
اين ب�ار ه�م بس�يج ب�ه مي�دان آم�ده و در 
قال�ب برگ�زاري رزماي�ش سراس�ري اقت�دار 
عاشورايي بسيج، س�پاهيان محمدرسول اهلل2 
حماس�ه آفريني در حوزه فعاليت هاي جهادي 
فرهنگي و اقتص�ادي را رقم زده اس�ت. در اين 
رزمايش 7هزار و 14گروه جهادي به اس�تعداد 
150هزار نفر ش�ركت مي كنند و ويزيت رايگان 
بيماران و س�اماندهي چالش هاي اس�تان ها به 
هم�ت گروه هاي جه�ادي از جمل�ه برنامه هاي 
رزمايش سپاهيان محمد رسول اهلل2 است. روز 
گذش�ته رزمايش س�پاهيان محمد رسول اهلل2 
در اس�تان مركزي و اس�تان البرز برگزار ش�د. 
جنگ اقتصادي، مقاومت اقتصادي مي طلبد؛  سردار 
غيب پرور رئيس سازمان بسيج مستضعفين با اشاره 
به فعاليت بسيج در جنگ اقتصادي اظهار كرد: در 
جنگ اقتصادي از حدود چهار هفته قبل دوستان 
ما درخصوص مقابله با محتكران به ميدان آمدند. 
من هم از بسيجيان درخواس��ت كردم و در سراسر 
كشور لبيك گفتند. 1171 ميليارد تومان كاالهاي 
احتكارشده توسط بسيج كش��ف شد. اين اجناس 
شامل 14قلم است كه بيش��ترين آنها آهن آالت و 
فلزات مي باشد. بعد از آن بيشترين كشف مربوط به 
موادخوراكي، بهداشتي و لوازم خانگي از جمله اين 
كشفيات است. رئيس سازمان بسيج مستضعفين 
با بيان اينكه اين كاالها بايد با تدبير مس��ئوالن به 
بازار بيايد و به دست مردم برسد، افزود: ما نه ادعاي 
حل همه مش��كالت اقتصادي را داريم و نه ادعاي 
تصدي گري داري��م، بلكه مي خواهي��م بگوييم با 

روش هاي جهادي مي توان كارها را انجام داد. 
  دنياي پر از ظرفيت

رئيس س��ازمان بسيج مس��تضعفين با بيان اينكه 
گروه هاي جهادي يكي از بركات انقالب است، تأكيد 
مي كند: رزمايش بسيج تا 29 شهريورماه ادامه دارد. 
به جهت اطمينان از امنيت كشور، رزمايش همزمان 
1000گردان بيت المقدس آغاز شده است. مرحله 
دوم اين رزماي��ش در يكي  از روزه��اي هفته دفاع 
مقدس و با اجتماع 700هزار نفري بس��يجيان در 
مراكز استان ها اجراي مي شود. نقطه اوج اين مرحله 
اجتماع 100هزار نفري بسيجيان در تهران است. 
در اين اجتماع 100هزار نفر از بسيجيان سازماندهي 

شده شركت مي كنند. 

به گفته س��ردار غيب پرور، بس��يج يك دنياي پر از 
ظرفيت است؛ مهار ريزگردها، فعاليت در امدادرساني 
به زلزله كرمانشاه، كمك به كميته امداد در ساخت 
خانه براي محروم��ان و ايجاد راه هاي روس��تايي از 
جمله حوزه هايي است كه بسيج اقشار در آن فعاليت 
مي كند. عالوه بر اين سازمان بس��يج سازندگي در 

فعاليت هاي محروميت زدايي فعاليت دارد. 
  اعزام 170گروه جهادي اراكي 

روزگذشته مرحله نخست رزمايش سراسري اقتدار 
عاشورايي بسيج، س��پاهيان محمد رسول اهلل2 با 

هدف نمايش اقتدار بسيجيان و با رمز يا رسول اهلل در 
استان مركزي آغاز شد. 

فرمانده سپاه روح اهلل استان مركزي  سردار محسن 
كرمي در اي��ن رزمايش گف��ت: رزماي��ش اقتدار 
عاشورايي بس��يج، س��پاهيان محمدرسول اهلل2 با 
هدف به نمايش گذاش��تن اقتدار ايران اس��المي 
همزمان با سراسر كشور در شهرهاي مختلف استان 
مركزي برگزار مي ش��ود.  س��ردار محسن كريمي 
افزود: اين رزمايش در س��ه مرحله برگزار مي شود 
كه نخستين مرحله آن در استان مركزي 19گردان 

آمادگي خود را به نمايش مي گذارند. 
وي تصري��ح ك��رد: در مرحل��ه دوم كه ب��ا حضور 
گروه ه��اي جهادي برگ��زار مي ش��ود، 170گروه 
جهادي به منظور كمك به م��ردم مناطق محروم 
به اين مناطق اعزام مي شوند.  فرمانده سپاه روح اهلل 
استان مركزي، با بيان اينكه اين رزمايش به مدت 
20روز در استان به اجرا در مي آيد، بيان كرد: مرحله 
سوم رزمايش همزمان با هفته دفاع مقدس با تجمع 
۳0هزار نفري بس��يجيان در سطح استان مركزي 

برگزار مي شود. 
كريمي با بيان اينكه اين رزمايش بخش كوچكي از 
توان نيروهاي بسيجي را به نمايش مي گذارد، گفت: 
امروز به بركت خون شهدا و انقالب اسالمي، ايران 

در اوج اقتدار و عزت قرار دارد. 
فرمانده سپاه روح اهلل استان مركزي ادامه داد: ايران 
امروز در بس��ياري از عرصه هاي علمي، اقتصادي، 
فرهنگي و ورزشي در قله اقتدار و عزت قرار دارد و 
با همدلي و وحدت مردم روز به روز بر اقتدار و عزت 
ايران اسالمي افزوده مي شود.  در شهرستان اراك، 
اين رزمايش با حضور چهار گردان بيت المقدس و در 

محل ستاد سپاه روح اهلل استان برگزار شد. 
  حماسه افسران اقتصاد مقاومتی 

روزگذشته استان البرز هم ش��اهد نمايش اقتدار 
عاشورايي بسيج بود. س��ردار سيديوسف مواليي 
فرمانده سپاه استان البرز با اشاره به همه دشمني ها 
در 40سال اخير  عليه كش��ور  افزود: بغض و كينه 
امريكا نسبت به ايران ادامه دارد و منجر به تنگ شدن 
حلقه محاصره اقتصادي شد، ولي دشمن باز هم ناكام 
ماند. وي با تأكيد بر اينكه رزمايش ديگري در هفته 
دفاع مقدس به صورت كشوري برگزار خواهد شد، 
گفت: رزمايش امروز با هدف وحدت، ايستادگي و 
پيشرفت كه همواره سه عنصر اساسي در طول عمر 
40ساله انقالب اسالمي ايران بوده است، برگزار شد. 
وحدت و ايستادگي در مقابل دشمن امروز جايگاه 

ويژه اي دارد. 
فرمانده س��پاه اس��تان البرز تصريح كرد: رزمايش 
فعلي از روز 9 ش��هريورماه در قال��ب فعاليت هاي 
جهادي با رويكرد خدمت رس��اني آغاز شده است. 
افسران اقتصاد مقاومتي در قالب گروه هاي جهادي 
اعم از آموزشي، عمراني و پزشكي به مناطق اعزام 

مي شوند. 
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رزمايش  اجتماعي و نظامي  7هزار و 14گروه جهادي
سپاهيان محمدرسول اهلل2 تا 29شهريورماه اقتدار همه جانبه نيروهاي بسيجي را در سراسر كشور به نمايش مي گذارند

در اين ستون پيام ها،  متن ها، عكس نوشت ها و خبرهاي كوتاه 
منتشر ش�ده در فضاي مجازي را منتش�ر خواهيم كرد؛ بدون 
هيچ گونه توضيح و تفسير. بازنشر اين موارد هم به منزله تأييد 

يا رد محتواي هيچ كدام از آنها نيست. 

اميرعلي صفا با انتش�ار اين عكس توئيت زد: خبر واس��ه دو 
سال پيشه. كمبود پوش��ك در ونزوئال. فقط دو روز در هفته اونم با 
گواهي تولد مي شد پوشك گرفت. احتماالً االن دستتون رفت روي 
ريتوييت، اما وقتي بگم ربطي به تحريم نداره و نتيجه سياست هاي 
اش��تباه اقتصاديه دس��تتون ميره، روي كامنت دفاع از ژنرال هاي 

دولت روحاني. 

 حميد انوري با انتشار اين عكس توئيت زد: اينجانب در زمان 
ثبت نام، شهريه 2700دالري را با قيمت ۳800تومان پرداخت كردم 
و با افزايش سه برابري ارز قادر به پرداخت شهريه نمي باشم و با كمال 

تأسف و ناباوري از اين رشته انصراف مي دهم . 

 زهرا هاب توئيت زد: مهموني هاي ما هم داره شكل غربي ها مي شه 
كه اغلب ميزبان يه تم معرفي مي كنه و مهمانان بايد تو اون مايه ها 
بپوشن! اين ادا و اطوارها رو هم شاخ هاي اينستا بين طبقه متوسط 

ما مد كردن. 

 معين احمديان توئيت زد: تا دو ماه قبل داروي بيماراي تاالسمي 
رايگان بوده، حاال براي يك قلم دارو بايد 120 هزار تومن پول بدند. 
تأمين اجتماعي تو اين اوضاع كه ملت سرگرم دعواي پوشك اند، تو 

ديگه وقيح نشو. 

 حوا توئيت زد: به عنوان ولى آموزش��ى چند ت��ا كالس اولى، تو 
جلسه مدرس��ه ش��ركت كردم، مادرا اومده بودن و فقط يك پدر 
حضور داشت، مادرا سؤاالى مختلف مى پرس��يدن در مورد نحوه 
آموزش، رنگ فرم، ساعت تعطيلي، لوازم التحرير و اينها. نوبت پدره 
كه شد، پرسيد: گرمايش اينجا با چيه؟ قشنگ اون حامى بودن پدر 

رو حس كردم. 

عليرضا سزاوار

صورتحساب نجومي با مشاوره تلفني
نرخ درمان روانشناسي شناور است و هر مطب يا مؤسسه اي مبلغي را طلب 
مي كند. شهرت و سابقه روانشناس، شمال شهر يا پايين شهر بودن دفتر هم 

تأثير زيادي دارد. در اين بين روانشناسي تلفني واقعاً نوبر است. 
طبق تعرفه هاي رس��مي امسال  س��ازمان نظام روانشناس��ي، هزينه يك 
جلسه خدمات روانشناسي و مشاوره 45دقيقه اي بايد بين ٦8تا 1۳8 هزار 
تومان باشد. اين نرخ بسته به مدرك تحصيلي مشاور و محل ارائه مشاوره 

متغير است. 
 تعرفه هاي روانشناسي هرساله براساس پيشنهاد وزارت بهداشت و تصميم 
شوراي عالي بيمه تصويب و به آنها ابالغ مي شود. البته با وجود تعرفه قانوني، 
برخي روانشناسان زماني كمتر از زمان استاندارد براي مراجعان مي گذارند و 

نرخ مشاوره هم متفاوت است. 
گاهي در طي مراحل مشاوره آزمون هايي در راستاي خدمات تشخيصي 
از مراجعان گرفته مي شود كه به مبلغ حق مش��اوره اضافه مي كند. براي 
مثال آزمون هوش احتماالً حدود ۳00 ت��ا 500 هزار تومان آب مي خورد! 
در اين ميان روانشناس��ان تلفني هم بازار داغي دارن��د، به خصوص اينكه 
مراجعه كننده وقتش در ترافيك هدر نمي ش��ود و تصور مي كند كه مبلغ 
تعرفه اي را مي پردازد. اما آن طرف تلفن كيست؟ دانشجو، كارمندي ساده 

يا روانشناسي واقعي؟
براس��اس آمارها حداقل ٦0 درصد مردم به نوعي افسردگي خفيف مبتال 
هستند. همين مسئله بازار مشاوره هاي تلفني و اينترنتي را حسابي سكه 
كرده اس��ت. در اين ميان مش��اوره هاي تلفني عمدتاً با استفاده از شماره 

تلفن هاي هوشمند با پيش  شماره 909 به خدمات مشاوره مي پردازند. 
 بعد از مصوبه اي كه  سال 94 به تصويب س��ازمان تنظيم مقررات رسيد، 
سقف قيمت از تلفن هاي هوشمند برداشته شد و هر دقيقه مكالمه معموالً 
۳هزار تومان است. اگر مخابرات امكان برقراري تماس با اين سرويس را از 
كل كشور براي شما فراهم كرده باشد، سهم شما از اين مبلغ 70 درصد و 
سهم مخابرات ۳0 درصد مي شود كه مراجعه كننده از همه جا بي خبر بايد 
تقبل كند.  اگر يك ساعت با مشاوره هاي پاس��خگو در اين مراكز صحبت 
كنيد، بايد 180 هزار تومان همراه با قبض تلفن تان پول پرداخت كنيد، البته 
راه هاي ديگري هم براي كمتركردن هزينه تان هست و برخي مراكز مشاوره 
تلفني به مشتريان خود پيش��نهاد مي دهند به جاي اينكه هزينه مشاوره 
روي قبض تلفنشان سنگيني كند، به ازاي هر نيم ساعت مشاوره 50 هزار 
تومان به حساب واحدهاي مش��اوره واريز كنند تا مشاوره اي به صرفه تر را 

تجربه كنند. 
بسياري از مراجعه كنندگان از اينكه در مراجعه تلفني صحبت از درمان 
نمي شود، گاليه دارند؛ در واقع مشاوره تلفني صرفاً جهت اطالع رساني 
است و نمي تواند از نظر علمي جوابگوي درمان باشد. به همين دليل هم 
مراجعه كننده تلفني نس��بت به فرآيند درمان س��رد و بي تفاوت شده و 
ممكن است به پيشروي بيماري و وخيم ترشدن وخامت وضع روحي و 
رواني در فرد بينجامد و  س��ود نهايي هم به جيب مخابرات و روانشناس 

ناشناس مي رود. 

پشت پرده تبلیغات مسموم سفر زوار عراقى به ایران
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