اما  می شود؛  برطرف  راحتی  به 
خجالت همراه با اضطراب در مواجه با افراد غریبه دارند 
و گاهی این ترس به حدی زیاد است که می تواند باعث 
منزوی شدن کودک شود. باید به این نکته توجه داشت 
که لزوما کناره گیری از فعالیت های اجتماعی، از کمرویی 

نیست بلکه گاهی  ناشی از اضطراب و افسردگی است.
قضاوت در مورد خجالتی بودن بسیار وابسته به فرهنگ 
است. برخی از فرهنگ ها خجالتی بودن را منفی می دانند. 
برای مثال فرهنگ های آمریکایی به دلیل اهمیت ویژه ای 

را  کودک  در  کمرویی  می دهند،  کودک  استقالل  به  که 
منفی ارزیابی می کنند و در بعضی فرهنگ های آسیایی، 
خجالتی بودن را نشانه احترام و مودب بودن می دانند. به 
همین علت ممکن است درمان کودک تا سال ها به تعویق 
بیافتد و آسیب های جبران ناپذیری به شخصیت کودک 

وارد کند.

رفتارهایی که سبب کم رویی کودکان می شود 
حدود ۱۵ درصد از نوزادان با گرایش به کمرویی متولد 
می شوند. تحقیقات نشان داده است اگرچه عامل ژنتیک 
تأثیر  به کمرویی بسیار تحت  تمایل  اما  تاثیرگذار است، 

سبک ارتباط با مادر یا مراقب اصلی است.
به  خود  شناخت  برای  کودک  تالش   نشانه های  اولین   
در  است؛  ماهگی   4 در  مادر،  از  جدا  موجودی  عنوان 
صورتی که مادر مضطرب باشد او مانع این فاصله بسیار 
اندک حتی به اندازه یک رو بر گرداندن کودکش می شود. 
اولیه  خوداتکایی  عدم  احساس  باعث  مادر  واکنش  این 
بزرگ تر  با  منوال  همین  به  می شود؛  خودش  به  کودک 
با  و  کند  تجربه  بیشتر  را   جدایی  این  می خواهد  شدن 
توجه به اضطراب یا عدم تمایل مادر به جدا شدن کودک، 
کودک رفتارهای چسبنده به مادر نشان داده و به مرور 
اعتماد به نفس خود را در مواجهه با تجربه های جدید از 

دست خواهد داد.
شدن  مستقل  سریع تر  به  زیادی  تمایل  که  مادری   
مرحله  به  می شود  باعث  مادر  میل  این  دارد،  کودکش 
بسیار حساس ۶ ماهگی تا ۳ سالگی کودک ضربه جبران 
عالقه  کودک  حساس  دوره  این  در  شود.  وارد  ناپذیری 
زیادی به جدا شدن از مادر دارد؛ اما در این مسیر بسیار 
سنگین  تکالیف  با  کودک  اگر  پذیر،  آسیب  و  حساس 
مواجه شود و یا در دور شدن از مادر احساس ناامنی کند 
خودش  با  زیادی  زمان  کودک  بخواهد  مادر  مثال  برای 
بازی کند، ممکن است بعد از سه سالگی عالقه خود را به 
کنجکاوی و ارتباط با چیزها و افراد جدید، از دست بدهد. 
در مواجه با چنین موقعیت هایی، احساس شرم و اضطراب 

زیادی را تجربه خواهد کرد.
از  دور  به  و  تعامل  کم  محیط  یک  در  که  کودکانی 
تجربه های جدید بزرگ می شوند، ممکن است مهارت های 

ارتباطیشان ضعیف بماند و در برخورد با غریبه ها و شرایط 
 ۳ از  بعد  دلیل  همین  به  کنند.  خجالت  احساس  جدید 
سالگی، کودکان نیاز به فضاهایی مثل مهد کودک برای 

ارتباط بیشتر با محیط دارند.
کودکان به ویژه بعد از ۳ سالگی نسبت به عکس العمل 
هستند؛  حساس  بسیار  کارهایشان،  مقابل  در  دیگران 
بنابراین اگر در این برهه زمانی مورد مسخره و یا سرزنش 
قرار بگیرند، در مراجل بعدی رشدشان زمان انجام کارها 
یا رفتارهای از قبل پیش بینی نشده و جدید، دچار تردید 

نسبت به توانایی های خود می شوند. 
اشتباه کودک  رفتار  تحمل دیدن  والدین کمالگرایی که 
به  دادن  تذکر  و  اصالح  حال  در  مرتباً  و  ندارند  را  خود 
بی اعتمادی  و  شرم  احساس  خود  کودک  در  هستند؛  او 

نسبت به خودش را ایجاد می کنند.

آثار و نشانه های کم رویی در کودکان
آنچه قبل از هر چیز می بایست به عنوان یک نکته بسیار 
مهم روانشناختی در مورد کودکان به یاد داشته باشیم، 
خود”  با  بودن  “تنها  تجربه  به  تولد  بدو  از  کودکان  نیاز 
در بخش کوتاهی از روز است. بعد از سه سالگی داشتن 
یک کمد یا حتی یک جعبه برای قرار دادن وسایل بازی 
در  زیادی  اهمیت  هست”  تو  مال  “این  عبارت  گفتن  و 
بنابراین  دارد؛  دیگران”  از  مجزا  خود  از”  کودک  فهم 
کودکانی  بازی می کنند،  تنها  با خوشحالی  که  کودکانی 
با سالمت روان باالتر هستند؛ اما در صورتی که کودکان 
که  موقعیت هایی  در  و  کنند  بازی  خود  با  بتوانند  تنها 
و  دهند  نشان  منفعالنه  رفتارهای  هستند،  همساالنشان 
بیشتر  بررسی  جای  شوند،  پنهان  بزرگترهایشان  پشت 

توسط یک متخصص را دارند. 
والدینش  بدون  که  باشد  به حدی  اگر کمرویی کودک  
در  یا  و  نباشد  دیگر  کودکان  با  کردن  بازی  به  حاضر 
موقعیت های جدید، حتی پس از مدتی حضور والدین با 
محیط نتواند ارتباط بگیرد، در این شرایط نیاز به مراجعه 
به روانشناس کودک است. کودکانی که در موقعیت های 
تحصیل خود ضعیف عمل می کنند، باید از نظر کمرویی 
ارزیابی شوند. به طور کلی کودکانی که رفتارهای زیر را 
در محیط های آموزشی نشان می دهند می بایست توسط 

متخصص ارزیابی شوند:
قلدرانه  رفتارهای  دائم در معرض  کسانی که در مدرسه 
قرار می گیرند و طعمه زورگیری کودکان دیگر می شوند، 

در معرض کمرویی قرار دارند.
در  و  نمی شوند  کالسی  گفتگوهای  وارد  که  کودکانی 

فعالیت ها شرکت نمی کنند.
 کودکانی که به سختی حرف می زنند و تماس چشمی 

ندارند.
مقاومت  ارتباطی  پیشنهادهای  به  نسبت  که  کودکانی   

دارند و همه آنها رد می کنند.
  کودکانی که در خانه و به صورت فردی عملکرد خوبی 
اما به محض قرار گرفتن در جمع نمی توانند کار  دارند، 

خودشان را انجام دهند.
کودکانی که مدام از حق خودشان می گذرند.

 کودکانی که به همکالسی هایشان باج می دهند.
کودکانی که بی میل به نظر می رسند.

 کودکانی که دائم نیاز به تایید دیگران دارند و به تنهایی 
کاری را انجام نمی دهند.

ممکن  می گیرند  قرار  تمسخر  مورد  دائماً  که  کودکانی 
برابر  در  غرامت  عنوان  به  پرخاشگرانه  رفتاری  است 

کمرویی بیش از حدشان باشد
.... ادامه دارد

کم رویی و خجالت کودکان : از شناسایی تا درمان کمرویی کودک

شیرخشک احتمال کم خونی را در 
نوزاد نارس افزایش می دهد



»طرح بررسی دو مرحله ای الیحه 
بودجه« مغایر قانون اساسی است

تمرکز و اولویت دولت توجه به 
مسائل اساسی کشور است

صفحه )4(صفحه )4(

 سخنگوی شورای نگهبان از ایراد شورا به مصوبه مجلس در مورد 
هادی  داد.  خبر  ساالنه  بودجه  الیحه  مرحله ای  دو  بررسی  طرح 
طحان نظیف روز شنبه در نشست خبری با تشریح آخرین نظرات 
بررسی طرح  به  اشاره  با  مجلس،  مصوبات  درباره  نگهبان  شورای 
اصالح مواد ۱۸۰ و ۱۸۲ در مورد تغییر سازو کار بررسی بودجه 

های سنواتی که اول باید احکام الیحه بودجه در مجلس....

وزیر کشور با بیان اینکه تالش دشمن برای فاصله گرفتن جوانان 
بر  دولت  تمرکز  گفت:  و  دانست  آب  بر  نقش  انقالب  و  نظام  از 
اولویت های اساسی و رسیدگی به مسائل اصلی کشور است. احمد 
وحیدی، وضعیت کنونی کشور آرام توصیف کرد و گفت: دشمن 
توطئه گر نمی خواهد وضعیت آرام همراه با امنیت کشور را ببیند. 

وزیر کشور افزود: دشمن تالش دارند تا نگاه دولت را...
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وجود گسل در سد چمشیر 
صحت ندارد

کم رویی و خجالت کودکان: 

از شناسایی 
تا درمان کمرویی

معاون دانشگاه علوم پزشکی یاسوج: 

ناباروری در  استان بیش از 
آمارهای کشوری است

مدیر سالمت جمعیت و خانواده معاونت بهداشتی 
دانشگاه علوم پزشکی یاسوج با بیان اینکه  ناباروری 
است  کشوری  آمارهای  از  بیش  استان  این  در 
گفت: ۱۶ درصد زوج های در سنین باروری استان 
 ۲۰ و  اولیه  ناباروری  دارای  بویراحمد  و  کهگیلویه 
است  حالی  در  این  هستند  ثانویه  ناباروری  درصد 
که آمار ناباروری اولیه کشور ۱۱ و ثانویه ۱۵ درصد 
نتایج  اساس  بر  افزود:  اقبالی”  نیک  “گلدانا  است. 
طرح بررسی شیوع ناباروری در کشور که در سال 
بویراحمد  و  کهگیلویه  استان  شد،  انجام   ۱۳۹۸
وی  است.  نازایی  باالی  شیوع  با  استان های  جزء 

اظهارکرد: ۱۶ درصد زوج های در سنین...

از  اسالمی گفت: پس  رئیس مجلس شورای 
امروز  انقالب،  تحوالت  از  دهه  چهار  گذشت 
انقالب اسالمی و جبهه مقاومت از شبه قاره 
اجازه  و  ایستاده  مدیترانه  حاشیه  تا  هند 
قدرت نمایی به آمریکا در منطقه را نمی دهد.

محمدباقر قالیباف در نشست سراسری دبیران 
جوانان  مجمع  مرکزی  شورای  اعضای  و 
انقالب اسالمی که شامگاه جمعه برگزار شد، 
مشکالت موجود کشور را ناشی از اقتدار نظام 
کرد:  تصریح  و  دانست  اسالمی  جمهوری 
از  یکپارچه  به صورت  امروز  که  حرکت هایی 
یک  در  و  اروپا  و  آمریکا  صهیونیستی،  رژیم 
این  دلیل  به  می بینیم،  غرب  جبهه  از  کالم 
و  راه خود  سر  بر  مزاحم  مهم ترین  که  است 
مهم ترین قدرتی که در مقابل آن ها ایستاده و 
به صورت مؤثر گام برداشته را انقالب اسالمی 

و جمهوری اسالمی می دانند.
رئیس قوه مقننه خاطر نشان کرد: به نظر من 
مقدس  نظام  مقاومت  دهه  انقالب  اول  دهه 
همان  در  بدانید  اما  بود،  اسالمی  جمهوری 
کمتر  ما  اقتدار  و  تجربه  اینکه  وجود  با  دهه 
سر  پشت  را  بسیار سخت تر  اتفاقات  اما  بود، 
گذاشتیم، ما روزهایی داشتیم که هر روز در 
جبهه ها، دشمن با قدرت به یکی از شهرهای 
ما حمله می کرد، یک بخشی سقوط می کرد، 
الزم  انسجام  نبود،  داشتیم  الزم  که  مهماتی 
نبود، کسی مانند بنی صدر فرماندهی کل قوا 
این  به  بسیج  و  سپاه  نیروهای  بود،  دستش 
شکل نبودند، تجربه کافی نداشتیم، صنعتمان 
در این حد نبود، انسجام و سازماندهی وجود 
نداشت و... در این شرایط در بهار سال ۱۳۶۰ 
منافقان هر روز یک انفجار در خیابان ها و در 
سراسر کشور انجام می دادند و از مسئوالن تا 
افراد حزب اللهی که آدم های مؤثر در محالت 

بودند را ترور می کردند.
قالیباف یادآور شد: من به عنوان یک راوی از 
آن زمان می گویم در آن برهه دو رکن اساسی 
اسالمی  انقالب  در  خداباوری  و  باوری  مردم 
به  اعتماد  معنای  به  خداباوری  بود؛  حاکم 

سنت های الهی در ذهن، روح، روان...

سدهای  گفت:  چمشیر  نیروگاه  و  سد  طرح  مجری 
بتنی در ساختگاهی که دارای گسل فعال باشد ساخته 
نمی شوند. در ساختگاه سد چم شیر هیچ گسل فعالی 
نشست  در  روز شنبه  ندارد. »محمود محضرنیا«  وجود 
در ساختگاه سد  آیا  که  این سؤال  به  پاسخ  در  خبری 
گسل قرار دارد، افزود: به طور کل گسل به هر شکستگی 
پوسته زمین طی فرایند تکتونیکی اطالق می شود. یکی 
از مسائل مهم در ایمنی سدها، شناسایی دقیق گسل ها 
گفت:  وی  است.  آن  اطراف  و  ساختگاه  محدوده  در 
سدهای بتنی در ساختگاهی که دارای گسل فعال باشد 

ساخته نمی شوند. در ساختگاه سد چم شیر...

مجری طرح سد و نیروگاه چمشیر:

2

2

2 4

مدیرعامل شرکت گاز کهگیلویه و بویراحمد:

گازرسانی به ۵۵ روستای 
مارگون تا سال 1403 

 به بهره برداری  می رسد

بخشدار مرکزی باشت عنوان کرد: 

پیچاب منطقه ای که 
هنوز آنتن دهی تلویزیون 

ندارد

انقالب اسالمی اجازه قدرت 
نمایی به آمریکا نمی دهد

2

2

استاندار کهگیلویه و بویراحمد هشدار داد ؛

مدیران سهل انگار 
تغییر می کنند

3

جنگ  از  بعد  گفت:  رئیس جمهور  پارلمانی  معاون 
تحمیلی رخنه ها و ضعف هایی در حوزه فرهنگ و هنر 
فرهنگی،  تهاجم  تعبیر  با  انقالب  رهبر  که  ایجاد شد 
شبیخون و ناتوی فرهنگی نسبت به آن هشدار دادند 
ولی متأسفانه برخی مدیران باور و اهتمام الزم را در 
ولنگاری  پدیده  به  به تدریج  و  نداشتند  خصوص  این 

فرهنگی رسیدیم.
مرکز  تخصصی  وبینار  در  حسینی«  »سیدمحمد   
نظام،  »کارآمدی  موضوع  با  دولتی  مدیریت  آموزش 
چالش شاخص ها«، بخشی از مشکالت امروز را ناشی 
از تعلل و کوتاهی های گذشته نسبت به رسیدگی به 
ماه  در ۱۶  مردمی  دولت  گفت:  و  دانست  مردم  امور 
تأکید  با  را  وقفه ای  بی  تالش  و  برنامه ریزی  گذشته 
افزایش کارایی و  از ظرفیت های داخلی و  بر استفاده 
تعلل های  و  بر کاستی ها، رخوت  غلبه  برای  بهره وری 
گذشته آغاز کرده تا شرایط کشور و وضعیت مردم را 

بهبود بخشد.
وی کارآمدی را موفقیت در تحقق اهداف با توجه به 
امکانات و موانع دانست و با بیان اینکه دولت مردمی 
برنامه و سند تحول را معیار حرکت خود در بخش های 
مختلف قرار داده تا بر اساس مسأله محوری که مورد 
جامعه  مشکالت  است،  انقالب  معظم  رهبر  تأکید 
و  مدیران  از  جمعی  به  خطاب  کند،  فصل  و  حل  را 
کارکنان متذکر شد: کارآمدی فقط به معیارهای مادی 
و اقتصادی و میزان رفاه محدود نمی شود بلکه تحقق 

را هم شامل می  و معنوی  اعتقادی  فرهنگی،  اهداف 
و  آزادی  استقالل،  عزت،  مسیر  در  حرکت  لذا  شود؛ 
نظام  کارآمدی  معیارهای  از  هم  ارزشها  به  پایبندی 

اسالمی محسوب می شود.

عدالت نمایی  استبدادی  نظام های  حتی  امروز 
می کنند

و  معیار  اینکه  بیان  با  رئیس جمهور  پارلمانی  معاون 
تفاوت دارد،  شاخص کارآمدی در کشورهای مختلف 
نیز  و  آداب و رسوم یک ملت  اظهار داشت: فرهنگ، 
برخورداری از امکانات و منابع طبیعی و شرایط اقلیمی 
در مسیر رسیدن دولت ها به اهداف مشترک تأثیرگذار 
است و در تعیین کارآمدی باید این نکات مورد توجه 

قرار بگیرد.
نظام اسالمی  اهداف متعالی در  از  را  حسینی عدالت 
توصیف کرد و گفت: عدالت به قدری اهمیت دارد که 
حتی نظام های استبدادی نیز وانمود می کنند به آن 
پای بند هستند و تالش می کنند خود را عادل جلوه 

دهند.
را در مسیر  امکانات مادی و غیر مادی  به  وی توجه 
تحقق اهداف حائز اهمیت دانست و از نیروی انسانی 
یاد  کشور  یک  مادی  غیر  ارزشمند  امکانات  به عنوان 
کرد و افزود: سطح توانمندی، استعداد و نخبگی نیروی 
انسانی می تواند در کارآمدی و موفقیت سیستم نقش 

به سزایی داشته باشد.

وجود  و  امکانات  از  کدام  هر  نداشتن  گفت:  حسینی 
در  جدی  های  چالش  از  آنها،  به  دسترسی  در  مانع 
مسیر تحقق اهداف است که از آن جمله می توان به 

تحریم ها، تهدیدها و تهاجم های نظامی اشاره کرد.
بخش  هر  در  ناکارآمدی  بدون شک  کرد:  تأکید  وی 
به سیستم آسیب می زند و جبران آثار و تبعات آن 
زمان بر است اما امروز با پدیده ناکارآمد جلوه دادن نیز 
مواجه هستیم و بدخواهان با شگردهای رسانه ای برخی 
ضعف ها را برجسته جلوه داده و با جعل و تحریف می 

کوشند ناامیدی را در سطح جامعه گسترش دهند.

مسیر  در  اما  داریم  فاصله  فاضله  مدینه  با 
پیشرفت هستیم

چینش  از  نظام  اینکه  بیان  با  رئیس جمهور  معاون 
منظم دستگاه ها و بخش های مختلف در کنار یکدیگر 
تشکیل شده است. چه بسا عملکرد برخی از بخش ها 
ضعف  این  توان  نمی  موارد  اینگونه  در  باشد  ضعیف 
را به کل سیستم تعمیم داد، خاطر نشان کرد: امروز 
عده ای تالش می کنند تا با لطایف الحیل نظام اسالمی 

را ناکارآمد و در حل مشکالت ناتوان نشان دهند.
و  فاضله  مدینه  به  رسیدن  تا  اگرچه  افزود:  حسینی 
جامعه ایده آل فاصله داریم اما نظام اسالمی از آغاز در 
این مسیر پیشرفت و تعالی حرکت کرده و موفقیت ها 
در  حتی  است؛  داشته  توجهی  قابل  دستاوردهای  و 
مانند  موانعی  به خاطر  هم  )ع(  علی  حکومت حضرت 
سه جنگ داخلی با ناکثین، قاسطین و مارقین، کمبود 
نیروی توانمند، خیانت برخی از خواص و دیگر شرایط 
به  نیل  که  بود  مواجه  مشکالتی  با  رسیده،  ارث  به 

اهداف را دشوار می ساخت.
نظام  کارآمدی  در  مردم  موثر  نقش  به  اشاره  با  وی 
از  حکومت  کنار  در  مردم  کارآمدی،  بحث  در  گفت: 
دفاع  دوران  در  اگر  هستند؛  برخوردار  مهمی  نقش 
مقدس مردم مشارکت و همراهی نمی کردند، کارآمدی 
با  نمی شد،  حاصل  عرصه  این  در  موفقیت  برای  الزم 
همراهی مردم و فداکاری نیروهای داوطلب مردمی بود 
که دشمنان این مرز و بوم حتی نتوانستند یک وجب 
ایران را جدا کنند و قدرت مقاومت و عزت  از خاک 

ملت ایران به رخ جهانیان کشیده شد.
از  را  امنیت  مجلس،  امور  در  رئیس جمهور  معاون 
داشت:  اظهار  و  دانست  کارآمدی  مهم  شاخص های 
مختلفی  غائله های  اسالمی  انقالب  پیروزی  ابتدای  از 

آغاز  مناطق مختلف کشور  تجزیه طلبانه در  اهداف  با 
توانست  مردمی  پشتوانه ی  با  اسالمی  نظام  اما  شد 
از  تحمیلی  جنگ  در  و  بگذارد  پشت سر  را  آشوب ها 
این درحالی ست که  ارضی کشور دفاع کند؛  تمامیت 
در ۲۰۰ سال گذشته در مقاطع مختلف در جنگ و 
صلح بخشی قابل توجهی از خاک ایران عزیز از دست 

رفته است.
حسینی اضافه کرد: امروز در حوزه امنیت، از مرحله 
به گونه ای که  بازدارندگی رسیده ایم  مرحله  به  دفاعی 
قلمرو  به  تجاوز  و  تعدی  جرأت  آمریکا  چون  قدرتی 
هوایی، دریایی و خاکی کشورمان را ندارد؛ لذا دشمنان 
به  کنند  می  تالش  ناآرامی  و  اغتشاش  اندازی  راه  با 
در  که  بزنند همچنان  آسیب  آرامش کشور  و  امنیت 
حوادث اخیر تمام توان امنیتی و اطالعاتی، رسانه ای، 
سایبری و اقتصادی خود را به کار گرفتند تا مردم را با 
مشکل مواجه کنند؛ اما با بردباری و درایت مسئوالن 
با  همراهی  عدم  در  مردم  آگاهی  و  هوشیاری  نیز  و 
اغتشاشگران، به تدریج التهابات فروکش کرد و معاندان 
که با کمک اربابان و به کارگیری خشونت حداکثری به 
میدان آمده بودند و با شگردهای رسانه ای هر شب در 
فضای مجازی نظام را ساقط و یا بخش هایی از کشور 
را جدا می کردند، راه به جایی نبردند و یک بار دیگر 
استیصال دشمنان و کارآمدی نظام در دفاع از امنیت 

مردم به نمایش گذاشته شد.
وی رسیدگی به سالمت جامعه را از دیگر شاخص های 
کارآمدی توصیف کرد و گفت: در چالش کرونا، سالمت 
جامعه به مخاطره افتاده بود اما با تدبیر مدیران ارشد 
دولت و نهادها، مجاهدت مدافعان سالمت و موفقیت 
دانشمندان کشورمان در ساخت ۶ نوع واکسن ، موفق 
شدیم بر این بحران که در آغاز دولت سیزدهم روزانه 

جان ۷۰۰ نفر را می گرفت، فائق آییم.

دولت به دنبال کاهش فاصله طبقاتی است
معاون رئیس جمهور با اشاره به شرایط دشوار اقتصادی 
که  به گونه ای  رئیسی  آیت اهلل  دولت  کار  به  شروع  در 
دولت  و  رفت  می  پیش  کندی  به  عمرانی  پروژه های 
پرداخت  جمله  از  جاری  هزینه های  تأمین  در  حتی 
با  درحالی که  گفت:  بود،  مواجه  مشکل  با  حقوق ها 
تورم  و  بودجه  کسری  نقدینگی،  مالحظه  قابل  رشد 
نزدیک به ۶۰ درصد مواجه بودیم و ناگزیر می بایست 
وارداتی  تورم  و  بگیرد  صورت  ارز  نرخ  در  اصالحاتی 
با  شد،  علت  بر  مزید  هم  اوکراین  جنگ  از  ناشی 
رسیدن  و  تورم  کاهش  شاهد  گرفته  صورت  اقدامات 
مشکالت  و  گرانی  که  هرچند  شدیم،  درصد   4۰ به 
معیشتی هم چنان وجود دارد اما همین بهبود نسبی 
اوضاع نشانگر عزم و توان دولت در کاهش فشارها و 

حرکت در مسیر درستی است.

هیچ حادثه ای نیست که انقالب 
اسالمی از پس آن برنیاید

کارشناس مسائل سیاسی و منطقه ای گفت: شهید سلیمانی ذره ای تردید از 
شکست دشمن در دل نداشت و از نظر ایشان هیچ  حادثه ای نیست که انقالب 
»واکاوی  رسانه ای  نشست  در  زراعی  سعداهلل  برنیاید.   آن  پس  از  اسالمی 
آشوب های اخیر با شاخص های فکری و عملی شهید سلیمانی« طی سخنانی 
از حیث  انقالب اسالمی  واقع مکتب  اظهار کرد: مکتب سردار سلیمانی در 
عملکرد و رویکرد است. وقتی از مکتب انقالب صحبت می کنیم در حقیقت از 
یک فلسفه، تئوری، بنیان ها و سیاست هایی حرف می زنیم که پایه های فکری 
انقالب و جمهوری اسالمی را تشکیل داده اند. وی افزود: وقتی از مکتب شهید 
سلیمانی حرف می زنیم از یک تئوری در میدان و راه حل توام با موفقیت بزرگ  
صحبت می کنیم که به یک شاخص تبدیل شده است. مکتب شهید سلیمانی 
نشان می دهد که تفکر امام راحل و رهبر انقالب در صحنه عمل به نتایج عالی 
رسیده است. این کارشناسی سیاسی ادامه داد: بعد از شهادت سردار سلیمانی 
با پدیده آشوب های اخیر مواجه شدیم که از شهریورماه به مدت هفتاد روز 
استمرار داشت. ما وقتی از مکتب شهید سلیمانی صحبت می کنیم از یک 
مکتب زنده صحبت می کنیم و امروز باید از منظر این شهید حوادث اخیر را 
مورد بررسی قرار دهیم. وی اظهار کرد: قضایایی که در هفتاد روز اخیر پیش 
اموال  به  ایراد خسارت  اقدامی خیابانی بود که توسط عده ای به شکل  آمد 
مردم و ریختن خون انسان ها نمایان شد و مخالفان جمهوری اسالمی اعم 
از داخلی و خارجی پای کار آمدند تا به این حوادث ضریب دهند. زارعی با 
بیان اینکه سلطنت طلبان و گروهک های تجزیه طلب به همراه منافقین که 
همگی پرونده سیاهی در جنایت علیه ملت ایران دارند در این آشوب ها به 
میدان آمدند، یادآور شد: همچنین جریاناتی که توسط برخی سفارتخانه ها در 
کافی شاپ ها، گالری ها و برخی مکان های ورزشی بوجود آوردند با هم شبکه 
شدند و در آشوب ها به میدان آمدند. وی افزود: همچنین برای این آشوب ها 
حوادث  این  در  شوند.  جمع  آن  زیر  بتوانند  همه  که  شد  انتخاب  شعاری 
طراحی پیچیده ای وجود داشت که از آن به نام جنگ ترکیبی یاد می شود. 
جنگ ترکیبی وسعتی بیش از انقالب رنگی دارد و در آن اختالل هایی در 
در  رخنه  طریق  از  تحوالت  مدیریت  و  اطالعات  انتظامی،  اقتصادی،  شبکه 
ادامه  سیاسی  مسائل  کارشناس  این  می شود.  ایجاد  تصمیم گیر  کانون های 
داد: نقطه کانونی حمالت دشمن هم رهبر انقالب بود زیرا دشمن دریافته 
است هرگاه همه دستگاه ها از کار می افتند، رهبر انقالب به میدان می آیند 
و قضیه را مدیریت می کنند. زارعی با اشاره به سیره سردار سلیمانی اظهار 
کرد: سردار سلیمانی در شناخت صحنه سرعت زیادی داشت. اگر انسان ابعاد 
بنابراین جمع کردن  میدان می آید  به  دیر  بشمارد  را کوچک  یک حادثه ای 
که  بود  این  سلیمانی  سردار  خصوصیت  اولین  لذا  گ شود.  می  دشوار  آن 
بشار  دیدار  به  شد  مشکالتی  دچار  درعا  از  سوریه  وقتی  بود.  بحران شناس 
اسد رفت و به او گفت که به زودی شما درگیر یک بحران طوالنی و عمیق 
است.  تجزیه سوریه طراحی شده  و  دولت  کردن  ساقط  برای  که  می شوید 
وی ادامه داد: وقتی بوی حرکت داعش به سمت عراق استشمام شد سردار 
داعش  بحران  درگیر  عراق  بزودی  که  داد  هشدار  عراق  دولت  به  سلیمانی 
کارشناس  این  نمی کند.  بحران کفایت  این  با  مقابله  برای  ارتش  و  می شود 
مسائل منطقه ای یادآور شد: از منظر سردار سلیمانی وقتی دشمن، رهبر یک 
جامعه را نشانه می گیرد عالمت تالش برای ایجاد بحران است. از سوی دیگر 
تالش هایی که برای دودسته کردن مردم صورت می گرفت نیز از منظر شهید 

سلیمانی عالمت وقوع بحران بود.

در پی کم توجهی به منویات مقام معظم رهبری ؛

بتدریج به پدیده ولنگاری فرهنگی رسیدیم

امام صادق علیه السالم
إذا خرَج القائُم علیه السالم َخرَج ِمن هذا األمِر َمن کاَن یری أنُّه ِمن أهلِِه و 

مِس والقمِر . دخَل فیِه ِشبُْه َعبََدِة الشَّ
زمانی که قائم علیه السالم قیام کند کسانی که گمان می شود از خاندان او 
هستند، از صف آن حضرت خارج می شوند و افرادی به مانند خورشید و ماه 

پرستان به صف او در می آیند.
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متخصص رادیوانکولوژی عنوان کرد؛
شاه عالمت سرطان روده بزرگ را 

بشناسید/ دومین سرطان شایع مردان
علمی  هیئت  عضو  و  رادیوانکولوژی  متخصص 
در  بهشتی،  شهید  پزشکی  علوم  دانشگاه 
خصوص بدخیمی های روده بزرگ، توضیحاتی 

ارائه داد.
 افشین رخشا، در برنامه شبکه سالمت سیما، با 
بیان اینکه سرطان روده بزرگ دومین سرطان 
در  شایع  سرطان  سومین  و  مردان  در  شایع 
دیواره  مخاط  است، ضخیم شدن  کشور  زنان 
گفت:  و  نامید  بزرگ  روده  بدخیمی  را،  روده 
اما  اکثر پولیپ های روده خوش خیم هستند، 
ممکن است در طول زمان، تبدیل به توده های 

سرطانی شوند.
درمان  و  موقع  به  تشخیص  پیشگیری،  وی، 
صحیح را، اصول اولیه برخورد با انواع سرطان ها 
دانست و افزود: سرطان کولون از نظر ژنتیک 
از تنوع زیادی برخوردار است، که از نوع بدون 
را  خود  کبد،  درگیری  و  متاستاز  تا  عالمت، 

نشان می دهد.
این سوال که عوامل خطر  به  رخشا در پاسخ 
در  گفت:  کدامند،  بزرگ  روده  سرطان  ساز 
کشورهای توسعه یافته و صنعتی که غذاهای 
می شود،  مصرف  بیشتر  انرژی  پر  و  پرکالری 
هرچه  است.  بیشتر  بزرگ،  روده  سرطان  آمار 
مصرف غذاهایی که اجابت مزاج افراد را زیادتر 
حرکت  باشد،  بیشتر  فیبرها(  )مصرف  کنند 
بیشتری  سرعت  با  روده  در  زا  سرطان  مواد 
از  با خروج عوامل سرطان زا  انجام می شود و 

بدن، احتمال ابتالء به سرطان کمتر می شود.
وی افزود: فست فودها و غذاهای فرآوری شده 
را  کربن هایی  پلی  کبابی،  گوشت های  انواع  و 
روده می چسبند  دیواره  به  که  می کنند  تولید 
روده  سرطان  کننده  ایجاد  عامل  می توانند،  و 
بزرگ باشند. در این بیماری، نوع سبک زندگی 
افراد،  زندگی  در سبک  اگر  است،  مهم  بسیار 
تحرک کافی و غذای سالم وجود داشته باشد، 
ابتالء به سرطان کولون کمتر خواهد  احتمال 

بود.
عضو هیئت علمی دانشگاه علوم پزشکی شهید 
عوامل  دیگر  جزو  را  الکل  و  سیگار  بهشتی، 
به  سن،  از  و  برشمرد  سرطان  کننده  ایجاد 
عنوان یک عامل مهم در بروز این سرطان نام 
برد و گفت: هرچه سن فرد باالتر رود، احتمال 

بروز این سرطان بیشتر خواهد شد.
عواملی  چه  که  سوال  این  به  پاسخ  در  وی 
اثر  بیماری  این  غربالگری  انجام  زمان  در 
خانوادگی  سابقه  و  ژنتیک  گفت:  است،  گذار 
دیگر  انواع  به  فرد  ابتالء  سابقه  همچنین  و 
سرطان ها، در سن انجام غربالگری روده بزرگ 

مؤثر است.
زودرس  تشخیص  اهمیت  به  همچنین  رخشا 
این سرطان، در درمان پذیری سریع تر و راحت 

تر این بیماری اشاره کرد.
وی یادآوری کرد: اولین غربالگری این بیماری 
که  افرادی  اما  می شود،  انجام  سالگی   ۵۰ در 
اول  درجه  )افراد  دارند  خانوادگی  سابقه 
بزرگ،  روده  سرطان  به  ابتالء  آنها،  خانواده 
پستان، تخمدان و یا رحم داشته باشند(، این 
غربالگری زودتر انجام می شود. این غربالگری، 
یافتن خون مخفی در مدفوع،  شامل آزمایش 

معاینه داخلی و انجام کولونوسکوپی است.
صورت  در  که  سوال  این  به  پاسخ  در  رخشا 
انجام کولونوسکوپی در ۵۰ سالگی، دیگر نیازی 
به انجام این آزمایش نیست، گفت: اگر در ۵۰ 
گونه  هیچ  و  انجام شد،  کولونوسکوپی  سالگی 
مشکلی وجود نداشت، تا ۵ الی ۱۰ سال آینده، 
نیاز به انجام کولونوسکوپی نیست.)افرادی که 
در خانواده درجه اول آنها، فرد مبتال به سرطان 
روده بزرگ وجود دارد، سن اولین غربالگری به 

4۰ سالگی کاهش می یابد(.
وی، خونریزی در داخل مدفوع را، شاه عالمت 
سرطان روده بزرگ دانست و افزود: رگه هایی 
از خون که همراه با مدفوع دفع می شوند، حتماً 
نیاز به پیگیری دارند، او، کاهش وزن، یبوست 
و اسهال مزمن و درد طوالنی شده شکم را، از 
وی  برشمرد.  بزرگ  روده  دیگر سرطان  عالئم 
لکه  چند  مزاج،  اجابت  از  بعد  فرد  اگر  گفت: 
شقاق  به  مبتال  است  ممکن  کند،  دفع  خون 
یا بواسیر باشد و به معنی سرطان روده بزرگ 

نیست.
رخشا یادآور شد: اگر در هنگام کولونوسکوپی، 
نمونه  شد،  مشاهده  پایداری  و  بزرگ  پولیپ 
که  است  ذکر  )قابل  می شود  انجام  برداری 
سه  افراد،  این  در  کولونوسکوپی  بعدی  فاصله 

سال کاهش می یابد(.
از  بسیاری  حاضر  حال  در  شد:  متذکر  وی 
این  آن  الزمه  و  قابل عالج هستند  سرطان ها 
است، که با مراجعه به موقع، تشخیص زودرس 

و به دنبال آن، درمان صحیح انجام شود.

وزیر کشور: 

تمرکز و اولویت دولت توجه به 
مسائل اساسی کشور است

گرفتن  فاصله  برای  دشمن  تالش  اینکه  بیان  با  کشور  وزیر 
تمرکز  و گفت:  دانست  بر آب  نقش  انقالب  و  نظام  از  جوانان 
دولت بر اولویت های اساسی و رسیدگی به مسائل اصلی کشور 

است.
احمد وحیدی، وضعیت کنونی کشور آرام توصیف کرد و گفت: 
دشمن توطئه گر نمی خواهد وضعیت آرام همراه با امنیت کشور 

را ببیند.
به  را  دولت  نگاه  تا  دارند  تالش  دشمن  افزود:  کشور  وزیر 
متوجه  کشور  اساسی  اولویت های  به  توجه  از  غیر  موضوعاتی 
نتواند وقت خود را صرف رسیدگی به حل مشکالت  تا  کنند 
کنند. در حالی که دولت به مسائل اساسی کشور توجه دارد و 
ضمن اینکه مسائل توسط دستگاه های اطالعاتی و امنیتی در 

حال رصد و مانع توطئه های دشمن هستند.
دستگاه های  کرد:  تصریح  کشور)شاک(  امنیت  شورای  رئیس 
رصد  حال  در  اقتدار  با  و  مرتب  طور  به  اطالعاتی  و  امنیتی 
مسائل، تیم ها و هسته هایی هستند که فعالیت های تروریستی 
این موارد کشف و  با قدرت  و  را دنبال می کنند  و خرابکارانه 
کنترل می شود. وی ادامه داد: دولت وظایف خود را در راستای 
پیشرفت کشور دنبال می کند و اجازه نمی دهد که تغییر اولویت 
داده شود زیرا خواسته اصلی دشمن بازداشتن دولت از مسائل 
اصلی کشور است. وزیر کشور هدف دیگر دشمن را در حوادث 
اخیر، فاصله انداختن بین جوانان با نظام عنوان و تاکید کرد 
که این تیر دشمن به سنگ خورد. وحیدی گفت: امروز وقتی 
داشتند، صحبت می شود  اغتشاشات شرکت  در  با کسانی که 
جز موارد اندکی که بر موضع خود اصرار دارند، اظهار پشیمانی 

می کنند.

»طرح بررسی دو مرحله ای الیحه 
بودجه« مغایر قانون اساسی است

ایراد شورا به مصوبه مجلس در   سخنگوی شورای نگهبان از 
مورد طرح بررسی دو مرحله ای الیحه بودجه ساالنه خبر داد.

تشریح  با  خبری  نشست  در  شنبه  روز  نظیف  طحان  هادی 
آخرین نظرات شورای نگهبان درباره مصوبات مجلس، با اشاره 
به بررسی طرح اصالح مواد ۱۸۰ و ۱۸۲ در مورد تغییر سازو 
الیحه  احکام  باید  اول  که  سنواتی  های  بودجه  بررسی  کار 
بودجه در مجلس تصویب شود و بعد از آن جداول بودجه به 
مجلس ارائه شود، اظهار داشت: این طرح اشکاالت و ابهاماتی 
داشت و حکم مذکور در بند های الف و ب مصوبه مجلس با 

اصل ۹4 قانون اساسی مغایر شناخته شد.
وی تصریح کرد: با این ساز و کار بررسی الیحه بودجه، در عمل 
فرایند  که  گرفت  خواهد  قرار  دولت  کار  دستور  در  مصوبه ای 
تقنین را طی نکرده و شورای نگهبان در مورد آن اظهار نظر 
نکرده است؛ لذا این مصوبه مغایر اصل ۹4 قانون اساسی است.

وی ادامه داد: ایراد بعدی به این الیحه رعایت نشدن مهلت های 
قانونی بررسی الیحه بودجه توسط شورای نگهبان بود؛ شورای 
نگهبان همیشه در این زمینه با مجلس همکاری می کند اما 
این مصوبه حداقل زمان بندی را برای بررسی الیحه بودجه در 
شورای نگهبان مدنظر قرار نداده بود، اگر به این شکل الیحه 
بودجه برررسی شود، بررسی الیحه بودجه در شورای نگهبان به 
سال بعد موکول می شد. طحان نظیف گفت: تاکیداتی در مورد 
بود،  ایراد  محل  که  داشت  وجود  طرح  این  در  بودجه  تدوین 
مشخص نبود کدام دستگاه های سیاست گذار مدنظر مجلس 
بود ضمن آنکه ایرادات دیگری هم وجود داشت. وی ادامه داد: 
این موارد به مجلس منعکس شد، برخی ایرادات رفع شده و 
برخی ایرادات مثل زمان بندی شورای نگهبان هنوز باقی است. 
سخنگوی شورای نگهبان در نشست خبری در خصوص طرح 
شفافیت قوای سه گانه گفت: هیئت عالی نظارت، شفافیت قوای 

سه گانه را خالف سیاست های کلی نظام دانسته است.
وی ادامه داد: مجلس بر دو مورد از این طرح اصرار دارد که 
شورای نگهبان آن را نمی پذیرد. بنابراین به نظر می رسد این 

طرح به مجمع تشخیص مصلحت می رود.
دولت  آیا  اینکه  بر  مبنی  سوالی  به  پاسخ  در  نظیف  طحان 
است،  گرفته  مشورت  شورا  این  از  انتخابات  الیحه  تدوین  در 
به  است  نخواسته  نظری  نگهبان  شورا  از  دولت   ، خیر  گفت: 
چون  طبیعتا  است  دولت  با  لوایح  تدوین  و  تهیه  اینکه  دلیل 
نظری خواسته نشده جزییاتی وجود ندارد. سخنگوی شورای 
نگهبان افزود: گاهی با مصوباتی روبرو هستیم  که اشکال شورای 
نگهبان فقط رعایت نشدن اصل ۱۵ قانون اساسی است یعنی 
حفظ زبان فارسی در اسناد و متون رسمی؛ دولت و مجلس در 
تدوین و تصویب لوایح و طرح ها دقت کنند تا از واژگان فارسی 
استفاده کنند تا مورد اشکال شورا قرار نگیرد. وی در پاسخ به 
سوالی درباره اینکه افزایش حقوق ها در بودجه ۱4۰۲ با توجه 
این  گفت:  شود؟  می  لحاظ  مردم  دغدغه  و  تورم  وضعیت  به 
موضوع مشخص نیست و باید منتظر ماند تا ببینیم الیحه ای 
که از طرف دولت به مجلس ارسال می شود چگونه است، بعد 
از تصویب مجلس، شورا موضوع را بررسی کرده و اظهار نظر 

می کند.

سالمت

جامعه

کاریکاتور

کاریکاتور/ فرهنگ ناپهلوانی!!! 

 قالیباف در نشست سراسری شورای مرکزی مجمع جوانان انقالب اسالمی:

انقالب اسالمی اجازه قدرت نمایی به آمریکا نمی دهد
از  رئیس مجلس شورای اسالمی گفت: پس 
امروز  انقالب،  تحوالت  از  دهه  چهار  گذشت 
انقالب اسالمی و جبهه مقاومت از شبه قاره 
اجازه  و  ایستاده  مدیترانه  حاشیه  تا  هند 
قدرت نمایی به آمریکا در منطقه را نمی دهد.

سراسری  نشست  در  قالیباف  محمدباقر 
مجمع  مرکزی  شورای  اعضای  و  دبیران 
جمعه  شامگاه  که  اسالمی  انقالب  جوانان 
ناشی  را  موجود کشور  برگزار شد، مشکالت 
و  دانست  اسالمی  جمهوری  نظام  اقتدار  از 
به صورت  امروز  تصریح کرد: حرکت هایی که 
یکپارچه از رژیم صهیونیستی، آمریکا و اروپا 
به  می بینیم،  غرب  جبهه  از  کالم  یک  در  و 
دلیل این است که مهم ترین مزاحم بر سر راه 
آن ها  مقابل  در  که  قدرتی  مهم ترین  و  خود 
را  برداشته  گام  مؤثر  صورت  به  و  ایستاده 
انقالب اسالمی و جمهوری اسالمی می دانند.

رئیس قوه مقننه خاطر نشان کرد: به نظر من 
مقدس  نظام  مقاومت  دهه  انقالب  اول  دهه 
همان  در  بدانید  اما  بود،  اسالمی  جمهوری 
ما کمتر  اقتدار  و  تجربه  اینکه  وجود  با  دهه 
را پشت سر  بسیار سخت تر  اتفاقات  اما  بود، 
گذاشتیم، ما روزهایی داشتیم که هر روز در 
جبهه ها، دشمن با قدرت به یکی از شهرهای 
ما حمله می کرد، یک بخشی سقوط می کرد، 
الزم  انسجام  نبود،  داشتیم  الزم  که  مهماتی 
نبود، کسی مانند بنی صدر فرماندهی کل قوا 
این  به  بسیج  و  سپاه  نیروهای  بود،  دستش 
شکل نبودند، تجربه کافی نداشتیم، صنعتمان 
در این حد نبود، انسجام و سازماندهی وجود 
نداشت و... در این شرایط در بهار سال ۱۳۶۰ 
منافقان هر روز یک انفجار در خیابان ها و در 
سراسر کشور انجام می دادند و از مسئوالن تا 
افراد حزب اللهی که آدم های مؤثر در محالت 

بودند را ترور می کردند.
قالیباف یادآور شد: من به عنوان یک راوی از 
آن زمان می گویم در آن برهه دو رکن اساسی 
اسالمی  انقالب  در  خداباوری  و  باوری  مردم 
به  اعتماد  معنای  به  خداباوری  بود؛  حاکم 
سنت های الهی در ذهن، روح، روان و جسم 
همه بود یعنی همه مطمئن بودند وقتی برای 
خدا کار می کنند، خدا تضمین کرده که اگر 
در این راه گام بردارید، پیروز هستید؛ اینکه 
ما بتوانیم با حداقل امکانات در مقابل حداکثر 
توان دشمن بایستیم باور همه ما بود، یعنی 
فضای انقالب و روحیه انقالب این گونه بود و 

بعد هم در عمل این اتفاق افتاد.
رئیس نهاد قانونگذاری کشورمان خاطرنشان 
اما  دهه   4 این  تحوالت  همه  پی  در  کرد: 
امروز نگاه که می کنیم، می بینیم که انقالب 
اسالمی و جبهه مقاومت از شبه قاره هند تا 
حاشیه مدیترانه ایستاده و اجازه قدرت نمایی 

به آمریکا در منطقه را نمی دهد.
وی در بخش دیگری از سخنان خود با بیان 
اینکه ترامپ خود اذعان کرد که ما در فشار 
ادامه  خوردیم،  شکست  ایران  به  حداکثری 
بیشترین  در  که  شرایطی  در  ما  امروز  داد: 
فشار اقتصادی هستیم توانستیم ۶۰ میلیارد 
انجام  مختلف  بخش های  در  صادرات  دالر 
موجود  فشارهای  در  موضوع  این  و  دهیم 
در  اما  است  ما  و حرکت  قدرت  نشان دهنده 
مسائل  حوزه  در  ما  که  بگوییم  باید  مقابل 
اخیر  دهه های  در  خصوص  به  داخلی مان 
بحث  فرهنگ،  بحث  اقتصادی،  بخش  در 
دلیل  به  حکمرانی مان،  روش  در  اجتماعی، 
تضعیف دو اصلی که باالتر اشاره کردم یعنی 
مردم باوری،  و  الهی  سنت های  به  اعتماد 

ضعف هایی پیدا کردیم.
قالیباف در تشریح معنای مردم باوری عنوان 
کرد: مردم باوری یعنی اینکه ما قدرت خود 

را در مردم می بینیم یعنی وقتی رهبر معظم 
ایران قوی به  ایران قوی،  انقالب می فرمایند 
دولت قوی نیست، ایران وقتی قوی است که 
باید  مردم  باشند.  قوی  ایران  مردم  تک  تک 
قوی باشند نه دولت به معنای عام. اگر مردم 
قوی بودند دولت قوی است. اگر مردم حضور 
داشته باشند نتیجه آن این می شود که ما در 
می توانیم  رژیم صهیونیستی  و  آمریکا  مقابل 

بایستیم.
در  حکمرانی  شیوه  دو  تشریح  در  قالیباف 
داد:  ادامه  و  پرداخت  مثالی  بیان  به  کشور 
سال گذشته در سالگرد شهید طهرانی مقدم 
در صنایع هوافضا به بیان این نکته پرداختم 
جاده  شمال  در  مجموعه  این  در  اکنون  که 
از  که  می شود  ساخته  گیربکس هایی  کرج، 
جهت حجمی، تعداد دور و تکنولوژی که در 
آن به کار گرفته ما را جزء ۵کشور اول دنیا 
در حوزه موشکی قرار داده است اما در جنوب 
قرار  کشور  خودروسازی  صنایع  کرج،  جاده 
دارد که شرایطش را همه می دانیم و این دو 

روش حکمرانی است.
باید  گفت:  اسالمی  شورای  مجلس  رئیس 
بخواهیم  چه  ما  قوه  سه  امروز  بگویم  روشن 
چه نخواهیم تحت تأثیر یک قوه دیگر است 

که این قوه چهارم نظام بوروکراسی است که 
مهار  و  است  مسلط  ما  دیگر  قوه  سه  هر  بر 
نظام  و  اسالمی  انقالب  و مدیریت آن دست 
چموشی  اسب  بلکه  نیست،  اسالمی  انقالب 
است که هر کجا خواست می رود و حکمرانی 

می کند.
با  همچنین  اسالمی  شورای  مجلس  رئیس 
اشاره به تحقق ۲۵ تا ۳۰ درصدی برنامه های 
گفت:  ششم  و  پنجم  چهارم،  سوم،  توسعه 
رها  را(  )برنامه  اگر  یعنی  تحقق  میزان  این 
می کردیم نیز خود به خود ۲۵ درصد اهداف 
محقق می شد حتی من می گویم حتی اگر در 
درصد   ۳۵ شاید  نمی کردیم  نیز  دخالت  آن 
تا  کردیم ۲۵  و چون دخالت  محقق می شد 

۳۰ درصد شد.
وی اضافه کرد: ما می توانیم ۱۰مسئله را حل 
کنیم، اما آن ۱۰مسئله باید مسائلی باشند که 
وقتی حل شد، هر کدام ۱۰۰ مسئله دیگر را 
حل کنند. ما قادریم این کار را انجام دهیم. 
این کشور سرمایه های مادی و سرمایه های 
موضوع  دو  این  تحقق  برای  مناسبی  انسانی 
شک  بدون  ساله  پنج  برنامه  یک  در  و  دارد 

می توانیم به ثبات اقتصادی برسیم.

با  کشور  غیرعامل  پدافند  سازمان  رئیس   
بیان اینکه امروز مدرن ترین جنگ رسانه ای 
ایران  علیه  دشمنان  سوی  از  ترکیبی  و 
برای  داشت:  اظهار  است،  انجام  حال  در 
از  این حجم  دنیا  است که در  بار  نخستین 
دروغ در رسانه علیه یک ملت تولید و منتشر 

می شود.
سرداران  یادواره  در  جاللی  غالمرضا  سردار 
غالمپور  اکبر  علی  بنیادی،  محمد  شهید 
ضمن  قم  خاکفرج  منطقه  شهید   ۳۰۰ و 
در  چه  هر  باید  کرد:  تاکید  و  گرامیداشت 
کنیم  تالش  شدن  قوی  راه  در  داریم  توان 
و راهبرد ایران قوی را دنبال کنیم تا تولید 

بازدارندگی شود.
وی افزود: ایران قوی به این مفهوم است که 
کشور چنان قدرتمند شود که هیچ دشمنی 
نظامی  حمله  از  ناشی  هزینه های  خاطر  به 
این  و  باشد  داشته  تهدیدی  ما  علیه  نتواند 
معظم  مقام  هدایت  با  امروز  ملی  قدرت 
رهبری در عرصه های مختلف دفاعی به ثمر 

رسیده است.
در  که  مختلفی  اقدامات  اینکه  بیان  با  وی 
عرصه های نظامی و دفاعی از جمله در حوزه 
دیگر  و  موشکی  شهرک های  ایجاد  و  دریا 
خاطرنشان  گرفته  صورت  دفاعی  اقدامات 
کرد: با انجام رزمایش های مختلف و اقدامات 
جنگ  مولفه  دفاع،  عرصه  در  شده  انجام 
این  در  و  منتفی کرده ایم  را  نظامی دشمن 

عرصه به بازدارندگی کامل رسیده ایم.
با  کشور  غیرعامل  پدافند  سازمان  رئیس 
اسالمی  جمهوری  پهپادی  قدرت  به  اشاره 
در  شده  حاصل  موفقیت های  افزود:  ایران 
حوزه پهپادی نشان می دهد که تراز دفاعی 
کشور ارتقاء قابل توجهی پیدا کرده است و 
است  شده  تبدیل  منطقه ای  قدرت  یک  به 
و  نیست  تحمل  قابل  دشمنان  برای  این  و 
همواره تالش دارند در دیگر حوزه های غیر 
به ما فشار وارد کرده و آسیب وارد  نظامی 

کنند.
محور  در  ما  امروز  افزود:  جاللی  سردار 
مقاومت تمام اهداف آمریکا را شکست داده 
ایم و استراتژی تجزیه کشورهای منطقه به 
کشورهای کوچک با هدف کنترل بر منطقه 
سلیمانی  شهید  فرماندهی  و  محوریت  با  را 
این  ندادیم  اجازه  و  کرده   روبرو  شکست  با 
و سوریه  عراق  امروز  عملیاتی شود.  راهبرد 
طلبی  تجزیه  شکست  پاسخ  یکپارچه 

آمریکایی هاست.
با  کشور  غیرعامل  پدافند  سازمان  رئیس 
اشاره به راهبردهای دشمن در دیگر حوزه ها 
تالش  همواره  دشمن  کرد:  خاطرنشان 
نقاط  بر  خود  قوت  نقاط  تقابل  از  می کند 
ضعف ما، آسیب هایی را وارد کند و در این 

راه از هیچ اقدامی دریغ نمی کند.

نادیده گرفتن راهبردهای دشمن
 در شکل گیری اغتشاشات اخیر

 ساده انگارانه است
اخیر  حوادث  با  اشاره  با  جاللی  سردار 
دشمن  راهبردهای  گرفتن  نادیده  کشور، 
ساده انگارانه  را  اغتشاشات  شکل گیری  در 
و  ضعف ها  منکر  گفت:  و  کرد  توصیف 
کاستی ها نیستیم، اما ستون اصلی حل این 
ایران  مسائل، راهبردهای دشمن علیه ملت 

است.
بهره  با  ما  کشور  در  دشمن  داد:  ادامه  وی 
شبکه های  و  مدرن  رسانه های  از  گیری 
اجتماعی به دنبال تغییر در ارزش های ملی 
و خانوادگی است و دشمن با این راهبرد یک 

فرایند تغییر را دنبال می کند.
با  کشور  غیرعامل  پدافند  سازمان  رئیس 
از  گرفته  صورت  تحریم های  نوع  به  اشاره 
در حوزه هایی  را  ما  اینکه  و  سوی دشمنان 
تحریم  دچار  اجتماعی  شبکه های  مانند 

نمی کنند، توضیح داد: دشمن با استفاده از 
این فضا همواره به دنبال مدیریت و تنظیم 

فکر و ذهن هاست.
و  فکر  کنترل  داد:  توضیح  جاللی  سردار 
هدایت افکار عمومی توسط دشمنان و تحت 
تاثیر قراردادن آنها، باعث شد که برخی افراد 
جان  به  گونه  داعش  و  خشن  رفتارهایی  با 
رقم  را  فجیعی  جنایت های  و  افتاده  ملت 

بزنند.
کشور  غیرعامل  پدافند  سازمان  رئیس 
گفت: نباید به روایت های غلط دشمنان در 
شبکه های اجتماعی توجه کرد و باید توطئه 
برای  ایران  تضعیف  و  تجزیه  برای  دشمن 

همگان به خوبی تبیین شود.

امروز آمریکایی ها فنی ترین جنگ 
سایبری علیه ما را به کارگیری کرده اند

امروز  کرد:  نشان  خاطر  جاللی  سردار 
آمریکایی ها فنی ترین جنگ سایبری علیه ما 
فنی  ابزارهای  تمام  و  کرده اند  کارگیری  به 
داده اند  قرار  ما  دشمنان  اختیار  در  را  خود 
این  از  پشتیبانی  برای  خود  نفوذ  همه  از  و 

جریان به کار گرفته اند.
وی افزود: اصلی ترین هدف دشمن تجزیه و 
تضعیف ایران در همه ابعاد قدرت ملی است 
نظام  که  کند  القا  اینگونه  می کند  تالش  و 
که  است  سرنگونی  قابل  اسالمی  جمهوری 

می توان این کار را راحت و سریع انجام داد 
در  را  رسانه ای  و  شناختی  عملیات  همه  و 
طرح های مختلف در اتاق های فکر با همین 

هدف دنبال می شود.
کشور  غیرعامل  پدافند  سازمان  رئیس 
راهبرد دیگر دشمن را دو قطبی سازی بین 
در جامعه بین نیروهای حافظ امنیت و مردم 
امنیت  حافظ  نیروهای  گفت:  و  کرد  عنوان 
ما شهید دادند، اما در راهبرد کشته سازی 

دشمن بازی نکردند.
انقالب بسیجی  این  اینکه مدافع  افزود:  وی 
شهیدی مانند روح اهلل عجمیان است که در 
شغل  با  و  متری   ۵۰ استیجاری  منزل  یک 
کریمی  علی  مانند  شخصی  مقابل  کارگری 
می ایستد که صاحب کاخ چند ده میلیاردی 
این  مدافعان  نشان می دهد که  این  و  است 
پایین  طبقه  از  و  مستضعف  افرادی  انقالب 
این  افزود:  جاللی  سردار  هستند.  جامعه 
شهید  مانند  ستاره هایی  داد  نشان  حوادث 
روح اهلل عجمیان و شهید آرمان علی وردی 
ادامه دهنده راه شهدای دفاع مقدس هستند 
و هنوز افراد باغیرتی مثل شهید علی وردی 
هستند که او را مجبور به اهانت به رهبری 
می کنند، اما او از انجام این کار سر باز می زند 

و این نشان دهنده ادامه راه شهدا است.
کشور  غیرعامل  پدافند  سازمان  رئیس 
مردم  برای  روشنگری  تبیین،  جهاد  افزود: 
مقام  توصیه  همواره  که  دانشجویان  و 
و  شود  عملیاتی  باید  است  رهبری  معظم 
را هدایت کنیم و همواره  باید جوانان خود 
همین  باشیم  آن  شاهد  و  باشیم  مراقبشان 
جوانانی که فریب دشمن خورده اند با نگاه 

انسانی و اسالمی به دامان ملت بازگردند.
امروز مدرنترین جنگ رسانه ای و 
ترکیبی علیه ما در حال انجام است

وی افزود: امروز مدرن ترین جنگ رسانه ای 
که  است  انجام  حال  در  ما  علیه  ترکیبی  و 
است.  رسانه  ترکیبی  جنگ  این  بعد  یک 
برای اولین بار است که در دنیا این حجم از 
دروغ در رسانه علیه یک ملت تولید و منتشر 
غیرعامل  پدافند  سازمان  رئیس  می شود. 
کشور در پایان گفت: افتخار ما این است که 
فرمانده شکست دهنده داعش شهید قاسم 
سلیمانی است و ما حتما دنباله رو مسیر و 
مفهومی که این شهید بزرگوار از خود جای 

گذاشته است هستیم.

سردار جاللی:
 مدرن ترین جنگ رسانه ای و ترکیبی علیه ایران

 در حال انجام است


