
 اقتصاد پنهان آثار مخربی چون 
گسترش فساد و بی ثباتی بازار دارد

روشنفکر واقعی به موقع مخاطرات را 
شناسایی و هشدار می دهد
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کلی تر  قالب  در  باید  را  پنهان  اقتصاد  موضوع  گفت:  کشور  وزیر 
فساد،  گسترش  با  جدی  مخرب  آثار  مساله  این  و  دید  اقتصاد 
روز  احمد وحیدی  دارد.  بازار  به  نااطمینانی  و  اقتصادی  بی ثباتی 
با حضور  که  پنهان  اقتصاد  پژوهشی  علمی-  در همایش  دوشنبه 
پژوهشگران و محققان در محل وزارت کشور برگزار شد به تبیین 

ابعاد و پیامدهای اقتصاد پنهان در حوزه های فرهنگی و...

و  جامعه  پیش روی  مخاطرات  موقع  به  شناسایی  جمهور  رئیس 
شجاعت در دادن هشدارهای به موقع را از ویژگی های روشنفکران 
دانشگاهی  و  دینی  عالمان  و  روشنفکران  گفت:  و  دانست  واقعی 
باید در مسیر تبیین حقایق بدون ترس از هجمه ها، چون مرزبانان، 
برای صیانت از ابتالی جامعه به ابهام و دروغ، از خودگذشتگی و 

ایثار کنند.  آیت اهلل سید ابراهیم رئیسی پیش از ظهر یکشنبه...
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کهگیلویه و بویراحمد میزبان 
جشنواره ملی برفی شد

روش های درمان
 کم رویی

 در کودکان

در کهگیلویه و بویراحمد؛

270 دانش آموزعشایری
در چادر درس می خوانند

و  کهگیلویه  عشایر  پرورش  و  آموزش  رئیس 
بویراحمد گفت: 45 مدرسه با 275 دانش آموز در 
در چادر  دانش آموز  با 270  و 66 مدرسه  کانکس 
انور  فراگیری دانش هستند. علی رحیمی  مشغول 
از  استان  عشایری  مناطق  برخی  در  داشت:  اظهار 
بودن  مساعد  دلیل  به  گچساران  شهرستان  جمله 
هوا هنوز اقدام به برپایی چادر نکرده اند و در فضای 
دایر  درس  کالس های  باران  بدون  روزها  در  باز 
مناطق  این  آموزان  دانش  برخی  اینکه  و  می شود 
را بدون سرپناه عنوان کرده اند، کامال اشتباه است.

وی با اشاره به اینکه کالس های درس 66 مدرسه 
عشایری استان با 270 دانش آموز در چادر...

در  اتمی  انرژی  بین المللی  آژانس  فنی  تیم 
حالی به تهران می آید که ایران مواردی را که 
آژانس به عنوان »ابهام« اعالم کرده و درصدد 
توهمات  بر  مبتنی  اتهاماتی  آنهاست؛  رفع 
اما مطابق رویه  این حال  با  آویو می داند  تل 
نهاد  این  با  همکاری  در  گذشته  دهه  دو 

بین المللی پیشگام است.
 یک ماه پس از صدور قطعنامه شورای حکام 
این  فنی  تیم  اتمی،  انرژی  بین المللی  آژانس 
مورد  موانع  تا  می کند  سفر  ایران  به  نهاد 
نهاد  این  بیانیه های  و  قطعنامه ها  در  ادعایی 
را رفع کند. »محمد اسالمی« رئیس سازمان 
انرژی اتمی روز چهارشنبه از این سفر خبر داد 
و اظهار امیدواری کرد در این سفر در جهت 
شود  برداشته  جلویی  به  رو  گام  موانع  رفع 
حل وفصل  آژانس  و  ایران  پادمانی  مسائل  و 
ایران  تعامالت   شود. اسالمی تصریح کرد که 

با آژانس بین المللی انرژی اتمی برقرار است.
هم  اتمی  انرژی  بین المللی  آژانس  سخنگوی 
فنی  تیم  گفت:  سفر  این  انجام  تایید  ضمن 
 ۱۸ تاریخ  در  اتمی  انرژی  بین المللی  آژانس 
دعوت  به   ) آذر   27 2022)یکشنبه  دسامبر 
ایران و با هدف رسیدگی به مشکالت پادمانی 
باقی مانده که پیش تر توسط گروسی، مدیرکل 
آژانس اتمی گزارش شده بودند، به تهران سفر 
اولیانوف«  خواهد کرد. سفری که »میخائیل 
بین المللی  سازمان های  در  روسیه  نماینده 
هیچ  انتظار  کسی  اگرچه  می کند،  استقبال 

گشایشی را ندارد.
اسالمی  جمهوری  همکاری  باالی  سطح 
ایران با آژانس بین المللی انرژی اتمی گزینه 
دستکم  نهاد  این  گزارش های  همه  پرتکرار 
توهمات  نفوذ  با  که  بود  گذشته  سال  سه  تا 
رژیم صهیونیستی به این گزارش ها،آرام آرام 
دشمنی  آلوده  و  کاسته  آن  منطق  شدت  از 
با جمهوری اسالمی  نتانیاهو  بنیامین  دیرینه 
ایران شد. یافتن »مواد هسته ای اعالم نشده« 
در »چندین مکان اعالم نشده در ایران« محور 
این توهمات و مبنای قطعنامه هایی است که 
اتمی  انرژی  بین المللی  آژانس  حکام  شورای 
کرده  صادر  ایران  علیه  گذشته  سال  یک  در 

است...

و  کهگیلویه  استاندار  عمرانی  امور  هماهنگی  معاون 
بویراحمد از برگزاری جشنواره برفی در این استان خبر 
نشست  در  گذشته   روز  عصر  حاجی زاده  کیامرث  داد. 
کارگروه گردشگری کهگیلویه و بویراحمد اظهار داشت: 
پنجمین جشنواره ملی برفی دنا یادواره شهید سلیمانی 
می شود.  برگزار  کاکان  اسکی  پیست  در  ماه  دی   29
و  کهگیلویه  استانداری  عمرانی  امور  هماهنگی  معاون 
بویراحمد گفت: جشنواره های ملی و بین المللی فرصت 
حاجی زاده  است .  استان  این  معرفی  برای  ارزشمندی 
ابراز کرد: استان کهگیلویه و بویراحمد و شهر یاسوج به 

عنوان پایتخت طبیعت ایران آنطور که شایسته است...

معاون هماهنگی امور عمرانی استاندار:
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رئیس پارک علم و فناوری استان:

مهمترین چالش  شرکت های نوآور 
کهگیلویه و بویراحمد 

کمبود زمین است

مدیرکل مدیریت بحران استانداری
 کهگیلویه و بویراحمد گفت: 

تعطیلی پنجشنبه ها 
در استان لغو شد

ابهام یا اتهام 
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معادن، ظرفیت های توسعه صنعتی در کهگیلویه و بویراحمد ؛

چرام؛ چشم انتظار 
توسعه معادن

3

 نایب رئیس کمیسیون اقتصادی مجمع تشخیص مصلحت نظام بسیاری از 
مشکالت کشور را ناشی از بد عمل شدن به سیاست های کلی اصل 44 از 
جمله موسسات و بنگاههای عمومی غیردولتی دانست و گفت: بازنگری در 

این سیاستها ضروری و مبرم است.
نظام  مصلحت  تشخیص  مجمع  بازرگانی  و  اداری  اقتصادی،  کمیسیون 
کمیسیون  رئیس  نایب  باهنر،  محمدرضا  داد.  جلسه  تشکیل  یکشنبه  روز 
اقتصادی، اداری و بازرگانی مجمع در ابتدای این جلسه، با اشاره به تورم 
برای  مسئوالن  اندیشی  چاره  لزوم  و  اخیر  سال   4 در  40درصد  باالی 
چالش های اقتصادی کشور گفت: در دوره نهم مجمع، کمیسیون اقتصادی، 
اداری و بازرگانی مجمع، بحث های جمع بندی نشده خود در دوره هشتم را 
تکمیل خواهد کرد و ریل حرکت آینده را برای ادامه مسیر تعیین و دنبال 

خواهد کرد.
داود دانش جعفری دبیر کمیسیون هم با اشاره به اهمیت بازنگری و تنقیح 
اقتصادی،  دوره گذشته، کمیسیون  در  در مجمع گفت:  کلی  سیاست های 
اداری و بازرگانی مجمع، ۱۸ جلسه درباره بازنگری برخی سیاستهای کلی 
اقتصادی برگزار کرد و از جلسه گذشته، ادامه این مباحث در دستور کار 
کمیسیون قرار گرفته است و در نظر داریم این سیاستها را در جهت تحقق 

برنامه هفتم یعنی پیشرفت توام با عدالت اصالح کنیم.
این جلسه  در  که  نظام  مصلحت  تشخیص  مجمع  دبیر  ذوالقدر  محمدباقر 

اعضای کمیسیون  و مسئوالنه  از حضور مستمر  قدردانی  با  حضور داشت، 
کلی  سیاستهای  بازنگری  مباحث  پیگیری  و  جلسات  در  مجمع  اقتصادی 
گفت: در این دوره، چهار ماموریت از سوی رهبر معظم انقالب برای مجمع 
تعیین شده است »تعیین سازوکار و فرایند اثربخشی و کارآمدی سیاست 
های کلی« و نیز »تنقیح و بازنگری در سیاست های کلی« همچنین »نظارت 
بر حسن اجرای این سیاستها« و »ارتباط با نخبگان و مراکز پژوهشی کشور« 

به عنوان ماموریت مجمع در دوره نهم مشخص شده است.
وی با اشاره به مباحث و چارچوب های مطرح شده در کمیسیون مشترک 
سیاست های  بازنگری  برای  مجمع(  دبیرخانه  و  رهبری  معظم  مقام  )دفتر 
کلی گفت: در این کمیسیون ۱7 سیاست است که به دلیل گذشت زمان 
نسبتا طوالنی یا انقضاء شرایط و تغییر وضعیت باید مورد بازنگری قرار گیرند 
که پنج سیاست در حوزه تخصصی کمیسیون اقتصادی، اداری و بازرگانی 

قرار می گیرند.
زمان  اینکه  و  آنها  جامعیت  دلیل  به  نیز  کلی  افزود: ۱۸ سیاست  ذوالقدر 
از  که  هستند  االجرا  الزم  بازنگری  بدون  و  نمی گذرد  آنها  ابالغ  از  زیادی 
میان آنها می توان به سیاست های کلی »اقتصاد مقاومتی« و سیاست های 
مجمع  اقتصادی  کمیسیون  کار  در حوزه  که  کرد  اشاره  »اصل 44«  کلی 

قرار دارند.
دبیر مجمع تشخیص مصلحت نظام درباره سیاست های کلی اصل 44 گفت: 

بازنگری  از فهرست سیاست های کلی مورد  اینکه این سیاست  با توجه به 
کمیسیون  بررسی  اولویت  در  دیگر  سیاست های  است  الزم  است،  خارج 

اقتصادی قرار گیرد.
در ادامه حجت االسالم و المسلمین غالمرضا مصباحی مقدم، سید مرتضی 
نبوی، محمدجواد ایروانی، آیت اهلل دری نجف آبادی، غالمرضا آقازاده نظرات 
مطرح  کمیسیون  فعالیت های  و  برنامه ها  مورد  در  را  خود  دیدگاههای  و 
اینکه  به  توجه  با  رئیس کمیسیون گفت:  نایب  باهنر،  و محمدرضا  کردند 
بسیاری از مشکالت کشور ناشی از بد عمل شدن به سیاست های کلی اصل 
44 از جمله موسسات و بنگاههای عمومی غیردولتی است، بازنگری در این 
موجود  کمیسیون  این  مذاکرات  صورت  و  است  مبرم  و  ضروری  سیاستها 

است و بر بازنگری در آن اصرار داریم.
محسن رضایی رئیس کمیسیون اقتصادی هم با اشاره به برگزاری جلسات 
کمیسیون اقتصادی درباره سیاست های کلی اصل44 گفت: ما در پایان کار 
زدایی  ابهام  و  بخشی  بندها، صراحت  در  هستیم.  سیاست ها  این  بازنگری 
اختیار  در  را  کمیسیون  دالیل  و  بررسی ها  نتایج  می توان  و  گرفته  صورت 
دبیرخانه و رئیس محترم مجمع قرار دهیم. ما باید بازنگری ها را در چارچوب 
تنقیح  و  تلفیق  بازنگری،  برای  و مدلی  الگو  به  نیاز  و  انجام دهیم  منطقی 

داریم.
رئیس کمیسیون اقتصادی، اداری و بازرگانی مجمع گفت: سیاست های کلی 
اقتصادی در مجمع مبتنی بر وضعیت و مشکالت اقتصادی تدوین می شود و 

در بازنگری ها هم این مسائل از دید اعضای مجمع مغفول نمی ماند.
در ابتدای این جلسه، گزارشی با عنوان »تصویری از اقتصاد جهانی و اقتصاد 
از بحران  اقتصادی در سالهای پس  ایران« و پیش بینی شاخصهای  کالن 

کرونا ارائه شد.
در این جلسه محمدباقر ذوالقدر، حجت االسالم و المسلمین مجید انصاری، 
احمدی  محمود  آبادی،  نجف  دری  قربانعلی  المسلمین  و  االسالم  حجت 
نژاد، حجت االسالم و المسلمین غالمرضا مصباحی مقدم، علی آقامحمدی، 
داود دانش جعفری، محمدجواد ایروانی، سید مصطفی میرسلیم، محمدرضا 

باهنر، سید مرتضی نبوی و غالمرضا آقازاده حضور داشتند.

 وزیر ارتباطات و فناوری اطالعات اعالم کرد که تا پایان امسال حداقل دو 
ماهواره به فضا پرتاپ خواهد شد و ماهواره های دیگری هم در صف پرتاپ 
و  ناهید ۱  ماهواره  پرتاپ  پور درباره آخرین وضعیت  زارع  هستند. عیسی 
پایان  تا  انشاهلل  که  هستند  آماده شدن  حال  در  ماهواره  دو  این  گفت:   2
ماهواره های  »ناهید«  ماهواره های  داشت.سری  خواهیم  پرتاب هایی  سال 
شده اند؛  ساخته  فضایی  پژوهشگاه  توسط  کشور  در  که  هستند  مخابراتی 
ماهواره ناهید یک، بهمن سال ۱۳95 در مراسم روز فناوری فضایی رونمایی 
شد. »ناهید۱« برای اولین بار در کشور، در پژوهشکده سامانه های ماهواره 
پژوهشگاه فضایی ایران به کارفرمایی سازمان فضایی ایران طراحی و ساخته 
شده و ماموریت های آن در راستای دستیابی به فناوری طراحی و ساخت 
پیاده سازی شده  ماهواره  و در یک  زمین آهنگ، مطرح  ماهواره مخابراتی 
و  مخابراتی  ارتباط  فناوری  با  ماهواره های  جزو   »2 »ناهید  ماهواره  است. 
نیز است  و اصالحات مداری  مانورها  انجام  توان  دارای  و  تراستر  به  مجهز 
ارتفاع  مخابراتی  منظومه های  ساخت  مسیر  در  مهم  گام  یک  می تواند  و 
پایین به حساب آید.وزیر ارتباطات و فناوری اطالعات این را هم گفت که 
ماهواره دیگری در صف پرتاپ هستند.زارع پور به برنامه طراحی و ساخت 
ماهواره های تحقیقاتی و عملیاتی اشاره کرد و گفت: یکی از برنامه های این 
پرتاپ ماهواره ای داشته  پایان سال حداقل دو  تا  این است که  وزارتخانه 

باشیم که در این زمینه اطالع رسانی خواهیم کرد.

 وزیر بهداشت، درمان و آموزش پزشکی خبرهای منتشر شده درباره نرخ 
مهاجرت پزشکان و متخصصان ایرانی را جوسازی رسانه ای دانست و گفت: 
دولت از همه امکانات برای تسهیل شرایط پزشکان و متخصصان استفاده 

می کند بطوریکه در سال جاری 4 هزار دستیار به کار گرفته شده است.
ایرنا، درباره نگرانی های  بهرام عین اللهی روز یکشنبه در پاسخ به خبرنگار 
موجود درباره مهاجرت پزشکان گفت: موضوع مهاجرت جراحان و پزشکان 
نشان می دهد که وضعیت  آمارها  و  بوده  بیشتر فضاسازی رسانه ای  ایرانی 
نیروهای ذخیره متخصص و تربیت شده خوب است بطوریکه امسال چهار 

هزار دستیار به کار گرفته شده که رقم کمی نیست.
وزیر بهداشت افزود: درباره جراحان قلب هم ضوابطی ایجاد کردیم که حضور 
آنها را تسهیل می کند. پیش از این پذیرش جراح قلب با داشتن بورد جراحی 
اما امسال در شورای تخصصی اعالم شد که همه جراحان  امکان پذیر بود 

بدون داشتن بورد می توانند به شکل تخصصی ادامه تحصیل دهند.
عین اللهی با اشاره به اینکه امسال ظرفیت جراحان قلب چند برابر سال های 
قبل شده است، تصریح کرد: این خبرها مثل دیگر موضوعات علیه کشور در 

فضای مجازی منتشر می شود و واقعیت ندارد.
وی گفت: به رغم مشکالت موجود کشور، وضعیت نیروی انسانی خوب است 
و هیچ گونه مشکلی در خدمت رسانی وجود ندارد و بخش درمانی به خوبی 

کار خود را انجام می دهد.

نماینده قزوین عنوان کرد:

ادعای افزایش تولید خودرو
 غلط است 

لطف اهلل سیاهکلی با تاسف از اینکه این روزها شاهد افزایش قیمت خودرو 
هستیم و از کاهش قیمت ها نیز خبری نیست، می گوید: فاصله بین عرضه 
و تقاضا در بازار خودرو نیز همچنان زیاد است. این ادعا که مطرح می شود 
میزان تولید خودرو افزایش پیدا کرده است، غلط است. خودروهایی که در 
کف پارکینگ ها بود را وارد بازار کردند، این به معنای افزایش تولید نیست. 
این نامردمی بودن خودروسازان را می رساند که خودروها را در پارکینگ نگه 
داشته تا بعد از افزایش قیمت وارد بازار کنند. نماینده مردم قزوین با بیان 
این حرف درست نیست  افزود:  بلد است،  را  اینکه مافیای خودرو کار خود 
که وزیر می گوید چون قیمت ارز افزایش پیدا کرده، قیمت خودرو نیز باال 
رفته است. مگر نمی گویند تولید خودرو داخلی است. شاید 20 درصد آن به 
قیمت ارز وابسته باشد. چطور می شود کل قیمت خودرو را متاثر از نرخ ارز 
دانست. این تناقض گویی ها تا کی قرار است ادامه داشته باشد. تمرکز وزارت 
صمت باید بر روی تنظیم تعادل بین عرضه و تقاضای خودرو باشد. بنا بود 

تولید خودرو به جایی برسد که قرعه کشی خودرو برداشته شود.
روح اهلل ایزدخواه عضو هیات رئیسه کمیسیون صنایع و معادن هم در رابطه 
با افزایش 70 میلیون تومانی قیمت خودرو در روزهای اخیر با توجه به طرح 
واردات خودرو، تاکید کرد:  عرضه خودرو در بورس باعث می شد که خودرو 
کاالی سرمایه ای نشود تا کسی با قیمت کارخانه آن را خریداری کند و بعد 
در بازار سیاه با ۱50 میلیون تومان سود بفروشد. بنابراین باید کاری کنیم 
تا انگیزه سوداگری را هم از تولید کننده و هم مصرف کننده بگیریم و این 
کاالی سرمایه ای تبدیل به کاالی مصرفی شده و انگیزه های سوداگری از 

خرید و فروش و معامالت خودرو دور شود.

در جلسه کمیسیون اقتصادی، اداری و بازرگانی مجمع مطرح شد:

بسیاری از مشکالت نتیجه بد عمل کردن به 
سیاست های کلی اصل۴۴ است

وزیر ارتباطات:
 حداقل 2 ماهواره ایرانی تا پایان 

سال  به فضا پرتاب می شود

وزیربهداشت:
موضوع مهاجرت جراحان و پزشکان 

بیشتر فضاسازی رسانه ای است
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مدیر کل راهداری استان خبر داد؛

اختصاص ۵0 میلیارد تومان برای 
نگهداری راه های روستایی کهگیلویه

و  کهگیلویه  ای  جاده  نقل  و  حمل  و  راهداری  مدیرکل 
بار در سطح استان50 میلیارد  اولین  بویراحمد گفت: برای 
تومان از محل اعتبارات ملی برای نگهداری راه های روستایی 

کهگیلویه، چرام، لنده و بهمیی اختصاص یافت.
آیین  در  یکشنبه  روز  محمدی  عابد  مردم  امید  گزارش  به 
تجلیل از راهداران شهرستان کهگیلویه بیان کرد: این میزان 
سازمان  همکاری  با  استان  سطح  در  بار  اولین  برای  اعتبار 

حمل و نقل جاده ای کشور تخصیص داده شد.
وی تصریح کرد: به میزان 2برابر این اعتبار پروژه روکش و 
نگهداری راه روستایی در شهرستانهای چهارگانه تعریف و در 

حال مناقصه است.
محمدی افزود: 24 کیلومتر روکش آسفالت راه روستایی هم 
به  و  است  رفته  مناقصه  به  کهگیلویه  شهرستان  در  اکنون 

زودی عملیات اجرایی این طرح ها آغاز می شود.
شاخص  ارتقا  شاهد  طرح  این  اجرای  با  کرد:  اضافه  وی 

آسفالت راههای روستایی خواهیم بود.
محمدی گفت: عالوه بر اجرای این طرح ها رفع نقاط حادثه 
خیز و نصب نیوجرسی در محورهای مواصالتی در حال انجام 

است.
اعالم کرد و  از 200نفر  را بیش  استان  تعداد راهداران  وی 
بصورت شبانه روزی در محورهای  راهدار  تعداد  این  افزود: 

مواصالتی در حال خدمات رسانی هستند.
شهرستانهای  نمونه  راهداران  از  همایش  این  پایان  در 

کهگیلویه، بهمئی، و چرام با اهدا لوح سپاس تقدیر شد.

مدیرعامل اتحادیه تعاونی عشایری استان اعالم کرد؛

 توزیع 2۳00 لیتر نفت سفید بین عشایر 
کهگیلویه و بویراحمد

بویراحمد  و  کهگیلویه  عشایری  تعاونی  اتحادیه  مدیرعامل 
قطع  از  جلوگیری  هدف  با  سفید  نفت  لیتر   2۳00 گفت: 
درختان و حفظ جنگل ها امسال بین جامعه عشایر استان 

توزیع شده است.
مناطق  در  نفت  میزان  این  اینکه  بیان  با  پوردیان  حمید 
افزود: به عشایر استان اطمینان  عشایری استان توزیع شد 
سوخت  توزیع  و  تامین  زمینه  در  مشکلی  که  دهیم  می 

زمستانی نخواهیم داشت.
وی اظهار کرد: هفت هزار خانوار عشایری فاقد گاز طبیعی 

در این استان سکونت دارند.
پوردیان بیان کرد: این میزان سوخت از طریق بیش از ۳5 
مخزن در مناطق مختلف کهگیلویه و بویراحمد توزیع شده 

است.
وی تصریح کرد: توزیع نفت به صورت هوشمند و الکترونیکی 
اطالعات سرپرست خانوار در  به طوری که  انجام می شود 

سامانه شرکت پخش ، فرآورده های نفتی ثبت می شود.
پوردیان تصریح کرد: بیش از ۱5 هزار دستگاه سیلندر گاز 
مایع با تالش به موقع عامالن در مناطق عشایری این استان 

امسال توزیع شد.
پوردیان ابراز کرد: ۱9 عامل کار توزیع سیلندر گاز در مناطق 

عشایری استان را انجام می دهند.
بویراحمد  و  کهگیلویه  عشایری  تعاونی  اتحادیه  مدیرعامل 
گفت: خشکسالی بی سابقه منجر به کاهش تولید علوفه و 
وارد  عشایر  به  آسیب جدی  و  دامی شده  های  نهاده  سایر 

کرده است.
وی افزود: افزایش قیمت گوشت قرمز در سطح کشور به تبع 

آن در استان موجب امیدواری عشایر شده است.
پوردیان تصریح کرد: اتحادیه و تشکل های عشایری همچنین 

ماهانه 7۳5 تن آرد بین عشایر این استان توزیع می کند.
وی ابراز کرد: این میزان آرد بین ۱0 هزار خانوار عشایری این 

استان از سوی9 شرکت عشایری استان توزیع شده است.
عشایر کهگیلویه و بویراحمد بیش از یک  میلیون رأس دام 

سبک و سنگین نگهداری می کنند.
هزار   ۱0 شامل  صنایع دستی  درصد   ۳5 استان  این  عشایر 
این استان  انواع گبه، جاجیم، قالی، گلیم و فرش  مترمربع 

را تولید می کند.
۱2 درصد از جمعیت استان کهگیلویه و بویراحمد در قالب 
۱۱ هزار خانوار با جمعیتی معادل 70 هزار نفر عشایر هستند.

مدیرکل مدیریت بحران استانداری
 کهگیلویه و بویراحمد گفت: 

تعطیلی پنجشنبه ها 
در کهگیلویه و بویراحمد لغو شد

بویراحمد  و  کهگیلویه  استانداری  بحران  مدیریت  مدیرکل 
این  در  اداری  ساعات  کاهش  و  پنج شنبه ها  تعطیلی  گفت: 

استان تا اطالع ثانوی لغو است.
علیرضا نیک روز روز یکشنبه در جمع خبرنگاران استان در 
یاسوج، اظهار داشت: کاهش 2.5 ساعتی ساعت کاری ادارات 

تا اطالع ثانوی لغو شده است.
همچون  استان  این  در  ادارات  کاری  ساعات  افزود:  وی 

گذشته به قوت خود باقی است .

معاون هماهنگی امور عمرانی استاندار:

کهگیلویه و بویراحمد میزبان جشنواره 
ملی برفی شد

معاون هماهنگی امور عمرانی استاندار کهگیلویه و بویراحمد 
از برگزاری جشنواره برفی در این استان خبر داد.

کارگروه  نشست  در  گذشته   روز  عصر  حاجی زاده  کیامرث 
پنجمین  داشت:  اظهار  بویراحمد  و  کهگیلویه  گردشگری 
جشنواره ملی برفی دنا یادواره شهید سلیمانی 29 دی ماه در 

پیست اسکی کاکان برگزار می شود.
معاون هماهنگی امور عمرانی استانداری کهگیلویه و بویراحمد 
گفت: جشنواره های ملی و بین المللی فرصت ارزشمندی برای 

معرفی این استان است .
شهر  و  بویراحمد  و  کهگیلویه  استان  کرد:  ابراز  حاجی زاده 
شایسته  که  آنطور  ایران  طبیعت  پایتخت  عنوان  به  یاسوج 

است در سطح ملی معرفی نشده است.
و  کهگیلویه  استانداری  عمرانی  امور  هماهنگی  معاون 
کردیم  تالش  اخیر  سال  دو  مدت  داد: طی  ادامه  بویراحمد 
تغییری  شهری  مبلمان  و  آب  راه،  بخش های  در  جهش  با 
استان  بیشتر  و زمینه معرفی هر چه  ایجاد کرده  استان  در 

را فراهم کنیم.
وی با اشاره به برگزاری جشنواره برفی دنا و نمایشگاه صنایع 
دستی و گردشگری تهران گفت: از هر فرصتی برای معرفی 
ملی  جشنواره  امسال  شود،  استفاده  بویراحمد  و  کهگیلویه 
برفی بعد از اینکه مدتی به دلیل بیماری کرونا لغو شده بود 
برگزار  بهتر  برای  برگزار می شود و دستگاه ها مکلف هستند 

شدن این جشنواره همکاری کنند.
مهیای  استان  اقامتی  مراکز  هتل ها  و  کرد:  بیان  حاجی زاده 
برفی  ملی  در جشنواره  کنندگان  اسکان شرکت  و  استقبال 
شوند و ظرفیت خود را معرفی کنند تا گردشگران و مسافرانی 
چنین  بدانند  می کنند  سفر  بویراحمد  و  کهگیلویه  به  که 

ظرفیت هایی در استان وجود دارد.
و  کهگیلویه  استانداری  عمرانی  امور  هماهنگی  معاون 
هر  برگزاری  برای  مناسب  اطالع رسانی  خواستار  بویراحمد 
چه بهتر این جشنواره شد و افزود: ایجاد زیرساخت ها جهت 
برگزاری این جشنواره بر عهده راهداری و بنیاد مسکن انقالب 

اسالمی استان است.
یاسوج،  فرودگاه  پروازهای  کاهش  از  گالیه  با  حاجی زاده 
ما  از  مردم  را  یاسوج  فرودگاه  پروازهای  کاهش  کرد:  بیان 
نمی پذیرند، لذا پیگیری شود در ایام برگزاری جشنواره برفی 

پروازهای روزانه فرودگاه یاسوج برقرار باشد.
وی در بخش دوم سخنان خود در خصوص برگزاری نمایشگاه 
بین المللی میراث فرهنگی، صنایع دستی و گردشگری که در 
استان در  نباید فرصت معرفی  برگزار می شود، گفت:  تهران 

این جشنواره را از دست بدهیم.
و  دارویی  گیاهان  عشایری،  تولیدات  کرد:  بیان  حاجی زاده 
و  سرمایه گذاری  عظیم  فرصت های  کشاورزی،  محصوالت 
که  است  مواردی  از  همه  گردشگری  بی نظیر  ظرفیت های 
قابلیت ارائه در نمایشگاه گردشگری و معرفی استان را دارد.

همچنین سعید طالبی پور مدیرکل میراث فرهنگی، صنایع 
دستی و گردشگری استان گفت: پنجمین جشنواره ملی برفی 
دنا یادواره شهید سلیمانی 29 دی ماه در پیست اسکی کاکان 
برگزار می شود، ضمن اینکه نمایشگاه بین المللی گردشگری 

۱۸ تا 2۱ بهمن ماه جاری در تهران برپا می شود.

در کهگیلویه و بویراحمد؛

270 دانش آموزعشایری
در چادر درس می خوانند

رئیس آموزش و پرورش عشایر کهگیلویه و بویراحمد گفت: 
45 مدرسه با 275 دانش آموز در کانکس و 66 مدرسه با 270 

دانش آموز در چادر مشغول فراگیری دانش هستند.
عشایری  مناطق  برخی  در  داشت:  اظهار  انور  رحیمی  علی 
بودن  مساعد  دلیل  به  گچساران  شهرستان  جمله  از  استان 
باز در  برپایی چادر نکرده اند و در فضای  به  اقدام  هوا هنوز 
روزها بدون باران کالس های درس دایر می شود و اینکه برخی 
کرده اند،  عنوان  سرپناه  بدون  را  مناطق  این  آموزان  دانش 

کامال اشتباه است.
با اشاره به اینکه کالس های درس 66 مدرسه عشایری  وی 
استان با 270 دانش آموز در چادر برپا می شود، خاطرنشان 
کرد: برخی از این چادرها کهنه شده که نیاز به بازسازی یا 

جایگزینی چادر نو است.
 20 دارای  عشایر  پرورش  و  آموزش  کرد:  ابراز  رحیمی انور 
مدرسه متوسطه اول، ۱4 متوسطه دوم و 2 هنرستان با یک 
هزار و 500 دانش آموز و ۱۸0 مدرسه فعال در مقطع ابتدایی 

و پیش دبستانی با 2 هزار و 200 دانش آموز است.
بویراحمد  و  کهگیلویه  عشایر  پرورش  و  آموزش  رئیس 
 275 با  مدرسه   45 مدارس  تعداد  این  از  کرد:  خاطرنشان 
در  دانش آموز   270 با  مدرسه   66 و  کانکس  در  دانش آموز 
چادر مشغول فراگیری دانش هستند که تعدادی از چادرهای 
مدارس مستعمل شده اند که نیاز به بازسازی و یا جایگزینی 
مقدس  نظام  برکت  به  افزود:  انور  رحیمی  است.  نو  چادر 
تالش  و  انقالبی  و  مردمی  دولت  ایران،  اسالمی  جمهوری 
مدارس  به  شایانی  تجهیزات  خیرین  حمایت  و  مسئوالن 
عشایری ارائه گردید ولی باز مدارس عشایری از نظر تجهیزات 
نرم افزاری و سخت افزاری نیازمند حمایت هستند و معلمان 
و دانش آموزان عشایری با توجه به پراکندگی و سخت گذر 
بودن در بحث ایاب و ذهاب دچار مشکل هستند. وی تاکید 
کرد: ما به جز دو تا سه مدرسه که چادر آنها مستعمل شده، 
مدرسه ای نداریم که بی سرپناه باشد ان شااهلل در دو روز آینده 

چادر نو برای این مدارس نیز بر پا می شود.

حوزه فرهنگی دراستان
به لحاظ بودجه ای مورد توجه باشد

بویراحمد  و  کهگیلویه  استانداری  امنیتی  و  سیاسی  معاون 
گفت: حوزه های فرهنگی و امنیتی به لحاظ بودجه ای مورد 
ماه  آذر   26 شنبه  روز  هاشمی مهر  جواد  سید  باشند.  توجه 
مدیران  از  افزود:  استان  اداری  شورای  نشست  در   ۱40۱
در  مردم داری  بر  عالوه  می رود  انتظار  انقالبی  دولت  در 

مناسبت های ملی و مذهبی حضور پر رنگی داشته باشند.
وی اظهارکرد: دستگاه ها در پاسخ به مکاتبات اداری کوتاهی 

می کنند که این مورد رفع شود.

حسین خدمتی//  معادن مختلف چرام با 
بعد  اقتصادی  صرفه  و  باال  عیار  به  توجه 
با  سیزدهم  دولت  در  بالتکلیفی  سالها  از 
رونق  و  احیا  با  جانبه  همه  های  حمایت 
دوباره حال در مسیر فرآوری قرار گرفته 

است.
چرام  شهرستان  مردم؛  امید  گزارش  به 
با بیش از ۳2 هزار نفر جمعیت در ۱60 
و  کهگیلویه  مرکز  یاسوج  کیلومتری 
بویراحمد واقع شده است که معادن غنی 

از جمله بوکسیت و فسفات دارد.
معدن  و  صنعت  کارشناسان  گفته  به 
لحاظ  به  چرام  بویراحمد  و  کهگیلویه 
است  غنی  بسیار  مختلف  معادن  داشتن 
بزرگترین  عنوان  به  چرام  فسفات  معدن 
معدن رسوبی فسفات در کشور محسوب 
 ۸2 ذخیره  دارای   ، معدن  این  شود  می 

میلیون تن در سال نیز است .
این شهر  عملیات اکتشاف معدن فسفات 
به   ۱۳72 سال  تا  و  آغاز   ۱۳49 سال  از 
طول انجامید و پس از آن مطالعات امکان 

سنجی فنی و اقتصادی شروع شد.
این  فسفات  عیار  کارشناسان  گفته  به 
معدن بین هفت تا 9 درصد است که پس 
از فرآوری به خاک با عیار ۱۸ تا ۱9 درصد 

تبدیل می شود.

مزایای معدن چرام
طرح  این  از  برداری  بهره  و  اندازی  راه 
فارغ  ویژه  به  اشتغالزایی جوانان  بر  عالوه 
چرام  شهرستان  دانشگاهی  التحصیالن 
موجب افزایش توسعه استان و این منطقه 

نیز می شود.
معدن  و  صنعت  کارشناسان  گفته  به 
و  مشتقات  از  بسیاری  اینکه  به  توجه  با 
از  کشور  نیاز  مورد  فسفات  کنسانتره 
خارج تامین می شود و هزینه های ارزی 
اندازی  قابل توجهی را به همراه دارد راه 
کارخانه مادر تولید کنسانتره فسفات برای 
تولید کودهای فسفات و دیگر محصوالت 
این  توسعه  به  ها  هزینه  کاهش  بر  عالوه 

منطقه نیز کمک می کند.
فسفات  معدن  از  گذشته  سالهای  طی 
بسیار خوب  ظرفیت  یک  عنوان  به  چرام 
شد  صحبت  اشتغالزایی  و  توسعه  برای 
ولی به دالیل مختلف این طرح روند روبه 

رشدی نداشته است.

ظرفیت های معادن شهرستان چرام
تجارت  و  معدن  صنعت  سازمان  رئیس 
معادن  ظرفیت  بویراحمد  و  کهگیلویه 
گفت:  و  دانست  مناسب  بسیار  را  چرام 
روزانه  بصورت  بوکسیت سرفاریاب  معدن 
از سوی شرکت آلومینای جاجرم استخراج 
انتقال  مشهد  به  اولیه  ماده  تهیه  برای  و 

داده می شود.
های  تالش  به  اشاره  با  روزبهان  کریم 
راستای  در  دولت  از سوی  گرفته  صورت 
معدن  از  بهتر  وری  بهره  و  حمایت 
ظرفیت  داشت:  بیان  سرفاریاب  بوکسیت 
اکتشاف شده این معادن 2 میلیون تن در 

سال است.
انجام  برنامه ریزی های  با  بیان کرد:  وی 
جاجرم  آلومینای  اینکه  به  توجه  با  شده 
به  وابسته  و  دولتی  کامال  شرکت  یک 
آن  از  الزم  حمایت  است،  صمت  وزارت 
در راستای راه اندازی یک کارخانه شرکت 

ذخیره انجام خواهد شد.
روزبهان تصریح کرد: مطالعات انجام شده 
عیار  به  توجه  با  جاجرم  شرکت  سوی  از 
بینی  پیش  که  شده  انجام  معدن  باالی 
می شود در آینده نزدیک سرمایه گذاری 
و  بخش خردایش  در  کارخانه  احداث  در 
کلسینه کردن یا به عبارتی پر عیار سازی 

انجام شود.

بوکسیت  در  ایمیدرو  گذاری  سرمایه 
سرفاریاب

معاون امور اقتصادی استانداری کهگیلویه 
انجام  های  رایزنی  با  گفت:  بویراحمد  و 
گرفته ، سازمان توسعه و نوسازی معادن 
و صنایع معدنی ایران )ایمیدرو( در زمینه 
بوکسیت  معدن  ظرفیت های  کردن  فعال 
سرفاریاب شهرستان چرام سرمایه گذاری 

می کند.
سید احسان عسکری تصریح کرد: میزان 
سرمایه گذاری شرکت امید رو 600 تا یک 
با  گفت:  و  کرد  ذکر  تومان  میلیارد  هزار 
راه اندازی کارخانه عالوه بر اشتغالزایی و 
این معدن  از خام فروشی  درآمدزایی آن 

نیز جلوگیری خواهد شد.
وی تصریح کرد: با سرمایه گذاری شرکت 
تنی   200 میلیون  یک  ظرفیت  ایمیدرو 
توسعه  زمینه  و  احیا  سرفاریاب  بوکسیت 

منطقه فراهم خواهد شد.

حمایت  مورد  چرام  فسفات  معدن 
دولت

چرام  فسفات  معدن  از  برداری  بهره 
کشور  فسفات  معدن  ذخیره  بزرگترین 
وعده  میان  در  که  است  زیادی  سالهای 
می  نرم  پنجه  و  نشده دست  عملی  های 
کرد و با حمایت های همه جانبه دولت در 
شروع عملیات اجرایی امید ایجاد اشتغال 
این منطقه در مسیر تحقق  برای جوانان 

قرار گرفت.
ماده معدنی فسفات و محصوالت شیمیایی 
فسفریک  اسید  شامل  آن  از  حاصل 
فسفات،  کلسیم  دی  فسفاته،  ،کودهای 
تری پلی فسفات، اسید فسفریک خوراکی 
و فسفر از جمله محصوالت استراتژیک و 
کشور  صنعتی  چرخه  در  ارزشمند  بسیار 
به ویژه صنعت پتروشیمی و پاالیشگاهی 

است.
کوه الر از رشته های زاگرس واقع در استان 
کهگیلویه و بویراحمد شهرستان چرام در 
جنوب غربی کشور منبع بسیار غنی از این 
فسفات  است  شده  شناخته  معدنی  ماده 
گذاری  سرمایه  در  دولت  حمایت  با  که 
این طرح  اشتغالزایی  و  اقتصادی  ظرفیت 
که نقش مهمی در توسعه منطقه دارد در 

مسیر احیا قرار گرفت.

تشکیل  با  مسئوالن  مستمر  پیگیری  با 
معدن  و  صنعت  کارگروه  نخستین 
کهگیلویه و بویراحمد در چرام این معدن 
26 تیر9۱ به طور رسمی فعالیت خود را 
المللی تحقیقات صنعت و  بین  با شرکت 

معدن )آیرما( آغاز کرد.
زیرساخت  تامین  برای  زمین  هکتار   5۱
بین  شرکت  به  نیاز  مورد  کارگاهی  های 
مجری  معدن  و  صنعت  تحقیقات  المللی 
طرح بهره برداری از معدن فسفات چرام 

واگذار شد.
فسفات کوه الر )بناری( در ۱2 کیلومتری 
شهرستان چرام و ۱50 کیلومتری یاسوج 

مرکز کهگیلویه و بویراحمد قرار دارد.
تجارت  و  معدن  صنعت  سازمان  رئیس 
فعال  به  اشاره  با  بویراحمد  و  کهگیلویه 
تعطیلی  سال   2 از  پس  طرح  این  شدن 
و  دولت  حمایت  با  طرح  این  گفت: 
همکاری شرکت ایمیدرو هم اکنون فعال 

و در حال اجرا است.
روزبهان با اشاره به پیشرفت 60 درصدی 
طرح  این  شدن  فعال  با  افزود:  طرح  این 
نفر   50 از  بیش  برای  اشتغالزایی  زمینه 

فراهم خواهد شد.
های  حمایت  با  کرد:  تصریح  روزبهان 
انجام شده از سوی دولت پس از استخراج 
معدن در کوتاه مدت کارخانه فسفات که 
در بخش کشاورزی نیز نقش مهمی دارد 

راه اندازی خواهد شد.
اساس  بر  معدن  این  ذخیره  گفت:  وی 
سنگ  تن  میلیون   ۸0 بر  بالغ  اسناد 
فسفات با عیار میانگین ۸ درصد می باشد 
و پروژه شامل تکمیل عملیات اکتشاف و 
استخراج  طراحی  ذخیره،  نهایی  ارزیابی 
زیرزمینی و بهره برداری، احداث کارخانه 
اسید فسفریک و مدیریت و بهره برداری از 

کارخانه آهک هیدراته خواهد بود.
برای  اقدامات الزم  و  افزود: مطالعات  وی 
از معدن فسفات چرام )کوه  بهره برداری 
الر( انجام شده و در آینده نزدیک عملیات 

اجرایی آن آغاز خواهد شد.

صنعتی  توسعه  های  ظرفیت  معادن، 
استان

استاندار کهگیلویه و بویراحمد نیز معدن 
فسفات چرام را از ظرفیت های مهم برای 
و  دانست  استان  و  این شهرستان  توسعه 
گفت: استخراج و تولید این معدن توسعه 

صنعتی استان را شتاب می بخشد.
سید علی احمدزاده حمایت بخش صنعت 
و معدن را از سیاست های دولت سیزدهم 
اعالم کرد و افزود: آمادگی و همکاری همه 
دستگاه ها در راستای فعالیت همه جانبه 

این معدن ضروری است.
های  دستگاه  تمام  کرد:  تصریح  وی 
خدمات رسان شامل آب، برق، گاز و راه 
شرکت  نیازهای  تا  دارند  کامل  آمادگی 
تامین  را  چرام  فسفات  معدن  بردار  بهره 

کنند.
زنجیره  تکمیل  شد:  یادآور  زاده  احمد 
میلیون  با ۸2  فسفات چرام  معدن  تولید 

برای  مناسبی  طرح  تواند  می  ذخیره  تن 
تولید و اشتغالزایی در این منطقه باشد.

روند اجرایی معادن چرام
 شتاب می گیرد

کهگیلویه،  های  شهرستان  مردم  نماینده 
شورای  مجلس  در  لنده  و  چرام  بهمئی، 
فسفات  معدن  اینکه  بیان  با  نیز  اسالمی 
که  است  ملی  بزرگ  های  طرح  از  چرام 
و  کهگیلویه  توسعه  در  را  مهمی  نقش 
بویراحمد و شهرستان چرام ایفا می کند 
گفت: حمایت های همه جانبه از سرمایه 
این  اهداف  گذار نقش مهمی در پیشبرد 

طرح دارد.
حجت االسالم سید محمد موحد با اشاره 
به ظرفیت باالی کهگیلویه و بویراحمد در 
زمینه وجود ذخایر مواد معدنی اظهار کرد: 
بهره برداری از معدن فسفات چرام موجب 
ایجاد اشتغال،رونق تولید و توسعه بیش از 

پیش بخش صنعتی در استان می شود.
وی عنوان کرد: با پیگیری و اقدامات انجام 
برداری  بهره  فراروی  موانع  رفع  و  شده 
در  پروژه  کار  روند  چرام  فسفات  معدن 

آینده نزدیک شتاب می گیرد.

اشتغال هزار نفری معدن فسفات 
چرام

و  کهگیلویه  استاندار  اقتصادی  معاون 
اسید  کارخانه  احداث  با  گفت:  بویراحمد 
فسفریک و بهره برداری از معدن فسفات 
اشتغال  زمینه  الر(  کوه  در  )واقع  چرام 
بیش از یکهزار نفر در استان فراهم خواهد 

شد.
سید احسان عسکری بیان داشت: از مهم 
ترین ظرفیت های استان فسفات کوه الر 
از  امروزه  معدنی  ماده  این  که  باشد  می 
فرآیند  در  و  شود  می  وارد  کشور  خارج 
تولید محصوالت کشاورزی بخشی از نهاده 

ها به شمار می رود.
وی افزود: پس از سال های سال )حدود 
بار جاده دسترسی  اولین  برای  50 سال( 

به این معدن احداث شده است.
و  کهگیلویه  استاندار  اقتصادی  معاون 
بویراحمد تصریح کرد: ۱5 هکتار زمین در 
و  است  گرفته  قرار  الغدیر  شرکت  اختیار 
برنامه  در  نیز  دیگر  هکتار   ۳0 میزان  به 

واگذاری قرار خواهد گرفت.
مورد  کشاورزی  حوزه  در  فسفات  کود 
 650 ساالنه  و  می گیرد  قرار  استفاده 
هزار تن کود فسفات در بخش کشاورزی 
استفاده می شود که تنها ۱00 هزار تن آن 
در کشور تامین  می شود و مابقی از خارج 

وارد می شود.
با ایجاد کارخانه فرآوری فسفات عالوه بر 
رونق در اقتصاد و حذف نیازهای شدید به 
به خارج کمتر و  ما  وابستگی  ارز و دالر، 
کشور را در مسیر توسعه قرار خواهد داد.

 ۸0 چرام  فسفات  معدن  ذخیره  برآورد 
میلیون تن با عیار ۸.5 تا 9 درصد است.

کارخانه آهک هیدراته چرام
کارخانه  همچنین  داد:  ادامه  عسکری 
نیم  و   2 بر  بالغ  چرام  در  هیدراته  آهک 
نیمه  صورت  به  و  تعطیل  که  است  سال 

کاره رها شده بود.
که  متعددی  جلسات  با  داشت:  ابراز  وی 
به  و  برگزار شد  ایمیدرو  تولید  و  تهیه  با 
عالوه بازدیدهایی که از پروژه انجام شده 
وارد فاز عملیاتی شده و به پیمانکار جدید 

واگذار شده است.
و  کهگیلویه  استاندار  اقتصادی  معاون 
بویراحمد عنوان کرد: ظرف یک ماه آینده 

مجددا وارد فرآیند تکمیل خواهد شد.
با  چرام  هیدراته  آهک  کارخانه  پروژه 
و  سال  در  تن  هزار   ۳0 تولید  ظرفیت 
در  چرام  شهر  در  نفر   ۱20 اشتغالزایی 

حال ساخت است.
نفر  هزار   ۳2 از  بیش  با  چرام  شهرستان 
جمعیت در ۱60 کیلومتری یاسوج مرکز 
کهگیلویه و بویراحمد واقع شده است که 
برخوردار از معادن غنی همچون بوکسیت 

و فسفات است.

معادن، ظرفیت های توسعه صنعتی در کهگیلویه و بویراحمد ؛

چرام؛ چشم انتظار توسعه معادن

نماینده ولی فقیه در استان کهگیلویه و بویراحمد 
با انتقاد از اینکه در شهری مانند یاسوج یک لباس 
و یک مانتو مناسب را به راحتی نمی توان پیدا کرد 
یک  تا  بگردیم  خودمان  شهر  در  ساعت ها  باید  و 
لباس درست و حسابی پیدا کنیم گفت: مسئوالن 
کمی هم احساس مسئولیت کنند و بر بازار لباس 

نظارت شود.
در  حسینی  سیدنصیر  والمسلمین  حجت االسالم 
به  اشاره  با  نوپدید  اجتماعی  آسیب های  همایش 
فضای  تاثیر  تحت  ما  زندگی  تمام  امروزه  اینکه 
و  بیشتر  توجه  خواستار  است،  گرفته  قرار  مجاز 

و  شد  فرهنگ  حوزه  در  سرمایه گذاری  افزایش 
حوزه  به  که  اندازه ای  به  متاسفانه  داشت:  اظهار 
به  عمرانی و ساخت وساز توجه صورت می گیرد، 

حوزه فرهنگ توجهی نمی شود.
دغدغه های  از  را  مجازی  فضای  آسیب های  وی 
اصلی جامعه عنوان کرد و ادامه داد: اینترنت مثل 
مناسب  مدیریت  با  که  است  دولبه  شمشیر  یک 
می توان از ظرفیت مثبت آن به خوبی استفاده کرد.

نماینده ولی فقیه در استان کهگیلویه و بویراحمد 
پیوست فرهنگی برای اجرای هر پروژه عمرانی را 
پروژه  یک  اعتبار  کرد:  تاکید  و  دانست  ضروری 
اعتبارات فرهنگی در برخی مواقع  از کل  عمرانی 

بیشتر است.
حسینی فرهنگ را زیربنای توسعه دانست و افزود: 
بدون توجه به مسائل فرهنگی بدون شک نمی توان 

به قطار توسعه سرعت بخشید.
وضعیت  موجود  وضعیت  که  این  از  انتقاد  با  وی 
دشمن  خواسته  این  شد:  یادآور  نیست  مناسبی 
است چرا توجه نمی کنیم که دشمن چه می خواهد 
بد حجابی و بی حجابی از دستورات شیطان است 

غربی ها امروز با حجاب و عفاف مقابله می کنند.
خصوص  در  خود  اظهارات  ادامه  در   حسینی 
حجاب و عفاف گفت: خدا انسان را زیبا خلق کرده 

زیبایی انسان به سیرت است به صورت نیست.
 وی افزود: دشمن جنگ نظامی و موشکی را کنار 
به دنبال رواج فساد و فحشا در کشور  گذاشته و 

است متاسفانه نظارتی بر بازار لباس نداریم.
 حسینی با انتقاد از اینکه در شهری مانند یاسوج 
راحتی  به  را  مناسب  مانتو  یک  و  لباس  یک 
نمی توان پیدا کرد و باید ساعت ها در شهر خودمان 

بگردیم تا یک لباس درست و حسابی پیدا کنیم 
گفت: مسئوالن کمی هم احساس مسئولیت کنند 
و بر بازار لباس نظارت شود این پوشش ها درست 
نشأت  بیگانه  فرهنگ  از  است  دشمنان  دلخواه 

گرفته است.
 امام جمعه شهر یاسوج افزود: متاسفانه خیلی از 
این بدحجاب ها از خانواده های مؤمن هستند آنها 
حتی نماز و روزه هم به جا می آورند اما نمی دانند 

که این نوع پوشش ها شرعاً مشکل دارد.
سردار حمید خرمدل فرمانده سپاه فتح کهگیلویه 
و بویراحمد نیز در این نشست به تاثیرات مخرب 
و  سیاسی  برنامه های  گفت:  و  کرد  اشاره  ماهواره 
اجتماعی که این روز ها از ماهوار ها پخش می شود 
هدفمند است  که نتیجه آن تخریب و بی اعتمادی 

چیز دیگری در جامعه نیست.

مسووالن کمی احساس مسوولیت 
کند و بر بازار لباس نظارت شود
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متولد فروردین : 
اما  ناراحتی های شما واضح و روشن نیستند،  از  امروز بخش بزرگی 
به معنی این نیست که اصاًل وجود ندارند. ممکن است شما احساس 
دقیقاً  شما  زیرا  می شوید  هدایت  ناشناخته ها  سمت  به  که  کنید 
نمی دانید که دیگران چه احساساتی دارند. هرچقدر که بیشتر سعی 
می کنید قطعه گمشده این پازل را پیدا کنید آشفته تر می شوید. چند 
نفس عمیق بکشید اجازه بدهید نیازمندی شما تمام مشکالت را یک 

روزه حل کند.
متولد اردیبهشت :

 امروز شما وقتی که به درخششهای ذکاوتتان پی می برید، تاحدی 
روشهای  به  نسبت  قدیمی تر  روشهای  اینکه  برای  می شوید،  دلسرد 

پرشتاب تری که االن به ذهنتان می رسند مطمئن تر هستند. 
متولد خرداد :

خراب  را  شما  تفریح  روز  فقط  تا  شناورند  شما  اطراف  در  افکاری   
کنند. شما می توانید اجازه دهید ترس بر اعمال تان حکومت کند . از 
منفی بافی دوری کنید تا تاثیری بر زندگی تان نگذارد. شاید بتوانید 

مستقیما با مشکل خود روبرو شوید. 
متولد تیر : 

شما امروز به جزئیات فراوانی که در محل کار روی هم انباشته شده 
اند اهمیت می دهید. شما معموال خیلی راحت مسئولیت های تان را 
یکی یکی انجام داده و بعد به سراغ بعدی می روید، اما حاال نمی توانید 

به راحتی تشخیص دهید که کجا باید بروید.
متولد مرداد : 

قرار  امروز در نشان شما  انرژی قدرتمند ماه جدید که  از  باید  شما 
گرفته است نهایت استفاده را ببرید و آن را برای مقاصد مالی خود 
با ونوس مقتدر در  اتصال ماه-خورشید  اینکه  به خاطر  بگیرید  بکار 
دومین خانه از “پول” شما به ترتیب قرار گرفته اند. خوشبختانه شما 
نقشه ای دارید؛ و اکنون وقت آن است که طرح و نقشه خود را اجرا 
کنید. اما به یاد داشته باشید که مجبور نیستید که برای باال بردن 

درآمد و سود خود ریسک کنید.
متولد شهریور : 

می شوند  باعث  که  چرا  ندارید  عالقه  ناگهانی  تغییرات  به  زیاد  شما 
روز و یا حتی زندگی تان متحول شود. بنابراین باورکردنی نیست که 
وقتی اتفاقی در طول روز برایتان افتاد وهمچنین اگر برنامه های تان 
به مانعی برخورد کرد بتوانید بسادگی با آنها کنار بیایید. حتی ممکن 
است نیاز باشد که اهداف بلند مدت خود را ارزیابی کنید به خاطر 
اینکه آنها دیگر با موقعیت های کنونی شما جور در نمی آیند. خوب 
است فکر کنید و ببینید که آیا الزم است اهداف جدیدی برای خود 
ایجاد کنید یا نه؛ اما تا زمانیکه تعادل خود را بدست نیاورده اید هیچ 

تصمیمی نگیرید. حتی اگر این کار چند روزی طول بکشد.
متولد مهر :

 امروز می خواهید کاری را برای اولین بار انجام دهید و برای همین 
مشتاق ولی نگران هستید. شما ترجیح می دهید که درباره موقعیت 
کنونی بیشتر بدانید و فکر می کنید این کار به شما قوت قلب الزم 
برای  که  دارید  دوست  باشید  داشته  کافی  زمان  اگر  داد.  خواهد  را 
این مسئولیت و ماموریت،  مهارت هایی را که الزم دارید یاد گرفته و 

تمرین کنید. اما زمان کافی برای این کار ندارید.
درد  کردن  افشا  و  نیازها  کردن  مطرح  از  امروز  شما   : آبان  متولد 
صمیمی  خجالت  خیلی  همکار  یا  و  دوست  یک  با  دل هایتان  و 
این  و  بزنید  را  حرف هایتان  رک  کاماًل  می توانید  شما  نمی کشید. 
لحن  با  وقتی  اما  کرد،  خواهد  زده  شگفت  را  اطرافیانتان  موضوع 
صمیمی  و خودمانی با آنها صحبت می کنید آنها نیز با کمال میل به 

حرف های شما گوش می دهند.
متولد آذر : 

و  کارها  فکر می کنید که  این موضوع  به  روزها شدیدا  این  در  شما 
فعالیت های مالی تان را سر و سامانی بدهید، به همین دلیل کمی 
دچار تشویش شده اید. اما الزم است بدانید شما در حال حاضر دیگر 
بیش از این حد توان ندارید و نمی توانید خیلی وضعیت مالی تان را 

متفاوت سازید. 
متولد دی : 

روزهای  به شیوه ی  را  کار خود  اما  امروز عملی می شود.  نظر شما 
شاید  یا  باشید  معمول  از  موثرتر  بخواهید  شاید  ندهید.  انجام  دیگر 
اصالً  کسل شده اید. انگیزه شما این است که می توانید کاری متفاوت 
نسبت به دیروز یا فردا انجام دهید. شاید تنها چیزی که برای ایجاد 
نیرویی تازه در خود نیاز دارید این باشد که یک تکانی به زندگی تان 

بدهید.
متولد بهمن : 

شما امروز به عنوان عضوی از یک تیم بسیار مورد احترام هستید، 
اما ممکن است یک سری نظرات مخالف ظاهر شود و به کار تعاونی 
دسته جمعی شما لطمه بزند. حتی اگر شما دلیل خوبی برای انجام 
می توانند  شما  عملکردهای  دارید،  گروه  میل  برخالف  عملی  دادن 

توسط افرادی از گروه که مشکل ساز هستند سوءتعبیر شود. 
متولد اسفند : 

از  بسیاری  دلیل  همین  به  می نگرید  زندگی  به  کلی  دیدی  با  شما 
پیشامدهایی که رخ می دهد را نمی بینید یا این که با بی تفاوتی از 
دارید  زندگی  از مسائل  آنها رد می شوید. شما درک صحیحی  کنار 
می زنید  زندگی  جریانات  با  رابطه  در  که  اوقات حدس هایی  اکثر  و 

درست هستند. مدام منتظر شنیدن خبرهای ناگوار نباشید.

۳
فال روز 

زنبورها در نقش خود به عنوان گرده افشان اصلی، باروری 
بیشتر  تولید  به  منجر  که  دهند  می  افزایش  را  محصول 

میوه ها، سبزیجات و آجیل های سالم می شود.
این  ادعا می کند که چالش هایی که  تحقیقات جدید  اما 
حشرات مهم به دلیل تغییر کاربری زمین، آفت کش های 
مضر و تغییرات آب و هوایی با آن مواجه هستند، بر تولید 
مواد غذایی تأثیر می گذارد که منجر به کاهش مواد غذایی 
بیماری هایی  افزایش  و  رژیم های غذایی جهانی  سالم در 

می شود که باعث مرگ و میر بیش از حد می شوند.
دانشگاه  از  مطالعه  این  ارشد  نویسنده  مایرز«،  »ساموئل 
هاروارد، می گوید: »این تحقیق نشان می دهد که از دست 
سالمت  پرخطر  عوامل  اندازه  به  افشان ها  گرده  دادن 
جهانی، مانند سرطان پروستات یا اختالالت مصرف مواد، 

بر سالمت تأثیر می گذارد.«

بر اساس این مطالعه، گرده افشانی ناکافی منجر به کاهش 
۳ تا 5 درصدی محصول و تولید آجیل شده است. به گفته 
محققان، تخمین زده می شود که این مسئله ساالنه باعث 
حدود 427000 مرگ اضافی ناشی از بیماری هایی مانند 
سرطان ها  برخی  و  دیابت  مغزی،  سکته  قلبی،  بیماری 

می شود.
باعث  حشرات  جمعیت  درصدی   2 تا   ۱ ساالنه  کاهش 
در  “آخرالزمان حشرات” که  درباره  برخی  است که  شده 
دهه های آینده رخ خواهد داد هشدار دهند. گرده افشان ها 
بخشی از این امر هستند و به طور جدی بر عرضه غذای 
انواع  چهارم  سه  بازده  آنها  زیرا  می گذارند،  تأثیر  سالم 

محصوالت را افزایش می دهند.
ای  شبکه  شواهد  از  محققان  موضوع،  این  مطالعه  برای 
متشکل از صدها مزرعه آزمایشی در سراسر آسیا، آفریقا، 

اروپا و آمریکای التین استفاده کردند.
سپس تیم تحقیق از یک مدل جهانی خطر بیماری برای 
افشانی  گرده  تغییرات  از  ناشی  سالمتی  اثرات  تخمین 
استفاده کرد. آنها همچنین از دست دادن ارزش اقتصادی 
ناشی از گرده افشانی از دست رفته را در سه کشور مورد 

مطالعه محاسبه کردند.
در  غذایی  مواد  تولید  کاهش  که  داد  نشان  یافته ها 
بار  حال،  این  با  بود.  متمرکز  درآمد  کم  کشورهای 
باالتر، جایی  و  متوسط  درآمد  با  در کشورهای  بهداشتی 
بیشترین  دارد،  وجود  بیشتری  غیرواگیر  بیماری های  که 

میزان را داشت.
در حالی که معموالً تأثیرات سالمتی ناشی از تغییرات آب 
و هوایی در میان فقیرترین جمعیت ها در مناطقی مانند 
در  است،  متمرکز  آفریقا  صحرای  جنوب  و  آسیا  جنوب 
هند،  مانند چین،  متوسط  درآمد  با  مورد کشورهای  این 

اندونزی و روسیه بیشترین تأثیر را داشتند.
نتایج ممکن است غافلگیر کننده به نظر برسند، اما آنها 
منعکس کننده پویایی پیچیده عوامل پشت سیستم های 

غذایی و جمعیت انسانی در سراسر جهان هستند.
محققان خاطرنشان کردند که این فقط یک موضوع زیست 

محیطی نیست، بلکه بر سالمت و اقتصاد تأثیر می گذارد.
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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

9 8
1 9 4 2

1 5
6 4

3 4 5 7
9 5 1

8 3
2 4 7

5 1

624798315
857136942
913524768
172645839
386219457
495387126
561873294
248951673
739462581
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دستگیری بیش از ۱00 سوداگر ارزی/ 
انجام معامالت صوری در اتوبوس، 

مینی بوس و مسجد
فرمانده انتظامی تهران بزرگ از دستگیری بیش از ۱00 

دالل و سوداگر ارزی در یک ماه گذشته خبر داد.
و  شصت  اجرای  حاشیه  در  رحیمی  حسین  سردار 
یکمین مرحله از طرح رعد با اشاره به وضعیت بازار ارز 
و اقدامات پلیس در این زمینه گفت: پلیس اقدامات خود 
در این حوزه را با هماهنگی بانک مرکزی انجام می دهد 
بارها  پلیس  مطلع اند  نیز  عزیز  مردم  که  همانطور  و 
طرح های مختلفی را در این حوزه به اجرا درآورده است.

وی ادامه داد: در یک ماه گذشته نیز بنا به درخواست 
بانک مرکزی تالش بی وقفه و شبانه روزی برای مبارزه با 
سوداگران ارزی و دالالن از سوی پلیس امنیت اقتصادی 
تهران بزرگ به اجرا در آمد. رحیمی افزود: در راستای 
اجرای همین طرح ها نیز در یک ماه اخیر بیش از ۱00 

دالل و سوداگر ارزی شناسایی و دستگیر شدند.
باند  نیز یک  اینکه در همین هفته گذشته  بیان  با  وی 
فعال در این زمینه شناسایی و منهدم شد، گفت: این باند 
اتوبوس،  در  را  و کاغذی خود  فردایی  معامالت صوری، 
... انجام داده و در نتیجه اقدامات  مینی بوس، مسجد و 

آنان، قیمت ارز افزایش پیدا می کرد.

کشف 22 میلیارد تومان کاالی قاچاق
 در غرب استان تهران

امنیت  پلیس  رئیس  خواه  حسینی  هاشم  سید  سرهنگ 
اقتصادی غرب استان تهران روز یکشنبه از کشف لوازم یدکی 
خودروی سنگین قاچاق به ارزش 20 میلیارد تومان خبر داد 
بر وجود کاالی  باره گفت: طی کسب خبری مبنی  این  و در 
کار  دستور  در  موضوع  به  رسیدگی  اسالمشهر،  در  قاچاق 

ماموران قرار گرفت.
وی افزود: ماموران پلیس امنیت اقتصادی غرب استان تهران 
با انجام اقدامات فنی و پس از اخذ دستور قضایی، قطعات و 
لوازم یدکی قاچاق خودروهای سنگین برند ولوو و رنو به تعداد 
تقریبی 4۸ هزار قطعه که در انباری دپو شده بود را کشف و 
امنیت  پلیس  رئیس  کردند.  پلمب  را  انبار  نهایت  در  و  ضبط 
اقتصادی غرب استان تهران از دستگیری یک قاچاقچی در این 
رابطه خبر داد و اظهار داشت: ارزش لوازم قاچاق کشف شده 

طبق نظریه کارشناسان 20میلیارد تومان برآورد شده است.
سرهنگ حسینی خواه خاطرنشان کرد: مبارزه با قاچاق یکی 
از اولویت های کاری و ماموریتی پلیس بوده و شهروندان در 
صورت اطالع از هر گونه فعالیت غیرقانونی، مراتب را در اسرع 
وقت از طریق تلفن ۱۱0 به پلیس اطالع دهند. این مسئول در 
خبر دیگری اعالم کرد: حدود 24 هزار لیتر سوخت قاچاق به 
ارزش 2 میلیارد تومان در رباط کریم کشف و ضبط شد. وی 
در این باره گفت: برابر اخبار واصله مبنی بر اینکه یک دستگاه 
خودروی تریلر ماک حامل سوخت قاچاق قصد تخلیه در رباط 
قرار  پلیس  به موضوع در دستور کار  دارد، رسیدگی  را  کریم 
اقتصادی  امنیت  پلیس  ماموران  افزود:  خواه  حسینی  گرفت. 
اطالعات  وزارت  نماینده  همراه  به  کریم  رباط  شهرستان 
جهت  به  قضائی  مرجع  هماهنگی  با  کریم  رباط  شهرستان 
توقیف خودرو و دستگیری متهم به محل مورد نظر اعزام و طی 
مراقبت و تعقیب خودرو در حوالی اتوبان تهران ساوه در جاده 
خاکی منتهی به چهار دیواری توقیف و یک نفر دستگیر شد. 
این مسئول ادامه داد: در بازرسی های انجام شده 24 هزار لیتر 
به ارزش 2 میلیارد تومان کشف و یک قبضه سالح  گازوئیل 

وینچستر قنداق تاشو و تعداد 22 عدد فشنگ نیز ضبط شد.
خاطرنشان  تهران  استان  غرب  اقتصادی  امنیت  پلیس  رئیس 
از تولیدات  با قاچاق کاال به جهت حمایت  کرد: مقابله جدی 
صورت  به  خارجی  کاالی  کردن  وارد  از  جلوگیری  و  داخلی 
جدی در دستور کار پلیس قرار دارد و از شهروندان درخواست 
می شود در صورت اطالع از فعالیت قاچاقچیان، مراتب را هر 

چه سریعتر به پلیس ۱۱0 اطالع دهند.

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

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

می دهند می بایست توسط متخصص ارزیابی شوند:
رفتارهای  معرض  در  دائم  مدرسه  در  که  کسانی 
کودکان  زورگیری  طعمه  و  می گیرند  قرار  قلدرانه 

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

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

چشمی ندارند.
 کودکانی که نسبت به پیشنهادهای ارتباطی مقاومت 

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

نمی توانند کار 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.
به  و  دارند  دیگران  تایید  به  نیاز  دائم  که  کودکانی   

تنهایی کاری را انجام نمی دهند.
کودکانی که دائماً مورد تمسخر قرار می گیرند ممکن 
برابر  در  غرامت  عنوان  به  پرخاشگرانه  رفتاری  است 

کمرویی بیش از حدشان باشد
برای درمان کودکان کمروی زیر 7 سال، بازی درمانی 
به  می تواند  روش  این  است.  درمانی  روش  بهترین 
کودکان کمک کند تا بیشتر بتوانند در موقعیت های 
ناآشنا به خود تکیه کرده و با دیگران ارتباط بگیرند. 
در  تردید  احساس  درمانگر  با  بازی  در حین  کودک 
بازی  سیر  می کند.  بازگو  را  خود  به  کردن  اعتماد 
دوباره  کم  کم  کودک  که  است  شیوه ای  به  درمانی 
داشته،  را  آن  با  مواجه  از  ترس  در گذشته  آنچه  به 

غلبه کند. 
گروهی  درمانی  بازی  دبستانی  کودکان  برای      
دارد.  کمرویی  رفتارهای  کاهش  در  زیادی  اهمیت 
درک  برای  راه هایی  اجتماعی،  مهارت های  آموزش 
احساس  با   برخورد  نحوه  بودن،  خجالتی  بهتر 
خجالت و خنثی کردن تفکر غیرمنطقی کودکان، از 

شاخص های مهم بازی درمانی گروهی است. 
تنفس  آموزش  مانند  آرامش سازی  تکنیک های      
که  اضطرابی  با  تا  می کند  کمک  کودکان  به  عمیق 

زمینه ساز کمرویی است، مقابله کنند. 
شدن  کم  باعث  می تواند  دارو  نیز،  مواردی  در      
شود؛  کودکان  در  ارتباطی  مهارت  رشد  و  اضطراب 
اگر چه والدین مقاومت زیادی در برابر دارو درمانی 
دارند؛ اما می بایست به این نکته مهم توجه داشت که 
آسیبی که عوارض دارو برای کودک دارد به مراتب 
دلیل  به  است که کودک  از آسیب شخصیتی  کمتر 

کمرویی می بیند.

روش های پیشگیری از کم رویی کودکان
 والدین باید در ابتدا میزان رفتارهای اجتماعی خود 
را با دقت بررسی کنند. در صورتی که روابط اجتماعی 
پایینی دارند و یا افراد خجالتی هستند، اول با مشاور 
اقدام  خود  کمرویی  رفتارهای  شدن  برطرف  برای 

کنند.
دهند.  قرار  فشار  تحت  را  کودک  نباید  والدین      
زمینه  در  کاری  انجام  به  مجبور  کودک  است  بهتر 
فکر  نباید  والدین  نشود.  اجبار  به  دیگران  با  ارتباط 
کنند می توانند او را جوری بسازند که دوست دارند، 
بلکه باید او را همانطور که هست با همه نکات مثبت 
و منفی اش بپذیرند و به کودک نیز این احساس را 

منتقل کنند که او ارزشمند و دوست داشتنی است.
 رفتار استقالل طلبی از گفتن نه به والدین و پذیرفته 
بنابراین  می گیرد.  شکل  والدین  سمت  از  نه  شدن 
اجازه دهید کودکانتان به شما نه بگویند تا خودباوری 
در آنها شکل بگیرد و مدام خود را زیرمجموعه شما 

ندانند. 
 از کارهای کودک ایراد نگیرید، مدام تذکر ندهید، به 
جای او کارهایش را انجام ندهید تا بی نقص به نظر 
بیاید. به او نشان دهید ما در بعضی کارها خوب و در 

بعضی دیگر ضعیف هستیم.
 تمرین عملی ایجاد کنید. در محیط های گوناگون از 
جمله در مهد، پارک، خانه های کودک و کالس های 

مختلف تعامل هایی را برای او ایجاد کنید.
سعی  و  دهید  شرکت  را  او  گروهی  کالس های  در   

کنید استعدادهای بالقوه او را کشف کنید.

برخورد صحیح با کم رویی کودک
را  او  رفتار کمرویی  به جایی  برای رفتن  زمانی که   
پیش  بینی می کنید از او بخواهید تا با هم آن محیط 
را توصیف کنید و رفتارهایی که قرار است آنجا نشان 

دهید را بازی کنند. 
  در صورتی که کودک شما رفتار کمرویی را نشان 
داد، او را نصیحت یا سرزنش نکنید. بلکه به او کمک 
می تواند  اگر  و  دارد  احساسی  چه  بفهمد  تا  کنید 
احساسش را نقاشی کند تا مقداری از فشار استرسی 

که دارد، تخلیه شود.
از کمرویی خود در موقعیت های مختلف   خاطراتی 
نمی فهمم  من  نگویید  هرگز  کنید.  تعریف  برایش 

کمرویی یعنی چه! به او فرصت  خطا کردن بدهید.
شرایط  این  برای  حل هایی  راه  کنید  کمک  او  به   
به  کودک  تا  دهید  اجازه  می بایست  شما  کند.  پیدا 
شیوه های خالقانه با کمرویی خود برخورد کند؛ برای 
به  کاغذی  نقاب  یک  بخواهد  او  است  ممکن  مثال 
صورتش بزند تا بتواند به احساس خجالت خود غلبه 
کند و با این کار به خود فرصت بیشتری برای کنار 

آمدن با حس خجالت داشته باشد.
بازی  نقش  مفهوم  او  تا  بروید  تئاتر  و  نمایش  به   
کودک  نقش  خانه  در  سپس  کند،  درک  را  کردن 

بااعتمادبه نفس و خجالتی را با او بازی کنید.
زمینه  در  فرزندان، مسئولیت هایی  تمایل  در صورت 
از  غیر  فردی  برای  کاری  انجام  یا  و  پیغام  رساندن 
خانواده را بدهید و یا در خارج از منزل به او اجازه 
انتخاب و حتی حساب کردن هزینه کاالها و کمک 
کردن به دیگران را بدهید.در نهایت با او صمیمانه در 
مورد موقعیت های دشواری که خودتان تجربه کرده  و 

حس هایی که داشته اید گفتگو کنید.

روش های درمان کم رویی در کودکان

کاهش تعداد زنبورها در جهان به 
سالمت میلیون ها نفر آسیب می رساند



 اقتصاد پنهان آثار مخربی چون 
گسترش فساد و بی ثباتی بازار دارد

روشنفکر واقعی به موقع مخاطرات را 
شناسایی و هشدار می دهد

صفحه )4(صفحه )4(

کلی تر  قالب  در  باید  را  پنهان  اقتصاد  موضوع  گفت:  کشور  وزیر 
فساد،  گسترش  با  جدی  مخرب  آثار  مساله  این  و  دید  اقتصاد 
روز  احمد وحیدی  دارد.  بازار  به  نااطمینانی  و  اقتصادی  بی ثباتی 
با حضور  که  پنهان  اقتصاد  پژوهشی  علمی-  در همایش  دوشنبه 
پژوهشگران و محققان در محل وزارت کشور برگزار شد به تبیین 

ابعاد و پیامدهای اقتصاد پنهان در حوزه های فرهنگی و...

و  جامعه  پیش روی  مخاطرات  موقع  به  شناسایی  جمهور  رئیس 
شجاعت در دادن هشدارهای به موقع را از ویژگی های روشنفکران 
دانشگاهی  و  دینی  عالمان  و  روشنفکران  گفت:  و  دانست  واقعی 
باید در مسیر تبیین حقایق بدون ترس از هجمه ها، چون مرزبانان، 
برای صیانت از ابتالی جامعه به ابهام و دروغ، از خودگذشتگی و 

ایثار کنند.  آیت اهلل سید ابراهیم رئیسی پیش از ظهر یکشنبه...

سال شانزدهم * شماره 3225 * 4 صفحه *1000 توماندوشنبه 28 آذر 1401 * 19  دسامبر 2022 * 24  جمادی االولی 1444

کهگیلویه و بویراحمد میزبان 
جشنواره ملی برفی شد

روش های درمان
 کم رویی

 در کودکان

در کهگیلویه و بویراحمد؛

270 دانش آموزعشایری
در چادر درس می خوانند

و  کهگیلویه  عشایر  پرورش  و  آموزش  رئیس 
بویراحمد گفت: 45 مدرسه با 275 دانش آموز در 
در چادر  دانش آموز  با 270  و 66 مدرسه  کانکس 
انور  فراگیری دانش هستند. علی رحیمی  مشغول 
از  استان  عشایری  مناطق  برخی  در  داشت:  اظهار 
بودن  مساعد  دلیل  به  گچساران  شهرستان  جمله 
هوا هنوز اقدام به برپایی چادر نکرده اند و در فضای 
دایر  درس  کالس های  باران  بدون  روزها  در  باز 
مناطق  این  آموزان  دانش  برخی  اینکه  و  می شود 
را بدون سرپناه عنوان کرده اند، کامال اشتباه است.

وی با اشاره به اینکه کالس های درس 66 مدرسه 
عشایری استان با 270 دانش آموز در چادر...

در  اتمی  انرژی  بین المللی  آژانس  فنی  تیم 
حالی به تهران می آید که ایران مواردی را که 
آژانس به عنوان »ابهام« اعالم کرده و درصدد 
توهمات  بر  مبتنی  اتهاماتی  آنهاست؛  رفع 
اما مطابق رویه  این حال  با  آویو می داند  تل 
نهاد  این  با  همکاری  در  گذشته  دهه  دو 

بین المللی پیشگام است.
 یک ماه پس از صدور قطعنامه شورای حکام 
این  فنی  تیم  اتمی،  انرژی  بین المللی  آژانس 
مورد  موانع  تا  می کند  سفر  ایران  به  نهاد 
نهاد  این  بیانیه های  و  قطعنامه ها  در  ادعایی 
را رفع کند. »محمد اسالمی« رئیس سازمان 
انرژی اتمی روز چهارشنبه از این سفر خبر داد 
و اظهار امیدواری کرد در این سفر در جهت 
شود  برداشته  جلویی  به  رو  گام  موانع  رفع 
حل وفصل  آژانس  و  ایران  پادمانی  مسائل  و 
ایران  تعامالت   شود. اسالمی تصریح کرد که 

با آژانس بین المللی انرژی اتمی برقرار است.
هم  اتمی  انرژی  بین المللی  آژانس  سخنگوی 
فنی  تیم  گفت:  سفر  این  انجام  تایید  ضمن 
 ۱۸ تاریخ  در  اتمی  انرژی  بین المللی  آژانس 
دعوت  به   ) آذر   27 2022)یکشنبه  دسامبر 
ایران و با هدف رسیدگی به مشکالت پادمانی 
باقی مانده که پیش تر توسط گروسی، مدیرکل 
آژانس اتمی گزارش شده بودند، به تهران سفر 
اولیانوف«  خواهد کرد. سفری که »میخائیل 
بین المللی  سازمان های  در  روسیه  نماینده 
هیچ  انتظار  کسی  اگرچه  می کند،  استقبال 

گشایشی را ندارد.
اسالمی  جمهوری  همکاری  باالی  سطح 
ایران با آژانس بین المللی انرژی اتمی گزینه 
دستکم  نهاد  این  گزارش های  همه  پرتکرار 
توهمات  نفوذ  با  که  بود  گذشته  سال  سه  تا 
رژیم صهیونیستی به این گزارش ها،آرام آرام 
دشمنی  آلوده  و  کاسته  آن  منطق  شدت  از 
با جمهوری اسالمی  نتانیاهو  بنیامین  دیرینه 
ایران شد. یافتن »مواد هسته ای اعالم نشده« 
در »چندین مکان اعالم نشده در ایران« محور 
این توهمات و مبنای قطعنامه هایی است که 
اتمی  انرژی  بین المللی  آژانس  حکام  شورای 
کرده  صادر  ایران  علیه  گذشته  سال  یک  در 

است...

و  کهگیلویه  استاندار  عمرانی  امور  هماهنگی  معاون 
بویراحمد از برگزاری جشنواره برفی در این استان خبر 
نشست  در  گذشته   روز  عصر  حاجی زاده  کیامرث  داد. 
کارگروه گردشگری کهگیلویه و بویراحمد اظهار داشت: 
پنجمین جشنواره ملی برفی دنا یادواره شهید سلیمانی 
می شود.  برگزار  کاکان  اسکی  پیست  در  ماه  دی   29
و  کهگیلویه  استانداری  عمرانی  امور  هماهنگی  معاون 
بویراحمد گفت: جشنواره های ملی و بین المللی فرصت 
حاجی زاده  است .  استان  این  معرفی  برای  ارزشمندی 
ابراز کرد: استان کهگیلویه و بویراحمد و شهر یاسوج به 

عنوان پایتخت طبیعت ایران آنطور که شایسته است...

معاون هماهنگی امور عمرانی استاندار:

2

2

2 4

رئیس پارک علم و فناوری استان:

مهمترین چالش  شرکت های نوآور 
کهگیلویه و بویراحمد 

کمبود زمین است

مدیرکل مدیریت بحران استانداری
 کهگیلویه و بویراحمد گفت: 

تعطیلی پنجشنبه ها 
در استان لغو شد

ابهام یا اتهام 

2

2

معادن، ظرفیت های توسعه صنعتی در کهگیلویه و بویراحمد ؛

چرام؛ چشم انتظار 
توسعه معادن

3

 نایب رئیس کمیسیون اقتصادی مجمع تشخیص مصلحت نظام بسیاری از 
مشکالت کشور را ناشی از بد عمل شدن به سیاست های کلی اصل 44 از 
جمله موسسات و بنگاههای عمومی غیردولتی دانست و گفت: بازنگری در 

این سیاستها ضروری و مبرم است.
نظام  مصلحت  تشخیص  مجمع  بازرگانی  و  اداری  اقتصادی،  کمیسیون 
کمیسیون  رئیس  نایب  باهنر،  محمدرضا  داد.  جلسه  تشکیل  یکشنبه  روز 
اقتصادی، اداری و بازرگانی مجمع در ابتدای این جلسه، با اشاره به تورم 
برای  مسئوالن  اندیشی  چاره  لزوم  و  اخیر  سال   4 در  40درصد  باالی 
چالش های اقتصادی کشور گفت: در دوره نهم مجمع، کمیسیون اقتصادی، 
اداری و بازرگانی مجمع، بحث های جمع بندی نشده خود در دوره هشتم را 
تکمیل خواهد کرد و ریل حرکت آینده را برای ادامه مسیر تعیین و دنبال 

خواهد کرد.
داود دانش جعفری دبیر کمیسیون هم با اشاره به اهمیت بازنگری و تنقیح 
اقتصادی،  دوره گذشته، کمیسیون  در  در مجمع گفت:  کلی  سیاست های 
اداری و بازرگانی مجمع، ۱۸ جلسه درباره بازنگری برخی سیاستهای کلی 
اقتصادی برگزار کرد و از جلسه گذشته، ادامه این مباحث در دستور کار 
کمیسیون قرار گرفته است و در نظر داریم این سیاستها را در جهت تحقق 

برنامه هفتم یعنی پیشرفت توام با عدالت اصالح کنیم.
این جلسه  در  که  نظام  مصلحت  تشخیص  مجمع  دبیر  ذوالقدر  محمدباقر 

اعضای کمیسیون  و مسئوالنه  از حضور مستمر  قدردانی  با  حضور داشت، 
کلی  سیاستهای  بازنگری  مباحث  پیگیری  و  جلسات  در  مجمع  اقتصادی 
گفت: در این دوره، چهار ماموریت از سوی رهبر معظم انقالب برای مجمع 
تعیین شده است »تعیین سازوکار و فرایند اثربخشی و کارآمدی سیاست 
های کلی« و نیز »تنقیح و بازنگری در سیاست های کلی« همچنین »نظارت 
بر حسن اجرای این سیاستها« و »ارتباط با نخبگان و مراکز پژوهشی کشور« 

به عنوان ماموریت مجمع در دوره نهم مشخص شده است.
وی با اشاره به مباحث و چارچوب های مطرح شده در کمیسیون مشترک 
سیاست های  بازنگری  برای  مجمع(  دبیرخانه  و  رهبری  معظم  مقام  )دفتر 
کلی گفت: در این کمیسیون ۱7 سیاست است که به دلیل گذشت زمان 
نسبتا طوالنی یا انقضاء شرایط و تغییر وضعیت باید مورد بازنگری قرار گیرند 
که پنج سیاست در حوزه تخصصی کمیسیون اقتصادی، اداری و بازرگانی 

قرار می گیرند.
زمان  اینکه  و  آنها  جامعیت  دلیل  به  نیز  کلی  افزود: ۱۸ سیاست  ذوالقدر 
از  که  هستند  االجرا  الزم  بازنگری  بدون  و  نمی گذرد  آنها  ابالغ  از  زیادی 
میان آنها می توان به سیاست های کلی »اقتصاد مقاومتی« و سیاست های 
مجمع  اقتصادی  کمیسیون  کار  در حوزه  که  کرد  اشاره  »اصل 44«  کلی 

قرار دارند.
دبیر مجمع تشخیص مصلحت نظام درباره سیاست های کلی اصل 44 گفت: 

بازنگری  از فهرست سیاست های کلی مورد  اینکه این سیاست  با توجه به 
کمیسیون  بررسی  اولویت  در  دیگر  سیاست های  است  الزم  است،  خارج 

اقتصادی قرار گیرد.
در ادامه حجت االسالم و المسلمین غالمرضا مصباحی مقدم، سید مرتضی 
نبوی، محمدجواد ایروانی، آیت اهلل دری نجف آبادی، غالمرضا آقازاده نظرات 
مطرح  کمیسیون  فعالیت های  و  برنامه ها  مورد  در  را  خود  دیدگاههای  و 
اینکه  به  توجه  با  رئیس کمیسیون گفت:  نایب  باهنر،  و محمدرضا  کردند 
بسیاری از مشکالت کشور ناشی از بد عمل شدن به سیاست های کلی اصل 
44 از جمله موسسات و بنگاههای عمومی غیردولتی است، بازنگری در این 
موجود  کمیسیون  این  مذاکرات  صورت  و  است  مبرم  و  ضروری  سیاستها 

است و بر بازنگری در آن اصرار داریم.
محسن رضایی رئیس کمیسیون اقتصادی هم با اشاره به برگزاری جلسات 
کمیسیون اقتصادی درباره سیاست های کلی اصل44 گفت: ما در پایان کار 
زدایی  ابهام  و  بخشی  بندها، صراحت  در  هستیم.  سیاست ها  این  بازنگری 
اختیار  در  را  کمیسیون  دالیل  و  بررسی ها  نتایج  می توان  و  گرفته  صورت 
دبیرخانه و رئیس محترم مجمع قرار دهیم. ما باید بازنگری ها را در چارچوب 
تنقیح  و  تلفیق  بازنگری،  برای  و مدلی  الگو  به  نیاز  و  انجام دهیم  منطقی 

داریم.
رئیس کمیسیون اقتصادی، اداری و بازرگانی مجمع گفت: سیاست های کلی 
اقتصادی در مجمع مبتنی بر وضعیت و مشکالت اقتصادی تدوین می شود و 

در بازنگری ها هم این مسائل از دید اعضای مجمع مغفول نمی ماند.
در ابتدای این جلسه، گزارشی با عنوان »تصویری از اقتصاد جهانی و اقتصاد 
از بحران  اقتصادی در سالهای پس  ایران« و پیش بینی شاخصهای  کالن 

کرونا ارائه شد.
در این جلسه محمدباقر ذوالقدر، حجت االسالم و المسلمین مجید انصاری، 
احمدی  محمود  آبادی،  نجف  دری  قربانعلی  المسلمین  و  االسالم  حجت 
نژاد، حجت االسالم و المسلمین غالمرضا مصباحی مقدم، علی آقامحمدی، 
داود دانش جعفری، محمدجواد ایروانی، سید مصطفی میرسلیم، محمدرضا 

باهنر، سید مرتضی نبوی و غالمرضا آقازاده حضور داشتند.

 وزیر ارتباطات و فناوری اطالعات اعالم کرد که تا پایان امسال حداقل دو 
ماهواره به فضا پرتاپ خواهد شد و ماهواره های دیگری هم در صف پرتاپ 
و  ناهید ۱  ماهواره  پرتاپ  پور درباره آخرین وضعیت  زارع  هستند. عیسی 
پایان  تا  انشاهلل  که  هستند  آماده شدن  حال  در  ماهواره  دو  این  گفت:   2
ماهواره های  »ناهید«  ماهواره های  داشت.سری  خواهیم  پرتاب هایی  سال 
شده اند؛  ساخته  فضایی  پژوهشگاه  توسط  کشور  در  که  هستند  مخابراتی 
ماهواره ناهید یک، بهمن سال ۱۳95 در مراسم روز فناوری فضایی رونمایی 
شد. »ناهید۱« برای اولین بار در کشور، در پژوهشکده سامانه های ماهواره 
پژوهشگاه فضایی ایران به کارفرمایی سازمان فضایی ایران طراحی و ساخته 
شده و ماموریت های آن در راستای دستیابی به فناوری طراحی و ساخت 
پیاده سازی شده  ماهواره  و در یک  زمین آهنگ، مطرح  ماهواره مخابراتی 
و  مخابراتی  ارتباط  فناوری  با  ماهواره های  جزو   »2 »ناهید  ماهواره  است. 
نیز است  و اصالحات مداری  مانورها  انجام  توان  دارای  و  تراستر  به  مجهز 
ارتفاع  مخابراتی  منظومه های  ساخت  مسیر  در  مهم  گام  یک  می تواند  و 
پایین به حساب آید.وزیر ارتباطات و فناوری اطالعات این را هم گفت که 
ماهواره دیگری در صف پرتاپ هستند.زارع پور به برنامه طراحی و ساخت 
ماهواره های تحقیقاتی و عملیاتی اشاره کرد و گفت: یکی از برنامه های این 
پرتاپ ماهواره ای داشته  پایان سال حداقل دو  تا  این است که  وزارتخانه 

باشیم که در این زمینه اطالع رسانی خواهیم کرد.

 وزیر بهداشت، درمان و آموزش پزشکی خبرهای منتشر شده درباره نرخ 
مهاجرت پزشکان و متخصصان ایرانی را جوسازی رسانه ای دانست و گفت: 
دولت از همه امکانات برای تسهیل شرایط پزشکان و متخصصان استفاده 

می کند بطوریکه در سال جاری 4 هزار دستیار به کار گرفته شده است.
ایرنا، درباره نگرانی های  بهرام عین اللهی روز یکشنبه در پاسخ به خبرنگار 
موجود درباره مهاجرت پزشکان گفت: موضوع مهاجرت جراحان و پزشکان 
نشان می دهد که وضعیت  آمارها  و  بوده  بیشتر فضاسازی رسانه ای  ایرانی 
نیروهای ذخیره متخصص و تربیت شده خوب است بطوریکه امسال چهار 

هزار دستیار به کار گرفته شده که رقم کمی نیست.
وزیر بهداشت افزود: درباره جراحان قلب هم ضوابطی ایجاد کردیم که حضور 
آنها را تسهیل می کند. پیش از این پذیرش جراح قلب با داشتن بورد جراحی 
اما امسال در شورای تخصصی اعالم شد که همه جراحان  امکان پذیر بود 

بدون داشتن بورد می توانند به شکل تخصصی ادامه تحصیل دهند.
عین اللهی با اشاره به اینکه امسال ظرفیت جراحان قلب چند برابر سال های 
قبل شده است، تصریح کرد: این خبرها مثل دیگر موضوعات علیه کشور در 

فضای مجازی منتشر می شود و واقعیت ندارد.
وی گفت: به رغم مشکالت موجود کشور، وضعیت نیروی انسانی خوب است 
و هیچ گونه مشکلی در خدمت رسانی وجود ندارد و بخش درمانی به خوبی 

کار خود را انجام می دهد.

نماینده قزوین عنوان کرد:

ادعای افزایش تولید خودرو
 غلط است 

لطف اهلل سیاهکلی با تاسف از اینکه این روزها شاهد افزایش قیمت خودرو 
هستیم و از کاهش قیمت ها نیز خبری نیست، می گوید: فاصله بین عرضه 
و تقاضا در بازار خودرو نیز همچنان زیاد است. این ادعا که مطرح می شود 
میزان تولید خودرو افزایش پیدا کرده است، غلط است. خودروهایی که در 
کف پارکینگ ها بود را وارد بازار کردند، این به معنای افزایش تولید نیست. 
این نامردمی بودن خودروسازان را می رساند که خودروها را در پارکینگ نگه 
داشته تا بعد از افزایش قیمت وارد بازار کنند. نماینده مردم قزوین با بیان 
این حرف درست نیست  افزود:  بلد است،  را  اینکه مافیای خودرو کار خود 
که وزیر می گوید چون قیمت ارز افزایش پیدا کرده، قیمت خودرو نیز باال 
رفته است. مگر نمی گویند تولید خودرو داخلی است. شاید 20 درصد آن به 
قیمت ارز وابسته باشد. چطور می شود کل قیمت خودرو را متاثر از نرخ ارز 
دانست. این تناقض گویی ها تا کی قرار است ادامه داشته باشد. تمرکز وزارت 
صمت باید بر روی تنظیم تعادل بین عرضه و تقاضای خودرو باشد. بنا بود 

تولید خودرو به جایی برسد که قرعه کشی خودرو برداشته شود.
روح اهلل ایزدخواه عضو هیات رئیسه کمیسیون صنایع و معادن هم در رابطه 
با افزایش 70 میلیون تومانی قیمت خودرو در روزهای اخیر با توجه به طرح 
واردات خودرو، تاکید کرد:  عرضه خودرو در بورس باعث می شد که خودرو 
کاالی سرمایه ای نشود تا کسی با قیمت کارخانه آن را خریداری کند و بعد 
در بازار سیاه با ۱50 میلیون تومان سود بفروشد. بنابراین باید کاری کنیم 
تا انگیزه سوداگری را هم از تولید کننده و هم مصرف کننده بگیریم و این 
کاالی سرمایه ای تبدیل به کاالی مصرفی شده و انگیزه های سوداگری از 

خرید و فروش و معامالت خودرو دور شود.

در جلسه کمیسیون اقتصادی، اداری و بازرگانی مجمع مطرح شد:

بسیاری از مشکالت نتیجه بد عمل کردن به 
سیاست های کلی اصل۴۴ است

وزیر ارتباطات:
 حداقل 2 ماهواره ایرانی تا پایان 

سال  به فضا پرتاب می شود

وزیربهداشت:
موضوع مهاجرت جراحان و پزشکان 

بیشتر فضاسازی رسانه ای است

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

مِس والقمِر . دخَل فیِه ِشبُْه َعبََدِة الشَّ
زمانی كه قائم علیه السالم قیام كند كسانی كه 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.

صاحب امتیاز و مدیرمسئول: همت اهلل دانش
 یاسوج- خیابان دادگستری قدیم - کوچه ثبت اسناد - روبروی سپاه عشایر
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Email: kbomid92@gmail.com         website: omidkb.ir

متخصص چشم عنوان کرد؛
چشم ها را روزی سه بار بشویید

 توصیه به افراد ابرو افتاده
یک متخصص چشم، در ارتباط با علت خستگی 
ها،  چشم  خستگی  رفع  راهکارهای  و  ها  چشم 
زاده،  فرتوک  محمدرضا  شد.  متذکر  را  نکاتی 
عوامل  اینکه  بیان  با  رادیو سالمت  با  گفتگو  در 
گفت:  می شوند،  باعث خستگی چشم  گوناگونی 
یا  همراه  تلفن  گوشی  با  با  افراد  که  هنگامی 
کار  دقیقه   ۱5 از  بعد  می کنند  کار  کامپیوتر 
کردن، یک دقیقه به دور نگاه کنند، بعد از ۳0 
دقیقه کار کردن سه دقیقه به دور نگاه کنند و 
بعد از یک ساعت، پنج دقیقه به دور نگاه کنند 
انجام دهیم؛  پایان ساعت کاری  تا  را  این کار  و 
تا فشار و گرفتگی اسپاسم باعث خستگی نشود. 
وی با بیان اینکه باید زاویه دیدمان به کامپیوتر 
این صورت  در  افزود:  باشد،  پایین  به  ۱5 درجه 
می شود،  خسته  و  کمتر خشک  چشم  که  است 
بنابراین رایانه باید روبروی فرد و پانزده درجه زیر 
افق باید باشد. نور در زمان استفاده از کامپیوتر 
زیاد الزم نیست زیرا که خود کامپیوتر نور دارد. 
نباید  نور  باشد  روشن  اگر  اتاق،  نور  چنین  هم 
به صفحه کامپیوتر بتابد. موضوع بعدی، موضوع 
برخورد  چشم ها  به  نباید  هوا  است.  هوا  جریان 
نباید مستقیم به چشم  باد  کند. بدین معنا که، 

ما برخورد کند.
بعدی،  موضوع  کرد:  بیان  ادامه  در  زاده  فرتوک 
پایین  نمره  عینک  خیلی ها  است.  عینک  نمره 
دارند و فکر می کنند خوب می بینند و از عینک 
را  عینک  که  است  بهتر  اما  نمی کنند،  استفاده 
بگیرند و استفاده کنند. اشعه های آبی کامپیوتر، 
شیشه های  بنابراین  است،  آور  زیان  چشم  برای 
عینکی به نام بلوکنترل وجود دارد که افرادی که 
از عینک استفاده می کنند حتماً عینک آنها از این 
شیشه ها باشد. این فلوشیپ قرنیه ادامه داد: افراد 
افتاده داشته  ابروهای  اگر  میانسال و سالمندان، 
باشند، چشمشان خیلی خسته می شود از این رو، 
باید هنگام استفاده از کامپیوتر، رایانه در پایین 
باشد و نباید ابرو را باال بدهند تا به کامپیوتر نگاه 
کنند زیرا که ابرو و پلک باال برود، چشم بسیار 
خسته می شود. وی در پاسخ به این پرسش که 
ماساژ و مالش چشم برای رفع خستگی مناسب 
 ۳ روزی  خستگی،  رفع  برای  افراد  گفت:  است، 
را می شویند، تالش  مرتبه دست و صورت خود 
آرامی  به  گونه  تا  ابرو  از  بچه،  با شامپو  تا  کنیم 
دهیم  انجام  را  ماساژ  این  اگر  که  دهیم  ماساژ 
رفع  خستگی  هم  و  می شود  تمیز  هم  چشم 
بنابراین  نمی گیرد.  خشکی  همچنین  و  می شود 
به  دست  دیگر  تا  نداریم  نیازی  ما  کار،  این  با 
داشت:  اظهار  چشم  متخصص  این  بزنیم.  چشم 
روز ۳  در طول  دقیقه ای چشم،  شستشوی یک 
پاک  را  آلودگی ها  تمام  شب،  و  ظهر،  صبح،  بار 

می کند و دیگر نیازی نیست دست به چشم زد.
محققان سوئدی می گویند؛

سردردهای مکرر 
غالبا نشانه یک بیماری دیگر هستند

و  کوتاه  سردردهای  داشتن  محققان،  گفته  به 
هفته های  حتی  یا  روز  چندین  برای  دردناک 
به  ابتال  احتمال  از  نشانه ای  است  متوالی ممکن 

سایر مشکالت پزشکی دیگر باشد.
این نوع سردردها که به “سردردهای خوشه ای” 
معروف هستند، بسیار دردناک بوده و می توانند 
از ۱5 دقیقه تا سه ساعت در هر بار طول بکشند. 
این  به  که  افرادی  داد  نشان  جدید  مطالعه  این 
نوع سردرد مبتال هستند ممکن است بیش از سه 
برابر بیشتر در معرض سایر بیماری های پزشکی 
مانند بیماری قلبی یا اختالالت روانی قرار داشته 
از  مطالعه  این  نویسنده  ران«،  »کارولین  باشند. 
مؤسسه کارولینسکا در استکهلم سوئد، می گوید: 
»در سرتاسر جهان، سردرد تأثیر بسیار منفی بر 
کیفیت زندگی افراد، هم از نظر اقتصادی و هم 
می افزاید:  ادامه  در  وی  دارد.«  اجتماعی  نظر  از 
»نتایج ما نشان می دهد که افراد مبتال به سردرد 
خوشه ای با افزایش خطر ابتالء به سایر بیماری ها 
از  بیش  شامل  مطالعه  این  هستند.«  مواجه 
۳200 سوئدی ۱6 تا 64 ساله بود که سردردهای 
زیرا  بودند،  مرد  آنها  بیشتر  داشتند.  خوشه ای 
خوشه ای  سردردهای  معرض  در  بیشتر  مردان 
هستند. محققان آن گروه را با ۱6200 نفر بدون 
سردرد مقایسه کردند که از نظر سن، جنسیت و 
عوامل دیگر مشابه بودند. محققان سوابق کاری 
افراد را بررسی کردند تا مشخص کنند که افراد 
چند روز در سال به دلیل بیماری و ناتوانی از کار 
مبتال  افراد  داد  نشان  یافته ها  می کنند.   غیبت 
به  روز  متوسط 6۳  به طور  به سردرد خوشه ای 
دلیل بیماری و ناتوانی غیبت از محل کار داشتند 
روز   ۳4 خوشه ای  سردرد  بدون  افراد  درحالیکه 
محققان،  گفته  به  داشتند.  کار  محل  از  غیبت 
سردردهای  که  افرادی  از  درصد   92 حدود 
دیگر هم  بیماری  یک  داشتند حداقل  خوشه ای 
داشتند و حدود 7۸ درصد از افرادی که سردرد 
خوشه ای نداشتند، دو بیماری دیگر داشتند. زنان 
مردان  از  بیشتر  خوشه ای  سردردهای  به  مبتال 
مبتال به بیماری های دیگر؛ 96درصد در مقایسه 

با 90درصد..

رئیس جمهور:
روشنفکر واقعی به موقع مخاطرات را 

شناسایی و هشدار می دهد
جامعه  پیش روی  مخاطرات  موقع  به  شناسایی  رئیس جمهور 
ویژگی های  از  را  موقع  به  هشدارهای  دادن  در  شجاعت  و 
روشنفکران واقعی دانست و گفت: روشنفکران و عالمان دینی و 
دانشگاهی باید در مسیر تبیین حقایق بدون ترس از هجمه ها، 
چون مرزبانان، برای صیانت از ابتالی جامعه به ابهام و دروغ، از 

خودگذشتگی و ایثار کنند.
 آیت اهلل سید ابراهیم رئیسی پیش از ظهر یکشنبه در ششمین 
محل  در  دانشگاه  و  حوزه  وحدت  سالروز  بزرگداشت  همایش 
مفتح،  یاد شهید  گرامیداشت  با  عالی شهید مطهری،  مدرسه 
بازنگری در اهداف، روش ها  این مناسبت را بهانه خوبی برای 
و  حوزه  در  معرفت افزایی  و  علم آموزی  نبایدهای  و  بایدها  و 
با مهم دانستن شناخت صحیح وضع  و  دانشگاه توصیف کرد 
موجود و وضع مطلوب و تالش برای کم کردن فاصله بین آنها، 
و  علم  را  دانشگاه  و  برای حوزه  اصلی  رسالت  و  ماموریت  سه 
انسان های فرهیخته و مساله شناسی و حل  تربیت  پیشرفت، 

مساله عنوان کرد.
جامعه  پیش روی  مخاطرات  موقع  به  شناسایی  رئیس جمهور 
ویژگی های  از  را  موقع  به  هشدارهای  دادن  در  شجاعت  و 
روشنفکران واقعی دانست و تاکید کرد: روشنفکران و عالمان 
ترس  بدون  حقایق  تبیین  مسیر  در  باید  دانشگاهی  و  دینی 
برای  از هجمه ها، همانند مرزبانان مرزهای جغرافیایی کشور، 
و  از خودگذشتگی  دروغ،  و  ابهام  به  جامعه  ابتالی  از  صیانت 

ایثار کنند.
آیت اهلل رئیسی علم آموزی و بصیرت افزایی و تالش برای اجرای 
عدالت را از ویژگی های حوزه انقالبی دانست و گفت: نیروهای 
انقالبی برآمده از حوزه بر مبنای منطق، تدبیر و عقالنیت هم 
خوب درس می خوانند و هم در عرصه اجتماعی برای شناخت 
را  آن  نمونه  دارند که  و سازنده ای  موثر  رفع مسائل حضور  و 
بابصیرت  در وقایع اخیر شاهد بودیم که طالب و دانشجویان 
و انقالبی که در ایام عادی خوب درس می خواندند، در هنگام 
خطر و مواجهه با ضرورت در عرصه اجتماعی نیز حضور جدی 
داشتند و شهادت برخی از طالب و دانشجویان دلیل صدق این 

مدعی می باشد.

وزیر کشور:

 اقتصاد پنهان آثار مخربی چون 
گسترش فساد و بی ثباتی بازار دارد

وزیر کشور گفت: موضوع اقتصاد پنهان را باید در قالب کلی تر 
اقتصاد دید و این مساله آثار مخرب جدی با گسترش فساد، 

بی ثباتی اقتصادی و نااطمینانی به بازار دارد.
 احمد وحیدی روز دوشنبه در همایش علمی- پژوهشی اقتصاد 
پنهان که با حضور پژوهشگران و محققان در محل وزارت کشور 
برگزار شد به تبیین ابعاد و پیامدهای اقتصاد پنهان در حوزه 

های فرهنگی و اجتماعی پرداخت.
وزیر کشور افزود: موضوع اقتصاد پنهان را باید در قالب کلی تر 
اقتصاد دید و این مساله آثار مخرب جدی با گسترش فساد، 

بی ثباتی اقتصادی و نااطمینانی به بازار دارد.
فرایندهای  و  اقدامات  پنهان،  اقتصاد  در  داد:  ادامه  وحیدی 
ممنوعه  کاالهای  صادرات  متقابال  و  واردات  چون  غیرقانونی 
رواج دارد که این امر سیاستگذاری های صحیح اقتصادی را با 

اخالل مواجه می سازد.
وی با اشاره به دیگر ابعاد اقتصاد پنهان، اضافه کرد: محوریت 
اقتصاد با مالیات است و در اقتصاد پنهان، مساله مالیات اساسا 

قابلیت اعمال ندارد.
است؛  اقتصاد  تپنده  قلب  تولید  اینکه  بر  تاکید  با  کشور  وزیر 
گفت: در اقتصاد زیرزمینی و پنهان تولید داخل آسیب می بیند.

تقویت شبکه مالی و بانکی و یکپارچه سازی هر چه قوی تر این 
شبکه ها از محورهای دیگر مورد اشاره وحیدی در این همایش 
اقدامات خوبی  باره گفت: در حال حاضر  علمی بود و در این 
در مجموعه وزارت اقتصاد و دارایی در اجرای قانون مقابله با 
پولشویی در حال انجام است و باید این مساله به صورت جدی 

عملیاتی شود.
بانکی  بیشتر شبکه  چه  هر  کارآمدسازی  کرد:  اظهار  وحیدی 
جدی  ضرورت  یک  پنهان  اقتصاد  شبکه های  شناسایی  برای 
است و خوشبختانه این عزم و انگیزه در مجموعه وزارت اقتصاد 

و دستگاه های متولی این حوزه وجود دارد.
کار  و  کسب  محیط  اقتصادی،  ثبات  کرد:  تاکید  کشور  وزیر 
مطمئن و حمایت از تولید کننده داخل در گرو مقابله با اقتصاد 
در  و  است  اقتصادی  شفافیت  نظام  به  بخشی  عمق  و  پنهان 
کار  دستور  در  جدی  صورت  به  موضوع  این  سیزدهم  دولت 

است.
وی با قدردانی از کارهای پژوهشی خوب صورت گرفته در زمینه 
اقتصاد پنهان گفت: استفاده از کارهای پژوهشی برای شناخت 
راهکارهای  استخراج  و  پنهان  اقتصاد  مساله  عمیق تر  چه  هر 

مناسب، امر بسیاری مهمی است و باید از آن استقبال کرد.

سالمت

جامعه

کاریکاتور

 آقای فرخ نژاد کاش نان و نمک برایت حرمت داشت 

اهداف سفر تیم فنی آژانس بین المللی انرژی اتمی به ایران؛

ابهام یا اتهام
در  اتمی  انرژی  بین المللی  آژانس  فنی  تیم 
حالی به تهران می آید که ایران مواردی را که 
آژانس به عنوان »ابهام« اعالم کرده و درصدد 
توهمات  بر  مبتنی  اتهاماتی  آنهاست؛  رفع 
اما مطابق رویه  این حال  با  تل آویو می داند 
نهاد  این  با  همکاری  در  گذشته  دهه  دو 

بین المللی پیشگام است.
شورای  قطعنامه  صدور  از  پس  ماه  یک   
تیم  اتمی،  انرژی  بین المللی  آژانس  حکام 
فنی این نهاد به ایران سفر می کند تا موانع 
مورد ادعایی در قطعنامه ها و بیانیه های این 
رئیس  اسالمی«  »محمد  کند.  رفع  را  نهاد 
این  از  چهارشنبه  روز  اتمی  انرژی  سازمان 
سفر خبر داد و اظهار امیدواری کرد در این 
جلویی  به  رو  گام  موانع  رفع  در جهت  سفر 
و  ایران  پادمانی  مسائل  و  شود  برداشته 
کرد  تصریح  اسالمی  شود.  آژانس حل وفصل 
که تعامالت  ایران با آژانس بین المللی انرژی 

اتمی برقرار است.
اتمی هم  انرژی  بین المللی  آژانس  سخنگوی 
فنی  تیم  گفت:  سفر  این  انجام  تایید  ضمن 
 ۱۸ تاریخ  در  اتمی  انرژی  بین المللی  آژانس 
دعوت  به   ) آذر   27 دسامبر 2022)یکشنبه 
مشکالت  به  رسیدگی  هدف  با  و  ایران 
پادمانی باقی مانده که پیش تر توسط گروسی، 
مدیرکل آژانس اتمی گزارش شده بودند، به 
تهران سفر خواهد کرد. سفری که »میخائیل 
سازمان های  در  روسیه  نماینده  اولیانوف« 
کسی  اگرچه  می کند،  استقبال  بین المللی 

انتظار هیچ گشایشی را ندارد.
اسالمی  جمهوری  همکاری  باالی  سطح 
ایران با آژانس بین المللی انرژی اتمی گزینه 
دستکم  نهاد  این  گزارش های  همه  پرتکرار 
توهمات  نفوذ  با  که  بود  تا سه سال گذشته 
رژیم صهیونیستی به این گزارش ها،آرام آرام 
دشمنی  آلوده  و  کاسته  آن  منطق  شدت  از 
دیرینه بنیامین نتانیاهو با جمهوری اسالمی 
ایران شد. یافتن »مواد هسته ای اعالم نشده« 
در »چندین مکان اعالم نشده در ایران« محور 
این توهمات و مبنای قطعنامه هایی است که 
اتمی  انرژی  بین المللی  آژانس  حکام  شورای 
ایران صادر کرده  علیه  در یک سال گذشته 

است.
تعهدات  که  می کند  متهم  را  ایران  آژانس 
پادمان های ان پی تی را اجرایی نکرده است و 
های  گزارش  براساس  که  است  درحالی  این 
ایران  نهاد،  این  خود  سوی  از  شده  منتشر 

با  فراپادمانی  و  پادمانی  همکاری  بیشترین 
آژانس  حکام  شورای  است.  داشته  نهاد  این 
فروردین و آبان ماه سال جاری در دو قطعنامه 
ایران را با ادعاهای مورد اشاره متهم می کند و 
این درحالی است که جمهوری اسالمی بارها 
حسن نیت خود را به بازرسان و سازوکارهای 

نظارتی این نهاد نشان داده است.

ابهامات یا ادعاها؟
بین المللی  آژانس  حکام  شورای  جدید  بهانه 
در  رادیواکتیو  مواد  وجود  اتمی  انرژی 
کدام  اما  است.  نشده  اعالم  بخش های 
یعنی  مریوان،  و  شیان  تورقوزآباد،  بخش ها؟ 
شوی  در  نتانیاهو  که  نقاطی  همان  دقیقا 
اشاره  آنها  به  مهر سال 97  در  ملل  سازمان 
جدید  بهانه  عنوان  به  روز  همان  از  و  کرد 
جمهوری  گرفت.  قرار  اشاره  مورد  آژانس 
در  نه  که  است  کرده  اعالم  بارها  اسالمی 
محل های ادعایی و نه در هیچ بخش دیگری 
از جغرافیای ایران، اقدامی مخفی در راستای 
اقدامات  تمام  و  نداشته  اورانیوم  غنی سازی 

تهران به اطالع آژانس رسیده است.
حضور تیم فنی آژانس بین المللی انرژی اتمی 
در تهران، در حالی است که آمریکا و متحدان 
جمهوری  بارها  گذشته،  سال  یک  در  غربی 

با  همکاری  عدم  به  متهم  را  ایران  اسالمی 
آژانس کردند و حال پرسش این است که اگر 
حضور  نمی گیرد،  و  نگرفته  صورت  همکاری 

تیم فنی آژانس در ایران چه توجیهی دارد؟
به  ابهامات  رفع  برای  است  مدعی  آژانس 
ایران سفر کرده است اما واقعیت آن است که 
واشنگتن و تروییکای اروپا به دو واقعیت مهم 
در رابطه با پرونده هسته ای ایران رسیده اند؛ 
خوبی  به  آنها  که  است  آن  نخست  واقعیت 
فشار  تحت  اسالمی  جمهوری  که  فهمیدند 
خط  اتفاقی،  و  رویداد  و  کشور  و  نهاد  هیچ 
مشی اعالمی خود را در فعالیت های هسته ای 
تغییر نخواهد داد. واقعیت دوم هم این است 
که تهران برخالف غربی ها که ایستادن بر سر 
حرف و تعهد را مدت زمان زیادی است از یاد 
برده اتند، بر سر تعهد و حرف خود ایستاده و 
در پی ساخت سالح هسته ای نبوده و نخواهد 

بود.
رئیس  اسالمی«  »محمد  اعالم  براساس 
برای  جامعی  سند  اتمی  انرژی  سازمان 
در  بومی  ظرفیت  ایجاد  و  صنعت  پیشرفت 
سطح صنایع کشور تدوین شده است که بر 
می رود.  پیش  سازمان  برنامه های  آن  اساس 
جمهوری  که  است  آن  جمله  این  معنای 
اسالمی ایران، برنامه صلح آمیز هسته ای خود 

خواهد  پیش  داخلی  نیازهای  تامین  برای  را 
سازمان  رئیس  گفته  به  که  برنامه ای  برد. 
مصوب  راهبردی  قاتون  متاثراز  اتمی،  انرژی 
گرفته  قرار  ملی  منافع  درچارچوب  مجلس، 
غنی سازی کشور  در حال حاضر ظرفیت  و 
از دو برابر کل تاریخ این صنعت  را به بیش 

رسانده است.
افزایش تحریم ها و کارزار فشار ترکیبی علیه 
ایران، گره زدن پرونده ای فنی و حقوقی در 
داخل  رویدادهای  به  هسته ای  پرونده  ابعاد 
کشور و اغتشاشات، تمرکز بر خیال پردازی ها 
اسالمی  جمهوری  علیه  صهیونیستی  رژیم 
دارد  تهران  است  نگرانی هایی  نمونه  از  ایران 
تا زمانی که این نگرانی ها  و به نظر می رسد 
مذاکرات  آینده  به  نمی توان  نشود،  رفع 
رفع  صورت  در  داشت.  امید  توافقات  و 
به  توجه  با  و  غرب  سوی  از  نگرانی ها  این 
با  همکاری  در  اسالمی  جمهوری  حسن نیت 
آژانس، می توان گمانه هایی را درباره آغاز دور 
جدید مذاکرات لغو تحریم ها، مطرح کرد. اگر 
طبق گفته سخنگوی آژانس بین المللی انرژی 
اتمی، هدف این سفر رفع ابهامات واقعی و نه 
پیگیری ادعاها باشد، ایران هم از آن استقبال 
خواهد کرد اما تداوم اقدامات و اتهام زنی راه 

به جایی نخواهد برد.

سیاست  و  ملی  امنیت  کمیسیون  اول  دبیر 
خارجی مجلس شورای اسالمی با بیان اینکه 
و  ساختاری  گسترده  اصالحات  به  کشور 
عملکردی در حوزه اقتصادی نیاز دارد، گفت: 
اقتصادمان در تراز انقالب مان توسعه نیافته و 
بر همین اساس نیز دستاویز دشمن در جنگ 
رسانه ای علیه ما وضعیت معیشتی ملت است.

 »علی علیزاده« روز یکشنبه در شورای اداری 
شهرستان مراغه افزود: اخیرا دولت سیزدهم 
جراحی اقتصادی با هدف اصالح را کلید زد 
اما همزمان با آن جنگ رسانه ای دشمنان و 
برخی آشوب های داخلی که بیشتر در فضای 

رسانه نمود داشت، آغاز شد.
قدرت  با  دشمنان  اینکه  بر  تاکید  با  وی 
هنری  چهره های  از  برخی  باال  رسانه ای 
با  را  آنان  و  کرده  توهم  دچار  را  ورزشی  و 
تعداد  کرد:  بیان  کردند،  همراه  خودشان 
معترضان کل کشور در سه ماه اخیر تنها در 
در  و  رسید  نفر  هزار   65 تا   60 به  روز  یک 
بقیه روزها مجموع آنان در شهرهای مختلف 

حدود ۳0 هزار نفر بود اما وقایع آنچنان در 
فضای رسانه ای بزرگنمایی شد که برخی ها را 

دچار توهم کرد.
وی به تفاوت فاحش فضای رسانه ای با فضای 
تاثیرگذاری  و  گذشته  سه ماه  طی  واقعی 
کرد:  بیان  و  اشاره  رسانه  فضای  بر  دشمنان 
بر  دشمنان  از سوی  عمومی  افکار  مهندسی 
وضعیت معیشتی مردم تکیه دارد و به حدی 
موثر است که حتی پیشرفت های کشورهای 
افکار  در  هم  علمی  و  نظامی  حوزه های  در 

عمومی نادیده گرفته می شود.
وی ادامه داد: امروز غربی ها به صورت رسمی 
نگذاشت  ایران  که  می کنند  ما شکایت  علیه 

ارتش  دومین  عنوان  به  روسیه  ارتش  وگرنه 
خورده  شکست  اوکراین  در  دنیا  قدرتمند 
بود؛ حتی در سوریه، عراق و یمن هم شاهد 
بسیاری  و  هستیم  کشورمان  نقش آفرینی 
رسانه های  در  سادگی  به  موفقیت ها  این  از 

دشمنان وارونه جلوه داده می شود.
در مجلس  و عجب شیر  مراغه  مردم  نماینده 
علمی  پیشرفت های  به  اسالمی  شورای 
و  پزشکی  رشته های  در  ویژه  به  کشورمان 
زمانی نسل های  بیان کرد:  و  اشاره  هسته ای 
کپی برداری  را  سانتریفیوژها  دوم  و  اول 
تولید می کنیم  را  امروز نسل 6  و  می کردیم 
که در سطح دنیا منحصربفرد است و اینبارها 

فناوری  این  به  دست یافتن  دنبال  به  آنان 
هستند.

»علیزاده« با طرح این سئوال که »مگر ایران 
کرونا  واکسن  تولید  در  پیشتاز  کشور  جزو 
حوزه های  در  امروزه  کرد:  اضافه  نبود؟«، 
مختلف شاهد موفقیت های مهمی هستیم اما 
در حوزه معیشت و اقتصاد نقص هایی داریم 
که دشمنان با دستاویز قرار دادن آن می توانند 
با رسانه های قدرتمندی که  را  افکار عمومی 

در اختیار دارند، مهندسی کنند.

مردم ولی نعمت مسئوالن اجرایی 
هستند

دبیر کمیسیون امنیت ملی و سیاست خارجی 
مجلس شورای اسالمی با تاکید بر اینکه مردم 
بیان  هستند،  اجرایی  مسئوالن  ولی نعمت 
کرد: حتی اگر هم کار ارباب رجوع به نتیجه 
نرسد، باید حرمت وی در دستگاه های اجرایی 
بازخورد  زمینه  این  در  غفلت  و  شود  حفظ 

بسیار بدی در جامعه دارد.

گفت:  اسالمی  شورای  مجلس  رئیس 
با  و  می خواهند  را  خود  منافع  آمریکایی ها 
اهرم  از  بایستد  آن ها  مقابل  که  کشوری  هر 
تحریم استفاده و همیشه تالش می کنند تا در 

امور داخلی کشورهای انقالبی دخالت کنند.
محمدباقر قالیباف در دیدار عصر روز یکشنبه 
با  نیکاراگوئه  خارجه  وزیر  مونکادا  دنیس 
در  کشورمان  از  نیکاراگوئه  مواضع  از  تشکر 
مقدمات  باید  کرد:  تاکید  بین المللی  سطح 
حوزه های  در  کشور  دو  بیشتر  همکاری های 
اقتصادی، کشاورزی، انرژی و فناوری را فراهم 

کنیم.
بیان  با  اسالمی  شورای  مجلس  رئیس 
تبادالت  خصوصاً  کشورها  بین  ارتباط  اینکه 
برای منافع دو کشور و ملت دارای  دوجانبه 
برای  موضوع  این  کرد:  اضافه  است  اهمیت 
دو  هر  زیرا  است  ویژه تر  نیکاراگوئه  و  ایران 

در  و  هستیم  آمریکا  ضد  و  امپریالیسم  ضد 
حال حاضر هر دو کشور مورد تحریم ظالمانه 
آمریکا قرار دارند و این موضوع زمینه مشترک 
برای همکاری هایی است که منافع ملی هر دو 

کشور را تأمین کند.
را  خود  منافع  آمریکایی ها  افزود:  قالیباف 
مقابل  در  که  کشوری  هر  با  و  می خواهند 
آن ها بایستد از اهرم تحریم استفاده و همیشه 
امور داخلی کشورهای  تا در  تالش می کنند 

انقالبی دخالت کنند.
انقالب  وی تصریح کرد: در روزهای پیروزی 
در  انقالب  پیروزی  روزهای  با  که  اسالمی 
آقای  شخصیت  با  بود  همزمان  نیکاراگوئه 
اورتگا آشنا شدم، آن روزها برای ما حساس 
بود و نیروهای انقالبی همه کشورهایی که در 
به  و  می کردیم  رصد  را  بودند  آمریکا  مقابل 
از  فراتر  ما  ارتباط  امروز  که  است  دلیل  این 

یک ارتباط سیاسی، تجاری و اقتصادی و یک 
ارتباط اندیشه ای برای مقابله با ظلم است.

وزیر  با  نشستی  در  افزود:  مقننه  قوه  رئیس 
رئیس کمیسیون  اسالمی که  نیرو جمهوری 
و  ایران  کشورهای  اقتصادی  مشترک 
نیکاراگوئه است تأکید کردم تا در اسرع وقت 
اینکه  ضمن  شود،  تشکیل  کمیسیون  این 
عنوان  به  نیز  آبادی  جهان  رحیمی  جلیل 
به  کشور  دو  پارلمانی  دوستی  گروه  رئیس 
دنبال ارتباط و همراهی بیشتر در این زمینه 

است.
نیکاراگوئه  و  ایران  ارتباط  افزود:  قالیباف 
ارتباطی پایدار و مستحکم است و در شرایط 
و  انرژی  اقتصادی،  باید همکاری های  تحریم 
کشاورزی که از ظرفیت های خوب دو کشور 

است توسعه پیدا کند.
دنیس مونکادا وزیر خارجه کشور نیکاراگوئه 
نیز در این نشست ضمن تقدیم سالم مقامات 
کشورش به رئیس مجلس شورای اسالمی و 
قالیباف  از  نیکاراگوئه  مجلس  رئیس  دعوت 
برای حضور در این کشور، گفت: حضور من 
در ایران به معنای ادامه تالش ها برای تقویت 
روابط دو کشور و تداوم حمایت های متقابلی 
در  المللی  بین  مجامع  در  تاکنون  که  است 

مقابل دشمنان مشترک وجود داشته است.
و  متقابل  حمایت های  اینکه  به  اشاره  با  وی 
عزتمندانه  مواضع  جهت  در  که  همبستگی 
برای دفاع از زندگی و ایده آل های ملت های 
داد:  ادامه  است،  اهمیت  دارای  داریم  خود 
در  را  کشورم  موضع  دارم  قصد  مجددا 
کنم،  ابراز  ایران  ملت  و  دولت  با  همبستگی 
این همبستگی و همکاری متقابل از گذشته 
دور در سال های ۱960 و ۱970 وجود داشت 
و  ایران  انقالب  پیروزی  به  نهایت  در  که 

نیکاراگوئه منجر شد.
مشترک  کمیسیون  کرد:  تأکید  مونکادا 
اقتصادی دو کشور اهمیت بسیار زیادی دارد 
تشکیل  برای  شرایط  کردن  مهیا  حال  در  و 
این کمیسیون هستیم زیرا جهش در روابط 

را به همراه خواهد داشت.
وزیر خارجه نیکاراگوئه تصریح کرد: چارچوب 
همکاری مفهومی و حقوقی گسترده و متنوعی 
 ۱4 گذشته  سال  در  و  داریم  کشور  دو  بین 
توافقنامه مشترک امضا شده است و به دنبال 
آن هستیم که این توافقنامه ها اجرایی شود و 
اهدای  کشور  دو  بین  های  همکاری  از  یکی 

واکسن کوو ایران به نیکاراگوئه بود.

دبیر کمیسیون امنیت ملی:
دستاویز دشمن در جنگ رسانه ای 

وضعیت معیشتی مردم است 

رئیس مجلس شورای اسالمی:

آمریکا با هر کشوری که مقابلش بایستد 
از اهرم تحریم استفاده می کند


