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اصرار  به  اشاره  با  انقالب مجلس شورای اسالمی  فراکسیون  عضو 
منطقی  غیر  درآمدهای  و  تکالیف  تحمیل  برای  نمایندگان  برخی 
های  نگاه  از  دور  به  برنامه  سازمان  گفت:  دولت  به  بودجه ای 
درباره  آصفری  محمدحسن  می کند.  نویسی  بودجه  پوپولیستی 
عملکرد سازمان برنامه و بودجه در سال ۱4۰۰ و ۱4۰۱ به رغم 

برخی انتقادها به این سازمان گفت: ردیف ها، اعتبارات،....

دشمن  جنایت های  اینکه   بیان  با  پاسداران  سپاه  کل  فرمانده 
بی پاسخ نخواهد ماند و باید تقاص خون شهیدان را بدهند، اظهار 
داشت:آن ها ترسیده اند و مرتب به ما پیغام می دهند که نزنید. از 
طریق چند کشور به ما پیام می دهند که نزنید.  سرلشکر حسین 
شهادت  سالگرد  یازدهمین  مراسم  در  سپاه  کل  فرمانده  سالمی 

سردار حسن طهرانی مقدم فرمانده یگان موشکی سپاه که...
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از طرح جامع  ساماندهی 
رودخانه بشار خبری نیست

بیشتر بدانید؛

افسردگی نوجوانان را 
جدی بگیرید

مردم در حد امکان از مسیر 
سخت گذر سی سخت به پادنا 

استفاده نکنند
ای  جاده  نقل  و  حمل  و  راهداری  مدیرکل 
توصیه  استان  مردم  به  بویراحمد  و  کهگیلویه 
کرد که با توجه به بارش برف شدید در سامانه 
از  االمکان  حتی  سنگ،  ریزش  احتمال  و  اخیر 
مسیر برف گیر و سخت گذر سی سخت به پادنا 
اظهار  روز جمعه  محمدی  عابد  نکنند.  استفاده 
در  سنگ  ریزش  تاکنون  گذشته  شب  داشت: 
پادنا وجود   – گردنه بیژن در جاده سی سخت 
و  شد  انجام  بازگشایی  و  روبی  برف  که  داشته 

همچنان کار بازگشایی مسیر در نقاط ...

از  غفلت  گفت:  سیاسی  مسائل  تحلیلگر  یک 
جامعه  اقشار  بین  یا  نسلی  بین  وگوی  گفت 
ضربه  برای  ایران  بدخواهان  که  شده  موجب 
زدن به کشورمان امیدوار شوند. عباس سلیمی 
این که  بیان  با  ایسنا،  با  گفت وگو  در  نمین 
اظهار  است«،  عقالنی  مقوله  یک  »گفت وگو 
کرد: در هر جامعه ای سالیق مختلف وجود دارد 
و این سالیق باید بتوانند با گفت وگو، با یکدیگر 
در ارتباط باشند تا درک واقعی از  هم بدست 
بیاورند. گفت وگو در سطح کالن کشور یکی از 
و  اشتراکات  بیشترشدن  برای  روش ها  بهترین 
کمرنگ شدن افتراقات است. تالش نکردن برای 
گفت وگو، فرصتی برای کسانی ایجاد می کند 
که دنبال شکنندگی جامعه هستند. وی ادامه 
گفت وگو  زمینه  در  قطعا  گذشته  در  ما  داد: 
کوتاهی داشته ایم. در این بین هم کسانی که 
دنبال تضعیف جامعه ایران هستند، برنامه های 
شرایط  در  حال  این  با  کرده اند،  اجرا  را  خود 
مسائل  گفت وگو،  با  می توان  همچنان  فعلی 
رنجش  موجب  که  مسائلی  یا  اختالف  مورد 
تا  کرد  بررسی  را  شده  مختلف  اقوام  یا  اقشار 
به نتیجه درستی برسد و هرکسی متوجه شود 
تحلیلگر مسائل  این  که ضعف هایش کجاست. 
میان  »باید  این که  به  اشاره  با  کشور  سیاسی 
گفت وگو با مردم و گفت وگو در سطح بین الملل 
تفکیک قائل شویم« تصریح کرد: در گفت وگو 
با هموطنان خود که اشتراکات جدی با آن ها 
وجود  انعطاف  از  سطح  باالترین  باید  داریم 
بین الملل  در سطح  گفت وگو  اما  باشد،  داشته 
این  بر  اساس  و  باشد  بدبینی  با  باید  حتما 
سناریوهای  ما  علیه  دشمن  که  شود  گذاشته 
تبلیغاتی ایجاد کرده و در مقابل او باید بسیار 
گفت وگو  حاصل  تا  کرد  عمل  هوشمندانه 
از  بیش  مثال  می خواهد.  او  که  نباشد  همانی 
هسته ای  زمینه  در  دشمن  که  است  دهه  دو 
اتهام ساخت یا حرکت به سمت ساخت بمب 
بتواند جلوی  تا  را مطرح کرده است  هسته ای 
رشد علمی کشور را بگیرد که تاحدی هم در 
است.  آورده  بدست  هایی  موفقیت  زمینه  این 

گفت وگو در اینجا باید با دقت زیادی ...

گفت:  بویراحمد  و  کهگیلویه  استاندار  عمرانی  معاون   
حدود یک سال است که از شهرداری خواسته شده طرح 
جامع ساماندهی رودخانه بشار را ارائه دهد اما تاکنون 
طرح  ارائه  از  شهرداری  اگر  گفت:  است  نشده  خبری 
عاجز است اعالم کند تا خود استانداری متولی سامانه 
چهارشنبه  زاده  حاجی   کیامرث  شود.  بشار  رودخانه 
شب در نشست شورای ترافیک استان در یاسوج اظهار 
داشت: مصوبات این جلسه با جان مردم سروکار دارد و 
به  کنند  کوتاهی  اجرایی شدن مصوبات  در  اداراتی که 
دستگاه های قانونی و نظارتی معرفی می شوند. وی افزود: 

از اعتبارات ارزش افزوده، بند الف ماده....

معاون عمرانی استاندار عنوان کرد:
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رئیس اداره  میراث فرهنگی گردشگری و 
صنایع دستی گچساران خبر داد:

دهکده گردشگری در نزدیک 
سد چم شیر احداث می شود 

مدیرکل کتابخانه های عمومی استان:
کهگیلویه و بویراحمد

 پایین ترین سرانه مطالعه را 
در کشور دارد

در زمینه گفتگوی بین نسلی 
کوتاهی کرده ایم 
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معاون سیاسی استاندار هشدار داد؛

جوالن سگ های ولگرد 
تهدیدی برای سالمت 

3

اعالم  گذشته  روز  بودجه  و  برنامه  سازمان  رئیس 
کرد که هیچ افزایش قیمتی برای حامل های انرژی 
چنین  نیز  آینده  سال  بودجه  در  و  نداریم  امسال 
که  موضوعی  است،  نشده  گرفته  نظر  در  افزایشی 
به گفته کارشناسان تاثیری در مسائل حوزه انرژی 
به ویژه بهینه سازی و کاهش مصرف ندارد.  کار تهیه 
و  تمام  بودجه  و  برنامه  سازمان  در  بودجه۱4۰۲ 
این هفته تحویل دولت شود. تصمیمی  مقرر شده 
که برای حامل های انرژی گرفته شده عدم افزایش 
با  را  دولت  احتماال  که  موضوعی  است،  قیمت 
چالش مواجه کند، البته آنطور که بهادری جهرمی 
وجود  پیشتر  نگاهی  کرده  اعالم  دولت  سخنگوی 
پیدا  قیمت  افزایش  انرژی  حامل های  که  داشته 
و  پتروشیمی  خوراک  گاز،  حوزه  در  ویژه  به  کند، 
مصرف خانوارها تا از محل آن بتوانیم منابع اشتغال 
اختالف  دولت  حوزه  این  در  که  کنیم  تامین  را 
قیمت  افزایش  این  دارد.  وجود  کارشناسی  دیدگاه 
خوراک پتروشیمی ها و گاز حتی همین خبرش در 
حوزه بورس اثر گذاشت با اینکه محقق نشد و دولت 
آن را هنوز اجرایی نکرده است اما خبرش هم که 
رفت اثرش را در زیان آوری و تأثیر منفی در بورس 
و  گاز  قیمت  افزایش  به گفته وی، در مورد  دیدیم. 
که  دارد  بحث  درباره اش  دولت  هم  خانوار  مصرف 
آیا امکان اجرایی شدن دارد و مردم می پذیرند؟ ما 
جدیدی  اشتغال  گاز  قیمت  افزایش  با  می خواهیم 
اشتغال  همین  می رسد  نظر  به  اما  کنیم،  ایجاد 
سوال  زیر  با  وقت ها  خیلی  است  ممکن  را  موجود 
بردن درآمدهای جدی شرکت های فعال در بورس، 
تحت تاثیر قرار دهیم.   انتظار می رود در بحث های 
کارشناسی دولت و مجلس هماهنگی های بیشتری 
موافقت  با  و  دولت  پیشنهاد  به  وزرا  باشند.  داشته 
مجلس تعیین می شوند و جایگاه وزیر هم شأن خود 
را از دولت می گیرد و هم مجلس، بنابراین احترام 
و رعایت شأن وزیر در  استقاللش  به جایگاه وزیر، 
حقیقت رعایت شأن خود مجلس شورای اسالمی و 

احترام به رأی نمایندگان است.
حوزه  در  متفاوتی  دیدگاه های  اخیر  سال های  در 
انرژی وجود داشته است،  افزایش قیمت حامل های 
عاملی  می تواند  قیمت  افزایش  که  معتقدند  برخی 
این  اما  دیگر  برخی  باشد،  مصرف  کاهش  برای 
افزایش  که  معتقدند  و  می کنند  نفی  را  موضوع 
قیمت ها تنها در مقطع زمانی کوتاه می تواند تاثیر 
این  برای  قوی  پکیج  یک  دولت  اگر  و  باشد  گذار 
را  مطلوبی  نتیجه  نمی تواند  نگیرد  درنظر  موضوع 

اخذ کند.

افزایش قیمت به تنهایی بی تاثیر است
این  در  انرژی  حوزه  کارشناس  بهروزی فر،  مرتضی 
قیمت  افزایش  سیاست  اگر  گفت:  ایسنا  به  رابطه 

کاهش  و  بهینه سازی  هدف  با  انرژی  حامل های 
به تنهایی  قیمت  افزایش  قطعا  باشد،  مصرف 
هیچگونه تاثیری نخواهد داشت، حتی اگر قرار باشد 
قیمت دو یا سه برابر شود، تجربه تاریخی نیز گویای 
احمدی نژاد  دولت  زمان  در  است.  مساله  همین 
اما تاثیری در  افزایش یافت  برابر  قیمت ها تا هفت 
تاکید  وی  نبودیم.  شاهد  را  مصرف  کاهش  میزان 
اثر  مدت  کوتاه  در  مساله  این  است  ممکن  کرد: 
یکسال  یا  و  ماه   ۶ گذشت  از  بعد  اما  باشد  داشته 
کاهش  و  تورم  قیمت ها،  شدید  افزایش  به  باتوجه 
اثر خواهد  افزایش قیمت بی  این  ارزش پول ملی، 
شد، به ویژه این موضوع در حوزه بنزین بسیار نمایان 
است. این کارشناس حوزه انرژی با اشاره به تغییر 
درحال حاضر  گفت:  نیز،  گاز  تعرفه های  در  قیمت 
دولت درگیر مشکالت بودجه ای است و درآمدهایی 
محقق  شده بود،  پیش بینی   ۱4۰۱ بودجه  در  که 
نشده است و تنها راهی که وجود دارد این است که 
قیمت ها افزایش پیدا کند، اما باید توجه داشت که 
افزایش قیمت ها تاثیری روی کاهش مصرف ندارد و 
تنها موجب باالرفتن سطح عمومی قیمت ها، تورم و 

کاهش بیشتر ارزش پول ملی خواهد شد.
برای  موجود  راهکارهای  به  اشاره  با  بهروزی فر 
بهینه سازی در مصرف انرژی، گفت: افزایش قیمت ها 
در این مساله تاثیر دارد اما به تنهایی نمی تواند تاثیر 
باشد،  پکیج  یک  قالب  در  باید  و  بگذارد  ویژه ای 
فرهنگ سازی،  اقدامات  می بایست  که  به گونه ای 
تجهیزات الزم، قوانین و  مشوق هایی وجود داشته 

باشد را بتوان نتیجه مثبت را بدست آورد.
تجهیرات کم مصرف؛ 

راهی برای دور زدن اسراف
انجام  می توان  که  اقداماتی  از  یکی  داد:  ادامه  وی 

داد این است که تجهیزات رایگان در اختیار مصرف 
بخاری  تعویض  مثال  عنوان  به  گیرد،  قرار  کننده 
پرمصرف با کم مصرف در دستور کار دولت باشد و 
در کنار آن تغییر قیمت نیز می تواند اثرگذار باشد 
در  باید  که  آنطور  نمی تواند  به تنهایی  قیمت  اما 

بهینه سازی مصرف تاثیرگذار باشد.
این کارشناس حوزه انرژی با تاکید بر اینکه افزایش 
می  درست  سیاست های  اجرای  کنار  در  قیمت 
تواند کمک کند، تصریح کرد: آن زمان که صنایع 
با  دادیم  توسعه  ارزان  و  فراوان  انرژی  مبنای  بر  را 
مشکالتی مواجه شدیم،   دولت دنبال این نبود که 
یابد،  یا توسعه  ایجاد شود و  اگر قرار است صنعت 
موضوع بهینه سازی مصرف نیز در آن لحاظ شود که 
چالش هایی را به وجود آورد و اکنون نمی توان برای 
یک کارخانه ای که سیاست خود را بر مبنای انرژی 
ارزان گذاشته افزایش قیمت اعمال کرد چراکه عمال 

فعالیت آن متوقف می شود.
حوزه  در  موجود  قوانین  به  اشاره  با  بهروزی فر 
گران  گفت:   ۱۹ مبحث  در  انرژی  بهینه  مصرف 
دارد،  قرار  تهران  در  کشور  ساختمان های  ترین 
اما تعداد بسیار کمی از ساختمان ها عایق بندی و 
مسائل مربوط به بهینه سازی مصرف انرژی را رعایت 
کرده اند، درحال حاضر  تجهیزاتی که مصرف گاز آن 
ها کم باشد در بازار وجود ندارد و یا اگر باشد هم 

تفاوت قیمتی زیادی با سایر محصوالت دارند.
جایگزینی  طرح  زمانی  دولت  وی،  گفته  به 
با  را  مصرف  کم  المپ های  با  رشته ای  المپ های 
اعمال مشوق های به مشترکان و فرهنگ سازی در 
این زمینه اجرایی کرد که تاثیرات مثبت آن نمایان 
است، لذا اگر به دنبال بهینه سازی مصرف هستیم 

می بایست سیاست های این چنینی را اعمال کنیم.

خط قرمز روی افزایش قیمت حامل های انرژی

شرکت مخابرات ایران
منطقه کهگیلویه و بویراحمد

آگهی تجدید مناقصه عمومی دو مرحله ای
1401 /8 

1 - نام و نشانی شرکت مناقصه گذار : شرکت مخابرات ایران - منطقه کهگیلویه و بویراحمد به نشانی  یاسوج – خیابان 
گلستان ۱3 - مخابرات منطقه کهگیلویه وبویراحمد – اداره تدارکات تلفن33۲۲7۱۰۰ - ۰74 و33۲3۰۹8۰ - ۰74

2 -موضوع مناقصه:  نگهداری تاسیسات الکتریکی و مکانیکی و مراکز اداری،فنی شهری و مراکز فعال روستایی طبق اسناد 
مناقصه در سطح استان به مدت یکسال ) به قیمت پایه ماهیانه 000/ 000/ 650 ریال(

3 -دستگاه نظارت : مدیریت  شبکه استان    تلفن  33۲۲۰۹34 - 33۲۲5۰۶۰ -  ۰74 
4 - نوع و مبلغ تضمین شرکت در مناقصه :  مبلغ ۰۰۰/۰۰۰/ 3۱۲ ریال  ضمانت نامه معتبر بانکی و یا چک تضمینی در 

وجه شرکت مخابرات ایران – منطقه کهگیلویه و بویراحمد با فرمت جدید ) شرکت در فرایند ارجاع کار(  تهیه و اصل آنرا 
در پاکت الف قرار دهند)چکهایی از قبیل عادی ، مسافرتی ، بین بانکی ، در گردش، چک پول و ... قابل قبول نمی باشد(.

5 -قیمت اسناد مناقصه و شماره حساب : مبلغ ۰۰۰/ 7۰۰ به حساب شماره  ۰۱۰۲574۰۰۰۰۰5 بانک صادرات شعبه یاسوج 
کد ۱534 بنام شرکت مخابرات ایران – منطقه کهگیلویه وبویراحمد واریز نمایند و تصویر فیش را به فاکس شماره 33۲۲3۱۱۹ - 

۰74 ارسال و اصل فیش را در پاکت الف قرار دهند.) قابل ذکر است که مبلغ خرید اسناد مسترد نخواهد شد(
6 - محل ، زمان و مهلت فروش اسناد: از تاریخ 21/ 08/ 1401 لغایت 30/ 08/ 1401  ازطریق سایت های

 www.tci.irوIets.mporg.ir ویا مراجعه حضوری به آدرس یاسوج–خیابان گلستان ۱3 اداره تدارکات 
7 - محل ، زمان و مهلت تحویل اسناد:  از تاریخ 30/ 08/ 1401  لغایت 9/ 09/ 1401 تا پایان وقت اداری 

 به دبیرخانه مخابرات منطقه کهگیلویه وبویراحمد واقع در یاسوج – خیابان گلستان ۱3 و یا ارسال از طریق
 پست پیشتاز در موعد مقرر. 

8 - تاریخ بازگشایی پاکات: پاکات الف و ب روز شنبه مورخ 12/ 09/ 1401 و پاکت )ج( روز  دو شنبه  14/ 09/ 1401 
در محل یاسوج – خیابان گلستان ۱3 –مخابرات منطقه کهگیلویه وبویراحمد سالن کنفرانس می باشد.

حضور آندسته از متقاضیان که نمره حدنصاب الزم ارزیابی را کسب نمایند در جلسه بازگشایی پاکات )ج( بالمانع است.
۹ - هزینه چاپ آگهي بر عهده برنده مناقصه مي باشد.

۱۰ - به پیشنهادهای فاقد امضاء مشروط ، مخدوش ، فاقد سپرده ، سپرده های مخدوش ، سپرده کمتر از میزان مقرر 
و چک شخصی و نظایر آن و پیشنهادهایی که بعد از انقضا مدت مقرر واصل شود مطلقاً ترتیب اثر داده نخواهد شد و قیمت های 

پیشنهادی تا مرحله انعقاد قرارداد با برنده و قیمت پیشنهادی برنده تا پایان مدت قرارداد اعتبار خواهند داشت. 
11 - مخابرات منطقه کهگیلویه وبویراحمد در رد یا قبول یک یا تمامی پیشنهادات مختار است.

12 -  داشتن رتبه مرتبط با موضوع کار از سوی مراجع ذیربط الزامی است و به همراه مدارک ارسال گردد.
13 - سایر اطالعات ، جزئیات و شرایط پیوست اسناد مناقصه مي باشد.

مخابرات منطقه کهگیلویه وبویراحمد
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مدیرکل راهداری و حمل و نقل جاده ای
 کهگیلویه و بویراحمد توصیه کرد:

مردم در حد امکان از مسیر سخت گذر 
سی سخت به پادنا استفاده نکنند

و  کهگیلویه  ای  جاده  نقل  و  حمل  و  راهداری  مدیرکل 
بویراحمد به مردم استان توصیه کرد که با توجه به بارش 
برف شدید در سامانه اخیر و احتمال ریزش سنگ، حتی 
به  گذر سی سخت  و سخت  گیر  برف  مسیر  از  االمکان 

پادنا استفاده نکنند.
گذشته  شب  داشت:  اظهار  جمعه  روز  محمدی  عابد 
تاکنون ریزش سنگ در گردنه بیژن در جاده سی سخت 
– پادنا وجود داشته که برف روبی و بازگشایی انجام شد 
و همچنان کار بازگشایی مسیر در نقاط مختلف آن ادامه 
دارد. وی افزود: این گردنه یکی از مرتفع ترین گردنه های 
کهگیلویه و بویراحمد است که در این دو سامانه اخیر با 
آن  انسداد  از  راهداران  با تالش  برف شدید  بارش  توجه 
نقل  و  حمل  و  راهداری  مدیرکل  است.  شده  جلوگیری 
گردنه  این  کرد:  تصریح  بویراحمد  و  کهگیلویه  ای  جاده 
اواخر  در  و  مسدود  ماه  آبان  در  برف  بارش  با  هرساله 
کیلومتر   ۲3 مجموع  از  شود.  می  بازگشایی  اردیبهشت 
طول مسیر سی سخت - پادنا ۱4 کیلومتر آن در حوزه 
استحفاظی استان کهگیلویه و بویراحمد بوده که تمامی 
این مسیر برف گیر است گردنه بیژن در کنار قله 44۰۰ 
متری دنا قرار دارد و مرز دو استان کهگیلویه و بویراحمد 

و اصفهان است.
محمدی تاکید کرد:  ۱8۰ راهدار در ۲۰ راهدارخانه ثابت 
و سیار و محورهای مواصالتی به صورت ۲4 ساعته مستقر 
هستند و ۹۰ دستگاه ماشین آالت سبک ، نیمه سنگین و 

سنگین نیز دراختیار این تعداد راهدار است.
و  کهگیلویه  ای  جاده  نقل  و  حمل  و  راهداری  مدیرکل 
بویراحمد عنوان کرد: هم اینک تمامی راه های ارتباطی 
تنگ  شامل  نقطه  دو  در  اما  هستند  باز  فرعی  و  اصلی 
چویل دیشموک و ممبی سرآسیاب یوسفی دو پل دچار 
از  پیش  که  کرد  توصیه  مسافران  به  وی  شدند.  مشکل 
روزی  شبانه  پاسخگویی  سامانه  طریق  از  سفر  به  اقدام 
۱4۱ از آخرین وضعیت ترافیکی و جوی راه ها مطلع شوند 

و به توصیه کارشناسان توجه کنند.

نماینده مردم بویراحمد، دنا:

پروژه احداث سد سقاوه در شهرستان 
مارگون کلنگ زنی می شود

مارگون  و  دنا  بویراحمد،  شهرستانهای  مردم  نماینده 
طی  سقاوه  سد  پروژه  گفت:  اسالمی  شورای  مجلس  در 
زنی  کلنگ  کشوری  مسئولین  حضور  با  آینده  روزهای 
با  گفتگو  در  پنجشنبه  ظهر  روشنفکر  مهدی  می شود. 
خبرنگاران افزود: سد سقاوه عالوه بر رفع نیازهای شرب 
منطقه، آب صنایع مهم همچون کارخانه سیمان مارگون 
و شهرک صنعتی را فراهم می کند. روشنفکر اظهار داشت: 
سد مخزنی سقاوه بر روی رودخانه سقاوه از سرشاخه های 
شهر  شرق  جنوب  کیلومتری  سه  در  و  لوداب  رودخانه 
مارگون و در 7۰ کیلومتری شمال غربی یاسوج در استان 

کهگیلویه و بویراحمد احداث می شود.
انجام  رایزنی های  با   ،5۶ ماده  محل  از  داشت:  بیان  وی 
شده، مبلغ 4۰ میلیارد تومان برای این پروژه پیش بینی 
شده است. وی با بیان اینکه این اعتبار، به محض تأیید 
وصورت وضعیت مثبت کارکرد، قابل پرداخت است، گفت: 
با توجه به برنامه ریزی های انجام شده، پروژه احداث سد 
و  کشوری  مسئوالن  حضور  با  آینده  روزهای  در  سقاوه 
استانی کلنگ زنی می شود. روشنفکر تصریح کرد: مقدمات 
احداث سد سقاوه،  پروژه  اجرایی  آغاز عملیات  و شرایط 
میلیارد   438 قرارداد  مبلغ  با  پروژه،  این  و  است  آماده 
تومان در مدت زمان ۶۰ ماه اجرایی می شود. وی افزود: 
طبق مجوز صادره 7۰ درصد از اعتبار مورد نیاز سد سقاوه 
از محل بودجه عمومی دولت و 3۰ درصد سرمایه گذاری 
بخش خصوصی باید تأمین شود و بدون شک تکمیل و 
بهره برداری از این پروژه در توسعه منطقه نقش بسزایی 
اساس  بر  اجرایی  دستگاه  داشت:  اظهار  روشنفکر  دارد. 
ماده ۹ دستورالعمل اجرایی ماده ۲3 قانون الحاق برخی 
مواد به قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت، متعهد 
به تأمین اعتبار سال اول طرح به میزان متوسط ساالنه 
اعتبار مورد نیاز طرح، از سقف اعتبارات در اختیار برای 
درج در الیجه بودجه هستند. وی افزود: حجم سد مخزنی 
بیان  با  روشنفکر  است.  مکعب  متر  میلیون   ۶.۱ سقاوه 
اینکه با پیگیری های انجام شده در بودجه سال گذشته، 
۱5 میلیارد تومان برای اجرای سد تنگ سرخ در مجلس 
تومان  نیز ۲5 میلیارد  ماده 5۶  از محل  و  لحاظ کردیم 
برای این پروژه پیش بینی شده است، گفت: زمان اجرای 
پروژه احداث سد مخزنی تنگ سرخ سال ۱4۰۱ بوده و 
طبق برنامه زمان بندی این پروژه باید سال ۱4۰۶ تکمیل 

و به بهره برداری برسد.

امام جمعه یاسوج:

ساخت موشک هایپرسونیک 
جواب یاوه گویی های آمریکاست

به  این شهر  نماز جمعه  یاسوج در خطبه های  امام جمعه 
ساخت موشک هایپرسونیک توسط سپاه پاسداران اشاره و 
تاکید کرد که ساخت این موشک قدرتمند جواب یاوه گویی 

های آمریکای جنایتکار را داد.
آیت اهلل سید نصیر حسینی گفت: موشک هایپرسونیک پنج 
برابر سرعت صوت حرکت می کند و  سپر موشکی و دفاعی 

که بتواند آن را رهگیری کند ساخته نشده است . 
اینکه ساخت این موشک در جواب یاوه گویی  با بیان  وی 
های آمریکا بعد از تهدید ایران است، تصریح کرد: ساخت 
موشک قائم هم با سوخت جامد با برد ۱۲ هزار کیلومتر می 

تواند ماهواره نظامی را در آسمان ساقط کند. 
جهان  مختلف  مناطق  در  ایران  اقتدار  و  نفوذ  به  حسینی 
امروز در جهان همتا  این موشک  یادآور شد:  و  اشاره کرد 
سعود  آل  و  اسرائیل   ، آمریکا  برای  روشنی  پیامی  و  ندارد 

دارد. 
امام جمعه شهر یاسوج با اشاره به اینکه پیشرفت های ایران 
برای  تهدیدی  و  دوستان  خرسندی   ، کشور  اقتدار  سبب 
دشمنان ایران است، ادامه داد: امروز اگر جمعیت محدودی 
اقدام به اغتشاش می کنند با سیل عظیم ملت مواجه می 

شوند و از صحنه پاک می شوند. 
نظامی  اقدام  هرگونه  از  آمریکا  ترس  به  حسینی  اهلل  آیت 
علیه ایران اشاره کرد و گفت: امروز رسانه های صهیونسیتی 

با ترس از مقابله آمریکا با ایران اشاره می کنند.
به  اسلحه  رساندن  بر  مبنی  بولتون  جان  اظهارات  به  وی 
دست اغتشاش گران برای استفاده در اغتشاشات اشاره کرد 
و افزود: با این اقدامات کاری از پیش برده نخواهد شد زیرا 

اگر اغتشاشگری دست به اسلحه ببرد نابود خواهد شد.

رئیس سازمان امدداد و نجات جمعیت هالل احمر 
عنوان کرد:

هشدار نارنجی بارش باران و برف
 در غرب  و جنوب غرب

رییس سازمان امداد و نجات جمعیت هالل احمر نسبت به 
کشور  استان  پنج  در  شدید  باد  وزش  و  برف  باران،  بارش 

هشدار داد.
سازمان  نارنجی  سطح  هشدار  به  اشاره  با  ولی پور،  مهدی 
در  رگبار  و  برف  باران،  شدید  بارش  به  نسبت  هواشناسی 
اعالم  برابر  گفت:  کشور  غرب  جنوب  و  غرب  از  مناطقی 
سازمان هواشناسی پیش بینی می شود که در روزهای جمعه 
و شنبه بیستم و بیست و یکم آبان ماه بارش شدید و رگباری 
باران، وزش شدید و بارش برف در برخی مناطق کشور رخ 

دهد.
قرار  پدیده ها  این  تاثیر  تحت  که  مناطقی  به  اشاره  با  وی 
خواهندگرفت، گفت:  مناطق کوهستانی شرق و شمال شرق 
استان خوزستان، جنوب شرق استان لرستان اکثر نواحی در 
بویراحمد،  و  کهگیلویه  و  بختیاری  و  چهارمحال  استان  دو 
غرب و جنوب استان اصفهان جزو مناطقی هستند که طبق 
قرار  پدیده های جوی  این  تاثیر  تحت  هواشناسی  پیش بینی 
خواهند داشت. ولیپور با بیان اینکه در این شرایط لغزندگی 
جاده ها، آب گرفتگی محدود و محلی معابر و باالآمدن سطح 
آب رودخانه ها دور از انتظار نیست، گفت:  در همین راستا نیز 
سازمان امدادونجات جمعیت هالل احمر امدادگران خود در 
این پنج استان را به حالت آماده باش درآورده تا در صورت 
وقوع هرگونه حادثه احتمالی در کم ترین زمان ممکن نسبت 

به امدادرسانی به حادثه دیدگان اقدام کنند.
بیان  با  احمر  هالل  جمعیت  نجات  و  امداد  سازمان  رییس 
مورد  را  نکات  یکسری  نیز  شهروندان  است  الزم  اینکه 
از مردم  این هشدار  به  با توجه  توجه قرار دهند، اظهارکرد:  
درخواست می کنیم تا از اتراق و نشستن در حاشیه رودخانه ها 
است  پرهیز  کنند. همچنین الزم  ارتفاعات  به  نیز صعود  و 
رانندگان به خصوص رانندگانی که قصد عبور از گردنه های 
خودداری  ایام  این  در  غیرضروری  سفر  از  دارند  را  برف گیر 
و  کافی  سوخت  و  غذا  حتما  سفر  الزام  صورت  در  و  کرده 
دستورالعمل های  رعایت  باشند.  داشته  همراه  به  زنجیرچرخ 
باید  نیز  وقوع حوادث فصل سرما  از  پیشگیری  برای  ایمنی 

مورد توجه قرار بگیرد.

معاون سیاسی امنیتی استاندار کهگیلویه 
سگ های  جوالن  گفت:  بویراحمد  و 
مردم  سالمت  برای  تهدیدی  ولگرد 
است و متاسفانه هر روز تعداد سگ های 
توجه  با  و  می کند  پیدا  افزایش  ولگرد 
این  آشامیدنی  آب  لوله های  به شکستی 
موضوع به شدت سالمت مردم را تهدید 

می کند.
نشست  در  هاشمی  مهر  جواد  سید 
به  که  اجتماعی  و  فرهنگی  کارگروه 
مشکالت  ولگرد،  سگ های  موضوع 
ترافیکی و وضعیت آب سطح شهر یاسوج 
جلسات  داشت:  اظهار  داشت،  اختصاص 
هفته ای  اجتماعی  و  فرهنگی  کارگروه 
دهند  گزارش  دستگاه ها  و  برگزار  یکبار 
که چه میزان از تعهدات را انجام داده  و 

عملیاتی کرده اند.
ولگرد  سگ های  جوالن  افزود:  وی 
و  است  مردم  سالمت  برای  تهدیدی 

ولگرد  سگ های  تعداد  روز  هر  متاسفانه 
افزایش پیدا می کند و با توجه به شکستی 
به  موضوع  این  آشامیدنی  آب  لوله های 

شدت سالمت مردم را تهدید می کند.
متاسفانه  اینکه  بیان  با  هاشمی مهر 
ساماندهی  برای  مسئولیت ها  احساس 
اینکه  گفت:  شده،  کم  ولگرد  سگ های 
حوزه  در  خود  وظایف  به  دستگاه ها 
فرهنگی و اجتماعی عمل نمی کنند و در 
این زمینه پای کار نیستند را به استاندار 

گزارش می دهیم.
این  به  جلسه ای  در  اینکه  بیان  با  وی 
مهمی فرمانداری بویراحمد حضور ندارد 
و نماینده شرکت آب و فاضالب را با دلیل 
به  نشد  اینکه سر وقت در جلسه حاضر 
روال  اگر  کرد:  عنوان  ندادیم،  راه  جلسه 
حضور آب و فاضالب در جلسات به این 
شکل باشد اجازه حضور در جلسات آینده 

را نخواهیم داد.

و  آب  چند  هر  کرد:  بیان  هاشمی مهر 
فاضالب در حوزه عمرانی است اما روزانه 
تلفن های زیادی از مردم برای قطعی آب 
دفتر حوزه سیاسی  به  لوله  و شکستگی 
می شود و مردم مسائل را مطرح می کنند.

وی با اشاره به وضعیت ترافیک در سطح 
رانندگی  فرهنگ سازی  بر  یاسوج  شهر 
تاکید کرد و گفت: پلیس در این زمینه 
جمله  از  دستگاه ها  همه  کمک  نیازمند 
از  ناشی  آسیب های  تا  است  شهرداری 

حوادث رانندگی در استان کمتر شود.
استان  محورهای  در  تصادفات  به  وی 
شاهد  متاسفانه  کرد:  عنوان  و  اشاره 
رانندگی  حوادث  در  فوتی ها  افزایش 
هستیم که نیاز به فرهنگ سازی است  و 
فرهنگ سازی باید از مدارس شروع شود.

شهرهای  شدن  مجهز  هاشمی مهر 
از  را  تصویری  پایش  دوربین  به  استان 
زمینه کاهش حوادث  در  اقدامات  جمله 

تفاهم  کرد:  بیان  و  دانست  رانندگی 
نامه ای میان شهرداری و مخابرات منعقد 
و مخابرات موظف شد همه اقدامات الزم 
را انجام دهد، شهرداری ها هم موظف به 
برخی  در  کار  که  هستند  دوربین  خرید 
در  سی سخت  جمله  از  استان  شهرهای 
حال انجام است. وی عنوان کرد: شوتی ها 
حوادث  افزایش  عوامل  از  یکی  همچنان 
رانندگی است که استقرار ایستگاه ایست 
به  می تواند  میمند  منطقه  در  بازرسی  و 
در  جمله  از  رانندگی  حوادث  کاهش 

موضوع خودروهای شوتی کمک کند.
هاشمی مهر خاطرنشان کرد: تاکنون سه 
قطعه زمین برای ایست و بازرسی میمند 
مالک  را  اول  زمین  که  شده  مشخص 
دوم  زمین  قیمت  نشد،  فروش  به  حاضر 
را بسیار باالتر از آنچه بوده اعالم کردند 
و زمین سوم در محدوده محیط زیست و 
این  در  امیدوارم  که  است  منابع طبیعی 

خصوص همکاری الزم صورت گیرد. 
کافی  دلیل  به  کرد:  عنوان  هاشمی مهر 
مشکالت  شاهد  مدارس  سرویس  نبودن 
ترافیکی در سطح شهر یاسوج هستیم که 
اتحادیه  با  ای  جلسه  پرورش  و  آموزش 
داشته باشد و این مشکل برای سال آینده 

رفع شود.
فرهنگ  زمینه  در  اینکه  بیان  با  وی 
رانندگی، فرهنگ کاهش ترافیک و سایر 
موارد کوتاهی شده گفت: به عنوان عضو 
شورای شهر از مردم عذرخواهی می کنم.

شهرداری  نشست  این  در  است  گفتنی 
به عنوان متولی جمع آوری سگ  یاسوج 
برای  خود  اقدامات  ارائه  به  ولگرد  های 
و  اشاره  ولگرد  سگ های  ساماندهی 
عنوان کرد در این زمینه جلساتی برگزار 
شده است اما به گفته مدیرکل فرهنگی 
و  عملی  اقدام  استانداری  اجتماعی  و 
مفیدی برای ساماندهی سگ های ولگرد 

صورت نگرفته است.

کهگیلویه و بویراحمد 
پایین ترین سرانه مطالعه 

را در کشور دارد
مدیرکل کتابخانه های عمومی کهگیلویه و 
بویراحمد سرانه مطالعه در استان را پایین 
دانست و گفت: در بین استان های کشور 

آخرین رتبه را داریم.
سرانه  داشت:  اظهار  جبارنژاد،  محسن 
جایی  تا  بوده  پایین  استان  در  مطالعه 
آخر  رتبه  کشور  استان های  بین  در  که 
فرهنگ  ارتقای  برای  البته  و  داریم  را 
مطالعه به همت مردم و مسئوالن استان 

نیازمندیم.
  وی با بیان اینکه کتابخانه های این استان 
3۰ هزار نفر عضو دارند، عنوان کرد: اردوی 
جهادی کتاب در مناطق محروم روستایی 
با هدف ترویج فرهنگ  و عشایری استان 

کتاب و کتابخوانی برگزار می شود. 
جبار نژاد افزود: دو اردوی جهادی کتاب 
عشایری  و  محروم  مناطق  محوریت  با 

استان اجرایی شده است که این برنامه ها 
با استقبال خوبی مواجه شدند.

باب   7 استان  این  در  اینکه  بیان  با  وی 
پنج  گفت:  دارد،  وجود  عمومی  کتابخانه 
 ۶5 و  مشارکتی  کتابخانه ها،  این  از  باب 
رمان های  کتاب های  از  است.  نهادی  باب 
بیشتر  دینی  کتاب های  و  پسند  عامه 

استقبال می شود. 
کتابخانه های  اینکه  بیان  با  نژاد  جبار 
استان کهگیلویه و بویراحمد ۲۰ هزار متر 
هزار   3 کرد:  تصریح  دارند،  زیربنا  مربع 
کهگیلویه  استان  کتابخانه های  عضو  نفر 
در  نیز  کتاب  هزار   7 و  بوده  بویراحمد  و 
مخازن کتابخانه های استان موجود است. 
 ۱4۰۱ ماه  مهر  و  شهریور  ماه  دو  طی 
اعضای  به  نفر عضو جدید  هزار   8 حدود 
کتابخانه های استان کهگیلویه و بویراحمد 

اضافه شد که عمدتا دانش آموز هستند. 
مسئول،  کتابخانه  ایده  بر  تاکید  با  وی 
از ظرفیت کتابخانه مسئول  ما  ادامه داد: 
برای توسعه محور های فرهنگی مردم پایه 

استفاده می کنیم.

استان کهگیلویه و  مدیرکل کتابخانه های 
از برگزاری 3۶ برنامه در هفته  بویراحمد 
کرد:  تاکید  و  داد  خبر  استان  در  کتاب 
چند برنامه از جمله متل، حضور در نماز 
و  تخصصی  نشست های  برگزاری  جمعه، 

نمایش ادبی با نگاه ملی برگزار می شود.
استان  عمومی  کتابخانه های  مدیرکل 
از  اگر  کرد:  بیان  بویراحمد  و  کهگیلویه 
مطالعه  رشد  سازی  فرهنگ  برای  پایه 
شروع کنیم، بسیاری از مشکالت برطرف 

می شود.
وی با بیان اینکه در دور اول سفر رئیس 
استان  فرهنگی  بخش  استان  به  جمهور 
بخصوص کتابخانه ها دیده نشدند، تصریح 
کرد: امیدواریم در سفر دوم رئیس جمهور 
مشکالت  استان  کتابخانه های  استان  به 

کتابخانه های استان مدنظر قرار گیرد. 
استان  عمومی  کتابخانه های  مدیرکل 
کهگیلویه و بویراحمد افزود: دو با کتابخانه 
با ۱3۰۰ متر  در چرام و لیکک هر کدام 
درصد   45 با   ۹۰ سال  تا  زیربنا  مربع 

پیشرفت کاری بالتکلیف است. 

کتابخانه  همچنین  کرد:  تاکید  جبارنژاد 
با  بهمئی  پهن” شهرستان  “برد  روستایی 
۶5 درصد پیشرفت فیزیکی نیازمند کمک 

و مساعدت مردم منطقه و خیران است. 
وی با اشاره به کمک خیرین و دستگاه ها 
در جهت راه اندازی و ایجاد کتابخانه های 
سیار در استان ادامه داد: استان کهگیلویه 
و بویراحمد حتی یک کتابخانه سیار ندارد 
سوی  به  یاری  دست  زمینه  این  در  که 
می کنیم  دراز  استان  خیرین  و  مسئوالن 
تا حداقل دو کتابخانه سیار در استان راه 

اندازی شود.
استان  عمومی  کتابخانه های  مدیرکل 
اداره  اینکه  بیان  با  بویراحمد  کهگیلویه و 
فضای  فاقد  استان  این  کتابخانه های  کل 
دلیل  به  کرد:  بیان  است،  اداری  فیزیکی 
در  کل  اداره  این  اکنون  هم  مشکل  این 
ساختمان کتابخانه مرکزی یاسوج مستقر 
باید و  است که به همین علت آنطور که 
شاید نمی توانیم به مخاطبان خدمات ارائه 

دهیم.

دهکده گردشگری در 
نزدیک سد چم شیر 

احداث می شود 
گردشگری  میراث فرهنگی،  اداره  رییس 
احداث  گفت:  گچساران  صنایع دستی  و 
“چم - سد  منطقه  در  گردشگری  دهکده 

شیر” صنعت گردشگری در این شهرستان 
را متحول می کند. رحیم خردمند اضافه 
زیرساخت  کمبود  که  حالی  کرد:در 
مناطق  از  بسیاری  در  گردشگری  های 
درآمدزایی  کاهش  به  منجر  گردشگری 
امید می  این صنعت در گچساران  شده 
برای  بلند  گامی  طرح  این  اجرای  رود 
شهروندان  برای  اشتغال  و  آفرینی  ثروت 
این شهرستان باشد. وی ابراز داشت:اقدام 
در  گردشگری  دهکده  ساخت  برای 

پیش  به  توجه  با  “چم  شیر”  سد  نزدیکی 
این  آبی هوای مطلوب  بینی ورزش های 
منطقه حداقل در سه فصل سال می تواند 
گردشگری  های  جذابیت  کننده  تکمیل 
اظهار  خردمند  باشد.   شهرستان  این 
این  سواحل  در  گردشگری  رونق  داشت: 
های  فرصت  ایجاد  امکان  بر  افزون  سد 
سوغات  فروش  زمینه  مستقیم  شغلی 
تولیدکنندگان  دستی  صنایع  و  محلی 
کرد:  تاکید  وی  کند.  می  فراهم  را  بومی 
یکی  عنوان  به  گردشگری  بیشتر  رونق 
اقتصادی  توسعه  های  پایه  مهمترین  از 
منطقه محسوب می شود که دهکده  هر 
به  توجه  با  “چم  شیر”  سد  گردشگری 
شده  بینی  پیش  خوب  های  زیرساخت 
منطقه  این  تبدیل  برای  امیدبخش  گامی 

به یکی از قطب های ایرانگردی است.
زمین  هکتار  کرد:سه  عنوان  خردمند 
در  گردشگری   دهکده  ساخت  برای 

و  است  یافته  اختصاص  سد  این  نزدیکی 
این  برق  شبکه  احداث  اجرایی  عملیات 
کیلومتر  یک  طول  به  گردشگری  دهکده 
شده  آغاز  تومان  میلیارد  یک  اعتبار  با  و 
است. خردمند بیان کرد: جاده دسترسی 
زیرساخت  دیگر  از  آب  انتقال  شبکه  و 
منطقه  این  در  است  قرار  که  است  هایی 
ایجاد شود. وی تاکید کرد:طرح مطالعاتی 
شیر  چم  سد  نزدیک  گردشگری  دهکده 
گچساران با ۱۰ میلیارد ریال اعتبار انجام 
کرد:براساس  تصریح  خردمند  است.  شده 
فرهنگی  میراث  کارشناسان  برآوردهای 
اجرای طرح گردشگری سد چم شیر 5۰۰ 
عملیات  انجام  برای  اعتبار  ریال  میلیارد 

اجرایی  این طرح منابع مالی نیاز دارد.
گردشگری  میراث فرهنگی،  اداره  رییس 
کرد:  تاکید  گچساران  صنایع دستی  و 
جاده  فرش،  سنگ  آالچیق،  سکوبندی، 
سالمت، سوئیت های اقامتی و زیرساخت 

مهمترین  از  آبی  های  ورزش  های 
طرح  در  شده  بینی  پیش  های  بخش 
در  “چم  شیر”  سد  گردشگری  دهکده 
آبفای  و  آب  معاون  است.  شهرستان  این 
از  بازدید  برای  تازگی  به  که  نیرو  وزارت 
گچساران  به  “چم  شیر”  سد  احداث  روند 
احداث  اجرایی  عملیات  کرده گفت:  سفر 
و  دارد  ۹3درصدی  پیشرفت  “چم  شیر” 
این طرح در دی ماه سال  انتظار می رود 
جاری آبگیری سد شود. محمد جوانبخت 
بهره- و  احداث  عملیات  اینکه  بیان  با 

 برداری طرح چم  شیر از ۱۰ سال گذشته 
آغاز شده است، افزود: اجرای این طرح از 
وزارت  ارزشمند  و  کلیدی  اقدامات  جمله 
نیرو به شمار می  رود. به گفته معاون آب 
و آبفای وزارت نیرو، با بهره  برداری از این 
طرح در شرایط کنونی منابع آبی کشور، 
بخش قابل توجهی از مشکالت و معضالت 

استان های جنوبی برطرف خواهد شد.

معاون سیاسی استاندار هشدار داد؛

جوالن سگ های ولگرد تهدیدی برای سالمت 

 معاون عمرانی استاندار کهگیلویه و بویراحمد گفت: 
حدود یک سال است که از شهرداری خواسته شده 
طرح جامع ساماندهی رودخانه بشار را ارائه دهد اما 
از  شهرداری  اگر  گفت:  است  نشده  خبری  تاکنون 
استانداری  تا خود  کند  اعالم  است  عاجز  ارائه طرح 
حاجی   کیامرث  شود.  بشار  رودخانه  سامانه  متولی 
ترافیک  شورای  نشست  در  شب  چهارشنبه  زاده 
جلسه  این  مصوبات  داشت:  اظهار  یاسوج  در  استان 
اجرایی  در  که  اداراتی  و  دارد  مردم سروکار  با جان 
قانونی  به دستگاه های  شدن مصوبات کوتاهی کنند 
اعتبارات  از  افزود:  وی  می شوند.  معرفی  نظارتی  و 

آالیندگی   ،34 و   33 ماده  الف  بند  افزوده،  ارزش 
شهرهای نفتی و حوزه عمرانی اعتباراتی برای ایجاد 
زیرساخت های شهری اختصاص داده شده اما به جای 
کنترل  و  مدیریت  حوزه  در  اساسی  اقدامات  اینکه 
هوشمند ترافیک انجام شود این پول ها صرف حقوق 
کارکنان شهرداری ها می شود. معاون عمرانی استاندار 
این  4۰درصد  اینکه  بیان  با  بویراحمد  و  کهگیلویه 
مبالغ باید صرف کنترل هوشمند ترافیک شود افزود:  
زیبنده مرکز کهگیلویه و بویراحمد نیست چراغ های 
راهنما سوخته و از کار افتاده باشند. حاجی زاده بیان 
کرد: بنابراین الزم است شهرداری یاسوج و گچساران 
هر  نفت  آالیندگی  و  افزوده  ارزش  محل  از  ماه  این 
کدام 5۰۰ میلیون تومان و شهرداری دهدشت 3۰۰ 
میلیون تومان برای مدیریت هوشمند شهری و اصالح 
کرد:  عنوان  وی  کنند.  هزینه  راهنمایی  چراغ های 
سایر شهرها هم متناسب با اعتباری که از طریق دفتر 

شهری داده می شود برای این کار هزینه کنند. وی با 
اشاره به اینکه حدود یک سال است که از شهرداری 
خواسته شده طرح جامع ساماندهی رودخانه بشار را 
اگر  گفت:  است  نشده  خبری  تاکنون  اما  دهد  ارائه 
شهرداری از ارائه طرح عاجز است اعالم کند تا خود 
بشار شود. معاون  استانداری متولی سامانه رودخانه 
داشت:  ابراز  بویراحمد  و  کهگیلویه  استاندار  عمرانی 
طرح جامع ساماندهی بشار یکی از طرح های کلیدی 
در استان است و با توجه به در پیش بودن دور دوم 
که  دادیم  درخواست  استان  به  دولت سیزدهم  سفر 
کرد.  دریافت  اعتبار  بتوان  تا  شود  ارائه  سریع  طرح 
یاسوج  شهرداری  رود  می  انتظار  گفت:  زاده  حاجی 
برای زیباسازی شهر و رنگ آمیزی جداول اقدام کند 
و حداقل در بلوارها کاشت درخت انجام دهد. وی با 
بشار،  از وضعیت پل چهارم  به آخرین خبرها  اشاره 
بار  چندین  یاسوج  شهرداری  همراه  به  کرد:  عنوان 

داده  پل  افتتاح  وعده  و  یافتیم  این محل حضور  در 
شد اما افتتاح نشده است. وی عنوان کرد: مسووالن 
این پروژه می گویند پول در اختیار ندارد در حالی 
که پیمانکار پل چهارم بیشترین پول را دریافت کرده 
است. معاون عمرانی استاندار کهگیلویه و بویراحمد 
با اشاره به اینکه سال گذشته ۱7 میلیارد تومان به 
امسال  یافت گفت:  اختصاص  بشار  پروژه پل چهارم 
برای  تومان  میلیارد   ۱۰ نفت  اعتبارات  محل  از  نیز 
پروژه در نظر گرفته شد اما ادامه مسیر پل به سمت 
ماه  دو  وعده  شهرداری  و  نشده  انجام  هنوز  سروک 
دیگر را می دهد. حاجی  زاده با اشاره به پروژه تقاطع 
توسط  پروژه  این  گفت:  مهریان،  تنگ  همسطح 
شد  کلنگ زنی  گذشته  دولت  شهرسازی  و  راه  وزیر 
یک  که طی  متوقف شده  کوتاهی  مدت  از  پس  اما 
سال اخیر پروژه فعال و اعتبارات خوبی از محل سفر 

رئیس جمهور به آن اختصاص یافت.

از طرح جامع 
 ساماندهی رودخانه بشار 

خبری نیست

آگهی  فقدان سند مالکیت
 واقع در بخش 26 فارس یاسوج 

آقای باقر فرزین نیا فرزند  نظر با شماره شناسنامه  906 
صادره از کهگیلویه  با تسلیم دو برگ استشهاد گواهی 
شده از طرف دفترخانه اسناد رسمی شماره 28 یاسوج 
و یکبرگ تقاضای کتبی مدعی است که سند مالکیت 
آپارتمان  واحد  یک  ششدانگ  از   مشاع  دانگ  سه 
پالک  به  مربع  متر   101/28 مساحت  به  سند(   طبق   (
چاپی  شماره  به  یاسوج   فارس   26 بخش   303/5798
293387 ب 96 مورخ 25/ 05/ 1395 ذیل دفتر امالک 
رسیده  ثبت  به   139720320001001466 الکترونیک 
مفقود  جابجایی  علت  به  گردیده  صادر  آن   مالکیت  سند  و 
بازدداشت  مورد  یک  دارای  فوق  پالک  ضمنا  است.  گردیده 
مورخ  ۱4۰۰4۱۹۹۰۰۰448۹7۲۲ شماره  دستور  به  دائم 

دادگاه  یک  شعبه  احکام  اجرای  از  صادره   ۱4۰۰  /7  /۱۱  
مورخ  ۱8۶4۶ شماره  رهنی  و  یاسوج   شهر  عمومی 

ریال    ۱  /۲۲۰  /83۱  /557 مبلغ  به   ۱3۹۶  /۱۱  /۲3  
مبلغ به   ۱3۹5  /5  /۲5 مورخ   ۱۶۰۹۰ شماره  رهنی  و 

طبق  مراتب  لذا  باشد.   می  ریال   ۶  /3۰۰  /۰۰۰  /۰۰۰   
اصالحیه تبصره یک اصالحی ماده ۱۲۰ آیین نامه قانون ثبت 
کس  هر  شودکه  می  آگهی  نوبت   یک  عموم  اطالع  جهت 
مدعی انجام معامله و یا وجود سند مالکیت فوق  الذکر نزد 
خود می باشد می تواند ظرف مدت ۱۰ روز از تاریخ انتشار این 
آگهی اعتراض خود را ضمن ارایه اصل سند مالکیت  یا خالصه 
معامله به این اداره تسلیم نماید و چنانچه ظرف مدت مقرر 
اعتراضی به این اداره واصل نشود و یا در صورت اعتراض اصل 
سند مالکیت ارایه نگردد اداره ثبت المثنی سند مالکیت پالک 
مذکور را طبق مقررات صادر و به متقاضی تسلیم خواهد نمود.
تاریخ انتشار: 1401/08/21  

 حسین فرخی - رئیس ثبت یاسوج
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متولد فروردین :
لحظه های  برای  و همراه کامل  توانید یک شریک  امروز شما می   
خوب خود داشته باشید، ولی شما نمی توانید به خوبی این نقش را 
برای طرف مقابل خود بازی کنید. شما به جای اینکه با یک نفر دیگر 
همراه بشوید، ترجیح        می دهید آزادی این را داشته باشید که 

هر کاری دلتان می خواهد انجام دهید.
متولد اردیبهشت :

که  باشید  کرده  کارهایی  دادن  نشان  به  شروع  شما  است  ممکن   
می توانید آنها را تحت فشار انجام دهید، اما زمانی چهره واقعی خود 
را نشان می دهید که یک امر غیر منتظره واقعی نیازمند توجه شما 
باشد. منظور این نیست که شما باید استعدادهای منحصر به فردتان 

را به دیگران نشان دهید.
متولد خرداد : 

شما امروز نمی توانید هرکاری که دلتان می خواهد انجام دهید، برای 
اینکه امکان دارد امکانات مالی تان نتوانند خیلی شما را به جلو ببرند. 
به جای اینکه به هر پیشنهادی جواب مثبت داده و بعد فکر کنید که 
چگونه می توانید از پس این مسئولیتهای بزرگ برآیید، قبل از اینکه 

دست به اقدامی بزنید از حجم برنامه هایتان کم کنید.
متولد تیر : 

شما معموالً قادرید که ایده ها و طرحهایتان را سالم نشان دهید. در 
واقع، شما مهارتی دارید که می فهمید آیا چیزی قبل از اینکه شما 
تصمیم به اجرای آن بگیرید، شدنی است یا نه. اما اکنون این قدرت 
شما کمی ضعیف شده است. بد نیست از تصمیمات مهم چند روزی 

اجتناب کنید.
متولد مرداد :

 امروز یک روز خیلی خیلی پر مشغله خواهد بود! چنانکه حتی انجام 
در خواهد  پیچیده  معضلی  به صورت  روزانه  معمولی  کارهای  دادن 
آمد. شاید شما به فکر ساده تر کرده کارهای خود هستید، ولی باید 
بدانید با کمتر کردن فعالیت هایتان وضعتان فرقی نمی کند! به جای 
اینکه به خاطر کارهایی که نمی توانید تمام شان کنید عصبانی شوید، 

نفسی تازه کرده، آرامش داشته باشید.
متولد شهریور :

 حتی اگر نگران خواسته هایت هستی، به خاطر سالمتی ات بهتر است 
حتی  کنی.  حفظشان  خودت  پیش  اینکه  تا  کنی  بیان  را  آنها  که 
اگر برخالف میلت است، یکبار امتحان کن. مواظب باش؛ موقعی که 
را در احساسهایت شریک کنی، قطع کردن  شروع می کنی دیگران 

این روند ممکن است سخت باشد. 
متولد مهر : 

و  درایت  با  است  داشته  جریان  شما  زندگی  بر  قبال  که  موجی 
آرامش  امن  ساحل  به  اکنون  است،  رسیده  پایان  به  تالش هایتان 
رسیده اید و تا حدودی خیالتان از هر بابت آسوده شده است. االن 
با فراغ بال از هر نوع دغدغه خاطر به رویاهایی که  دیگر می توانید 

برای آینده تان در سر می پرورانید بیاندیشید. 
متولد آبان : 

شما امروز نسبت به فردی که خوب از توانایی هایش استفاده می کند، 
انجام بدهید  برداشت اشتباهی دارید. بنابراین وظایفتان را در خانه 
دنبال  به  را درک کنید  ارزش ظاهری کلمات  اینکه فقط  از  قبل  و 
موضوعی  برای  را  وقتتان  و  پول  شما  اگر  باشید.  حقیقت  فهمیدن 
افراد  است،  نبوده  بیش  نقشه ای  می دانید  اکنون  که  کرده اید  صرف 

دیگر را به خاطر آن سرزنش نکنید. 
متولد آذر : 

شما می توانید به خودتان خوش بگذرانید حتی اگر امروز انرژی برای 
موضوع  یک  بیان  با  رابطه  در  کنون  تا  اگر  باشید.  نداشته  کار  این 
راهی  نهایت  در  است  ممکن  بودید،  در کشمکش  خانوادگی  دشوار 
بیابید که امروز این کار را بکنید. رویکرد خوش بینانه و جدید شما 
به زندگی مانند خورشیدی است که امروز دنیا را برای تان روشن تر 

و جالب تر می کند. 
متولد دی :

به  تا  بفرمایید  رعایت  را  احتیاط  جانب  باید  روزها  این  در  شما   
بیراهه نروید. شما برای این که به مقام های و درجه های باال برسید 
شایستگی الزم را دارید فقط باید احتیاط کنید تا رویدادها و وقایعی 

که در آینده رخ می دهند شما را غافل گیر نکند. 
متولد بهمن : 

تان  ناخودآگاه ذهن  نیمه  العاده در  امروز یک تغییر جادویی خارق 
رخ می دهد و همه دوست دارند نتیجه این تغییر درونی شما در طی 
که  بگیرید  تصمیم  است  ممکن  حال  هر  به  ببینند.  آینده  روزهای 
تغییرات بزرگ را پیش خودتان نگاه دارید به خاطر اینکه به خاطر 

اینکه فکر می کنید دنیای درون شما به دیگران ربطی ندارد. 
متولد اسفند : 

بخت شما  سیاره  می کنید،  پیشرفت  تان  زندگی  در  درحالیکه شما 
یعنی کیوان نیز دست به کار شده و نمی گذارد تمرکزتان را از دست 
دادن  انجام  از  نشان می دهد چگونه  بهتان  که  وقتی  کیوان  بدهید! 
امروز  حال  این  با  می شود.  دوستتان  کنید  دوری  احمقانه  کارهای 
بهرام مدعی شما را تشویق می کند که ریسک کنید. هرقدر که تالش 
کنید به عمق این مشکل بروید، مشکلتان پیچیده تر می شود. حتی 
اگر به خودتان هم اطمینان داشته باشید، وقتی که برنامه هایتان را 
عملی می کنید، شاید روش هایی که در ذهنتان داشتید درست از آب 

درنیاید. اجازه دهید این نیازهای گذری و سریع فرو بنشینند.
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فال روز 

رییس مرکز اطالع رسانی پلیس راهور تهران بزرگ 
مثلث خطر هنگام  از  استفاده  اهمیت  به  اشاره  با 
اگر  گفت:  معابر  در  خودرو  خرابی  یا  حادثه  بروز 
راننده ای هنگام وقوع حادثه از مثلث خطر استفاده 
شد.  خواهد  داده  تقصیر  سهم  وی  به  نکنند، 
سرهنگ علی اصغر شریفی در گفت وگو با ایسنا، با 
اشاره به موضوع ضرورت پیشگیری از وقوع حادثه 
برای خودروهای دارای نقص فنی و نیز جلوگیری 
از تصادف دوباره برای خودروهای تصادف کرده در 
محل وقوع حادثه، گفت: در شرایط وقوع حادثه، 
حتما باید مثلث خطر در فاصله 7۰ متری از محل 
یا  تصادف  دلیل  به  می تواند  که  خودروها  توقف 

به  نیز   آیین نامه  در  بگیرد.  قرار  باشد،  آن  خرابی 
این موضوع اشاره شده است که وسیله نقلیه باید 
در منتهی الیه سمت راست و در جایی متوقف شود 
نشود.  نقلیه  وسایل  دیگر  با  برخورد  به  منجر  که 
مواقع خودروهای حادثه  برخی  در  داد:  ادامه  وی 
دیده و تصادفی در محل های ناایمن توقف می کنند 
برای  نیز  خطری  مثلث  و  عالئم  هیچ گونه  از  و 
رانندگان استفاده نمی کنند.  به دیگر  اطالع رسانی 
ثانویه  بروز حوادث  به  منجر  این موضوع می تواند 
متوقف می شود  راه  میانه  در   شود. گاهی خودرو 
و رانندگان هیچ ایده ای برای  کنار کشیدن وسیله 
نقلیه یا استفاده از  مثلث خطر  ندارند. مثلث  خطر 
قرار  حادثه  محل  از   متری    7۰ فاصله  در   باید 
فاصله  در  مثلث خطر  اگر  تصادف  یک  در  بگیرد. 
وقوع  درصورت  بگیرد،  قرار  متری   7۰ مناسب 
شد.  نخواهد  تقصیرداده  سهم  راننده  به  تصادف 
و  اینکه رنگ مثلث خطر شبرنگ  بیان  با  شریفی 

بنابراین اگر  رنگ نور آن ضد محیط است، گفت: 
مثلث خطر در فاصله ای دورتر و در جای مناسب 
راننده  استفاده شود، سبب جلب توجه می شود و 
فرصت دارد تا از برخورد با خودروی حادثه دیده و 
خراب جلوگیری کند. نکته مهم این است که اگر 
یا دچار  خودرویی در داخل پیچ دچار نقص فنی 
حادثه شود، حتما باید مثلث در خارج از قوس قرار 
بگیرد تا رانندگانی که وارد قوس می شوند بدانند 
که حادثه ای درون قوس و پیچ رخ داده است. البته 
رانندگانی نیز هستند که بدون احتیاط و بدون در 
نظرگرفتن جوانب احتیاط و استفاده از مثلث خطر، 
پشت وسیله نقلیه خراب مانند اتوبوس ها و کامیون 
آن  از  ناشی  از خطرات  آنکه  بدون  می گیرند  قرار 

آگاه باشند در تصادفات آسیب می بینند.
تهران  راهور  پلیس  رسانی  اطالع  مرکز  رییس 
خودرو  در  حادثه  هنگام  اگر  کرد:  اضافه  بزرگ 
را  آن ها  حتما  باید  راننده  دارد،  سرنشینی حضور 

سپس  و  کند  منتقل  راه  امن  حاشیه  به  و  پیاده 
اقدامات بعدی را انجام دهد. همچنین اگر راننده 
در صحنه تصادف از مثلث  خطر استفاده نکند و 
آن را در فاصله ای مناسب قرار ندهد، حتما درعلت 
تصادف و سهم تقصیرها، کارشناس تصادفات برای 
این قصور سهم تقصیر را برای راننده لحاظ خواهد 
به  رانندگان  توجه  لزوم  به  اشاره  با  شریفی  کرد. 
مثلث خطر پیش از شروع رانندگی گفت:  رانندگان 
باید مثلث خطر را حتما قبل از رانندگی و شروع 
سفرها در جایی مناسب از وسیله نقلیه قرار دهند و 
این وسیله در صندوق در دسترس باشد. همچنین 
رانندگان باید کار با این وسیله و باز و بسته کردن 
آن را یکبار تمرین کرده و هنگام بروز حادثه آن را 
حداقل در فاصله 7۰ متری از محل خرابی خودرو 

برای اطالع دیگر رانندگان قرار دهند.
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روايت

دل نوشته

روايتي از شهيد كاظم حسيني
پدران و مادران، فرزندانشان را 
براي رفتن به جبهه تشويق كنند

هر كه دارد هوس ديدن يار بسم اهلل 

 مبينا شانلو
لحظه وداع، مادر و پدري، خواهر و برادري يا 
همسر و فرزندي، با نگاهي به اشك هاي نشسته 
بر گونه هايشان، آنها را راهي ميدان نبرد كردند. 
دل هاي وابس��ته اي كه به خاطر رضاي خدا، 
ديگر قراري بر ماندن نداشتند و اينگونه بود كه 
مجاهدان في سبيل اهلل راهي شدند. جان ها هم 
بر كف بود و سينه ها در برابر گلوله ها سپر، از 
خوشي هاي دنياي فاني بريده بودند و در آتش 

و خون رقصي ميانه ميدان كردند... 
آنچه در پي مي آيد روايتي است كوتاه از زندگي 
تا شهادت روستازاده اي به نام »شهيد كاظم 

حسيني«.
كاظم در 22 تير ماه 1349 در روستاي فهرج 
استان يزد چشم به جهان گشود؛ روستازاده اي 
كه پس از تحصي��ل در دوره راهنمايي بنا به 
ش��رايط خانواده مجبور به ت��رك تحصيل و 
در نهايت در يك تراش��كاري مشغول به كار 
ش��د. كاظم هنوز يك س��الي از فعاليتش در 
تراشكاري نگذش��ته بود كه در 16 بهمن ماه 
سال 1366 پس از ورود به سپاه، راهي ميدان 
نبرد شد.  او با ايمان، اخالص و اراده قلبي اش 
به امام خميني )ره( نداي منادي زمان را لبيك 
گفت و در همان اولين هاي حضورش از ناحيه 
شكم به شدت مجروح ش��د.  شش ماه طول 
كش��يد تا كاظم توانس��ت بهبودي خود را به 
دست آورد. اين رزمنده دلير و خستگي ناپذير، 
ديگر تاب ماندن نداش��ت و با عزمي راسخ و 
اراده اي پوالدين خود را ب��ه صفوف مبارزان 
رساند.  »شهيد كاظم حسيني« در مرحله دوم 
عمليات بيت المقدس 4 به عنوان تك تيرانداز 

شركت كرد. مدتي بعد يعني در فروردين ماه 
1367 در سن 16 س��الگي به آرزوي ديرينه 
خود يعني شهادت در راه خدا رسيد. اما پيكر 
مطهرش به علت حجم سنگين آتش دشمن 
و ش��رايط خاص منطقه، در خاك هاي شاخ 
شميران ماندگار شد.   پيكر پاك كاظم پس از 
پنج سال، به همت نيروهاي تفحص شناسايي 
ش��د و به آغوش پاك مردم روس��تاي فهرج 
بازگشت.  احمد حسيني برادر شهيد درباره 
شاخصه هاي اخالقي و چرايي رفتن برادرش 
به جهاد با كفار مي گويد: كاظم بسيار به پدر 
و مادر احترام مي گذاشت. اخالق خوب و دل 
مهربان او همواره زبانزد خاص و عام بود. كاظم 
پس از شهادت جعفر خواجه حسيني شوهر 
خواهرمان، ديگر دليلي بر ماندن در پش��ت 
جبهه نمي شناخت. به ما گفت: »من مي روم به 

جبهه تا اسلحه جعفر روي زمين نماند.«
برادرم به همراه چند نفر از هم محلي هايمان 
راهي شد و در عمليات بيت المقدس 4 شركت 
كرد. مدتي بعد از عمليات او به همراه چند تن 
از همرزمانش مفقود االثر شدند، اما 10 روز 
بعد از آن، يك��ي از هم محلي هايمان زنده به 
خانه برگش��ت، به همين خاطر ما هم هنوز 
اميدوار بوديم كه كاظم  زنده برگردد. مدتي 
بعد خبر مفقود االثر شدنش تأييد شد و پنج 
سالي طول كش��يد تا مرد مبارز خانه مان به 
جمع خانواده بازگردد.  مادرم قبل از شهادت 
كاظم خواب ديده بود كه دو زن نقاب بر چهره 
زده اند و هديه اي را در دامن مادرم گذاشتند، 
مادر همان ش��ب به ما گفت: كاظم ش��هيد 

شده است. 

 محبوبه قرباني
پس از اتمام دفاع مق��دس، تصميم گرفتيم 
براي زنده نگه داشتن نام و ياد شهدا از قلم ها 
كمك بگيريم. تصور مي كرديم دوران عاشقي 
به سر رسيده كه باز قصه دلدادگي ديگري آغاز 
شد. شروع جنگ از كربال و داستان مظلوميت 
حس��ين)ع( و ادامه آن در شام و تا مظلوميت 
زين��ب)س( رقم خ��ورد. گويا جس��ارت ها و 
عداوت ها به خاندان رس��ول اهلل)ص( تمامي 
ندارد. داغي كه ش��ام ب��ر دل اه��ل بيت)ع(  
گذاشت دوباره در آغازين سال هاي دهه 90 
شمس��ي با هتك حرمت به حرمين ش��ريف 
حضرت زينب)س( و حضرت رقيه)س(تكرار 
شد. اما اين بار خون غيرت شيعيان از سراسر 
دنيا چنان برانگيخته شد كه آواي هركه دارد 
هوس كرب و بال از سراسر جهان اسالم شنيده 
شد. مسلمانان راس��تين ثابت كردند، اگر در 
ايام اسارت اهل بيت، حسين )ع( و عباس)ع(
در ش��ام نبودند، امروز صدها جوان غيرتمند 
هس��تند كه تا آخرين قطره خ��ون از حريم 
اهل بيت)ع( دفاع كنند و تمام سرزمين شام 
را نداي »كلنا عباس��ك يا زينب« طنين انداز 

خواهد كرد. 
ش��هرهاي ايران بعد از مدتي ك��ه از طراوات 
بازگشت پيكر ش��هدا محروم بود، اين روزها 
اگر چه هواي غم انگيزي دارد اما ته دل غرور 
و سرمستي دارد، كوچه و پس كوچه ها يمان 
پر مي ش��ود از عطر بوي گل هاي پرپر ش��ده 
در سرزمين شام و... اين طور شد كه قلم ها از 

شلمچه، دهلران، حاج عمران و. . . به آن سوي 
مرزها تا دمشق، حلب و. . . كشيده مي شود تا 

نويد برپايي فرهنگ ايثار و شهادت دهد. 
طبق روايات و احاديث شهيداني كه خارج از 
مرز وطن به شهادت مي رسند درجات باالتري 
دارند، اما در مطالعه س��ير زندگي  ش��هدا از 
طفوليت تا بزرگسالي دريافت مي شود كه خلق 
و خوي مشتركي داشته اند. سفره حالل پدران 
و مادران، اخالق نيكو، وفاداري به همس��ر و 
فرزندان، صله  ارحام و. . . كه در رفتار اكثر شهدا 
بارز است، آنها را راهي كوچه و پس كوچه هاي 
عاشقي مي كند كه مطيع غير امر خدا و واليت 
نشوند، دنيا را به آخرت نفروشند و به تأسي از 
ابوالفضل)ع(دست رد به همه امان نامه  گونه ها 
زنند تا دستشان به ريسمان الهي و اهل بيت 
گره بخورد. گاهي در بي��ن آنها افرادي درجه 
شهادت را گرفته اند كه اخالص و تواضعشان 
باعث شد تا بعد از شهادت هويتشان رو شود تا 

ما را بيشتر شرمنده كنند. 
آري اتصال شعار »هر كه دارد هوس كرب  و بال 
بسم اهلل« به شعار »كلنا عباسك يا زينب)س(« 
قافله اي است كه براي شنيدن بانگ جرسش 
بايد گوشي ش��نوا داش��ت و براي علمداري 
آن تابع واليت و خالص بود. باي��د در اين راه 
علي اكبرها و علي اصغرها داد و چون رقيه)س( 
آن قدر بي تاب ديدن روي يار ش��د كه خواب 
دشمن را بر هم زد تا شايد چون زهير خريده 
شويم و چون حر بخشيده. اينك هر كه دارد 

هوس ديدن يار بسم اهلل...

خانم ايرانمنش موقعي كه با همسرتان 
ازدواج كرديد، ايشان جانباز بودند؟

نه، ما سال 57 ازدواج كرديم. دقيقاً سال پيروزي 
انقالب اس��المي. آن زمان من 13 س��ال بيشتر 
نداشتم و مس��عود 20 س��اله بود. يك تراشكار 
ماهر بود و به لطف خ��دا كار و درآمد خوبي هم 
داش��ت. پس از انقالب و ش��روع جنگ، مسعود 
در بسيج فعاليت مي كرد. با آغاز جنگ تحميلي 
هر كسي هر كاري از دس��تش بر مي آمد انجام 
مي داد. برخي هم كه توان مبارزه و ش��ركت در 
جهاد را داش��تند راهي ش��دند. پدر مسعود در 
ستاد تبليغات جنگ فعاليت مي كرد و برادرش 
مسئول آموزش نيروها بود. همسرم مسعود هم 
بر حسب تكليف سال 1363 از طريق بسيج راهي 
جبهه ش��د. او همراه با گردان رزمي410 لشكر 
41 ثار اهلل به فرماندهي محمد تاجيك در منطقه 
حضور داشت. بعد از مدتي حضور در تاريخ 10 

ارديبهشت 1364مجروح شد. 
مجروحيت ش�ان چط�ور رق�م خورد؟ 
گويا ايشان راننده حاج قاسم سليماني 

بودند؟
مسعود در شلمچه از ناحيه س��ر و گردن دچار 
مجروحيت و م��وج گرفتگي و ب��راي درمان به 
بيمارستان منتقل ش��د. مدتي بعد از حضور در 
بيمارس��تاني در كرمان با اينكه شرايط جسمي 
مساعدي نداشت از همان بيمارستان بدون اينكه 
به ما اطالع بدهد دوباره راهي جبهه ش��ده بود. 
اين بار هم در گردان412 رزم��ي به فرماندهي 
محمد ماراني راهي ش��د. اما كمي بعد با اصابت 
تركش خمپاره به پش��تش مجروح شد. مدتي 
از بهبودي اش نگذش��ته بود كه باز راهي ش��د و 
به گردان 414 موتوري منتقل شد تا در انتقال 
مهمات به منطقه و خطوط مقدم جبهه فعاليت 
كند. بعد از اعزام وقتي نامه هايش از جبهه به دست 
ما نمي رسيد متوجه مي شديم كه مجدد در خط 
مقدم است. البته مسعود مسئوليت هاي ديگري 
هم در جبهه داشت؛ تيربارچي، آرپي جي زن و 
راننده و. . . هم بود. ايشان راننده سردار حاج قاسم 
سليماني هم بود. در نهايت در آخرين حضورشان 
در عمليات والفجر8 و منطقه اروند رود شيميايي 
و براي هميشه از جبهه خارج شد. البته قبلش هم 

يكبار خبر شهادتش را به ما داده بودند. 
چه اتفاقي افتاده بود كه خبر شهادتش 

را براي شما آوردند؟ 
يك بار بعد از عمليات خيب��ر به من اطالع دادند 
كه مسعود شهيد شده و ساك و وسايلش را برايم 
آوردند. از من خواستند براي شناسايي پيكرش به 
معراج شهدا بروم. وقتي به معراج شهداي كرمان 
رفتم، 72 شهيد را در كنار هم گذاشته بودند كه 
من بايد يكي يكي آنها را مي ديدم و همسرم را در 

ميانشان شناسايي مي كردم. روي همه شهدا را 
باز كردم. بميرم برايش��ان كه پيكر ها يا سوخته 
بودند يا اثرات گازهاي شيميايي بر بدنشان ديده 
مي ش��د. همه پيكرها را نگاه كردم، همسرم در 
ميان ش��هدا نبود. دو روز بعد همسرم به كمك 
يك بنده خدايي به خانه آمد و فهميديم كه اعالم 

شهادتش اشتباهي صورت گرفته بود. 
خانم ايرانمن�ش از گ�ذران زندگي در 
كنار يك جانباز بگوييد. ايشان جانباز 
اعصاب و روان هس�تند، قاعدتًا از اين 
حيث مشكالتي براي شما و بچه ها ايجاد 

مي شود؟
من 30 سال اس��ت كه در كنار همسرم روزها و 
ش��ب هايي را در درد و رنج بيماري و مشكالت 
او س��پري كرده ام. همس��رم جانباز شيميايي، 
اعصاب و روان و صعب العالج است. االن كه آرام تر 
شده است، اما قباًل وقتي موج انفجار به سراغش 
مي آمد، به هر صدايي واكنش نشان مي داد. صداي 
بوق ماشين يا موتور او را به هم مي ريخت و كنترل 
خودش را از دست مي داد. هر چه دم دستش بود 
پرتاب مي  كرد. به طرف ما حمله و فكر مي كرد كه 
ما عراقي و دشمن او هستيم. خودش را در ميدان 

جنگ مي  ديد. 
پيش مي آمد منهاي برخورد هاي��ي كه با من و 
بچه ها داش��ت و حتي ما را كتك مي زد، گاهي 
شيشه هاي خانه را مي شكس��ت و اين كار باعث 
مي شد هم به خودش آسيب بزند و هم به بچه ها. 
بچه ها براي اينكه او بيش از حد خودش را زخمي 
نكند، خرده شيشه ها را از او دور مي كردند. آنها به 
طرف پدرشان مي رفتند و او را مي گرفتند. گاهي 
شيش��ه خرده ها روي دس��ت و پا و بدن بچه ها 
جراحت ايجاد مي كرد. جراحت هايي كه بعد از 
گذشت 30 سال همچنان بر بدنشان باقي است. 
من گاهي براي آرام كردن همسرم از همسايه ها 
و پليس كمك مي گرفتم. ي��ك بار كه بچه هاي 
نيروي انتظامي آمده بودند ايش��ان اسلحه يكي 
از آنها را گرفت و به طرفشان نشانه رفت. به لطف 

خدا او را آرام كرده و اسلحه را از او پس گرفتيم. 
گاهي هم شروع مي كرد با ديوار صحبت كردن، 
به گمانش كه با من همكالم شده است. االن هم 
خيلي مراقب هستيم كه از خانه به تنهايي خارج 
نشود چون آدرس را گم مي كند و اذيت مي شود. 
يك بار ماه مبارك رمضان مي خواست نماز بخواند، 
رفت حياط تا وضو بگيرد. تا از او غافل شدم از خانه 
خارج شده بود و به خانه اي رفته و گفته بود كه 
خانواده اش را صدا كنند آنها هم تا توانسته بودند 
مسعود را به گمان اينكه مزاحمشان شده، مورد 
ضرب و شتم قرار داده بودند. بار ديگري هم من 
در حياط مشغول كار بودم ناگهان ديدم كنتور 
برق را از جايش درآورده، خدا خيلي رحم كرد. بار 

ديگري هم كلنگ را برداشت و به جان در و ديوار 
خانه افتاد و تا مي توانست خراب كرد. مي گفت 
جنگ تمام شده بايد اين سنگرها را خراب كنيم. 
طي اين سال ها از اين اتفاقات زياد برايمان پيش 
مي آمد. روزهاي س��ختي را در مدت 30 س��ال 
گذرانديم. روزهايي كه او را به كمك بچه ها آرام 
مي كردم تا به خودش آسيب نزند. روزهاي تلخ، 

همراه با طعنه هاي ديگران. 
يكي از مظلوميت ه�اي جانبازاني مثل 
همسر ش�ما اين اس�ت كه نمي توانند 
از حق�وق خود دف�اع كنند، نظر ش�ما 

چيست؟
بله، اما كار مس��عود از دفاع از حق و اين حرف ها 
هم گذشته است. متأس��فانه مشكل همسر من 
تنها اعصاب و روان نيس��ت. در واقع كار به اينجا 
ختم نشد! چراكه او جانباز شيميايي هم هست 
و عوارض شيميايي اش عالوه بر آسيب به ريه ها، 
حنج��ره را هم درگيرك��رد و موجب ب��روز غده 
سرطاني در او شد. البته سه سال پيش طي عمل 
جراحي غده را برداشتند اما تارهاي صوتي  اش از 
كار افتاد. مس��عود وقتي از جبهه بازگشت ابتدا 
فكر مي كرد ب��ه خاطر س��رماخوردگي صوت و 
تن صدايش تغيير كرده اس��ت، اما اين گرفتگي 

صدا هميشه در او بود. تا اينكه بعد از عمل ديگر 
قادر به تكلم نشد. سال 1390 كه حنجره اش را 
برداشتيم، به خاطر شيمي درماني و پرتودرماني ها 
و بحث اعصاب و روانش  نمي توانستيم از دستگاه 
با تن صداي بلند اس��تفاده كني��م. براي همين 
دس��تگاهي با تن صداي ضعيف در حنجره اش 
كار گذاشتيم. اما متأس��فانه اين دستگاه ها هم 
مشكالت خاص خودش را داش��ت. با ضعيف و 
الغر شدن جانباز دستگاه جابه جا مي شد. گاه با 
تنفس شديد يا با سرفه هايي كه ايشان مي كردند 
اين دستگاه دچار مشكل مي شد. همسرم ديگر 
قادر به خوردن غذا نيست و اين روزها تنها از راه 
حفره اي كه در گلويش ايجاد شده، تغذيه مي كند. 
غذايش سوپ رقيقي است كه آن را از صافي عبور 
مي دهيم و با سرنگ از راه حفره اي كه در گلو دارد، 

به ايشان مي خورانيم. 
بچه هايتان چه برخوردي با مشكالت 
پدر دارند، به هرح�ال جوان ها عجول 

هستند؟ 
خب جانباز شدن همسرم و مسائلي كه در خانه 
با آن مواجه بوديم تأثير خودش را روي بچه هايم 
گذاشت. اس��ترس، ناراحتي قلبي و... اما خدا را 
شاكريم به خاطر داش��تن پنج فرزند. آنها بسيار 

قدردان پدرشان هستند. به قدري مهربان بوده و 
هستند كه در اوج موج گرفتگي و رفتارهاي پدر، 
حاضر مي شدند خودشان آس��يب ببينند اما به 
پدر آسيبي نرسد. در حال حاضر هم همين طور 
هستند براي آرامش پدر هر كاري مي كنند. همه 
تالش خود را انجام مي دهند تا فضا و محيط بر 
وفق مراد پدرش��ان باش��د. هر كاري پدر شان از 
بچه ها بخواهد انجام مي دهند. حتي اگر به ضرر 
خودش��ان باشد فقط س��المتي روح و روان پدر 
برايشان مهم است. به جرئت مي توانم بگويم آنها 

از من هم نسبت به همسرم مهربان ترند. 
همراه همس�رتان به تفري�ح يا گردش 
ه�م مي روي�د؟ نگفتي�د ك�ه از حقوق 

جانبازي اش چطور دفاع شد؟
ابتدا به همسرم 5 درصد جانبازي تعلق گرفت. 
اما س��ال 1373 بود كه جانبازي مس��عود براي 
بنياد شهيد محرز شد و او جانباز 40 درصد شد 
و ما توانستيم حقوقي از بنياد دريافت كنيم. اما 
همه آنچه ما از مسئوالن كشورمان مي خواهيم 
اين نيست. همسر من جانباز صعب العالج است. 
همه آنچه او امروز بدان نياز دارد، توجه همرزمان 
و دوستانش اس��ت. اونياز دارد كه با همرزمانش 
مالقات و ديدارتازه كند تا اينكه خاطرات خوش 
آن روزها و مجاهدت ها برايش مرور شود. امروز 
همس��ر من نياز به مس��افرت و تفري��ح دارد تا 
حاالت روحي و معنوي اش بهتر شود. اما مخارج 
زندگي مجال مسافرت و تفريح را به ما نمي دهد. 
تفريحگاه اين روزهاي او گش��ت و گذار در مزار 
شهدا و همرزمان شهيدش است و دلتنگي هايش 
را از همان حنجره بي صدا برايشان نجوا مي كند. 

و سخن پاياني. 
اين را از ط��رف جانباز خموش خان��ه ام برايتان 
مي گويم. مس��عود هيچ انتظاري از كسي ندارد. 
او مي گويد اگر دوباره جنگ شود از اولين  نفراتي 
است كه سالح دس��ت مي گيرد و راهي ميدان 
مي ش��ود. او تنها يك آرزو دارد و آن هم زيارت 
امام خامنه اي است . رهبري كه واليت پذيري از 

او چشم دشمنانمان را كور كرده است. 

گفت وگوي »جوان« با همسر جانباز اعصاب و روان مسعود محمد رفيعي 

همسرمدلتنگيهايشراازحنجرهايبيصدانجواميكند
  صغري خيل فرهنگ

اگر قرار باش�د به جانبازان دوران دفاع مقدس بپردازيم، بدون ش�ك بايد س�هم شايسته اي 
از اجرشان را براي همسرانش�ان قائل باش�يم. همان ها كه به تعبير مقام معظم رهبري صبر و 
تحملشان بر رنج و سختي خدمت به جانبازان، ايثارگري واقعي و يك جهاد و حماسه است. اين 
بار به سراغ همسر جانباز مسعود محمد رفيعي از خطه كرمان و از دالورمردان لشكر 41 ثار اهلل 
رفتيم. جانباز اعصاب و روان و شيميايي كه سال ها پيش راننده سردار حاج قاسم سليماني بود 
و چند سالي هم مي ش�ود كه ديگر حنجره اي براي تكلم ندارد و همسرش صداي اين روزهاي 
او ش�ده اس�ت. به پاس همه مجاهدت هايش، پاي صحبت هاي فاطمه ايرانمنش نشسته ايم. 

مرتضي سرهنگي مي گويد ادبيات تبليغ مربوط به دوران جنگ مي شود و حاال وقت 
گفتن حقايق است. حقايقي كه شايد ذهن مخاطب ايراني كمتر به شنيدنش عادت 

داشته باشد. ريز شدن به زندگي ش��خصي خانواده جانبازان اعصاب و روان، از موارد 
كمتر گفته شده و ش��ايد تلخي اس��ت كه چه بخواهيم يا نخواهيم از حقايق جنگ 
به ش��مار مي رود. فراموش نكرده ايم ش��هادت مظلومانه حاج احمد پارياب فرمانده 
»گروهان مستقل شهادت« را، فراموش نمي كنيم تمامي جانفشاني هاي ايثارگران را 

و فراموش كردني نيست كه جنگ براي خيلي از خانواده هاي شهدا و جانبازان هرگز 
به پايان نرسيده است! در گفت وگو با همسر جانباز محمد رفيعي با صراحت بيشتري 
به مشكالتشان پرداخته ايم كه پيش��اپيش از تكدر خاطر خوانندگان گرامي صفحه 

پايداري عذرخواهي مي كنيم.  / ع. م

جنگ ادامه دارد
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و شكن     15- كنايه از انديشه ها، نقشه ها و كارهاي بسيار گوناگون داشتن است
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 1  
حل جدول 3201

نکات مهمی که رانندگان
 باید در زمستان رعایت کنند

اقدامات  با شروع فصل سرما الزم است که رانندگان یکسری 
را برای افزایش ایمنی وسایل نقلیه خود انجام دهند، اقداماتی 
از جان  و  را کاهش داده  که می تواند احتمال وقوع تصادفات 
راننده، سرنشینان و دیگر کاربران ترافیک نیز محافظت کند. 
یک مکانیک و تکنسین ایمنی خودرو اقدامات اولیه ای را که 
باید در ابتدای فصل زمستان برای ارتقا ایمنی خودروها انجام 
شود، شرح داده است. پیمان اخوان، درباره نکاتی که باید برای 
ایمنی بیشتر خودروها، پیش از آغاز فصل سرما در نظر گرفت 
زدگی  یخ  دلیل  به  سرما،  فصل  آغاز  با  گفت:  کرد  بررسی  و 
و  باران  بارش   دلیل  به  جاده  لغزندگی سطح  افزایش  و  معابر 
برف احتمال وقوع تصادفات رانندگی افزایش پیدا می کند. البته 
مورد  را  خودرو  ایمنی  باید  جاده ها  در  تردد  از  پیش  همواره 
بررسی قرار داد اما برخی اقدامات ویژه فصل زمستان است که 
در صورت بررسی فاکتورهای مورد نظر قطعا احتمال تصادف 

کاهش پیدا می کند.
فصل  در  که  فاکتوری  مهم ترین  و  اولین  اینکه  بیان  با  وی 
خودرو  یخ  ضد  بررسی  گیرد  قرار  توجه  مورد  باید  زمستان 
راننده ها  برخی  دارد.  عمر  طول  خودرو  یخ  ضد  گفت:  است 
تصور می کنند تا زمانی که آب رادیاتور رنگ سبز یا زرد دارد 
اصال  که  حالی  در  است  درست  یخ  ضد  نداده،  رنگ  تغییر  و 
کند.  تغییر  باید  زمستان  هر  معموال  یخ  و ضد  نیست  اینطور 
حداکثر طول عمر ضد یخ یکسال است که باید به طور کامل 
آب رادیاتور و آب موتور تخلیه شده و ضد یخ با تناسب و اندازه 
مقدار هر خودرو ریخته شود. اخوان ادامه داد:  مثال خودرویی 
که در رادیاتورش چهار لیتر آب جا می گیرد حداقل باید یک تا 
یک و ۲5۰ میلی لیتر ضد یخ در آن ریخته شود. این تکنسین 
ایمنی خودرو با اشاره به فاکتور دیگری که باید با آغاز فصل 
آب  قمقمه  گفت:  شود  بررسی  خودرو  راننده  سوی  از  سرما 
از  پیش  باید  که  است  مواردی  یکی  هم  خودرو  شور  شیشه 
خودرو  شیشه شور  قمقمه  شود.  توجه  آن  به  هوا  شدن  سرد 
یکی از لوازمی است که در سرما یخ می زند،  به همین دلیل در 
زمستان، به خصوص در دماهای منفی صفر باید یک استکان 
الکل صنعتی  این  اگر  الکل، داخل مخزن شیشه شور ریخت. 

باشد بسیار بهتر است.
از چک کردن الستیک خودرو غافل نشوید

وی با اشاره به لزوم چک سالمت الستیک خودرو پیش از ورود 
به جاده ها و محورهای مواصالتی گفت: سالم بودن و عاج دار 
بودن الستیک خودرو بسیار مهم است چرا که تعادل خودرو 
را روی آسفالت و جاده حفظ می کند. الستیک خودرو معموال 
روی برفی با ضخامت بیش از دو یا سه سانتی متر لیز می خورد 
و اصطکاکی با زمین ندارد. بنابراین زنجیر چرخ حتما باید به 
همراه راننده ها باشد. باد الستیک خودرو هم باید تنظیم شود.

این مکانیک خودرو ادامه داد: در برخی از مواقع رانندگان بدون 
اطالع قبلی با برفی با صخامت بیش از سه سانت یا پنج سانتی 
متر مواجه می شوند. بهتر این است که برای جلوگیری از سر 
برسانند.  درصد   5۰ تا   ۶۰ به  را  الستیک  باد  خودرو  خوردن 
یعنی خود راننده باد الستیک را خالی کند. هر چه بیشتر خالی 
شود اصطکاک الستیک با آسفالت بیشتر می شود و اگر راننده 
زنجیر چرخ به همراه نداشته باشد یا در کوالکی گیر کند که 
فرصت بستن زنجیر چرخ نداشته باشند این اقدام هم می توانند 
دید  حفظ  ضرورت  به  اشاره  با  وی  باشد.  راهگشا  حدی  تا 
رانندگان در فصل سرما گفت:  یکی از نکات مهم برای حفظ 
دید راننده سالم بودن تیغه های برف پاک کن است. این تیغه ها 
حتما باید سالم باشد. موضوع دیگر این است که برف پاک کن ها 
دور تند و کند دارند و در واقع تایمردار هستند به همین دلیل 
است شرایط  آن الزم  بر  بازدید شود. عالوه  باید  این ها حتما 
بخاری خودرو نیز طوری باشد که بخار گرفتگی شیشه ها منجر 
لزوم  بر  تاکید  با  مکانیک  این  نشود.  رانندگان  به کاهش دید 
چک کارکرد چراغ خودروها گفت: بازدید چراغ خودروها برای 
بتوانند  رانندگان  اگر  دید در شب بسیار مهم و حیاتی است. 
برای رانندگی در جاده های مه آلود، بارانی و برفی از المپ های 
مه شکن استفاده کنند تردد ایمن تری خواهند داشت. همچنین 
توصیه می شود که رانندگان در شرایط مه گرفتگی و بارندگی 

شدید نیز حتما چراغ خودروی خود را روشن کنند.

خبر

جدول 3202

» همه  بي کس هستم«،  که خیلي  »احساس مي کنم 
از من متنفرند« من حتي خودم هم از خودم متنفرم 
شوم«  خالص  نکبت  چاه  این  از  مي توانم  چگونه   .
ندارم«  بخوانم« » من هیچ دوستي  »نمي توانم درس 
جمالتي  چنین  نظیر  آیا  آشناست؟  جمالت  این  آیا 
بین  در  افسردگي  نوجوان خود شنیده اید؟  زبان  از  را 
رایج  مي کردند،  فکر  قباًل  آنچه  از  بیشتر  نوجوانان 
است. نوجواني که بنظر گوشه گیر و تنها مي رسد، در 
در  است.  مسئله  حل  دوره  یک  درگیر  موارد  بیشتر 
است  تر  مشکل جدي  یک  دیگر  برخي  براي  حالیکه 
که حتي در مواردي مي تواند منجر به خودکشي شود. 
و ممکن  احساس غمگیني مي کنند  افسرده  نوجوانان 
استنباط  بي کسي  احساس  بعنوان  را  این حالت  است 
با  ارتباطات خود  در  نوجوانان  اینگونه  معموالً  نمایند. 
توانایي  اغلب  آنها  نیستند.  راحت  دوستان  و  خانواده 
تمرکز حواس ضعیفي دارند، در شروع عمل و اقدامات 
قابل  تغییرات  دارند،  مشکل  بي نهایت  خودانگیخته 
مي شود،  مشاهده  آنها  رفتار  و  تفکر  نحوه  در  توجهي 
اغلب اوقات در طول شب با اختالالت خواب مواجهند و 
تغییراتي در الگوهاي غذاخوردن آنها مشاهده مي شود، 
ممکن است احساس شدید خستگي کنند، انگار خود 
را بزور حرکت مي دهند یا برعکس برخي از آنان بسیار 
پرانرژي هستند، ممکن است احساس گناه یا بي ارزشي 
کنند. نوجواني که مبتال به بیماري افسردگي است، اگر 
کمکي که به آن نیاز دارد دریافت نکند، ممکن است 

اقدام به خودکشي نماید.
 بطور عادي نوجوانان وقتي که غمگین باشند درباره 
غمشان شکایت یا صحبت مي کنند و سعي مي کنند که 
براي رفع آن کاري کنند. بطور کلي افراد در نوجواني 
با همساالن خود  از والدینشان دور مي شوند و بیشتر 
تماس و ارتباط برقرار مي کنند. تفاوت بین غم معمولي 
به مدت زمان، شدت و  افسردگي بستگي  نوجوانان و 
نوجوان  معمول  رفتار  و  خلق  از  خلق  انحراف  میزان 
مي شوند.  غمگین  مختلف  دالیل  به  نوجوانان  دارد. 
هستند،  رواني  فشار  تحت  ممتد  بطور  که  نوجواناني 
خانواده هایي  در  بیشتر  موارد  این  و  مي شوند  افسرده 
اتفاق مي افتد که مورد مشابهي در بین اعضاي خانواده 

از افسردگي وجود داشته است.

چند نکته مهم
کنید.  استفاده  مثبت  تقویت  از  انضباط  اجراي  در   -
است  ممکن  انضباط  برقراري  در  تنبیه  و  شرمساري 
اداره  در  کفایت  عدم  و  بي ارزشي  احساس  بروز  باعث 

امور زندگي در نوجوان گردد.
به  از حد و راهنمایي بي حد  ابراز حمایت بیش  از   -
هر  امکان  حد  از  بیش  حمایت  کنید.  احتراز  نوجوان 
و  نوجوان مي   گیرد. هدایت  از  را  اشتباهي  بروز  گونه 
راهنمایي بیش از حد در زمینه آنچه که باید و آنچه 
که نباید توسط والدین باعث مي شود که نوجوان فکر 

کند آنها به او اعتماد ندارند.
از طرف نوجوان خود نداشته  انتظار پذیرش مطلق   -

باشید.
و  آرزوها  برآوردن  و  تکمیل  انتظار  خود  نوجوان  از   -

اهداف ناکام خود را نداشته باشید.
مجدداً ذکر مي گردد که گاهگاهي احساس ناخشنودي 

در بین نوجوانان شایع است.

عالئم افسردگي نوجوانان
درصورتي که متوجه شدید حداقل 3 مورد یا بیشتر از 
موارد ذیل بمدت دوهفته یا بیشتر ادامه دارد احتمال 

ابتال به افسردگي نوجواني وجود دارد:
- گریه کردن، غمگیني یا بداخالقي

وقایع  و  فعالیتها  دوستان،  از  )احتراز  گیري  گوشه   -
اجتماعي(

- مشکالت خواب
- مشکالت تغذیه

- افت عملکرد مدرسه اي
- فعالیت زیادي یا فقدان فعالیت انرژي

- احساس گناه یا خودکم بیني
- خستگي بیش از حد و دائمي

- اشتغال ذهني بیش از حد در مورد مرگ، مردن یا 
آرزوي مرگ

اگر نوجواني که مبتال به افسردگي است کمکي دریافت 
نکند ممکن است بعنوان یک راه فرار از این موقعیت، 

اقدام به خودکشي نماید.
را  خودکشي  به  اقدام  احتمال  که  چهارنشانه اي 

مشخص مي کند عبارتند از :
۱ - تهدید یا صحبت کردن در مورد کشتن خود

مایملک  بخشیدن  مثل  مرگ  براي  آمادگي  ابراز   -  ۲
خود، وصیت نامه، نامه هاي وداع، یا خداحافظي کردن(

به  امیدي  هیچ  انگار  که  کردن  بنحویي صحبت   -  3
آینده ندارد.

یا  خود  به  نسبت  ناامیدي  و  بیکسي  احساس   -  4
سایرین

دهند  نشان  را  عالئم  این  از  کدام  هر  که  نوجواناني 
کمک  و  شوند  ارجاع  روانپزشک  به  حتماً  بایستي 
تخصصي ویژه دریافت کنند. اگر احساس مي کنید که 
نوجوان شما ممکن است از افسردگي رنج ببرد پیشنهاد 
مي شود که نسبت به ارجاع او به یک متخصص باتجربه 

بهداشت روان و انجام ارزیابي دقیق اقدام نمایید.

کمکهایي که شما مي توانید بکنید:
- داوطلب گوش دادن به صحبتهاي آنان باشید. زماني 
که  نکنید  احساس  کنید.  نوجوان خود  صرف  واقعاً  را 
همیشه باید توان پاسخگویي به سئواالت آنها را داشته 

باشید . فقط گوش کنید.
- مسئله مطرح شده توسط آنها را کاماًل جدي بدانید. 
آن مسئله ممکن است براي شما مهم نباشد ولي براي 
آنها اهمیت دارد. به نوجوان خود نشان دهید که مورد 

توجه شماست و سعي در درک او دارید.
- نوجوان خود را تنها نگذارید. بیان این جمله کمکي 
به نوجوان نمي کند: »چیزي نشده، سرت را باال بگیر، 
فردا حتماً روز بهتري خواهد بود، مسئله اي که بوجود 

آمده براي او کاماًل جدي و واقعي است.
نیز  بزرگساالن  با سایر  که  کنید  تشویق  را  نوجوان   -
به  او پیشنهاد کنید که  به  همانند شما صحبت کند. 
آنها بعنوان یک دوست بزرگسال اعتماد کند. )این افراد 

مورد اعتماد والدین باشند(
- سعي کنید نشان دهید که آنها برایتان اهمیت دارند. 
آنها  کنار  در  کنند.  دوري  شما  از  است  ممکن  آنها 
بمانید. سعي کنید شرایطي را فراهم کنید که با شما 
کاري را بطور مشترک انجام دهند. به آنان تأکید نکنید 

که بایستي شاد باشند. با آنها و احوالشان کنار بیایید.
- به موقع به آنها پیشنهاد کمک کنید. دریافت کمک 
به موقع مانع از فرورفتن نوجوان در افسردگي عمیق تر 

مي شود و پیشگیري از بروز اختالل مي گردد.
- سعي کنید تا علت اندوه نوجوان را دریابید . منشاء 
غم کجاست؟ با درک منشاء بروز غم نوجوان بهترین 
اختیار  در  آنرا  اثرات  از  خود  آزادساختن  براي  وسیله 

دارد.
یا  ارتباط  در  سعي  اگر  باشید.  داشته  طرد  انتظار   -
حمایت از نوجوان افسرده اي را دارید تعجب نکنید که 
گاهي پاسخهاي منفي و یا رفتار تحریک پذیري نشان 
دهند. این وضعیت را شخصي و خصوصي تعبیر نکنید. 

یک اصل مهم صبوري و تحمل است.
مسئول  نمي توانید  شما  که  باشید  داشته  بخاطر   -
اعمال شخص دیگري که تحت فشار رواني یا افسردگي 
یا افکار خودکشي است باشید. آنچه که شما مي توانید 
مسئول  دوست  یک  بعنوان  نقش  ایفاي  دهید  انجام 
عالقمند در کنار نوجوان به هنگام موقعیتهاي سخت 
مي باشد. در این برهمه زماني مي توانید به نگراني هاي 
آنها گوش کنید، از آنها حمایت کنید و براي دریافت 

کمک هاي تخصصي آنها را راهنمایي و ارجاع دهید.

افسردگي نوجوانان را جدی بگیریم

مثلت خطر را هنگام خرابی خودرو 
جدی بگیرید
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اصرار  به  اشاره  با  انقالب مجلس شورای اسالمی  فراکسیون  عضو 
منطقی  غیر  درآمدهای  و  تکالیف  تحمیل  برای  نمایندگان  برخی 
های  نگاه  از  دور  به  برنامه  سازمان  گفت:  دولت  به  بودجه ای 
درباره  آصفری  محمدحسن  می کند.  نویسی  بودجه  پوپولیستی 
عملکرد سازمان برنامه و بودجه در سال ۱4۰۰ و ۱4۰۱ به رغم 

برخی انتقادها به این سازمان گفت: ردیف ها، اعتبارات،....

دشمن  جنایت های  اینکه   بیان  با  پاسداران  سپاه  کل  فرمانده 
بی پاسخ نخواهد ماند و باید تقاص خون شهیدان را بدهند، اظهار 
داشت:آن ها ترسیده اند و مرتب به ما پیغام می دهند که نزنید. از 
طریق چند کشور به ما پیام می دهند که نزنید.  سرلشکر حسین 
شهادت  سالگرد  یازدهمین  مراسم  در  سپاه  کل  فرمانده  سالمی 

سردار حسن طهرانی مقدم فرمانده یگان موشکی سپاه که...
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از طرح جامع  ساماندهی 
رودخانه بشار خبری نیست

بیشتر بدانید؛

افسردگی نوجوانان را 
جدی بگیرید

مردم در حد امکان از مسیر 
سخت گذر سی سخت به پادنا 

استفاده نکنند
ای  جاده  نقل  و  حمل  و  راهداری  مدیرکل 
توصیه  استان  مردم  به  بویراحمد  و  کهگیلویه 
کرد که با توجه به بارش برف شدید در سامانه 
از  االمکان  حتی  سنگ،  ریزش  احتمال  و  اخیر 
مسیر برف گیر و سخت گذر سی سخت به پادنا 
اظهار  روز جمعه  محمدی  عابد  نکنند.  استفاده 
در  سنگ  ریزش  تاکنون  گذشته  شب  داشت: 
پادنا وجود   – گردنه بیژن در جاده سی سخت 
و  شد  انجام  بازگشایی  و  روبی  برف  که  داشته 

همچنان کار بازگشایی مسیر در نقاط ...

از  غفلت  گفت:  سیاسی  مسائل  تحلیلگر  یک 
جامعه  اقشار  بین  یا  نسلی  بین  وگوی  گفت 
ضربه  برای  ایران  بدخواهان  که  شده  موجب 
زدن به کشورمان امیدوار شوند. عباس سلیمی 
این که  بیان  با  ایسنا،  با  گفت وگو  در  نمین 
اظهار  است«،  عقالنی  مقوله  یک  »گفت وگو 
کرد: در هر جامعه ای سالیق مختلف وجود دارد 
و این سالیق باید بتوانند با گفت وگو، با یکدیگر 
در ارتباط باشند تا درک واقعی از  هم بدست 
بیاورند. گفت وگو در سطح کالن کشور یکی از 
و  اشتراکات  بیشترشدن  برای  روش ها  بهترین 
کمرنگ شدن افتراقات است. تالش نکردن برای 
گفت وگو، فرصتی برای کسانی ایجاد می کند 
که دنبال شکنندگی جامعه هستند. وی ادامه 
گفت وگو  زمینه  در  قطعا  گذشته  در  ما  داد: 
کوتاهی داشته ایم. در این بین هم کسانی که 
دنبال تضعیف جامعه ایران هستند، برنامه های 
شرایط  در  حال  این  با  کرده اند،  اجرا  را  خود 
مسائل  گفت وگو،  با  می توان  همچنان  فعلی 
رنجش  موجب  که  مسائلی  یا  اختالف  مورد 
تا  کرد  بررسی  را  شده  مختلف  اقوام  یا  اقشار 
به نتیجه درستی برسد و هرکسی متوجه شود 
این تحلیلگر مسائل  که ضعف هایش کجاست. 
میان  »باید  این که  به  اشاره  با  کشور  سیاسی 
گفت وگو با مردم و گفت وگو در سطح بین الملل 
تفکیک قائل شویم« تصریح کرد: در گفت وگو 
با هموطنان خود که اشتراکات جدی با آن ها 
وجود  انعطاف  از  سطح  باالترین  باید  داریم 
بین الملل  در سطح  گفت وگو  اما  باشد،  داشته 
این  بر  اساس  و  باشد  بدبینی  با  باید  حتما 
سناریوهای  ما  علیه  دشمن  که  شود  گذاشته 
تبلیغاتی ایجاد کرده و در مقابل او باید بسیار 
گفت وگو  حاصل  تا  کرد  عمل  هوشمندانه 
از  بیش  مثال  می خواهد.  او  که  نباشد  همانی 
هسته ای  زمینه  در  دشمن  که  است  دهه  دو 
اتهام ساخت یا حرکت به سمت ساخت بمب 
بتواند جلوی  تا  را مطرح کرده است  هسته ای 
رشد علمی کشور را بگیرد که تاحدی هم در 
است.  آورده  بدست  هایی  موفقیت  زمینه  این 

گفت وگو در اینجا باید با دقت زیادی ...

گفت:  بویراحمد  و  کهگیلویه  استاندار  عمرانی  معاون   
حدود یک سال است که از شهرداری خواسته شده طرح 
جامع ساماندهی رودخانه بشار را ارائه دهد اما تاکنون 
طرح  ارائه  از  شهرداری  اگر  گفت:  است  نشده  خبری 
عاجز است اعالم کند تا خود استانداری متولی سامانه 
چهارشنبه  زاده  حاجی   کیامرث  شود.  بشار  رودخانه 
شب در نشست شورای ترافیک استان در یاسوج اظهار 
داشت: مصوبات این جلسه با جان مردم سروکار دارد و 
به  کنند  کوتاهی  اجرایی شدن مصوبات  در  اداراتی که 
دستگاه های قانونی و نظارتی معرفی می شوند. وی افزود: 

از اعتبارات ارزش افزوده، بند الف ماده....

معاون عمرانی استاندار عنوان کرد:

2

2

2 4

رئیس اداره  میراث فرهنگی گردشگری و 
صنایع دستی گچساران خبر داد:

دهکده گردشگری در نزدیک 
سد چم شیر احداث می شود 

مدیرکل کتابخانه های عمومی استان:
کهگیلویه و بویراحمد

 پایین ترین سرانه مطالعه را 
در کشور دارد

در زمینه گفتگوی بین نسلی 
کوتاهی کرده ایم 

2

2

معاون سیاسی استاندار هشدار داد؛

جوالن سگ های ولگرد 
تهدیدی برای سالمت 

3

اعالم  گذشته  روز  بودجه  و  برنامه  سازمان  رئیس 
کرد که هیچ افزایش قیمتی برای حامل های انرژی 
چنین  نیز  آینده  سال  بودجه  در  و  نداریم  امسال 
که  موضوعی  است،  نشده  گرفته  نظر  در  افزایشی 
به گفته کارشناسان تاثیری در مسائل حوزه انرژی 
به ویژه بهینه سازی و کاهش مصرف ندارد.  کار تهیه 
و  تمام  بودجه  و  برنامه  سازمان  در  بودجه۱4۰۲ 
این هفته تحویل دولت شود. تصمیمی  مقرر شده 
که برای حامل های انرژی گرفته شده عدم افزایش 
با  را  دولت  احتماال  که  موضوعی  است،  قیمت 
چالش مواجه کند، البته آنطور که بهادری جهرمی 
وجود  پیشتر  نگاهی  کرده  اعالم  دولت  سخنگوی 
پیدا  قیمت  افزایش  انرژی  حامل های  که  داشته 
و  پتروشیمی  خوراک  گاز،  حوزه  در  ویژه  به  کند، 
مصرف خانوارها تا از محل آن بتوانیم منابع اشتغال 
اختالف  دولت  حوزه  این  در  که  کنیم  تامین  را 
قیمت  افزایش  این  دارد.  وجود  کارشناسی  دیدگاه 
خوراک پتروشیمی ها و گاز حتی همین خبرش در 
حوزه بورس اثر گذاشت با اینکه محقق نشد و دولت 
آن را هنوز اجرایی نکرده است اما خبرش هم که 
رفت اثرش را در زیان آوری و تأثیر منفی در بورس 
و  گاز  قیمت  افزایش  به گفته وی، در مورد  دیدیم. 
که  دارد  بحث  درباره اش  دولت  هم  خانوار  مصرف 
آیا امکان اجرایی شدن دارد و مردم می پذیرند؟ ما 
جدیدی  اشتغال  گاز  قیمت  افزایش  با  می خواهیم 
اشتغال  همین  می رسد  نظر  به  اما  کنیم،  ایجاد 
سوال  زیر  با  وقت ها  خیلی  است  ممکن  را  موجود 
بردن درآمدهای جدی شرکت های فعال در بورس، 
تحت تاثیر قرار دهیم.   انتظار می رود در بحث های 
کارشناسی دولت و مجلس هماهنگی های بیشتری 
موافقت  با  و  دولت  پیشنهاد  به  وزرا  باشند.  داشته 
مجلس تعیین می شوند و جایگاه وزیر هم شأن خود 
را از دولت می گیرد و هم مجلس، بنابراین احترام 
و رعایت شأن وزیر در  استقاللش  به جایگاه وزیر، 
حقیقت رعایت شأن خود مجلس شورای اسالمی و 

احترام به رأی نمایندگان است.
حوزه  در  متفاوتی  دیدگاه های  اخیر  سال های  در 
انرژی وجود داشته است،  افزایش قیمت حامل های 
عاملی  می تواند  قیمت  افزایش  که  معتقدند  برخی 
این  اما  دیگر  برخی  باشد،  مصرف  کاهش  برای 
افزایش  که  معتقدند  و  می کنند  نفی  را  موضوع 
قیمت ها تنها در مقطع زمانی کوتاه می تواند تاثیر 
این  برای  قوی  پکیج  یک  دولت  اگر  و  باشد  گذار 
را  مطلوبی  نتیجه  نمی تواند  نگیرد  درنظر  موضوع 

اخذ کند.

افزایش قیمت به تنهایی بی تاثیر است
این  در  انرژی  حوزه  کارشناس  بهروزی فر،  مرتضی 
قیمت  افزایش  سیاست  اگر  گفت:  ایسنا  به  رابطه 

کاهش  و  بهینه سازی  هدف  با  انرژی  حامل های 
به تنهایی  قیمت  افزایش  قطعا  باشد،  مصرف 
هیچگونه تاثیری نخواهد داشت، حتی اگر قرار باشد 
قیمت دو یا سه برابر شود، تجربه تاریخی نیز گویای 
احمدی نژاد  دولت  زمان  در  است.  مساله  همین 
اما تاثیری در  افزایش یافت  برابر  قیمت ها تا هفت 
تاکید  وی  نبودیم.  شاهد  را  مصرف  کاهش  میزان 
اثر  مدت  کوتاه  در  مساله  این  است  ممکن  کرد: 
یکسال  یا  و  ماه   ۶ گذشت  از  بعد  اما  باشد  داشته 
کاهش  و  تورم  قیمت ها،  شدید  افزایش  به  باتوجه 
اثر خواهد  افزایش قیمت بی  این  ارزش پول ملی، 
شد، به ویژه این موضوع در حوزه بنزین بسیار نمایان 
است. این کارشناس حوزه انرژی با اشاره به تغییر 
درحال حاضر  گفت:  نیز،  گاز  تعرفه های  در  قیمت 
دولت درگیر مشکالت بودجه ای است و درآمدهایی 
محقق  شده بود،  پیش بینی   ۱4۰۱ بودجه  در  که 
نشده است و تنها راهی که وجود دارد این است که 
قیمت ها افزایش پیدا کند، اما باید توجه داشت که 
افزایش قیمت ها تاثیری روی کاهش مصرف ندارد و 
تنها موجب باالرفتن سطح عمومی قیمت ها، تورم و 

کاهش بیشتر ارزش پول ملی خواهد شد.
برای  موجود  راهکارهای  به  اشاره  با  بهروزی فر 
بهینه سازی در مصرف انرژی، گفت: افزایش قیمت ها 
در این مساله تاثیر دارد اما به تنهایی نمی تواند تاثیر 
باشد،  پکیج  یک  قالب  در  باید  و  بگذارد  ویژه ای 
فرهنگ سازی،  اقدامات  می بایست  که  به گونه ای 
تجهیزات الزم، قوانین و  مشوق هایی وجود داشته 

باشد را بتوان نتیجه مثبت را بدست آورد.
تجهیرات کم مصرف؛ 

راهی برای دور زدن اسراف
انجام  می توان  که  اقداماتی  از  یکی  داد:  ادامه  وی 

داد این است که تجهیزات رایگان در اختیار مصرف 
بخاری  تعویض  مثال  عنوان  به  گیرد،  قرار  کننده 
پرمصرف با کم مصرف در دستور کار دولت باشد و 
در کنار آن تغییر قیمت نیز می تواند اثرگذار باشد 
در  باید  که  آنطور  نمی تواند  به تنهایی  قیمت  اما 

بهینه سازی مصرف تاثیرگذار باشد.
این کارشناس حوزه انرژی با تاکید بر اینکه افزایش 
می  درست  سیاست های  اجرای  کنار  در  قیمت 
تواند کمک کند، تصریح کرد: آن زمان که صنایع 
با  دادیم  توسعه  ارزان  و  فراوان  انرژی  مبنای  بر  را 
مشکالتی مواجه شدیم،   دولت دنبال این نبود که 
یابد،  یا توسعه  ایجاد شود و  اگر قرار است صنعت 
موضوع بهینه سازی مصرف نیز در آن لحاظ شود که 
چالش هایی را به وجود آورد و اکنون نمی توان برای 
یک کارخانه ای که سیاست خود را بر مبنای انرژی 
ارزان گذاشته افزایش قیمت اعمال کرد چراکه عمال 

فعالیت آن متوقف می شود.
حوزه  در  موجود  قوانین  به  اشاره  با  بهروزی فر 
گران  گفت:   ۱۹ مبحث  در  انرژی  بهینه  مصرف 
دارد،  قرار  تهران  در  کشور  ساختمان های  ترین 
اما تعداد بسیار کمی از ساختمان ها عایق بندی و 
مسائل مربوط به بهینه سازی مصرف انرژی را رعایت 
کرده اند، درحال حاضر  تجهیزاتی که مصرف گاز آن 
ها کم باشد در بازار وجود ندارد و یا اگر باشد هم 

تفاوت قیمتی زیادی با سایر محصوالت دارند.
جایگزینی  طرح  زمانی  دولت  وی،  گفته  به 
با  را  مصرف  کم  المپ های  با  رشته ای  المپ های 
اعمال مشوق های به مشترکان و فرهنگ سازی در 
این زمینه اجرایی کرد که تاثیرات مثبت آن نمایان 
است، لذا اگر به دنبال بهینه سازی مصرف هستیم 

می بایست سیاست های این چنینی را اعمال کنیم.

خط قرمز روی افزایش قیمت حامل های انرژی

شرکت مخابرات ایران
منطقه کهگیلویه و بویراحمد

آگهی تجدید مناقصه عمومی دو مرحله ای
1401 /8 

1 - نام و نشانی شرکت مناقصه گذار : شرکت مخابرات ایران - منطقه کهگیلویه و بویراحمد به نشانی  یاسوج – خیابان 
گلستان ۱3 - مخابرات منطقه کهگیلویه وبویراحمد – اداره تدارکات تلفن33۲۲7۱۰۰ - ۰74 و33۲3۰۹8۰ - ۰74

2 -موضوع مناقصه:  نگهداری تاسیسات الکتریکی و مکانیکی و مراکز اداری،فنی شهری و مراکز فعال روستایی طبق اسناد 
مناقصه در سطح استان به مدت یکسال ) به قیمت پایه ماهیانه 000/ 000/ 650 ریال(

3 -دستگاه نظارت : مدیریت  شبکه استان    تلفن  33۲۲۰۹34 - 33۲۲5۰۶۰ -  ۰74 
4 - نوع و مبلغ تضمین شرکت در مناقصه :  مبلغ ۰۰۰/۰۰۰/ 3۱۲ ریال  ضمانت نامه معتبر بانکی و یا چک تضمینی در 

وجه شرکت مخابرات ایران – منطقه کهگیلویه و بویراحمد با فرمت جدید ) شرکت در فرایند ارجاع کار(  تهیه و اصل آنرا 
در پاکت الف قرار دهند)چکهایی از قبیل عادی ، مسافرتی ، بین بانکی ، در گردش، چک پول و ... قابل قبول نمی باشد(.

5 -قیمت اسناد مناقصه و شماره حساب : مبلغ ۰۰۰/ 7۰۰ به حساب شماره  ۰۱۰۲574۰۰۰۰۰5 بانک صادرات شعبه یاسوج 
کد ۱534 بنام شرکت مخابرات ایران – منطقه کهگیلویه وبویراحمد واریز نمایند و تصویر فیش را به فاکس شماره 33۲۲3۱۱۹ - 

۰74 ارسال و اصل فیش را در پاکت الف قرار دهند.) قابل ذکر است که مبلغ خرید اسناد مسترد نخواهد شد(
6 - محل ، زمان و مهلت فروش اسناد: از تاریخ 21/ 08/ 1401 لغایت 9/ 09/ 1401  ازطریق سایت های

 www.tci.irوIets.mporg.ir ویا مراجعه حضوری به آدرس یاسوج–خیابان گلستان ۱3 اداره تدارکات 
7 - محل ، زمان و مهلت تحویل اسناد:  از تاریخ 30/ 08/ 1401  لغایت 9/ 09/ 1401 تا پایان وقت اداری 

 به دبیرخانه مخابرات منطقه کهگیلویه وبویراحمد واقع در یاسوج – خیابان گلستان ۱3 و یا ارسال از طریق
 پست پیشتاز در موعد مقرر. 

8 - تاریخ بازگشایی پاکات: پاکات الف و ب روز شنبه مورخ 12/ 09/ 1401 و پاکت )ج( روز  دو شنبه  14/ 09/ 1401 
در محل یاسوج – خیابان گلستان ۱3 –مخابرات منطقه کهگیلویه وبویراحمد سالن کنفرانس می باشد.

حضور آندسته از متقاضیان که نمره حدنصاب الزم ارزیابی را کسب نمایند در جلسه بازگشایی پاکات )ج( بالمانع است.
۹ - هزینه چاپ آگهي بر عهده برنده مناقصه مي باشد.

۱۰ - به پیشنهادهای فاقد امضاء مشروط ، مخدوش ، فاقد سپرده ، سپرده های مخدوش ، سپرده کمتر از میزان مقرر 
و چک شخصی و نظایر آن و پیشنهادهایی که بعد از انقضا مدت مقرر واصل شود مطلقاً ترتیب اثر داده نخواهد شد و قیمت های 

پیشنهادی تا مرحله انعقاد قرارداد با برنده و قیمت پیشنهادی برنده تا پایان مدت قرارداد اعتبار خواهند داشت. 
11 - مخابرات منطقه کهگیلویه وبویراحمد در رد یا قبول یک یا تمامی پیشنهادات مختار است.

12 -  داشتن رتبه مرتبط با موضوع کار از سوی مراجع ذیربط الزامی است و به همراه مدارک ارسال گردد.
13 - سایر اطالعات ، جزئیات و شرایط پیوست اسناد مناقصه مي باشد.

مخابرات منطقه کهگیلویه وبویراحمد
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مطالعات نشان می دهد؛
تست استرس می تواند ریسک بیماری 

قلبی را اندازه گیری کند
ارزیابی  که  دهد  می  نشان  جدید  تحقیقات 
برای  خوبی  راه  تواند  می  افراد  روانی  استرس 

اندازه گیری خطر بیماری قلبی و عروقی باشد.
این مقاله  نویسندگان  از  »امیلی گاتریت«، یکی 
از  بخشی  ما  »مطالعه  گفت:  براون،  دانشگاه  از 
شواهدی است مبنی بر اینکه پریشانی روانی یک 
عامل واقعاً مهم در تشخیص قلبی عروقی است.«

بدون  بزرگساالن  محققان  مطالعه،  این  برای 
افسردگی،  نظر  از  که  روانپزشکی  تشخیص 
اضطراب، اختالل استرس پس از سانحه، استرس 
یا عالئم کلی سالمت روان غربالگری شده بودند و 
بیش از شش ماه تحت نظر بودند، بررسی کردند.

را  مطالعه   ۲8 یافته های  محققان  مجموع،  در 
که شامل بیش از ۶58 هزار بیمار بود، تجزیه و 
تحلیل کردند. محققان دریافتند افرادی که سطح 
باالیی از پریشانی روانی را گزارش می کنند، ۲8 
قلبی  بیماری  خطر  معرض  در  بیشتر  درصد 

هستند.
به گفته محققان، یک پرسشنامه مختصر سالمت 
مورد خطرات سالمت  در  تنها  نه  می تواند  روان 
خطرات  مورد  در  همچنین  بلکه  بیمار،  روان 
اطالعاتی  پزشکان  به  قلبی  بیماری  با  مرتبط 
تحلیل  و  تجزیه  »این  گفت:  گاتریت  دهد.  ارائه 
بیمار  یک  روانی  ناراحتی  که  می دهد  نشان 
مستقیماً با خطر قلبی عروقی آنها مرتبط است، و 
فرصت هایی را برای پزشکان فراهم می کند تا به 
بیمار کمک کنند خطرات خود را در طول زمان 

مدیریت کند.«

مطالعات نشان می دهد؛
علت بروز نارسایی مزمن قلبی چیست

که  دریافتند  محققان  جدید،  مطالعه  یک  در 
رسوب آهن به دنبال حمله قلبی منجر به تشکیل 
نارسایی  آن،  نتیجه  که  شود  می  چربی  بافت 

مزمن قلبی در نیمی از بازماندگان است.
برای  از مدل های حیوانی  در یک مطالعه جدید 
بررسی اینکه چرا 5۰ درصد افراد پس از تجربه 
حمله قلبی دچار نارسایی مزمن قلبی می شوند، 

استفاده شد.
محققان دریافتند که رسوب آهن به دنبال حمله 
قلبی منجر به تشکیل بافت چربی در قلب و در 

نتیجه نارسایی مزمن قلب می شود.
آنها همچنین دریافتند که داروهایی که آهن را از 
بدن خارج می کنند ممکن است برخی از عالئم 

نارسایی مزمن قلبی را کاهش دهند.
لخته  یک  که  می افتد  اتفاق  زمانی  قلبی  حمله 

خون جریان خون را به قلب مسدود می کند.
درمان های پزشکی و جراحی می تواند شریان های 
انسان ها  جان  و  کند  باز  دوباره  را  شده  مسدود 
را نجات دهد. با این وجود، حدود 5۰ درصد از 
متعاقباً  می شوند  قلبی  حمله  دچار  که  افرادی 
و در عرض  قلبی می شوند  نارسایی مزمن  دچار 

5 سال می میرند.
قلبی  حمله  که  می دهد  نشان  زیادی  شواهد 
تجمع  و  آهن  مزمن  رسوب  به  منجر  می تواند 

سلول های ایمنی پیش التهابی شود.
چربی  رسوب  که  می دهد  نشان  دیگر  تحقیقات 
در ناحیه حمله قلبی نیز رایج است و با اختالل 
در عملکرد قلب مرتبط است. اما مشخص نیست 
که چگونه رسوب چربی در اطراف اسکار حمله 

قلبی اتفاق می افتد.
نارسایی  ایجاد  چگونگی  مورد  در  بیشتر  درک 
را  راه  می تواند  قلبی  حمله  از  پس  قلبی  مزمن 
برای درمان و شیوه های پیشگیری جدید هموار 

کند.
را  سگ  گونه  یک  محققان  مطالعه،  این  برای 
قلبی  حمله  دچار  حیوانات  همه  کردند.  مطالعه 
شدند، اما برخی از آنها دچار خونریزی شدند که 
یکی از شایع ترین و آسیب رسان ترین صدمه های 

قلبی پس از حمله قلبی است.
آی  آر  ام  با  بعد  ماه   ۶ طول  در  را  آنها سگ ها 
قلب، ارزیابی های میکروسکوپی و تجزیه و تحلیل 

شناسایی پروتئین ها، تحت نظر گرفتند.
قلبی  حمله  از  پس  هفته   8 مدت  به  محققان 
در  خونریزی  دچار  که  سگ هایی  از  برخی  به 
بودند، یک شالتور آهن،  ماهیچه های قلب شده 
می کند،  دفع  بدن  از  را  اضافی  آهن  که  دارویی 
دادند. بقیه سگ ها این دارو را دریافت نکردند و 

به عنوان گروه کنترل نگهداری شدند.
دریافتند  محققان  قلب،   MRI تصویربرداری  از 
پس  که  سگ هایی  قلب  در  آهن  رسوب  که 
قلب  عضله  در  خونریزی  دچار  قلبی  حمله  از 
شده اند، بیشتر است. آنها همچنین دریافتند که 
از حمله  ماه پس  تا ۶  روز  از 3  باال  آهن  سطح 

قلبی تقریباً ثابت می ماند.
همچنین مشخص شد که رسوب چربی مشخصه 
حمله قلبی است و سطح رسوب چربی با تجمع 

آهن مرتبط است.
و  آهن  تجمع  توجهی  قابل  طور  به  شالتورها 
و  آناتومیکی  بهبود  با  و  دادند  کاهش  را  چربی 

عملکردی مثبت همراه بودند.

عضو فراکسیون انقالب مجلس:

مجلس تکالیف غیر منطقی بودجه ای
 به دولت تحمیل می کند

عضو فراکسیون انقالب مجلس شورای اسالمی با اشاره به اصرار 
برخی نمایندگان برای تحمیل تکالیف و درآمدهای غیر منطقی 
های  نگاه  از  دور  به  برنامه  سازمان  گفت:  دولت  به  بودجه ای 
پوپولیستی بودجه نویسی می کند. محمدحسن آصفری درباره 
به  و ۱4۰۱  در سال ۱4۰۰  بودجه  و  برنامه  سازمان  عملکرد 
اعتبارات،  ردیف ها،  سازمان گفت:  این  به  انتقادها  برخی  رغم 
ارقام و جداول  الیحه بودجه در اختیار سازمان برنامه و بودجه 
شوراها  و  کشور  داخلی  امور  کمیسیون  رییس  نایب  است. 
افزود: درآمدهای بودجه از محل حقوق ورودی یا همان سهم 
شرکت ها، امالک تمکیلی و مالیات ها و فروش نفت و گاز تامین 

می شود و هزینه های قطعی و دائمی بودجه مشخص است.
آصفری عنوان کرد: وقتی بار اضافی بر دوش سازمان برنامه و 
بودجه قرار می دهیم، نباید توقع اجرا شدن آنها را هم داشته 
باشیم. زیرا سازمان برنامه مکلف است دخل و خرج بودجه را 
با هم ببیند. نماینده مردم اراک درمجلس تصریح کرد: وقتی 
برخی از همکاران مجلس در بررسی الیحه بودجه اصرار دارند 
گذاشته  بودجه  و  برنامه  سازمان  دوش  به  اضافی  تکالیف  که 
ایجاد می شود که چرا فالن بخش  توقع در جامعه  این  شود، 

اجرایی و عملیاتی نشده است. 
و  مجلس  بین  نزدیکی  ارتباط  باید  براینکه  تاکید  با  آصفری   
سازمان برنامه بودجه برای رصد دقیق منابع و مصارف بودجه 
وجود داشته باشد، گفت: وقتی این ارتباط دقیق و کارشناسی 
اساس  بر  می توان  شود،  برقرار  برنامه  سازمان  و  مجلس  بین 
اجرایی  قابلیت  با  آینده  برای سال  را  بودجه کشور  آن الیحه 

تنظیم کرد. 
قانون   ۱8 تبصره  اجرای  در  دولت  عملکرد  درخصوص  وی 
بودجه گفت: در این تبصره تکالیفی بیش از درآمدهای دولت 
به قوه مجریه تحمیل می کنیم، طبیعی است که این تکالیف 
غیرمنطقی وغیرواقعی به اجرا نخواهند رسید. سازمان برنامه به 

دور از نگاه های پوپولیستی بودجه نویسی می کند. 
اینکه  بیان  با  اسالمی  انقالب مجلس شورای  فراکسیون  عضو 
مسعود میرکاظمی از زمان ریاست بر سازمان برنامه و بودجه، 
است،  داده  قرار  خود  دستورکار  در  را  ریزی  برنامه  و  درایت 
تدبیرو  با  عادالنه،  مدت  دراین  کرده  تالش  میرکاظمی  گفت: 
دقیق کارهای محوله در این سازمان را انجام داده و واقعیت ها 
و  پوپولیستی  نگاه های  از  دور  به  بودجه  الیحه  در  ویژه  به  را 

حزبی پیش ببرد. درآمدهای غیرمنطقی محقق نمی شود. 
انتقادهایی وجود  از موارد  البته در برخی  آصفری تاکید کرد: 
یا  میرکاظمی  شخص  متوجه  داده  رخ  نارضایتی  ولی  دارد 
سازمان برنامه و بودجه نیست. اکثر درآمدهایی که در مجلس 

به الیحه بودجه اضافه شده، محقق نمی شود.
فرمانده کل سپاه:

قطعا آرامش  دشمنان را 
خواهیم گرفت

فرمانده کل سپاه پاسداران با بیان اینکه  جنایت های دشمن 
بدهند،  را  شهیدان  خون  تقاص  باید  و  ماند  نخواهد  بی پاسخ 
اظهار داشت:آن ها ترسیده اند و مرتب به ما پیغام می دهند که 

نزنید. از طریق چند کشور به ما پیام می دهند که نزنید.
 سرلشکر حسین سالمی فرمانده کل سپاه در مراسم یازدهمین 
یگان  فرمانده  طهرانی مقدم  حسن  سردار  شهادت  سالگرد 
موشکی سپاه که در قطعه ۲4 بهشت زهرا و در جوار مزار این 
شهید برگزار شد، اظهار داشت: دشمنان این روزها آرزوهایشان 
را به هم گره زدند و به خیال خودشان همه راه ها را بستند؛ اما 
صورت هایشان به سنگ خورد. آن ها ناتوان هستند. ملت ایران 

متوقف نشده و در حال حرکت است.
فرمانده کل سپاه با بیان اینکه دشمن تالش دارد ایران را در 
قلب  به  بلند  افق های  از  را  ما  نگاه  و  درون کشور درگیر کند 
تهران معطوف نمایند،اظهار داشت: در این شرایط ضدانقالب را 
در اقلیم کردستان هدف قرار دادیم. در کرانه رود ارس رزمایش 
بزرگ برگزار کردیم، ماهواره بر پرتاب کردیم، سامانه موشکی 
باور 373 را در برد 3۰۰ کیلومتر آزمایش کردیم و روز گذشته 
هم اعالم کردیم که موشک جدیدی را توسعه دادیم که هیچ 

سپر موشکی توان مقابله با آن را ندارد.
آرامش تان  گفتیم  دشمنان  به  کرد:  تصریح  سالمی  سرلشکر 
اکنون  گرفت.  خواهیم  را  آرامش شان  قطعا  می گیریم؛  را 
آماده باش  حالت  به  و  ندارند  آرامش  که  است  شبانه روز  چند 
که  می دهند  پیغام  ما  به  مرتب  و  ترسیده اند  درآمده اند.آن ها 

نزنید. از طریق چند کشور به ما پیام می دهند که نزنید.
ایران در حال تغییر  اینکه ملت  با تاکید بر  فرمانده کل سپاه 
محسابات دشمن است، اظهار داشت: دشمن با یک اشتباه تصور 
کرد که با به میدان فرستادن تعدادی جوان که فریب خورده و 
پاره تن خودمان هستند، می توانند باشکوه یک انقالب جهانی 

و بزرگ مقابله کنند. 
ماند  نخواهد  بی پاسخ  دشمن  جنایت های  اینکه   بیان  با  وی 
همیشه  داشت:  اظهار  بدهند،  را  شهیدان  خون  تقاص  باید  و 
بار  این  را می شکند.  اشتباهات خودش، خود  براساس  دشمن 

هم با اشتباه خودشان شکست شان می دهیم.

سالمت

جامعه

کاریکاتور

ایران »تّکه پاره« و »تجزیه شده« هدف است، نه دموکراسی! 

عباس سلیمی نمین  تاکید کرد:

در زمینه گفت و گوی بین نسلی کوتاهی کرده ایم 
از  غفلت  گفت:  سیاسی  مسائل  تحلیلگر  یک 
جامعه  اقشار  بین  یا  نسلی  بین  وگوی  گفت 
ضربه  برای  ایران  بدخواهان  که  شده  موجب 
زدن به کشورمان امیدوار شوند. عباس سلیمی 
این که  بیان  با  ایسنا،  با  گفت وگو  در  نمین 
اظهار  است«،  عقالنی  مقوله  یک  »گفت وگو 
وجود  مختلف  سالیق  جامعه ای  هر  در  کرد: 
گفت وگو،  با  بتوانند  باید  سالیق  این  و  دارد 
از   واقعی  تا درک  باشند  ارتباط  در  یکدیگر  با 
کالن  سطح  در  گفت وگو  بیاورند.  بدست  هم 
کشور یکی از بهترین روش ها برای بیشترشدن 
است.  افتراقات  کمرنگ شدن  و  اشتراکات 
برای  فرصتی  گفت وگو،  برای  نکردن  تالش 
شکنندگی  دنبال  که  کند  می  ایجاد  کسانی 
گذشته  در  ما  داد:  ادامه  وی  هستند.  جامعه 
قطعا در زمینه گفت وگو کوتاهی داشته ایم. در 
این بین هم کسانی که دنبال تضعیف جامعه 
ایران هستند، برنامه های خود را اجرا کرده اند، 
با این حال در شرایط فعلی همچنان می توان 
مسائلی  یا  اختالف  مورد  مسائل  گفت وگو،  با 
که موجب رنجش اقشار یا اقوام مختلف شده 
و  برسد  درستی  نتیجه  به  تا  کرد  بررسی  را 
هرکسی متوجه شود که ضعف هایش کجاست. 
اشاره  با  کشور  سیاسی  مسائل  تحلیلگر  این 
و  مردم  با  گفت وگو  میان  »باید  این که  به 
قائل  تفکیک  بین الملل  سطح  در  گفت وگو 
شویم« تصریح کرد: در گفت وگو با هموطنان 
باید  داریم  آن ها  با  جدی  اشتراکات  که  خود 
باشد،  داشته  وجود  انعطاف  از  سطح  باالترین 
با  باید  بین الملل حتما  در سطح  اما گفت وگو 
بدبینی باشد و اساس بر این گذاشته شود که 
ایجاد  تبلیغاتی  سناریوهای  ما  علیه  دشمن 
هوشمندانه  بسیار  باید  او  مقابل  در  و  کرده 
نباشد  همانی  گفت وگو  حاصل  تا  کرد  عمل 
است  دهه  دو  از  بیش  مثال  می خواهد.  او  که 
ساخت  اتهام  هسته ای  زمینه  در  دشمن  که 
را  هسته ای  بمب  ساخت  سمت  به  حرکت  یا 
مطرح کرده است تا بتواند جلوی رشد علمی 
زمینه  این  در  تاحدی هم  بگیرد که  را  کشور 
موفقیت هایی بدست آورده است. گفت وگو در 
اینجا باید با دقت زیادی انجام شود، زیرا اینجا 
جای خوش بینی یا انعطاف حداکثری نیست، 
در حالی که در داخل کشور در زمینه گفت وگو 

باید انعطاف حداکثری داشت.
مردم  »همه  این که  بیان  با  همچنین  سلیمی 
هستند«،  مناسب تری  و  بهتر  زندگی  خواهان 

گفت: افراد نادری هستند که ِعرق ملی نداشته 
و خود را به بیگانه فروخته اند، اما کلیت جامعه، 
خواهان پیشرفت کشور و بهبود شاخص های 
مختلف کشور است؛ بنابراین گفت وگو می تواند 
سوءتفاهم ها را برطرف سازد تا دشمن فرصت 
میان  فاصله  اگر  باشد.  نداشته  سوءاستفاده 
روی  دشمن  شود،  زیاد  جامعه  مختلف  اقشار 
که  می کند  سرمایه گذاری  اختالفات  همین 
داده  رخ  اتفاق  همین  هم  حدودی  تا  اکنون 
یا  نسلی  بین  گفت وگوی  از  غفلت  است. 
و  دشمن   که  شده  موجب  جامعه  اقشار  بین 
بدخواهان ایران  برای ضربه زدن به کشورمان 

امیدوار شوند.
وی با مخالفت با این نظر که »برای گفت وگو 
گفت وگو  کرد:  خاطرنشان  است«،  شده  دیر 
هیچ  است.  جمعی  زندگی  اصل  و  اساس 
زمانی  هر  و  نیست  دیر  گفت وگو  برای  وقت 
گفت وگو شروع شود، جلوی زیان را می گیرد. 
سخت  گفت وگو  که  کرد  بیان  می شود  البته 
وگو  گفت  که  گفت  شود  نمی  اما  است  شده 
دیر  گفت وگو  اگر  ندارد.  جایگاهی  هیچ  دیگر 
انجام شود، یافتن زیان مفاهمه هم سخت می 
خود  کارآمدی  گفت وگو  وقت  هیچ  اما  شود، 
برخی  که   مخصوصا  داد،  نخواهد  ازدست  را 

مطالبات دانشجویان، مطالبات خیلی فراگیری 
است.  دانشجو  خود  قشر  به  محدود  و  نیست 
از مطالبات، درباره  این سطح  از  فراتر  باید  ما 
داشته  وگو  گفت  هم  جامعه  فراگیر  مسائل 
فعالیت  نحوه  مطالبه  درباره  وگو  باشیم. گفت 
حداقلی  گفت وگوی  یک  که  دانشجویی  سلف 
و  اقتصادی  مسائل  درباره  گفت وگو  است. 
ها  دیدگاه  زیرا  است،  دشواری  کار  اجتماعی 
و راهکارهای مختلفی در این زمینه ها وجود 
دارد، اما همین گفت وگوها هم باید انجام شود. 
این تحلیلگر مسائل سیاسی کشور با اشاره به 
پیچیده  دانشجویی  مطالبات  »برخی  این که 
نیست و می توان درباره آن گفت وگو کرد و به 
نتیجه رسید«، اظهار کرد: باید درباره مطالبات 
دانشجویی گفت وگو کرد که آیا این مطالبات 
آن  به  یا  کرده  کمک  علمی  محیط  بهبود  به 
ضربه می زند. این بحث ها که پیچیده نیست 
و صاحب نظران می توانند درباره آن گفت وگو 
نفع محیط  به  برسند که  نتیجه ای  به  کرده و 

علمی کشور باشد.
»حضور  این که  بیان  با  همچنین  سلیمی 
گفت  آغاز  به  دانشگاه  در  دولتی  مسئوالن 
نیست کسی  قرار  افزود:  وگو کمک می کند«، 
استبداد رای داشته باشد. مسئول باید در جمع 

دانشجویی حرف خود را بزند و حرف دانشجو 
را هم بشنود. نفس شنیدن مهم نیست و قرار 
مقابل  طرف  که  بیاورد  فشار  کسی  نیست 
قاعده  هم  گفت وگو  البته  بپذیرد.  را  او  حرف 
دارد و کمترین قاعده آن این است که طرفین 
طرف  به  شنیده،  را  یکدیگر  حرف  آرامش  با 
دیدگاه  و  بدهند  زدن  حرف  فرصت  مخالف 
برخی  بین  این  در  البته  را مطرح کنند.  خود 
را  مقابل  طرف  نظر  خواهند  نمی  دانشجویان 
بر  بنا  یعنی  شود،  می  جنجال  وقتی  بشنوند. 
شنیده شدن حرف طرف مقابل نیست. کسی 
هم که به اصول گفت وگو پایبند نیست، نباید 
و  باشد که حرفش شنیده شده  انتظار داشته 
زشت  شعار  کردن،  جنجال  باشد.  تاثیرگذار 
گفت  ابزار  نامربوط،  های  حرف  زدن  و  دادن 

وگو نیست.
»برای  این که  به  اشاره  با  پایان  در  وی 
رعایت  وگو  گفت  قواعد  بایئ  تاثیرگذاری 
درست  کسی  نظر  منطق  اگر  گفت:  شود«، 
نیست، نیازی به جنجال نیست،بلکه باید اجازه 
داد او نظرش را بگوید تا دیگران متوجه شوند 
منطق او اشتباه است، البته برخی نمی خواهند 
اصال گفت وگویی شکل بگیرد، زیرا منافع آنها 

در وجود دشمنی میان اقشار جامعه است.

 خطیب موقت نماز جمعه تهران با بیان اینکه 
شایسته ساالری روح تفکر دینی و جان اندیشه 
قرآن و پیامبر است، گفت: حضرت علی در این 
قوی  و  افراد  ترین  شایسته  فرمایند؛  می  نامه 
ترین آن ها باید در راس هندسه حکمرانی قرار 
گیرند و با فهم درست مبانی دینی مسیر دقیق 

جامعه اسالمی را تبیین کند.
جمعه۲۰-  هفته  این  سیاسی  عبادی  نماز   
االسالم  حجت  امامت  به  تهران  ماه-  آبان 
در  ابوترابی فرد  محمدحسن  سید  والمسلمین 

دانشگاه تهران برگزار شد.
 وی د ر خطبه اول نمار جمعه این هفته تهران 
به تشریح نامه حضرت علی)ع( به مالک اشتر 
پرداخت و گفت: بنای رفیع سیاست ورزی که 
حضرت علی در این منشور بنیان نهاد بر سه 
شایسته  است:  استوار  محوری  و  کلیدی  اصل 

ساالری، مردم ساالری و وحی مداری.
ابوترابی فرد با بیان اینکه شایسته ساالری روح 
تفکر دینی و جان اندیشه قرآن و پیامبر است، 
فرمایند؛  می  نامه  این  در  علی  گفت: حضرت 
باید  ها  آن  ترین  قوی  و  افراد  ترین  شایسته 
در راس هندسه حکمرانی قرار گیرند و با فهم 
درست مبانی دینی مسیر دقیق جامعه اسالمی 

را تبیین کند.
به  خطاب  تهران  جمعه  نماز  موقت  خطیب 
مقامات و مدیران کشور گفت:  اگر در کشور 
پَر  اندازه  به  که  داشت  وجود  فردی  مصر 
بود  باالتر  برای مدیریت  کاهی شایستگی اش 
حضرت علی وی را انتخاب می کرد، بسیاری 
ما  فاصله  به  امروز   مشکالت  و  اعتراضات  از 
های  گردد، سمت  می  بر  ساالری  شایسته  از 
کلیدی در مدیرت کشور باید به دست افرادی 
سپرده شود که امین باشند و حقوق مردم را 
را  حفظ کنند و دغدغه مدیریت منابع کشور 
بهره  از تخصص و دانش الزم  و  باشند  داشته 
شایسته  معنای  ویژگی  دو  باشند.این  مند 

ساالری است.
وی با تاکید بر اینکه تکیه گاه جریان مقاومت 
ملتها  است  ها  ملت  به  متعال  خدای  از  بعد 
این قدرت را خلق کردند، اظهار داشت: مردم 
ساالری اصل مهمی در حکمرانی اسالمی است 
می  پافشاری  اصل  این  بر  انقالب  رهبری  که 
را  راه  که  است  این  ما  همه  مسئولیت  کنند، 
کنیم،  فراهم  ساالری  مردم  ارتقای  برای 
که  است  مردمی  عقبه  اسالمی  نظام  پشتوانه 
سیاسی  اقتدار  زمینه  سطح  باالترین  در  باید 

نظام را فراهم کند.

خطیب موقت نماز جمعه تصریح کرد: یکی از 
کلیدی ترین اصول مدیرتی وحیانی ، مدیریت 
دانش بنیان است هر مسئولی که تالش الزم را 
برای دستیابی به راهکار درست مبتنی بر دانش 
به کار نگیرد در پیشگاه خدا مسئول و پاسخگو 
این  در  باشد  پایه  دانش  باید  تصمیمات  است 
حوزه با افق های مورد نظر فاصله داریم، چرا 
نیست،  در خدمت حکمرانی  و حوزه  دانشگاه 
دانشگاهیان و حوزویان و مسئوالن باید پاسخ 
دهند دستگاه حکمرانی باید به حوزه و دانشگاه 
مدل  اساس  بر  و  کند  مطالبه  و  بیاورد  فشار 

علمی حرکت کند.
اینکه   بر  تاکید  با  فرد  ابوترابی  االسالم  حجت 
به  معطوف  مدیران  تفکر  و  اندیشه  همه  باید 
نگاه  از  باشد،گفت:  جامعه  در  عدالت  بسط 
خداوند سنگ بنای اقتدار دانش و علم است، 
باید  البالغه  نهج  و  قرآن  تراز  و  سیاسی  نظام 
از این ظرفیت برخوردار باشد و در این مسیر 
عدالت  مقدمه  ساالری  کند.شایسته  حرکت 
گستری است اگر مسئولیت ها به اهلش سپرده 
نشود عدالت محقق نمی شود به تعبیر رهبری 
را  با دستمال کثیف شیشه  توان  نمی  انقالب 

پاک کرد.
وی تاکید کرد: این چه رفتاری است که برای 
با  کار  این  کنند  می  البی  قدرت  به  دستیابی 
دنبال  به  باید  نیست  سازگار  دینی  اندیشه 

شایستگان رفت.
نظام  نماز جمعه رکن سوم در  خطیب موقت 
را عدالت خواهی و عدالت  پایه  سیاسی وحی 
می  انقالب  رهبری  گفت:  و  خواند  گستری 
نظام  گرفته،  شکل  اسالمی  فرمایند»انقالب 
اسالمی محقق است اما با دولت اسالمی فاصله 

داریم.« 
وی ادامه داد: باید این فاصله را کم کنیم کم 
افزایش  را  اجتماعی  این فاصله سرمایه  کردن 

داده و به جامعه امید و آرامش می دهد. 
به  انسانی  توسعه  ابوترابی فرد  االسالم  حجت 
معنای واقعی کلمه و ساخت یک کشور مدرن 
با بهترین زیر ساخت های توسعه و پیشرفت را 
مسئولیت حاکمان در اندیشه سیاسی حضرت 
علی خواند و گفت: رشد و تعالی و پیشرفت و 

توسعه و ساخت یک کشور مدرن و ارتقای رفاه 
نظام  و  تربیت  و  تعلیم  نظام  مدار  در  عمومی 

فرهنگی کشور است.
وی با بیان اینکه باید جوانان و مردم عزیز در 
این مسیر گام بردارند و ظرفیت های علمی و 
اخالقی خود را ارتقا ببخشند، گفت: با توجه با 
 ، از شرایط کشور دارم می گویم  اطالعاتی که 
انسانی  توسعه  راستای  در  گذشته  دهه   4 در 
دانشگاه  بدنه  برداشتیم،  را  بزرگی  های  قدم 
امروز در کنار نظام اسالمی است.در هر جامعه 
علمی،  قالب  جریان  با  که  هستند  افرادی  ای 
فرهنگی هم سو نیستند ما دغدغه آن ها را هم 

داریم ، ان ها فرزندان ما هستند.
باید  گفت:  تهران  جمعه  نماز  موقت  خطیب 
بدنه  اکثریت  که  کنیم  حرکت  ای  گونه  به 
جامعه را در کنار ارزش های اسالمی و انقالبی 
باشیم،  داشته  انقالب  رهبر  مثل  و شخصیتی 
امثال ماست  رفتار  دارد در  اگر کاستی وجود 
که باید تجدید نظر کرده و حرکت های خود 

را اصالح کنیم.
نماز  هفته  این  دوم  خطبه  در  فرد  ابوترابی 
جمعه با بیان اینکه امسال سومین پاییز خشک 
درتهران است بیان داشت: مخازن سدی های 
مکعب  متر  میلیون   35۲ اکنون حدود  تهران 
است که نسبت به سال قبل کاهش حدود ۱8 
درصد را داشته است، و نزدیک به یک –پنجم 
ذخایر کاهش یافته است آیا مصرف ما هم به 
وی  است؟  کرده  پیدا  کاهش  میزان  همین 
و  میلیون   3 روزانه  تهران  شهر  کرد:در  اضافه 
صد هزار متر مکعب آب شرب استفاده می شود 
نیست.  مصرف  این  ای  جامعه  هیچ  در  که 
است  اسراف  اصل  ما  کشور  تهدید  مهم ترین 
این از تورم و ناترازی درآمد و هزینه بدتر است.

خطیب موقت نماز جمعه تهران اظهار داشت 
برای  انرژی  و  آب  عقالنی  غیر  های  مصرف   :
همه  ملی  رسانه  است،  آور  زیان  بسیار  ما 
برنامه هایش را برای تبیین زیان ها و جلوگیری 

از اسراف اختصاص دهد.
گفتمان  یک  باید  داشت:  بیان  فرد  ابوترابی 
انرژی  تغییر در مصرف  برای  و یک عزم  ملی 
خلق  مسیر  در  بزرگ  سرمایه  این  هدایت  و 

ثروتی بزرگتر شکل بگیرد امروز ریشه بسیاری 
از بیمارهای فرهنگی و اقتصادی اسراف است.

ابوترابی فرد در بخش دیگری از سخنان خود 
با اشاره به سالگرد شهادت شهید حسن تهرانی 
مقدم گفت: صنعت موشکی کشور مدیون این 
اسالمی  انقالب  تراز  در  برجسته  شخصیت 
با ارزش ما بود  از سرمایه های  او یکی  است، 

که خلق قدرت کرده است .
وی افزود: حضور چهره های شاخص و پر تالش 
در سپاه پاسداران انقالب اسالمی و ارتش باعث 
در  ما  می بینید  اگر  است.  شده  کشور  قدرت 
این جنگ رسانه ای وترکیبی می توانیم مسیر 
امنیت و حرکت نظام را هموار کنیم در سایه 
مردم و نیروهای مقتدری است که در خدمت 

نظام تالش می کنند.
صنعت  نسلی  جهش  اینکه  بیان  با  ابوترابی 
را  کشور  دفاعی  قدرت  افزایش  و  موشکی 
افزود:  گوییم  می  تبریک  عزیز  ملت  خدمت 
مانور  و  کنترل  قابل  بالستیک  ساخت موشک 
پذیر در داخل و خارج از جو زمین وبا قابلیت 
عبور از تمام سامنه های سپر موشکی موجود 
ساخت  در  عطفی  نقطه  تردید  جهان،بدون 
درونی قدرت و ارتقا قدرت بازدارنده جمهوری 

اسالمی دارد.
امام جمعه موقت تهران با تشکر از غالمحسین 
در  قضاییه  قوه  رئیس  گفت:  ای  اژه  محسنی 
مهم  فراخوانی  در  قضایی  عالی  جلسه شورای 
مردم  و  سیاسی  جریانات  تمام  به  خطاب 
یا  انتقاد  سوال،  ابهام،  هر  هرکس  فرمودند 
این  هستیم،  آنها  خدمت  در  دارد  اعتراضی 
مطالبه مردم است، مطالبه  مردم  این است که 
مسوولین باید پاسخگو باشند و نقد و اعتراض 
ما را بشنوند، از سال های قبل رهبر انقالب در 
مردم  با  مسووالن  چهره  به  چهره  گفت وگوی 

تاکید داشتند چرا مسئوالن پاسخگو نبودند؟

خطیب نماز جمعه تهران  تاکید کرد؛

شایسته ساالری مقدمه عدالت است 


