
در حوزه هسته ای با بهانه های واهی 
علیه ما تحریم وضع کرده اند

 توطئه دشمنان برای
 انزوای ایران شکست خورد

صفحه )4(صفحه )4(

اتهامات  با  هسته ای  حوزه  در  گفت:  اتمی  انرژی  سازمان  رئیس 
ناروا و بهانه های واهی، تحریم های ظالمانه ای را علیه کشور وضع 
کرده اند و مستمر بر طبل تحریم ها هم می کوبند.  محمد اسالمی 
در جمع اساتید و کارکنان دانشگاه تحصیالت تکمیلی صنعتی و 
فناوری پیشرفته کرمان درباره اهمیت فناورهای پیشرفته و لزوم 

حرکت شتابان در مسیر علوم و فناوری نوین بیان کرد:...

رئیس جمهور هدف دشمن از طراحی توطئه جدید را بازداشتن 
کشور از پیشرفت دانست و اظهار داشت: دشمنان به قصد انزوای 

کشور وارد میدان شده اند اما در این توطئه هم شکست خوردند.
جلسه  چهارمین  در  یکشنبه  روز  رئیسی  ابراهیم  سید  آیت اهلل   
به  توجه  شهادت،  و  ایثار  فرهنگ  توسعه  و  ترویج  شورای عالی 

فرهنگ ایثار و شهادت و تفکر بسیجی را نیاز ضروری ...
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۲۷ هزار خانه روستایی 
در استان نیاز به مقاوم سازی دارد

»سالمندی«، 
»افسردگی« و عمری 

که به »َسر« رسید؟

سرپرست آموزش عشایر استان اعالم کرد:

30 درصد مدارس عشایر 
استان در چادر دایر شدند

کهگیلویه  عشایری  مناطق  مدارس  از  درصد   ۳۰
در   ۱4۰۲-۱4۰۱ تحصیلی  سال  در  بویراحمد  و 
چادر دایر شدند.سرپرست آموزش و پرورش عشایر 
این خبرگفت: بیش  بیان  با  بویراحمد  کهگیلویه و 
سه  آموزش  کار  اداری  و  آموزشی  کادر    ۵۳۰ از 
هزارو ۷۱۱ دانش آموز عشایری را در سال تحصیلی 
۱4۰۱-۱4۰۲ برعهده دارند.علی رحیمی افزود: این 
تعداد دانش آموز در ۳۷۳  کالس درس در ۱۵۰ 
وی  شدند.  تحصیل  به  مشغول  عشایری  منطقه 
اظهار داشت:۳۰ درصد از مدارس مناطق عشایری 
این استان در سال تحصیلی ۱4۰۱-۱4۰۲ در چادر 

دایر شدند....

رئیس ستادکل نیروهای مسلح درس گرفتن 
از مقاطع حساس تاریخی کشور را از بهترین 
و  برشمرد  فعلی  مشکالت  حل  راهکارهای 
دفاع  پیروزی در  رمز  باید سعی کنیم  گفت: 
آن  دادن  مطابقت  با  و  کرده  پیدا  را  مقدس 
مقطع تاریخی با شرایط امروز، بستر برون رفت 

از مشکالت فعلی را ایجاد کنیم.
روز  باقری  محمد  پاسدار  سرلشکر  سردار 
دانشجویان  از  جمعی  با  دیدار  در  یکشنبه 
نقش  به  اشاره  با  دانشگاه های سراسر کشور، 
دانشجویان در حوزه های علمی  تعیین کننده 
و فناوری های نوین، اظهار داشت: بدون تردید 
محسوب  کشور  محرک  موتور  دانشجویان 

می شوند.
به  توجه  لزوم  بر  تأکید  با  باقری  سرلشکر 
انقالب  که  توطئه هایی  و  امنیتی  تهدیدات 
اسالمی با آن مواجه است، گفت: قشر دانشجو 
در  را  سنگینی  و  خطیر  رسالت  و  مسئولیت 
عهده  بر  رو  پیش  تهدیدات  با  مقابله  عرصه 
در  که  می رود  انتظار  دانشجویان  از  و  دارد 
با مسائل مختلف روحیه پرسش گری  ارتباط 
و مطالبه گری داشته باشند، نسبت به مسائل 
آگاه و توجیه باشند و مهمتر اینکه دیگران را 

نیز در مواجهه با مسائل توجیه کنند.
دانشجویی  تشکل های  کرد:  خاطرنشان  وی 
مهمترین  و  اصیل ترین  به عنوان  امروز 
تشکل ها محسوب می شوند و این مجموعه ها 
انقالب  اهداف  پیشبرد  در  را  مهمی  رسالت 
اسالمی، بخصوصص در تحقق گام دوم انقالب 
باقری در  اسالمی عهده دار هستند. سرلشکر 
توسعه  علم،  توسعه  مسیر  در  حرکت  ادامه 
دانش، فناوری و پژوهش را اصلی ترین وظیفه 
قشر دانشجو، عنوان کرد و افزود: جایگاه علم 
و فناوری در تولید قدرت و سربلندی کشور 
باید  ما  دانشجویان  امروز  و  است  مهم  بسیار 
پژوهشی  و  علمی  عرصه های  در  تالش  با 
جایگاه علمی کشور را متناسب با شأن و تراز 
یکی  امروز  بخشند.  ارتقاء  ایران،  بزرگ  ملت 
باید  کشور  علمی  جبهه  اهداف  مهم ترین  از 

دستیابی به این جایگاه رفیع باشد...

و  کهگیلویه  اسالمی  انقالب  مسکن  بنیاد  مدیرکل 
بویراحمد گفت: با وجود مقاوم سازی بیش از 4۳ هزار 
واحد مسکونی،  بیش از ۲۷ هزار خانه در روستاهای 
عمادی  اهلل  روح  دارد.  سازی  مقاوم  به  نیاز  استان 
تاکنون  4۳ هزار واحد مسکونی روستایی در  گفت: 
شهرستانها و مناطق مختلف این استان مقاوم سازی 
تسهیالت  پرداخت  با  داشت:  اظهار  وی  است.  شده 
مسکونی  واحد  هزار  ،چهار  تومانی  میلیون   ۲۰۰
روستایی فرسوده دیگر تا پایان امسال در استان مقاوم 
سازی می شود. عمادی تاکید کرد که هم اینک  بیش 

از ۲۷ هزار واحد مسکونی در روستاهای استان...

مدیر کل بنیاد مسکن  کهگیلویه و بویراحمد عنوان کرد؛
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رئیس بهزیستی شهرستان کهگیلویه:

کارفرمایان حامی 
مددجویان بهزیستی
 حمایت می شوند

 دانشجویان می توانند 
تسهیالت بیمه ای

 دریافت می کنند 

دانشجو 
نباید سیاست زده شود 
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در دوازده ماهه منتهی به شهریور 1401؛

بیشترین نرخ تورم 
برای استان 
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شناسه آگهی ؛  1386268  امور حقوقي و قراردادهاي شرکت بهره برداري نفت و گاز گچساران

فراخوان ارزیابي کیفي 
جهت برگزاري مناقصه عمومي یك مرحله اي 

شماره 01/ 03۷/ 445           

 شرکت بهره برداري نفت و گاز گچساران در نظر دارد 
فراخوان ارزیابی کیفی جهت برگزاری مناقصه عمومی مربوط به: تعمیر و مقاوم سازي 10 باب منازل کارمندي 
چوبي کوي مدرس و آزادي شماره مناقصه )01/ 037/ 445( را از طریق سامانه تدارکات الکترونیکی دولت 
برگزار نماید. کلیه مراحل برگزاری فراخوان ارزیابی از دریافت و تحویل اسناد استعالم ارزیابی کیفی تا ارسال 

دعوتنامه جهت سایر مراحل مناقصه، از طریق درگاه سامانه تدارکات الکترونیکی دولت )ستاد( به آدرس
 www.setadiran.ir انجام خواهد شد. الزم است مناقصه گران در صورت عدم عضویت قبلی، مراحل ثبت 
نام در سایت مذکور و دریافت گواهی امضای الکترونیکی را جهت شرکت در مناقصه محقق سازند. تاریخ انتشار 

فراخوان در سامانه تاریخ 06/ 07/ 1401 مي باشد. اطالعات و اسناد مناقصه عمومی پس از برگزاری فرآیند ارزیابی 
کیفی و ارسال دعوتنامه از طریق سامانه ستاد به مناقصه گران ارسال خواهد شد.

مناقصه گران متقاضي ملزم به ارائه مدارك زیر از طریق سامانه ستاد مي باشند:
۱( گواهي )معتبر( ازسوي سازمان برنامه وبودجه)حداقل رتبه ۵ ابنیه وساختمان (- وضعیت رتبه بندي ازسامانه ساجار 

استعالم مي گردد. 
۲( گواهي )معتبر( صالحیت ایمني پیمانکاران از اداره تعاون، کار و رفاه اجتماعي

۳( روزنامه رسمي آخرین تغییرات شرکت در خصوص ترکیب اعضاي هیات مدیره
4( تکمیل فرم ارزیابي کیفي مناقصه گران و الصاق مستندات مربوط به توان مالي ، سوابق کاري،ارزشیابي سوابق و...

    17/ 07/ 1401مهلت دریافت اسناد استعالم ارزیابي کیفي

      05/ 08/ 1401مهلت ارسال پاسخ استعالم ارزیابي کیفي

عمومي  -   یك مرحله اينوع مناقصه

متوسطمیزان اهمیت مناقصه

نداردمناقصه حد پذیرش باال

نداردمناقصه حد پذیرش پایین

10درصدضریب تاثیر

 55حداقل امتیاز ارزیابي کیفي جهت شرکت در مناقصه

893/ 391/ 878/ 37 ریال برآورد کارفرما

000/ 000/ 894/ 1 ریال بصورت ضمانتنامه بانكينوع و مبلغ تضمین شرکت در فرآیند ارجاع کار پیمانكاري

مدت اولیه پیمان 8 ماه  و تعدیل پذیر بوده   مدت قرارداد، تعدیل و پیش پرداخت
و بدون پیش پرداخت مي باشد

آدرس شرکت بهره برداري نفت و گاز گچساران اطالعات تماس دستگاه مناقصه گزار
ساختمان اداره مرکزي صندوق پستي:191 

 کد پستي : 7581873849 
تلفن :07431924720

مرکز تماس : 41934 - 021تلفن هاي سامانه ستاد
دفتر ثبت نام : 

88969737 و 85193768

شرکت ملی مناطق نفتخیز جنوب 
شرکت بهره برداری نفت و گاز گچساران

 ) سهامی خاص(

شرکت ملی مناطق نفتخیز جنوب 
شرکت بهره برداری نفت و گاز گچساران

 ) سهامی خاص(
   نوبت  اول

رییس مجلس شورای اسالمی گفت: امنیت، حداقل وظیفه 
ای است که یک نظام سیاسی باید برای مردم تامین کند و 
مسئوالن امنیتی کشور باید مقتدرانه با همه کسانی که مخّل 
هیچ  موضوع  این  در  و  کنند  برخورد  هستند  مردم  امنیت 

تسامحی نباید صورت گیرد.
محمدباقر قالیباف در آغاز جلسه علنی روز یکشنبه مجلس 
شورای اسالمی درباره حوادث اخیر در کشور اظهار داشت: 
در وقایع و اتفاقات تلخ اخیر اولین مساله، چرایی و چگونگی 

جان باختن خانم مهسا امینی است.
باره، همانطور  این  در  افزود:  اسالمی  رئیس مجلس شورای 
که قبال هم توسط مسئوالن هر سه قوه مطرح شد، موضوع 
باید با جدیت پیگیری و نتیجه به صورت رسمی اعالم شود 
و با هر قصور و تقصیر احتمالی به تناسب خطا و بدون هیچ 
اغماضی، برخورد شود. توطئه های دشمن باعث نمی شود ما 

وظایفمان را نسبت به شهروندانمان فراموش کنیم.
ماجرا،  این  در  بعدی  مسأله  اینکه  بیان  با  ادامه  در  وی 
ناکارآمدی دستگاه های فرهنگی و تربیتی است که وظیفه 
اصلی را در زمینه فرهنگ حجاب و عفاف داشته اند، عنوان 
خصوص  این  در  مجلس  تخصصی  های  کمیسیون  از  کرد: 
عنوان  به  ها  دستگاه  این  عملکرد  از  گزارشی  خواهم  می 
و  مجلس  صحن  به  را  آن  و  تهیه  اول،  ردیف  پاسخگویان 

مردم ارائه کند.
قالیباف با تاکید بر اینکه »مسئله اصلی مردم و جامعه هنوز 
برحقی وجود  کامال  باره گالیه های  این  در  و  است  اقتصاد 
را  باید کوشش خود  و  داریم  فاصله  آنها  با رفع  ما  دارد که 
صدچندان کنیم« اظهار داشت: از نکات دیگری که در این 
ماجرا برای همه روشن شد، این بود که دشمن به دنبال به 

دست آوردن فرصت هایی است که برای ضربه زدن به مردم 
و براندازی نظام جمهوری اسالمی موج سواری کند و امنیت 

مردم را به هم بزند.
وی اضافه کرد: بسیاری از کسانی که در ابتدا چه نسبت به 
جان باختن خانم امینی و چه نسبت به گشت امنیت اخالقی 
اغتشاشات  و مخالف  نداشتند  براندازانه  انتقاد کردند، هدف 
اما دیدیم، خارج نشینانی  بودند  امنیتی هم  اقدامات ضد  و 
با  ندارند،  عزیزمان  ایران  به  معنوی  و  مادی  تعلق  هیچ  که 
علیه  و  ریختند  تمساح  اشک  امینی  خانم  برای  خوشحالی 
و  تحریک  به  دست  نظام،  براندازی  هدف  با  مردم  امنیت 

عملیات برای آشوب و اغتشاش زدند.

قرار  مردم  مقابل  در  مردم  شود  باعث  که  اقدامی  هر 
بگیرند در جهت خواست دشمن است

رییس قوه مقننه تاکید کرد:  امنیت، حداقل وظیفه ای است 
که یک نظام سیاسی باید برای مردم تامین کند و مسئوالن 
امنیتی کشور باید مقتدرانه با همه کسانی که مخّل امنیت 
مردم هستند برخورد کنند و در این موضوع هیچ تسامحی 

نباید صورت گیرد.
رفتارهای  و  ها  خیابان  در  آشوب  ایجاد  داد:  ادامه  قالیباف 
ضد امنیتی که قانون را زیرپا می گذارد، باعث ضعیف شدن 
انسجام اجتماعی می شود، اقتصاد مردم به خطر می افتد و 

فشار و تحریم دشمن را بیشتر می کند.
برای  که  روزی  چند  همین  در  اینکه  بیان  با  ادامه  در  وی 
هایی  محدودیت  مجازی  فضای  در  امنیتی  مسائل  رعایت 
ایجاد شده است می بینیم که بسیاری از کسب و کارها لطمه 
خورده اند، اظهار داشت: عالوه بر آن دشمن خارجی هم با 
احساس ضعف در جامعه ایران، فشار اقتصادی را بیشتر می 
کند و دشمنی که آماده شده بود بخش زیادی از تحریم ها 
را بردارد، تحریک می شود که فشار را بر مردم ایران بیشتر 
کند ؛همانگونه که وقایع سال ۸۸، دشمنی که در حال توافق 

با ایران بود را به تحریم های گسترده علیه ایران سوق داد.
قالیباف افزود: در همین زمینه باید توجه کنیم که هر اقدامی 
با هر روشی و با هر انگیزه ای که باعث شود مردم در مقابل 
جهت  در  و  اجتماعی  انسجام  تضعیف  بگیرند،  قرار  مردم 

خواست دشمن است و باید از آن پرهیز شود.
رئیس مجلس شورای اسالمی در ادامه با اشاره به این مطلب 
به  را  مردم  امنیت  که  با کسانی  مقتدرانه  برخورد  البته  که 
خطر می اندازند به این معنی نیست که اشکاالت موجود را 
پیشین  نطق  در  که  همانطور  داشت:  اذعان  نکنیم،  برطرف 
باید  ما  کردم،  تاکید  هم  اغتشاشات  آغاز  از  پیش  یعنی 
به  را  اخالقی  امنیت  گشت  اجرای  های  شیوه  و  ساختارها 
گونه ای اصالح کنیم تا این قبیل اتفاقات دوباره تکرار نشود.

تصمیمات مدبرانه برای اصالح روند موجود در دستور 
کار قرار گیرد

را  این مسأله  اختیارات،  اینجانب در حدود  تأکید کرد:  وی 
پیگیری خواهم کرد و امیدوارم با هماهنگی دیگر مسئوالن 
موثری  و  بتوان در وقت مناسب، تصمیمات مدبرانه  مربوط 

برای اصالح روند موجود گرفت.
اصالح  برای  اعتراض  وجود  اینکه  بیان  با  قالیباف همچنین 
مردم  به  اسالمی  انقالب  که  است  دستاوردهایی  از  امور 
فضای  در  اخیر چه  وقت  همین چند  در  گفت:  است،  داده 
داشتیم  زیادی  اعتراضات  عمومی،  فضای  در  چه  و  مجازی 
که برخی از اعتراضات به حق، در فضای مجازی باعث اصالح 
اعتراضات معلمان  اعتراضاتی مثل  تصمیم ها شد همچنین 
این  در  که  است  مواردی  اجتماعی  تامین  بازنشستگان  و 
مدت وجود داشته است که پشتوانه تصمیمات مجلس شد 
از مطالبه آنان به نتیجه نیز رسید. نماینده  و بخش مهمی 
مردم تهران در مجلس ادامه داد: اما نکته مهم این بود که آن 
اعتراضات، اعتراض اصالح خواهانه بود نه اعتراض براندازانه و 
هدف واقعی همه این اعتراض ها اصالح امور یا مطالبه هدف 
رهبر  پیش،  اینکه چندی  بیان  با  ادامه  در  بود. وی  خاصی 
جامعه  اعتراض  از  خود  رسمی  سخنرانی  در  انقالب  معظم 
کارگری تشکر کردند و آن را به حق دانستند و تاکید کردند 
معلوم  دشمن  با  را  شان  مرز  خود  اعتراض  در  کارگران  که 
اعتراض  که  از همه کسانی  اینجا من  داشت:  اظهار  کردند، 
به  اعتراضشان  ندهند  اجازه  که  کنم   می  درخواست  دارند 
جای اصالح خواهی، رنگ و بوی ضد امنیتی و براندازی پیدا 

کند تا پیگیری اصالح مورد مطالبه آنها به حاشیه نرود.
تجزیه  های  گروه  اینکه  از  تأسف  ابراز  با  همچنین  قالیباف 
طلب نیز از فضاهای ایجاد شده سوءاستفاده کردند و با حمله 
شهر  امنیت  انتظامی،  و  عمومی  مراکز  و  بازار  به  مسلحانه 
زاهدان را مورد هجمه قرار دادند، یادآور شد: ضروری است از 
مردم شریف و نجیب سیستان و بلوچستان که با هوشمندی 
کامل، دست رد به سینه اشرار و گروه های تروریستی زدند 
و زمینه آرامش منطقه را فراهم کردند، کمال تشکر را داشته 
باشم. رئیس مجلس شورای اسالمی شهادت شهیدان امنیت 
را تبریک و تسلیت گفت و از ماموران امنیتی و انتظامی که 

برای برقراری امنیت مردم تالش می کنند، تشکر کرد.
از جوانان  تعدادی  باختن  از جان  تاثر  ابراز  با  وی همچنین 
و  خواند  عزیز  ایران  فرزندان  از  فرزندی  را  آنان  کشور،  این 
ابراز امیدواری کرد که با مسئولیت شناسی گروه های مرجع، 
و  اعتراض اصالح خواهانه  انتخاب  هوشمندی معترضین در 
انتظامی شاهد ادامه چنین وقایع  تدبیر مسئوالن امنیتی و 

تاسف باری نباشیم.

رئیس مجلس شورای اسالمی :

مسووالن با مخالن امنیت مقتدرانه برخورد کنند
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۲۷ هزار خانه روستایی 
در استان نیاز به مقاوم سازی دارد

مدیرکل بنیاد مسکن انقالب اسالمی کهگیلویه و بویراحمد 
گفت: با وجود مقاوم سازی بیش از 4۳ هزار واحد مسکونی،  
مقاوم  به  نیاز  استان  روستاهای  در  خانه  هزار   ۲۷ از  بیش 
سازی دارد. روح اهلل عمادی گفت: تاکنون  4۳ هزار واحد 
این  مختلف  مناطق  و  شهرستانها  در  روستایی  مسکونی 
استان مقاوم سازی شده است. وی اظهار داشت: با پرداخت 
مسکونی  واحد  هزار  ،چهار  تومانی  میلیون   ۲۰۰ تسهیالت 
روستایی فرسوده دیگر تا پایان امسال در استان مقاوم سازی 
می شود. عمادی تاکید کرد که هم اینک  بیش از ۲۷ هزار 
واحد مسکونی در روستاهای استان نیاز به مقاوم سازی دارد.

مدیرکل بنیاد مسکن انقالب اسالمی استان گفت: متقاضیان 
برای تشکیل پرونده و دریافت تسهیالت مقاوم سازی مسکن 
بنیاد مسکن شهرستان های محل  روستایی به دهیاری ها و 
اقامت خود مراجعه کنند. وی تصریح کرد: روند بازسازی و 
۲۵هزار  زیر  شهرهای  و  روستایی  فرسوده  مسکن  نوسازی 

نفر جمعیت در کهگیلویه و بویراحمد از سال ۸4 آغاز شد.
عمادی گفت: بنیاد مسکن تالش کرده است پس از نوسازی 
با کمک مردم نسبت به بیمه  واحدهای مسکونی روستایی 
واحد  ۲۰هزار  تاکنون  که  کند  اقدام  مسکونی  واحدهای 
مسکونی در شهرهای زیر ۲۵هزار نفر جمعیت و پنج هزار 
از شرکت  است. وی  بیمه شده  واحد مسکونی در روستاها 
واحدهای  غرامت  پرداخت  برای  خواست  گر  بیمه  های 
براساس  باشند.  داشته  مردم  با  بیشتری  همکاری  مسکونی 
آمار سازمان مدیریت و برنامه ریزی کهگیلویه و بویراحمد از 
جمعیت روستایی این استان طی 4۰ سال گذشته با کاهش 
دهد  می  نشان  آمار  این  است.  بوده  رو  به  رو  درصدی   4۳
در 4۰ سال قبل ۸۷.۳۰ درصد جمعیت استان در روستاها 
زندگی می کردند اما با مهاجرت به شهرها جمعیت روستایی 

استان در سال ۹۵، به 44.۳۰ درصد رسیده است.

۲۸۸ هزار تن محصوالت جالیزی 
در استان تولید شد

رئیس سازمان جهاد کشاورزی کهگیلویه و بویر احمد گفت: 
امسال ۲۲۸ هزار و ۶۰۰ تن صیفی جات و محصوالت جالیزی 

بهاره و تابستانه در مزارع این استان تولید و برداشت شد.
سید علی معتمدی پور این میزان محصوالت برداشت شده 
را  شامل خیار، پیاز ، سیب زمینی ، گوجه، هندوانه و طالبی 
عنوان کرد و اظهار داشت : بیش از چهار هزار و ۱۵۰ هکتاراز 
مزارع مناطق مختلف استان در سال زراعی ۱4۰۱-۱4۰۰ 
زیر کشت بهاره  و تابستانه رفت. معتمدی پور اضافه کرد: 
در  مستقیم  بصورت  بردار  بهره  ۵۰۰نفر  و  یکهزار  از  بیش 
کشت و کار صیفی جات و محصوالت جالیزی  این استان 
اشتغال داشتند. رئیس سازمان جهاد کشاورزی کهگیلویه و 
این  مزارع  از  و ۶۶۰هکتار  یکهزار  اینکه  بیان  با  احمد  بویر 
از ۹۹  امسال زیر کشت هندوانه رفت،  گفت: بیش  استان 
هزار و ۶۰۰ تن محصول هندوانه از این مزارع  برداشت شد. 
معتمدی پور میزان متوسط برداشت هندوانه در هر هکتار را 
۶۰ تن اعالم کرد و افزود: 4۹ هزارو 4۰۰ تن گوجه فرنگی 
، ۱۲ هزار تن سیب زمینی، ۲۷ هزار تن پیاز و ۱4 هزارو 
۳۵۰ تن خربزه  در این استان امسال برداشت شد. وی ابراز 
کرد: در مدت یاد شده  یکهزارو ۳۰۰ هکتار از زمین های 
استان زیر کشت گوجه فرنگی رفت که متوسط  کشاورزی 
برداشت در هر هکتار ۳۰ تن بوده است. معتمدی پور سطح 
هکتار   ۷۵۰ را  تابستانه  و  بهاره  کشت  در  خیار  کشت  زیر 
اعالم کرد و گفت: ۲۶ هزارو ۲۵۰ تن خیار امسال در این 
سطح  کرد:  بیان  وی  شد.  تولید  کشاورزان  سوی  از  استان 
زیر کشت پیاز در کشت بهاره و تابستانه امسال  ۶۰ هکتار، 
است.  بوده  هکتار   ۳۰ زمینی  سیب  و  هکتار   ۳۵۰ خربزه 
رئیس سازمان جهاد کشاورزی کهگیلویه و بویر احمد افزود: 
برای کشت پاییزه گندم بیش از ۹ هزار تن بذر  فرآوری شده 

در استان تهیه شده است.
مدیر زراعت جهادکشاورزی استان خبر داد

برداشت بیش 40 هزار تن جو 
در کهگیلویه و بویراحمد

مدیر زراعت جهادکشاورزی استان کهگیلویه و بویراحمد از 
برداشت بیش از 4۰ هزار تن جو در سطح این استان خبرداد.

عیسی راستیان گفت: امسال در استان کهگیلویه و بویراحمد 
۲۹ هزار و ۶۰۰ هکتار از اراضی کشاورزی استان زیر کشت 
جو قرار گرفت. وی اظهار کرد: در مجموع از مزارع جو استان 
بویراحمد میزان 4۰ هزار و ۲۰۰ تن محصول  و  کهگیلویه 
استان  جهادکشاورزی  زارعت  مدیر  است.    شده  برداشت 
کهگیلویه و بویراحمد خاطرنشان کرد: دو هزار و ۶۰۰ هکتار 
جو آبی و ۲۷ هزار هکتار جو دیم کشت که با توجه به شرایط 
خشکسالی و باال بودن قیمت بازار از قیمت خرید تضمینی 

تنها ۱۰۰تن بذر جو در استان خریداری شده است.
در  تن  سه  آبی  جو  عملکرد  متوسط  کرد:  تصریح  راستیان 

هکتار و جو دیم یک تن و ۲۰۰ کیلوگرم در هکتار است.
و  کهگیلویه  استان  در  جو  کشت  بیشترین  کرد:  بیان  وی 
و  کهگیلویه  شهرستان های  به  مربوط  ترتیب  به  بویراحمد 

گچساران است.

معاون اجرایی رئیس جمهور به یاسوج 
سفر می کند

 دبیر شورای اطالع رسانی کهگیلویه و بویراحمد گفت: سید 
صولت مرتضوی معاون اجرایی رئیس جمهور و سرپرست نهاد 
ریاست جمهوری روز )دوشنبه ( به یاسوج، مرکز این استان 

سفر می کند.
 سید افضل حسینی روز یکشنبه با اعالم این مطلب به رسانه 
ها افزود: معاون اجرایی رئیس جمهور به منظور بازدید از چند 
طرح عمرانی و اقتصادی وارد استان می شود و مورد استقبال 
قرار  استان  مسئوالن  برخی  و  استاندار  احمدزاده  علی  سید 

می گیرد.
مشاور و مدیرکل حوزه استاندار بازدید از برخی طرح های در 
دست اجرا در مناطق مختلف استان و پیگیری مصوبات سفر 
رئیس جمهور و شرکت در نشست شورای اداری را از برنامه 

های پیش بینی شده سفر یک روزه مرتضوی اعالم کرد.

یك نفر بر اثر ابتال به کرونا 
در کهگیلویه و بویراحمد فوت کرد

نفر  یک  فوت  با  گفت:  یاسوج  پزشکی  علوم  دانشگاه  رئیس 
این  قربانیان  شمار   ، گذشته  ساعت   ۲4 در  کرونایی  بیمار 

بیماری در استان به هزار و ۱۵۶نفر رسید.
 محمد غالم نژاد روز یکشنبه تصریح کرد: هم اکنون۵۰ بیمار 
نفر مبتالی  بیمارستان های استان بستری هستند که ۸  در 
قطعی و ۲ نفر از این بیماران در بخش مراقبت های ویژه تحت 

درمان هستند.
وی پیش بینی کرد که در روزهای آینده آمار بیماران بدحال 
و مرگ های ناشی از کرونا در کهگیلویه و بویراحمد افزایش 

یابد.
می شود  توصیه  افزود:  یاسوج  پزشکی  علوم  دانشگاه  رئیس 
به  کرونا  بیماری  عالئم  گونه  هر  داشتن  صورت  در  افراد 
پزشک مراجعه و مراقبت های الزم برای پیشگیری از انتقال 
این بیماری به دیگر اعضای خانواده و دیگران را انجام دهند.

به کرونا  ابتال  از  پیشگیری  برای  راهکار  نژاد مهمترین  غالم 
عادی  از  خودداری  و  بهداشتی  العمل های  دستور  رعایت  را 

انگاری این بیماری دانست.
وی اضافه کرد: مردم استان برای پیشگیری از ابتال و کاهش 
مرگ و میر ناشی از بیماری کرونا و ایجاد ایمنی در برابر این 
بیماری خطرناک و همه گیر ،واکسیناسیون خود را تکمیل و 

ُدز یادآور را حتما تزریق کنند.

30 درصد مدارس عشایر استان
 در چادر دایر شدند

سال  در  استان  این  عشایری  مناطق  مدارس  از  درصد   ۳۰
تحصیلی ۱4۰۱-۱4۰۲ در چادر دایر شدند.

با  بویراحمد  سرپرست آموزش و پرورش عشایر کهگیلویه و 
اداری  و  آموزشی  کادر    ۵۳۰ از  بیش  خبرگفت:  این  بیان 
کار آموزش سه هزارو ۷۱۱ دانش آموز عشایری را در سال 

تحصیلی ۱4۰۱-۱4۰۲ برعهده دارند.
در ۳۷۳  کالس  آموز  دانش  تعداد  این  افزود:  علی رحیمی 

درس در ۱۵۰ منطقه عشایری مشغول به تحصیل شدند.
این  مناطق عشایری  از مدارس  اظهار داشت:۳۰ درصد  وی 

استان در سال تحصیلی ۱4۰۱-۱4۰۲ در چادر دایر شدند.
بویراحمد  و  کهگیلویه  عشایر  پرورش  و  آموزش  سرپرست 
عنوان کرد: در این مدارس چادری)سیار( بیش از ۱۸۶ دانش 

آموز ابتدایی مشغول به علم آموزی هستند.
وی بیان کرد: یکی از دالیل استفاده از  مدرسه چادری در 

استان  کوچنده بودن عشایر می باشد.
رحیمی ابراز کرد:  هم اینک از مجموع ۲۱۰ مدرسه عشایری 
پایین  تراکم  به علت  استان ۱۰۸ مدرسه معادل ۵۱ درصد 
جمعیت به صورت کانکس و چادری)سیار( و مابقی ساختمان 

آموزشی دارند.
مناطق  ساختمانی  غیر  مدرسه   ۱۰۸ از  داشت:   اظهار  وی 
و 44 مدرسه در کانکس  نیز ۶4 مدرسه در چادر  عشایری 
های که اکثرا  اهدایی از سوی خیرین  هستند دایر می باشد.

بویراحمد  و  کهگیلویه  عشایر  پرورش  و  آموزش  سرپرست 
این  کانکسی  مدارس  در  آموز  دانش  از  ۲۷۶   بیش  گفت: 
استان در سال تحصیلی جدید به علم آموزشی مشغول شدند.

رحیمی ادامه داد: این دانش آموزان به صورت ثابت، نیمه ثابت 
ابتدایی  مقطع  در  تحصیلی  آموزش های  پوشش  زیر  و سیار 
گچساران،  عشایری  مناطق  اند.  گرفته  قرار  کل  اداره  این 
زیالیی، پشت کوه جلیل و عشایر استان های بوشهر، فارس، 
چهارمحال و بختیاری و اصفهان زیر پوشش مدارس عشایری 

استان کهگیلویه و بویراحمد قرار دارند.
بویراحمد  و  کهگیلویه  آموزان  دانش  جمعیت  درصد  چهار 
یعنی سه هزار و ۷۱۱ دانش آموز را، دانش آموزان عشایری 

تشکیل می دهند.

کارفرمایان حامی مددجویان بهزیستی
 حمایت می شوند

کارفرمایان  گفت:  کهگیلویه  شهرستان  بهزیستی  رئیس 
اشتغال زا و حامی مددجویان بهزیستی حمایت می شوند.

کارواش  از  بازدید  حاشیه  در  زاده  شکرایی  اصغر  علی  سید 
از  کاملی  نمونه  مجموعه  این  افزود:  دهدشت،  ناشنوایان 

توانایی ناشنوایان در ایجاد درآمد پایدار است.
وی تصریح کرد: اگر این مجموعه به همین صورت تعدادی از 
ناشنوایان را در مجموعه خود حفظ کند تسهیالت کم سود 

به آنان تخصیص داده می شود.
شکرایی زاده گفت: این مرکز هم اکنون برای ده نیروی ناشنوا 

اشتغال ایجاد کرده است.
شکرایی زاده بنا به درخواست ناشنوایان برای گسترش کارگاه 
کارواش، خاطر نشان کرد: در صورتی که از مددجویان حوزه 
اختالالت شنوایی برای کار در این کارگاه معرفی شود از آنها 
تحت عنوان کارگاه های کار آفرینی و کارفرمایی با بکار گیری 
چند نفر از این مددجویان با واریز بیمه دعوت و مورد حمایت 
قرار می گیرند. وی همچنین با اشاره به استفاده از 4 درصد 
سهم کارفرمایی گفت: در صورت معرفی افراد مدد جو و تحت 
نظر بهزیستی برای گسترش کارگاه، بالغ بر ۸ میلیارد ریال 

تسهیالت تخصیص داده می شود.

نرخ تورم دوازده ماهه منتهی به شهریور 
ماه ۱4۰۱ ، برای خانوارهای کشور به عدد 
تورم  نرخ  بیشترین  رسید.  درصد   4۲,۱

کهگیلویه  استان  به  مربوط  ماهه  دوازده 
و بویراحمد )4۷.۹ درصد( و کمترین آن 
مربوط به استان  خوزستان )۳۷.۹ درصد( 

استان  نیز  دیگر  های  شاخص  در  است. 
کهگیلویه و بویراحمد رتبه دوم را به خود 

اختصاص داده است.
 ۱4۰۱ ماه  شهریور  در  کبنا،  گزارش  به 
برای  ، شاخص کل قیمت مصرف کننده 
عدد  به   )۱۳۹۵=۱۰۰( کشور  خانوارهای 
۵۲۵,4 رسید که نسبت به ماه قبل ۲.۲ 
ماه  این  در  می دهد.  نشان  افزایش  درصد 
خانوارهای  ماهانه  تورم  نرخ  بیشترین 
 ۳.۳ با  لرستان  استان    به  مربوط  کشور 
درصد و کمترین نرخ تورم ماهانه مربوط 

به استان     مرکزی با ۰.۸ درصد است.
ماه  به  نسبت  کل  شاخص  تغییر  درصد 
نقطه(  به  نقطه  )تورم  قبل  سال  مشابه 
برای خانوارهای کشور 4۹,۷ درصد می-

نقطه  به  نقطه  تورم  نرخ  بیشترین   باشد. 
 ۵۷.۹( غربی  آذربایجان  استان   به  مربوط 
استان  به  مربوط  آن  کمترین  و  درصد( 

بوشهر )44.۶ درصد( است.

خانوارهای شهری
در شهریور ماه ۱4۰۱ ، عدد شاخص کل 
برای خانوارهای شهری )۱۰۰=۱۳۹۵( به 
۵۱۵,۷ رسید که نسبت به ماه قبل ۲.۲ 
این ماه  افزایش نشان می  دهد. در  درصد 
خانوارهای  ماهانه  تورم  نرخ  بیشترین 
 ۳.۲ با  لرستان   استان  به  مربوط  شهری 
درصد و کمترین نرخ تورم ماهانه مربوط 

به استان  مرکزی با ۰.۶ درصد است.
ماه  به  نسبت  کل  شاخص  تغییر  درصد 
نقطه(  به  نقطه  )تورم  قبل  سال  مشابه 
 4۸,4 کشور  شهری  خانوارهای  برای 
به  نقطه  تورم  نرخ  بیشترین  درصد است. 
نقطه خانوارهای شهری مربوط به استان 

اردبیل )۵۶.۵درصد( و کمترین آن مربوط 
به استان بوشهر )4۱.۳ درصد( است.

نرخ تورم دوازده ماهه منتهی به شهریور 
شهری  خانوارهای  برای   ،  ۱4۰۱ ماه 
بیشترین  رسید.  درصد   4۱,۵ عدد  به 
استان  به  مربوط  ماهه  دوازده  تورم  نرخ 
آن  کمترین  و   درصد(   4۶.۹( مازندران 
بلوچستان  و  سیستان  استان  به  مربوط 

)۳۶.۹ درصد( است.

خانوارهای روستایی
در شهریور ماه ۱4۰۱ ، عدد شاخص کل 
 )۱۳۹۵=۱۰۰( روستایی  خانوارهای  برای 
قبل  ماه  به  نسبت  که  رسید   ۵۷۹,۸ به  
این  در  است.  داشته  افزایش  درصد   ۲.۲
ماه بیشترین نرخ تورم ماهانه خانوارهای 
 4.۳ با  زنجان  استان   به  مربوط  روستایی 
درصد و کمترین نرخ تورم ماهانه مربوط 
به استان های کرمان و سمنان با ۱.۰ درصد 
می  باشد. در این ماه استان گیالن با تورم 

ماهانه ۰.۳- درصد مواجه بوده است.
ماه  به  نسبت  کل  شاخص  تغییر  درصد 
نقطه(  به  نقطه  )تورم  قبل  سال  مشابه 
درصد   ۵۶,۳ روستایی  خانوارهای  برای 
می  باشد. بیشترین نرخ تورم نقطه به نقطه 
مربوط به استان  هرمزگان )۶4.۹ درصد( 
و کمترین آن مربوط به استان یزد )4۷.۰ 

درصد( است.
 نرخ تورم دوازده ماهه منتهی به شهریور 
به  روستایی  خانوارهای  ،برای   ۱4۰۱ ماه 
نرخ  بیشترین  رسید.  4۵,۳درصد  عدد 
تورم دوازده ماهه مربوط به استان  قزوین 
به  مربوط  آن  کمترین  و  درصد(   ۵۰.۹(

استان   همدان )۳۸.۱درصد( است.

معاون اجرایی طرح سد و نیروگاه چم شیر 
ساخت  روند  اینکه  به  اشاره  با  گچساران 
این سد مطلوب است گفت: طرح ساخت 
این سد ۹۱ درصد پیشرفت فیزیکی دارد.

عملیات  اینکه  بیان  با  فاضل  محمدرضا 
پیشرفت  ۹۹درصد  طرح  این  حفاری 
فیزیکی دارد افزود: تاکنون چهار میلیون 
سد  در  حفاری  مکعب  متر  هزار  و۷۶۱ 
چم شیر انجام شده و ۶۶هزار و۵۹۰ متر 

مکعب دیگر نیاز است انجام شود. 
 وی بیان کرد:  سد و نیروگاه چم شیر در 
دی ماه امسال آبگیری و به بهره برداری 
سد  این  مخازن  آبگیری  و  رسید  خواهد 

بستگی به بارش نزوالت آسمانی دارد.
میلیون  یک  اجرای  داشت:  اظهار  فاضل 
ریزی،۲4  بتن  مربع  متر  هزار   ۶4۹ و 
و۷4  هزار  سه  دسترسی،  راه  کیلومتر 
هزار  ها،۵۰۳  تونل  و  ها  گالری  الینینگ 
۸۱4مترحفاری و تزریق، ۱4 هزار و۲۳۳ 
مهمترین  از  اداری   ساختمان  مربع  متر 
بخش های انجام گرفته در این سد است.

وی ادامه داد: برای تکمیل سازه های این 
بتن  مکعب  متر   ۱۵۸ و  هزار   ۱۵4 طرح 
ریزی،۲۷هزار و ۳۰۱متر حفاری و تزریق 
و همچنین ۳۷۲ متر الینینگ گالری ها و 

تونل ها باید انجام شود.

ابراز کرد: سد چم شیر دارای یک  فاضل 
میلیون و ۳۰۰هزار متر مکعب حجم بدنه، 
و   ارتفاع  متر   ۱۵۱ تاج،  طول  ۷۳۰متر 

۶۰4 تراز تاج سد است.
معاون اجرایی طرح سد و نیروگاه چم شیر 
نیروی   ۷۹۱ اکنون  هم  گفت:  گچساران 
این سد  نیمه ماهر در  و  متخصص، ماهر 
نیروها  این  از  تعدادی  که  دارند  فعالیت 

شهروندان کشور چین هستند.
و  داخلی  اقتصاد  چرخه  رونق  وی 
سد  ساخت  اهداف  از  یکی  را  خودکفایی 
چم شیر اعالم کرد و افزود: توسعه صنایع 
بستر  ایجاد  پایدار،  اشتغال  گردشگری، 
دیگر  از  نیز  آبزیان  صنایع  توسعه  برای 
مزایای مهم احداث این سد در گچساران 

است.
و  آشامیدنی  آب  تأمین  داد:  ادامه  فاضل 
صنعتی، بهره مند شدن ۱4۰ هزار هکتار از 
زمین های کشاورزی استان های کهگیلویه 
و بویراحمد، خوزستان و بوشهر، ذخیره و 

یک  میزان  به  زهره  رودخانه  آب  کنترل 
میلیارد و ۸۰۰ میلیون متر مکعب، تولید 
4۸۲ مگاوات برق آبی، کنترل سیالب های 
در  زایی  اشتغال  زهره،  رودخانه  مخرب 
ساخت های  زیر  و  طرح  اجرای  زمان 
از  ماهی  پرورش  و  گردشگری  صنعت 

مهمترین مزایای این سد است.
وی اظهار داشت: سد و نیروگاه چم شیر 
تاثیر مهمی در رونق کشاورزی و صنعت 

گردشگری گچساران خواهد داشت.
از نوع  بلندترین سد وزنی   سد چم شیر 

بتنی غلتکی )آر. سی. سی( ایران است.
سال  در  شیر  چم  سد  احداث  مطالعه 
منطقه ای  آب  سازمان  سوی  از   ۱۳۷۶
بویراحمد  و  کهگیلویه  و  بوشهر  فارس، 

صورت گرفت.
نیروگاه و سد چم شیر در ۲۵ کیلومتری 
استان  در  دوگنبدان  شهر  شرقی  جنوب 
بر روی رودخانه  و  بویراحمد  و  کهگیلویه 

زهره ساخته می شود.

و  کهگیلویه  استاندار  عمرانی  معاون 
بویراحمد گفت: از 4۰ هزار واحد مسکونی 
ساخته شده در استان از سال ۸4 تاکنون 
افزون بر ۲۵ هزار واحد مسکونی شهری و 

روستایی بیمه شده است.
ستاد  نشست  در  زاده  حاجی  کیامرث 
پیشگیری، هماهنگی و فرماندهی عملیات 
بویراحمد  و  کهگیلویه  بحران  به  پاسخ 
نمی تواند  دولتی  اعتبارات  داشت:  اظهار 
حوادث  از  ناشی  خسارت های  تنهایی  به 
و  کند  جبران  استان  در  را  طبیعی 
شرکت های بیمه با گسترش چتر بیمه ای 
جبران  برای  دولت  درکنار  خوبی  مکمل 

خسارت ها هستند.
از نظر  ایران  اینکه کشور  به  اشاره  با  وی 
هفتم  رتبه  در  غیرمترقبه  حوادث  بروز 
حوادث  با  ساله  هر  و  دارد  قرار  جهان 
کرد:  عنوان  می شود،  رو  به  رو  مختلفی 
زیر  بویراحمد  و  کهگیلویه  مناطق  بیشتر 
دو  در  و  دارد  قرار  خیز  زلزله  گسل های 
سال اخیر با حوادث پیش بینی نشده ای از 

جمله زلزله سی سخت مواجه شد.
حاجی زاده ابراز کرد: در شرایط کنونی باید 
شرکت های  که  کرد  ریزی  برنامه  طوری 
بیمه گر در کنار دولت قرار گیرند و بخشی 
از خسارت های وارده به بخش های مختلف 

را جبران کنند.

استاندار  عمرانی  امور  هماهنگی  معاون 
کهگیلویه و بویراحمد افزود: در کهگیلویه 
بیشترین  کشاورزی  بخش  بویراحمد،  و 
خسارت های ناشی از حوادث طبیعی را در 

دوسال گذشته متحمل شده است.

زمینه  در  استان  شد:  یادآور  حاجی زاده 
پرورش ماهیان سردابی و زینتی سومین 
تاکنون   ۹۸ سال  از  و  است  کشور  قطب 
وارد  بخش  این  به  زیادی  خسارت های 
ابزیان  تولید  واحدهای  می طلبد  و  شده 

قرار  بیمه  زیرپوشش  منطقه  در  بیشتری 
دغدغه ای  خسارت  موقع  در  تا  گیرند 
استاندار  عمرانی  معاون  باشند.  نداشته 
کهگیلویه و بویراحمد افزود: عشایر استان 
بیشتر از یک میلیون واحد دامی در اختیار 
دارند که ۱۰ درصد این دام ها زیر پوشش 

بیمه قرار دارد که رضایت بخش نیست.
واحدهای  بیمه  وضعیت  حاجی زاده 
مسکونی روستایی و شهرهای زیر ۲۵هزار 
اظهار  و  دانست  مطلوب  را  استان  نفر 
داشت: از 4۰ هزار واحد مسکونی ساخته 
شده در استان از سال ۸4 تاکنون افزون بر 
۲۵ هزار واحد مسکونی شهری و روستایی 
بیمه شده است. وی خاطرنشان کرد: پس 
استان  مسئوالن  مونسون  پدیده  وقوع  از 
خسارت های وارد شده را جمع آوری و به 
سازمان بحران کشور ارسال کردند و پس 
ابالغ  برای  و تصویب در دولت  بررسی  از 
اعتبارات الزم به سازمان برنامه ارسال شد. 
حاجی زاده تاکید کرد فرهنگ سازی برای 
ضروری  استان  در  بیمه  چتر  گسترش 
است و برای این کار شرکت های بیمه در 
را  گری  بیمه  مزیت های  باید  دولت  کنار 
برای قشرهای مختلف مردم تبلیغ کرد و 
در  را  غرامت ها  باید  گر  بیمه  شرکت های 
کمترین زمان پرداخت کنند تا مردم اقبال 

بیشتری به آنها نشان دهند.
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بیشترین نرخ تورم برای استان 

سد چم شیر در گچساران
 ۹1 درصد پیشرفت فیزیکی دارد

 ۲5 هزار واحد مسکونی شهری و 

روستایی استان بیمه شد 

مدیرکل تامین اجتماعی استان کهگیلویه و بویراحمد 
با آغاز سال تحصیلی جدید دانشگاه  گفت: همزمان 
توانند  ها و موسسات آموزش عالی، دانشجویان می 
از  مندی  بهره  و  ای  بیمه  قرارداد  انعقاد  به  نسبت 

پوشش بیمه ای تامین اجتماعی اقدام کنند.
ها  رسانه  به  مطلب  این  اعالم  با  سحر  چراغ  رسول 
با تحصیل،  توانند هم زمان  ، گفت: دانشجویان می 
این فرصت  از  و  آغاز  نیز  را  بیمه پردازی خود  دوره 

برای شروع سابقه بیمه ای خود استفاده کنند.
وی  افزود: متقاضیان استفاده از بیمه دانشجویی می 

توانند با ورود به سامانه خدمات غیرحضوری سازمان 
به  نسبت   es.tamin.ir نشانی  به  اجتماعی  تامین 
عقد قرارداد بیمه دانشجویی اقدام کنند و در صورتی 
مشخصات  ثبت  یا  ورود  به  موفق  دلیلی  هر  به  که 
اجتماعی  تامین  شعب  نشوند،  سامانه  این  در  خود 
این سازمان در  و هم چنین کارگزاری های رسمی 
راهنمایی  و  آماده همکاری  استان  شهرهای مختلف 
آنان خواهند بود.  مدیرکل تامین اجتماعی کهگیلویه 
نام  ثبت  شروع  با  همزمان  داشت:  ابراز  بویراحمد  و 
سازمان  این  جدید،  تحصیلی  سال  در  دانشجویان 
میز خدمت بیمه دانشجویی را نیز در دانشگاه های 
کرده  مستقر  اسالمی  آزاد  و  پزشکی  علوم  دولتی، 
می  ها  مکان  این  به  مراجعه  با  دانشجویان  و  است 

توانند مشاوره های الزم را دریافت کنند.
و  حفظ  عین  در  دانشجویی،  بیمه  با  افزود:  وی 
والدین،  طریق  از  درمانی  پوشش  از  برخورداری 

دانشجویان می توانند برای خود سابقه بیمه ای ایجاد 
کنند و خدمات درمانی آنان نیز قطع نخواهد شد. در 
این  واقع، دانشجویان در دوران اشتغال به تحصیل، 
سال ها را تبدیل به سوابق بیمه ای خود می کنند و 
به همان میزان زودتر بازنشسته می شوند.  وی هدف 
از این طرح را آسودگی خاطر و امنیت شغلی بیشتر 
برای دانشجویان و رفع بخشی از دغدغه های آینده 
آنان بیان کرد و گفت: به عنوان مثال، دانشجوی دوره 
کارشناسی که 4 سال به تحصیل اشتغال دارد، پس 
از فراغت از تحصیل، به همان میزان سابقه بیمه ای 
خواهد داشت و در صورت استخدام یا اشتغال در بازار 

کار، چهار سال زودتر بازنشسته خواهد شد.
برای  همواره  دانشجویی  بیمه  سابقه  وی،  گفته  به 
به  آن  انتقال  امکان  و  است  محفوظ  دانشجویان 
سایر صندوق های بیمه ای و بازنشستگی نیز وجود 
دانشجو  اگر  حتی  داشت:  ابراز  سحر  چراغ  دارد.   

پس از فراغت از تحصیل به دالیلی موفق به استخدام 
یا اشتغال در جایی نشود، می تواند سابقه بیمه ای 
و  ادامه دهد  آزاد  بیمه مشاغل  را تحت عنوان  خود 
جمله  از  آن  مزایای  از  ماهانه  بیمه  پرداخت حق  با 

بازنشستگی استفاده کند.
 وی دانشجویان دارای شرایط سنی ۱۸ تا ۵۰ سال 
بیمه  و گفت: حق  کرد  بیان  این طرح  را مشموالن 
دانشجویی دارای سه نرخ ۱۲، ۱4 و ۱۸ درصد است 
و دانشجو می تواند یکی از این نرخ ها را با توجه به 

شرایط خود انتخاب کند.
و  بازنشستگی  شامل  درصد   ۱۲ نرخ  افزود:  وی 
است،  فوت  از  بعد  بازماندگان  به  پرداخت مستمری 
از  بعد  و  قبل  فوت  و  بازنشستگی   ، درصد   ۱4 نرخ 
بازنشستگی را شامل می شود و نرخ ۱۸ درصد نیز 
عالوه بر بازنشستگی و فوت قبل و بعد از بازنشستگی، 

ازکارافتادگی را نیز در بر می گیرد.

 دانشجویان
 می توانند تسهیالت بیمه ای

 دریافت می کنند
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متولد فروردین : 
چگونه  اینکه  به  کردن  فکر  بدون  که  است  سخت  شما  برای  امروز 
نگاهی  آنها  به  کنید  خالی  شانه  مسئولیتهایتان  بار  زیر  از  می توانید 
بیندازید. شما در این مورد خیلی سریع تصمیم می گیرید و در حالیکه 
از مسئولیتهایتان صحبت می کنید ممکن است  فرار کردن  در مورد 
ممکن  اینکه  برای  باشید،  مواظب  کنید.  ناراحت  را  کسی  ناخواسته 
است شما خیلی بیشتر از آن چیزی که فکر می کنید عصبانی شوید. 

متولد اردیبهشت : 
نشانه  در  ماه  اینکه  کنید،برای  راحتی می  احساس  کاماًل  امروز  شما 
شما قرار گرفته است. با آغوش باز پذیرای خوشی ها باشید، شما می 
توانید به درستی از آنها استفاده کنید.اما فکر نکنید که تمام روز را 
به پیک  آرامش بخش مثل رفتن  فعالیت های  استراحت کنید.  باید 
نیک و طبیعت بیشتر از گوشه ای نشستن و کار نکردن به شما انرژی 

می دهد.
متولد خرداد : 

پروژه ای  و  رابطه دوستانه جدید  به یک  نسبت  امروز  اگر شما  حتی 
باشید.  بازدارنده  خود  کمی  است  ممکن  هستید،  خوش بین  خالقانه 
اگرچه متواضع بودن فکر خوبی است، اگر شما کاماًل کناره گیری کنید 
دیگران هم نخواهند فهمید که چه احساسهایی و چه نیازهای دارید.

متولد تیر : 
اگرچه عقل و احساس شما امروز هر کدام شما را به مسیرهای متفاوتی 
می کشانند، شما باید بتوانید تصمیمی کلی بگیرید و به هر دو جنبه 
توجه داشته باشید. االن نیازی نیست که تواناهایتان را نشان دهید یا 

تفکرات و احساسهایتان را انکار کنید. 
متولد مرداد :

 از یک طرف دقیقاً می دانید که برای رسیدن به هدف خود چه باید 
بکنید و از طرف دیگر ترجیح می دهید یک کار دیگری انجام دهید. 
این دو دلی، شما را دیوانه کرده و جلوی عملی کردن آرزوی شما را 

می گیرد.
متولد شهریور :

 اگر به فکر این هستید که چگونه عادتهای دیرینه ی خود را از بین 
ببرید، امروز، فرصت خوبی است.امتحان یک چیز جدید و تازه شاید 
گاهی خطرناک باشد اما االن پیش بینی به حد کافی هست که شما 
با آن  انجام می دهید که  را دارید  اگر کاری  وادارد.حتی  رابه حرکت 
آشنا هستید، سعی کنید آن را به شکل دیگری انجام دهید.فقط کافی 

است نگاه خود را عوض کنید.
متولد مهر : 

نامشخص  مسیر  و  شده  برنامه ریزی  تغییرات  خاطر  به  کردن  کار 
حق  احساس  سادگی  به  شما  شاید  یا  شود.  پیچیده  شاید  رئیستان 
نشناسی و کمی حقوق را داشته باشید. اما وقتی این مسائل آنگونه 
که شما می خواهید هموار نمی شوند، فکر نکنید که همه چیز خراب 

شده است. 
متولد آبان : 

و  بیشتر  نیز  ترسهایتان  می شود  کامل  نشانه شما  در  ماه  همچنانکه 
گفتن  برای  حرفی  مناسب  زمان  در  شما  متاسفانه  می شوند.  بیشتر 
یک  باشند.  داشته  ادامه  می توانند  اکنون  حتمی  موضوعات  ندارید. 
اندازه  از  بیش  نظر می رسد  به  که  دارد  کاری وجود  ارتباطات  سری 
ظاهر می شوند. مهم نیست که چه اتفاقاتی می افتد. به کارت ادامه بده 

و به هرچیزی که برایت بهتر است بپرداز و به عقب برنگرد.
متولد آذر :

 از اتفاقاتی که در این اواخر برای شما رخ داده است ناراحت و غمگین 
این  زیرا  نباشید  امید  نا  اما  شده اید،  دلسرد  تان  زندگی  از  شده اید، 
به زودی روزهای شادی  و  ندارند  زیادی  انگیز عمر  روزهای غمگین 
کامال طبیعی  داد.  نشان خواهند  به شما  را  روی خود  و خوشبختی 
می باشد که شما در اثر مشکالت زیادی که داشته اید خسته شده اید 
اما حواستان باشد زیرا موقعیت های اجتماعی خوبی در آینده ای نه 

چندان دور به شما داده خواهد شد.
متولد دی :  خود را با شرایط وفق دهید زیرا همیشه زندگی بر حول 
محور خوشبختی دائم یا بدبختی دائم نمی چرخد پس بهتر است خود 
صبر  اما  دارید،  پیش  در  را  خوبی  یا  بد  شرایط  زیرا  کنید،  آماده  را 
به سوی  را  شما  دارد،  وجود  شما  درون  در  که  بسیاری  استقامت  و 
خوشبختی رهنمون خواهد کرد. تنها به موفقیت فکر کنید تا بتوانید 
باور  که  این  شرط  به  باشید  خوشبخت  می توانید  شما  بیابید.  را  آن 

داشته باشید.
متولد بهمن :  امروز ایده های جدیدی به ذهن شما می رسد سریع 
تر از اینکه بتوانید آنها را عملی کنید! این به خاطر این است که شما 
کانال ارتباطی قوی با ذهن نیمه هوشیار خود دارید. با وجود اینکه این 
وضعیت خیلی خوب به نظر می رسد اما می تواند مشکالتی را نیز بهمراه 
داشته باشد؛ چرا که شما نیازدارید در محل کارتان روی وظایف خاصی 
تمرکز داشته باشید. معموال رسیدگی به جزییات بهترین استعدادهای 

شما نیستند و اخیرا نیز سخت تر کنترل می شوند. 
متولد اسفند :   صحبت کردن قبل از اندیشیدن طریقه شما نیست، 
با این حال امروز روز دیگری است. شما از نظر فکری در اوج هستید 
و رازی در سینه دارید که باعث شده احساس ناخشنودی کنید. نگران 
این نباشید که ممکن است امروز کسی را برنجانید؛ در این صورت تنها 
خودتان را اذیت کرده و تمرکز را از کارتان می گیرید. اگر قلب تان در 
جای درستی از زندگی تان قرار دارد،  پس حرفهای تحمیلی اصال برای 

تان مهم نخواهد بود.

3
فال روز 

به  اشاره  با  تهران  پزشکی  علوم  دانشگاه  رییس 
و  شاخص ها  گفت:  کشور،  در  سالمندی  وضعیت 
آمارها نشان از آغاز روند سالمندی در کشور دارند 
و اگر وضعیت به همین صورت پیش رود، در حدود 
رخ  سالمندی  انفجار  کشورمان  در   ۱4۱۰ سال 

خواهد داد.
دکتر قناعتی، با بیان اینکه پدیده سالمندی پدیده ای 
است که دو قرن اخیر به دلیل پیشرفت های بهداشتی 
و رشد تکنیک های مدرن پزشکی و تغذیه مناسب 
ایجاد شده است، گفت: بر این اساس جمعیت جهان 
رو به پیر شدن می رود. باید توجه کرد که در قرن 
بیست و یکم امید به زندگی در جهان از ۶۶ سال 

به  درصد   ۱.۷ سال  هر  همچنین  است.  کرده  عبور 
جمعیت جهان افزوده می شود. این در حالی است که 
این افزایش جمعیت در افراد باالی ۶۵ سال و باالتر 
از ۲.۵ درصد است. این فاصله ترکیب سنی جمعیت، 
جهان را به سوی سالمند شدن سوق می دهد. ایران 

نیز از این تغییر جمعیتی بی نصیب نیست.
آغاز  از  نشان  آمارها  و  اینکه شاخص ها  بیان  با  وی 
اگر وضعیت  دارند، گفت:  روند سالمندی در کشور 
رود، در حدود سال ۱4۱۰  پیش  به همین صورت 
در کشورمان انفجار سالمندی رخ خواهد داد و بین 
۲۵ تا ۳۰ درصد جمعیت کشور در سنین ۵۰ سال 
به باال قرار می گیرند. همچنین برآورد شده است که 
در ایران در سال ۱4۳۰ جمعیت باالی ۷۰ سال به 
۳۰ درصد خواهد رسید که در این صورت جزو یکی 

از پیرترین کشورهای جهان محسوب خواهیم شد.
قناعتی ادامه داد: باید توجه کرد که آلمان طی ۷۵ 
سال، فرانسه طی ۸۰ سال و بریتانیا طی ۹۰ سال 

روند سالمندی جمعیت را طی کردند، اما در ایران 
به  به مرحله سالمندی می رسد که  ظرف ۳۰ سال 
معنای سرعت زیاد سالمندی جمعیت در ایران است.  
سالمندان  استفاه  مورد  خدمات  اینکه  بیان  با  وی 
بیشتر  و  متفاوت  سنی  گروه های  سایر  به  نسبت 
است، گفت: سالمندان به دلیل فیزیولوژی بدن شان 
بیماری ها و صدمات بیشتر و متفاوت تری را خواهند 
داشت. به عنوان مثال نرخ شکستگی ها در سالمندان 
با ضربه های کم بیشتر خواهد بود و با افتادن ممکن 
ناگواری شوند. همچنین  است دچار شکستگی های 
مدت زمان درمان آنها بیشتر بوده و کمتر می توانند 
در  بازگردند.  خودشان  قبلی  عملکردی  سطح  به 
سرطان،  عروقی،  قلبی-  بیماری های  حال  عین 
بوده و  بیشتر  ... در سالمندان  و   بیماری های ریوی 
حدود ۸4 درصد سالمندان در مقایسه با ۳۸ درصد 
از افرادی که در سن ۲۰ تا 44 سالگی قرار دارند، از 
یکی از شرایط مزمن رنج می برند. یعنی تقریبا میزان 

بیماری در افراد سالمند دو برابر افراد جوان تر است. 
همچنین میزان تجویز و مصرف دارو در سالمندان 
فشار  جمعیت  شدن  سالمند  بنابراین  است.  باالتر 

مضاعفی را بر نظام سالمت وارد می کند.
گستردگی  به  باتوجه  سالمت  حوزه  گفت:  قناعتی 
هرچه  دستیابی  برای  اهدافش،  اهمیت  و  خدمات 
اجتماعی،  عدالت  و  جمعیت  آحاد  برای  بیشتر 
در  انسانی  نیروی  مناسب  توزیع  و  تربیت  نیازمند 
تمام گستره مکانی و زمانی مورد نیاز جامعه است. 
بسیاری از کشورهای توسعه یافته و در حال توسعه 
افزایش هزینه  نیاز به خدمات سالمت و  افزایش  با 
در  منابع  بودن  محدود  به  توجه  با  اما  مواجهند، 
بخش دولتی برای روش های کارا و مناسبی در حوزه 

سالمندی استفاده شود.
تهران  پزشکی  علوم  دانشگاه  در  اینکه  بیان  با  وی 
رشته طب سالمندی را داریم گفت: باتوجه به نیاز 

آینده آن را تقویت می کنیم.

يادکرد

11 اسفند سالروز شهادت سردار حمیدرضا گلکار
فرمانده ای که چون معجزه ای در جبهه ها بود

  احمد محمدتبريزی
سرداران شهیدی چون محمدابراهیم همت، 
حمید باکری، حمیدرض�ا گلکار، غالمعلی 
بذرافکن، صفر احمدی و مصطفی حلوايی 
را علم�داران و فاتح�ان خیب�ر می نامند. 
خیبر عملی�ات بزرگی بود. جن�گ آتش و 
گوشت و خون و ايستادگی تا آخرين نفس. 
نام های بزرگی در عملیات خیبر به شهادت 
رس�یدند که حمیدرض�ا گل�کار، فرمانده 
تیپ حبیب ابن مظاه�ر يک�ی از آنها بود.

دیدگاه حمیدرضا به زندگی در 17 ش��هریور 
1357 به طور کامل تغییر کرد. او که آن روزها 
برای تغییر به یک بهانه کوچک نیاز داش��ت 
به ن��اگاه روزگار ده ها بهانه بزرگ س��ر راهش 
قرار داد. او آن روز از محل زندگی اش در کرج 
به میدان ژاله تهران رفت و از نزدیک ش��اهد 
جنایات هولناک و فاجعه آن روز بود. صدها نفر 
جلوی چشمان حمیدرضا پرپر شدند و در غون 
غلتیدند و حمیدرضا را در بهت کامل فروبردند. 
پس از آن واقعه ش��هید گلکار سه روز به خانه 
نرفت و خانواده اش فکر می کردند که او نیز در 

میدان ژاله به شهادت رسیده است.
جمعه خونین چنان تحّولی در شخصّیتش پدید 
آورد که از او یک انقالبی و پرصالبت ساخت، از 

آن پس با خش��می مقّدس به مبارزه اش علیه 
رژیم ستم شاهی وسعت بیش��تری بخشید. 
تالش حمیدرض��ا و دیگر جوان��ان آن زمان 
چندین ماه بعد درخت انقالب اس��المی را به 
ثمر نش��اند و پس از آن کار اصلی ش��ان برای 
ساختن جامعه ای بهتر آغاز شد. پس از مدتی 
که حضرت امام )ره( دس��تور تأس��یس جهاد 
س��ازندگی را صادر فرمودند به عضویت جهاد 
س��ازندگی درآمد و از طریق این نهاد مردمی 
به مردم ستمدیده، محروم و مستضعف کشور 

خدمت کرد.
حمیدرضا ک��ه با حضور در جهاد س��ازندگی 
تا حدودی با مسائل نظامی آش��نا شده بود با 
شروع جنگ تحمیلی خودش را خیلی زود به 
جبهه ها رساند. به همراه دیگر بسیجیان شهر 
کرج به سمت غرب کشور اعزام شد. جبهه های 
گیالنغرب نخستین مناطق برای رودررویی با 

دشمن متجاوز بعثی بود. توان نظامی و مدیریت 
شهید گلکار برای فرماندهان آشکار شد و او را 

فرمانده گردان سلمان کرد.
در عملیات فتح المبین که س��رآغاز موفقیت  
رزمن��دگان ایرانی در جبهه ها ب��ود به عنوان 
فرمانده گردان شرکت کرد و به شدت از ناحیه 
دست مجروح ش��د. بر اثر اصابت گلوله تانک، 
استخوان دستش خرد شد و حمیدرضا مجبور 

شد مدتی را در بیمارستان بستری شود.
او خبر غرورآمیز آزادی خرمشهر را از بیمارستان 
شنید و بیشتر از این نمی توانست دوری از جبهه 
و همرزمانش را طاقت بیاورد. پس در حالی که 
هنوز به طور کامل بهبود نیافته بود برای عملیات 
رمضان راهی جبهه شد و این بار شدیدتر از قبل 
مجروح شد. از ناحیه فک و صورتش به شدت 
آسیب دید، به طوری که استخوان فکش در هم 
شکست و گلوله ای از دهانش وارد شد و به طور 
معجزه آس��ایی در یک میلیمتری پشت نخاع 
نشست. حمیدرضا تا یک قدمی شهادت رفته و 
با یک معجزه زنده مانده بود. برادر شهید درباره 
جانب��ازی حمیدرضا می گوی��د: »وقتی دکتر 
عکس رادیولوژی را دید، گفت: اگر می خواهید 
معجزه ببینی��د به این عکس ن��گاه کنید، اگر 
ترکش فقط یک میلیمتر جلوتر رفته بود نخاع 
او به طور کام��ل قطع می ش��د، واقعاً عجیب 
بود پزش��ک معالج نیز برای او گریه می کرد و 
می گفت: این جوان درد بسیار زیادی را تحمل 
می کند با این ک��ه نمی تواند صحبت کند ولی 
چشم هایش همه چیز را می گوید اما خود حمید 

تنها مناجات کننده با صاحب معجزه بود.«
او در ای��ن عملیات ی��ک چش��مش را هم از 
دست داد. با تمام سختی هایی که از عملیات 
رمضان کش��یده بود،  با اندکی بهبودی دوباره 
راهی منطقه شد. وجود ترکش در کنار نخاع 
پش��ت گردن درد زیادی را به بدنش متحمل 
می کرد ولی او با وجود تمام سختی ها کارش 
را انجام می داد. شهید گلکار در عملیات والفجر 
مقدماتی نیز به عنوان فرمانده ش��رکت کرد و 
برای س��ومین بار از ناحیۀ پا مجروح شد و به 

بیمارستان انتقال یافت.
ش��دت جراحاتش به حدی بود که تا بهبودی 
کامل نباید در جبهه حاضر می ش��د. ش��هید 
گلکار آنچه که حقش بود و آرزویش داشت را 
در عملیات خیبر پیدا کرد. در عملیات خیبر با 
مسئولّیت فرمانده تیپ حبیب ابن مظاهر وارد 
عمل شد و با قدرت و تمام توان به فرماندهی و 
هدایت نیروهای تحت امرش پرداخت. شهید 
گلکار در تاریخ 11 اسفند 1362 به درجه رفیع 
ش��هادت نائل  آمد و خاک طالئی��ه را با خون 
خود ش��قایقی از توحید کرد و پس از 9 سال 
پیکر مطهر و پاکش به خاک وطن بازگش��ت 
و در گلزار ش��هدای امامزاده محمد حصارک 

کرج آرام گرفت.
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ش�هید گلکار در تاريخ 11 اس�فند 
1362 به درجه رفیع ش�هادت نائل  
آمد و خاک طالئی�ه را با خون خود 
شقايقی از توحید کرد. پس از 9 سال 
پیکر مطهر و پاکش ب�ه خاک وطن 
بازگشت و در گلزار شهدای امامزاده 
محمد حص�ارک ک�رج آرام گرفت

 صغري خیل فرهنگ
ش�هدا بهترين الگو برای جوانان هس�تند. 
کافی است در میان دلمشغولی های روزگار، 
فرصتی را به خواندن زندگینامه، خاطرات و 
وصیت نامه  شهدا اختصاص دهیم  و مطمئن 
باش�یم تأثیر خود را در نهاد پ�اک جوان ها 
خواهد گذاشت. مرور زندگي و سیره شهدا 
فرصتي است مغتنم تا خودمان را با معیارها 
و مالک هاي آنها محك بزنیم. ش�ايد در اين 
میان نقطه اتصال�ي بین خود و ش�هدا پیدا 
کنیم. متن زير گفت وگو با محمدرضا اکبري 
برادر شهید قديرعلي اکبري است تا با مرور 
زندگ�ي وي با س�یره و منش يک�ي ديگر از 
ش�هداي دفاع مقدس بیشتر آش�نا شويم.

 16ساله  انقالبي 
ما اهل خمیني شهر اصفهان هستیم. پدرم متولد 
1308بود، کارمند هتل عباسي اصفهان. بسیار 
مؤمن و مذهبي بود طوري که  از همان دوران 
شاه مراسم مذهبي و دعا ي کمیل در منزل ما 
برقرار بود. ب��رادر بزرگ مان مس��ئول برپایي و 
هماهنگي این مراسم بود. خانواده تأکید زیادي 

بر برگزاري این مراسم داشتند.
برادرم قدیرعلي با اینک��ه در دوران انقالب 16 
سال داشت اما بسیار فعالیت مي کرد. آن زمان 
دامادمان در شهرداري مشغول کار بود. با کمک 
دامادمان اعالمیه مي برد و توزیع مي کرد. یک بار 
کم مانده بود دستگیر شود که توانست از دست 
مأمورها فرار کند. من چند س��الي از قدیرعلي 
کوچک ترم اما دوست داشتم با او به راهپیمایي 
بروم. قدیرعلي هم مي خواس��ت مرا با خودش 
ببرد اما مادرم مي گف��ت محمدرضا هنوز بچه 
اس��ت! با خودتان کجا مي بری��د؟ قدیرعلي در 
پاسخ مي گفت برادرم هم باید همراه من بیاید 

تا در جریان انقالب قرار بگیرد.
 محافظ شخصیت ها 

بعد از پیروزي انقالب اس��المي  و تشکیل سپاه 
پاس��داران برادرم به عنوان نیروي ویژه س��پاه 
مشغول ش��د. آن زمان ترور شخصیت ها بسیار 
اتف��اق مي افتاد و منافقین دس��ت به ترورهاي 
ناجوانمردان��ه مي زدن��د. ب��رادرم محاف��ظ 
شخصیت هایي چون ش��هید اشرفي اصفهاني 
و آیت اهلل احمدي امام جمعه و شخصیت هاي 
دیگر بود. از هم��ان اوایل انق��الب قدیر اولین 
پایگاه بسیج محله را هم تأسیس کرد. مسجد 
کوچکي در محله ما بود که پدرم زمیني در کنار 
این مسجد به قدیرعلي داده بود براي خودش 
خانه بسازد. قدیرعلي به پدرم گفت من نیازي 
به خانه ندارم براي همین بخشي از آن زمین را 
به ساخت پایگاه بسیج اختصاص داد. قدیرعلي 
پایگاه بسیجي را در کنار مسجد ساخت و تجهیز 

کرد و همه کارهایش را خودش انجام داد. برادر 
دیگرم یک ماشین داش��ت که قدیرعلي همه 
مصالح م��ورد نیاز س��اخت پایگاه را ب��ا آن پژو 
جابه جا مي کرد. این روزها وقتي به پایگاه بسیج 
نگاه مي کنم، یاد تالش هاي شهید مي افتم که 
همه همتش را صرف ساخت آنجا کرد. قدیرعلي 
همزمان به عنوان مربي نظامي  در پادگان غدیر و 
امام حسین)ع(  اصفهان مشغول آموزش نیروها 
بود. از س��ال 60 تا  63 این مسئولیت مهم را بر 
عهده داشت. آن زمان وسیله نقلیه مناسب نبود 
اما برادرم براي آموزش به 25 محله شهرستان 
و اس��تان مي رفت و از س��اعت 5 بعد از ظهر تا 
12 ش��ب به آموزش نیروه��اي دانش آموزي و 
بس��یجي مي پرداخت. ایش��ان در پادگان هاي 
ش��هید معظمي، قدس و امام خمیني)ره( هم 
مشغول آموزش بود. قدیرعلي بسیار فعال بود. 

بیشتر از اینکه اهل حرف باشد اهل عمل بود.
 تنور و نان خشك

خانواده م��ا در زم��ان جنگ مثل  یک س��تاد 
پش��تیباني عمل مي کرد. مادرم که امروز 80 
سال س��ن دارد براي جبهه  نانوایي مي کرد. دو 
تنور در خانه داشتیم و  مادرم نان ها را مي پخت 
و خش��ک مي کردیم و ب��ا کامیون  ب��ه جبهه 
مي فرستادیم. همراه با خانم هاي فعال و انقالبي 
در چند اتاق از اتاق هاي خانه مان کار خیاطي و 
دوخت و دوز لباس رزمنده ها را انجام مي دادند. 
برادر بزرگترمان احمدرضا در شبکه بهداشت 
خمیني شهر کار مي کرد. آمبوالنسي در اختیار 
داشت و مجروحان را از فرودگاه به بیمارستان ها 
و مراکز درماني مي رساند. خودش هم 9 ماه  به 

عنوان رزمنده در جبهه حضور داشت و عالوه بر 
آن کار امدادگري هم انجام مي داد.

 کردستان
اولی��ن منطق��ه اي ک��ه قدیرعلي اعزام ش��د، 
کردس��تان بود. چند ماهي در کردستان بود و 
بعد هم به جنوب رفت و به عنوان نیروي ادوات 
لش��کر 8 نجف اش��رف خدمت کرد. قدیرعلي 
یک سال و نیم در جبهه بود تا اینکه در 25 دي 

1363 در جزیره مجنون به شهادت رسید.
پدرم مي گفت قدیرعلي همیشه از من مي پرسید 
آقاجان این رزق��ي که براي م��ان مي آورید به 
چه صورت است؟ در پاس��خ مي گفتم باباجان! 
مطمئن باش حالل حالل است. برایش خیلي 
زحمت کش��یده ام. من خیلي تالش کردم که 
رزق حالل براي تان بی��اورم. قدیرعلي به رزق 

حالل تأکید زیادي داش��ت. م��ا در خانواده اي 
مقید رشد کرده و تربیت شدیم. نماز شب پدرم 
تا زمان حیاتش هرگز ترک نشد. قدیرعلي هم 
درس مي خواند و هم کمک حال بابا بود. خودش 
هم منبع درآمد داش��ت. یک مغ��ازه تعمیرات 
دوچرخه داش��ت و درآمد حاصل از این کار را 
خرج آدم ه��اي بي بضاعت مي کرد. م��ا این را 
بعد از ش��هادتش متوجه ش��دیم. همه آنهایي 
که قدیرعلي به آنها کمک کرده بود در مراسم 

بزرگداشت قدیرعلي شرکت کردند.
 وصیت برادرانه 

قدیرعلي قبل از آخرین اعزامش همراه با دیگر 
برادرمان به صح��را رفته بودن��د. در آنجا کنار 
رود آبي مي نشینند. قدیر دست به آب مي زند 
و ناگهان گریه مي کند. ب��رادرم که کنارش بود 
از او علت را جویا مي ش��ود. قدیرعلي همان جا 
وصیت مي کند و مي گوید آنچ��ه با تو در میان 
مي گذارم را به کسي نگو. من این بار که به جبهه 
بروم، شهید مي شوم. از شما مي خواهم به مادر 
صبوري بدهید و آرامش کنید. همین طور هم 
شد. 40 روز از اعزامش مي گذشت که به شهادت 
رسید. یکي از همرزمانش حکایت شهادتش را 
با غبطه  برایمان تعریف کرد، مي گفت قدیرعلي 
قبل از ش��هادتش خواب آقا امام حسین )ع( را 
دیده بود. نیمه شب در حالي که گریه مي کرد 
از خواب بیدار شد. از او پرسیدیم چه شده، چه 
اتفاقي افتاده؟ گفت چیزي نیست. اصرار کردیم 
و گفتیم تا نگویي نمي گذاریم بروي! قدیرعلي 
هم خوابش را برایمان تعریف کرد و گفت خواب 
امام حس��ین)ع( را دیدم. آقا آمد و س��رم را در 

آغوش گرفت، احتمال دارد شهید شوم. برادرم 
عاشق امام حسین)ع(  بود. در مراسم عزاداري 
اباعبداهلل الحس��ین )ع( با اشک هایش دلربایي 
مي کرد. هر ک��س او را مي دید متوجه نورانیت 
چهره اش مي ش��د. قدیرعلي براي سرکشي از 
ادوات و نیرو ه��ا در جزیره مجنون به خط رفته 
بود که در همین حین  مورد اصابت ترکش هاي 
خمپاره قرار گرفته و س��ینه و پشتش به شدت 
مجروح مي شود. سه بار یا حسین )ع( مي گوید  
و به زمین مي افتد. همرزمانش مي دوند تا او را 
در آغوش بگیرند ام��ا قدیرعلي مي گوید به من 
دس��ت نزنید. همرزمانش مي گویند: احساس 
کردیم خوابش محقق شده و سرش بر بالین امام 
حسین )ع( است. پیکر قدیرعلي پنج روز بعد از 
شهادتش به دست ما رسید. امکان جابه جایي 
پیکرش وجود نداشت. منطقه اي که ایشان در 
آن  بود شرایط مناسبي براي حمل شهدا نداشت 
و حتي براي ارسال تجهیزات و موادغذایي نیروها 

با مشکل روبه رو بودند.
  ديگ سمنو 

محله ما دستگرد قداده، 35 شهید دارد و خانه 
ما معدن صبوري مادران و خانواده شهدا شده 
بود. خبر ش��هادت رزمندگان محله  از خانه ما 
به گوش دیگر خانواده ها مي رسید. مادرم بسیار 
مقاوم و صبور بود. همان طور که گفتم خانه مان 
براي خودش یک ستاد پش��تیباني بود. همان 
روز که  مي خواستند خبر شهادت قدیرعلي را 
برایمان بیاورند، مادرم یک دیگ بزرگ سمنو را 
بار کرده بود و در تدارک پخت و پز بود. همین که  
مي خواستم از خانه خارج شوم، به من گفت نرو، 
بمان خانه! بعد هم با گریه ادامه داد مي خواهند 
خبر شهادت برادرت را برایمان بیاورند، بمان. 
نمي دانم از کجا مطلع شده بود، انگار به  او الهام 
شده بود. همرزمان و دوستان برادرم مانده بودند 
که چطور خبر شهادت را به ما برسانند غافل از 
اینکه مادرم خودش مي دانس��ت که فرزندش 
شهید شده اس��ت. این براي همه جاي تعجب 
داش��ت. مراسم تش��ییع، تدفین و خاکسپاري 
قدیرعلي بسیار باشکوه برگزار شد. تمام آنهایي 
که روزي ش��اگرد قدیرعلي بودند و زیر نظر او 
آموزش نظامي  دیده بودند ه��ر کدام براي ارج 
نهادن به مقام واالي ش��هید مراس��مي  برگزار 
کردند. تا نزدیکي هاي چهلم شهید حدود سه 
روز مراس��م یادبود براي قدیرعلي برگزار شد. 
برادرم در گلزار ش��هداي امامزاده سیدمحمد 
)ع(  شهرستان خمینی شهر، ردیف 9 به خاک 
س��پرده ش��د. قدیرعلي در وصیت نامه اش به 
پیروي از والیت فقیه بس��یار توصیه کرده و از 
همه خواس��ته بود راه ش��هدا را ادامه دهند. به 
همه خواهرهایش هم س��فارش ک��رده بود که 

حجاب شان را رعایت کنند. 

همسرم دفعه آخر که از سوریه برگش��ت رفتارهاي خاصي 
داش��ت؛ از همه لحاظ تغییر محسوس��ي در رفتار و گفتار او 
احساس مي شد. باالخره همه انسان ها یک کم و کاستي هایي 
دارند، شهداي ما هم مستثني نبودند، ولي دفعه آخر که آمده 
بود مي توانم بگویم که همسرم در رفتار و کردارش هیچ ایرادي 
نداشت. حتي براي انجام آنژیو نوبت گرفته بود و دکتر براي 
او آنژیوي فوري نوش��ته بود، براي همین همه حتي خواهر 
و برادرها و فرزندانش س��عي مي کردند رفتن او را به تعویق 
بیندازند، انگار همه حس مي کردند که همسرم آخرین سفرش 
خواهد بود. همه تالش مي کردند مانع اعزام مجدد او شوند. 
یکي براي همس��رم وقت دکتر مي گرف��ت، دیگري مهماني 
برگزار مي کرد، همسرم به من گفت اینها فکر مي کنند من بچه 

هستم و متوجه نمي شوم که با این کارها مي خواهند رفتنم 
را به تأخیر بیندازند. زمانش برسد مي روم. من منتظر تماس 
بچه ها هستم که بروم. یک روز در منزل نشسته بودیم، گفتم 
پسرعمو! امروز یک جوري هستید. گفت چه جوري هستم؟ 
خیلي بد هستم؟ گفتم نه خیلي خوب هستید. نفس عمیقي 
کش��ید و گفت آخیش فکر کردم خیلي بد هستم. گفتم نه 
خیلي خوب شدید و این خیلي خوب شدن ترسناک است! و 

من خیلي مي ترسم. همسرم فقط خندید.
هیچ وقت راضي نبود وقتي جایي مي رود، ما براي بدرقه اش 
برویم ولي همسرم ش��ب آخر به ما گفت ایرادي ندارد همراه 
من تا فرودگاه بیایید. به بچه ها گفت شما با ماشین خواهرتان 
بیایید، من و مادرتان با هم مي رویم. تا رس��یدن به فرودگاه 

خیلي با من صحبت کرد و گفت من مي روم، من مواظب خودم 
هستم و اگر اتفاقي براي من افتاد فکر نکنید که از بي عرضگي 
بود که کشته شدم. من تمام تالش��م را براي سالمتي خودم 

انجام مي دهم. )هیچ وقت رویش نمي شد که کلمه شهادت را 
براي خودش به کار ببرد( ولي اگر اتفاقي افتاد بدان که تقدیر 
الهي بوده و اگر قسمتم شد از ش��ما مي خواهم صبور باشید. 
همسرم سه بار این کلمه را تکرار کرد. گفت وقتي من رفتم 
اول مصیبت شما شروع مي شود، آن قدر به شما حرف مي زنند، 
آن قدر از شما توقع دارند اما من از شما فقط مي خواهم صبور 
باشید. صبور بودن را خیلي سفارش کرد. آخرین جمله اي که 
به من گفت صبر بود و آخرین جمله اش در ایران این بود که 
خدا، زمین و آسمان شهادت مي دهند که من از شما راضي 

هستم، خدا هم از شما راضي باشد.
 روايتي از زبان همسر شهید 
مدافع حرم لشکر زينبیون اکبر نظري 

فرازي از زندگي شهید قديرعلي  اکبري در گفت وگوي »جوان« با برادر شهید

پايگاه بسيجي كه قدير ساخت هنوز محفل پرورش جوانان انقالبي است 

قديرعلي ب�راي سرکش�ي از ادوات و 
نیرو ها در جزيره مجنون به خط رفته 
بود ک�ه در همین حین  م�ورد اصابت 
ترکش هاي خمپاره قرار گرفته و سینه 
و پشتش به شدت مجروح مي شود. سه 
بار يا حس�ین )ع( مي گويدو  به زمین 
مي افتد. همرزمانش مي دوند تا او را در 
آغوش بگیرند اما قديرعلي مي گويد به 
من دست نزنید. همرزمانش مي گويند: 
احساس کرديم خوابش محقق شده و 
س�رش بر بالین امام حسین )ع( است
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شعار هفته فراجا؛»پلیس خادم و مردم حامی«
مقابله با بی نظمی اجتماعی نیازمند 

مشارکت همه اقشار است
را  فراجا  امسال هفته  فراجا شعار  پلیس پیشگیری  رئیس 

»پلیس خادم و مردم حامی« اعالم کرد.
هماهنگی  جلسه  دهمین  در  بیگی  معصوم  مهدی  سردار 
ماه  حلول  فراجا  هفته  برای  پیشگیری  پلیس  برنامه های 
ربیع االول،  ماه جشن و سرور اهل البیت )ع( را تبریک 

گفت.
وی با بیان اینکه پایه و اساس ماموریت پلیس پیشگیری، 
با مردم است گفت: تحقق شعار  ارتباط مستمر و نزدیک 
حامی  مردم  مردم،  خادم  »پلیس  امسال   فراجای  هفته 
با پلیس امکان  با توسعه تعامل و مشارکت مردم  پلیس« 
پذیر است. معصوم بیگی با تاکید به ضرورت برنامه ریزی 
برنامه های هفته  اجرای کیفی، موثر و هدفمند  به منظور 
از  مناسبت  این  بهره گیری دست اندرکاران  فراجا خواستار 
این  برنامه ها در  به  برای غنی بخشی  نوآوری  خالقیت و 

هفته مهم و ارزشمند شد.
کارکنان  و  کارکنان  خانواده  قشر  دو  از  تکریم  لزوم  وی 
و  شان  داد:  ادامه  و  کرد  یادآوری  را  پاسگاه  و  کالنتری 
پرتالش  عوامل  و  کارکنان  همراه  و  خانواده صبور  منزلت 
بکارگیری شده در کالنتری ها و پاسگاه ها ایجاب می کند نه 
تنها در هفته فراجا بلکه در طول سال و در مناسبت های 
مختلف به مجموعه بزرگ انتظامی کشور خصوصا اعضای 
صورت  ویژه ای  توجه  کوپ  کارکنان  و  کارکنان  خانواده 
موفقیت  مسیر  عزیزان  این  ازحمات  قدردانی  با  و  بگیرد 
رئیس  شود.  هموار  پیش  از  بیش  ماموریت ها  اجرای  در 
اساس  و  پایه  اینکه  به  اشاره  با  فراجا  پیشگیری  پلیس 
ماموریت پلیس پیشگیری، ارتباط مستمر و نزدیک با مردم 
برای خدمت رسانی است افزود: بدیهی است دستیابی به 
چنین رابطه ای منجر به موفقیت روز افزون ماموریت های 
امنیت عمومی خواهد  تامین مطلوب نظم و  این پلیس و 
شد. وی با اشاره به شعار محوری هفته فراجا سال جاری 
تصریح کرد: برای تحقق شعار “ پلیِس خادم و مردِم حامی” 
را  مشارکتی  نیازهای  و  انتظامی کشور  ماموریت های  باید 
مردم  و  کنیم  اطالع رسانی  مردم  به  شفاف  و  درستی  به 
همیشه حامی نیز با پلیس مشارکت فعال داشته باشند تا 
این اقتدار با همارهی مردم و اعتماد به خادمین خود بیش 
رئیس  پلیس،  سایت  اعالم  اساس  بر  یابد.  تبلور  پیش  از 
پلیس پیشگیری فراجا خاطرنشان کرد: مقابله با بی نظمی 
جامعه  اقشار  همه  همدلی  و  مشارکت  نیازمند  اجتماعی 
و  تعامل و همگرایی دو سویه مردم  و  ارتباط  اگر  و  است 
پلیس تقویت شود به مرحله پیشگیری تعاملی یا مشارکتی 
خواهیم  دست  است  پیشگیری  نوع  مؤثرترین  امروز  که 
یافت.  معصوم بیگی با تاکید بر اینکه تعامل مردم با پلیس، 
فراجا  از هفته  امنیت عمومی است  و  تامین نظم  پیشران 
غایی  هدف  به  دستیابی  برای  مناسب  فرصتی  عنوان  به 
و گفت: هفته  یاد کرد  وقوع جرم  از  پیشگیری  پلیس در 
مبارک فراجا ظرفیتی است که می توان با همراهی سرمایه 
متعالی  اهداف  به  مردم  با محوریت  پلیس  اجتماعی  های 
پلیس در ترسیم جامعه بدون جرم، امنیت پایدار و تامین 
امنیت، آسایش و آرامش عمومی روحی دوباره بخشید. به 
منسجمی  برنامه ریزی  فراجا  پیشگیری  پلیس  وی  گفته 
حوزه  در  محور  مردم  برنامه  عنوان   ۱۹ اجرای  منظور  به 
فرودگاه،  و  راه آهن  پلیس های  کوپ ها،  ماموریتی  و  کاری 
یگان های حفاظت از دستگاه های اجرایی و برنامه های ویژه 
و  پیش کسوتان  کارکنان، شهدا،  خانواده  از  قدردانی  برای 
ایثارگران پیش بینی کرده است که همزمان با هفته فراجا 

اجرا خواهد کرد.

خبر
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و  روانشناسی  نظام  سازمان  پژوهشی  و  آموزشی  معاون 
مشاوره کشور با اشاره به تصور عموم سالمندان مبنی بر 
اینکه با عبور از ۶۰ سالگی به اصطالح عمر آنها به »َسر« 
افسردگی  بعضا  و  امیدی  نا  با  رو  این  از  و  است  رسیده 
تغییر  سالمندی  تعریف  امروزه  گفت:  شوند،  می  مواجه 
کرده است و سالمندی به معنای ناتوانی و نا امیدی نیست 
بلکه با افزایش امید به زندگی و طول عمر، افراد می توانند 
برای اعضا خانواده  با کیفیت و خوبی داشته و  سالمندی 
و اجتماع مفید باشند. دکتر امین رفیعی پور، همزمان با 
اینکه به طور معمول اغلب  با بیان  روز جهانی سالمندان 
سالمندان تصور می کنند با عبور از ۶۰ سالگی عمرشان 
به َسر رسیده است، اظهار کرد: در چنین تصوری سالمند 
و  امیدی  نا  با  ندارد،  کارها  انجام  برای  امیدی  دیگر 
افسردگی مواجه می شود و این در حالی است که امروزه 
تعریف سالمندی تغییر کرده و شاهد طول عمر افراد تا ۸۰ 

و بعضا ۹۰ و ۱۰۰ سالگی هستیم.

با  همگام  را  “سالمندی”  عرصه  به  ورود  روانشناس  این 
“افسردگی” عنوان و تصریح کرد: می توان گفت سالمندی 
به خودی خود همگام با افسردگی است و اختالل افسردگی 
در افراد پس از سالمندی بیشتر می شود. پس از پاندمی 
کووید ۱۹ نیز به دلیل کاهش ارتباطات اجتماعی به ویژه 
دلیل خطر  به  خانواده   dاعضا دیگر  با  سالمندان  بین  در 
پذیری باالی این گروه سنی برای ابتال به کووید ۱۹، آمار 

افسردگی در بین این گروه سنی افزایش یافت.
بر   عالوه  که  دانست  زندگی  از  مسیری  را  سالمندی  وی 
افراد  برای  تواند  می  فیزیکی  و  جسمی  مشکالت  ایجاد 
مشکالت روانشناختی نیز ایجاد کرده و سالمت و بهداشت 

روان آنها را با مشکل مواجه کند.

سالمندان مراجعه به روانشناس را جدی بگیرند
رفیعی پور همچنین در ادامه سخنان خود درباره ضرورت 
ارائه خدمات روانشناختی به سالمندان، افزود: سالمندان و 

خانواده هایشان باید دریافت خدمات روانشناسی و مشاوره 
روانشناسی  خدمات  دریافت  اگر  قطعا  بگیرند.  جدی  را 
برای  شود  گرفته  جدی  سالمندان  سوی  از  مشاوره  و 
موثر  سنی  گروه  این  ناامیدی  و  افسردگی  از  جلوگیری 
بیان  برای  مشاور  و  روانشناس  به  مراجعه  بود.  خواهد 
بسیار  سالمندی  سنی  طیف  در  روانشناختی  مشکالت 
در  را  افسردگی  و  امیدی  نا  تواند حس  می  و  است  مهم 

سالمندان از بین ببرد.
“آلزایمر” پس از “افسردگی” 

از دیگر مشكالت پر چالش سالمندان
روانشناسی  نظام  سازمان  پژوهشی  و  آموزشی  معاون 
آلزایمر  به  خود  سخنان  دیگر  بخش  در  کشور  مشاوره  و 
نیز اشاره و با بیان اینکه “آلزایمر” پس از “افسردگی” از 
دیگر مشکالت پر چالش سالمندان محسوب می شود که 
برای آنها بار روانی به همراه دارد، خاطر نشان کرد: بعضا 
حوزه شناختی و حافظه سالمندان پس از ۶۵ سال دچار 
اختالل شده و با ایجاد اختالل در شناخت و افکار به مرور 
زمان دچار آلزایمر می شوند. این اختالالت خود می توانند 
سطح اضطراب سالمند را افزایش دهند و از این رو مراجعه 

به روانشناس باید جدی گرفته شود.
فرد  دارای  های  خانواده  اینکه  یادآوری  با  روانشناس  این 
را جدی  روانشناس  به  مراجعه  سالمندان  و خود  سالمند 
نمی گیرند، تاکید کرد: خانواده ها باید نسبت به نشانه های 
افسردگی نظیر کاهش یا افزایش اشتها، خستگی، احساس 
نا امیدی، بدن درد و عالئم جسمانی افسردگی در اعضای 
سالمندان خود حساس بوده و با بروز این نشانه ها، سالمند 

را برای درمان به روانشناس ارجاع دهند.
خانواده های  به  پایان سخنان خود خطاب  در  پور  رفیعی 
دارای سالمند توصیه کرد: باید بپذیریم سالمندان جزوی 
شرایط  در  باید  خانواده  اعضای  و  هستند  ما  خانواده  از 
مشورت  آنها  از  و  شده  جویا  را  آنها  نظر  زندگی  حساس 
سالمندان  با  کردن  مشورت  و  خواستن  نظر  این  گیرند. 
باعث می شود این گروه سنی احساس ارزشمندی کرده 
با افزایش همدلی احساس کنند برای جامعه و اعضای  و 
خانواده خود مفید هستند. همچنین اعضای خانواده باید 
ریزی  برنامه  و مطالعه سالمندان  تفریح و سرگرمی  برای 

کنند تا از بروز آلزایمر در آنها جلوگیری شود.

تنهایی سرعت پیری را 
افزایش می دهد

سیگار  از  سریع تر  می تواند  ناراحتی  و  تنهایی  احساس 
کشیدن شما را پیر کند.

ابتال  خطر  بین  ارتباط  شناسایی  برای  زیادی  تحقیقات 
انتخاب های  و  سن  افزایش  با  جدی  بیماری های  به 
و  نوشیدنی ها  غذاها،  روزانه  انتخاب  مانند  زندگی  سبک 
فعالیت های بدنی انجام شده است. نتایج مطالعه جدید که 
در مجله Aging-US منتشر شده، نشان می دهد پیری 
روان  تاثیر سالمت  تحت  زندگی  سبک  انتخاب  اندازه  به 

است.
کسانی که احساس شادی، رضایت و برخورداری از ارتباط 
اجتماعی می کنند، فرایند پیری کندتر را تجربه می کنند. 
کمتر  را  پیری  فرآیند  تضعیف کننده  اثرات  افراد  این 

خواهند کرد.
با افزایش سن آسیب های مولکولی در سلول ها و بافت های 
جدی  بیماری های  و  ضعف  ایجاد  به  و  می شود  جمع  ما 

این  افراد  برخی  در  می کند.  کمک  پیری  با  مرتبط 
منجر  که  است  سایرین  از  شدیدتر  مولکولی  فرآیندهای 
به ایجاد وضعیتی می شود که معموال از آن به پیری سریع 

یاد می شود.
خوشبختانه افزایش سرعت پیری ممکن است با استفاده 
از مدل های دیجیتالی پیری قبل از آشکار شدن پیامدهای 
همچنین  مدل هایی  چنین  شود.  شناسایی  آن  فاجعه بار 
می توانند برای شناسایی درمان های ضد پیری در سطوح 

فردی و جمعی مورد استفاده قرار گیرد.
دانشمندان  بین  بین المللی  همکاری  یک  جدید  مطالعه 
آمریکایی و چینی بود که توسط یک شرکت فعال در حوزه 
سفارشی  پیش بینی های  توسعه  روی  که  مصنوعی  هوش 
زیستی  نشانگرهای  از  استفاده  با  انسان  بیولوژیکی  سن 
خاص پیری تمرکز دارد، انجام شد. هدف آن اندازه گیری 
تاثیری بود که تنهایی یا ناراحتی یا داشتن خواب بی قرار 

بر سرعت پیری دارد.
چینی  بزرگسال   ۹۱4 و  هزار   ۱۱ داده های  از  محققان 
جدیدی  پیری  ساعت  ساخت  به  موفق  و  کردند  استفاده 
بیومتریک شرکت کنندگان  داده های  و  با خون  که  شدند 

آموزش داده و تایید شد؛ این اولین ساعت پیری محسوب 
می شود که به طور انحصاری روی یک گروه چینی به این 

بزرگی آموزش داده شده است.
مغزی،  سکته  سابقه  با  شرکت کنندگان  در  سریع  پیری 
جالب تر  و  سیگاری  افراد  در  ریوی  و  کبدی  بیماری های 
از همه در کسانی که وضعیت روانی آسیب پذیری داشتند، 
ناامیدی،  احساس  شد  مشخص  واقع  در  شد.  مشاهده 
قابل   میزان  به  را  فرد  بیولوژیکی  سن  تنهایی  و  ناراحتی 
همچنین  می دهد.  افزایش  سیگار  به  نسبت  توجهی 
سالمندی  شتاب  با  مرتبط  عوامل  دیگر  از  شد  مشخص 
مجرد بودن و زندگی در یک منطقه با عدم دسترسی به 

خدمات پزشکی است. 

»سالمندی«، »افسردگی« و عمری که به »َسر« رسید؟

هشدار انفجار سالمندی در ایران/
بیماری در سالمندان دو برابر جوان ترها



در حوزه هسته ای با بهانه های واهی 
علیه ما تحریم وضع کرده اند

 توطئه دشمنان برای
 انزوای ایران شکست خورد

صفحه )4(صفحه )4(

اتهامات  با  هسته ای  حوزه  در  گفت:  اتمی  انرژی  سازمان  رئیس 
ناروا و بهانه های واهی، تحریم های ظالمانه ای را علیه کشور وضع 
کرده اند و مستمر بر طبل تحریم ها هم می کوبند.  محمد اسالمی 
در جمع اساتید و کارکنان دانشگاه تحصیالت تکمیلی صنعتی و 
فناوری پیشرفته کرمان درباره اهمیت فناورهای پیشرفته و لزوم 

حرکت شتابان در مسیر علوم و فناوری نوین بیان کرد:...

رئیس جمهور هدف دشمن از طراحی توطئه جدید را بازداشتن 
کشور از پیشرفت دانست و اظهار داشت: دشمنان به قصد انزوای 

کشور وارد میدان شده اند اما در این توطئه هم شکست خوردند.
جلسه  چهارمین  در  یکشنبه  روز  رئیسی  ابراهیم  سید  آیت اهلل   
به  توجه  شهادت،  و  ایثار  فرهنگ  توسعه  و  ترویج  شورای عالی 

فرهنگ ایثار و شهادت و تفکر بسیجی را نیاز ضروری ...

سال شانزدهم * شماره 3178 * 4 صفحه *1000 توماندوشنبه 11  مهر 1401 * 3  اکتبر 2022 * 6  ربیع االول 1444

۲۷ هزار خانه روستایی 
در استان نیاز به مقاوم سازی دارد

»سالمندی«، 
»افسردگی« و عمری 

که به »َسر« رسید؟

سرپرست آموزش عشایر استان اعالم کرد:

30 درصد مدارس عشایر 
استان در چادر دایر شدند

کهگیلویه  عشایری  مناطق  مدارس  از  درصد   ۳۰
در   ۱4۰۲-۱4۰۱ تحصیلی  سال  در  بویراحمد  و 
چادر دایر شدند.سرپرست آموزش و پرورش عشایر 
این خبرگفت: بیش  بیان  با  بویراحمد  کهگیلویه و 
سه  آموزش  کار  اداری  و  آموزشی  کادر    ۵۳۰ از 
هزارو ۷۱۱ دانش آموز عشایری را در سال تحصیلی 
۱4۰۱-۱4۰۲ برعهده دارند.علی رحیمی افزود: این 
تعداد دانش آموز در ۳۷۳  کالس درس در ۱۵۰ 
وی  شدند.  تحصیل  به  مشغول  عشایری  منطقه 
اظهار داشت:۳۰ درصد از مدارس مناطق عشایری 
این استان در سال تحصیلی ۱4۰۱-۱4۰۲ در چادر 

دایر شدند....

رئیس ستادکل نیروهای مسلح درس گرفتن 
از مقاطع حساس تاریخی کشور را از بهترین 
و  برشمرد  فعلی  مشکالت  حل  راهکارهای 
دفاع  پیروزی در  رمز  باید سعی کنیم  گفت: 
آن  دادن  مطابقت  با  و  کرده  پیدا  را  مقدس 
مقطع تاریخی با شرایط امروز، بستر برون رفت 

از مشکالت فعلی را ایجاد کنیم.
روز  باقری  محمد  پاسدار  سرلشکر  سردار 
دانشجویان  از  جمعی  با  دیدار  در  یکشنبه 
نقش  به  اشاره  با  دانشگاه های سراسر کشور، 
دانشجویان در حوزه های علمی  تعیین کننده 
و فناوری های نوین، اظهار داشت: بدون تردید 
محسوب  کشور  محرک  موتور  دانشجویان 

می شوند.
به  توجه  لزوم  بر  تأکید  با  باقری  سرلشکر 
انقالب  که  توطئه هایی  و  امنیتی  تهدیدات 
اسالمی با آن مواجه است، گفت: قشر دانشجو 
در  را  سنگینی  و  خطیر  رسالت  و  مسئولیت 
عهده  بر  رو  پیش  تهدیدات  با  مقابله  عرصه 
در  که  می رود  انتظار  دانشجویان  از  و  دارد 
با مسائل مختلف روحیه پرسش گری  ارتباط 
و مطالبه گری داشته باشند، نسبت به مسائل 
آگاه و توجیه باشند و مهمتر اینکه دیگران را 

نیز در مواجهه با مسائل توجیه کنند.
دانشجویی  تشکل های  کرد:  خاطرنشان  وی 
مهمترین  و  اصیل ترین  به عنوان  امروز 
تشکل ها محسوب می شوند و این مجموعه ها 
انقالب  اهداف  پیشبرد  در  را  مهمی  رسالت 
اسالمی، بخصوصص در تحقق گام دوم انقالب 
باقری در  اسالمی عهده دار هستند. سرلشکر 
توسعه  علم،  توسعه  مسیر  در  حرکت  ادامه 
دانش، فناوری و پژوهش را اصلی ترین وظیفه 
قشر دانشجو، عنوان کرد و افزود: جایگاه علم 
و فناوری در تولید قدرت و سربلندی کشور 
باید  ما  دانشجویان  امروز  و  است  مهم  بسیار 
پژوهشی  و  علمی  عرصه های  در  تالش  با 
جایگاه علمی کشور را متناسب با شأن و تراز 
یکی  امروز  بخشند.  ارتقاء  ایران،  بزرگ  ملت 
باید  کشور  علمی  جبهه  اهداف  مهم ترین  از 

دستیابی به این جایگاه رفیع باشد...

و  کهگیلویه  اسالمی  انقالب  مسکن  بنیاد  مدیرکل 
بویراحمد گفت: با وجود مقاوم سازی بیش از 4۳ هزار 
واحد مسکونی،  بیش از ۲۷ هزار خانه در روستاهای 
عمادی  اهلل  روح  دارد.  سازی  مقاوم  به  نیاز  استان 
تاکنون  4۳ هزار واحد مسکونی روستایی در  گفت: 
شهرستانها و مناطق مختلف این استان مقاوم سازی 
تسهیالت  پرداخت  با  داشت:  اظهار  وی  است.  شده 
مسکونی  واحد  هزار  ،چهار  تومانی  میلیون   ۲۰۰
روستایی فرسوده دیگر تا پایان امسال در استان مقاوم 
سازی می شود. عمادی تاکید کرد که هم اینک  بیش 

از ۲۷ هزار واحد مسکونی در روستاهای استان...

مدیر کل بنیاد مسکن  کهگیلویه و بویراحمد عنوان کرد؛

2

2
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رئیس بهزیستی شهرستان کهگیلویه:

کارفرمایان حامی 
مددجویان بهزیستی
 حمایت می شوند

 دانشجویان می توانند 
تسهیالت بیمه ای

 دریافت می کنند 

دانشجو 
نباید سیاست زده شود 

2

2

در دوازده ماهه منتهی به شهریور 1401؛

بیشترین نرخ تورم 
برای استان 
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شناسه آگهی ؛  1386268  امور حقوقي و قراردادهاي شرکت بهره برداري نفت و گاز گچساران

فراخوان ارزیابي کیفي 
جهت برگزاري مناقصه عمومي یك مرحله اي 

شماره 01/ 03۷/ 445           

 شرکت بهره برداري نفت و گاز گچساران در نظر دارد 
فراخوان ارزیابی کیفی جهت برگزاری مناقصه عمومی مربوط به: تعمیر و مقاوم سازي 10 باب منازل کارمندي 
چوبي کوي مدرس و آزادي شماره مناقصه )01/ 037/ 445( را از طریق سامانه تدارکات الکترونیکی دولت 
برگزار نماید. کلیه مراحل برگزاری فراخوان ارزیابی از دریافت و تحویل اسناد استعالم ارزیابی کیفی تا ارسال 

دعوتنامه جهت سایر مراحل مناقصه، از طریق درگاه سامانه تدارکات الکترونیکی دولت )ستاد( به آدرس
 www.setadiran.ir انجام خواهد شد. الزم است مناقصه گران در صورت عدم عضویت قبلی، مراحل ثبت 
نام در سایت مذکور و دریافت گواهی امضای الکترونیکی را جهت شرکت در مناقصه محقق سازند. تاریخ انتشار 

فراخوان در سامانه تاریخ 06/ 07/ 1401 مي باشد. اطالعات و اسناد مناقصه عمومی پس از برگزاری فرآیند ارزیابی 
کیفی و ارسال دعوتنامه از طریق سامانه ستاد به مناقصه گران ارسال خواهد شد.

مناقصه گران متقاضي ملزم به ارائه مدارك زیر از طریق سامانه ستاد مي باشند:
۱( گواهي )معتبر( ازسوي سازمان برنامه وبودجه)حداقل رتبه ۵ ابنیه وساختمان (- وضعیت رتبه بندي ازسامانه ساجار 

استعالم مي گردد. 
۲( گواهي )معتبر( صالحیت ایمني پیمانکاران از اداره تعاون، کار و رفاه اجتماعي

۳( روزنامه رسمي آخرین تغییرات شرکت در خصوص ترکیب اعضاي هیات مدیره
4( تکمیل فرم ارزیابي کیفي مناقصه گران و الصاق مستندات مربوط به توان مالي ، سوابق کاري،ارزشیابي سوابق و...

    17/ 07/ 1401مهلت دریافت اسناد استعالم ارزیابي کیفي

      05/ 08/ 1401مهلت ارسال پاسخ استعالم ارزیابي کیفي

عمومي  -   یك مرحله اينوع مناقصه

متوسطمیزان اهمیت مناقصه

نداردمناقصه حد پذیرش باال

نداردمناقصه حد پذیرش پایین

10درصدضریب تاثیر

 55حداقل امتیاز ارزیابي کیفي جهت شرکت در مناقصه

893/ 391/ 878/ 37 ریال برآورد کارفرما

000/ 000/ 894/ 1 ریال بصورت ضمانتنامه بانكينوع و مبلغ تضمین شرکت در فرآیند ارجاع کار پیمانكاري

مدت اولیه پیمان 8 ماه  و تعدیل پذیر بوده   مدت قرارداد، تعدیل و پیش پرداخت
و بدون پیش پرداخت مي باشد

آدرس شرکت بهره برداري نفت و گاز گچساران اطالعات تماس دستگاه مناقصه گزار
ساختمان اداره مرکزي صندوق پستي:191 

 کد پستي : 7581873849 
تلفن :07431924720

مرکز تماس : 41934 - 021تلفن هاي سامانه ستاد
دفتر ثبت نام : 

88969737 و 85193768

شرکت ملی مناطق نفتخیز جنوب 
شرکت بهره برداری نفت و گاز گچساران

 ) سهامی خاص(

شرکت ملی مناطق نفتخیز جنوب 
شرکت بهره برداری نفت و گاز گچساران

 ) سهامی خاص(
   نوبت  اول

رییس مجلس شورای اسالمی گفت: امنیت، حداقل وظیفه 
ای است که یک نظام سیاسی باید برای مردم تامین کند و 
مسئوالن امنیتی کشور باید مقتدرانه با همه کسانی که مخّل 
هیچ  موضوع  این  در  و  کنند  برخورد  هستند  مردم  امنیت 

تسامحی نباید صورت گیرد.
محمدباقر قالیباف در آغاز جلسه علنی روز یکشنبه مجلس 
شورای اسالمی درباره حوادث اخیر در کشور اظهار داشت: 
در وقایع و اتفاقات تلخ اخیر اولین مساله، چرایی و چگونگی 

جان باختن خانم مهسا امینی است.
باره، همانطور  این  در  افزود:  اسالمی  رئیس مجلس شورای 
که قبال هم توسط مسئوالن هر سه قوه مطرح شد، موضوع 
باید با جدیت پیگیری و نتیجه به صورت رسمی اعالم شود 
و با هر قصور و تقصیر احتمالی به تناسب خطا و بدون هیچ 
اغماضی، برخورد شود. توطئه های دشمن باعث نمی شود ما 

وظایفمان را نسبت به شهروندانمان فراموش کنیم.
ماجرا،  این  در  بعدی  مسأله  اینکه  بیان  با  ادامه  در  وی 
ناکارآمدی دستگاه های فرهنگی و تربیتی است که وظیفه 
اصلی را در زمینه فرهنگ حجاب و عفاف داشته اند، عنوان 
خصوص  این  در  مجلس  تخصصی  های  کمیسیون  از  کرد: 
عنوان  به  ها  دستگاه  این  عملکرد  از  گزارشی  خواهم  می 
و  مجلس  صحن  به  را  آن  و  تهیه  اول،  ردیف  پاسخگویان 

مردم ارائه کند.
قالیباف با تاکید بر اینکه »مسئله اصلی مردم و جامعه هنوز 
برحقی وجود  کامال  باره گالیه های  این  در  و  است  اقتصاد 
را  باید کوشش خود  و  داریم  فاصله  آنها  با رفع  ما  دارد که 
صدچندان کنیم« اظهار داشت: از نکات دیگری که در این 
ماجرا برای همه روشن شد، این بود که دشمن به دنبال به 

دست آوردن فرصت هایی است که برای ضربه زدن به مردم 
و براندازی نظام جمهوری اسالمی موج سواری کند و امنیت 

مردم را به هم بزند.
وی اضافه کرد: بسیاری از کسانی که در ابتدا چه نسبت به 
جان باختن خانم امینی و چه نسبت به گشت امنیت اخالقی 
اغتشاشات  و مخالف  نداشتند  براندازانه  انتقاد کردند، هدف 
اما دیدیم، خارج نشینانی  بودند  امنیتی هم  اقدامات ضد  و 
با  ندارند،  عزیزمان  ایران  به  معنوی  و  مادی  تعلق  هیچ  که 
علیه  و  ریختند  تمساح  اشک  امینی  خانم  برای  خوشحالی 
و  تحریک  به  دست  نظام،  براندازی  هدف  با  مردم  امنیت 

عملیات برای آشوب و اغتشاش زدند.

قرار  مردم  مقابل  در  مردم  شود  باعث  که  اقدامی  هر 
بگیرند در جهت خواست دشمن است

رییس قوه مقننه تاکید کرد:  امنیت، حداقل وظیفه ای است 
که یک نظام سیاسی باید برای مردم تامین کند و مسئوالن 
امنیتی کشور باید مقتدرانه با همه کسانی که مخّل امنیت 
مردم هستند برخورد کنند و در این موضوع هیچ تسامحی 

نباید صورت گیرد.
رفتارهای  و  ها  خیابان  در  آشوب  ایجاد  داد:  ادامه  قالیباف 
ضد امنیتی که قانون را زیرپا می گذارد، باعث ضعیف شدن 
انسجام اجتماعی می شود، اقتصاد مردم به خطر می افتد و 

فشار و تحریم دشمن را بیشتر می کند.
برای  که  روزی  چند  همین  در  اینکه  بیان  با  ادامه  در  وی 
هایی  محدودیت  مجازی  فضای  در  امنیتی  مسائل  رعایت 
ایجاد شده است می بینیم که بسیاری از کسب و کارها لطمه 
خورده اند، اظهار داشت: عالوه بر آن دشمن خارجی هم با 
احساس ضعف در جامعه ایران، فشار اقتصادی را بیشتر می 
کند و دشمنی که آماده شده بود بخش زیادی از تحریم ها 
را بردارد، تحریک می شود که فشار را بر مردم ایران بیشتر 
کند ؛همانگونه که وقایع سال ۸۸، دشمنی که در حال توافق 

با ایران بود را به تحریم های گسترده علیه ایران سوق داد.
قالیباف افزود: در همین زمینه باید توجه کنیم که هر اقدامی 
با هر روشی و با هر انگیزه ای که باعث شود مردم در مقابل 
جهت  در  و  اجتماعی  انسجام  تضعیف  بگیرند،  قرار  مردم 

خواست دشمن است و باید از آن پرهیز شود.
رئیس مجلس شورای اسالمی در ادامه با اشاره به این مطلب 
به  را  مردم  امنیت  که  با کسانی  مقتدرانه  برخورد  البته  که 
خطر می اندازند به این معنی نیست که اشکاالت موجود را 
پیشین  نطق  در  که  همانطور  داشت:  اذعان  نکنیم،  برطرف 
باید  ما  کردم،  تاکید  هم  اغتشاشات  آغاز  از  پیش  یعنی 
به  را  اخالقی  امنیت  گشت  اجرای  های  شیوه  و  ساختارها 
گونه ای اصالح کنیم تا این قبیل اتفاقات دوباره تکرار نشود.

تصمیمات مدبرانه برای اصالح روند موجود در دستور 
کار قرار گیرد

را  این مسأله  اختیارات،  اینجانب در حدود  تأکید کرد:  وی 
پیگیری خواهم کرد و امیدوارم با هماهنگی دیگر مسئوالن 
موثری  و  بتوان در وقت مناسب، تصمیمات مدبرانه  مربوط 

برای اصالح روند موجود گرفت.
اصالح  برای  اعتراض  وجود  اینکه  بیان  با  قالیباف همچنین 
مردم  به  اسالمی  انقالب  که  است  دستاوردهایی  از  امور 
فضای  در  اخیر چه  وقت  همین چند  در  گفت:  است،  داده 
داشتیم  زیادی  اعتراضات  عمومی،  فضای  در  چه  و  مجازی 
که برخی از اعتراضات به حق، در فضای مجازی باعث اصالح 
اعتراضات معلمان  اعتراضاتی مثل  تصمیم ها شد همچنین 
این  در  که  است  مواردی  اجتماعی  تامین  بازنشستگان  و 
مدت وجود داشته است که پشتوانه تصمیمات مجلس شد 
از مطالبه آنان به نتیجه نیز رسید. نماینده  و بخش مهمی 
مردم تهران در مجلس ادامه داد: اما نکته مهم این بود که آن 
اعتراضات، اعتراض اصالح خواهانه بود نه اعتراض براندازانه و 
هدف واقعی همه این اعتراض ها اصالح امور یا مطالبه هدف 
رهبر  پیش،  اینکه چندی  بیان  با  ادامه  در  بود. وی  خاصی 
جامعه  اعتراض  از  خود  رسمی  سخنرانی  در  انقالب  معظم 
کارگری تشکر کردند و آن را به حق دانستند و تاکید کردند 
معلوم  دشمن  با  را  شان  مرز  خود  اعتراض  در  کارگران  که 
اعتراض  که  از همه کسانی  اینجا من  داشت:  اظهار  کردند، 
به  اعتراضشان  ندهند  اجازه  که  کنم   می  درخواست  دارند 
جای اصالح خواهی، رنگ و بوی ضد امنیتی و براندازی پیدا 

کند تا پیگیری اصالح مورد مطالبه آنها به حاشیه نرود.
تجزیه  های  گروه  اینکه  از  تأسف  ابراز  با  همچنین  قالیباف 
طلب نیز از فضاهای ایجاد شده سوءاستفاده کردند و با حمله 
شهر  امنیت  انتظامی،  و  عمومی  مراکز  و  بازار  به  مسلحانه 
زاهدان را مورد هجمه قرار دادند، یادآور شد: ضروری است از 
مردم شریف و نجیب سیستان و بلوچستان که با هوشمندی 
کامل، دست رد به سینه اشرار و گروه های تروریستی زدند 
و زمینه آرامش منطقه را فراهم کردند، کمال تشکر را داشته 
باشم. رئیس مجلس شورای اسالمی شهادت شهیدان امنیت 
را تبریک و تسلیت گفت و از ماموران امنیتی و انتظامی که 

برای برقراری امنیت مردم تالش می کنند، تشکر کرد.
از جوانان  تعدادی  باختن  از جان  تاثر  ابراز  با  وی همچنین 
و  خواند  عزیز  ایران  فرزندان  از  فرزندی  را  آنان  کشور،  این 
ابراز امیدواری کرد که با مسئولیت شناسی گروه های مرجع، 
و  اعتراض اصالح خواهانه  انتخاب  هوشمندی معترضین در 
انتظامی شاهد ادامه چنین وقایع  تدبیر مسئوالن امنیتی و 

تاسف باری نباشیم.

رئیس مجلس شورای اسالمی :

مسووالن با مخالن امنیت مقتدرانه برخورد کنند
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مطالعات نشان می دهد؛
سبك زندگی سالم

 راز افزایش طول عمر
یک مطالعه جدید نشان می دهد که تغذیه خوب 
و ورزش می تواند باعث افزایش طول عمر شود، و 
این موضوع برای افراد سابقاً سیگاری نیز صادق 

است.
محققان دریافتند که از حدود ۱۶۰ هزار سیگاری 
سابق، کسانی که ورزش می کردند، غذای سالم 
با  مقایسه  در  نمی نوشیدند،  الکل  و  می خوردند 
داشتند،  سالمی  کمتر  عادات  که  خود  همتایان 
مرگ  احتمال  با  کمتر  آینده  دهه  چند  در طی 

روبرو بودند.
افراد  وقتی  که  است  شده  مشخص  خوبی  به 
فواید  می کنند،  ترک  را  عادت  این  سیگاری، 
خطر  کاهش  با  و  است  زیاد  بسیار  آن  سالمتی 
ابتالء به سرطان های مختلف، بیماری های ریوی، 
بیماری های قلبی و سکته روبرو هستند. اما خطر 
افراد سیگاری سابق نسبت به  مرگ زودرس در 
افرادی که هرگز سیگار نکشیده اند، بیشتر است.

محققان می توانند این شکاف را با ایجاد تغییرات 
دیگری در سبک زندگی کاهش دهند.

ملی  مؤسسه  محققان  توسط  که  جدید  مطالعه 
سرطان ایاالت متحده انجام شد، حدود ۱۶۰ هزار 
بررسی  مورد  را  ساله   ۶۹ تا   ۵۰ سابق  سیگاری 

قرار داد.
از ۸۶۰۰۰ شرکت  در طول ۱۹ سال بعد، بیش 
کننده در این مطالعه جان خود را از دست دادند. 
زندگی  سبک  عادات  ابتدا  در  که  کسانی  اما 
سالم تری را گزارش کردند، بیشتر احتمال داشت 

زنده بمانند.
وزن  که  سابقی  سیگاری های  میانگین،  طور  به 
رژیم  به  مربوط  توصیه های  و  داشتند  سالمی 
غذایی، ورزش و نوشیدنی ها را دنبال می کردند، 
در مقایسه با سیگاری های سابق که هیچ یک از 
این موارد را نداشتند، ۲۷ درصد کمتر در معرض 

خطر مرگ بودند.
مطالعه،  این  ارشد  محقق  چوی«،  اینو  »ماکی 
گفت: »هر چه افراد بیشتر از این توصیه ها پیروی 
حفظ  که  می رسد  نظر  به  اما  است.  بهتر  کنند، 
حتی یک عادت سالم فوایدی را به همراه دارد.«

که  سابق  سیگاری های  مثال،  »برای  افزود:  وی 
مقایسه  در  بودند،  پایبند  ورزشی  توصیه های  به 
با کسانی که بیشتر از همه بی تحرک بودند، ۱۷ 
درصد کمتر در معرض خطر مرگ در طول دوره 

مطالعه قرار داشتند.« 

مطالعات نشان می دهد؛
وزنه زدن منظم

 می تواند طول عمر را افزایش دهد
تحقیقات جدید نشان می دهد که ترکیب وزنه 
قابل  طور  به  تواند  می  هوازی  ورزش  با  زدن 
به  بخصوص  زودهنگام،  مرگ  احتمال  توجهی 

دلیل بیماری های قلبی، را کاهش دهد.
این مطالعه نشان می دهد که براساس میزان وزنه 
زدن، خطر مرگ زودرس در بین افراد مسن بین 
هوازی  ورزش  می یابد.  کاهش  درصد   ۲۲ تا   ۹
متوسط یا شدید خطر را ۲4 تا ۳4 درصد کاهش 
بین  در  خطر  کمترین  حال،  این  با  می دهد. 
انجام می دادند،  کسانی که هر دو نوع ورزش را 

مشاهده شد.
بخش  از  اصلی  محقق  گورزلیتز«،  »جسیکا 
ملی  مؤسسه  در  ژنتیک  و  سرطان  اپیدمیولوژی 
نشان  نتایج  »این  گفت:  متحده،  ایاالت  سرطان 
میزان  با  تنهایی  به  وزنه  با  ورزش  که  می دهد 
کمتر مرگ زودرس در ارتباط است و انجام هر 
به  بیشتری  محافظت  وزنه،  و  هوازی  ورزش  دو 

همراه دارد.«
به  وزنه  کردن  اضافه  اینرو  »از  گفت:  گورزلیتز 
روال فعالیت بدنی، حتی برای کسانی که از نظر 
هوازی فعال هستند، برای سالمتی و طول عمر 

بهتر است.«
وی در ادامه افزود: »ما می دانیم که ورزش تقویت 
سالمتی  مزایای  از  گسترده ای  طیف  با  عضالت 
عملکرد  و  قدرت  افزایش  که شامل  است  همراه 
بدنی بهتر است. ما هنوز در مورد اثرات متابولیک 
ممکن  که  بدن  سیستم های  روی  بر  زدن  وزنه 
در  بگذارد،  تأثیر  میر  و  مرگ  میزان  بر  است 
نوع  این  اما می دانیم که  حال فراگیری هستیم، 
و  بدن  ترکیب  بر  مفیدی  تأثیر  می تواند  ورزش 
خون،  فشار  مانند  متابولیکی  خطر  عوامل  سایر 
نشانگرهای التهابی و حتی کلسترول خون داشته 

باشد.«
هزار   ۱۰۰ حدود  داده های  مطالعه،  این  برای 
غربالگری  آزمایش  یک  از  بخشی  که  مرد  و  زن 
و  بزرگ  روده  ریه،  پروستات،  سرطان های  برای 
تخمدان بودند، جمع آوری شد. میانگین سن آنها 
نزدیک  طی  در  بود.  نفر   ۷۱ آزمایش  شروع  در 
شرکت   ۲۸,4۰۰ از  بیش  پیگیری،  سال   ۱۰ به 
کننده جان باختند. از شرکت کنندگان پرسیده 
شدید  و  متوسط  بدنی  فعالیت  چقدر  که  شد 
انجام داده اند. هر دو شکل فعالیت باعث تعریق 
می شوند، اما فعالیت شدید باعث افزایش تنفس 
و ضربان قلب به سطح باال نیز می شود. در فعالیت 

متوسط این افزایش کمتر است.

آیت اهلل رئیسی:

 توطئه دشمنان برای انزوای ایران
 شکست خورد

رئیس جمهور هدف دشمن از طراحی توطئه جدید را بازداشتن 
قصد  به  دشمنان  داشت:  اظهار  و  دانست  پیشرفت  از  کشور 
انزوای کشور وارد میدان شده اند اما در این توطئه هم شکست 

خوردند.
 آیت اهلل سید ابراهیم رئیسی روز یکشنبه در چهارمین جلسه 
ایثار و شهادت، توجه به  شورای عالی ترویج و توسعه فرهنگ 
فرهنگ ایثار و شهادت و تفکر بسیجی را نیاز ضروری جامعه 
شهادت  و  ایثار  فرهنگ  گسترش  در  اگر  گفت:  و  برشمرد 
کوتاهی شود، تفکر و باورهای دیگر جایگزین آن می شود. یکی 
این  به  توجه  کشورمان  جوانان  از  صیانت  مهم  راهکارهای  از 

فرهنگ است.
رئیس جمهور با تأکید بر اجرای دقیق و کامل قوانین مرتبط با 
خانواده شهدا و ایثارگران در تمامی دستگاه های اجرایی، اظهار 
داشت: مشکالت احتمالی در اجرای قانون نباید مانع از اجرای 
آن باشد بلکه باید با رفع موانع موجود، قانون اجرا و از هدر رفت 

زحمات جلوگیری  شود.
در  شده  انجام  ابتکارات  برخی  به  اشاره  با  رئیسی  اهلل  آیت 
نور  راهیان  کاروان های  اندازی  راه  مثل  مقدس  دفاع  موضوع 
یا اقدام رسانه ملی در بازخوانی وصیت شهدا اظهار داشت :در 
زمینه ترویج فرهنگ دفاع مقدس هنوز با نقطه ایده آل فاصله 
به  سخنانش  از  دیگری  بخش  در  جمهور  داریم.رئیس  زیادی 
درباره  و  کرد  اشاره  کشورمان  علیه  غرب  ای  رسانه  جنجال 
جان  موضوع  ایران  در  اینکه  با  گفت:  آنها  دوگانه  معیارهای 
باختن خانم امینی بطور کامل و دقیق در حال پیگیری است 
حالی  در  دشمن  اما  اند  کرده  تأکید  آن  بر  مسئوالن  تمام  و 
انحراف  برای  تالش  در  رسانه ای  گسترده  اقدامات  تدارک  با 
افکار عمومی است که جمعی از دختران افغانستانی به دست 
گروه های تروریستی مورد حمایت امریکا در یک آموزشگاه به 
خاک و خون کشیده می شوند و واکنشی از طرف این مدعیان 
حقوق  پیگیری  ادعای  شرایطی  چنین  در  آیا  نمی شود،  دیده 
بشر و حقوق زن از طرف غربی ها قابل پذیرش است؟آیت اهلل 
رئیسی هدف دشمن از طراحی توطئه جدید را بازداشتن کشور 
از پیشرفت دانست وگفت : زمانی که جمهوری اسالمی در حال 
پشت سر گذاشتن مشکالت اقتصادی و فعال شدن برای حضور 
بیشتر در منطقه و جهان بود، دشمنان به قصد انزوای کشور 
وارد میدان شدند اما در این توطئه هم شکست خوردند. پیش 
قاضی زاده هاشمی  سیدامیرحسین  جمهور،  رئیس  سخنان  از 
رئیس بنیاد شهید و امور ایثارگران و دبیر شورای عالی ترویج 
و  راهبردها  و تصویب  تهیه  ایثار و شهادت،  توسعه فرهنگ  و 
ارزیابی  و  تدوین شاخص ها  ترویج،  عالی  سیاست های شورای 
و  ایثار  فرهنگ  ترویج  حوزه  در  اجرایی  دستگاه های  عملکرد 
خدمات  ثبت  هوشمند  جامع  سامانه  ایجاد  طرح  شهادت، 
فرهنگی ارائه شده به ایثارگران و تصویب دسترسی مخاطبین 
به منابع و مستندات حوزه فرهنگ ایثار و شهادت را از اقدامات 

و تالش های این شورا دانست.

تسویه حساب سیاسی نکنیم 
 نباید در زمین دشمن بازی کنیم

عضو کمیسیون امنیت ملی و سیاست خارجی مجلس گفت: 
بازی کنیم و االن وقت تسویه حساب  نباید در زمین دشمن 
)یکشنبه  روز  علنی  جلسه  در  فالحی  سارا  نیست.   سیاسی 
۱۰ مهر ماه( مجلس شورای اسالمی در تذکر شفاهی، گفت: 
باشد  قرار  اگر  باخته،  جان  سرزمین  این  فرزندان  از  فرزندی 
کسی مدعی حقش باشد، وظیفه ما نمایندگان مردم، دستگاه 
قضا، دستگاه های امنیتی و انتظامی و نظام جمهوری اسالمی 
است، نه دشمنی که با تحریف و تحریم به جنگ باورهای ما 

آمده و خواب سیاه تجزیه ایران زمین را دیده است.
نماینده مردم ایالم در مجلس شورای اسالمی تصریح کرد: باید 
خواب سیاه دشمن را به مرگ ابدی اش پیوند بزنیم، اما از سوی 
دیگر ما هم نباید دست بی خیالی را زیر سر غفلت بگذاریم و 
تا بحران بعدی بی خیال شویم. عضو کمیسیون امنیت ملی و 
باید فکر  سیاست خارجی مجلس شورای اسالمی تاکید کرد: 
تسویه  نباید  بزنیم،  کارشناسی  حرف های  کنیم،  تدبیر  کنیم، 
باید  و  را عمیق کنیم  ها  بندی  و صف  حساب سیاسی کنیم 
فکر کنیم  قرار دهیم.  توجه  را مورد  اقتصادی مردم  مطالبات 
چه بر سر ما آمده که جوانان این سرزمین را به تریبون های 
دشمن واگذار کرده ایم. وی ادامه داد: همواره در طول تاریخ 
هر جا سرزمین مان مورد هجمه دشمن قرار گرفته، بر بستر 
بی مباالتی و بی کفایتی ضعف های ما بوده است، وگرنه دشمن 
کارش دشمنی است. فالحی تصریح کرد: از ظرفیت باالی زنان 
جامعه اسالمی استفاده کنید، زنانی که در دوران دفاع مقدس 
در تمام شرایط این سرزمین و در پیروزی انقالب اسالمی مؤثر 
و  غافل  مدیران  باید  بگیریم.  تصمیمات درست  باید  اند.  بوده 
جاهل را که نقششان بیشتر از جاسوسان دشمن است برکنار 
اظهار  می گیرند.فالحی  غلط  تصمیمات  آنان  که  چرا  کنیم، 
و  سمت  به  امیدواریم  نکنیم.  بازی  دشمن  زمین  در  داشت: 
سویی برویم که دشمن دیگر جرئت و اجازه نفوذ در باورهای 

مردم ما را به خود ندهد.

سالمت

جامعه

کاریکاتور

به جنایات تروریست های مزدور استکبار جهانی پاسخ قاطع خواهیم داد 

رئیس ستاد کل نیروهای مسلح در دیدار با دانشجویان؛

دانشجو نباید دچار سیاست زدگی شود

رئیس سازمان انرژی اتمی ایران:
در هسته ای با بهانه های واهی،تحریم علیه ما وضع کرده اند

درس  مسلح  نیروهای  ستادکل  رئیس 
را  کشور  تاریخی  حساس  مقاطع  از  گرفتن 
فعلی  مشکالت  حل  راهکارهای  بهترین  از 
برشمرد و گفت: باید سعی کنیم رمز پیروزی 
مطابقت  با  و  کرده  پیدا  را  مقدس  دفاع  در 
دادن آن مقطع تاریخی با شرایط امروز، بستر 

برون رفت از مشکالت فعلی را ایجاد کنیم.
روز  باقری  محمد  پاسدار  سرلشکر  سردار 
دانشجویان  از  جمعی  با  دیدار  در  یکشنبه 
به نقش  اشاره  با  دانشگاه های سراسر کشور، 
تعیین کننده دانشجویان در حوزه های علمی 
و فناوری های نوین، اظهار داشت: بدون تردید 
محسوب  کشور  محرک  موتور  دانشجویان 

می شوند.
به  توجه  لزوم  بر  تأکید  با  باقری  سرلشکر 
انقالب  که  توطئه هایی  و  امنیتی  تهدیدات 
اسالمی با آن مواجه است، گفت: قشر دانشجو 
در  را  و سنگینی  رسالت خطیر  و  مسئولیت 
عهده  بر  رو  پیش  تهدیدات  با  مقابله  عرصه 
در  که  می رود  انتظار  دانشجویان  از  و  دارد 
ارتباط با مسائل مختلف روحیه پرسش گری 
و مطالبه گری داشته باشند، نسبت به مسائل 
آگاه و توجیه باشند و مهمتر اینکه دیگران را 

نیز در مواجهه با مسائل توجیه کنند.
دانشجویی  تشکل های  کرد:  خاطرنشان  وی 
مهمترین  و  اصیل ترین  به عنوان  امروز 
تشکل ها محسوب می شوند و این مجموعه ها 
انقالب  اهداف  پیشبرد  در  را  مهمی  رسالت 
دوم  گام  تحقق  در  بخصوصص  اسالمی، 

انقالب اسالمی عهده دار هستند.
مسیر  در  حرکت  ادامه  در  باقری  سرلشکر 
توسعه علم، توسعه دانش، فناوری و پژوهش 
را اصلی ترین وظیفه قشر دانشجو، عنوان کرد 
و افزود: جایگاه علم و فناوری در تولید قدرت 
امروز  و  است  مهم  بسیار  کشور  سربلندی  و 
عرصه های  در  تالش  با  باید  ما  دانشجویان 
را  کشور  علمی  جایگاه  پژوهشی  و  علمی 
ایران،  بزرگ  ملت  تراز  و  شأن  با  متناسب 
ارتقاء بخشند. امروز یکی از مهم ترین اهداف 
این  به  دستیابی  باید  کشور  علمی  جبهه 

جایگاه رفیع باشد.
وی با تأکید بر اینکه برای رسیدن به جایگاه 
در  پیشرفت  نیازمند  فناوری  و  دانش  رفیع 
حوزه های مختلف علمی، به ویژه فناوری های 
معمول  به طور  کرد:  عنوان  هستیم،  نوین 
دانشگاه ها برای همین مأموریت ایجاد شده اند 
انقالبی،  دانشجویان  به ویژه  ما  دانشجویان  و 
زمینه  این  در  باید  نیز  حزب اللهی  و  متدین 
و  ترین ها  درس خوان  از  و  باشند  الگو  هم 

محقق ترین ها باشند.
به  اشاره  با  مسلح  نیروهای  ستادکل  رئیس 
به عنوان  دانش،  توسعه  و  درس آموزی  اینکه 
یا  و  نباید کم رنگ  اصلی دانشجویان  فعالیت 
به فراموشی سپرده شود، گفت: رتبه های برتر 
علمی در سطوح بین المللی باید از میان شما 
عزیزان باشد که البته در بسیاری موارد این 

مهم محقق شده است.
تشکل های  اینکه  بیان  با  باقری  سرلشکر 
سیاست زدگی،  دچار  نباید  ما  دانشجویی 
افزود:  شوند،  جریان زدگی  و  حزب گرایی 
و  انگیزه  جهت  به  دانشجویی  تشکل های 
سیاسی  جریان های  از  فراتر  بسیار  اهداف، 
هستند چرا که آنان به دنبال به دست گرفتن 
مناصب، پست ها و قدرت هستند، اما تشکل 
دانشجویی به دنبال پیشبرد اهداف اصل نظام 

و انقالب و در نهایت سربلندی کشور است.
وی داشتن فهم عمیق و درک ژرف سیاسی 
و  کرد  عنوان  دانشجویان  ملزومات  از  را 
و  داشت که سیاست زدگی  توجه  باید  افزود: 
از  حزب گرایی، آفتی است که می تواند ما را 

رسالت اصلی  خود دور کند.
گفت:  مسلح  نیروهای  ستادکل  رئیس 
که  باشد  باور  این  ترویج  نماد  باید  دانشجو 
در  و  ندارد  وجود  بن بستی  هیچ  کشور  در 
توانستن  فعل  خود،  صحیح  عملکرد  با  واقع 
را در کشور نهادینه کند و کارهای سخت را 
با بهره گیری از ظرفیت های داخلی به منصه 
دانشجویان  که  کاری  مانند  برساند؛  ظهور 
نسل اول انقالب در دوران دفاع مقدس انجام 

دادند.
سردار باقری با اشاره به تجاوز دشمن بعثی به 
انقالب نوپای اسالمی ایران، افزود: ملت ایران 
در سال ۱۳۵۷ در شرایطی کشتی انقالب را 
به ساحل پیروزی رساند که از رژیم طاغوت 
واقع  در  و  می شد  یاد  ثبات  جزیره  به عنوان 
اسالمی  انقالب  که  داشت  باور  کسی  کمتر 
مردم،  بر  که  ستمی  از  حجم  آن  برابر  در 
آزادی خواهان و فعاالن سیاسی وارد می شد، 
بتواند در نهایت به پیروزی برسد اما با لطف 
خدا این انقالب با موفقیت به پیروزی رسید.

انقالب  پیروزی  از  پس  شد:  یادآور  وی 
بنیادین  تغییرات  واسطه  به  کشور  اسالمی، 
با  امنیتی  کادرهای  و  ساختاری  حوزه  در 
سران  برخی  شد؛  مواجه  اساسی  مشکالت 
یا  کردند  فرار  زمانی  برهه  آن  در  ارتش 
دستگیر و یا کنار گذاشته شدند؛ همچنین در 
بلوچستان  و  سیستان  خوزستان،  کردستان، 
و  نامبارک  اتفاقات  نیز  گلستان  استان  و 

غائله هایی به پا شد.
نیروهای مسلح تصریح کرد:  رئیس ستادکل 
کشور در یک چنین فضایی قرار داشت که به 
ارتش  از سوی  تهاجم سراسری  با یک  ناگاه 
منسجم رژیم بعثی مواجه شد و بدین ترتیب 
بخش های وسیعی از استان های غربی کشور 

به تصرف دشمن درآمد.
در  واقع  به  کرد:  خاطرنشان  باقری  سرلشکر 
مشکالت  با  مقدس  دفاع  نخست  ماه های 
تمام  با  ارتش  اگرچه  بودیم؛  مواجه  عمده ای 
توان برای دفاع از کشور وارد میدان شده بود، 
اما به واسطه تغییرات اساسی ناشی از انقالب 
و  از دست دادن پشتیبانی های لجستیکی  و 
انسجام و قدرت  از  بازگشت مستشاران فنی 
وحدت  طرفی  از  نبود؛  برخوردار  کافی 
اداره  فرماندهی وجود نداشت و بنی صدر در 
انقالبی  نیروهای  و  مسلح  نیروهای  با  جنگ 

اختالف نظر داشت.
وی عنوان کرد: افراد نظامی که در ارتش زمان 
انقالب حضور داشتند، غالباً سابقه فرماندهی 
کالن نداشتند و کار فنی عمیقی نیز در حوزه 
تعمیر و نگهداری جنگنده ها، ناوها و بالگردها 
بلد نبودند و از طرفی سپاه پاسداران نیز تازه 
در  کالشینکف  سالح  با  و  بود  شده  تشکیل 
کردستان و دیگر مناطق ناامن، درگیر بود و 
این در شرایطی بود که جنگ را نمی شناخت؛ 
ضمن اینکه تجهیزات کافی نداشت و از دانش 

نظامی کافی برخوردار نبود.
رئیس ستاد کل نیروهای مسلح بیان کرد: از 
ماه های نخست جنگ به یاد داریم که دشمن 
پیشروی  و  می آمد  جلو  راحتی  به  بعثی 
می کرد؛ اگرچه نیروی هوایی در دومین روز 
جنگ عملیات خوبی انجام داد و عملیات های 
انجام  بعضاً  بالگردی  پشتیبانی  با  زمینی 
ارتش  جلودار  واقع  به  این ها  اما  می گرفت، 

منسجم بعثی نبود.
هویزه،  دزفول،  غرب  در  گفت:  باقری  سردار 
آبادان و ماهشهر سه الی چهار عملیات نسبتاً 
همگی  که  شد  انجام  ارتش  سوی  از  بزرگ 
با  مناسب  طراحی  و  راهبرد  نبوِد  دلیل  به 

شکست مواجه شد.
سال  دی  و  آذر  ماه های  در  شد:  یادآور  وی 
ناشی  مخرب  آثار  و  ناامیدی  و  یأس   ۱۳۵۹
از شکست بر همه کشور مستولی شده بود و 
انقالبی هم این بود که  حتی تصور بچه های 

در برابر دشمن بعثی، کاری نمی توان کرد.
رئیس ستادکل نیروهای مسلح گفت: وضعیت 
در  اینکه  تا  می رفت  پیش  منوال  همین  بر 
کشور  انقالبی  جوانان   ۱۳۵۹ سال  دی ماه 

جنگ  استراتژی  که  کردند  مطرح  کم کم 
از  ماه  تنها سه  که  جوانانی  کند؛  تغییر  باید 
حضورشان در میادین جنگ می گذشت، این 
استراتژی  و  راهبرد  جنس  از  حرف هایی  بار 

می زدند که قابل تأمل بود.
سرلشکر باقری بیان کرد: از این پس، رویکرد 
جدیدی در مدیریت صحنه نبرد شکل گرفت 
با  کوچک  بسیار  عملیات های  آن  پرتو  در  و 
رویکرد شناسایی عمیق از دشمن و طراحی 
مناسب انجام شد؛ این عملیات ها از 4۰ الی 
۵۰ نفر به سمت عملیات های گردانی و تا حد 
هزار نفر پیش رفت و ظرف ۶ ماه نیز تقریباً 
۲۵ عملیات در جبهه ها با موفقیت انجام شد 
نیروها  میان  در  نفسی  به  اعتماد  آن  طی  و 
ایجاد شد و همه فهمیدند که به شرط تالش 
جهادی توکل به خدا و اعتماد به داشته ها و 
ظرفیت های داخلی می توان بر دشمن، غالب 

شد.
وی عنوان کرد: در نهایت در مهرسال ۱۳۶۰ 
حصر  برای شکست  )ع(  ثامن االئمه  عملیات 
به  آن  از  شد  انجام  کامل  موفقیت  با  آبادان 
پیروزی  تا  عملیات هایی  زنجیره  نیز  بعد 
خرداد  در  خرمشهر  فتح  و  بیت المقدس 
مقطع  این  واقع  به  گرفت؛  صورت   ۱۳۶۱
یک  به عنوان  می تواند  ما  همه  برای  تاریخی 

الگوی تاریخی مطرح باشد.
رئیس ستاد کل نیروهای مسلح درس گرفتن 
از  یکی  را  کشور  تاریخی  حساس  مقاطع  از 
مشکالت  از  برون رفت  راهکارهای  بهترین 
فعلی عنوان کرد و افزود: الزاماً این گونه نیست 
که اگر کشور با مشکالتی روبه رو شد، تمامی 
امکانات باید فراهم باشد تا ما با یک تصمیم 
ساده کار را پیش ببریم و مشکالت و مسائل 

را حل کنیم.
مقاطع  آن  بنده  کرد:  تاکید  باقری  سرلشکر 
شاهد  نزدیک  از  و  کرده  درک  را  حساس 
و  وضعیت  که  می کنم  عرض  واقع  به  بودم؛ 
مشکالت امروز کشور با وضعیت پاییز ۱۳۵۹ 
قابل قیاس نیست؛ لذا باید تحقیق و بررسی 
اتفاقاتی  چه  که  شد  متوجه  تا  شود  دقیقی 
گذراندن  از  بعد  اسالمی  انقالب  تا  داده  رخ 
عملیات  توانست  سیاه  و  تاریک  روزهای  آن 
و  فتح المبین  طریق القدس،  )ع(،  ثامن االئمه 
بیت المقدس را رقم بزند؛ به واقع این مقطع 

تاریخی قابل مطالعه و کند و کاو است.
رمز  کنیم  سعی  باید  کرد:  خاطرنشان  وی 
و  کرده  پیدا  را  تاریخی  مقطع  آن  پیروزی 
دادن  مطابقت  و  مشابه سازی  آن،  کمک  با 
از مشکالت  برون رفت  امروز، بستر  با شرایط 
از  فعلی را ایجاد کنیم و مسیر رشد را بهتر 
با  زمان  مقتضیات  اگرچه  دهیم؛  ادامه  قبل 
گذشته متفاوت است و نسل نیز تغییر کرده 

اما می شود از تاریخ درس گرفت.
رئیس ستاد کل نیروهای مسلح عنوان کرد: 
به طور کلی فلسفه تاریخ نیز همین است که از 
آن نقاط ضعف و قوت درس بگیریم. مطالعه 
و  خاطره گویی  به  صرفاً  مقدس  دفاع  تاریخ 
مطالعه  در  نمی شود.  خالصه  خاطره انگاری 
دفاع مقدس باید دالیل پیروزی و شکست ها 
ریشه های  و  دالیل  و  داد  قرار  مدنظر  را 
آن  از  و  کرد  بازسازی  را  پیروزی  و  شکست 

برای حل مشکالت کنونی بهره گرفت.
سرلشکر باقری گفت: در میان تمامی حوادث 
تاریخی که کشورمان با آن مواجه بوده، دفاع 
که  است  مطرح  قله  یک  به عنوان  مقدس 
می بایست بر روی آن وقت گذاشت و مطالعه 

کرد و برای امروز و آینده از آن بهره گرفت.

حوزه  در  گفت:  اتمی  انرژی  سازمان  رئیس 
واهی،  بهانه های  و  ناروا  اتهامات  با  هسته ای 
وضع  کشور  علیه  را  ظالمانه ای  تحریم های 
هم  تحریم ها  طبل  بر  مستمر  و  کرده اند 
اساتید  جمع  در  اسالمی  محمد  می کوبند.  
تکمیلی  تحصیالت  دانشگاه  کارکنان  و 
درباره  کرمان  پیشرفته  فناوری  و  صنعتی 
حرکت  لزوم  و  پیشرفته  فناورهای  اهمیت 
نوین  فناوری  و  علوم  مسیر  در  شتابان 
در  پیشرفت  که  باوریم  این  بر  کرد:  بیان 
با  نوظهور  فناوری های  و  نوین  حوزه های 
و  است  مواجه  قدرت ها  مخالفت سرسختانه 
کشوری  ما  که  برنمی تابند  هیچ وجه  به  آنها 
پیشرفته  فناوری های  حوزه های  در  مستقل 
قدرت  امروز  افزود:  وی  باشیم.  صاحب نام  و 
نیست؛  زیرزمینی  ذخایر  بودن  دارا  شامل 
بلکه قدرت شامل علم و فناوری های پیشرفته 
است  کننده  تعیین  عامل  مهم  این  و  بوده 
پیشتازی  و  است  برتری ساز  اصطالح  به  و 

محسوب  قدرت  از  نمادی  زمینه ها  این  در 
در  که  اتمی  انرژی  سازمان  رئیس  می شود. 
جریان این بازدید از زیرساخت های علمی و 
پژوهشی دانشگاه دیدن کرد، ضمن اشاره به 
نرم  قدرت  ایجاد  در  دانشگاه ها  مهم  ظرفیت 
پیشرفته  فناوری  و  علوم  در  اگر  کرد:  تاکید 
پیشتاز باشید به حتم در میان سایر کشورها 
قدرتمند هستید که دشمنان قدرتمند شدن 
ایران را برنمی تابند. اسالمی تصریح کرد: به 
تاکنون  انقالب  پیروزی  بدو  از  دلیل  همین 
پیشرفت  مانع  تا  فراوانی شده  همیشه سعی 
حوزه  در  ویژه  به  و  شوند  ایران  حرکت  و 
واهی،  بهانه های  و  ناروا  اتهامات  با  هسته ای 
وضع  کشور  علیه  را  ظالمانه ای  تحریم های 
کرده اند و مستمر بر طبل تحریم ها می کوبند 
زبان،  هر  با  گفت:  وی  می کنند.  پافشاری  و 
مقابل  طرف  با  که  فکری  مکتب  و  ادبیات 
صحبت کنید، درمی یابید که در عمق وجود 
و نیت درونی آنها و نوشته ها و مطالب منتشر 

شده؛ اراده قاطعی برای ممانعت از دسترسی 
رئیس  دارد.  وجود  پیشرفته  فناوری های  به 
این  کنار  در  داد:  ادامه  اتمی  انرژی  سازمان 
انسانی  ظرفیت  به  ویژه ای  توجه  باید  موارد 
داشت زیرا ظرفیت انسانی کشور بسیار فاخر 
در  باال  تراز  مشاغل  آنها  برای  اگر  و  است 
حوزه های علوم و فنون پیشرفته ایجاد نکنیم 
به وجود  پژوهشی  و  شغلی  فرصت های  و 
نیاوریم، به سهولت انسان های فرهیخته و با 
استعداد کشور را جذب می کنند و در نتیجه 
پله های  ما،  سرمایه های  جذب  و  استفاده  با 
امروز  گفت:  اسالمی  می کنند.  طی  را  ترقی 
پیشرفته  صنعتی  و  علمی  مراکز  به  نگاه  با 
جهان مشاهده می کنید که تعداد بی شماری 
در  ایرانی  استعدادهای  و  ایران  فرزندان  از 
مشغول  و  می دهند  ارائه  خدمات  مراکز  این 
کارهای علمی، پژوهشی و مدیریتی هستند 
است  مستعد  نیروهای  این  تالش  پرتو  از  و 
صورت  به  آنها  مراکز  و  کشورها  آن  که 

با  کرد:  تاکید  وی  می کنند.  رشد  تصاعدی 
است  دلیل مهم ذکر شده الزم  دو  به  توجه 
رشد  زمینه های  و  نکرده  کوتاهی  مطلقاً  تا 
این استعدادها را فراهم کنیم. رئیس سازمان 
انرژی اتمی بیان کرد: در سازمان انرژی اتمی 
بنیادی  و  اصلی  محور  چهار  روی  بر  ایران، 
متمرکز شده ایم و با یاری خداوند، همکاران 
و تمام دستگاه هایی که می توانند به ما کمک 
پیش  کامل  جدیت  با  را  موارد  این  کنند 
خواهیم برد؛ نخستین محور توسعه راکتورها 
چند  گذشتن  وجود  با  زیرا  نیروگاه هاست  و 
حداقل  باید  اسالمی  انقالب  پیروزی  از  دهه 
نسبت به ساخت راکتورهای تحقیقاتی اقدام 
می کردیم اما در این مسیر کوتاهی کرده ایم 
چراکه ساخت راکتور مهمترین بخش در امور 
کار  دستور  در  می توانسته  و  نیروگاه هاست 
به ساخت  نسبت  باید  ادامه  در  و  گیرد  قرار 
است  می شده  اقدام  اتمی  برق  نیروگاه های 

زیرا امروز برق نیاز مبرم کشور است.


