
مجلس شورای اسالمی 
دوست دلسوز دولت است 

مواضع اخیر صدراعظم آلمان 
تحریک آمیز و مداخله جویانه است

صفحه )4(صفحه )4(

است،  دولت  دلسوز  دوست  مجلس  اینکه  بیان  با  مجلس،  رئیس 
گفت: عده ای از پیگیری نظارتی مجلس به دنبال بازنمایی اختالف 
بین قوا هستند.  دکتر محمدباقر قالیباف، در نشست روز )یکشنبه 
22 آبان ماه( مجلس شورای اسالمی در نطق پیش از دستور گفت: 
دستیابی فرزندان ایران به توان بومی ساخت موشک های بالستیک 

فراصوت، دشمنان این آب و خاک را نا امید و دوستداران آن...

اخیر  موضع  خارجه  امور  وزارت  سخنگوی  کنعانی  ناصر 
صدراعظم آلمان در قبال جمهوری اسالمی ایران را مداخله 
جویانه، تحریک آمیز و غیردیپلماتیک دانست.  ناصر کنعانی 
آلمان  صدراعظم  اخیر  مواضع  به  واکنش  در  یکشنبه  روز 
حقوق  مدعیان  برخی  متاسفانه  داشت:  اظهار  ایران  درباره 

بشر با فراموشی کارنامه تاریک خود در قبال مردم ...

سال شانزدهم * شماره 3204 * 4 صفحه *1000 توماندوشنبه 23  آبان 1401 * 14  نوامبر 2022 * 19  ربیع  الثانی 1444

زنگ خطر تصادفات در استان 
به صدا در آمده است 

آنچه باید از شیوع 
آنفلوانزا در فصل سرما 

بدانیم

ایجاد ۴۰ طرح صنایع تبدیلی 
در استان چشم انتظار تایید 

بانک کشاورزی است
مدیر صنایع سازمان جهاد کشاورزی کهگیلویه و 
بویراحمد گفت: نبود زیر ساخت صنایع تکمیلی 
و تبدیلی برای کشت و زرع یکی از چالش های 
 4۰ ایجاد  اینک  هم  و  بوده  استان  روی  پیش 
کار  دستور  در  تبدیلی  صنایع  راهبردی  طرح 
تایید  به  بستگی  ها  آن  اجرای  که  گرفته  قرار 
بانک کشاورزی دارد.  از سوی  ارائه تسهیالت  و 
علی اصغر داورپناه اظهار داشت: با توجه به تاکید 
آمایش  طرح  کشاورزی  جهاد  سازمان  ریاست 

صنایع تبدیلی در استان تهیه شده و ...

 دو فعال سیاسی و رسانه ای شرکت کننده در 
نشست »راه گفتگو« با تاکید بر اینکه شکاف 
دیگر  در  و  نیست  ایران  مختص  نسلی  بین 
تاثیر  اکنون  گفتند:  دارد،  وجود  نیز  کشورها 
کاهش  جوانان  روی  سیاست  و  خانواده  نهاد 
بر  بیشتری  اثرگذاری  مجازی  فضای  و  یافته 
افکار این قشر دارد. »نشست راه گفت و گو« 
نقش  »واکاوی  موضوع  با  یکشنبه  روز  صبح 
تنش های  در  دهه هشتادی ها  خاستگاه  و 
و  پژوهشگر  عبدی،  عباس  حضور  با  اخیر« 
و  پژوهشگر  ایمانی،  ناصر  و  رسانه ای  فعال 
فعال رسانه ای برگزار شد. عبدی که به عنوان 
نشست  این  در  رسانه ای  فعال  و  پژوهشگر 
اینکه وضعیتی که در  بیان  با  حضور داشت، 
فقط  دارد،  وجود  نسل ها  مورد  در  و  کشور 
دیگر  کشورهای  در  و  نیست  ایران  مختص 
هم میان نسل های جدید و نسل های گذشته 
شکاف هایی وجود دارد. این فعال رسانه ای با 
بیان اینکه هرچه بشر رو به جلو آمده است، 
اظهار  است،  شده  طوالنی  اجتماعی  فرآیند 
داشت:  فرآیند اجتماعی شدن در ایران از سه 
دهه گذشته دچار اشکال شده است؛ خانواده، 
نهادهایی  اقتصاد  و  رسانه  سیاست،  دین، 
اما  می کنند،  اجتماعی  را  کودک  که  هستند 
شده اند.  متحول  زمان  طول  در  نهادها  این 
وی افزود: در گذشته فرآیند اجتماعی شدن 
اما امروز بر عهده نهاد  بر عهده خانواده بود؛ 
یک  سیاست  نهاد  و  است  پرورش  و  آموزش 
نیز  دین  نهاد  دارد.  عهده  بر  را  دیگر  بخش 
را  شدن  اجتماعی   از  دیگری  بزرگی  بخش 
موضوع  این  طرح  با  عبدی  دارد.  عهده  بر 
دهه  نتوانست  پرورش چطور  و  »آموزش  که 
و  کند  شناسایی  را  جوان ها  و  هشتادی ها 
مجموعه آنها منجر شد به اینکه نسلی شکل 
این  افزود:  نمی شود«  شناخته  که  بگیرد 
بنابراین  می خواهد.  جامعه  که  نیست  چیزی 
این نسل، نسلی است که با ارزش های گذشته 
بیگانه است، به شدت منفرد و از طریق نهاد 
این  است.  نشده  اجتماعی  سیاست  و  دین 

فعال رسانه ای درباره راهکارهای....

به  از  بویراحمد  و  کهگیلویه  استان  انتظامی  فرمانده 
صدا درآمدن زنگ خطر وقوع تصادفات در این استان 
در  که  متولی  دستگاه های  همه  باید  گفت:  و  خبرداد 
توجه  بیشتر  حساسیت  با  دارند  نقشی  ترافیک  زمینه 
کنند. سردار کیقباد مصطفایی با اشاره به اینکه امنیت 
برخوردار  ویژه ای  اهمیت  از  ترافیک  لحاظ  به  جاده ها 
است، گفت: در هفت ماهه سال جاری ۱۵ هزار و 4۸۵ 
مدت  به  نسبت  که  داده  رخ  استان  در  تصادف  فقره 
به مدت  افزایش 2۶ درصدی نسبت  قبل  مشابه سال 
مشابه سال گذشته داشته است.وی با اشاره به کاهش 

یک درصدی متوفیان حوادث رانندگی ...

فرمانده انتظامی استان هشدار داد:

2

2

2 4

دی پی درگذشت آیت اهلل حسینی
 امام جمعه سابق یاسوج:

امروز در استان عزای عمومی 
اعالم شد 

رئیس پلیس فتا در استان :

کالهبرداران اینترنتی
 کهگیلویه و بویراحمد

 در دام پلیس گرفتار شدند

شکاف بین نسلی 
مختص ایران نیست 

2

2

پس از 16 سال ؛

هتل ورزش یاسوج 
همچنان در کما

3

شناسه آگهی ؛  1406294  امور حقوقي و قراردادهاي شرکت بهره برداري نفت و گاز گچساران

فراخوان ارزیابي کیفي 
جهت برگزاري مناقصه عمومي یک مرحله اي 

شماره ۰1/ ۰۴1/ ۴۴5           

 شرکت بهره برداري نفت و گاز گچساران در نظر دارد
 فراخوان ارزیابی کیفی جهت برگزاری مناقصه عمومی مربوط به: تعمیرات اساسي 15 باب منازل سازماني 

كارگريMK 1 )مناقصه عمومي شماره : 01/ 041/ 445( را از طریق سامانه تدارکات الکترونیکی دولت برگزار 
نماید. کلیه مراحل برگزاری فراخوان ارزیابی از دریافت و تحویل اسناد استعالم ارزیابی کیفی تا ارسال دعوتنامه 

جهت سایر مراحل مناقصه، از طریق درگاه سامانه تدارکات الکترونیکی دولت )ستاد( به آدرس
 www.setadiran.ir انجام خواهد شد. الزم است مناقصه گران در صورت عدم عضویت قبلی، مراحل ثبت نام 

در سایت مذکور و دریافت گواهی امضای الکترونیکی را جهت شرکت در مناقصه محقق سازند. تاریخ انتشار 
فراخوان در سامانه تاریخ 15/ 08/ 1401 مي باشد. اطالعات و اسناد مناقصه عمومی پس از برگزاری فرآیند 

ارزیابی کیفی و ارسال دعوتنامه از طریق سامانه ستاد به مناقصه گران ارسال خواهد شد.

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

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

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

    20/ 08/ 1401مهلت دریافت اسناد استعالم ارزیابي كیفي

      07/ 09/ 1401مهلت ارسال پاسخ استعالم ارزیابي كیفي

عمومي  -   یك مرحله اينوع مناقصه

متوسطمیزان اهمیت مناقصه

نداردمناقصه حد پذیرش باال

نداردمناقصه حد پذیرش پایین

10درصدضریب تاثیر

 60حداقل امتیاز ارزیابي كیفي جهت شركت در مناقصه

028/ 417/ 811/ 35 ریال برآورد كارفرما

000/ 580/ 790/ 1 ریال بصورت ضمانتنامه بانكينوع و مبلغ تضمین شركت در فرآیند ارجاع كار پیمانكاري

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

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

 كد پستي : 7581873849 
تلفن :07431924720

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

88969737 و 85193768

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

 ) سهامی خاص(

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

 ) سهامی خاص(
   نوبت   دوم

مجلس  معادن  و  صنایع  کمیسیون  عضو 
گفت: یکی از عواملی که موجب افت کیفیت 
انحصاری  و  بسته  اقتصاد  می شود  تولیدات 
است، زیرا زمانی که یک تولیدکننده یا ارائه 
دهنده خدمت خود را در بازار تنها ببیند هیچ 

نیازی برای ارتقای کیفیت نمی بیند.
»معصومه پاشایی بهرام« افزود: یکی از عواملی 
که می تواند به بهبود کیفیت کاالهای تولیدی 
استاندارد  بندی  درجه  کند  کمک  داخلی 

کیفی کاالهاست.
این عضو شورای عالی استاندارد اظهار داشت: 
سازمان  رییس  با حضور  که  اخیر  جلسه  در 
این مقام مسوول  برگزار شد،  ملی استاندارد 
که  ببرد  سمتی  به  را  کشور  که  داد  قول 
سطح  و  شده  بندی  درجه  کاالها  استاندارد 
کیفی کاالهای تولیدی به طور دقیق مشخص 

شود.
کارهایی  قبال  در  ما  اینکه  تصریح کرد:  وی 
تولید می کنیم  که میکنیم و محصوالتی که 
احساس مسوولیت کنیم و بهترین خروجی را 

ارائه دهیم، یک مقوله فرهنگی است
تالش  یعنی  اساساً  کیفیت  گفت:  پاشایی 
کنیم تا بتوانیم خروجی بهتری داشته باشیم. 
این فرهنگی است که باید در فضای تولید و 
محیط کسب و کار ما حاکم شود. همچنین 
باید در خدمات پس از فروش کاالها شاخص 

کیفیت ارائه خدمات را رعایت کنیم.
مجلس  معادن  و  صنایع  کمیسیون  عضو 
ادامه داد: وقتی کیفیت در تولید کاالها و ارائه 

خدمات رعایت شود، کیفیت زندگی در کشور 
نیز بهبود پیدا می کند.

جلسه  آخرین  در  خاطرنشان کرد:  پاشایی 
رئیس  حضور  با  استاندارد  عالی  شورای 
به  شدن  نزدیک  لزوم  بر  استاندارد،  سازمان 

استانداردهای جهانی تاکید شد.
وی اضافه کرد: در همین جلسه رئیس جمهور 
تا  کنیم  تالش  آنقدر  باید  که  کرد  تاکید 
بتوانیم از استانداردهای دنیا هم جلوتر برویم 
شاخص های  بتوانیم  خودمان  که  جایی  تا 

استاندارد را در سطح جهانی تعیین کنیم.
وی افزود: این کار شدنی است اما الزمه آن 
تمرکز بر این مساله است که چه می شود که 

کیفیت کاالهای داخلی پایین می آید؟
عضو شورای عالی استاندارد تاکید کرد: یکی 
می شود  کیفیت  افت  موجب  که  عواملی  از 
برای  وقتی  است؛  انحصاری  و  بسته  اقتصاد 
خدمت  دهنده  ارائه  یک  یا  تولیدکننده  یک 
انحصار ایجاد و بی رقیب رها می کنیم همین 

باعث می شود که کیفیت پایین بیاید.

وی اظهار داشت: نمونه کامل این موضوع را 
بسیاری  یا  خودروسازی  صنعت  در  می توان 
رقیب  بدون  سال ها  که  دیگری  محصوالت 
کاالهای تولیدی خود را روانه بازار می کردند، 

قابل مشاهده است.
لوازم  صنعت  اما  مقابل  در  ادامه داد:  پاشایی 
خانگی از آنجایی که سال ها با برندهای معتبر 
جهان رقابت کرد توانست کاالهای باکیفیتی 
تولید کند. این شرایط اما هیچگاه در صنعت 
خودروسازی حاکم نشد، زیرا هیچ وقت اجازه 
ندادیم خودروسازان خارجی محصوالت خود 

را در بازار ایران عرضه کنند.
که  زمانی  کرد:  تاکید  مجلس  نماینده  این 
یک تولیدکننده یا ارائه دهنده خدمت خودرو 
ارتقای  بازار تنها ببیند، هیچ نیازی برای  در 

کیفیت نمی بیند.
وی گفت: یکی از عوامل نارضایتی در جامعه 
ما در  تولیدی است،  مساله کیفیت کاالهای 
ما  مردم  و  می کنیم  زندگی  جهانی  دهکده 
و  می کنند  مقایسه  کشورها  دیگر  با  را  خود 

مقایسه برخی تولیدات بی کیفیت داخلی با 
نارضایتی  باعث  خارجی  باکیفیت  نمونه های 

مردم می شود.
در  مجلس  معادن  و  صنایع  کمیسیون  عضو 
تشریح نقش مردم در ارتقای کیفیت تولیدات 
داخلی گفت: مردم می توانند نقش مهمی در 
ارتقای کیفیت محصوالت تولیدی داخلی ایفا 
کنند. اگر مردم در انتخاب کاالها کیفیت را 
مالک قرار دهند و همچنین برندهای تولید 
کنند،  تحریم  را  کیفیت  بی  کاالهای  کننده 
تولیدکنندگان داخلی خود را مقید به ارتقای 

کیفیت محصوالت خواهند کرد.
وی افزود: کیفیت اساساً یک مقوله فرهنگی 
یک  در  فرهنگ  که  میزانی  هر  به  و  است 
آن  در  تولیدی  کاالی  برود  باال  ای  جامعه 

جامعه نیز باکیفیت تر خواهد بود.
پاشایی توضیح داد: در این صورت تولیدکننده 
خود را مقید به تولید کاالی با کیفیت تر و 
محترم شمردن مصرف کننده می داند، ایرانی 
کنندگان  مصرف  اینکه  و  می شود  دیده  هم 
باکیفیت  کاالهای  مصرف  به  الیق  را  خود 
که  می شود  باعث  عامل  همین  و  می دانند 
افزایش  به  مجبور  کاالها  کنندگان  عرضه 
کیفیت تولیدات خود کنند. پاشایی در پایان 
الزامات  از  یکی  راستا،  این  در  کرد:  تصریح 
موفقیت در ارتقای کیفیت کاالها اقتصاد باز و 
جلوگیری از انحصار در تولید است، به طوری 
نباید مردم مجبور به مصرف یک کاالی  که 

انحصاری داخلی شوند.

کرد  مامور  را  ارتباطات  وزیر  جمهور  رئیس 
اقتصاد  بستر  در  کارها  و  کسب  وضعیت 
دیجیتال را به دقت رصد و مشکالت و مانع 
احتمالی پیش روی کسب و کارها با سرعت و 

جدیت پیگیری و رفع کند.
 سید ابراهیم رئیسی بعد از ظهر روز یکشنبه 
در جلسه هیئت دولت با اشاره به گزارش ارائه 
تجارت  و  معدن  صنعت،  وزیر  سوی  از  شده 
بخش های  در  تولید  افزایش  آمارهای  درباره 
مختلف، این افزایش را حاصل بهبود عملکرد 
و  دانست  اقتصادی  متعدد  عرصه های  در 
گفت: رسانه ها با انعکاس و تبیین درست این 
اعتماد عمومی  و  امید  ها می توانند  موفقیت 
جامعه را ارتقا دهند. در گزارش وزیر صنعت، 
بود  آمده  دولت  هیات  به  تجارت  و  معدن 
میزان تولید در شرکت های صنعتی و معدنی 
شامل  را  تولید کشور  درصد  که ۵۰  بورسی 
مدت  به  نسبت  امسال  مهرماه  در  می شود، 
مشابه سال ۱4۰۰ هفت و هفت دهم درصد 

رشد ثبت شده است.

رئیس جمهور همچنین با اشاره ایجاد هیئت 
در  مازاد دستگاه ها  و  راکد  اموال  مولدسازی 
خاطرنشان  دارایی  و  اقتصادی  امور  وزارت 
کرد: مولدسازی اموال مازاد و راکد دستگاه ها 

مالی،  تامین  محدودیت های  رفع  با  می تواند 
آورد  بوجود  اقتصاد کشور  در  تحرکی جدی 
و دولت با تشکیل این هیئت و نظارت دقیق 
بر عملکرد آن تالش خواهد کرد مولدسازی 

اموال و دارایی ها مازاد دستگاه ها تسریع شود.
وزیر  سخنانش،  از  دیگری  بخش  در  رئیسی 
ارتباطات را مامور کرد وضعیت کسب و کارها 
در بستر اقتصاد دیجیتال را به دقت رصد و 
مشکالت و مانع احتمالی پیش روی کسب و 
کارها با سرعت و جدیت پیگیری و رفع کند.

وی در بخش دیگری از سخنانش با اشاره به 
از فرصت  استفاده  بر اهمیت  نامگذاری سال 
باقیمانده از سال ۱4۰۱ برای ارتقای کیفی و 
کمی فعالیت های دانش بنیان در کشور تاکید 
و تصریح کرد: اگر چه افزایش تعداد و تنوع 
است،  مهم  کشور  در  دانش بنیان  واحدهای 
عملکرد  کیفی  ارتقای  داد  اجازه  نباید  اما 
مجموعه های دانش بنیان قربانی افزایش کمی 

این واحدها شود.
فصل  فرارسیدن  به  توجه  با  جمهور  رئیس 
سرما در کشور و افزایش مصرف انرژی، وزارت 
نفت را مکلف کرد برای بهینه شدن مصرف 

انرژی راهکارهای مناسب را اتخاذ کند.

عضو کمیسیون صنایع و معادن مجلس عنوان کرد؛

اقتصاد بسته و انحصار، عامل افت 
کیفیت تولیدات داخلی است

در جلسه هیات دولت صورت گرفت؛

ماموریت رئیس جمهور به وزیر ارتباطات
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۳6 پروژه راه روستایی در کهگیلویه
 در دست اجراست

ای کهگیلویه  نقل جاده  و  راهداری و حمل  اداره  رئیس 
های  بخش  در  روستایی  راه  احداث  پروژه   3۶ گفت: 

چهارگانه این شهرستان در دست اجرا است.
علی دیانتی اظهار داشت: روند اجرایی این طرح ها از سال 
۱4۰۰در این شهرستان آغاز و با حمایت دولت و نماینده 
مردم در مجلس در تامین اعتبار روند اجرایی خوبی دارد. 
از  بیش  را  منابع مختلف  از  تعداد طرح  این  اعتبار  وی  

۱4۰میلیارد تومان اعالم کرد. 
دیانتی بیان کرد:  از این تعداد ۱3طرح مربوط به بخش 
در  ۱2طرح  و  چاروسا  بخش  ۱۱طرح  سوق،  و  مرکزی 

بخش دیشموک است. 
زلیخایی   بی  بی  روستایی  راه  آسفالت  و  بهسازی  وی 
منجگان- بی  روستای  آسفالت  و  بهسازی  کشکی،   برد 

آسفالت  و  بهمنی  برج  آباد-اکبرآباد-  روشن  برآفتاب- 
روستای طولیان به دشت مازه را از مهم ترین طرح ها در 

بخش مرکزی و سوق اعالم کرد.
وی بیان کرد:  آسفالت راه روستایی زیرکل،  گل زرینی، 
آبگاون به طول چهار کیلومتر و احداث راه روستایی الش 
به دلی مهتاب، احداث راه روستایی دارگنجی،  گندمکار 

به الکوره از مهم ترین طرحها در بخش چاروسا است. 
و  تعمیر  رودسمه،   روستای  پل  احداث  افزود:   دیانتی 
بهسازی پل تنگ چویل، بهسازی و آسفالت راه روستایی 
از طرح های در دست اجرای بخش  بناری  مله خرسک 

دیشموک است. 
را  کهگیلویه  شهرستان  روستای  های  راه  کل  طول  وی 
۹۶۰ کیلومتر دانست و افزود: از این میزان 432 کیلومتر 
آسفالته، ۱۹۰ کیلومتر شوسه و 3۰ کیلومتر خاکی است

دیانتی شاخص آسفالت راه های روستایی در شهرستان را 
بیش از 4۵ درصد اعالم کرد.

کهگیلویه 3۶۵ روستا دارد که 4۰ درصد این شهرستان 
در این روستاها زندگی می کنند.

ایجاد ۴۰ طرح صنایع تبدیلی در استان 
چشم انتظار تایید بانک کشاورزی است

و  کهگیلویه  کشاورزی  جهاد  سازمان  صنایع  مدیر 
بویراحمد گفت: نبود زیر ساخت صنایع تکمیلی و تبدیلی 
برای کشت و زرع یکی از چالش های پیش روی استان 
بوده و هم اینک ایجاد 4۰ طرح راهبردی صنایع تبدیلی 
در دستور کار قرار گرفته که اجرای آن ها بستگی به تایید 

و ارائه تسهیالت از سوی بانک کشاورزی دارد.
علی اصغر داورپناه اظهار داشت: با توجه به تاکید ریاست 
تبدیلی در  آمایش صنایع  سازمان جهاد کشاورزی طرح 
استان تهیه شده و با توجه به مجموع اطالعات و آمارهای 
معاونت ها و مدیریت های حوزه تولیدات گیاهی، دامی و 
شیالت ظرفیت های موجود و خالی استان مد نظر قرار 

گرفته شد.
و  کهگیلویه  کشاورزی  جهاد  سازمان  صنایع  مدیر 
در  تبدیلی  صنایع  آمایش  طرح  کرد:  تصریح  بویراحمد 
سطح استان نیاز سنجی و آماده شده و بر اساس آن هم 
مجوزها صادر خواهد شد تا سرمایه گذاران به این سمت 

سوق داده شوند.
داورپناه ابراز داشت: نیازسنجی ها در خصوص طرح های 
صنایع تبدیلی استان آماده شده و مورد تایید وزارت جهاد 

کشاورزی قرار گرفته است.
های  نگرانی  و  ها  دغدغه  به  توجه  با  کرد:  عنوان  وی 
باغداران استان به ویژه در زمینه سیب، سازمان در تالش 
است تا از طریق بانک کشاورزی زمینه ایجاد سردخانه و 

دیگر صنایع تبدیلی در استان فراهم شود.
مدیر صنایع سازمان جهاد کشاورزی کهگیلویه و بویراحمد 
گفت: تاکنون 4۰ طرح در حوزه صنایع تبدیلی و تکمیلی 
به بانک کشاورزی استان پیشنهاد داده شده است و از این 
میان بانک قول مساعدی در زمینه )چهار طرح( سردخانه 

داده اما تاکنون کاری انجام نشده است.
تکمیلی  و  صنایع  آمایش  طرح  کرد:  تصریح  داورپناه 
ارسال  تهران  و  استان  بانک کشاورزی  به  استان  تبدیلی 
در  حتی  اقدامی  کشاورزی  بانک  هنوز  ولی  است  شده 
خصوص سردخانه ها انجام نداده و نتیجه ای نگرفته ایم.

وی بیان کرد: این 4۰ طرح صنایع تبدیلی و تکمیلی با 
سرمایه گذاران خوب، به بانک کشاورزی استان ارائه شده 
توجیه  مذکور  های  طرح  کند  می  عنوان  بانک  این  اما 
کشاورزی  جهاد  سازمان  صنایع  مدیر  ندارند.  اقتصادی 
این طرح ها  اعتبارات  بویراحمد اضافه کرد:  کهگیلویه و 
در سطح کشور به صورت شناور است به گونه ای که هر 

استانی بیشتر جذب کند اعتبار بیشتری هم می گیرد.
داورپناه تاکید کرد: در حالی که طرح های خوبی همچون 
سردخانه کاکان، دنا و حتی مناطق گرمسیری استان ارائه 
و  ندارند  اقتصادی  توجیه  ها  طرح  دارند  اذعان  اما  شد 

مکاتبات در حال پیگیری است.

فرمانده انتظامی استان هشدار داد

زنگ خطر تصادفات در کهگیلویه و 
بویراحمد به صدا درآمد

صدا  به  از  بویراحمد  و  کهگیلویه  استان  انتظامی  فرمانده 
خبرداد  استان  این  در  تصادفات  وقوع  خطر  زنگ  درآمدن 
و گفت: باید همه دستگاه های متولی که در زمینه ترافیک 

نقشی دارند با حساسیت بیشتر توجه کنند.
جاده ها  امنیت  اینکه  به  اشاره  با  مصطفایی  کیقباد  سردار 
گفت:  است،  برخوردار  ویژه ای  اهمیت  از  ترافیک  لحاظ  به 
در هفت ماهه سال جاری ۱۵ هزار و 4۸۵ فقره تصادف در 
استان رخ داده که نسبت به مدت مشابه سال قبل افزایش 
2۶ درصدی نسبت به مدت مشابه سال گذشته داشته است.

وی با اشاره به کاهش یک درصدی متوفیان حوادث رانندگی 
گفت: استان کهگیلویه و بویراحمد ششمین استان کشور به 

لحاظ نرخ وقوع تصادف در هر ۱۰۰ هزار نفر است.
فرماندهی انتظامی استان کهگیلویه و بویراحمد خاطرنشان 
کرد: میانگین نرخ وقوع تصادفات در کشور در هفت ماهه 
امسال یک هزار و 432 فقره بوده اما آمار استان کهگیلویه و 
بویراحمد دو هزار و ۱۷۱ فقره است یعنی ۷3۸ فقره تصادف 

در این استان نسبت به سایر استانهای کشور بیشتر است.
تصادفات  وقوع  خطر  زنگ  کرد:  تاکید  مصطفایی  سردار 
همه  باید  و  است  درآمده  صدا  به  و  کهگیلویه  استان  در 
با  دارند  نقشی  ترافیک  زمینه  در  که  متولی  دستگاههای 
حساسیت بیشتر توجه کنند. وی ادامه داد: جاده های استان 
کهگیلویه و بویراحمد کوهستانی، صعب العبور و پرپیچ خم و 

هزینه راهسازی چندین برابر سایر استانهاست.
کرد:  عنوان  بویراحمد  و  کهگیلویه  استان  انتظامی  فرمانده 
معموال  نسبی،  فقر  بعلت  استان  مردم  استان  سطح  در 
خودروهایی سوار می شوند که نسبت به استاندارد در سطح 
پذیری  خطر  میزان  این  همیشه  و  دارند  قرار  پایین تری 

نسبت به سایر استان ها باالتر است.
سردار مصطفایی تصریح کرد: میزان وقوع مرگ و میرهای و 
خسارات وارده به سرنشینان و رانندگان نسبت به استان های 

کشور باالتر است.
وی اظهار کرد: تردد خودروهای پرخطر شوتی و حامل اتباع 
بیگانه بدلیل همجواری با استان های جنوبی خصوص بوشهر 
و بنادر افزایش جانباختگان تصادفات استان را در پی داشت.

فرمانده انتظامی استان کهگیلویه و بویراحمد گفت: در یک 
فقره تصادف خودروی حامل اتباع بیگانه ۵ نفر در صندوق 

یک خورد جاسازی شده بودند که از بین رفتند.
 مصطفایی افزود: باید از بعد فرهنگی رسانه ها، دانشگاهها و 

مدارس جهت ارتقای فرهنگ رانندگی تالش کنیم.

کالهبرداران اینترنتی کهگیلویه و 
بویراحمد در دام پلیس گرفتار شدند

باند  دستگیری  از  بویراحمد  و  کهگیلویه  فتا  پلیس  رئیس 
کالهبرداری اینترنتی در این استان خبر داد.

و  درایت  با  داشت:  اظهار  عمران فر،  سیدمهدی  سرهنگ 
تالش پلیس فتا باند کالهبرداری اینترنتی در مرکز استان 

کهگیلویه و بویراحمد شناسایی و متالشی شد.
 ۸ را  یاسوج  در  اینترنتی  کالهبرداران  باند  اعضای  وی 
فریبنده  تبلیغ  انجام  با  باند  این  افزود:  و  کرد  عنوان  نفر 
اخاذی  مردم  از  مجازی  فضای  و  اجتماعی  شبکه های  در 
می کردند. عمران فر این باند با انجام یکسری کار کارشناسی 
و  ممکن شناسایی، دستگیر  زمان  کمترین  در  اطالعاتی  و 
امر هنوز  واقعیت  بیان کرد:  قضایی شدند،  مقامات  تحویل 

میزان دقیق کالهبرداری این باند مشخص نشده است.
شدن  گرفتار  از  پیشگیری  برای  روش هایی  تشریح  با  وی 
افراد در دام کالهبرداران فضای مجازی تصریح کرد: اعتماد 
فروشگاه های  به ویژه  مجازی  فضای  در  افراد  به  شهروندان 
آگهی محور و شبکه های اجتماعی، بستر کالهبرداری را برای 
افراد سودجو فراهم می کند. عمران فر ابراز کرد: افراد قبل از 
اطمینان به صحت اطالعات ارائه  شده توسط فروشنده، اقدام 
به واریز وجه نکنند و حتی االمکان خرید و فروش های خود 
را به  صورت حضوری انجام دهند. وی تاکید کرد: شهروندان 
از افرادی خرید کنند که امکان مالقات حضوری آن ها پیش 
با دقت  از خرید، کاال  و پیش  باشد  فراهم  معامله  انجام  از 
مورد بررسی قرار گیرد تا خریدار آگاهی الزم را از کیفیت و 

اصالت کاالی مدنظر پیش از خرید آن به دست آورد.
سوی  از  حساب  اطالعات  ارائه  اینکه  بیان  با  عمران فر 
گفت:  شود،  شهروندان  اعتماد  موجب  نباید  فروشنده 
مورد  دیگری  شخص  اطالعات  که  دارد  وجود  امکان  این 
سوءاستفاده قرارگرفته باشد، و نباید به هیچ عنوان پیش از 

دریافت کاال هزینه ای پرداخت نشود.

گیاه روغنی گلرنگ برای نخستین بار
 در کهگیلویه و بویراحمد کشت شد

معاون بهبود تولیدات گیاهی جهادکشاورزی کهگیلویه 
نخستین  برای  گلرنگ  روغنی  گیاه  گفت:  بویراحمد  و 
بار در۱۵ هزار متر مربع از اراضی شهرستان کهگیلویه 
به  اشاره  با  حصار  داریوش  شد.  کشت  استان  این  در 
اینکه بسیاری از مزارع کشاورزی کهگیلویه و بویراحمد 
نیاز  افزود:  دارد  را  گلرنگ  روغنی  گیاه  کشت  قابلیت 
آبی کم، هزینه تولید پایین، چند منظوره بودن گیاه  از 
مهمترین مزایای کشت این محصول است. وی تصریح 
کرد: گلرنگ، یکی از گیاهان صنعتی است که از دانه آن 
روغن خوراکی ،گل های آن در صنایع رنگرزی و صنایع 
غذایی کاربرد دارد و دانه آن برای  روغن گیری و تفاله 
بهبود  معاون  شود.  می  استفاده  دام  مصرف  برای  آن 
بویراحمد  و  کهگیلویه  جهادکشاورزی  گیاهی  تولیدات 
عنوان کرد:گلرنگ گیاهی است یک ساله که از دانه آن 
برای تولید روغن و برای تناوب زراعی با محصوالتی از 
جمله گندم دیم استفاده می  شود و عالوه بر آن روغن 
گلرنگ به دلیل داشتن مقدار بسیار اسیدهای چرب غیر 

اشباع یکی از سالم  ترین روغن  ها به شمار می رود.

۱۶ سال پیش کلنگ هتل ورزش یاسوج با 
برنامه زمان بندی 3 ساله به زمین زده شد 
ولی بعد از ۱۶ سال همچنان در کما بوده 

و تنفس مصنوعی می گیرد.
پروژه هتل ورزش مرکز استان کهگیلویه 
و بویراحمد در سال ۸۵ کلنگ زنی شد و 
بر اساس برنامه زمان بندی شده قرار بود 
در یک بازه زمانی 3 ساله به اتمام برسد 
از گذشت ۱۶ سال همچنان  اکنون پس 
تکمیل نشده و نیمه کاره رها مانده است.

پروژه های  ردیف  در  یاسوج  ورزش  هتل 
شرایط  این  با  و  گرفته  قرار  استان  پیر 
معلوم  هنوز  اعتبارات  قطره چکانی  تزریق 
دیگر  تا چندسال  پروژه  این  اتمام  نیست 

هتل  احداث  اجرای  بکشد.عملیات  طول 
به  زمینی  در   ۸۵ سال  در  یاسوج  ورزش 
طبقه  پنج  در  مترمربع  هزار   4 مساحت 
طبقه  دو  در  خوابگاه  رستوران،  شامل 
 ۸ تخت،   24۰ تعداد  به  اتاق   2۸ شامل 
واحد سوئیت و سالن آمفی تئاتر آغاز شد.

هتل ورزشی یاسوج تا پایان دی ماه امسال 
میلیون   ۵۰۰ و  میلیارد   3 مبلغ  بر  بالغ 
تومان از اعتبارات استانی برای احداث آن 
هزینه شده و با وجود گذشت  ۱۶ سال از 
آغاز آن حدود ۶۰ درصد پیشرفت فیزیکی 
دارد.اجرای پروژه های ریز و درشت متعدد 
پروژه ها  بین  اعتبارات  کاهش  سبب  که 
موقع  به  و  کامل  تخصیص  عدم  شده، 

اعتبارات الزم، تورم و افزایش نرخ مصالح 
از  الزم  پیگیری های  عدم  و  ساختمانی 
سوی مسئوالن دستگاه های اجرایی جهت 
مهمترین  از  پروژه  اتمام  و  اعتبار  تامین 
مشکالت سد راه تسریع در تکمیل و بهره 
پروژه هتل ورزش کهگیلویه و  از  برداری 

بویراحمد بوده است.
استان کهگیلویه و بویراحمد با داشتن دو 
اقلیم متقاوت آب و هوایی )گرمسیری و 
برای  برای  مناسبی  شرایط  سردسیری( 
مختلف  اردوهای  و  مسابقات  از  میزبانی 
تامین  عدم  دلیل  به  که  دارد  را  ورزشی 
زیرساخت ها ذر این زمینه لنگ می زنیم.

این  سردسیری  مناطق  در  زمستان  در 

درجه  چندین  هوای  دمای  شاهد  استان 
زیر صفر هستیم و درست در همان زمان 
در شهرستان های گرمسیری شاهد دکای 
چندین درجه باالی صفر هستیم که این 
برخی  برگزاری  برای  مزیت  یک  خود 

دوره ها و تمرین های ورزشی است.
مدیرکل ورزش و جوانان استان کهگیلویه 
ورزش  هتل  پروژه  می گوید:  بویراحمد  و 
پیشرفت  درصد   ۶۰ اکنون  هم  یاسوج 
افتتاح آن  فیزیکی دارد و برای تکمیل و 

۱۵ میلیارد تومان اعتبار نیاز است.
عمومی  روابط  کل  اداره  گزارش  براساس 
و  کهگیلویه  استان  جوانان  و  ورزش 
به  اشاره  با  دهقان  اهلل  عین  بویراحمد، 
شهر  ورزش  هتل  ساخت  عملیات  اینکه 
یاسوج در زمینی به مساحت 42۰۰ متر 
مربع از سال ۱3۸۶ آغاز شده است، افزود: 
این پروژه در پنج طبقه، شامل رستوران، 
به  اتاق   24 شامل  طبقه  دو  در  خوابگاه 
تعداد 24۰ تخت، ۸ سوئیت و سالن آمفی 

تئاتر در دست ساخت و احداث است.
میلیارد   3 تاکنون  اینکه  به  اشاره  با  وی 
اعتبارات  محل  از  تومان  میلیون   ۵۰۰ و 
هزینه  یاسوج  ورزش  هتل  برای  استانی 
تامین  صورت  در  داد:  ادامه  است،  شده 
پروژه  این   ۱4۰3 سال  نیاز  مورد  اعتبار 

افتتاح و به بهره برداری می رسد.
هتل  به  استان  ورزش  جامعه  نیاز  وی، 
ورزش را برای میزبانی رقابت های کشوری 
مهم و ضروری دانست و از مسوالن برای 
را  الزم  های  همکاری  طرح  این  تکمیل 

انجام دهند.

معاون سیاسی امنیتی استاندار کهگیلویه 
مناسبت  به  اینکه  بیان  با  بویراحمد  و 
یاسوج  سابق  جمعه  امام  درگذشت 
عمومی  عزای  استان  در  دوشنبه  روز 
و  تشییع  مراسم  برگزاری  از  شد   اعالم 
در  یاسوج  سابق  جمعه  امام  خاکسپاری 
سید  داد.  خبر  ماه  آبان   23 دوشنبه  روز 
مراسم  داشت:  اظهار  مهر  هاشمی  جواد 
ربانی آیت اهلل  عالم  تشییع و خاکسپاری 
سید علی اصغر حسینی امام جمعه سابق 
مرکز استان کهگیلویه و بویراحمد دوشنبه 
عنوان  وی  می شود.  برگزار  ماه  آبان   23
کرد: روز دوشنبه از ساعت  ۸:3۰ مراسم 
هفتم  میدان  از  اهلل حسینی  آیت  تشییع 
تیر شهر یاسوج تا میدان امام حسین این 
شهر برگزار می شود و پس از آن پیکر این 
عالم ربانی برای خاکسپاری به شهرستان 

کهگیلویه منتقل می شود.
امام جمعه  اینکه  به  اشاره  با  هاشمی مهر 
امامزاده  متبرکه  بقعه  در  یاسوج  سابق 
آقامیر به خاک سپرده می شود، افزود: روز 
دوشنبه 23 آبان ماه در استان کهگیلویه 
و بویراحمد عزای عمومی اعالم شده است.

مراسم  همچنین  کرد:  خاطرنشان  وی 
سید  اهلل  آیت  میت  نماز  اقامه  و  تشییع 
 ۱4 ساعت  دوشنبه  حسینی  اصغر  علی 
امامت  به  دهدشت  مرکزی  میدان  در 
مردم  نماینده  حسینی  ملک  اهلل  آیت 
استان در کجلس خبرگان رهبری برگزار 
پیکر  داد:  ادامه  هاشمی مهر  شد.  خواهد 

آیت اهلل حسینی بعد از اقامه نماز از میدان 
به  جنوبی  امام خمینی  خیابان  مرکزی_ 
آقامیر بدرقه و در جایگاه  امامزاده  سمت 

ابدی خود خاکسپاری می شود.

پیام تسلیت نماینده ولی فقیه
 در استان كهگیلویه و بویراحمد 

نصیر  سید  المسلمین  و  حجت االسالم 
استان  در  فقیه  ولی  نماینده  حسینی 
کهگیلویه و بویراحمد و امام جمعه یاسوج 
رحلت عالم ربانی آیت اهلل سید علی اصغر 

حسینی را تسلیت گفت.
ارتحال  است:  آمده  تسلیت  پیام  این  در 
علی  سید  اهلل  آیت  حضرت  ربانی  عالم 
اصغر حسینی رحمت اهلل علیه امام جمعه 
با  یاسوج  شهر  سابق  محبوب  و  مکرم 
سابقه طوالنی در امر مقدس تبلیغ اسالم 
های  حوزه  در  تدریس  و  الهی  معارف  و 
علمیه و دانشگاه با 2۶ سال امامت جمعه 
همگان  تأثر  و  تألم  موجب  یاسوج  شهر 

گردید.
و  علمی  شخصیت  این  فقدان  اینجانب 
استان  مردم  بر  بزرگ  حقی  که  معنوی 
دارد را به خانواده معظم ایشان و جامعه 
مردم  و  علمیه  حوزه های  و  روحانیت 
والیتمدار استان تسلیت و تعزیت می گویم 
حضرت  درگاه  از  فرزانه  عالم  آن  برای  و 
باری تعالی علو درجات و غفران و رحمت 
واسعه الهی و برای بازماندگان صبر جمیل 

و اجر جزیل مسئلت می نمایم.

پیام تسلیت استاندار 
كهگیلویه و بویراحمد

صدور  با  بویراحمد  و  کهگیلویه  استاندار 
پیامی درگذشت آیت اهلل حاج سید علی 

اصغر حسینی را تسلیت گفت.
استاندار  احمدزاده  سیدعلی  پبام  متن 
شرح  این  به  وبویراحمد  کهگیلویه 
سالیان  انقالبی  و  فقید  روحانی  است:این 
را  یاسوج  شهر  جمعه  امامت  طوالنی 
خویش  برکت  با  عمر  و  داشت  عهده  به 
و  اسالم  آرمان های  از  دفاع  راه  در  را 
امام  نهضت حضرت  با  و همراهی  انقالب 
خمینی)رحمت اهلل علیه(، به پایان رساند 
یادگار  به  خود  از  فراوانی  شاگردانی  و 

گذاشت.
فرهنگی  مختلف  سنگرهای  در  حضور 
رفیع  جایگاه  از  عالمانه  دفاع  و  انقالبی  و 
درخشان  کارنامه  از  بخشی  فقیه  والیت 

زندگی ایشان به شمار می رود.
و  برجسته  آن شخصیت  ارتحال  اینجانب 
القدر را به محضر حضرت  روحانی جلیل 
معظم  مقام  علیه(،  اهلل  عصر)سالم  ولی 
های  حوزه  العالی(،  )مدظله  رهبری 
مردم  و  عالقمندان  شاگردان،  علمیه، 
شریف کهگیلویه و بویراحمد و بیت مکرم 

ایشان تسلیت عرض می  نمایم.
سال  پاداش  متعال،  خداوند  است  امید 
نعمات  با  را  ایشان  تالش  و  مجاهدت  ها 
بیکران خود در بهشت رضوان عطا فرماید 

و غفران و رحمت واسعه الهی را برای آن 
جزیل  اجر  و  جمیل  صبر  و  سعید  فقید 
برای بازمندگان محترم از خداوند سبحان 

مسئلت دارم.
آیت اهلل حسینی

 یك معلم اخالق تمام عیار بود
بویراحمد،  شهرستان های  مردم  نماینده 
دنا و مارگون در مجلس شورای اسالمی در 
پیامی رحلت عالم ربانی آیت اهلل حسینی 

امام جمعه سابق یاسوج را تسلیت گفت.
عالم  رحلت  است:خبر  آمده  پیام  این  در 
اهلل  آیت  حضرت  عامل  خطیب  و  فاضل 
علی اصغر حسینی امام جمعه سابق شهر 
گردید. وافر  تاثر  و  تالم  موجب  یاسوج 

بویراحمد  شهرستان  و  استان  اگرچه 
اما  داد،  دست  از  را  نظیر  کم  فقیهی 
قرآنی  نکته های  دلنشین،  خطبه های 
و  مردمی  زی  با  همراه  پدرانه،  نصایح  و 
و  وارسته  روحانی  آن  زدنی  مثال  تواضع 
آن  از  بزرگ  تابلویی  اینک  اخالق،  معلم 
مومن  مردم  دل های  در  را  سترگ  عالم 
مردم  و  یاسوج  شهر  جمعه  نمازگزاران  و 
در  که  است  کرده  ترسیم  بویراحمد 
خاطره ها ماندگار و یادگار خواهد ماند. این 
جانب که سال ها افتخار آشنایی و تلمذ از 
محضر آن فقیه مجاهد و مبارز را داشتم، 
با تاسفی عمیق این ضایعه جبران ناپذیر 
را به مقام معظم رهبری)حفظ اهلل تعالی 
(، جامعه روحانیت و دانشگاهی، شاگردان 
و بویژه خانواده و فرزندان و سادات جلیل 
القدر استان و شهرستان کهگیلویه تسلیت 
عرض می کنم و از خداوند منان همنشینی 

با اجداد طاهرینش را خواهانیم.

مدیر شیالت سازمان جهاد 
كشاورزی استان:

کهگیلویه و بویراحمد 
رتبه سوم تولید آبزیان 
سردآبی کشور را دارد

کشاورزی  جهاد  سازمان  شیالت  مدیر 
استان  این  گفت:  بویراحمد  و  کهگیلویه 
با تولید حدود 2۰ هزار تن تولید آبزیان 
رتبه سوم کشور در تولید آبزیان سردآبی 
هزار   2۶ تولید  هدفگذاری  و  داراست  را 
این  متولیان  ساله  چهار  برنامه  در  تن 
حوزه است. اسحاق رستمی اظهار داشت: 

برنامه افزایش بهره وری با مکانیزه کردن 
طرح  کردن  فعال  ماهی،  پرورش  مزارع 
های راکد، برند سازی ماهی استان برای 
همچنین  و  جهانی  بازارهای  به  صادرات 
ارتقای آموزش و دانش روز در دستور کار 
است. وی افزود: ظرفیت سالیانه  استان 
از این  تولید2۰ هزار تن ماهی است که 
میزان سالی ۵۰ میلیون قطعه رهاسازی 
بچه ماهی در مزارع صورت می گیرد که 
2۰ میلیون قطعه آن در داخل استان و 
مابقی در خارج از استان تهیه می شود.  
کشاورزی  جهاد  سازمان  شیالت  مدیر 
از  کرد:  تصریح  بویراحمد  و  کهگیلویه 
مجموع 2۰ هزار تن ماهی تولید شده در 
و  استان مصرف  پنج هزار تن در  استان 

دیگر  های  استان  به  دیگر  تن  هزار   ۱۵
و کشور روسیه و کشورهای حوزه خلیج 
ابراز  رستمی  شود.  می  ارسال  فارس 
ماهی  پرورش  مزرعه   2۷۰ از  داشت: 
استان حدود ۱۰۰ مزرعه در سیل ۱3۹۹ 
تعداد  این  از  که  اند  شده  آسیب  دچار 
ای  سازه  خسارت  مزرعه  چندین  تقریبا 
و تلفات داشته اند. وی عنوان کرد: استان 
 2۸۰ و  داشت  ماهی  تلفات  تن  هزار   2
ماهی  مزارع  به  آسیب  تومان  میلیارد 
سازمان  شیالت  مدیر  شد.   وارد  استان 
بویراحمد  و  کهگیلویه  کشاورزی  جهاد 
 ۱۶ ماهی  پرورش  مزرعه   ۱۰۰ از  گفت: 
مورد بیمه محصوالت کشاورزی و آبزیان 
بیمه  تومان  میلیارد  هشت  که  داشتند 

بیان کرد:  آنها پرداخت کرد. رستمی  به 
سایر تلفات به استانداری استان و حوزه 
متاسفانه  اما  شد  ارسال  ایران  شیالت 
ماهی  مزارع  به  تخصیصی  و  ابالغ  هنوز 
استان صورت نگرفته است. این استان با 
کشور  سردآبی  ماهیان  تولید  درصد   ۱۰
آال  قزل  ماهی  تولید  قطب های  از  یکی 
کارشناسان  و  رود  می  بشمار  ایران  در 
بویراحمد  و  کهگیلویه  که  دارند  اعتقاد 
با در اختیار داشتن۱۰ درصد منابع آبی 
و ۱۱ و نیم میلیارد مترمکعب روان آب 
زمینه  در  بیشتری  های  تواند حرف  می 

پرورش ماهی داشته باشد.

پس از 16 سال ؛

هتل ورزش یاسوج همچنان در کما

و  کهگیلویه  آبخیزداری  و  طبیعی  منابع  مدیرکل 
در  دارویی  گیاهان  برداران  بهره  گفت:  بویراحمد 
از فروش محصوالت خود  امسال  استان  اراضی ملی 

2۷۰ میلیارد ریال درآمد داشتند.
عرصه  از  هکتار  هزار   ۵۵ افزود:  بخت  جاوید  سعید 
گیاهان  کشت  زیر  تاکنون  استان  این  ملی  های 

دارویی رفته است.
مناطق  در  دارویی  گیاه  میزان  این  کرد:  بیان  وی 
کوه  بویراحمد،  سرخ  تنگ  از  اعم  استان  مختلف 
خامین باشت، تنگ سرخ و کاکان، کوه سیاه و کوه 
سفید لنده، دمه سادات و شبلیز دنا کشت شده است.

جاوید بخت ابراز کرد:  گیاهان دارویی اعم از آنغوزه، 
ملی  عرصه  میزان  این  در  کوهی  کرفس  و  باریجه 

کشت شده است.
وی با بیان این که  3۸۰  بهره بردار در زمینه کشت 
و  کهگیلویه  ملی  های  عرصه  در  دارویی  گیاهان 
گیاه  شیرابه  تن   3۸ گفت:  دارند،  فعالیت  بویراحمد 
دارویی آنغوزه امسال در عرصه های ملی این استان 

برداشت شد.
و  کهگیلویه  آبخیزداری  و  طبیعی  منابع  مدیرکل 
بویراحمد افزود: بهره کشاورزان از فروش این میزان 
گیاه دارویی آنغوزه امسال بیش از ۱۹۰ میلیارد ریال  

بوده است.
اهداف  و  ها  برنامه  از  یکی  بخت،  جاوید  بیان  به 
سازمان جنگل ها و مراتع و به تبع آن منابع طبیعی 
از  بهینه  برداری  بهره  و  احیا   ، توسعه  استان حفظ، 

منابع طبیعی است.

دارویی  گیاهان  کشت  موفق  الگوی  افزود:  وی 
مناطق  سایر  تا  شده  موجب  سرخ  تنگ  منطقه  در 
کشت  پایلوت  عنوان  به  نیز  بویراحمد  و  کهگیلویه 

گیاهان دارویی انتخاب شوند.
جاوید بخت یکی از مزیت های اصلی گیاهان دارویی 
در  و گفت:  اعالم کرد  برای رشد  به آب کم  نیاز  را 
کمک  خشکسالی  بحران  و  آبی  کم  کنونی  شرایط 

بزرگی به بهره برداران  گیاهان دارویی می کند.
و  کهگیلویه  ملی   اراضی  مساحت  کرد:  ابراز  وی 
بویراحمد یک میلیون و ۵۰۰ هکتار است که از این 
میزان یک میلیون و 42۶ هزار و 3۰۰ هکتار معادل 

۸۷ درصد آن جزو منابع ملی است.
از  هکتار  هزار  از 3۰۰  بیش  داد:  ادامه  بخت  جاوید 
اراضی ملی این استان دارای پوشش گیاهی مرتعی 
است همین امر موجب شده که کهگیلویه و بویراحمد 
اکوسیستم های  جز  طبیعی  ویژگی های  لحاظ  به 

مرتعی شناخته شود.
گیاه  گونه  و ۱۰۰  هزار  از 2  بیش  وی گفت: وجود 
دارویی و خوراکی در کهگیلویه و بویراحمد، یکی از 
استان  این  در  ناشناخته  های  ثروت  ارزشمندترین 

بشمار می رود.

درآمد 2۷۰ میلیارد ریالی 
بهره برداران گیاهان دارویی

 در استان

امروز در استان عزای عمومی اعالم شد
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متولد فروردین : 
از فردی که دوستش  اندازه  از  امروز بیش  به نظر می رسد که شما 
به  زیاد  که  می شود  باعث  موضوع  این  و  می کنید  حمایت  دارید 
خودتان توجه نکنید. به جای اینکه برای حل کردن مشکالت دیگران 

تالش کنید، ابتدا مشکالت خودتان را حل کنید. 
متولد اردیبهشت : 

اما شما  بروید،  مهم  نقطه عطف نسبتاً  به طرف یک  شما می توانید 
هنوز می خواهید باور کنید که می توانید همه کارها را مثل قبل ادامه 
دهید. حقیقت این است که همه چیز امروز باید تغییر کند، شما برای 
مدیریت کردن این فشار توانایی دارید، اما احساسات شما آنقدر شدت 

می یابند که شما نمی توانید جلوی آنها را بگیرید. 
متولد خرداد :

 امروز احساس اعتماد به نفس بیشتری که شما دارید باعث می شود 
که انعطاف پذیریتان نیز بیشتر شود، به این دلیل که شما نیاز ندارید 
اکنون  شما  باطنی  جوهر  کنید.  ثابت  دیگران  برای  را  مسأله ای  که 
بسیار قوی است و الزم نیست که در مورد آن تردید داشته و وقتتان 
را تلف کنید. شما بیشترین منفعت را زمانی کسب خواهید کرد که 

به مشکالت مردم دیگر توجه کرده و به آنها ملحق شوید.
متولد تیر :

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

بدهید.
متولد مرداد : 

شما امروز دقیقاً می دانید که در هر مورد مهم چه کاری می خواهید 
انجام دهید. اما مشکل شما این است که راندمان فعلی شما مناسب 
روید.  نمی  پیش  خاصی  برنامه  هیچ  با  شما  خاطراینکه  به  نیست 
حقیقت این است که شما شاید از تجربه هایتان استفاده نمی کنید. 
سعی کنید به این روند ادامه ندهید فقط تا حد امکان در حد توانتان 

تالش کنید.
متولد شهریور : 

شما کاماًل قادر هستید برنامه هایتان را مدیریت کنید، تا آنجایی که 
می توانید هر کاری را که الزم است انجام دهید، اما اکنون ادامه دادن 
این روش مشکل شده است. این مشکل به این دلیل نیست که هم 
چیز برای شما پیچیده تر شده است. فقط شما چیزهای بیشتری از 
زندگی می خواهید. درحین روز پر مشغله ای که دارید، زمانی را برای 
از فشارهای عصبی کاری شما  تا  بدهید  استراحت کردن اختصاص 

کاسته بشود.
متولد مهر : 

فعالیت هایی که در این روزهای اخیر انجام   داده اید باعث شده است 
که تا حدودی گیج و گمراه شوید، بهتر است قبل از ادامه ی مسیر 
برنامه  یک  یا  باشید،  داشته  نظری  فعالیت هایتان  آینده  به  ابتدا  در 
ریزی کوتاه مدت داشته باشید و بعد به پیش بروید تا بیش از این 

گمراه نشوید. 
متولد آبان : 

این روزها روزهای خوب برای شما نیست، تمایل شما برای درست 
انجام دادن کارها می تواند روزتان را تغییر دهد. به این فکر نکنید که 
چگونه می توانید به دیگران برای وارد شدن به گروهتان کمک کنید. 
در عوض توجهتان را به سمت با انگیزه کردن خودتان معطوف کرده 

تا در حرفه تان بهتر عمل کنید. 
متولد آذر :

یک  شما  برای  اکنون  زندگی  برای  رویاهایتان  دادن  قرار  مالک   
موهبت به شمار می آید. از یک سو آنها به شدت الهام بخش هستند، 
خصوصا وقتی که ایده های خود در مورد آینده را با یکی از دوستان 
خود مطرح می کنید. ولی از سوی دیگر شما امروز می توانید چنان 

غیر واقع بین باشید که خودتان را در دام شکست بیندازید. 
متولد دی : 

امروز احتماال بسیار سخت کار می کنید اما کارتان زیاد موثر نیست 
و به چشم نمی آید. شاید آنقدر دلسرد شوید که حتی خود را تسلیم 
کنید. اما اکنون زمان مناسبی برای دست کشیدن از کار نیست به 
پایان نزدیک  از آنچه فکر کنید به خط  اینکه احتماال بیشتر  خاطر 
هستید. زمانی که از آن عبور کنید دیگران از نقش مهمی که در این 

راه داشته اید با تحسین یاد خواهند کرد.
حاضر  در جمع  ندارید  دوست  زیاد  شما  روزها  این   : بهمن  متولد 
شوید! برای اینکه به جای جلب توجه کردن بیشتر به نتیجه اعمالتان 
اهمیت می دهید. با وجود این شاید تا آخر عید کمی تغییر کنید! شما 
امسال دوست دارید کارهای زیاد و مهمی انجام دهید و برای انجام 

دادن این کارها توانایی کافی نیز دارید. 
کاری  روزانه  کارهای  که  است  بسیار سخت  امروز   : اسفند  متولد 
خود را سروقت به اتمام برسانید به خاطر اینکه تمرکز شما بیش از 
همیشه پراکنده است. ماه خودنمای نشان شما در ششمین خانه از 
“جزییات تان” به رویکرد عملی شما نسبت به کارتان وارد می شود. 
اما این تنها در رابطه با فعالیت های بیش از اندازه شما نیست؛  بلکه 
از منابع مختلف است.  یادگیری همزمان  توانایی شما درباره  درباره 
آگاه بودن از اینکه چه اتفاقی می افتد بهترین راه برای ساختن آینده 

تان است!

۳
فال روز 

 4.۵ از  کمتر  مغزی،  سکته  بیماران  درمان  طالیی  زمان 
ساعت است و باید توجه داشت که هر ثانیه تاخیر در روند 
درمان این بیماران، با ضایعات ناگواری همراه خواهد شد.

به گزارش خبرنگار مهر، سکته مغزی یا همان »استروک«، 
بیمارستان ها  اورژانس  بخش  به  مراجعات  علل  از  یکی 
مداخله  و  سریع  تشخیص  صورت  در  عارضه  این  است. 
درمانی مناسب می تواند با پیامد مطلوبی همراه باشد، ولی 
در صورت تأخیر در زمان درمان با هزینه های زیادی برای 
بیمار و نظام سالمت همراه خواهد بود. بنابراین تشخیص 
به موقع، قدم اول و اساسی در برخورد با بیماران سکته 
از آن،  بعد  اورژانس محسوب می شود و  مغزی در بخش 

انتخاب روش درمانی مناسب در اولویت خواهد بود.
هزار   ۱۰۰ از  بیش  ساالنه  کشوری،  مطالعات  اساس  بر 

سکته مغزی جدید در کشور بروز می کند.

عالئم  به  اعصاب،  و  مغز  متخصص  پور  شریفی  احسان 
سکته مغزی که شامل ضعف ناگهانی نیمه صورت، ضعف 
ناگهانی دست یا پا یا عدم توانایی باال بردن هر دو دست، 
اختالل ناگهانی تکلم یا لکنت زبان اشاره کرد و گفت: در 
 ۱۱۵ اورژانس  با  سریعاً  باید  عالئم  این  مشاهده  صورت 
به مراکز درمانی منتخب  بیمار  تا بالفاصله  تماس گرفت 

منتقل شود.
امیرحسین اورندی معاون درمان مجتمع بیمارستانی امام 
حاد  سکته  درمان  »مدیریت  کمیته  جلسه  در  خمینی، 
مغزی«، در بحث رضایت آگاهانه در بیماران استروک، به 
اشاره کرد و گفت: در  قانون مجازات اسالمی  ماده ۱۵۸ 
برخی پروسیجرهای درمانی موضوع زمان در نجات جان 
کرد  درنگ  لحظه ای  نمی توان  و  است  مهم  بسیار  بیمار 
قاعده مستثنی  این  از  مغزی هم  بیماران سکته حاد  که 
نیستند. از این رو طبق قانون یاد شده و بخشنامه معاونت 
درمان دانشگاه علوم پزشکی تهران، نیاز به اخذ رضایت از 
این بیماران نیست؛ مگر اینکه خود بیمار در شرایط هشیار 
و در صورت داشتن صالحیت تصمیم گیری عدم رضایت 

خود را کتباً به تیم درمانگر اعالم کند.

خروجی  تا  است  این  بر  ما  سعی  تمام  داد:  ادامه  وی 
موانعی  تخت های بخش استروک تسهیل شود ولی بعضاً 
است که قابل کنترل نیست. متأسفانه در تمام بخش های 
بستری  تخت های  تقاضای  میزان  بیمارستانی،  مجتمع 
بیش از عرضه است که با توجه به مرجعیت این بیمارستان 
و حجم باالی مراجعات بخش اورژانس، دور از انتظار هم 
ابعاد مختلفی دارد و مدیریت گردش  این چالش  نیست. 

تخت در چنین شرایطی نیازمند همت جمعی است.
مجتمع  استروک  بخش  رئیس  حریرچیان  محمدحسین 
معاونت  بخشنامه  به  اشاره  با  خمینی،  امام  بیمارستانی 
درمان دانشگاه علوم پزشکی تهران مبنی بر عدم نیاز به 
اخذ رضایت آگاهانه در تزریق ترومبولیتیک برای بیماران 
مبتال به سکته حاد مغزی، گفت: با توجه به اهمیت زمان 
طالیی در تزریق ترومبولیتیک به بیماران استروک طبیعتاً 
روال  اگرچه طبق  و  دارند  اورژانسی  ماهیت  بیماران  این 
توضیحات شفاهی در خصوص اقدامات درمانی و فواید و 
عوارض آن به همراه بیمار داده می شود ولی درمان بیمار 

را نمی توان به هیچ وجه به تعویق انداخت.
تعیین کننده  نرم افزار  از  استفاده  مزایای  در خصوص  وی 

حاد  سکته  دچار  بیماران  در  ایسکمی  و  استروک  حجم 
مغزی، افزود: با معیارهای موجود در بیماران استروک و 
امکان  می دهد  ما  به  نرم افزار  این  که  تحلیلی  کمک  به 
ممکن  هم  ساعت   ۱2 تا   ۶ بین  بیماران  ترومبکتومی 
باال  بسیار  فعلی  نرم افزار  خرید  هزینه  البته  بود.  خواهد 
با  تا  شده  مقرر  گرفته  صورت  رایزنی های  با  ولی  است 
این  رادیولوژی،  و  نورولوژی  تحقیقات  مرکز  همکاری 
نرم افزار را طراحی کنیم. اگرچه طراحی این نرم افزار نیز 
مالی،  هم  و  درمانی  بعد  از  هم  ولی  بود  خواهد  هزینه بر 

بسیار ارزشمند و سودآور است.
فریناز موسوی سرپرست درمانگاه پزشکی قانونی مجتمع 
بیمارستانی امام خمینی، با اشاره به ابعاد قانونی رضایت 
آگاهانه در موارد اورژانسی، گفت: وقتی موضوعی حیاتی 
است طبق نص صریح قانون مجازات اسالمی و بخشنامه 
نیاز به اخذ  معاونت درمان دانشگاه علوم پزشکی تهران، 
تنها  هم  اورژانسی  غیر  موارد  در  نیست.  آگاهانه  رضایت 
هنگامی که دریغ خدمت از بیمار با توجه به زمان طالیی 
آن منجر به عارضه شناخته شده و پایدار در بیمار شود 

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

جدول کلمات متقاطع

گفت وگو
22 اسفند1358 سالروز تشكيل بنياد شهيد به فرمان امام خميني)ره(

خدمت در بنياد شهيد 
در رأس خدمت هاست

  احمد محمدتبريزي
درس��ت در س��يزدهمين م��اه از پيروزي 
انقالب اس��المي امام خميني ب��ا نگاهي 
دورانديش در 22 اس��فندماه سال 1358 
فرمان تأسيس بنياد شهيد را داد. قرار شد 
در اين بنياد تازه تأسيس از حقوق كساني 
كه جانش��ان را در راه مب��ارزات انقالب از 
دس��ت داد ه اند يا دچار صدمات جسماني 
شده اند دفاع ش��ود. حضرت امام با اولويت 
دادن به اين اص��ل مهم در هم��ان اولين 
ماه هاي پيروزي انقالب، نش��ان دادند كه 
رس��يدگي به خانواده ش��هدا و ايثارگران 
يكي از اصول مهم انقالب اس��ت. فرماني 
كه موجبات دلگرمي خانواده هاي داغديده 
را فراهم ك��رد و دلدادگي متقاب��ل امام و 
انقالبيون به يكديگر را به خوبي معنا كرد. 

به گزارش »جوان« پيش از شروع جنگ و 
حتي پيروزي انقالب ايده تأسيس نهادي 
براي دفاع از حق جانباختگان مبارزه در راه 
انقالب به فكر جمعي از روحانيون رسيده 
بود. پس از تظاه��رات 15 خرداد 42 كه با 
سركوب ش��ديد حكومت وقت همراه بود 
گروهي از روحانيون مبارز به دس��تور امام 

در پي رس��يدگي به خانواده جانباختگان 
اين تظاهرات برآمدند و اين تش��كيالت تا 
زمان پيروزي انقالب در 22 بهمن 1357 به 
فعاليت خود ادامه  داد. بسياري از بازاري ها 
و روحانيون متنفذ به ي��اري خانواده هاي 
داغديده مي شتافتند و اجازه نمي دادند داغ 
از دست دادن عزيز آنها را از ادامه راه دلسرد 
كند. اين گ��روه بدون س��روصدا و در خفا 
كمك هايشان را به خانواده هاي انقالبيون 
مي رساندند تا در نبود عزيزشان با مشكل 

مواجه نشوند. 
پس از پيروزي انقالب يكي از اولين اقدامات 
امام بس��ط و اجرايي كردن اي��ن ايده بود. 
امام همواره حمايت از قشرهاي گوناگون 
ملت را س��رلوحه برنامه هاي خويش قرار 
مي دادند. ايش��ان در نامه فرمان تأسيس 
بنياد شهيد مي فرمايند: »نهضت اسالمي 
و پيروزي انقالب اسالمي، مرهون فداكاري 
قشرهاي مختلف ملت اس��ت كه در صف 
اول بايد شهداي انقالب � رحمة اهلل عليهم 
� و كس��اني كه در اين راه معلول و آسيب 
ديده ش��ده اند را محس��وب داش��ت. لهذا 
بايد رس��يدگی كامل به خاندان ش��هدا و 
آس��يب ديدگان و معلولين در اين راه، چه 

در حال انق��الب و چه قبل و بع��د از آن به 
نحو احسن و با مراعات احترام آنان بشود.« 
حضرت امام در اين فرمان، به اولويت هاي 
دهگانه اي مث��ل اولويت ه��اي فرهنگي، 
اقتص��ادي، اس��تخدامي و درماني توجه 
كرده اس��ت و دولت را به رس��يدگي امور 
خانواده هاي ش��هيدان در اين 10 اولويت 
موظف مي كند. تأكيد بسيار، توجه خاص 
و ريزبيني ويژه امام در اي��ن حكم، از ِدين 
بزرگي خبر مي دهد كه شهيدان انقالب بر 
گردن ملت و دولت ايران دارند. امام خميني 
با اشاره به بلندي مقام شهيدان، درباره بنياد 
شهيد كه وظيفه پاسداري از مقام شهيدان 
و حمايت از خانواده هاي بزرگ��وار آنان را 
برعهده دارد مي فرمايد: »بنياد ش��هيد، از 
همه بنيادها افضل است؛ براي اينكه شهيد 
از همه افراد افضل اس��ت. خدمت در بنياد 

شهيد، در رأس خدمت هاست.«
چند ماه پس از تأسيس بنياد شهيد با شروع 
جنگ تحميلي وظايف بنياد بسيار بيشتر و 
سنگين تر شد. رزمندگان زيادي در راه دفاع 
از كشور شهيد و جانباز مي شدند و رسيدگي 
به امور آنها كار بيشتري را مي طلبيد. چشم 

اميد بس��ياري از خانواده ها به بنياد شهيد 
بود و آنها دلگرم به حمايت هاي بنياد بودند. 
پس از پايان جنگ در كنار خانواده ش��هدا 
وضعيت درم��ان جانب��ازان و آزادگان به 
وظايف بنياد ش��هيد افزوده شد و كار اين 

بنياد انقالبي را سخت تر از گذشته كرد. 
رهبر معظم انقالب نيز ب��ا تأكيد بر نقش 
مه��م و حياتي بني��اد ش��هيد مي فرمايد: 
»بنياد ش��هيد يكی از ب��ركات انقالب و از 
نشانه هاى حقانيت انقالب و امام خمينی 
رضوان اهلل تعالی عليه ك��ه  همواره بر لزوم 
حفظ احت��رام خانواده هاى معظم ش��هدا 
تأكيد می كردند محس��وب می شود. اين 
بنياد با مجموعه انسانی حساس و ظريف 
كه در اخ��الص، وفادارى، ايم��ان و عمل 
صال��ح اعض��اى تش��كيل دهنده آن هيچ 
ترديدى وجود ن��دارد، مواجه اس��ت. لذا 
خدمت به اين مجموعه انقالبی را بايد يك 
افتخار بزرگ دانس��ت.« طب��ق گفته هاي 
محمدعلي ش��هيدي رئيس بنياد ش��هيد 
در سال 92، حدود 220 هزار شهيد، 505 
هزار جانباز و حدود 50 هزار آزاده در ايران 
داريم كه وظيفه رس��يدگي به آنها با بنياد 

شهيد است. 

همسري يک شهيد مدافع حرم چطور 
نصيبتان شد؟

شهيد اهل روس��تاي نقاره خانه ياس��وج بود و 
من اهل نورآباد فارس؛ منته��ا برادرم در جنگ 
تحميلي همرزم س��تار بود و بعد ها در س��پاه با 
هم همكار بودند. برادرم هم واسطه ازدواجمان 
ش��د. همس��رم متولد 1341 بود و م��ن متولد 
1354 هس��تم. اواخر س��ال 67 بود من منزل 
برادرم بودم كه آقاي اورنگ با لباس پاس��داري 
به خواستگاري ام آمد. با همان لباس پاسداري 
بود كه مجذوبش شدم. در آش��نايي هاي اوليه 
متوجه شدم كه ايشان هنوز دوران متوسطه را 
تمام نكرده بود كه به جبهه مي رود و هشت سال 
جنگ تحميلي را در جبهه ها حضور مي يابد. به 
هرحال با هم ازدواج كرديم و ابتداي زندگي مان 
در ياسوج بوديم. همسرم پاسدار بود و من با علم 
به اينكه شغلش سخت است با او ازدواج كردم. 
از سال 80 هم ستار به دانشگاه افسري و تربيت 

پاسداري امام حسين)ع( منتقل شد. 
همسر شما در چه فضايي تربيت شد که 
در مسير انقاب اسلامي قرار گرفت؟ 
شما چطور همراه ايشان در اين مسير 

بوديد؟
خانواده ش��ان خيلي باايمان بودند. پدرشان از 
محرومين دس��تگيري مي كرد. ستار در فضاي 
روستا بزرگ شده بود و درد مستضعفان را درك 
مي كرد؛ پدر خودم هم در جبهه حضور داشت. 
برادرم هم پاس��دار و همرزم ش��هيد اورنگ در 

هشت سال جنگ تحميلي بود. 
بعد از آن همله حضلور در جبهه هاي 
جنگ وقتي که بحث سوريه پيش آمد 

چطور با رفتنش موافقت کرديد؟
بعد از اتم��ام جن��گ تحميلي هم��ان روحيه 
شهادت طلبي هنوز در همس��رم مانده بود. اين 
اواخر كه طرفداران اس��الم امريكايي به سوريه 
و عراق هجوم آوردند و دشمني آشكارشان را با 
اسالم ناب محمدي به راه انداختند، همسرم مدام 
براي دفاع از حرم اهل بيت پيامبر اس��الم)ص( 
بي تابي مي كرد. خيلي دوست داشت به سوريه 
برود با وجود اينكه س��ال قبلش بازنشسته شد، 
ولي دوباره دعوت به كار شد. براي اينكه به سوريه 
اعزام شود يك سال پيگيري كرد. بعضي وقت ها 
مي گفت اگر من نروم كي باي��د برود؟ بايد ما به 
سوريه برويم و از حرم حضرت زينب) س( دفاع 
كنيم. به خاطر تأكيد مقام معظم رهبري مبني 
بر حفظ جبهه مقاومت اس��المي، مي گفت روز 
عاش��ورا ما نبوديم كه ياريگر امام حسين و اهل 
بيتش باشيم ولي االن هستيم. اين طور شد كه 

من هم راضي به رفتنش شدم. 
چند فرزند از شهيد به يادگار داريد؟

چهار فرزند دارم. سه پسر و يك دختر؛ پسر آخرم 
11 ساله است و خيلي به پدرش وابسته بود. االن 
كه تقريباً به اربعين ش��هيد نزديك مي شويم، 
چند بار از اضطراب ش��ديد تب كرد و بس��تري 

شد؛ همسرم به پسر كوچكم خيلي عالقه داشت. 
س��وريه كه بود زنگ مي زد و مي گفت مواظب 
محمد باشيد مريض نشود. از نظر من به ايشان 
الهام شده بود شهيد مي شود با توجه به روحيه 
شهادت طلبي هميشه حرف از شهادت مي زد. 
لباس پاسداري را خيلي دوس��ت داشت. مدام 
س��ركار و مأموريت بود و در لباس پاسداري به 

كشور خدمت مي كرد. 
توصيف شما از همسرتان و خصوصيات 

اخاقي اش چيست؟
 همس��رم به رهبر معظم انقالب عالقه خاصي 
داشت و عاش��ق واليت بود. خدمت به مردم از 
صفات بارز ايش��ان بود. هر كس��ي كه به شهيد 
اورنگ براي حل مش��كالت مراجعه مي كرد هر 
طوري ب��ود از هر طريقي بايد آن مش��كل حل 
مي ش��د و دس��ت بردار نبود. ش��ب هايي كه به 
منزل مي آمد از ساعتي كه مي رسيد، تلفن زنگ 
مي خورد و تا وقت استراحتش به مشكالت مردم 

رسيدگي مي كرد. 
در خانه و با خانواده چطور بود؟

اخالق و رفتارش در منزل عالي بود. بسيار خوش 
اخالق، خوشرو و خوش صحبت بود. تمام صفات 
خوب را داش��تند. تمام خصوصيات ايشان بارز 
اس��ت؛ صداقت، اخالص، گذش��ت، دلسوزي و 

خدمت به خلق. 
شلهيد اورنگ را در يک جمله تعريف 

کنيد؟
بسيار مهربان و دلسوز و باگذشت بود؛ بين مردم و 
اقوام حالل مشكالت بود. چند نفر از اقوام نزديك 
بود زندگي ش��ان به طالق منجر ش��ود ايشان 

واسطه شد تا به زندگي  شان برگشتند. 
گويا ايشان غير از سوريه براي دفاع از 
حرم امام حسين)ع( به عراق هم اعزام 

شده بود؟
بله، شهريورامسال 25 روز در عراق بود. اربعين 
امسال هم به عنوان خادم به عراق رفت كه دو ماه 

بعد به سوريه اعزام شد. 
اين همه نبودن هاي ايشلان آزرده تان 

نمي کرد؟
من به مأموريت هاي همسرم عادت كرده بودم. 
تمام سال هايي كه با ايشان زندگي كردم خيلي 
وقت ها در مأموريت بود. اين اواخر كه در عراق و 
سوريه بود من به اميد اينكه برمي گردد منتظر 
مي ماندم. از زم��ان خداحافظي ت��ا روز قبل از 
شهادت مدام با ما در تماس بود. آخرين تماسش 

غروب پنج شنبه موقع اذان بود. 
نكته اي در تربيت فرزندان بود که مثل 

يادگاري از شهيد نقل کنيد؟ 
ستار ش��ركت در نماز جماعت را خيلي تأكيد 
مي كرد. حت��ي در منزل نماز جماع��ت برگزار 
مي كرد. ماه رمضان به مسجد مي رفتيم و االن 
كه فكر مي كنم مي گويم امسال كه نيست چقدر 

سخت است بدون او به مسجد بروم. 
تا به حال شلده بود درباره شلهادتش 

حرفي بزند؟
همسرم با اينكه از س��پاه بازنشسته شده بود اما 
ما صاحبخانه نش��ده بوديم و در منزل سازماني 
زندگي مي كرديم. يك ماه قبل از اينكه به سوريه 
برود، مي خواستيم بعد از سال ها خانه بخريم و 
صاحب خانه مستقل بشويم. قرار هم بود خانه اي 
را انتخاب كنيم تا بعد از اينكه س��تار از سوريه 
برگشت، س��اكن ش��ويم. براي ديدن و انتخاب 
واحدمان رفتيم وقتي وارد منزل شديم همسرم 
مي گفت كابينت ها را چطوري بزنيم. بعد به من 
گفت اگر شهيد شدم اين قسمت خانه را چه كار 
كنيد و همين طور توضيح م��ي داد. من گفتم 
ان شاء اهلل با هم به اين خانه مي رويم، اما ايشان با 
علم به اينكه شهيد مي شود، باز گفت بعد از اينكه 

شهيد شدم شما خانه را چطور بچينيد. 
راجلع به سلختي هاي سلوريه حرفي 

نمي زد؟
در يك مقطعي ش��ش روز به من زنگ نزده بود. 
خودم را به حضرت زينب)س( س��پردم تا آرام 
بشوم. گاهي ايش��ان جايي بود كه نمي توانست 
زن��گ بزن��د. روحيه زم��ان جنگ را داش��ت و 
وظيفه اش را به خوبي مي خواست انجام بدهد. 
آن طوري كه رضايت خدا هم در آن باشد. وقتي 
كه زنگ مي زدم، از وضعيت آنجا مي پرس��يدم. 
مي گفت: بد نيس��ت. يكبار صداي��ش نامفهوم 
بود،  پرس��يدم داري چيزي مي خ��وري؟ گفت 
نه خانم. اينجا هوا خيلي س��رد اس��ت. با چفيه 

دهانم را بس��ته ام. س��تار لوزه اش را قباًل عمل 
كرده بود. به خاطر سرما گلويشان ورم مي كرد 

و اذيت مي شد. 
 چطور با شهادتش روبه رو شديد؟

خيلي س��خت اس��ت ام��ا افتخ��ار مي كنم كه 
همسرم شهيد شد. ا گر مرگش به غير از شهادت 
بود، تحملش خيلي برايم س��خت تر مي ش��د. 
شهيد اورنگ س��رمايه  اي براي همه بود. از همه 
دستگيري مي كرد. في س��بيل اهلل و گمنام به 
مردم خدمت مي كرد و من كه همسرش بودم از 
كارهاي خيرش خيلي خبر نداشتم. مي خواست 
كارهايش طوري باشد كه گمنام باشد. ستار به 
حضرت علي اصغر)ع( خيلي عالقه داشت. با كار 
زيادي كه داشت در تمام مراسم مذهبي شركت 
مي كرد. محرم و صفر اگر هيئتي مراسمش تمام 

مي شد به هيئت ديگر مي رفت. 
شلنيده ايم همسلرتان از دست رهبر 
معظم انقاب تقديرنامه دريافت کرده 

بودند؟
بله، شهيد ستار اورنگ فرمانده تيپ دانشجويي 
و معاون آموزشي دانش��گاه علوم پايه دانشگاه 
افسري و تربيت پاسداري امام حسين)ع( بود كه 
سال 92 به عنوان فرمانده نمونه تيپ دانشجويي 
از رهب��ر انق��الب تقديرنامه گرفت. در اس��تان 
كهگيلويه و بويراحمد مقام اول ش��هيد مدافع 

حرم را دارد كه باعث افتخار است. 
نحوه شهادتش چطور بود؟

 7 دي ماه به س��وريه رفت و 16 بهمن عصر روز 
جمعه به ش��هادت رس��يد. گويا از لحظه اي كه 
رفتند س��وريه تكفيري ها به دنبالش بودند. او 
فرمانده و مربي تيراندازي ماهري بود. بنابراين 
دشمن از او خيلي مي ترسيد. به ستار مي گفتم 
مواظب باش شناسايي نشوي. بعد از آزادي نبل و 
الزهرا، روز چهارشنبه  بود كه زنگ زد و گفت خانم 
ديديد نبل و الزهرا آزاد شدند. مي گفت آزادي اين 
دو شهر دل آقا را شاد كرده است. عاشق حضرت 
آقا بود. حتي در عكس هايي كه از كربال فرستاد 
تصوير آقا دست ستار اس��ت. خوشحالي ستار 
از پشت تلفن من را هم خوش��حال كرد و به او 
تبريك گفتم. روز بعدش پنج شنبه غروب تماس 
گرفت و اين آخرين خداحافظي بود. روز بعدش 
عصر جمعه در منطقه حلب به ش��هادت رسيد. 
براي اعالم خبر شهادتش ابتدا به ما گفتند برادر 

شوهرم مريض شده و بايد به ياسوج برويم. وقتي 
به ياسوج رفتيم پسرم گفت من عمو را ديدم كه 
سالم بود. بعد يكي از خانم هاي اقوام گفت آقاي 
اورنگ به شهادت رسيده است. ستار 16 بهمن 
به شهادت رسيد و دوشنبه 19بهمن در روستاي 
نقارخانه ياس��وج كنار مزار پدر و مادرشان دفن 

شدند. 
ما را مهمان خاطره اي از شهيد اورنگ 

کنيد. 
زماني كه با ايشان آشنا ش��دم براي اولين بار با 
لباس پاسداري به خواس��تگاري ام آمدند و من 
هم چون برادرم پاس��دار بود و پ��درم در جبهه 
حضور داشت، لباس پاسداري را دوست داشتم. 
ستار وقتي آمد خبر نداشتم براي خواستگاري 
آمده است. خيلي كمرو بود. سرش پايين بود و 
نگاه نمي كرد. آخرين باري هم كه ايشان را ديدم 
با لباس پاسداري بود كه براي خداحافظي و اعزام 
به س��وريه به منزل آمده بود. گفتم به به با اين 
لباس آمدي؛ اولين و آخرين باري كه ديدمشان با 
لباس پاسداري بود. به نظرم اين خاطره شيريني 

است براي من كه عاشق لباس پاسداري ام. 
گويا برادر شما که همرزم همسرتان بود 

نيز در مأموريت از دنيا رفته اند؟
بله، برادرم حمزه بيگ دلي پاس��دار دانش��گاه 
تربيت پاسداري امام حسين)ع( بودند كه سال 
80 در س��قوط هواپيماي تهران به خرم آباد در 
حين مأموريت از دنيا رفت. برادرم از همس��رم 

گمنام تر است. 
و سخن پاياني 

از روزي كه همسرم شهيد شد از خدا مي خواهم 
راهش را ادامه دهيم تا خون شهدا پايمال نشود. 
از امام زمان)عج( كمك گرفتم فرزندانم را طوري 
تربيت كنم كه همسرم دوست داشت. براي ما 
نبودنش خيلي سخت اس��ت. خيلي دلتنگش 
مي شويم اما شهيد اورنگ هزاران اورنگ تربيت 
كرد. ايش��ان مربي تيراندازي بود. در س��وريه 
فرمانده و تك تيرانداز بود. بعد از بازنشس��تگي 
دوب��اره ايش��ان را فرمانده آموزش گذاش��تند. 
همسرم هشت سال زمان جنگ در جبهه حضور 
داشت و شهيد نشد. خدا خواست مرگ ايشان را 
ش��هادت در راه حفظ حرم حضرت زينب)س( 
و حضرت رقيه)س( قرار دهد و س��رباز حضرت 

زينب باشد. 

گفت وگوي »جوان« با همسر شهيد مدافع حرم ستار اورنگ به مناسبت 22 اسفند اربعين شهادتش

مهارتش در تيراندازي تكفيري ها را به وحشت انداخته بود
  زينب محمودي عالمي

اگر از تک تک مدافعان حرم بپرسي براي چه دل از خانه و کاشانه کنديد و براي جهاد به سوريه 
و عراق رفتيد، حرفشان اين است که: نكند عاشلورايي ديگر تكرار شود؛ نكند خيمه ها باز به 
آتش کشيده شلود، نكند جسلارتي به حريم اهل بيت)ع( صورت بگيرد، گويا نداي »هل من 
ناصر ينصروني امام حسلين)ع(« مي آيد؛ باز مظلوميت تاريخ اهل بيت )ع( تكرار مي شلود. 
اما حاال هسلتند جواناني که پشلت امام خود را خالي نگذارند و با همه هستي شان به مصاف 
دشمن بروند. خوشا به سلعادتتان که در راه دفاع از حرم بانوي مقاومت حضرت زينب کبري 
خلعت شهادت پوشيديد و کلنا عباسک يا زينب سر داديد. اين بار که دفتر شهيد مدافع حرم 
ديگري را گشلوديم،  با بانويي به گفت وگو نشستيم که عاشق لباس پاسداري همسرش شد و 
پا به پاي همسرش در جهادي خاموش شرکت جست. بانو »مريم بيگ دلي« همسر شهيد مدافع 
حرم سلرهنگ »سلتار اورنگ« در گفت و گو با ما از زندگي خود و همسر شهيدش مي گويد. 
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حل جدول 3203

وزارت اطالعات خبر داد:
انهدام بزرگترین شبکه بین المللی قاچاق 

مواد مخدر
شبکه  )عج(  زمان  امام  گمنام  سربازان  اطالعاتی  اقدامات  با 
بکارگیری  از طریق  مواد مخدر که  توزیع  بین المللی  گسترده 
انتقال  به  مبادرت  حرفه ای  روش های  اتخاذ  با  و  بیگانه  اتباع 
دستگیر  و  شناسایی  می کرد،  مخدر  مواد  کالن  محموله های 
)عج(  زمان  امام  گمنام  سربازان  اطالعاتی  اقدامات  با  شدند. 
طریق  از  که  مخدر  مواد  توزیع  بین المللی  گسترده  شبکه 
بکارگیری اتباع بیگانه و با اتخاذ روش های حرفه ای در پوشش 
محموله های  انتقال  به  مبادرت  عمومی،  نقل  و  حمل  ناوگان 
کالن مواد مخدر از مرزهای شرقی کشور به دیگر استان های 
مرکز  از  نقل  به  شدند.  دستگیر  و  شناسایی  می کرد،  عمقی 
روابط عمومی و اطالع رسانی وزارت اطالعات، بر اساس بررسی 
و رصدهای فنی و اطالعاتی انجام شده مشخص شد که شبکه 
مذکور به طور میانگین روزانه حدود 3۰۰ الی 4۰۰ کیلوگرم 
ارزش  که  کرده  پخش  کشور  در  را  مخدر  مواد  محموله های 
ریالی تجمیعی مبالغ بدست آمده در طی سال های اخیر به 
بیش از ۱3۰ هزار میلیارد ریال می رسد. در همین راستا حسب 
دستور قضایی 32 نفر از عناصر اصلی شبکه بازداشت و ۱۰۵4 
حساب بانکی متعلق به اعضای شبکه مسدود گردید و عالوه بر 
آن حجم کالنی از اموال و دارایی متعلق به این شبکه شناسایی 

و توقیف شده است. 

کالهبرداری پزشک قالبی
 از 5۰ زن

پلیس آگاهی پایتخت از دستگیری مردی که با معرفی خود به 
عنوان پزشک اقدام به کالهبرداری از ۵۰ زن کرده بود خبر داد 
و گفت که در پرونده ای دیگر نیز زنی که با همدستی دو دختر 
و برادرزاده اش اقدام به ربودن دو کودک خردسال وقتل یکی از 
آنان کرده بود، بازداشت شدند. سرهنگ علی ولیپور گودرزی با 
حضور در جمع خبرنگاران به تشریح دو ماموریت پلیس آگاهی 
در روزهای اخیر پرداخت و گفت: یکی از پرونده ها مربوط به 
یک پزشک نما بود. رسیدگی به این پرونده در اوایل آبان ماه در 
دستور کار ماموران قرار گرفت و در جریان تحقیقات انجام شده 
مشخص شد که مالباخته که زنی جوان بود،با یک مرد جوان 
با معرفی خود به عنوان پزشک زیبایی  آشنا شده و این مرد 
اعتماد شاکی را به خود جلب کرده است. متهم در ادامه این 
رابطه با دادن وعده های پوچ به شاکی مقدار زیادی طال  را به 
بهانه سرمایه گذاری از وی گرفته و چند روز بعد نیز متواری 
شده است. رئیس پلیس آگاهی تهران بزرگ با بیان اینکه در 
ادامه چند زن دیگر که به همین شیوه مورد کالهبرداری قرار 
جریان  اظهارکرد: در  کردند،  مراجعه  پلیس  به  گرفته بودند 
تحقیقات انجام شده از سوی ماموران مشخص شد که متهم با 
جعل عنوان پزشک زیبایی و با ادعای داشتن مطبی مجلل در 
غرب تهران، اعتماد این زنان را جلب کرده و از آنان خواسته 
تا در ایجاد یک مطب و کلینیک زیبایی با او شریک شوند و 
از شاکیان کالهبرداری کرده است.   را  این طریق مقادیری  از 
ولیپور گودرزی با بیان اینکه ماموران در ادامه تحقیقات خود 
هویت و مخفیگاه متهم را شناسایی کردند، گفت: در تحقیقات 
ماموران مشخص شد که این فرد در ارومیه، اصفهان، کیش، 
مشهد و شیراز نیز با این شگرد از زنان کالهبرداری کرده است.

وی با اشاره به هماهنگی با مقام قضایی برای دستگیری این 
مخفیگاه  به  الزم  مجوزهای  اخذ  از  پس  ماموران  گفت:  فرد، 
به مقر  و  پلیسی دستگیر  را در یک عملیات  او  و  رفته  متهم 
پایگاه ششم  به  انتقال  از  انتظامی منتقل کردند.این فرد پس 
پلیس آگاهی تحت بازجویی قرار گرفته و در جریان آن به جرم 
خود مبنی بر سرقت طال و پول از ۵۰ زن با شگرد جعل عنوان 

پزشک زیبایی در شش استان  کشور اعتراف کرد.
شواهد  برابر  اینکه  بیان  با  بزرگ  تهران  آگاهی  پلیس  رئیس 
موجود این فرد بیش از 2۰ میلیارد ریال از زنان کالهبرداری 
کرده است، گفت: تحقیقات تکمیلی در خصوص پرونده این فرد 
ادامه روند رسیدگی به جرم روانه  برای  نیز  ادامه دارد. متهم 

دادسرا شده است.

خبر

جدول 3204

بیماری های  مدیریت  مرکز  مراقبت  اداره  رئیس 
انتقال  های  راه  درباره  بهداشت،  وزارت  واگیر 
و  پیشگیری  های  روش  آنفلوانزا،  ویروس 
توضیحاتی  مبتال،  بیماران  درمانی  مراقبت های 

ارائه داد.
انسانی،  آنفلوانزای  اینکه  بیان  با  قادری،  ابراهیم   
یک بیماری واگیر بوده و معموالً به وسیله قطرات 
تنفسی حاصل از سرفه و عطسه فرد بیمار منتشر 
می شود، در خصوص عالئم این بیماری گفت: تب، 
گلودرد، سرفه و بدن درد به عنوان عالئم کلیدی 
مطرح هستند که سرفه اغلب شدید بوده و برای 
بیماری  نشانه های  دیگر  اما  دارد،  ادامه  مدتی 

معموالً بعد از هفت روز بهبود می یابند.
وی شروع ناگهانی تب باال، درد عضالنی و سردرد، 
خستگی مفرط، ناراحتی گلو و سرفه خشک را از 
با کووید ۱۹ دانست  آنفلوانزا  افتراق  جمله عالئم 
از  افراد مختلف ممکن است  افزود: آنفلوانزا در  و 
قابل  تنفسی  دستگاه  ویروسی  بیماری های  دیگر 
تشخیص نباشد و نشانه هایی مانند سرماخوردگی، 
بیماری های  دیگر  و  ویروسی  پنومونی  برونشیت، 
حاد غیر قابل افتراق دستگاه تنفسی را نشان دهد 
و اختالالت دستگاه گوارش شامل تهوع، استفراغ 
و اسهال نیز بروز کند که در کودکان، نشانه های 

گوارشی ممکن است واضح تر باشد.
بیماری های  مدیریت  مرکز  مراقبت  اداره  رئیس 
ویروس  اینکه  به  اشاره  با  بهداشت  وزارت  واگیر 
آنفلوانزا 24 ساعت پیش از شروع عالئم بیماری در 
ترشحات دستگاه تنفسی فرد آلوده قابل شناسایی 
است، گفت: مهم ترین راه انتقال ویروس آنفلوانزا 
در محیط های بسته و پر جمعیت مانند اتوبوس یا 
خوابگاه ها، از طریق قطرات تنفسی و هوا بوده و 
ازآنجایی که این ویروس ممکن است ساعت ها در 

شرایط سرد و با رطوبت کم در محیط زنده بماند، 
انتقال آن از طریق سطوح آلوده به ترشحات فرد 

بیمار نیز می تواند صورت گیرد.
وی افزود: دوره کمون بیماری کوتاه و معموالً بین 
یک تا سه روز است و روند دفع ویروس در افراد 
نشانه های  بروز  از  بعد  روز  پنج  تا  سه  بین  بالغ 
از  برخی  و  کودکان  در  و  است  بیماری  بالینی 
موارد، حتی بیشتر از هفت روز پس از بروز عالئم 

نیز می تواند ادامه یابد.
قادری افراد باالی ۶۰ سال، ساکنان آسایشگاه ها 
مزمن  بیماری های  به  مبتالیان  آنها،  کارکنان  و 
خونی  و  کلیوی  کبدی،  متابولیک،  قلبی عروقی، 
از  را  تنفسی  مختل کننده سیستم  بیماری های  و 
آنفلوانزای  به  ابتالء  خطر  معرض  در  افراد  جمله 
انسانی دانست و ادامه داد: خانم های بارداری که 
با فصل  آنان مقارن  سه ماه دوم و سوم حاملگی 
شیوع آنفلوانزا است، کودکان و نوجوانان ۶ ماهه 
با  طوالنی مدت  درمان  تحت  که  ساله ای   ۱۸ تا 
آسپرین هستند و کودکان ۶ ماه تا ۵ سال نیز در 

معرض خطر ابتالء به این بیماری هستند.
ارائه  مراکز  کارمندان  شد:  یادآور  همچنین  وی 
نیروهای  و  درمانی  و  بهداشتی  خدمات  کننده 
معرض  در  افراد  منازل  در  خدمت دهنده  درمانی 
خطر و اعضای خانواده این افراد، از جمله کودکان 
افراد  و  خاص  مشاغل  دیگر  و  دامپزشکان  آنها، 
معرض  در  قرارگیری  به دلیل  نیز  جامعه  کلیدی 
تماس با ویروس آنفلوانزای انسانی، در خطر ابتالء 

هستند.
بیماری های  مدیریت  مرکز  مراقبت  اداره  رئیس 
اقدامات  خصوص  در  بهداشت  وزارت  واگیر 
احتیاطی برای تماس های نزدیک و خانگی با فرد 
بیمار یا مشکوک به آنفلوانزا گفت: این افراد باید 

دست ها  کامل  شستشوی  ماسک،  از  استفاده  با 
هر  از  پس  ثانیه   3۰ مدت  به  صابون  و  آب  با 
تماس یا آلودگی احتمالی، تهویه مناسب اتاق ها، 
و  مشترک  غذاخوری  ظروف  از  استفاده نکردن 
مراقبت  خود  از  چهره به چهره،  تماس  از  پرهیز 

کنند.
وی تاکید کرد: در موارد تماس با بیمار یا تماس در 
محیط های بسته، شامل خانه، خانواده، بیمارستان 
نظامی،  سرویس های  یا  نگهداری  مراکز  دیگر  و 
باید روزانه درجه حرارت کنترل و عالئم بیماری تا 
هفت روز پس از آخرین تماس پیگیری شده و در 
موارد تماس نزدیک و خانگی، در صورت مشاهده 
تب باالی 3۸ درجه و سرفه، تنگی نفس یا سایر 
تست های  پزشک  نظر  با  بالفاصله  باید  عالئم، 

تشخیصی و درمان آغاز شود.
قادری، رعایت آداب بهداشت فردی و اجتماعی را از 
اصولی ترین اقدام پیشگیرانه در بیماری های واگیر 
تنفسی، به ویژه آنفلوانزا دانست و گفت: اجتناب 
از لمس چشم ها، بینی و دهان با دست های آلوده، 
رعایت حداقل فاصله یک متر با افراد بیمار، توجه 
به خواب کافی و تغذیه مناسب، نوشیدن مایعات 
کافی و کاهش اضطراب، توصیه های عمومی برای 

پیشگیری از ابتالء به آنفلوانزا هستند.
بیماری های  مدیریت  مرکز  مراقبت  اداره  رئیس 
نیز  واکسن  خصوص  در  بهداشت  وزارت  واگیر 
در معرض  برای گروه های  آنفلوانزا  واکسن  گفت: 
خطر که ابتالء به این بیماری در آنان با عواقب و 
عوارض سنگین تری همراه است و نیز گروه هایی 
معرض  در  بیشتر  خاص،  مشاغل  به دلیل  که 
بیماری  به  ابتالء  و  آنفلوانزا  ویروس  با  تماس 
شرایط  که  می شود  تجویز  و  توصیه  دارند،  قرار 
مناسب نگهداری آن، در دمای دو تا هشت درجه 
مخصوص  یخچال  میانی  طبقه  در  و  سانتی گراد 

واکسن است.
به  مبتالیان  برای  را  توصیه هایی  سپس  وی 
آنفلوانزا  جمله  از  واگیر،  تنفسی  بیماری های 
با  ترجیحاً  بینی  و  دهان  پوشاندن  کرد:  مطرح 
ماسک یکبار مصرف یا دستمال کاغذی در هنگام 
عطسه و سرفه، استفاده از ماسک مناسب و دفع 
بهداشتی آن، نوشیدن آب و مایعات کافی، اقامت 
اماکن پرجمعیت و  نیافتن در  در منزل و حضور 
رفع  تا  تماس ها  رساندن  حداقل  به  و  کار  محل 
عالئم حاد بیماری، پرهیز از دست دادن، روبوسی 
کردن و در آغوش گرفتن دیگران، استراحت کافی 
و  خوددرمانی  از  پرهیز  و  پزشک  به  مراجعه  و 
مصرف خودسرانه داروهای آنتی بیوتیک که روی 
مهم ترین  ندارند،  تأثیری  ویروسی  بیماری های 
اقداماتی است که بیماران باید برای بهبودی خود 
و پیشگیری از ابتالی اطرافیان به بیماری، انجام 

دهند.

آنچه باید از شیوع آنفلوانزا در فصل سرما بدانیم

زمان طالیی درمان بیماران سکته مغزی 
کمتر از ۴/5 ساعت است 



مجلس شورای اسالمی 
دوست دلسوز دولت است 

مواضع اخیر صدراعظم آلمان 
تحریک آمیز و مداخله جویانه است

صفحه )4(صفحه )4(

است،  دولت  دلسوز  دوست  مجلس  اینکه  بیان  با  مجلس،  رئیس 
گفت: عده ای از پیگیری نظارتی مجلس به دنبال بازنمایی اختالف 
بین قوا هستند.  دکتر محمدباقر قالیباف، در نشست روز )یکشنبه 
22 آبان ماه( مجلس شورای اسالمی در نطق پیش از دستور گفت: 
دستیابی فرزندان ایران به توان بومی ساخت موشک های بالستیک 

فراصوت، دشمنان این آب و خاک را نا امید و دوستداران آن...

اخیر  موضع  خارجه  امور  وزارت  سخنگوی  کنعانی  ناصر 
صدراعظم آلمان در قبال جمهوری اسالمی ایران را مداخله 
جویانه، تحریک آمیز و غیردیپلماتیک دانست.  ناصر کنعانی 
آلمان  صدراعظم  اخیر  مواضع  به  واکنش  در  یکشنبه  روز 
حقوق  مدعیان  برخی  متاسفانه  داشت:  اظهار  ایران  درباره 

بشر با فراموشی کارنامه تاریک خود در قبال مردم ...

سال شانزدهم * شماره 3204 * 4 صفحه *1000 توماندوشنبه 23  آبان 1401 * 14  نوامبر 2022 * 19  ربیع  الثانی 1444

زنگ خطر تصادفات در استان 
به صدا در آمده است 

آنچه باید از شیوع 
آنفلوانزا در فصل سرما 

بدانیم

ایجاد ۴۰ طرح صنایع تبدیلی 
در استان چشم انتظار تایید 

بانک کشاورزی است
مدیر صنایع سازمان جهاد کشاورزی کهگیلویه و 
بویراحمد گفت: نبود زیر ساخت صنایع تکمیلی 
و تبدیلی برای کشت و زرع یکی از چالش های 
 4۰ ایجاد  اینک  هم  و  بوده  استان  روی  پیش 
کار  دستور  در  تبدیلی  صنایع  راهبردی  طرح 
تایید  به  بستگی  ها  آن  اجرای  که  گرفته  قرار 
بانک کشاورزی دارد.  از سوی  ارائه تسهیالت  و 
علی اصغر داورپناه اظهار داشت: با توجه به تاکید 
آمایش  طرح  کشاورزی  جهاد  سازمان  ریاست 

صنایع تبدیلی در استان تهیه شده و ...

 دو فعال سیاسی و رسانه ای شرکت کننده در 
نشست »راه گفتگو« با تاکید بر اینکه شکاف 
دیگر  در  و  نیست  ایران  مختص  نسلی  بین 
تاثیر  اکنون  گفتند:  دارد،  وجود  نیز  کشورها 
کاهش  جوانان  روی  سیاست  و  خانواده  نهاد 
بر  بیشتری  اثرگذاری  مجازی  فضای  و  یافته 
افکار این قشر دارد. »نشست راه گفت و گو« 
نقش  »واکاوی  موضوع  با  یکشنبه  روز  صبح 
تنش های  در  دهه هشتادی ها  خاستگاه  و 
و  پژوهشگر  عبدی،  عباس  حضور  با  اخیر« 
و  پژوهشگر  ایمانی،  ناصر  و  رسانه ای  فعال 
فعال رسانه ای برگزار شد. عبدی که به عنوان 
نشست  این  در  رسانه ای  فعال  و  پژوهشگر 
اینکه وضعیتی که در  بیان  با  حضور داشت، 
فقط  دارد،  وجود  نسل ها  مورد  در  و  کشور 
دیگر  کشورهای  در  و  نیست  ایران  مختص 
هم میان نسل های جدید و نسل های گذشته 
شکاف هایی وجود دارد. این فعال رسانه ای با 
بیان اینکه هرچه بشر رو به جلو آمده است، 
اظهار  است،  شده  طوالنی  اجتماعی  فرآیند 
داشت:  فرآیند اجتماعی شدن در ایران از سه 
دهه گذشته دچار اشکال شده است؛ خانواده، 
نهادهایی  اقتصاد  و  رسانه  سیاست،  دین، 
اما  می کنند،  اجتماعی  را  کودک  که  هستند 
شده اند.  متحول  زمان  طول  در  نهادها  این 
وی افزود: در گذشته فرآیند اجتماعی شدن 
اما امروز بر عهده نهاد  بر عهده خانواده بود؛ 
یک  سیاست  نهاد  و  است  پرورش  و  آموزش 
نیز  دین  نهاد  دارد.  عهده  بر  را  دیگر  بخش 
را  شدن  اجتماعی   از  دیگری  بزرگی  بخش 
موضوع  این  طرح  با  عبدی  دارد.  عهده  بر 
دهه  نتوانست  پرورش چطور  و  »آموزش  که 
و  کند  شناسایی  را  جوان ها  و  هشتادی ها 
مجموعه آنها منجر شد به اینکه نسلی شکل 
این  افزود:  نمی شود«  شناخته  که  بگیرد 
بنابراین  می خواهد.  جامعه  که  نیست  چیزی 
این نسل، نسلی است که با ارزش های گذشته 
بیگانه است، به شدت منفرد و از طریق نهاد 
این  است.  نشده  اجتماعی  سیاست  و  دین 

فعال رسانه ای درباره راهکارهای....

به  از  بویراحمد  و  کهگیلویه  استان  انتظامی  فرمانده 
صدا درآمدن زنگ خطر وقوع تصادفات در این استان 
در  که  متولی  دستگاه های  همه  باید  گفت:  و  خبرداد 
توجه  بیشتر  حساسیت  با  دارند  نقشی  ترافیک  زمینه 
کنند. سردار کیقباد مصطفایی با اشاره به اینکه امنیت 
برخوردار  ویژه ای  اهمیت  از  ترافیک  لحاظ  به  جاده ها 
است، گفت: در هفت ماهه سال جاری ۱۵ هزار و 4۸۵ 
مدت  به  نسبت  که  داده  رخ  استان  در  تصادف  فقره 
به مدت  افزایش 2۶ درصدی نسبت  قبل  مشابه سال 
مشابه سال گذشته داشته است.وی با اشاره به کاهش 

یک درصدی متوفیان حوادث رانندگی ...

فرمانده انتظامی استان هشدار داد:

2

2

2 4

دی پی درگذشت آیت اهلل حسینی
 امام جمعه سابق یاسوج:

امروز در استان عزای عمومی 
اعالم شد 

رئیس پلیس فتا در استان :

کالهبرداران اینترنتی
 کهگیلویه و بویراحمد

 در دام پلیس گرفتار شدند

شکاف بین نسلی 
مختص ایران نیست 

2

2

پس از 16 سال ؛

هتل ورزش یاسوج 
همچنان در کما

3

شناسه آگهی ؛  1406294  امور حقوقي و قراردادهاي شرکت بهره برداري نفت و گاز گچساران

فراخوان ارزیابي کیفي 
جهت برگزاري مناقصه عمومي یک مرحله اي 

شماره ۰1/ ۰۴1/ ۴۴5           

 شرکت بهره برداري نفت و گاز گچساران در نظر دارد
 فراخوان ارزیابی کیفی جهت برگزاری مناقصه عمومی مربوط به: تعمیرات اساسي 15 باب منازل سازماني 

كارگريMK 1 )مناقصه عمومي شماره : 01/ 041/ 445( را از طریق سامانه تدارکات الکترونیکی دولت برگزار 
نماید. کلیه مراحل برگزاری فراخوان ارزیابی از دریافت و تحویل اسناد استعالم ارزیابی کیفی تا ارسال دعوتنامه 

جهت سایر مراحل مناقصه، از طریق درگاه سامانه تدارکات الکترونیکی دولت )ستاد( به آدرس
 www.setadiran.ir انجام خواهد شد. الزم است مناقصه گران در صورت عدم عضویت قبلی، مراحل ثبت نام 

در سایت مذکور و دریافت گواهی امضای الکترونیکی را جهت شرکت در مناقصه محقق سازند. تاریخ انتشار 
فراخوان در سامانه تاریخ 15/ 08/ 1401 مي باشد. اطالعات و اسناد مناقصه عمومی پس از برگزاری فرآیند 

ارزیابی کیفی و ارسال دعوتنامه از طریق سامانه ستاد به مناقصه گران ارسال خواهد شد.

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

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

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

    20/ 08/ 1401مهلت دریافت اسناد استعالم ارزیابي كیفي

      07/ 09/ 1401مهلت ارسال پاسخ استعالم ارزیابي كیفي

عمومي  -   یك مرحله اينوع مناقصه

متوسطمیزان اهمیت مناقصه

نداردمناقصه حد پذیرش باال

نداردمناقصه حد پذیرش پایین

10درصدضریب تاثیر

 60حداقل امتیاز ارزیابي كیفي جهت شركت در مناقصه

028/ 417/ 811/ 35 ریال برآورد كارفرما

000/ 580/ 790/ 1 ریال بصورت ضمانتنامه بانكينوع و مبلغ تضمین شركت در فرآیند ارجاع كار پیمانكاري

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

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

 كد پستي : 7581873849 
تلفن :07431924720

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

88969737 و 85193768

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

 ) سهامی خاص(

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

 ) سهامی خاص(
   نوبت   دوم

مجلس  معادن  و  صنایع  کمیسیون  عضو 
گفت: یکی از عواملی که موجب افت کیفیت 
انحصاری  و  بسته  اقتصاد  می شود  تولیدات 
است، زیرا زمانی که یک تولیدکننده یا ارائه 
دهنده خدمت خود را در بازار تنها ببیند هیچ 

نیازی برای ارتقای کیفیت نمی بیند.
»معصومه پاشایی بهرام« افزود: یکی از عواملی 
که می تواند به بهبود کیفیت کاالهای تولیدی 
استاندارد  بندی  درجه  کند  کمک  داخلی 

کیفی کاالهاست.
این عضو شورای عالی استاندارد اظهار داشت: 
سازمان  رییس  با حضور  که  اخیر  جلسه  در 
این مقام مسوول  برگزار شد،  ملی استاندارد 
که  ببرد  سمتی  به  را  کشور  که  داد  قول 
سطح  و  شده  بندی  درجه  کاالها  استاندارد 
کیفی کاالهای تولیدی به طور دقیق مشخص 

شود.
کارهایی  قبال  در  ما  اینکه  تصریح کرد:  وی 
تولید می کنیم  که میکنیم و محصوالتی که 
احساس مسوولیت کنیم و بهترین خروجی را 

ارائه دهیم، یک مقوله فرهنگی است
تالش  یعنی  اساساً  کیفیت  گفت:  پاشایی 
کنیم تا بتوانیم خروجی بهتری داشته باشیم. 
این فرهنگی است که باید در فضای تولید و 
محیط کسب و کار ما حاکم شود. همچنین 
باید در خدمات پس از فروش کاالها شاخص 

کیفیت ارائه خدمات را رعایت کنیم.
مجلس  معادن  و  صنایع  کمیسیون  عضو 
ادامه داد: وقتی کیفیت در تولید کاالها و ارائه 

خدمات رعایت شود، کیفیت زندگی در کشور 
نیز بهبود پیدا می کند.

جلسه  آخرین  در  خاطرنشان کرد:  پاشایی 
رئیس  حضور  با  استاندارد  عالی  شورای 
به  شدن  نزدیک  لزوم  بر  استاندارد،  سازمان 

استانداردهای جهانی تاکید شد.
وی اضافه کرد: در همین جلسه رئیس جمهور 
تا  کنیم  تالش  آنقدر  باید  که  کرد  تاکید 
بتوانیم از استانداردهای دنیا هم جلوتر برویم 
شاخص های  بتوانیم  خودمان  که  جایی  تا 

استاندارد را در سطح جهانی تعیین کنیم.
وی افزود: این کار شدنی است اما الزمه آن 
تمرکز بر این مساله است که چه می شود که 

کیفیت کاالهای داخلی پایین می آید؟
عضو شورای عالی استاندارد تاکید کرد: یکی 
می شود  کیفیت  افت  موجب  که  عواملی  از 
برای  وقتی  است؛  انحصاری  و  بسته  اقتصاد 
خدمت  دهنده  ارائه  یک  یا  تولیدکننده  یک 
انحصار ایجاد و بی رقیب رها می کنیم همین 

باعث می شود که کیفیت پایین بیاید.

وی اظهار داشت: نمونه کامل این موضوع را 
بسیاری  یا  خودروسازی  صنعت  در  می توان 
رقیب  بدون  سال ها  که  دیگری  محصوالت 
کاالهای تولیدی خود را روانه بازار می کردند، 

قابل مشاهده است.
لوازم  صنعت  اما  مقابل  در  ادامه داد:  پاشایی 
خانگی از آنجایی که سال ها با برندهای معتبر 
جهان رقابت کرد توانست کاالهای باکیفیتی 
تولید کند. این شرایط اما هیچگاه در صنعت 
خودروسازی حاکم نشد، زیرا هیچ وقت اجازه 
ندادیم خودروسازان خارجی محصوالت خود 

را در بازار ایران عرضه کنند.
که  زمانی  کرد:  تاکید  مجلس  نماینده  این 
یک تولیدکننده یا ارائه دهنده خدمت خودرو 
ارتقای  بازار تنها ببیند، هیچ نیازی برای  در 

کیفیت نمی بیند.
وی گفت: یکی از عوامل نارضایتی در جامعه 
ما در  تولیدی است،  مساله کیفیت کاالهای 
ما  مردم  و  می کنیم  زندگی  جهانی  دهکده 
و  می کنند  مقایسه  کشورها  دیگر  با  را  خود 

مقایسه برخی تولیدات بی کیفیت داخلی با 
نارضایتی  باعث  خارجی  باکیفیت  نمونه های 

مردم می شود.
در  مجلس  معادن  و  صنایع  کمیسیون  عضو 
تشریح نقش مردم در ارتقای کیفیت تولیدات 
داخلی گفت: مردم می توانند نقش مهمی در 
ارتقای کیفیت محصوالت تولیدی داخلی ایفا 
کنند. اگر مردم در انتخاب کاالها کیفیت را 
مالک قرار دهند و همچنین برندهای تولید 
کنند،  تحریم  را  کیفیت  بی  کاالهای  کننده 
تولیدکنندگان داخلی خود را مقید به ارتقای 

کیفیت محصوالت خواهند کرد.
وی افزود: کیفیت اساساً یک مقوله فرهنگی 
یک  در  فرهنگ  که  میزانی  هر  به  و  است 
آن  در  تولیدی  کاالی  برود  باال  ای  جامعه 

جامعه نیز باکیفیت تر خواهد بود.
پاشایی توضیح داد: در این صورت تولیدکننده 
خود را مقید به تولید کاالی با کیفیت تر و 
محترم شمردن مصرف کننده می داند، ایرانی 
کنندگان  مصرف  اینکه  و  می شود  دیده  هم 
باکیفیت  کاالهای  مصرف  به  الیق  را  خود 
که  می شود  باعث  عامل  همین  و  می دانند 
افزایش  به  مجبور  کاالها  کنندگان  عرضه 
کیفیت تولیدات خود کنند. پاشایی در پایان 
الزامات  از  یکی  راستا،  این  در  کرد:  تصریح 
موفقیت در ارتقای کیفیت کاالها اقتصاد باز و 
جلوگیری از انحصار در تولید است، به طوری 
نباید مردم مجبور به مصرف یک کاالی  که 

انحصاری داخلی شوند.

کرد  مامور  را  ارتباطات  وزیر  جمهور  رئیس 
اقتصاد  بستر  در  کارها  و  کسب  وضعیت 
دیجیتال را به دقت رصد و مشکالت و مانع 
احتمالی پیش روی کسب و کارها با سرعت و 

جدیت پیگیری و رفع کند.
 سید ابراهیم رئیسی بعد از ظهر روز یکشنبه 
در جلسه هیئت دولت با اشاره به گزارش ارائه 
تجارت  و  معدن  صنعت،  وزیر  سوی  از  شده 
بخش های  در  تولید  افزایش  آمارهای  درباره 
مختلف، این افزایش را حاصل بهبود عملکرد 
و  دانست  اقتصادی  متعدد  عرصه های  در 
گفت: رسانه ها با انعکاس و تبیین درست این 
اعتماد عمومی  و  امید  ها می توانند  موفقیت 
جامعه را ارتقا دهند. در گزارش وزیر صنعت، 
بود  آمده  دولت  هیات  به  تجارت  و  معدن 
میزان تولید در شرکت های صنعتی و معدنی 
شامل  را  تولید کشور  درصد  که ۵۰  بورسی 
مدت  به  نسبت  امسال  مهرماه  در  می شود، 
مشابه سال ۱4۰۰ هفت و هفت دهم درصد 

رشد ثبت شده است.

رئیس جمهور همچنین با اشاره ایجاد هیئت 
در  مازاد دستگاه ها  و  راکد  اموال  مولدسازی 
خاطرنشان  دارایی  و  اقتصادی  امور  وزارت 
کرد: مولدسازی اموال مازاد و راکد دستگاه ها 

مالی،  تامین  محدودیت های  رفع  با  می تواند 
آورد  بوجود  اقتصاد کشور  در  تحرکی جدی 
و دولت با تشکیل این هیئت و نظارت دقیق 
بر عملکرد آن تالش خواهد کرد مولدسازی 

اموال و دارایی ها مازاد دستگاه ها تسریع شود.
وزیر  سخنانش،  از  دیگری  بخش  در  رئیسی 
ارتباطات را مامور کرد وضعیت کسب و کارها 
در بستر اقتصاد دیجیتال را به دقت رصد و 
مشکالت و مانع احتمالی پیش روی کسب و 
کارها با سرعت و جدیت پیگیری و رفع کند.

وی در بخش دیگری از سخنانش با اشاره به 
از فرصت  استفاده  بر اهمیت  نامگذاری سال 
باقیمانده از سال ۱4۰۱ برای ارتقای کیفی و 
کمی فعالیت های دانش بنیان در کشور تاکید 
و تصریح کرد: اگر چه افزایش تعداد و تنوع 
است،  مهم  کشور  در  دانش بنیان  واحدهای 
عملکرد  کیفی  ارتقای  داد  اجازه  نباید  اما 
مجموعه های دانش بنیان قربانی افزایش کمی 

این واحدها شود.
فصل  فرارسیدن  به  توجه  با  جمهور  رئیس 
سرما در کشور و افزایش مصرف انرژی، وزارت 
نفت را مکلف کرد برای بهینه شدن مصرف 

انرژی راهکارهای مناسب را اتخاذ کند.

عضو کمیسیون صنایع و معادن مجلس عنوان کرد؛

اقتصاد بسته و انحصار، عامل افت 
کیفیت تولیدات داخلی است

در جلسه هیات دولت صورت گرفت؛

ماموریت رئیس جمهور به وزیر ارتباطات

امام علی علیه السالم

صیاُم الَقلِب عِن الِفكِر في اآلثاِم،

عاِم .  أفَضُل ِمن صیاِم البَطِن عِن الطَّ

نگهداری دل از اندیشیدن به گناهان، برتر از نگهداری شكم از غذاست.
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مطالعات نشان می دهد؛
وجود سرب در آب آشامیدنی

 به مغز آسیب می رساند
مشخص شده است که سرب به مغز کودکان 
خردسال آسیب می رساند و یک مطالعه جدید 
است  ممکن  آن  اثرات  که  دهد  می  نشان 

همچنان در سنین باال مشهود باشد.
 ۱۱۰۰ تقریباً  میان  در  که  دریافتند  محققان 
با  افرادی که در شهرهایی  آمریکایی،  سالمند 
شده اند،  بزرگ  سرب  به  آلوده  آشامیدنی  آب 
عموماً در آزمون های مهارت های حافظه و تفکر 

نمره بدتری کسب کردند.
که  می دهد  نشان  یافته ها  محققان،  گفته  به 
افراد مسنی که دهه ها پیش در معرض سرب 
خطر  معرض  در  است  ممکن  گرفته اند،  قرار 

نسبتاً باالتر زوال عقل باشند.
صورت  در  که  است  طبیعی  فلز  یک  سرب 
برای  جدی  عوارض  می تواند  خون  در  تجمع 
سال   ۶ از  کمتر  کودکان  کند.  ایجاد  سالمتی 
در این مورد آسیب پذیرتر هستند، زیرا سرب 
می تواند به مغز در حال رشد آنها آسیب برساند 

و باعث مشکالت یادگیری یا رفتاری شود.
از  تیم تحقیق  وارن«، سرپرست  رابرت  »جان 
اطالعات  »هنوز  می گوید:  مینه سوتا،  دانشگاه 
کمی در مورد اینکه آیا قرار گرفتن در معرض 
سرب در اوایل زندگی عواقبی برای پیری مغز 

دارد یا خیر، وجود دارد.«
یافته های جدید، تنها ارتباط بین قرار گرفتن 
بروز  و  کودکی  دوران  در  سرب  معرض  در 
مشکالت شناختی در مراحل بعدی زندگی را 

نشان می دهد.
قرار  مختلفی  شیوه های  »به  می گوید:  وارن 
کودکی  دوران  در  سرب  معرض  در  گرفتن 
به  باشد.  داشته  بلندمدت  اثرات  می تواند 
خون  سرب  سطح  که  کودکانی  مثال،  عنوان 
و  یادگیری  مشکالت  معموالً  دارند  باالیی 
همساالن  از  کمتر  و  دارند  بیشتری  رفتاری 
می شوند  فارغ التحصیل  دبیرستان  از  خود 
سطح  می دهند.  ادامه  عالی  تحصیالت  به  یا 
پایین تر و همچنین تحریک ذهنی  تحصیالت 
کمتر در طول زندگی با زوال سریع تر ذهنی در 

دوران پیری مرتبط است.«
هنگامی  اضافی  سرب  که  کرد  خاطرنشان  او 
ذخیره  استخوان ها  در  می شود  بدن  وارد  که 
می شود، و در آنجا خاموش باقی می ماند. اما از 
دست دادن استخوان یا شکستگی های مرتبط 
با افزایش سن، می تواند بخشی از آن سرب را 
ده ها سال بعد وارد جریان خون کند. محققان 
افراد مسن تری  متوسط،  به طور  که  دریافتند 
که با آب آلوده به سرب بزرگ شده اند، هنگام 
 ۶۵ سن  حدود  در  )معموالً  مطالعه  به  ورود 
سالگی( در تست های شناختی نمره پایین تری 
می دهد  نشان  جدید  یافته های  کردند.  کسب 
»کودکانی که در معرض سرب قرار می گیرند 
ممکن است نسبت به همساالن خود در معرض 
خطر بیشتر زوال عقل باشند، اما لزوماً به این 
معنی نیست که مغز آنها سریع تر پیر می شود«.

مدیر خدمات بیمارستانی دانشگاه علوم 
پزشكی شهید بهشتی مطرح كرد؛

چگونه می توان بیماری خاموش را 
مهار کرد

مدیر خدمات بیمارستانی دانشگاه علوم پزشکی 
شهید بهشتی گفت: آموزش مداوم به مبتالیان 
این  مهار  و  کنترل  در  نکته  ترین  مهم  دیابت 
روز  مالمیر،  خدیجه  است.  خاموش  بیماری 
آگاهی  کمپین  بزرگ ترین  را  دیابت  جهانی 
از هر  افزود: در حال حاضر  بخشی برشمرد و 
۱۰ بزرگسال در سراسر جهان، یک نفر با دیابت 
زندگی می کند یعنی شمار مبتالیان دیابت در 
جهان به حدود ۵3۷ میلیون نفر می رسد. وی 
بهداشتی  مراقبت های  متخصصان  کرد:  تاکید 
بر  مضاعف  فشار  از  پیشگیری  برای  درمانی  و 
تالش  باید  درمانی  و  بهداشتی  سیستم های 
کنند بیماری زود تشخیص داده شود و بهترین 
مالمیر،  گفته  به  شود.  ارائه  ممکن  مراقبت 
مهم ترین  دیابت  مبتالیان  به  مداوم  آموزش 
خاموش  بیماری  این  مهار  و  کنترل  در  نکته 
با  خود  وضعیت  درک  ضمن  بیماران  تا  است 
خودمراقبتی روزانه در راستای حفظ سالمتی 
دیابت  از  ناشی  عوارض  بروز  از  جلوگیری  و 
خدمات  ارائه  به  وی  بردارند.  مؤثری  گام های 
درمانی به بیش از 33۵۰۰ بیمار دیابتی ثبت 
نادر  بیماری های  مدیریت  سامانه  در  نام شده 
علوم  دانشگاه  محدوده  در  درمانی  خدمات 
افزود:  و  کرد  اشاره  بهشتی  شهید  پزشکی 
 RDA بیماران دیابتی ثبت نام شده در سامانه
در ۸ بیمارستان قطب دیابت و ۱۹ مرکز ثبت 
فعال دیابت برای پایش بیماران دیابتی تحت 
بهشتی  شهید  پزشکی  علوم  دانشگاه  پوشش 

خدمات دریافت می کنند.

كنعانی: 

مواضع اخیر صدراعظم آلمان 
تحریک آمیز و مداخله جویانه است

اخیر  موضع  امور خارجه  وزارت  کنعانی سخنگوی  ناصر 
را  ایران  اسالمی  جمهوری  قبال  در  آلمان  صدراعظم 
دانست.   غیردیپلماتیک  و  آمیز  تحریک  جویانه،  مداخله 
اخیر  مواضع  به  واکنش  در  یکشنبه  روز  کنعانی  ناصر 
متاسفانه  داشت:  اظهار  ایران  درباره  آلمان  صدراعظم 
تاریک  کارنامه  فراموشی  با  بشر  حقوق  مدعیان  برخی 
جریان  در  ایران  مقاوم  و  شریف  مردم  قبال  در  خود 
حمایت کور و غیرانسانی از رژیم صدام، همراهی با تحریم 
های ظالمانه متعاقب خروج آمریکا از برجام و نیز سکوت 
در برابر اقدامات تروریستی داعش که آخرین آن حمله 
را  بشر  حقوق  بود،  شاهچراغ  مطهر  حرم  به  تروریستی 
دستمایه بازیهای سیاسی کرده اند.  کنعانی افزود: اراده 
بشر  حقوق  بنیادین  مبانی  در  ایران  اسالمی  جمهوری 
مظلوم  از  دفاع  و  زور  با  مقابله  انسانی،  کرامت  از جمله 
این در  و  بوده  بر اصل مسئولیت پذیری  همواره مبتنی 
حالیست که آلمان با فرار از مسئولیت بین المللی خود در 
احترام به حق حاکمیت کشورها، ضمن پناه دادن به گروه 
اسالمی  معاند جمهوری  تجزیه طلب  و  تروریستی  های 
برابر  در  دوگانه  و  گزینشی  رویکرد  اتخاذ  نیز  و  ایران 
نقاط  اقصی  در  صهیونیستی  کش  کودک  رژیم  جنایت 
جهان ازجمله فلسطین، خود را بعنوان مدافع حقوق بشر 
تاکید  با  دیپلماسی  دستگاه  سخنگوی  کند!  می  معرفی 
پیامدهای  تاریخی،  های  پیوند  تخریب  اینکه  بر  مجدد 
بشری  حقوق  مطالبات  کرد،  تصریح  دارد،  مدت  بلند 
جمهوری اسالمی ایران از مقامات آلمان فهرست بلندی 
به  نسبت  مسئوالنه  باید  که  است  آلمان  این  لذا  است. 
گذشته شفاف سازی کند.  کنعانی در پایان یک بار دیگر 
مقامات آلمان را به بازگرداندن عقالنیت به فضای روابط 
و جلوگیری از آشفتگی بیشتر مناسبات توصیه کرد و در 
عین حال خاطرنشان ساخت احترام و منافع متقابل، تنها 

راه در مسیر همکاری پایدار است.
یک  در  روز شنبه  آلمان  اعظم  »اوالف شولتس« صدر   
جدید  دور  از  آینده  هفته  که  کرد  اعالم  توئیتری  پیام 

تحریم های اتحادیه اروپا علیه ایران حمایت خواهد کرد.

دیدار رییس جمهور فرانسه با ضد انقالب، 
دخالت قطعی در امور ایران است

شورای  مجلس  شوراهای  و  امورداخلی  کمیسیون  رییس 
اسالمی در واکنش به دیدار رییس جمهور فرانسه با یکی از 
چهره های معاند ضدایرانی و همراهان وی در حاشیه مجمع 
صلح پاریس، گفت: این اقدام دخالت قطعی در امور ایران 
است. در ادامه جلسه علنی روز یکشنبه- 22 آبان- مجلس 
دیدار  به  واکنش  در  جوکار  محمدصالح  اسالمی  شورای 
رئیس جمهور فرانسه با یکی از چهره های معاند ضد ایرانی 
این  پاریس، گفت:  و همراهان وی در حاشیه مجمع صلح 
اقدام رئیس جمهور فرانسه را محکوم می کنم چرا که دخالت 

قطعی در امور ایران است.
کرد:  بیان  اسالمی  شورای  مجلس  در  یزد  مردم  نماینده 
را  افراد  این  و  نشست  عجوزه ای  با  فرانسه  جمهور  رئیس 
جریان انقالبی خواند. این در حالی است که آن ها می دانند 
اقدامی که نزدیک به دو ماه است که در کشور انجام دادند، 

بسیار سنگین بود اما با شکست مواجه شد.
مجلس  در  شوراها  و  کشور  داخلی  امور  کمیسیون  رئیس 
تاریخ  احمق های  افراد  این  کرد:  تاکید  اسالمی  شورای 
رئیس  امثال  نمی گیرند.  عبرت  درس  تاریخ  از  که  هستند 
جمهور آمریکا زیر ِگل رفته و می روند، اما جمهوری اسالمی 
مقتدر می ماند. وی ادامه داد: اقدامات رئیس جمهور فرانسه 
مبتنی بر نشست با فردی الابالی و عفریته که دائم به ملت 
این  ذهنی  عقب ماندگی  از  نشان  را  می کند  توهین  ایران 
جنایتکار  دولت  سوابق  ایران  ملت  می داند؛  جمهور  رئیس 
فرانسه را در ۸ سال دفاع مقدس از یاد نمی برد که چگونه 
با مسلح کردن صدام، کودکان و زنان بی دفاع این ملت را 
قتل عام کرد؛ همان گونه که روسای جمهور آمریکا آرزوی 
براندازی نظام جمهوری اسالمی را به گور بردند، این آرزو 
همراه با رئیس جمهور فرانسه به گور خواهد رفت. نماینده 
مردم یزد در مجلس شورای اسالمی ادامه داد: گرانی و تورم 
خالی  مردم  سفره های  و  می آورد  فشار  مردم  به  همچنان 
است؛ مجلس و دولت موظفند که با همراهی یکدیگر این 
مشکل را حل کنند، این زخم را از بین ببریم تا موجب سوء 

استفاده دشمن نشود.

سالمت

جامعه

کاریکاتور

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

رئیس مجلس شورای اسالمی تاکید کرد:

مجلس دوست دلسوز دولت است 

اینکه مجلس دوست  بیان  با  رئیس مجلس، 
دلسوز دولت است، گفت: عده ای از پیگیری 
اختالف  بازنمایی  دنبال  به  مجلس  نظارتی 

بین قوا هستند.
روز  نشست  در  قالیباف،  محمدباقر  دکتر   
شورای  مجلس  ماه(  آبان   22 )یکشنبه 
گفت:  دستور  از  پیش  نطق  در  اسالمی 
دستیابی فرزندان ایران به توان بومی ساخت 

دشمنان  فراصوت،  بالستیک  موشک های 
آن  و دوستداران  امید  نا  را  و خاک  این آب 
سابقه،  بی  پذیری  مانور  کرد.  خوشحال  را 
از  عبور  توان  و  سرعت  رکورد  شکستن 
هدف  قابلیت  و  موشکی  پدافند  سامانه های 
برجسته  ویژگی های  از  آنها  دادن  قرار 
کشورمان  جوان  دانشمندان  جدید  دستاورد 
در  زیادی  های  مقدم  تهرانی  امروز  است. 

عملشان  و  ذکر  و  فکر  تمام  سپاه  هوافضای 
ایجاد ایران قوی است.  به تمامی آنها جهت 

دستیابی به این افتخار خداقوت می گویم.
وی افزود: تاکید مجلس همانطور که تاکنون 
نیز در رای اعتماد وزرا و همکاری برای حل 
و  همکاری  است،  شده  مشخص  مشکالت 
همدلی با دولت است که بار اصلی حل مسائل 
اختالف  وجود  با  مجلس  و  دارد  دوش  بر  را 

را  خود  توان  کارشناسی،  نظرات  و  سالیق 
به کار بسته است تا دولت و ریاست محترم 

جمهور را در ایفای وظایف خود یاری دهد.
دلسوز  کرد: مجلس، دوست  تصریح  قالیباف 
مدیران  از  حمایت  و  اعتماد  و  است  دولت 
اجرایی و رفع درخواست ها و نیازهای قانونی 
را وظیفه خود می داند و در کنار آن،  دولت 
مردم،  از  نمایندگی  به  می داند  ملزم  را  خود 
راه کارآمدی حداکثری  بر سر  را که  موانعی 
توان  از  استفاده  با  آید  می  وجود  به  دولت 
باور  و  سازد  طرف  بر  خود،  نظارتی  قانونی 
مجلس،  دقیق  نظارت  که  ماست  قطعی 
است  دولت  با  همکاری  و  کمک  راه  بهترین 
دقیق  نظارت  بدون  نهادی  هیچ  که  چرا 
نهادهایی که مستقیما به آن وابسته نیستند، 

نمی تواند توان اجرایی خود را بهبود بخشد.
داد:  ادامه  اسالمی  شورای  مجلس  رئیس 
کسانی که از پیگیری نظارتی مجلس بدنبال 
بازنمایی اختالف بین قوا هستند باید بدانند 
را  دولت  از  دلسوزانه  حمایت  مجلس  که 
می داند.  خود  وظیفه  دلسوز،  دوست  بعنوان 
در  و  شفاف  فضای  در  دولت  پاسخگویی 
عملکرد،  گزارش  برای  فرصتی  ملت  پیشگاه 
ارائه راه حل ها، جبران کاستی ها و سرعت 
و  مجلس  است.  دولت  اقدامات  به  بخشی 
دولت در کنار هم پیگیر حل مسائل کالن و 
بکارگیری تمامی ظرفیت ها برای گره گشایی 
از مشکالت مردم هستند و ان شاء اهلل زمینه 

ساز بهبود در زندگی مردم خواهد شد.

 دو فعال سیاسی و رسانه ای شرکت کننده در 
نشست »راه گفتگو« با تاکید بر اینکه شکاف 
دیگر  در  و  نیست  ایران  مختص  نسلی  بین 
تاثیر  اکنون  نیز وجود دارد، گفتند:  کشورها 
کاهش  روی جوانان  و سیاست  خانواده  نهاد 
بر  بیشتری  اثرگذاری  و فضای مجازی  یافته 

افکار این قشر دارد.
یکشنبه  روز  صبح  گو«  گفت و  راه  »نشست 
خاستگاه  و  نقش  »واکاوی  موضوع  با 
دهه هشتادی ها در تنش های اخیر« با حضور 
و  رسانه ای  فعال  و  پژوهشگر  عبدی،  عباس 
ناصر ایمانی، پژوهشگر و فعال رسانه ای برگزار 

شد.
عبدی که به عنوان پژوهشگر و فعال رسانه ای 
اینکه  بیان  با  داشت،  نشست حضور  این  در 
نسل ها  مورد  در  و  کشور  در  که  وضعیتی 
در  و  نیست  ایران  مختص  فقط  دارد،  وجود 
کشورهای دیگر هم میان نسل های جدید و 

نسل های گذشته شکاف هایی وجود دارد.
این فعال رسانه ای با بیان اینکه هرچه بشر رو 
به جلو آمده است، فرآیند اجتماعی طوالنی 
اجتماعی  فرآیند  داشت:   اظهار  است،  شده 
دچار  گذشته  دهه  سه  از  ایران  در  شدن 
سیاست،  دین،  خانواده،  است؛  شده  اشکال 
رسانه و اقتصاد نهادهایی هستند که کودک 
را اجتماعی می کنند، اما این نهادها در طول 

زمان متحول شده اند.
وی افزود: در گذشته فرآیند اجتماعی شدن 
بر عهده خانواده بود؛ اما امروز بر عهده نهاد 
نهاد سیاست یک  و  است  پرورش  و  آموزش 
نیز  دین  نهاد  دارد.  عهده  بر  را  دیگر  بخش 
بخش بزرگی دیگری از اجتماعی  شدن را بر 

عهده دارد.
و  »آموزش  که  موضوع  این  طرح  با  عبدی 
هشتادی ها  دهه  نتوانست  چطور  پرورش 
آنها  مجموعه  و  کند  شناسایی  را  جوان ها  و 
که  بگیرد  شکل  نسلی  اینکه  به  شد  منجر 
نیست  این چیزی  افزود:  نمی شود«  شناخته 
نسل،  این  بنابراین  می خواهد.  جامعه  که 
بیگانه  گذشته  ارزش های  با  که  است  نسلی 
است، به شدت منفرد و از طریق نهاد دین و 

سیاست اجتماعی نشده است.
برون  راهکارهای  درباره  ای  رسانه  فعال  این 
رفت از شرایط کنونی گفت: فرض کنیم همه 
مشکالت کشور تقصیر ما اصالح طلبان است. 
اگر همین امروز بگوییم دروغ و ریا بد است و 
آن را اصالح کنیم یک گام رو به جلو است ؛ با 
پیشنهاد آقای ایمانی موافقم که باید ببینیم 

واقعیت چیست.
حق  مردم  اساسی،  قانون  طبق  افزود:  وی 
در  مجوز  یک  اگر  دارند.  آزادانه  اعتراض 
چشم  روی  باشد،  شده  صادر  کشور  وزارت 
مردم  مسئله  دارم  قبول  هم  من  می گذاریم. 
ایران،  مسئله  اما  است  اقتصادی  موضوعات 

سیاسی است.
اینکه  بیان  با  اصالح طلب  سیاسی  فعال  این 
سخن  آنها  با  امروز،  جوانان  منطق  با  باید 
مطالبات  و  ابهامات  اگر  داشت:  اظهار  گفت، 
به  آنها  اعتراض  نشود،  داده  پاسخ  نسل  این 

آتش زیر خاکستر تبدیل می شود.
خواست  به  گذاشتن  احترام  خواستار  عبدی 
جایی  هم  من  شاید  گفت:  و  شد  مردم 
را  آن  باید  اما  نپسندم  را  عمومی  خواست 

دارد که  راه  نظر مردم هم  پرسیدن  بپذیرم؛ 
نظر سنجی، همه پرسی و رفراندم است که 
البته بنا به شرایطی رفراندوم را قبول ندارم؛ 

اما باید نظر مردم را بپرسید.

برای دهه هشتادی ها 
حكم كلی صادر نكنیم

در  ای حاضر  رسانه  فعال  دیگر  ایمانی  ناصر 
این نشست نیز با اشاره به بروز تفاوت نسلی 
در ایران گفت: این موضوع مختص به ایران 
متولد  موجودی  ایران  در  نکنیم  فکر  نیست. 
موجود  این  نیست.  دنیا  جای  هیچ  که  شده 

همه جای دنیا وجود دارد.
این فعال رسانه ای گفت: از سویی این موضوع 
کلیت ندارد و صفر و صدی نیست. این حکم 
هشتادی ها  دهه  همه  که  نکنیم  صادر  را 
در  معترضان  که  داشتند  را  رفتاری  همان 
دوماه گذشته در خیابان ها داشتند. معترضان 
شاید  باشند،  اقلیت  در  شاید  هشتادی  دهه 
دهه  نیستند.  همه  ولی  باشند،  اکثریت  هم 
این  از  متفاوت  که  داریم  هم  هشتادی 

معترضان فکر کرده و زندگی می کند.
وی گفت: در گذشته فرهنگ پذیری نسل ها از 
طریق خانواده و پس از آن هم در حد محالت 
اخیر  سال   3۰ یا   2۰ در  اما  بود.  مساجد  و 
فضای  که  آمد  وجود  به  نسلی  شکاف  یک 
مجازی در آن بسیار موثر بوده است. در واقع 
محل اصلی انتقال اطالعات به نسل ها که در 

گذشته خانواده بود، بهم ریخت.
نهاد  تاثیر  کرد:  تاکید  رسانه ای  فعال  این 
شده  کمتر  جوانان  روی  سیاست  و  خانواده 
و  است  شده  بیشتر  مجازی  فضای  تاثیر  و 
می کند  جوانان  ذهن  وارد  زیادی  فایل های 
که امکان پردازش آن وجود ندارد و بنابراین 

شناخت کمتری منتقل می شود.
ایمانی ادامه داد: قباًل شناخت از نهاد خانواده 
ایجاد می شد، اما االن شناخت ضعیف شده و 
احساسات غلبه پیدا می کند. در خانواده هم 
اختالف نظر بسیار زیاد داریم چون احساسات 
هر  ایجاد  با  و  است  گرفته  را  شناخت  جای 
سیاست،  و  جامعه  خانواده،  در  ناهنجاری 

احساسات خود را بروز می دهد.
دهه  نقش  اشاره  با  ادامه  در  عبدی 
این  گفت:  اخیر  اعتراضات  در  هشتادی های 

اتفاقات منحصر به این نسل نیست. در دهه 
تغییر  با  و  داد  ایران رخ  در  اتفاقاتی  نیز   ۶۰
منافقین  بنی صدر،  حذف  و  جمهور  رییس 
سال  تیرماه  هفتم  کردند؛  شروع  را  قیامی 
حادثه   در  کشور  بلندپایه  مسئوالن   ۶۰
شهریور  هشتم  در  و  شدند  تروریستی،ترور 
جمهور  رئیس  و  وزیر  نخست  سال  آن  ماه 
ترورهای  که  حالی  در  رسیدند  شهادت  به 
دیگر کشور  از سوی  و  داد  روی  نیز  دیگری 

با مساله جنگ نیز مواجه بود.
وی منافقین را یک سازمان مخوف دانست که 
در تاریخ همانند ندارد و در این باره توضیح 
داد: این ها به خودشان بمب می بستند و مردم 
روزی  اما  می کردند،  منفجر  و  کرده  بغل  را 
ساعته   ۵ را  آنها  مردم  آمدند  خیابان  به  که 
را  آن مردم حواس شان  از  بعد  جمع کردند؛ 
جمع می کردند همسایه شان کیست. در سال 
۶۰ کسی در مخلیه اش نمی گنجید جمهوری 

اسالمی نباشد.
اعتراضات  اصالح طلب  رسانه ای  فعال  این 
امروز را محصول نادیده گرفتن دهه هشتادی 

ها توصیف کرد.

نسل جدید شاید نداند كه به چه 
اعتراض می كند

گفت وگو  در  کرد:  اضافه  رسانه ای  فعال  این 
با نسل جدید متوجه می شویم که آنها گزاره 
حتی  دارند؛  اعتراض  تنها  و  نداشته  خاصی 
شاید ندانند به چه اعتراض می کنند. از سویی 
در کشور ما ناهنجاری هایی وجود دارد و من 
به بعضی کارکردهای کشور مثل  هم نسبت 

آموزش و پرورش اعتراض دارم.
ایمانی با تاکید بر اینکه مشکل اصلی آموزش 
است،  مونولوگ  بر  مبتنی  نظام  پرورش،  و 
تربیتی  نظام  نوع  ما  اصلی  داد: مشکل  ادامه 
است که یک معلم مطالبش را می گوید و می 
رود و دانش آموز حق بحث، نقد و حرف زدن 
بیان  با  سیاسی  مسائل  تحلیلگر  این  ندارد. 
اینکه ما مشکالت اقتصادی، سیاسی، تربیتی 
شده  جمع  مشکالت  این  همه  گفت:  داریم، 
و به اعتراض رسیده است که این اعتراضات 
غیرقابل انتظار نبود. مشخص بود ما اعتراض 
خواهیم داشت. البته این اعتراضات در سایر 
اینکه  دلیل  به  که  دارد  وجود  هم  کشورها 

پوشش داده نمی شود، دیده نمی شود.
از  خارج  رسانه های  نقش  اینکه  بیان  با  وی 
نادیده  جدید  نسل  به  شکل دهی  در  ایران 
از  برخی  که  دارم  قبول  البته  افزود:  نگیرید، 
این تاثیرات به ضعف رسانه ای ما برمی گردد. 
رسانه هایی  مقابل  در  ما  رسانه ای  نظام  همه 
که متعلق به کشور نبودند بسیار ضعیف عمل 

کردند.
این فعال رسانه ای اظهار داشت: این اتفاقاتی 
که رخ داد، قابل پیش بینی بود. به عنوان یک 
نمونه تورم ۸۰ درصدی که وجود داشت، به 
این شکل از دل جامعه بیرون زد. بهتر است 
تحوالت دو ماه اخیر در کشور را آنالیز کنیم 
و ببینیم که این تحوالت از کجا نشأت کرفته 

است.
ایمانی اضافه کرد: سیاسیون باید اجازه بدهند 
روانشناسان  توسط  جدی  پژوهش های  که 
این  ریشه  بببینیم  تا  شود  انجام  اجتماعی 
تفاوت ها در چیست و چه تغییری در بخشی 
شناخت  با  است.  داده  رخ  جامعه  این  از 
مشکالت می توان فاصله نسلی را کاهش داد.

اینکه  بیان  اصولگرابا  سیاسی  فعال  این 
یک  به  مربوط  کشور  در  اقتصادی  مشکالت 
یا دو سال گذشته نیست بلکه حداقل مربوط 
ادبیات  آیا  گفت:  است،  گذشته  سال   2۰ به 
رئیس دولت قبل که علیه معترضان داشتند، 
با  وی  است؟  نبوده  رفتارها  این  پایه گذار 
مسائل سیاسی  مخالف طرح  اینکه  بر  تاکید 
ما  افزود:  است،  اجتماعی  مسایل  تحلیل  در 
نسل  این  شناخت  جهت  از  کشور  این  در 
شناخت  برای  هم  عزمی  و  کردیم  کوتاهی 
داد:  ادامه  ایمانی  بینیم.  نمی  مشکل  این 
نگرانی در تکرار این وضع وجود دارد و تجربه 
اعتراضات  پایان  از  است که پس  داده  نشان 
فرهنگی،  پژوهش های  اجتماع،  شدن  آرام  و 
و سیاسی هم کمرنگ می شود.  روانشناختی 
این فعال سیاسی اصولگرا اظهار داشت: یکی 
از  ناامیدی  جوان  نسل  اعتراضات  دالیل  از 
آینده است که ریشه آن را می توان در مسائل 
مشکالت  که  زمانی  تا  کرد.  پیدا  اقتصادی 
مشکالت  عمده  بخش  نشود،  حل  اقتصادی 
نسل  و  مضطرب  جامعه  نمی شود.  حل  هم 
جوان مضطرب تر است. باید به خواسته های 
مشکالت  اگر  و  شود  توجه  جوان  نسل 
تکرار  اعتراضات  این  نشود،  حل  اقتصادی 
خود  راهکارهای  درباره  ایمانی  شد.  خواهد 
برای خروج از وضعیت موجود اظهار داشت: 
و چه  ما در وضعیت موجود چه خوب  همه 
بد مسئولیت داریم. راهکارهای متعددی برای 
خروج از وضعیت فعلی وجود دارد. آنچه در 
باید سرلوحه اقدامات باشد، این است که به 

راحتی از کنار مسائل گذر نکنیم.
وی با تاکید بر اینکه باید برای برون رفت از 
میان  مدت،  کوتاه  اقدامات  موجود  مشکالت 
باید  گفت:  شود،  انجام  بلندمدت  و  مدت 
شود.  حل  قانونی  اعتراضات  برگزاری  مسأله 
دولت ها خوششان نمی آید معترض را ببینند، 
بنابراین وزارت کشور مجوز اعتراض سیاسی 
رسانه ها  نقش  به  اشاره  با  ایمانی  نمی دهد. 
اضافه کرد: رسانه ها و عمدتاً صداوسیما باید 
کنند. صداسیما  توجه  مردم  خواسته های  به 
که  دارد  برنامه  جامعه  از  بخشی  برای  فقط 

این رویه باید اصالح شود.

شکاف بین نسلی
 مختص ایران نیست


