
هتاکی های اخیر
 به دلیل از دست دادن هویت است

مسئوالن رعایت اخالق ، ادب و 
احترام به انسان ها را تکلیف بدانند
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برود،  بین  از  منابع هویتی جامعه  نباید  اینکه  بیان  با  وزیر کشور 
گفت: انسان در بی هویتی دست به هر کاری می زند و هتاکی های 
احمد  رفت.  از دست  هویت شان  که  است  این  دلیل  به  هم  اخیر 
وحیدی در نشست مجریان دومین سالگرد ارتحال عالمه آیت اهلل 
مصباح یزدی با اشاره به توصیف رهبر معظم انقالب از این عالم 

فقید که ایشان را مطهری زمان خواندند، اظهار داشت:...

خطیب موقت نماز جمعه تهران با اشاره به نقش اخالق سیاسی 
و رعایت آن از سوی مدیران و مسئوالن کشور، گفت: مدیران و 
مسئوالن باید به این موضوع توجه کنند که اعتماد آفرینی اخالق 
حتی فراتر از قوانین است و در همین چارچوب باید مدیران و 
مسئوالن در تمام سطوح رعایت اخالق، ادب و احترام به انسان ها 

را به عنوان یک تکلیف مد نظر قرار داده و آن را اجرا کنند...
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 دانشجوی ساکت نمی تواند 
در جامعه اثر گذار باشد

 موج ساالنه آنفلوآنزا
لزوم آمادگی برای موج 

دوم در بهمن ماه

مدیر عامل شرکت گاز کهگیلویه و بویراحمد :

گازرسانی به ۵۵ روستای
 سخت گذر استان در دست اجراست

مدیرعامل شرکت گاز کهگیلویه و بویراحمد گفت: 
طرح گازرسانی به ۵۵ روستای سخت گذر و محروم 
مارگون واقع در مناطق سخت گذر این استان در 
اظهار داشت: طرح  بهادر  اجرا است. ریحان  دست 
روستاهای  به  کیلومتر   ۲۲4 طول  به  گازرسانی 
مارگون  کلوار شهرستان  و سیالب  زیالیی  مورزرد 
شده  هزینه  اعتبار  وی  دارد.  خوبی  اجرایی  روند 
میلیارد   ۱۸۰ تاکنون  را  طرح  این  اجرای  برای 
تومان اعالم کرد و افزود: در پروژه مهم گازرسانی 
به زیالیی چهارهزار و 4۵۰ خانوار در قالب ۱۷ هزار 
و ۷۰۰ نفر و حدود ۵۵ روستا و پاره روستا از نعمت 

گاز بهره مند می شوند...

 رئیس جمهور با بیان اینکه آرامش و امنیت 
جوانان  خون  برکت  به  ما  شهرهای  امروز 
عزیزی است که در برابر هجوم اغتشاشگران 
از دست  ایستادند، اظهار داشت: اگر چه غم 
اما  است،  دشوار  بسیار  برای مان  آنها  دادن 

دستاورد خون پاک آنها ناامیدی دشمن بود.
پنجشنبه  عصر  رئیسی  ابراهیم  سید  آیت اهلل 
در آیین تجلیل از خانواده های معظم شهدای 
ریاست  سلمان  مسجد  در  که  امنیت  مدافع 
ایام شهادت  با تسلیت  برگزار شد،  جمهوری 
حضرت فاطمه زهرا )س( اولین شهیده دفاع 
پیروان  را  امنیت  مدافع  شهدای  والیت،  از 

صدیق آن حضرت توصیف کرد.
دشمنان  شکست  به  اشاره  با  جمهور  رئیس 
در جنگ هشت ساله و همچنین ناکامی آنها 
در توطئه های چهل سال اخیر، اظهار داشت: 
و  ترکیبی  جنگی  در  داشت  قصد  دشمن 
و  اسالمی  انقالب  ارزش ها،  جدید،  توطئه ای 
فرزندان  اما  دهد،  قرار  هجوم  مورد  را  مردم 
ایستادگی  هجمه  این  مقابل  در  ملت  بصیر 
می خواستند  دشمنان  افزود:  وی  کردند. 
کرده  اجرا  کشورها  برخی  در  که  نسخه ای 
توخالی  شعارهای  با  اسالمی  ایران  در  بودند 
اینجا  اینکه  از  غافل  کنند،  اجرا  فریبنده  و 
مردان، زنان و جوانان سلحشوری هستند که 
ارزش ها  و  انقالب  پای  مسئولیت  احساس  با 
جمهور  رئیس  ایستاده اند.  خود  کشور  و 
داعش وار  اخیر  حوادث  در  دشمن  گفت: 
عناد  نهایت  و  افتاد  مردم  و  انقالب  جان  به 
به جریان  نسبت  کینه  و  و حقد  و سبوعیت 
ارزشی و جبهه انقالب را به نمایش گذاشت. 
آیت اهلل رئیسی اظهار کرد: امروز اگر وضعیت 
شهرهای ما آرام است و در امنیت قرار داریم، 
در  که  است  عزیزی  جوانان  خون  برکت  به 
ادامه  ایستادند. وی  اغتشاشگران  برابر هجوم 
آنها  دادن  دست  از  غم  چه  اگر  البته  داد: 
برای مان بسیار دشوار است، اما دستاورد خون 
پاک آنها ناامیدی دشمن بود. رئیس جمهور 
شهید  شهادت،  از  قبل  شهدا  اینکه  بیان  با 

زندگی کرده اند، تصریح کرد: ...

علم  کنار  در  باید  دانشجویان  گفت:  بویراحمد  فرماندار 
آموزی حس مطالبه گری خود را فعال تر کنند زیرا که 
دانشجوی و دانشگاه ساکت نمی تواند در جامعه اثرگذار 
باشد. شهرام مهدوی مطلق در جمع دانشجویان دانشکده 
فنی و حرفه ای یاسوج با تبریک روز دانشجو، با اشاره به 
اتفاقات تاریخی و بازگویی اتفاقات روز دانشجو در سال 
اگر جنبش دانشجویی می  امروز  اظهار داشت:   ،۱۳۳۲
مبانی شکل گیری  به  باید  کار کند  استقالل  با  خواهد 
جنبش دانشجویی برگردد. وی افزود: امروزه دشمن از 
۱۶ آذر سال ۱۳۳۲ تاکنون از دست دانشجویان عصبانی 

است، موتور محرکه نهادهای انقالبی دانشجویان...

فرماندار بویراحمد:
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رئیس پارک علم و فناوری استان:

مهمترین چالش  شرکت های نوآور 
کهگیلویه و بویراحمد 

کمبود زمین است

فرمانده انتظامی کهگیلویه و بویراحمد 
خبر داد؛

عامالن مسمومیت جوانان یاسوجی

 با متانول در دام پلیس افتادند

دستاور خون شهدای امنیت 
ناامیدی دشمن بود
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نسخه شفا بخش دولت در کهگیلویه و بویراحمد ؛

احیای واحد های راکد،
گامی برای اشتغال پایدار

3

از هفده سالگی عضو سپاه پاسداران شد، 4۳ ساله بود که فرماندهی قرارگاه 
خاتم  االنبیاء را به او سپردند تا چهار سال بعد پایش به دولت هم باز شود و 
به وزارت نفت برود. با روی کارآمدن سیدابراهیم رئیسی شانس حضور مجدد 
در جلسات هیئت وزیران را پیدا کرد و این بار به وزارت راه  و شهرسازی رفت 
تا گره از مشکل مسکن باز کند. پانزده ماه نگذشت که بیماری اش تشدید 
شد و نامه استعفایش را امضاء کرد و حاال یک روز پس از انتخاب جانشینش 

در وزارت راه، در ۵۸ سالگی درگذشت.
رستم قاسمی در سال ۱۳4۳ در روستای سرگاه شهرستان مهر استان فارس 
متولد شد و تحصیالت مقاطع دبستان و متوسطه را در همان استان پشت 
نشده  خشک  دبیرستانش  دوران  پایان  و  دیپلم  مدرک  ُمهر  گذاشت.  سر 
بود که عضو سپاه پاسداران شد، به یگان های رزمی مهندسی اش پیوست 
و از جبهه های جنگ ایران و عراق سر درآورد. مدتی بعد فرماندهی همان 
یگان ها را عهده دار شد و جنگ که خاتمه یافت به نهاد تازه تأسیس قرارگاه 
به  را  دریایی  فرماندهی مهندسی  آنجا هم  و  رفت  االنبیاء  سازندگی خاتم 
دست گرفت؛ سمتی که کمی بعد عنوان مشابه اش در سپاه پاسداران نیز 
به او سپرده شد تا در نهایت به فرماندهی قرارگاه سازندگی نوح منصوب 
و  عمران  مسیر  به  نظامی  حوزه  مسیر  از  زود  خیلی  قاسمی  رستم  شود. 

سازندگی رفت.
چهره ای  به  کم کم  قاسمی  رستم  خورشیدی  هشتاد  دهه  نیمه  از  اما 
منتشر  رسانه ها  در  بیشتر  و عکسش  اسم  روزبه روز  و  تبدیل  شناخته شده 
شد. او با حکم فرمانده کل سپاه پاسداران به عنوان فرمانده قرارگاه سازندگی 
عمومی  افکار  در  گذشته  از  بیش  بود  الزم  و  شده  منصوب  االنبیاء  خاتم 
شناخته شود. قاسمی تحصیالتش در دانشگاه صنعتی شریف را تکمیل کرد 
همان  از  شد.  فارغ التحصیل  عمران  مهندسی  کارشناسی ارشد  مدرک  با  و 
جایگاهش  دلیل  به  و  شد  عالقمند  هم  پتروشیمی  و  نفت وگاز  به  سال ها 

در قرارگاه خاتم سمت مدیرعامل و رئیس هیئت مدیره شرکت مهندسی 
نیروی نفت را به کارنامه اش اضافه کرد. تجربیاتش در نیروی دریایی سپاه 
هم به کار ریاست بر هیئت مدیره شرکت صنعتی دریایی ایران و شرکت 

کشتی سازی خلیج فارس آمد.
با آغاز به کار دولت دوم محمود احمدی نژاد و تشدید عالقه وی به اعمال 
تغییرات متعدد در کابینه، رستم قاسمی در مرداد ماه ۱۳۹۰ در پی برکناری 
به مجلس معرفی شد.  نفت  وزارت  برای تصدی پست  میرکاظمی  مسعود 
جلسه بررسی صالحیت او در مجلس مخالفان و موافقان حضور چهره های 
نظامی در دولت و به ویژه در رأس وزارت نفت را رودرروی هم قرار داد اما 
نهایتاً نتیجه به نفع قاسمی تمام شد و به عنوان آخرین وزیر نفت دولت دهم 

از مجلس رأی اعتماد گرفت.
وزارتخانه  این  به  پا  نفتی  های  تحریم  تشدید  با  همزمان  قاسمی  رستم 
گذاشت و اصلی ترین چالش رستم در وزارت نفت دور زدن تحریم ها و فروش 
نفت در شرایط تحریم نفت و بانک بود. او روش های مختلفی برای دور زدن 
تحریم امتحان کرد که برخی از آنها با حواشی روبرو شد و برخی دیگر البته 

کارساز شد و او توانست تا پایان دولت دهم دخل دولت را پر نگه دارد.
فورچونا  نفت  احمدی نژاد، دکل حفاری  دولت  در  قاسمی  وزارت  زمان  در 
تأسیسات  ساخت  و  مهندسی  شرکت  به  ترکیه ای  شرکتی  واسطه گری  با 
وجود  با  اما  شد  فروخته  نفت،  وزارت  زیرمجموعه های  از  ایران،  دریایی 

پرداخت هزینه ۸۷ میلیون دالری آن، به ایران تحویل داده نشد. 
ماجرای گم شدن این دکل نفتی از اواخر مهرماه ۱۳۹۳ زمانی که ۱4 نماینده 
مجلس در نامه ای به رئیس شان خواستار پیگیری پرونده شدند، به رسانه ها 
راه یافت و در نهایت شعبه ۱۶۳ مجتمع امور اقتصادی پنج متهم پرونده 
دکل نفتی را به زندان محکوم کرد. رستم قاسمی در آن زمان گم شدن دکل 
نفتی را رد کرده و گفته بود »دکل نفتی خودکار نیست که گم شود.« با 

نرسید و در  پایان  به  اما حضور قاسمی در دولت  پایان دولت احمدی نژاد 
همان ماه های ابتدایی دولت نخست حسن روحانی از سوی حسین دهقان، 
وزیر وقت دفاع و پشتیبانی نیروهای مسلح، به عنوان مشاور وزیر انتخاب 
شد و کمی بعد هم به واسطه تجاربی که در حوزه مقابله با تحریم ها داشت 
دریافت  رئیس جمهوری  اول  معاون  جهانگیری  اسحاق  نزد  مشابه  سمتی 
کرد. او از سال ۱۳۹۶ تصمیم گرفت سیاست ورزی حزبی را هم تجربه کند 
و در همان سال از سوی جبهه یکتا که جمعی از فعاالن سیاسی اصولگرا 
مسئولیتی  و  و دهم سمت  نهم  دولت های  در  اغلب  که  می داد  تشکیل  را 
شد،  مطرح  ریاست جمهوری  انتخابات  نامزدهای  از  یکی  به عنوان  داشتند، 

هرچند گزینه نهایی این جبهه برای انتخابات نبود.
ناامید نشد و در کوران  انتخابات  از ادامه مسیر کاندیداتوری در  اما  رستم 
ثبت نام خردوکالن های احزاب و جریان های سیاسی در اردیبهشت ۱4۰۰ 
انتخابات  دوره  سیزدهمین  برای  اصولگرایان  گزینه های  از  یکی  عنوان  به 
ریاست جمهوری ایران نام نویسی کرد، هر چند پیش از اعالم اسامی تأیید 
به  و  داد  انصراف  کاندیداتوری  از  نگهبان،  شورای  توسط  صالحیت شدگان 
نفع ابراهیم رئیسی کنار کشید. کار رستم با سیاست همچنان ادامه داشت 
و سوم شهریور ۱4۰۰ بار دیگر با ۲۶۷ رای موافق از مجلس و این بار برای 
تصدی وزارت راه و شهرسازی رای اعتماد گرفت. اشتباهات چندین باره او در 
جریان بررسی صالحیتش و به کاربردن لفظ وزارت نفت به جای وزارت راه 
از سوی برخی رسانه ها مورد توجه قرار گرفت. البته او نشان داد که همچنان 
در وزارت راه و شهرسازی به »نفت« به عنوان یک ابزار مناسب برای تامین 
مالی پروژه مسکن فکر می کند و بدش نمی آید از تجارب گذشته و فروش 
نفت برای تامین مالی ساخت 4 میلیون مسکن بهره ببرد. او کوشید با طرح 
»نفت در برابر مسکن« شرکت های چینی و ترکیه ای را برای احداث مسکن 
در کشور جذب و سرمایه های آنان را با تحویل نفت بازپرداخت کند اما این 
مشکل  عمال  و  نرفت  پیش  داشت  دوست  قاسمی  رستم  که  آنطور  پروژه 
زنجیره تامین مالی به عنوان اصلی ترین مشکل تولید مسکن باقی ماند. در 
شهریور امسال خبر دستگیری بازرس ویژه و مشاور قاسمی در وزارت راه 
اتهام فساد مالی توسط وزارت اطالعات و همچنین روند  به  و شهرسازی، 
را  متبوعش  وزارتخانه  بر  مدیریت وی  نحوه  از  انتقادات  کند مسکن سازی 
افزایش داد. از سوی دیگر بیماری رستم قاسمی خبرساز شد و تصاویر وی 
در بیمارستان در صدر اخبار قرار گرفت تا به تدریج زمزمه های رفتن او از 

وزارت راه قوت بگیرد. اما هیچ کس حاضر به تایید این خبر نبود.
انتشار  و  نبود  قاسمی  رستم  سیاسی  زندگی  حواشی  آخرین  این  البته 
»تصاویری خصوصی« از او که مربوط به سالها قبل بود؛ در فضای مجازی 
برخی  توسط  بار  اولین  تصاویر  این  آورد.  همراه  به  زیادی  واکنش های 
تأیید  با  قاسمی  رستم  دفتر  رئیس  شد.  منتشر  کشور  از  خارج  چهره های 
اصالت این عکس ها تاکید کرد که این عکس ها »خصوصی« است و سالها 
نهایت  در  است.  شده  تصویربرداری  مالزی  در  غیرعمومی  محیط  در  قبل 
در  او  ناتوانی  احتمال  و طرح  وی  بیماری  تشدید  با  امسال  آذرماه  ابتدای 
انجام وظایفش در وزارتخانه به موافقت رئیس جمهوری با استعفای قاسمی 
منجر شد.  تقریباً دو هفته پس از کناره گیری او از وزارت راه و تنها یک روز 
پس از رای اعتماد مجلس به مهرداد بذرپاش به عنوان جانشینش در وزارت 
راه، خبر درگذشت رستم قاسمی بر اثر بیماری سرطان در ۵۸ سالگی روی 
ادمین  وی؛  درگذشت  از  پس  ساعتی  حاال  گرفت.  قرار  رسانه ها  خروجی 
تمام  اینکه رستم قاسمی در  به  اشاره  با  به رستم قاسمی  صفحه منتسب 
در  کرده  تالش  اقتصادی  نبرد  تا  نظامی  میدان جنگ  از   ، دوران خدمتم 

خدمت مردم باشد؛ از قول او از مردم خواسته او را حالل کنند.

واکنش وزارت امور خارجه به مواضع مداخله جویانه کشورهای غربی؛

مقابله بازدارنده با قانون شکنی و 
آشوب مسئولیت بدیهی دولتهاست

آمیز  با محکوم کردن مواضع جدید مداخله  امور خارجه،  سخنگوی وزارت 
و  مؤثر  مقابله  کرد:  تصریح  ایران  داخلی  امور  در  غربی  کشورهای  برخی 
بازدارنده در قبال هرگونه قانون شکنی، ایجاد آشوب و ترویج ناامنی در جامعه 
همچون “اجرای قانون” و “برقراری امنیت عمومی” از جمله مسئولیت های 

بدیهی و ضروری دولتهاست.
با محکوم کردن مواضع جدید مداخله آمیز برخی  ناصر کنعانی روز جمعه 
ایران  اسالمی  جمهوری  داخلی  امور  در  آنها  مسئوالن  و  غربی  کشورهای 
تصریح کرد: همانگونه که “اجرای قانون” و “برقراری امنیت عمومی” وظیفه 
ایجاد  شکنی،  قانون  هرگونه  قبال  در  بازدارنده  و  مؤثر  مقابله  دولتهاست، 
ضروری  و  بدیهی  مسؤلیت  جمله  از  نیز  جامعه  در  ناامنی  ترویج  و  آشوب 

دولتها از جمله دولت جمهوری اسالمی ایران است.
بر  ایران  اسالمی  جمهوری  افزود:  کشورمان  خارجه  امور  وزارت  سخنگوی 
مردم  حقوق  از  حفاظت  راستای  در  خود،  داخلی  مقررات  و  قوانین  اساس 
بر  و  نماید  می  اقدام  جرائم  وقوع  از  پیشگیری  و  عمومی  نظم  و  امنیت  و 

صالحیت ذاتی در این زمینه تاکید و تصریح می کند.
مسالمت آمیز  و  مدنی  مطالبات  مقابل  در  که  دولتهایی  داد:  ادامه  کنعانی 
مردم کشور خود، به خشونت متوسل شده و به صورت رسمی و علنی دستور 
اقدامات  خصوص  در  ندارند  حق  دهند،  می  را  معترضان  شدید  سرکوب 
در  احکام  صدور  و  کشور  قوانین  اجرای  زمینه  در  ایران  اسالمی  جمهوری 
مجرای کامال قانونی بمنظور مقابله با خشونت آشکار و حفظ نظم و امنیت 

عمومی کشور و مردم ایران اظهار نظر کنند.
که  است  تأسف  جای  کرد:  تاکید  کشورمان  دیپلماسی  دستگاه  سخنگوی 
این دسته از کشورها که از ابتدای تحوالت اخیر در ایران، با مواضع مزّورانه 
مداخله  مختلف  های  شیوه  به  غیرآشکار  و  آشکار  توسل  با  نیز  و  سیاسی 
با شعار حمایت  المللی شده و  جویانه، مرتکب نقض قوانین و مقررات بین 
به تحریک و ترویج خشونت علیه تمامیت  یا حقوق زنان،  از حقوق بشر و 
ملت و امنیت ملی ایران پرداختند، اینک در قامت خونخواه و نگران  امنیت 

شهروندان ایرانی سخن می رانند.
سخنگوی وزارت امور خارجه با اشاره به این که بسیاری از دولتهای اروپایی 
به دلیل پیروی و همراهی با تحریم های ظالمانه و غیرقانونی رژیم آمریکا علیه 
ملت ایران، بطور مستقیم و غیرمستقیم حقوق انسانی، قانونی و حتی حق 
حیات شهروندان کشورمان را نقض کرده و با تحریم های دارویی و درمانی، 
موجب قتل بسیاری از شهروندان ایرانی شدند، افزود: خیانت این کشورها به 
مردم ایران بارها به اثبات رسیده و در جایگاهی قرار ندارند که نظام جمهوری 

اسالمی ایران را در زمینه حفظ حقوق مردم ایران مورد خطاب قرار دهند.
حقوق  شناختن  رسمیت  به  ضمن  ایران  اسالمی  جمهوری  افزود:  کنعانی 
حقوق  رعایت  به  التزام  و  آمیز  مسالمت  اعتراض  و  انتقاد  در  مردم  قانونی 
شهروندان خود، تأمین امنیت عمومی مردم را از مسئولیت های اصلی خود 

می داند.
سخنگوی وزارت خارجه در پایان تاکید کرد: افکار عمومی مردم ایران هرگز 
اقدامات برخی رژیم های اروپایی در نقض حقوق بشر ملت ایران و بویژه زنان، 
جوانان و کودکان ایرانی را در زمینه های مختلف فراموش نخواهند کرد و آنها 

را در این خصوص مسئول و ملزم به پاسخگویی می دانند.

مروری بر زندگی رستم قاسمی؛

پایان کار »رستم« با خان سیاست
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رئیس پارک علم و فناوری استان:

مهمترین چالش  شرکت های نوآور 
کهگیلویه و بویراحمد کمبود زمین است

گفت:  بویراحمد  و  کهگیلویه  فناوری  و  علم  پارک  رئیس 
مهمترین چالش  پیش روی شرکت های نوآور و فناور استان 
پارک  معضل  این  رفع  برای  و  است  فضا  و  زمین  کمبود 

نیازمند حمایت مسئوالن برای اختصاص زمین است.
محسن فرزین اظهار داشت: یکی دیگر از چالش های شرکت 
نمونه  برای  که  بوده  بازار  حوزه  استان  فناور  و  نوآور  های 
از شرکت های دانش بنیاِن پارک علم و فناوری استان  یکی 
در زمینه تجهیزات پزشکی کار می کند و به تولید انبوه نیز 
اما قادر نبوده که این محصوالت را به فروش  رسیده است 

برساند.
وی افزود: دستگاه تولیدی در حوزه اسپری های استنشاقی 
بوده که کارایی را به ۷۵ درصد افزایش داده است و تاکنون 
چندین بار در ستاد اقتصاد دانش بنیان و شورای رفع موانع 
شرکت  از  محصوالت  این  که  شده  مصوب  استان  تولید 

خریداری شوند.
رئیس پارک علم و فناوری کهگیلویه و بویراحمد تصریح کرد: 
این دستگاه )محصول( در خارج از کشور ۹۸ دالر به فروش 
می رسد اما در استان ۲۵۰ هزار تومان قیمت دارد، بنابراین 
بدون حمایت دستگاه های اجرایی مختلف و مسئوالن، واحد 
های فناور شناخته نمی  شود و نمی تواند محصوالت خود را 

به فروش برساند.
فرزین ابراز داشت: به منظور کمک به رفع این معضل، اخیرا 
در پارک علم و فناوری کهگیلویه و بویراحمد، یک واحد در 

حوزه بازاریابی و تجاری سازی ایجاد شده است.
وی با اشاره به راه اندازی خانه های خالق در استان، ادامه داد: 
برنامه ایجاد خانه های خالق در استان در دستور کار است و 

این خانه ها در آینده نزدیک ایجاد خواهند شد.
رئیس پارک علم و فناوری کهگیلویه و بویراحمد گفت: در 
با فرهنگ  یاسوج، خانه خالق فرهنگ و هنر در تفاهم نامه 
فرهنگی  میراث  استان، خانه خالق صنایع دستی،  ارشاد  و 
میراث  اداره کل  با  تفاهم نامه  در  سیسخت  در  موسیقی  و 
فرهنگی و همچنین در شهرستان های گچساران و دهدشت 

نیز قرار است خانه های خالق ایجاد شوند.
بویراحمد،  رشد  مراکز  در  فناور  واحد   ۵۲ حاضر  حال  در 
پارک  در  شرکت   ۱۶ دارند.  فعالیت  کهگیلویه  و  گچساران 
یاسوج و  فناور در مرکز رشد جامع شهر  واحد  استان، ۱۸ 
و  هستند  مستقر  گچساران  رشد  مرکز  در  فناور  واحد   ۱۶
کهگیلویه  رشد  مرکز  در  فناور  واحد   ۲ استقرار  با  تاکنون 

موافقت شده است.
واحدهای فناورانه و شرکت های دانش بنیان استان تاکنون 

حدود ۵۰۰ فرصت شغلی ایجاد کرده اند.

عامالن مسمومیت جوانان یاسوجی
 با متانول به دام پلیس افتادند

عامالن  که  گفت  بویراحمد  و  کهگیلویه  انتظامی  فرمانده 
اصلی مسمومیت جوانان یاسوجی با متانول توسط ماموران 
این نیرو شناسایی و دستگیر شدند. سردار کیقباد مصطفایی 
شهر  جوانان  از  زیادی  شمار  مسمومیت  از  پس  گفت: 
فرماندهی  این  این موضوع در دستور کار  با متانول  یاسوج 
قرار گرفت و با هماهنگی دستگاه قضایی، ۲ نفر از عامالن 
افزود:  وی  شدند.  دستگیر  و  شناسایی  جوانان  مسمومیت 
مقام  پرونده،تحویل  روند  ادامه  برای  متهمان دستگیر شده 
قضایی شدند. با اضافه شدن هشت نفر دیگر در شب های 
گذشته شمار افراد مسموم شده با متانول در یاسوج به ۶۸ 
عامل  استان  انتظامی  فرمانده  گفته  به  و  است  رسیده  نفر 
دستگیر  و  شده  شناسایی  نیز  نفر  هشت  این  مسمومیت 
پزشکی  علوم  دانشگاه  اعالم مسئوالن  براساس  خواهد شد. 
تاکنون دو نفر از افراد مسموم شده با اتانول فوت کرده اند. 
در حال حاضر سه نفر هم در بخش مراقبت های ویژه تحت 

درمان هستند.

محرک اصلی اغتشاشات در تور 
اطالعاتی سازمان اطالعات سپاه استان

با تالش و اشراف اطالعاتی پاسداران گمنام امام زمان )عج( 
در سازمان اطالعات سپاه استان کهگیلویه وبویراحمد لیدر 
و یکی ازمحرکین اصلی اغتشاشات اخیر استان دستگیر شد.

زمان  امام  گمنام  پاسداران  اطالعاتی  اشراف  و  تالش  با 
)عج( در سازمان اطالعات سپاه استان کهگیلویه وبویراحمد 
که  استان  اخیر  اغتشاشات  اصلی  محرکین  از  یکی  و  لیدر 
عملیات  یک  در  بود  سازمان  این  اطالعاتی  تور  در  مدت ها 
اطالعاتی دستگیر و تحویل مقامات قضائی شد.  غافلگیرانه 
برپایه این گزارش )ع - پ( عامل اصلی تخریب اموال عمومی 
بود که ضمن جذب  بانک ها و میادین شهری  و آتش زدن 
به  حمله  نظیر  اقداماتی  آشوبگران،  میان  در  شبکه سازی  و 
را  عمومی  اموال  تخریب  انتظامی،  و  امنیتی  دولتی،  مراکز 
پیاده سازی می کرد. این شرور مسلح، سابقه قاچاق سالح و 
پخش مواد مخدر را در پرونده دارد که در اغتشاشات اخیر 
به عنوان گرداننده اصلی آشوب و اغتشاش و تخریب اموال 

عمومی بوده است.

فرماندار بویراحمد:

 دانشجوی ساکت
 نمی تواند در جامعه اثر گذار باشد

فرماندار بویراحمد گفت: دانشجویان باید در کنار علم آموزی 
حس مطالبه گری خود را فعال تر کنند زیرا که دانشجوی و 

دانشگاه ساکت نمی تواند در جامعه اثرگذار باشد.
دانشجویان  جمع  در  چهارشنبه  روز  مطلق  مهدوی  شهرام 
با  دانشجو،  روز  تبریک  با  یاسوج  ای  حرفه  و  فنی  دانشکده 
اتفاقات روز دانشجو در  بازگویی  اتفاقات تاریخی و  اشاره به 
سال ۱۳۳۲، اظهار داشت: امروز اگر جنبش دانشجویی می 
خواهد با استقالل کار کند باید به مبانی شکل گیری جنبش 

دانشجویی برگردد.
از  تاکنون  آذر سال ۱۳۳۲   ۱۶ از  امروزه دشمن  افزود:  وی 
نهادهای  محرکه  موتور  است،  عصبانی  دانشجویان  دست 

انقالبی دانشجویان بوده اند.
فرماندار بویراحمد تصریح کرد: پیشرفت های کشور در عرصه 

های مختلف مدیون جنبش و فعالیت دانشجویی است.
مهدوی مطلق عنوان کرد: در عرصه های علمی و دانشگاهی 
و  دانشجویان  مدیون  شده،  حاصل  که  دستاوردی  هر 

دانشگاهیان است.
وی ابراز داشت: در خدمات مختلف حکمرانی مشاور دانشجو 
در  شود،  می  استفاده  آنها  نظرات  از  و  دارد  وجود  جوان  و 
و  داشتیم  حضور  دانشجویی  جمع  در  گذشته  روزهای 

دانشجویان انتقادات صریحی به دولت داشتند.
در  باشد  آن  فراخور  که  جایی  در  گفت:  بویراحمد  فرماندار 
خدمت دانشجویان خواهیم بود، اگر تشخیص می دهید که 
روی  به  فرمانداری  در  باشید  موثر  فرمانداری  در  توانید  می 

دانشجویان باز است.
حس  خواست  دانشجویان  از  ادامه  در  بویراحمد  فرماندار 
مطالبه گری خود را فعال تر کنند و افزود: دانشجوی ساکت 

و دانشگاه ساکت نمی تواند در جامعه اثرگذار باشد.

گازرسانی به ۵۵ روستای سخت گذر 
کهگیلویه و بویراحمد در دست اجراست

طرح  گفت:  بویراحمد  و  کهگیلویه  گاز  شرکت  مدیرعامل 
گازرسانی به ۵۵ روستای سخت گذر و محروم مارگون واقع 

در مناطق سخت گذر این استان در دست اجرا است.
 ۲۲4 طول  به  گازرسانی  طرح  داشت:  اظهار  بهادر  ریحان 
کلوار  سیالب  و  زیالیی  مورزرد  روستاهای  به  کیلومتر 

شهرستان مارگون روند اجرایی خوبی دارد.
وی اعتبار هزینه شده برای اجرای این طرح را تاکنون ۱۸۰ 
میلیارد تومان اعالم کرد و افزود: در پروژه مهم گازرسانی به 
زیالیی چهارهزار و 4۵۰ خانوار در قالب ۱۷ هزار و ۷۰۰ نفر و 
حدود ۵۵ روستا و پاره روستا از نعمت گاز بهره مند می شوند.

بهادر تصریح کرد: با توجه به سخت گذر و کوهستانی بودن 
مسیر پیش بینی می شود این طرح تا سال ۱4۰۳ به بهره 

برداری کامل برسد.
وی اضافه کرد: با تکمیل و بهره برداری از این طرح ها ضریب 
نفوذ گاز روستایی واجد شرایط کهگیلویه و بویراحمد تا پایان 

سال ۱4۰۱ به ۹۰ درصد ارتقا خواهد یافت.
بهادر تاکید کرد: در سال گذشته در بخش گازرسانی روستایی 
4۳ روستا با جمعیتی بالغ بر سه هزار و ۶۹۰ خانوار از نعمت 
روستایی  خانوار  مندی  بهره  ضریب  و  شدند  مند  بهره  گاز 

استان به ۸۷ درصد رسید.
سرپرست شرکت گاز استان کهگیلویه و بویراحمد ادامه داد: 
همچنین سال گذشته، با شعار گاز محور توسعه، گازرسانی به 

4۳ واحد تولیدی صنعتی انجام شد.
بهادر ابراز داشت: با این اقدام مصرف میانگین ساالنه حدود 
پنج هزار و ۵۲۰ میلیون متر مکعب از سوخت مایع واحدهای 

گازدار شده با گاز طبیعی جایگزین شد.
کرد:  تصریح  بویراحمد  و  کهگیلویه  گاز  شرکت  سرپرست 
مطابق آخرین تقسیم بندی استانداری کهگیلویه و بویراحمد 
استان  در  گازرسانی  واجدشرایط  روستای   ۱۱۵ و  یکهزار 
متصل  گاز  شبکه  به  روستا   ۹۲۲ تاکنون  که  شده  شناخته 
از مجموع ۱۷  نیز  در بخش شهری  بیان کرد:  شده اند. وی 

شهر واجد شرایط ۱۷ شهر گازدار شده است.
با  نیز  وبویراحمد  کهگیلویه  استاندار  احمدزاده  علی  سید 
اشاره به سفر سال گذشته خود به دهستان محروم زیالیی 
به منظور رفع مشکالت و معضالت مردم این منطقه، اظهار 
داشت: پروژه مهم گازرسانی به زیالیی یکی از مطالبات اصلی 
این مردم بود که از سوی شرکت گاز اجرایی شد. وی بیان 
کرد: ۱۸ روستا و پاره روستا در منطقه مورزرد زیالیی است 
که به دلیل کوهستانی و صعب العبور بودن منطقه از طریق 

شهرستان مارگون گازرسانی به مورزرد انجام می گیرد.

ابزارهای  از  تولیدی  واحدهای  احیای 
تحقق رشد اقتصادی است که این مهم به 
دولت  کاری  سرفصل های  از  یکی  عنوان 
از ابتدای فعالیت خود در دستور کار قرار 
گرفته و اجرای آن در استان های مختلف 
نتایج  به  بویراحمد  و  کهگیلویه  ویژه  به 

خوبی رسیده است.
های  بخش  مهمترین  از  یکی  صنعت 
شغلی  های  فرصت  ایجاد  در  اقتصادی 
این  به شعار سال  توجه  با  و  است  پایدار 
کارآفرینی،  با  تواند  می  که  است  صنعت 
نوآوری، ایجاد فرصتهای شغلی و افزایش 
درآمد راه را برای تحقق رهنمودهای مورد 

نظر مقام معظم رهبری فراهم کند.
سبب  به  کشور  صنعت  اخیر،  دهه  در 
و  بسیار  اقتصادی  فشارهای  و  ها  تحریم 
افزایش هزینه های تولید، نرخ تورم، نبود 
پرداخت  در  ناتوانی  و  گردش  در  سرمایه 
کمبود  ارز،  نرخ  های  نوسان  تسهیالت، 
نقدینگی و موارد مشابه در بعضی از بخش 
ها شاهد رکود شد و پیامدهایی چون زیان 
یا  تولید  توقف  و  ورشکستگی  بلندمدت، 
کاهش کمیت و کیفیت را به همراه داشت.

و  آمده  تولید  کمک  به  سیزدهم  دولت 
فعاالن  و  خصوصی  بخش  از  حمایت  با 
واحدهای  مشکالت  رفع  پیگیر  اقتصادی 
تامین  و  برنامه ریزی  با  و  است  تولیدی 
زیرساخت  ها و حمایت از کسب  و کارها 
کنندگان  تولید  به  کوچک  های  بنگاه   و 

دلگرمی می دهد.
بویراحمد  و  کهگیلویه  پرظرفیت  استان 
معروف به سرزمین رودخانه های خروشان، 
۲۵ درصد نفت و گاز، ۱۰ درصد آب های 
حوزه  جنگل های  درصد   ۲۰ سطحی، 
نظیر  کم  جاذبه   ۳۰۰ از  بیش  زاگرس، 
جای  خود  دل  در  کشوررا  گردشگری 
داده که بهره گیری اصولی از هر کدام از 
این قابلیت ها می تواند استان را بر مدار 

توسعه متوازن و پایدار قرار دهد.
کشاورزی،  متنوع  تولیدات  از  برخورداری 
طیور،  و  دام  آبی،  سرد  ماهیان  باغی، 
صنایع دستی و بومی، داشتن جاذبه های 
اکوتوریسم،  بویژه  گردشگری  نظیر  کم 
گیاهان دارویی نادر، برخورداری از معادن 
و ذخایر معدنی از مهمترین ظرفیت های 
بشمار می  استان  این  در  گذاری  سرمایه 

رود.
با وجود این همه ظرفیت تناسب چندانی 
میان این داشته ها و گردش چرخ تولید 
گسترده  ابعاد  در  صنعتی  های  واحد  در 
وجود ندارد و طی سالیان متمادی واحد 
های بسیاری هم حتی از ریل تولید خارج 

شده اند.
احیای واحدهای تولیدی یکی از 

ابزارهای تحقق رشد اقتصادی
و  کهگیلویه  اقتصادی  معاون  گفته  به 
 ۹ اقتصادی  رشد  تحقق  برای  بویراحمد، 
اتخاذ گردد  باید  استان ۲ روش  درصدی 
هدفگذاری  یک  درصدی   ۹ رشد  این  که 
باالیی است که در سال های  العاده  فوق 

گذشته هیچگاه محقق نشده است.
دارد  را  قابلیت  این  استان  داد:  ادامه  وی 
درصدی   ۹ اقتصادی  رشد  سمت  به  که 

حرکت کند و یکی از ابزارهای مهم برای 
واحدهای  احیای  درصدی   ۹ رشد  تحقق 

راکد است.
و  کهگیلویه  استاندار  اقتصادی  معاون 
بزرگی  واحدهای  کرد:  تصریح  بویراحمد 
هم اینک در استان در دست احیا هستند 
که از جمله مهم ترین انها ماشین سازی 
گچساران بوده که پس از سال ها تعطیلی 
تولید  چرخه  به  نفر   ۱۰۰ اشتغال  با 

بازگشته است.
در  نوشابه  تولیدی  واحد  کرد:  بیان  وی 
بویراحمد نیز یکی از این واحدها بوده که 
پس از ۱۲ سال تعطیلی در حوزه تامین 
آب معدنی به چرخه تولید برگردانده شده 

و هم اینک بازار مطلوبی دارد.

بازگشت امید به زندگی کارگران
 با احیای واحد های راکد

کارخانه آب معدنی چویل دنا در کهگیلویه 
تعاونی  بزرگترین  عنوان  به  بویراحمد  و 
و  به همت دولت سیزدهم  مردمی کشور 
از هفت سال  )ره( پس  امام  فرمان  ستاد 
چرخه  به  که  است  یکسالی  حدود  رکود 
تولید برگشت که پس از مدتی دوباره بنا 
سازمان  سوی  از  شده  گرفته  ایرادات  به 
تعطیلی  آستانه  در  استان  داروی  و  غذا 

قرار گرفت.
پذیرفتن یک سری  با  در حال حاضر  اما 
تعهدات کارخانه شروع به کار کرده است و 
قرار شده تا ۶ ماه دیگر معایب را رفع کند.

دنا  معدنی چویل  آب  کارخانه  مدیرعامل 
می گوید: ۲۰ نفر در خط تولید و ۱۵ نفر 
همگی  و  داشتند  فعالیت  توزیع  خط  در 
که  بودند  گرفته  قرار  بیکاری  آستانه  در 
از  ماهه   ۶ زمانی  فرجه  یک  با  اینک  هم 
ریل  به  کارخانه  این  دارو  و  غذا  سازمان 

تولید بازگشته است.
معدنی  آب  کارخانه  کارگران  از  یکی 
چویل دنا در شهرستان سی سخت پس از 
بازگشت به کار این واحد تولیدی به ایرنا، 
گفت: امنیت شغلی برای ما کارگران بسیار 
مهم است و با برگشت مجدد این کاخانه 
معیشت  و  زندگی  وضعیت  تولید  ریل  به 

خانواده مان بهبود یافته است.
حسین محمدی تاکید کرد: رکود به نفع 
هیچ یک از کارگران نیست زیرا با تعطیلی 
دچار  کارگران  از  بسیاری  نشینی  خانه  و 

آسیب های اجتماعی می شوند.
4۰ واحد صنعتی قابل احیای 

شناسایی شده در استان
سازمان  معادن  و  صنایع  امور  معاون 
و  کهگیلویه  تجارت  و  معدن  صنعت، 
قابل  صنعتی  واحد   4۰ گفت:  بویراحمد 
های  شهرک  در  شده  شناسایی  احیا 
صنعتی این استان وجود دارد که تعدادی 
باز  تولید  چرخه  به  سال  پایان  تا  آنها  از 

خواهند گشت.
امسال  ابتدای  از  افزود:  فرامرزی  دارا 
در  غیرفعال  صنعتی  واحد   ۱۱ تاکنون 
تولید  چرخه  به  و  شده  احیا  استان  این 

بازگشته است .
اندازی مجدد  راه  با  فرامرزی عنوان کرد: 
۱۱ واحد راکد در ۶ ماهه امسال ۱۷4 نفر 

درآمد  و  شغل  صاحب  صنعت  بخش  در 
شده اند.

سازمان  معادن  و  صنایع  امور  معاون 
و  کهگیلویه  تجارت  و  معدن  صنعت، 
بویراحمد عنوان کرد: همچنین این تعداد 
واحد راکد یا غیر فعال با سرمایه گذاری 
بیش از ۸۵۷ میلیارد ریال به چرخه تولید 

برگشتند.
حجم  این  مجموع  از  داد:  ادامه  وی 
سرمایه گذاری ۷44 میلیارد ریال مربوط 
ریال  میلیارد   ۱۱۲ و  گذاران  سرمایه  به 

تسهیالت بوده است.
تسهیالت  چنانچه  کرد:  تصریح  فرامرزی 
سرمایه در گردش جهت تامین مواد اولیه 
برای واحد هایی که امسال به چرخه تولید 
اختالل  احتمال  نشود  تامین  اند  برگشته 
خواهد  وجود  ها  آن  فعالیت  ادامه  در 

داشت.

احیای واحد های صنعتی
 ۳۸۰ نفر اشتغال ایجاد کرد

و  کهگیلویه  استاندار  اقتصادی  معاون 
بویراحمد گفت: در راستای سیاست های 
و  کارخانه ها  احیای  برای  سیزدهم  دولت 
تعطیل  نیمه  یا  راکد  تولیدی  واحدهای 
استان، ۱۹ طرح  اقتصادی  تحقق رشد  و 
یکسال  طی  استان  این  در  راکد  تولیدی 
تولید  فرآیند  به  و  احیا  تاکنون  گذشته 

بازگشتند.
عسکری ، میزان سرمایه گذاری این تعداد 
میلیارد   ۳۶۰ را  شده  احیا  تولیدی  واحد 
تومان با اشتغالزایی ۳۸۰ نفر عنوان کرد .

وی افزود: طرح های راکد و مشکل دار در 
کارگروه رفع موانع تولید بررسی و مشکل 
اگر چندین  و حتی  رفع می شود  ها  آن 
نتیجه  به  تا  شوند  مطرح  کارگروه  در  بار 

رسیدن کار ادامه خواهد یافت.
و  کهگیلویه  استاندار  اقتصادی  معاون 
این  های  حمایت  کرد:  تصریح  بویراحمد 
حوزه برای احیای واحدهای راکد با قوت 
این معاونت پذیرای سرمایه  ادامه دارد و 
مشکل  با  ها  ان  طرح  که  است  گذارانی 

روبرو شده است.

یک قدم تا افتتاح نماد صنعت یاسوج
و  کهگیلویه  استاندار  اقتصادی  معاون 
بویراحمد عنوان کرد: کارخانه قند یاسوج 
نیز یکی از واحدهای صنعتی مهم استان و 
یا به تعبیری نماد صنعت استان است که 
از هفت سال تعطیلی احیای آن در  پس 

دستور کار قرار گرفته است.
آن  از  بیش  کارخانه  این  داد:  ادامه  وی 
پارامتر  یک  باشد  صنعتی  واحد  یک  که 
اجتماعی در استان کهگیلویه و بویراحمد 

محسوب می شود.
درصد   ۷۰ بر  بالغ  کرد:  تصریح  عسکری 
بازسازی  و  احیا  تولیدی  واحد  این  خط 
بهره  به  اسفندماه  حداکثر  و  است  شده 

برداری می رسد.
یاسوج  قند  کارخانه  مجدد  اندازی  راه  با 
زمینه اشتغال ۲۰۰ نفر در این طرح مهم 

صنعتی فراهم خواهد شد.
در  یاسوج  قند  کارخانه  اجرایی  عملیات 

تولید  اسمی  ظرفیت  با  و   ۱۳44 سال 
تُن قند و شکر آغاز شد  روزانه یک هزار 

و سال ۱۳4۶ نیز به بهره برداری رسید.
معضالت  با  کارخانه  این  مدتی  از  پس 
از سال  نرم کرد و  فراوانی دست و پنجه 
۱۳۸۷ فعالیت خود را به طور مجدد آغاز 
کرد اما سایه مشکالتی شامل معوق ماندن 
حقوق، مزایا و بیمه کارگران، قدیمی بودن 
نوسازی  برای  اعتبار  کمبود  تجهیزات، 
از  قند دست  نبود چغندر  و  فنی  قطعات 
توانست  تا  و  برنداشت  کارخانه  این  سر 

کمر این کارخانه را خم کرد.
 ۱۳۹۵ ماه  دی  از  یاسوج  قند  کارخانه 
اهل  و  خصوصی  بخش  گذار  سرمایه  به 
کهگیلویه و بویراحمد واگذار شد که بنا به 

دالیلی راکد و یا نیمه فعال ماند.

۱۷ کارخانه راکد شهرک های صنعتی 
کهگیلویه و بویراحمد احیا شد

صنعتی  شهرک های  شرکت  مدیرعامل 
ابتدای  از  گفت:  بویراحمد  و  کهگیلویه 
تاکنون ۱۷ واحد  فعالیت دولت سیزدهم 
تولیدی راکد شهرک های صنعتی استان 

احیا شده است.
اظهار  آباد  جهان  موسوی  هاشم  سید 
تولیدی  و  صنعتی  واحدهای  داشت:این 
تعمیر  به  نیاز  جمله  از  مختلف  دالیل  به 
و نوسازی، نیاز به خرید تجهیزات جدید، 
تامین سرمایه در گردش یا بدهکاری های 
مالیاتی و تامین اجتماعی از فعالیت های 

تولیدی بازمانده بودند.
صنعتی  شهرک های  شرکت  مدیرعامل 
تعداد فرصت های  بویراحمد  و  کهگیلویه 
واحدهای  بازگشت  با  شده  ایجاد  شغلی 
تولیدی مذکور به چرخه تولید را ۱۸۲ نفر 

برآورد کرد.
واحدهای  احیای  اهمیت  به  اشاره  با  وی 
رونق  و  اشتغال  ایجاد  در  راکد  تولیدی 
تولید با سرمایه کمتر تاکید کرد که تالش 
راکد  تولیدی  واحدهای  بازگرداندن  برای 
به فعالیت تولیدی از برنامه های شاخص 
های  شهرک  حوزه  در  سیزدهم  دولت 

صنعتی استان است.
تاکنون ۳4۸ واحد تولیدی یا خدماتی در 
برداری  بهره  استان  شهرک های صنعتی 
معادل  واحد  تعداد ۲4۱  این  از  که  شده 
 ۳۱ معادل  واحد   ۱۰۷ و  فعال  ۶۹درصد 

درصد غیرفعال هستند.
در  شده  ایجاد  شغلی  های  فرصت  تعداد 
و  هزار  پنج  استان  صنعتی  های  شهرک 

۵۰۰ نفر برآورد کرد.

جلوگیری از رکود ۵4 واحد تولیدی 
در ستاد قضایی رفع موانع تولید

قضایی  معاون  حسنی  عیسی  سید 
جرم  وقوع  از  پیشگیری  اجتماعی  و 
جلوگیری  کرد:  اظهار  استان  دادگستری 
از رکود و ورشکستگی ۵4 واحد تولیدی 
در استان در ستاد قضایی رفع موانع تولید 
شغل   ۲۰۰ و  هزار  یک  از  بیش  نجات  و 
در این ستاد از مهمترین اقدامات قضایی 

ستاد بوده است.
مادر  صنایع  از  برخی  در  کرد:  بیان  وی 
که  است  انجام  حال  در  اقداماتی  استان 
هنوز به نتیجه نهایی نرسیده است و اگر 
وارد چرخه تولید شوند آمارهای تولید و 

اشتغال خیلی بیشتر خواهد بود.
حسنی در خصوص حمایت از طرح های 
دانش بنیان در استان، ابراز داشت: حمایت 
از طرح ها و کارگاه های دانش بنیان در 
استان در مرحله ورشکستگی بودند و وارد 
چرخه تولید شدند و درآمدی بسیار خوبی 
دارند و بیش از ۲۰۰ شغل ایجاد کرده اند.

کمک دولت برای امهال بدهی 
واحدهای تولیدی استان

سازمان  معادن  و  صنایع  امور  معاون 
و  کهگیلویه  تجارت  و  معدن  صنعت، 
بدهی  امهال  بخشنامه  گفت:  بویراحمد 
بدهی  دارای  استان  تولیدی  واحدهای 
پایان  تا   ، معین  شرایط  با  غیرجاری 

شهریور ماه سال ۱4۰۲ تمدید شد.

نسخه شفا بخش دولت در کهگیلویه و بویراحمد ؛

احیای واحد های راکد،گامی برای اشتغال پایدار

امام  و  بویراحمد  و  کهگیلویه  در  فقیه  ولی  نماینده 
خودروی  زدن  آتش  به  اشاره  با  یاسوج  شهر  جمعه 
شهروند یاسوجی، گفت: آشوبگران همچون خفاش در 
شب نقاب می زنند و سبب رعب و وحشت مردم می 
شوند و سرمایه های مردم و اموال عمومی را به آتش 

می کشند.
آیت اهلل سید نصیر حسینی در خطبه های نماز جمعه 
با  بویراحمد  و  کهگیلویه  استان  مرکز  یاسوج  شهر 
استان،  در  آن  تبع  به  و  کشور  اخیر  حوادث  تحلیل 
شهروند  خودروی  اخیر  روزهای  در  داشت:  اظهار 
یاسوجی که تمام سرمایه وی همین یک ماشین بوده 
توسط اغتشاشگران با بی رحمی به آتش کشیده شد.

وی افزود: این اراذل و اوباش مغازه داران را با تهدید 
آنها  به  بودند و  به تعطیلی مغازه هایشان کرده  وادار 
ها  مغازه  شدن  باز  صورت  در  که  بودند  داده  هشدار 

همه چیز را می سوزانند.
نماینده ولی فقیه در کهگیلویه و بویراحمد و امام جمعه 
شهر یاسوج تصریح کرد: هدف دشمنان از فریب شعار 
نابودی اسالم است که  و  آزادی فساد، فحشا، کشتار 
مردم ایران نسبت به این مهم آگاه هستند و استکبار و 
استعمار این آرزوی خود را به گور خواهند برد. آیت اهلل 
قسم  دشمن  اسرائیل  و  آمریکا  داشت:  ابراز  حسینی 
خورده ملت ایران و نظام جمهوری اسالمی اند و برخی 
ناآرامی های اخیر فرمان دشمن را می برند و  ها در 

رفاه و آسایش مردم را برهم می زنند.
آل  فرمان  به  خورده،  فریب  افراد  این  کرد:  بیان  وی 
ایجاد می کنند و  ناآرامی  انگلیس در کشور  و  سعود 

در حالی که این کشورها جنایتکاران واقعی هستند.

امام  و  بویراحمد  و  کهگیلویه  در  فقیه  ولی  نماینده 
جمعه شهر یاسوج تأکید کرد: این جنایتکاران مردم 
مظلوم زیادی را در غزه، عراق، یمن، لبنان، افغانستان 

و دیگر کشورها کشته اند.
وی گفت: دشمن درصدد است ایران اسالمی به عنوان 
یک قدرت جهانی پیشرفت نکند در حالی که کشور 
پیشرفت های چشمگیری  نظامی  قدرت  لحاظ  به  ما 

داشته است.
غنی  کشور  یک  صدام  کرد:  عنوان  حسینی  آیت اهلل 
از آب، زمین، کشاورزی و غیره داشت اما چیزی که 
نداشت عقل بود و با تحریک استعمار و جبهه غرب به 

ایران حمله کرد.
وی اضافه کرد: تنها چیزی که نصیب صدام شد مرگ 
بود و ایران هم شهدایی تقدیم اسالم کرد که به بهشت 

رفتند.
سال  سرد  ایام  این  در  مردم  گفت:  حسینی  آیت اهلل 

مصرف بهینه گاز و برق را مد نظر قرار دهند تا کشور 
با کمبود انرژی گاز و برق مواجه نشود.

وی ادامه داد: باید دلسوز مردم و کشورمان باشیم و از 
اسراف انرژی بپرهیزیم، برخی ها شعله های بخاری را 
زیاد و از طرف دیگر پنجره ها را باز می کنند و انرژی 

را هدر می دهند.
امام  و  بویراحمد  و  کهگیلویه  در  فقیه  ولی  نماینده 
گرم  لباس  خانه  در  کرد:  تصریح  یاسوج  شهر  جمعه 

بپوشید و اسراف نکنید زیرا که اسراف حرام است.
آیت اهلل حسینی افزود: انقالب ما انقالب فرهنگی است 
چنانچه این مهم قرآنی و متعالی شد همه نیازمندی 

های جامعه تامین خواهد شد و رشد خواهند کرد.
جامعه  فرهنگ  و  ها  باور  چنانچه  داشت:  ابراز  وی 
عرصه  در  ها  سختی  منتظر  باید  شد  انحطاط  دچار 
های مختلف بود زیرا که فرهنگ زیربنای تمام مسائل 

اقتصادی، اجتماعی و سیاسی است.

 آشوبگران سرمایه های مردم و 
اموال عمومی را تخریب می کنند

آگهی  فقدان سند مالکیت
 واقع در بخش 26 فارس بویراحمد علیا یاسوج 

با  شکراهلل  سید  فرزند  مقدم   وفایی  علی  سید  آقای 
با تسلیم  از کهگیلویه   شماره شناسنامه  ۱6۸ صادره 
دو برگ استشهاد گواهی شده از طرف دفترخانه اسناد 
رسمی شماره ۵۱ یاسوج و یکبرگ تقاضای کتبی مدعی 
ششدانگ  از  مشاع  دانگ  سه  مالکیت  سند  که  است 
یک باب خانه )طبق سند(  به مساحت 2۱4/۸ متر مربع 
به پالک ۷۳۰/۱۰۳۰ بخش 26 فارس یاسوج  به شماره 
چاپی 4۳94۷۵ الف 9۵ مورخ ۱6/ ۰۷/ ۱۳96 ذیل دفتر 
ثبت  به    ۱۳962۰۳2۰۰۰۱۰۰4۵۱6 الکترونیک  امالک 
رسیده و سند مالکیت آن  صادر گردیده به علت جابجایی 
یک  تبصره  اصالحیه  طبق  مراتب  لذا  است.  گردیده  مفقود 
اصالحی ماده ۱۲۰ آیین نامه قانون ثبت جهت اطالع عموم 
یک نوبت  آگهی می شودکه هر کس مدعی انجام معامله و 
یا وجود سند مالکیت فوق  الذکر نزد خود می باشد می تواند 
ظرف مدت ۱۰ روز از تاریخ انتشار این آگهی اعتراض خود را 
ضمن ارایه اصل سند مالکیت  یا خالصه معامله به این اداره 
تسلیم نماید و چنانچه ظرف مدت مقرر اعتراضی به این اداره 
ارایه  واصل نشود و یا در صورت اعتراض اصل سند مالکیت 
المثنی سند مالکیت پالک مذکور را طبق  اداره ثبت  نگردد 

مقررات صادر و به متقاضی تسلیم خواهد نمود.
تاریخ انتشار: ۱4۰۱/۰۹/۱۹  

 حسین فرخی - رئیس ثبت اسناد و امالک یاسوج
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متولد فروردین : 
شما قصد دارید آشفتگی های خود را کاهش دهید، بنابراین می توانید 
امروز  می خواهید  و  دارید  نیاز  که  چیزهایی  روی  بر  کامل  طور  به 
اتفاق بیفتد تمرکز کنید. اما وقتی حس کنکاوی شما تحریک شود، 
موضوع پیچده تر می شود. برایتان سخت است که اطالعاتی را که در 
اطرافتان وجود دارد را نادیده بگیرید، برای اینکه بخشی از آنها بسیار 

مهم هستند. 
متولد اردیبهشت :

در  شاید  روبرو می شوید  آنها  با  رویاهایتان  در  که شما  نشانه هایی   
اتفاق  اتفاق  این  اگرچه  بگیرند.  خود  به  واقعی  واقعی شکل  زندگی 
واقعیت  به  تبدیل  شما  تخیالت  وقتی  ولی  است،  شگفت انگیزی 

می شوند زندگی شما نیز پیچیده تر می شود. 
متولد خرداد :

 نگران بودن در مورد کمبودها و چیزهایی که ندارید برای شما اتالف 
انرژی به همراه دارد، اما امروز شاید شما قادر نباشید که به راحتی 
برای  این صداها  صداهایی که در مغزتان پیچیده را خاموش کنید. 

شما بسیار آشنا هستند. 
متولد تیر : 

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

درست هستند. 
متولد مرداد :

 در این اواخر مدام در سکوت به سر می برید، گوشه گیر و منزوی 
شده اید. بهتر است کلبه تنهایی خود هر چه زودتر ترک کنید، اگر 
به این کار خود ادامه دهید دچار افسردگی شدید می شوید عالوه بر 
افسردگی، اطرافیان تان نیز از شما گریزان می شود و بعد از مدتی، این 
موضوع تاثیر فوق العاده منفی بر روحیات شما دارد. در دنیای واقعی 

زندگی کنید، رویاها تنها در خواب هستند.
متولد شهریور :

اینکه شور و هیجان عاطفی در شما رو به کم شدن می رود.   مثل 
امروز شما بیشتر دوست دارید جایگاه بی طرفانه داشته و به نظریات 
افراد دیگر گوش فرا دهید. اما شاید هم عنوان کنید که نیازهای افراد 

دیگر را در لیست برنامه های خود گنجانده اید. 
متولد مهر :

 در این روزها تمام افکار شما سمت و سویی منفی به خود گرفته 
که  رفتارهایی  می شنوید،  که  صحبت هایی  وقایع،  تمام  به  است، 
می بینید با دیدی منفی نگاه می کنید و تصمیم می گیرید. به همین 
علت بسیاری از موقعیت های خوب و حتی عالی را که در این روزها 
می توانسته است برایتان به وقوع بپیوندد با بد بینی تان آنها را از بین 
برده اید. هیجانات، نیروهای منفی درونی تان را کنترل کنید تا بیشتر 
را  تان  درونی  آرامش  کنید  نرسانده اند. سعی  آسیب  به شما  این  از 

حفط کنید و بعد تصمیم بگیرید.
متولد آبان : 

محدود  را  تان  انرژی  می کنید  تالش  همچنانکه  امروز  است  ممکن 
می افتد  همکارتان  و  شما  بین  دارد  اتفاقی  چه  بفهمید  تا  کنید 
ارتباطات شخصی تان نیز دچار مشکل شود. اما در حقیقت به نظر 
که  هرجا  است.  شده  ساکن  و  یکنواخت  کمی  تان  زندگی  می رسد 
می روید از آنجا خاطره دارید. عقب نشینی کردن برای دور بودن از 
اضطراب و آشوب راه خوبی است. انرژی خود را احیا کرده و نظمی 

دوباره به افکارتان ببخشید.
متولد آذر : 

و شاد هستید،  بسیار سرزنده  امروز  احساس کنید که  است  ممکن 
اما االن مردد هستید که  آیا ترس از پذیرفته نشدن را نشان بدهید 
یا خیر. به جای اینکه در میان عده زیادی از مردم وانمود کنید که 
هستید،  خرم  و  شاد  آنها  میان  در  و  زیادی  نفس  به  اعتماد  دارای 
سعی کنید زمان فراغت تان را با یکی دو تا از دوستان نزدیک تان 
بگذرانید. سر و صدای کمتر در محیط پیرامون تان باعث می شود تا 
کودک درون تان ناخودآگاه از درون تان بیرون بیاید و شروع به بازی 

و تفریح کند.
متولد دی : در طول روز استرس در وجود شما شکل می گیرد و دیگر 
برای تان مشکل است که حتی برای ساعتی آرام بگیرید. حتی اگر در 
خانه هم باشید راحت نیست که بتوانید ذهن تان را از کارهایی که 
در محل کار دارید منحرف سازید. خوشبختانه االن نیازی نیست که 
هیچ مسئله ای را حل کنید. اجازه دهید که احساسات تان با جریان 

تغییرات باال و پایین شوند. 
متولد بهمن : شما حتی اگر دوست داشته باشید دیگران به خاص 
بودنتان اعتراف کنند، ولی دوست ندارید که زیاد جلب توجه کنید. 
خورشید در چهارمین خانه شما قرار دارد و زمان مناسبی برای ماندن 
در خانه است. زمانی که شما یاد گرفتید اصاًل خود را به خاطر تفکرات 
افتاده زیادی  دیگران ناراحت نکنید، خواهید توانست کارهای عقب 

را به اتمام برسانید.
هم  راضی  تان  روزمره  زندگی  از  شما  اگر  حتی   : اسفند  متولد 
هستید، با فکر کردن و تمرکزکردن توانایی بهتر شدن را هم دارید. به 
جای اینکه بی هدف رویاپردازی کنید، در حالیکه با احتیاط افکارتان 
را به مسیری می کشانید که تصاویر مثبتی را در ذهتان می پروراند، 

آنها را تحت کنترل خود درآورید.

3
فال روز 

تنفسی،  مجاری  و  ریه  های  بیماری  تخصص  فوق 
می  طول  هفته  چند  که  هایی  سرفه  علت  درباره 
کشد، نکاتی را توضیح داد. مصطفی قانعی، در برنامه 
ضربان شبکه سالمت سیما، در پاسخ به این سوال 
سرفه هایی  نوع  چه  کشنده،  طول  سرفه های  که 
هستند، گفت: سرفه هایی که بیش از سه هفته طول 
کشیده باشند را، سرفه های طول کشنده می نامیم، 
رخ  ویروسی  بیماری های  متعاقب  که  سرفه هایی 
آرام  بیماری،  اول  هفته  پایان  در  معموالً  می دهند، 
می شوند، اگر سرفه ها بیش از این مدت طول بکشند 
ماندگاری  ندارند،  ارتباط  اولیه  بیماری  به  قاعدتاً 
سرفه در ادامه بیماری های ویروسی، از نظر علمی بی 

معناست. وی در پاسخ به این سوال که آیا داروهای 
درمان های سرفه های طول کشنده  ضد سرفه جزو 
هرگز  کشنده،  طول  سرفه های  در  افزود:  هستند، 
این سرفه،  زیرا  داروی ضد سرفه تجویز نمی گردد، 
را  سرفه ها  اگر  است،  بیماری  از  نشانه ای  و  عالمت 

سرکوب کنیم، بیماری اصلی شناسایی نمی شود.
قانعی از سه دلیل سرفه های طول کشنده نام برد و 
با عنوان این مطلب اولین دلیل، برگشت اسید معده 
یا رفالکس است، گفت: در گلو، نای و پرده دیافراگم 
گیرنده های قرار دارد که برای ایجاد سرفه، حتماً نیاز 
به تحریک شدن این گیرنده ها است، بنابراین برای 
باید دریچه معده، گلو و مجرای  ایجاد سرفه، حتماً 
هوا تحریک شوند. وی ادامه داد: یکی از نشانه های 
صدایشان  مدام  افراد  که  است  این  رفالکس  اصلی 
را صاف می کنند، این افراد احساس می کنند، خلط 

ناحیه باالی گلو دارند.
قانعی به این افراد توصیه کرد: هرگز به اندازه ای غذا 

نخورید که قسمت فوندوس معده پر باشد. همچنین، 
از خواب پرهیز کنند؛  از خوردن شام سنگین قبل 
و  حلق  به  معده  محتویات  جاذبه  قانون  طبق  زیرا 
و  گلو،  و  حلق  سوزش  باعث  که  می گردند  باز  گلو 
همچنین سرفه می گردد. این متخصص ریه، به چند 
اشاره  معده  رفالکس  تشخیص  برای  ساده  عالمت 
می کنند،  احساس  مدام  که  افرادی  افزود:  و  کرد 
غذا به گلویشان می پرد، بوی بد دهان دارند، مدام 
هنگام  که  افرادی  و  می کنند  صاف  را  صدایشان 
از خواب، خلط چسبنده به حلق دارند  بیدار شدن 
و همچنین صدایشان موقع برخواستن از خواب، دو 
رگه است. وی گفت: یکی از عادت های بد افراد مبتال 
چای  و  مایعات  از  مدام  که  است  این  رفالکس  به 
می کنند  استفاده  صدایشان  شدن  صاف  برای  داغ، 
که متأسفانه با ترشح بیشتر اسید معده، وضع بدتر 
آب  خوردن  مانند  عادت هایی  از  قانعی،  می گردد. 
و  قهوه  مصرف  همچنین  و  غذا  میانه  در  نوشابه  و 

به مری  معده  دریچه  باعث شل شدن  که  نسکافه، 
عادات،  این  ترک  بر  تأکید  با  و  برد  نام  می گردد، 
توصیه  افراد  این  به  را  سالم  زندگی  سبک  داشتن 

کرد.
رفالکس،  عامل   ۳ افزود:  اهلل  بقیه  دانشگاه  استاد 
عوامل  از  نشده،  درمان  آسم  و  چرکی  سینوزیت 
سرفه های طول کشنده محسوب می شوند. بنابراین 
باید از ابتدای زنجیره، با درمان رفالکس آغاز کنیم. 
این  اگر  بیماری ها،  این  تک  تک  درمان  در صورت 
سی  انجام  بکشند،  طول  هفته   4 از  بیش  سرفه ها 
توصیه  برونکوسکوپی،  بعد،  مرحله  در  و  اسکن  تی 
می شود. وی یادآور شد: قبل از بررسی این بیماری ها 

به هیچ وجه درمان سرفه را توصیه نمی کنیم.
قانعی گفت: حدود ۵۰ درصد از سرفه ها، دو عالمتی 

هستند و ۲۵ درصد صرفه ها نیز سه عالمتی اند.
وی خاطر نشان کرد: اگر رفالکس را کنترل نکنیم، 

ریه ها و سینوس ها نیز درگیر می شوند.
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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

برايم�ان کم�ي از دوران کودکي آقا 
مصطفي بگوييد. اينك�ه در چه فضا، 
محيط و خانواده اي بزرگ شد و در کل 

دوران کودکي  اش چگونه گذشت؟
وقتي مصطفي به دنیا آمد پدرش خیلي دوست 
داشت اس��مش را مصطفي بگذارد. زماني که 
من باردار شدم پدرش بدون اینكه بداند فرزند 
پسر است یا دختر، گفت نام بچه سیدمصطفي 
اس��ت. فرزند اولمان را س��یده زین��ب از خدا 
خواسته بود و بچه دومش را هم سیدمصطفي. 
بعد از تولد مصطفي اولی��ن روزي که به خانه 
رفتم به خوبي در خاطرم است که پدرش گفت 
دوس��ت ندارم این بچه در رختخ��واب از دنیا 
برود، دوست دارم شهید ش��ود. من خیلي به 
خاطر این حرف ناراحت شدم. همسرم قبل از 
ازدواج دو سال در جبهه حضور داشت و سابقه 
رزمندگي دارد. در خانه  م��ا خیلي از جنگ و 
جبهه صحبت مي شد و مصطفي زیاد با پدرش 
در این باره صحب��ت مي کرد. مصطفي خیلي 
با پدرش رفیق بود. رابطه ش��ان پدر و پسري 
نبود و خیلي راحت با هم صحبت مي کردند، 
مي خندیدند و گاهي شوخي هم مي کردند. جو 
بین شان خیلي دوستانه بود. یادم است زماني 
که به مصطفي شیر مي دادم با وضو این کار را 
مي کردم. بغلش مي کردم، دست الي موهایش 
مي کشیدم و مي گفتم خدایا کمك کن پسرم 
پیرو والیت باش��د. کمك کن بچ��ه ام حامي 
والیت و پیرو خط امام ش��ود. قبل از ازدواج، 

خودم در مسائل جبهه و جنگ شریك بودم. 
براي جبه��ه کاله مي بافتم و س��خنراني هاي 
امام را دنبال مي کردم. خ��ودم هم در چنین 
محیطي بزرگ شدم و دفاع مقدس را به خوبي 
لمس کردم. حضور تانك ها در خیابان و آتش 
گرفتن ها را در ذهنم دارم. با جنگ و شهادت 
کاماًل آشنا هستم. خودم هم زیاد با مصطفي 
صحبت مي کردم. یك روز مصطفي سرنیزه اي 
به خانه آورد و تا من خواستم آن را بگیرم گفت 
مامان به آن س��یانور زده اند و خطرناک است. 
من هم گفتم زماني که م��ن دختر خانه بودم 
با سرنیزه بازي مي کردم و دیگر ترسي از اینها 
ندارم. من دوره هاي رزمي و بسیج را گذرانده 
بودم و مصطفي زماني که چنین موضوعي را 
فهمید کلي خوشحال شد. همیشه مي گفتم 
خدایا کمك کن پسرم سرباز امام زمان)عج( 
باشد. خدا خودش هم کمكش کرد تا مصطفاي 

من یكي از سربازان امام زمان)عج( شود. 
شما همين دو فرزند را داريد؟

 بله، دخت��رم متول��د دي ماه 1371 اس��ت. 
مصطفي هم 18 آبان 74 ب��ه دنیا آمد. هر دو 
پنج شنبه به دنیا  آمدند و جالب اینجاست روز 
شهادت مصطفي پنج شنبه21 آبان94 است. 
سه روز بعد از تولدش، ش��هید شد. بچه هایم 
خیلي با هم دوس��ت و رفیق بودند. هیچ وقت 
ندیدم با ه��م دعوا کنن��د. م��ن االن اصاًل از 
شهادت مصطفي احساس ناراحتي نمي کنم 
چون حس مي کنم مصطفایم کنارم است. اگر 

قرار است مش��كلي پیش بیاید بدون اینكه ما 
متوجه شویم مصطفي خودش مشكل را حل 
مي کند. بیشترین ضربه را االن دخترم خورده 
اس��ت. دخترم یكي از بهترین دوستانش را از 
دست داده است. االن آنقدر که دخترم ضربه 
خورده م��ن و پدرش نخورده ای��م. دخترم در 
18 س��الگي ازدواج کرد، در خانه شوهرش به 
دانشگاه رفت و االن ما یك نوه سه ساله داریم. 
مصطف��ي خیلي خواه��رزاده اش را دوس��ت 
داشت و عاش��قش بود. نوه مان 26 آذر به دنیا 
آمده. مصطف��ي به من مي گف��ت: مامان من 

رفتم س��وریه و آمدم حتماً باید ب��ه تولد الینا 
برویم. چون منزل خواهرش اراک است شش 
ماه بود که برادرش را ندیده ب��ود. بعد از عید 
دیگر برادرش را ندید و مهرماه به من زنگ زد 
و گفت مامان هر چه به مصطفي زنگ مي زنم 
گوش��ي اش را جواب نمي دهد. من هم مانده 
بودم چه جوابي بدهم. چون مصطفي اکیداً به 
ما سفارش کرده بود هیچ کسي متوجه سوریه 

رفتنش نشود. 
چرا؟

به هیچ عنوان اهل عكس گرفتن و تبلیغ کردن 
از خودش نبود. همه کارهایش في سبیل اهلل 
بود. دوست نداشت کسي بداند چه کار مي کند 

و چه کار نمي کند. 
براي ش�ما س�خت نب�ود تک پس�ر 

جوانتان راهي سوريه شود؟
من وابس��تگي بس��یار ش��دیدي به مصطفي 
داش��تم و مصطفي هم بس��یار به من وابسته 
بود. باورتان نمي شود مصطفي وقتي به حمام 
مي رفت من 10 دفعه پشت در حمام مي رفتم 

و در مي زدم تا صدایش را بشنوم. 
تا اين اندازه نگرانش مي شديد؟

همیش��ه نگرانش ب��ودم. وقتي مي خواس��ت 
بیرون برود مي گفتم کي مي آیي؟ که مصطفي 
در جواب مي خندی��د. برایش صدقه مي دادم. 
مصطفي به تی��پ و ظاه��رش خیلي اهمیت 
مي داد. اگر کس��ي با مصطفي آش��نا نبود و او 
را بی��رون مي دید به فكرش خط��ور نمي کرد 
مصطفي اه��ل خدا و نم��از باش��د. تیپش به 
اصطالح امروزي بود. ش��لوار جین و آس��تین 
کوتاه مي پوشید و موهایش را سشوار مي کشید 
و حالت مي داد. همیش��ه خن��دان بود. چون 
هر روز ورزش مي کرد مي گف��ت مامان ببین 
بازوهایم چه پر ش��ده و ببین تیپم قش��نگ 

است. 
ش�ما که تا اين اندازه وابس�ته بوديد 

چطور دلتان راضي به رفتنش شد؟
مصطفي به سخنراني هاي حضرت آقا خیلي 
اهمیت مي داد. روزي که آقا سخنراني داشت 
اگر در خانه بود تلویزیون براي مصطفي مي شد. 
مي گفت مامان مي خواهم تك تك کلمات آقا 
ملكه ذهنم شود و با خونم عجین گردد. اخبار 
را از تمام شبكه ها گوش مي کرد. یك روز گفت 
مامان بنش��ین چیزي بگویم. گفت: براي هر 
کسي در دنیا یك روز، عاشورا مي شود. گفتم 
یعني چه؟ گفت یعني آن روز که امام حسین 

نداي »هل م��ن ناصر« س��ر داد آنهایي که با 
امام رفتند رستگار شدند و آنهایي که نرفتند 
جز بدي هی��چ چیز از آنها باق��ي نماند. گفتم 
مصطفي نمي فهمم چه مي گویي؟ گفت همین 
قدر بگویم اگر راضي به رفتن من نشوي فرداي 
قیامت جواب حضرت زهرا)س( و زینب)س( 
را باید خودت بدهي. من گفتم مصطفي مگر تو 
صداي »هل من ناصر« شنیده اي که این طور 
مي گویي؟ گفت مامان اگر راضي نشوي تا آخر 
عمرم کر مي شوم و دیگر محال است این صدا 
را بشنوم. بعداً فهمیدم بچه ام بعد از 1400 سال 
واقعاً صداي »هل من ناصر« را شنیده است. باز 
من راضي نشدم. چون تك پسر بود و وابستگي 
شدیدي به او داشتم گفتم من راضي نمي شوم. 
سرش را پایین انداخت و گفت مادر از این دنیا 
چه مي خواهي؟ گفتم م��ن از این دنیا چیزي 
نمي خواهم؛ اهل مادیات نیستم ولي این دنیا 
برایم فقط با تو قشنگ اس��ت. گفتم بعد از تو 
خاک بر س��ر دنیا، من دیگر دنیا را مي خواهم 
چكار. گفت مامان راضي شو تا خدا هم راضي 
ش��ود. گفت از مادر وهب یاد بگیر، مادر وهب 
هم یك پسر داشت و اینها همه براي من و تو 
درس است؛ از بهترین چیزهایي که در این دنیا 
داري بگذر و دل بكن تا به معرفت برسي، تا دل 
نكني به معرفت نمي رسي. مصطفاي ما چون 
زیاد کتاب مي خواند و مطالعه مي کرد بیشتر 
از سنش مي فهمید. خیلي زیاد مي دانست و از 
همه مسائل روز دنیا مطلع بود. در هر زمینه اي 
که سؤال مي پرس��یدي به نحو احسن جواب 
مي داد. اگر در خانه بود اخبار و سخنراني گوش 
مي داد. غیر از این یا در پشت مانیتور مشغول 
کارهاي تحقیقاتي بود یا کتاب دس��تش بود 
و مطالعه مي کرد. مصطف��ي به عنوان طراح و 
مبتكر عضو سازمان نخبگان هم بود. یك طرح 
به سازمان نخبگان داده بود. هر چیزي را که 
مي خواند، مي نوشت تا کجا خوانده است. قرآن 
را سرسري نمي خواند. بعد از شهادتش من تازه 
متوجه نحوه خواندن و مطالعه اش شدم. انگار 
یك آیه از قرآن را مي خوانده و بسیار درباره اش 
تحقیق مي ک��رده و مي نوش��ته. مصطفي از 
نظر علم��ي پُر بود. م��ن افتخ��ار مي کنم که 
خدا از میان این همه آدم، پس��ر من را با این 
سن انتخاب کرد. خدا را ش��اکرم که دعایم را 
مس��تجاب کرد و فرزندم پیرو والیت و سرباز 

امام زمان)عج( شد. 
جزئيات ش�نيدن »هل م�ن ناصر« را 
متوجه ش�ديد که از کجا اي�ن صدا را 

شنيده است؟
مصطفي یا صدا را ش��نیده یا خواب دیده بود. 
دقیق نمي دانم. ولي این کلمه را از او ش��نیدم 
که گفت مامان من دعوت شده ام. دانشگاه رفته 
بود تا مرخصي بگیرد و دانشگاه به او مرخصي 
نمي داد. پارسال دانشگاه دولتي بیرجند قبول 
ش��د و نرفت، امس��ال هم دامغان قبول شد و 
نرفت و در آخر رش��ته مكانیك را در دانشگاه 
تهران غرب قبول ش��د و رفت. دانش��گاه به او 
مرخصي نمي داد و مي گفت یك روز هم س��ر 
کالس نیامده اي و نمي توانیم مرخصي بدهیم. 
براي رفتن به سوریه خیلي تالش کرد. دو سال 
بود مدام آموزش مي  دید. خیلي پافش��اري و 
اصرار کرد. یك هفته تمام مصطفي در محل 
اعزام خوابید تا او را جا نگذارن��د. براي اینكه 
مصطفي را دست به سر کنند گفته بودند باید 

مادر جوان ترين شهيد مدافع حرم در گفت وگو با »جوان« از دلدادگي هاي يک دهه هفتادي مي گويد

پسرمگفتبهمحضاينكهپايمبهبهشتبرسدآنجارابرايتآبادميكنم

3بار دانشگاه قبول شد اما دفاع از حرم را ترجيح داد

  احمد محمدتبريزي
در ميان ش�هداي مدافع حرم س�يدمصطفي موس�وي با 20 س�ال 
س�ن جوان ترين ش�هيد اس�ت. وي متولد 1374 بود و در آبان 94 
هم به ش�هادت رس�يد. جواني که به لحاظ تقويم کم س�ن و سال 
نش�ان مي دهد اما به لحاظ بل�وغ فكري و پختگي کالم، س�ال ها با 
س�ن تقويمي اش فاصل�ه دارد. مصطف�ي قهرم�ان و بزرگمرد اين 
روزهاي ش�هرمان اس�ت. وقتي مادر با رفتن تک پسرش مخالفت 
مي کند، مصطف�ي در جواب مي گوي�د: »از بهتري�ن چيزهايي که 

در اين دنيا داري بگذر و دل بكن تا به معرفت برس�ي، تا دل نكني 
به معرفت نمي رس�ي.« مصطفي کس�ي اس�ت که پس از گذش�ت 
قرن ها نداي »هل من ناصر« را شنيد و خودش را مشتاقانه به جمع 
مبارزان حرم آل اهلل رس�اند. زينب السادات موس�وي مادر شهيد، 
با بغضي فروخ�ورده در گل�و، اما محكم و اس�توار چن�ان از عزيز 
دردانه اش مي گويد که مخاطب صحبت ها دوس�ت دارد ساعت ها 
پاي حرفش بنشيند. مادر شهيد موسوي در گفت وگو با »جوان« ما 
را به شناخت دقيق تر و بهتري از يک شهيد مدافع حرم مي رساند. 

از پدرت رضایتنامه بیاوري. ب��ه خانه آمد تا از 
پدرش رضایتنامه بگیرد. وقت��ي به اتاق رفتم 
و دیدم بین او و پدرش حرف رضایتنامه است 
ناراحت شدم و دعوایشان کردم. به پدرش گفتم 
حق نداري رضایتنام��ه را امضا کني. مصطفي 
نامه را پاره کرد ولي یك نامه دیگر داش��ت که 
آخر سر آن را داد پدرش امضا کند. همسرم به 
من گفت چرا ناراحتي؟ گفتم من همین یك 
پس��ر را دارم. گفت که خودم دو س��ال جبهه 
بودم و یك سنگ هم به سرم نخورد، مصطفي 
را به خدا بسپار و راضي باش به رضاي خدا. مگر 
فرزند تو از علي اکبر و علي اصغر امام حسین)ع( 
و از شهداي کربال عزیزتر است، توکلت به خدا 
باش��د و به هر چه خدا مي خواهد راضي باش. 
من چیزي نگفتم تا مسئله دانشگاهش پیش 
آمد. گفت مامان بگذر تا خدا راضي شود، باید 
بگذري تا خدا به رفتن من راضي ش��ود. گفت 
من مي دانم هر جا مي روم به بن بست مي خورم 
و دلیلش تو هستي، دل بكن مامان تا به معرفت 
و شناخت برسي. شناختي که خدا مي دهد و 
خودت هم باورت نمي ش��ود. مصطفي در اتاق 
نماز مي خواند و من در هال. مي دیدم مصطفي 
منتظر مي ماند تا نمازم تمام شود و مهرش را 
جاي مهرم مي گذاشت و شروع به نماز خواندن 
مي کرد. گفتم مصطفي این کارها یعني چه؟ 
گفت هیچ مامان راضي شو به رضاي خدا. شب 
آخر در حال بستن کوله و اتوکردن لباسش بود. 
عكس��ي انداخته بود و مي گفت مامان عكسم 
قشنگ اس��ت. گفتم آره مامان عكست خیلي 
قشنگ است. وسایل دانشگاهش را به من نشان 

داد و گفت مامان نگران نباش زود برمي گردم، 
خیالت راحت باشد. رفت و من هم نمي دانستم 
براي آخرین بار اس��ت که مي رود. چون گاهي 
ب��راي آموزش ه��اي کاري اش مي رفت و فكر 
مي کردم این بار هم براي آموزش مي رود. روز 
آخري که مصطفي رفت شنبه یازدهم مهرماه 
بود. قامت نماز ظهر را که بستم صداي بستن 
کمربندش را شنیدم. رکعت اول را که خواندم 
مصطفي با صداي بلند گف��ت خداحافظ من 
رفتم. دو رکعت آخر را س��ریع خواندم و وقتي 
در را باز کردم، دیدم رفته است. مصطفي براي 
همیش��ه رفته بود. من هم گفتم خدایا بچه ام 
را به خودت س��پردم و راضي ام ب��ه رضاي تو. 
مصطفي رفت و دیگر برنگش��ت. در این مدت 
چند بار به پدرش زنگ زد. روز تولدش هم به 
پدرش زنگ زد و صحبت کرد ولي در این مدت 

هیچ وقت با من صحبت نكرد. 
به نظ�ر ش�ما جوان ب�ا محبت�ي مثل 
مصطف�ي چ�را چني�ن خداحافظ�ي 

سريعي داشت؟
مصطفي بعد از رفتن به س��وریه مي ترس��یده 
دس��ت و دلش بلرزد. به همی��ن خاطر بدون 
خداحافظي رف��ت و حتي ی��ك خداحافظي 
درست و حسابي با هم نداشتیم. فكر مي کنم 
این کارهایش به خاطر وابستگي شدیدي بود 

که بینمان وجود داشت. 
مصطفي در اولين اعزامش شهيد شد؟

بله، در اولین اعزامشان بود. 
گويا جوان ترين شهيد مدافع حرم هم 

آقا مصطفي است؟
بله، هم جوان ترین شهید مدافع حرم و هم نابغه 

مدافع حرم لقب گرفت. 
االن که آق�ا مصطفي ب�ه درجه رفيع 
ش�هادت رس�يده و ش�ما توانستيد 
نبودنش را ت�اب بياوريد فكرمي کنيد 
به آن ش�ناخت و معرفتي که مصطفي 

تأکيد داشته، رسيده ايد؟ 
بله، االن به معرفت و ش��ناختي رس��یده ام که 

نشأت گرفته از صحبت هاي آقا مصطفاست. 
به نظر مي رس�د پختگ�ي حرف هاي 
مصطفي نه تنها از همس�ن و ساالنش 

که از هم نسالنش جلوتر بود؟
مصطف��ي چیزهای��ي را دید که م��ا ندیدیم و 
حرف هایي را شنید که ما نشنیدیم. مي گویند 
در جواني پاک زیستن شیوه پیغمبري است. 
مصطفاي م��ا خیلي نجیب و پاک ب��ود. من و 
پدرش یك بار به او نگفتیم نماز بخوان و روزه 
بگیر. شناس��نامه اش را آورد و گف��ت: مامان 
ببین نماز به من واجب شده. گفتم مامان من 
اینطوري سردرنمي آورم و نمي توانم دقیق به 
تو بگویم، برو از حاج آقاي مسجد بپرس ببین به 
تو واجب شده یا نه. وقتي برگشت دیدم قامت 
نماز بسته است. اولین سالي که روزه به او واجب 
شد دلم نمي آمد بیدارش  کنم. بعد دیدم بچه ام 
بدون سحري روزه مي گیرد و حال ندارد. گفت: 
مامان اگر بیدارم نكني من روزه ام را مي گیرم 
پس بیدارم کن. من هم دیگر بیدارش مي کردم. 
خیلي به نماز و روزه اش مقید بود. مصطفي را 

خدا انتخاب کرده بود. 

پدرش�ان چط�ور؟ ب�ا ش�هادت تک 
پسرشان کنار آمده اند؟

بله، ش��هادت مصطفي براي ه��ر دویمان حل 
شده اس��ت. پس��رمان را براي خدا و حضرت 
زینب)س( فرستادیم. مصطفي زماني که نرفته 
بود مي گفت مامان مي داني حضرت آقا درباره 
ش��هداي مدافع حرم چه گفته است؟ گفته اند 
مدافعان حرم زماني که میان شما هستند آنها 
را نمي شناسید و زماني که به شهادت مي رسند 
بدانید آنها جزو اولیاء اهلل بوده اند و شما آنها را 
نمي شناخته اید. بعد از ش��هادتش شنیدم آقا 
گفته ش��هداي مدافع حرم دو اجر پیش خدا 
مي برند؛ یكي اینكه مهاجر الي اهلل هس��تند و 
دیگر اینكه مدافع حرم آل اهلل مي ش��وند. این 
س��خنان حضرت آقا خیلي برایم رضایتبخش 
بود. جاي دیگري ش��نیدم ک��ه در روز قیامت 
پدر و مادر شهدا از روي دوش شهدا و از میان 
انسان هاي منتظر و در صف عبور مي کنند و این 
واقعاً برایم لذتبخش ب��ود. آنقدر لذتبخش که 
دوست دارم هر لحظه روز قیامت شود و من این 
صحنه ها را ببینم. من ب��ه این راحتي به رفتن 
مصطفي رضایت ندادم تا آن صحبت ها را کرد. 
گفت مامان بگذار خاطرت را کاًل راحت کنم. 
به محض اینكه پایم به بهش��ت برسد بهشت 
را برایت آباد مي کنم. همان وعده پس��ر وهب 
به عروس��ش را داد. گفت: اگر از ته دلت راضي 
ش��وي خدا هم راضي مي ش��ود. گفت: مامان 
بهش��تي برایت درس��ت مي کنم که در خواب 

هم ندیده باشي. 
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شایعات درباره علت کشته شدن نوجوان 
فیروزآبادی تکذیب شد

استان  انتظامی  فرماندهی  اجتماعی  و  فرهنگی  معاون 
فارس اخبار منتشر شده در فضای مجازی درباره کشته 
در  امنیتی  نیروهای  دست  به  ساله   ۱۶ نوجوان  شدن 

شهرستان فیروزآباد فارس را تکذیب کرد.
باره  این  در  چهارشنبه شب  محمدی  کاووس  سرهنگ 
مأموران  جاری،  سال  ماه  آذر  یازدهم  روز  عصر  گفت: 
در  جسد  یک  کشف  از  فیروزآباد  شهرستان  انتظامی 
و  مطلع  شهرستان  این  مسافربری  ترمینال  اطراف 
بالفاصله جهت بررسی موضوع به محل مورد نظر اعزام 

می شوند.
وی ادامه داد: در بررسی های انجام گرفته مشخص شد 
که جسد پیدا شده متعلق به نوجوان۱۶ ساله به نام ایلیاد 
رحمانی است که با حضور عوامل اورژانس و اعالم نظر 

پزشکی قانونی، ۳ساعت از فوت وی گذشته بوده است.
معاون فرهنگی و اجتماعی پلیس فارس با اشاره به پیدا 
شدن مقادیری بسته های قرص در اطراف جسد افزود: 
بنا به اعالم پزشکی قانونی هیچگونه آثار ضرب و شتم 
به  توجه  با  و  نداشته  وجود  جسد  روی  بر  جراحتی  و 

مستندات موجود، احتمال خودکشی وی متصور است.
محمدی گفت: همچنین خانواده این نوجوان، روز قبل 
اعالم  محل،  کالنتری  به  مراجعه  با  حادثه  این  وقوع  از 
می کنند که پسرشان چند ساعت از منزل خارج شده و 
قصد خودکشی دارد که پرونده فقدانی وی در کالنتری 
نیز در همان زمان تشکیل و تحت بررسی قرار می گیرد.

وی با اشاره به پخش اخباری مبنی بر کشته شدن این 
فضای  در  امنیتی  نیروهای  دست  به  ساله   ۱۶ نوجوان 
تصریح  اخبار جعلی،  این  کردن  تکذیب  مجازی، ضمن 
کرد: با شایعه سازان و افرادی که با انتشار اخبار جعلی 
باعث تشویش اذهان عمومی شوند، برخورد خواهد شد.

رئیس پلیس مبارزه با مواد مخدر فراجا خبر داد:
کشف بیش از 3 میلیون و ۷۰۰ هزار 

قرص شیشه
رصد  از  فراجا  مخدر  مواد  با  مبارزه  پلیس  رئیس 
قاچاقچیان و مروجان اعتیاد در فضای مجازی خبر داد 
و گفت: سه میلیون و ۷۰۰ هزار قرص شیشه با اقدامات 

تخصصی و ویژه از قاچاقچیان کشف و ضبط شد.
مبارزه  پلیس  اقدامات  فرایند  به  کریمی  مجید  سردار 
و  تخصصی  پایش  رصد،  حوزه  در  فراجا  مخدر  مواد  با 
مجرمانی  با  برخورد  بر  مجرمانه  صفحات  شناسایی 
به  اقدام  غیربومی  رسانه های  و  مجازی  فضای  در  که 
تبلیغات اغواگرایانه و دروغین برای جلب مشتری، فروش 
قرص های الغری حاوی متامفتامین )شیشه( و نیز سایر 

قرص های روانگردان و غیرمجاز می کنند، تاکید کرد.
وی ادامه داد: به عنوان نمونه در یک عملیات، با تالش 
پلیس مبارزه با مواد مخدر فراجا در اقدامات غافلگیرانه، 
باند تبلیغ و فروش قرص های الغری حاوی متامفتامین 
)شیشه( در فضای مجازی شناسایی و ضمن دستگیری 
همه اعضای باند بیش از سه میلیون و ۷۰۰ هزار قرص 
)شیشه(  متامفتامین  ترکیبات  حاوی  چاقی  و  الغری 
مخدر  مواد  با  مبارزه  پلیس  رئیس  شد.  و ضبط  کشف 
فراجا از دستگیری چندین باند اشاعه مصرف مواد مخدر 
در فضای مجازی از ابتدای سال جاری خبر داد و گفت: 
با تالش و پیگیری های شبانه روزی پلیس مبارزه با مواد 
همه  دستگیری  و  شناسایی  ضمن  خوشبختانه  مخدر، 
اعضای این باندها، اموال آنها نیز توقیف و برای تعیین و 

تکلیف در اختیار دستگاه قضایی قرار گرفت.

خبر
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یکی از سه موج سالیانه آنفلوآنزا در کشور که از اوایل مهر 
ماه تاخت و تازش را آغاز کرده بود،   فروکش کرده، اما 
به گفته وزارت بهداشتی ها باید برای دو موج دیگر که در 
بهمن ماه امسال و اردیبهشت سال آینده رخ خواهند داد، 

از هم اکنون آماده بود.
آنفلوآنزا  امسال  کشور،  سالمت  کارشناسان  گفته  به 
شیوعش را در ایران خیلی زود آغاز کرد؛ به همین دلیل 
ابتال و مرگ ناشی از کووید  با فروکش کردن موارد  هم 
۱۹ در کشور و همچنین با آغاز فصل سرما و بازگشایی 
مدارس و دانشگاه ها، شاهد بروز و افزایش موارد آنفلوآنزا 
از اواخر شهریور ماه و ابتدای مهر ۱4۰۱ در کشور بودیم.

بنابراین موج اول ابتال به آنفلوآنزا در حالی در کشور آغاز 
کاهش  دلیل  به  بهداشتی  پروتکل های  رعایت  که  شد 
موارد کرونا کاهش یافته و در عین حال بازگشایی مدارس 
و دانشگاه ها نیز روند شیوع این بیماری را سرعت بخشیده 
مختاری  طلعت  دکتر  که  بود  هم  اساس  همین  بر  بود. 
ویروس  استاد  و  آنفلوآنزا  ملی  آزمایشگاه  آزاد- مدیر 
شناسی دانشگاه علوم پزشکی تهران در آبان ماه امسال 
اعالم کرد که ویروس غالب ما در  ایسنا،  با  در گفت وگو 
آنفلوآنزا است و سوش های در گردش آن عمدتا  کشور، 
 B نوع  آنفلوآنزای  و  بوده   H۱N۱ هم  بعد  و   H۳N۲

شیوع خیلی کمتری دارد.

تاخت و تاز آنفلوآنزا در کشور
همچنین به گفته کارشناسان سالمت کشور،  از آنجایی 
باالی  رعایت  همچنین  و  کرونا  شیوع  دلیل  به  که 
پروتکل های ضدکرونایی، دو سال شیوع بیماری آنفلوآنزا 
را نداشتیم، همین موضوع باعث شد که در سال جاری 
رعایت  کاهش  و  کرونا  به  ابتال  موارد  کردن  فروکش  با 
آنفلوآنزا  موارد  افزایش  نوعی  به  بهداشتی،  پروتکل های 
مراجعات  عمده  هم  اساس  همین  بر  باشیم.  شاهد  را 
سرپایی و بستری بیمارستان ها در مهر و آبان ۱4۰۱ به 
که  طوری  به  بود؛  یافته  اختصاص  آنفلوآنزا  به  مبتالیان 
دکتر سعید کریمی معاون درمان وزارت بهداشت، در آبان 
ماه ۱4۰۱، در گفت وگو با ایسنا اعالم کرد که روزانه ۳۰ 
بیمارستان های  به  به صورت سرپایی  تنفسی  بیمار  هزار 
تنفسی  بیماران  تمام  شامل  که  می کنند  مراجعه  کشور 
درصد   ۵۰ باالی  که  می دهد  نشان  نمونه گیری ها  است. 
همچنین روزانه  هستند.  مبتال  آنفلوآنزا  به  افراد  این  از 

حدود ۱۲۰۰ نفر بستری بیماران تنفسی را داریم که در 
بستری ها هم باالی ۵۰ درصدشان به آنفلوآنزا و کمتر از 
۱۰ درصدشان به کرونا مبتال هستند و بقیه هم به سایر 

بیماری های تنفسی مبتال هستند.
در همین بین بود که متخصصین عفونی کشور نیز نسبت 
پنوموکوک در کودکان«  با  به  »شیوع عفونت میکروبی 
طوری  به  دادند.  هشدار  می شد،  سوار  آنفلوآنزا  روی  که 
کودکان  بیمارستان  چوبدار- رئیس  فرهاد  دکتر  که 
که بیماری  اعالم کرد  ایسنا،  به  زمینه  این  در  علی اصغر 
عفونت میکروبی با پنوموکوک که بر روی آنفلوآنزا سوار 
می شود، در کودکان از شش ماهگی تا ۱۵ سالگی دیده 
می شود و عمده علت بروز آن هم این است که از داروهای 
استفاده  نادرست  صورت  به  کورتون ها  و  آنتی بیوتیک 
می شود. این عفونت ها به صورت ثانویه با آنفلوآنزا ایجاد 

می شوند.

موج اول آنفلوآنزا در حال فروکش
در عین حال از اواخر آبان ماه سال جاری بود که به تدریج 
از کاهش  و مسئوالن سالمت،  عفونی کشور  متخصصان 
آنفلوآنزا در کشور خبر داده و اعالم کردند که به  موارد 
طور کلی تعداد موارد آنفلوآنزا در کشور رو به کاهش است 
و از آنجایی که روند سالیانه بیماری های حاد تنفسی در 
کشور امسال زودتر آغاز شد، طبعا زودتر هم رو به کاهش 
می گذارد. بر همین اساس هم دکتر حسین فرشیدی - 
با  ایسنا،  با  بهداشت در گفت وگو  وزارت  بهداشت  معاون 
بیان اینکه موارد آنفلوآنزا در کشور ظرف دو هفته گذشته 
اعالم  بیمارستان ها داشته است،  کاهش خوبی در سطح 
فروکش  حال  در  آنفلوآنزا  موج  حاضر  حال  که در  کرد 
موضوع  این  ما  بیمارستان های  وضعیت  و  است  کردن 
ما  بیمارستانی  آمارهای  که  طوری  به  می دهد.  نشان  را 
کاهش شیوع را نشان می دهد. دو هفته قبل آمار آنفلوآنزا 
افزایش بسیار شدیدی را داشت،  اما ظرف دو هفته کاهش 
بیمارستان ها  سطح  در  درصد   ۳۰ تا   ۲۵ حدود  خوبی 

می بینیم.
۳ موج ساالنه آنفلوآنزا

و  متخصصان  اعالم  طبق  که  کرد  توجه  باید  البته 
آنفلوانزا  سالیانه  بروز  سالمت،  حوزه  بهداشتی  مسئوالن 
بروز  اول  موج  است؛  موج  سه  دارای  معمول  به طور 
موج  می دهد.  رخ  پاییز  فصل  ابتدای  در  معموال  بیماری 

و  بهمن  ماه های  در  اولی،  از  با شدت کمتر  معموال  دوم 
بعد رخ  اردیبهشت ماه سال  بوده و موج سوم، در  اسفند 
می دهد. بر همین اساس هم طبق اعالم وزارت بهداشت،   
دکتر شهنام عرشی- سرپرست مرکز مدیریت بیماری های 
واگیر وزارت بهداشت بر ضرورت آمادگی برای بروز موج 
دوم آنفلوآنزا در کشور تاکید و اعالم کرده است که بروز 
بیماری آنفلوانزا از اواخر مهرماه سال جاری آغاز شد و در 
اواسط آبان ماه به اوج خود در موج اول رسید و هم اکنون 

در سیر نزولی پیک بروز اولیه این بیماری قرار داریم.
این  دوم  موج  بروز  برای  آمادگی  لزوم  بر  همچنین  وی 
این  گفت: در  و  کرد  تاکید  امسال  بهمن ماه  در  بیماری 
بر  تاکید  با  اجتماعی  و  فردی  بهداشت  آموزش  راستا 
بدون  و  بسته  اماکن  در  به خصوص  ماسک،  از  استفاده 
مناسب،  تهویه  دست ها،  مرتب  شست وشوی  تهویه، 
به ویژه در اماکن تجمعی، انجام واکسیناسیون آنفلوانزا در 

گروه های هدف و اولویت دار، بسیار ضروری است.
به گفته عرشی، به  دلیل احتمال ابتال به بیماری در تمام 
فصول سال، انجام واکسیناسیون آنفلوانزای سالیانه منوط 
به انجام آن تنها در اوایل مهر ماه نبوده و در هر زمانی از 
سال و برای گروه های اولویت دار، با توجه به دسترسی به 

واکسن آنفلوانزا، الزامی و ضروری است.
که در صورت عالمت دار  مردم خواست  از  وی همچنین 
و  دارو  خودسرانه  مصرف  از  و  مراجعه  پزشک  به  بودن 
خوددرمانی پرهیز کنند. مبتالیان به آنفلوآنزا نیز تا رفع 
حاضر  مدرسه  و  کار  محل  در  بیماری،  حاد  عالمت های 

نشوند.

پیش بینی احتمال افزایش موارد کرونا در زمستان
آنفلوآنزا،  دیگر  موج  دو  خطر  بر  عالوه  حال  عین  در 
کارشناسان حوزه سالمت از احتمال افزایش موارد کرونا 
وزارت  البته  که  موضوعی  می دهند؛  خبر  زمستان  در 
بهداشتی ها نیز نسبت به آن نگرانی هایی دارند. به طوری 
کاهشی  آمار  که  می کنند  اعالم  بهداشتی ها  وزارت  که 
کرونا در کشور، ممکن است شرایط را اینطور تداعی کند 
که کرونا دیگر تمام شده است، اما این در حالی است که 
وضعیت ابتال و مرگ ومیر در برخی کشورها هم در سطح 
آسیا و هم در سطح اروپا، مجددا افزایشی بوده است. به 
طوری که دکتر حسین فرشیدی- معاون بهداشت وزارت 
بهداشت به ایسنا، گفت: در کشورهایی مانند ژاپن، چین 
و ... آمارهای بسیار باالیی گزارش شده است. در یک هفته 
گذشته ژاپن باالی ۶۰۰ هزار مورد مثبت کرونا داشت. در 
عین حال میزان مرگ ومیر در کشورهایی مانند انگلستان، 
اسپانیا، آمریکا و ... نیز باال رفته و باالی ۱۵۰ نفر در هفته 
است. بنابراین باید بدانیم کرونا تمام نشده و اگر مقداری 

بی دقتی کنیم،  ممکن است سراغ ما هم بیاید.
پیش بینی  سالمت  حوزه  کارشناسان  که  آنطور  بنابراین 
کشورهای  در  کرونا  موارد  افزایش  به  باتوجه  می کنند، 
اروپایی و آسیایی، احتمال افزایش موارد کرونا در زمستان 
روزهای  برای  باید  بنابراین  دارد.  ما هم وجود  در کشور 
سرد زمستان که ممکن است همراه با افزایش شیوع کرونا 
و همچنان  باشیم  آماده  باشد،  آنفلوآنزا  دوم  موج  آغاز  و 
ماسک،  از  استفاده  مانند  بهداشتی  پروتکل های  رعایت 
مناسب  تهویه  و  فاصله  رعایت  دست ها،    شست وشوی 
هوا به ویژه در فضاهای سر بسته را جدی بگیریم و در 
عین حال از تزریق دزهای یادآور واکسن کرونا و همچنین 
تزریق واکسن آنفلوآنزا به ویژه برای گروه های در معرض 
خطر و افراد مبتال به بیماری های زمینه ای غافل نشویم. 
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سرفه ها را نباید سرکوب کنیم
 دالیل سرفه های مداوم



هتاکی های اخیر
 به دلیل از دست دادن هویت است

مسئوالن رعایت اخالق ، ادب و 
احترام به انسان ها را تکلیف بدانند

صفحه )4(صفحه )4(

برود،  بین  از  منابع هویتی جامعه  نباید  اینکه  بیان  با  وزیر کشور 
گفت: انسان در بی هویتی دست به هر کاری می زند و هتاکی های 
احمد  رفت.  از دست  هویت شان  که  است  این  دلیل  به  هم  اخیر 
وحیدی در نشست مجریان دومین سالگرد ارتحال عالمه آیت اهلل 
مصباح یزدی با اشاره به توصیف رهبر معظم انقالب از این عالم 

فقید که ایشان را مطهری زمان خواندند، اظهار داشت:...

خطیب موقت نماز جمعه تهران با اشاره به نقش اخالق سیاسی 
و رعایت آن از سوی مدیران و مسئوالن کشور، گفت: مدیران و 
مسئوالن باید به این موضوع توجه کنند که اعتماد آفرینی اخالق 
حتی فراتر از قوانین است و در همین چارچوب باید مدیران و 
مسئوالن در تمام سطوح رعایت اخالق، ادب و احترام به انسان ها 

را به عنوان یک تکلیف مد نظر قرار داده و آن را اجرا کنند...
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 دانشجوی ساکت نمی تواند 
در جامعه اثر گذار باشد

 موج ساالنه آنفلوآنزا
لزوم آمادگی برای موج 

دوم در بهمن ماه

مدیر عامل شرکت گاز کهگیلویه و بویراحمد :

گازرسانی به ۵۵ روستای
 سخت گذر استان در دست اجراست

مدیرعامل شرکت گاز کهگیلویه و بویراحمد گفت: 
طرح گازرسانی به ۵۵ روستای سخت گذر و محروم 
مارگون واقع در مناطق سخت گذر این استان در 
اظهار داشت: طرح  بهادر  اجرا است. ریحان  دست 
روستاهای  به  کیلومتر   ۲۲4 طول  به  گازرسانی 
مارگون  کلوار شهرستان  و سیالب  زیالیی  مورزرد 
شده  هزینه  اعتبار  وی  دارد.  خوبی  اجرایی  روند 
میلیارد   ۱۸۰ تاکنون  را  طرح  این  اجرای  برای 
تومان اعالم کرد و افزود: در پروژه مهم گازرسانی 
به زیالیی چهارهزار و 4۵۰ خانوار در قالب ۱۷ هزار 
و ۷۰۰ نفر و حدود ۵۵ روستا و پاره روستا از نعمت 

گاز بهره مند می شوند...

 رئیس جمهور با بیان اینکه آرامش و امنیت 
جوانان  خون  برکت  به  ما  شهرهای  امروز 
عزیزی است که در برابر هجوم اغتشاشگران 
از دست  ایستادند، اظهار داشت: اگر چه غم 
اما  است،  دشوار  بسیار  برای مان  آنها  دادن 

دستاورد خون پاک آنها ناامیدی دشمن بود.
پنجشنبه  عصر  رئیسی  ابراهیم  سید  آیت اهلل 
در آیین تجلیل از خانواده های معظم شهدای 
ریاست  سلمان  مسجد  در  که  امنیت  مدافع 
ایام شهادت  با تسلیت  برگزار شد،  جمهوری 
حضرت فاطمه زهرا )س( اولین شهیده دفاع 
پیروان  را  امنیت  مدافع  شهدای  والیت،  از 

صدیق آن حضرت توصیف کرد.
دشمنان  شکست  به  اشاره  با  جمهور  رئیس 
در جنگ هشت ساله و همچنین ناکامی آنها 
در توطئه های چهل سال اخیر، اظهار داشت: 
و  ترکیبی  جنگی  در  داشت  قصد  دشمن 
و  اسالمی  انقالب  ارزش ها،  جدید،  توطئه ای 
فرزندان  اما  دهد،  قرار  هجوم  مورد  را  مردم 
ایستادگی  هجمه  این  مقابل  در  ملت  بصیر 
می خواستند  دشمنان  افزود:  وی  کردند. 
کرده  اجرا  کشورها  برخی  در  که  نسخه ای 
توخالی  شعارهای  با  اسالمی  ایران  در  بودند 
اینجا  اینکه  از  غافل  کنند،  اجرا  فریبنده  و 
مردان، زنان و جوانان سلحشوری هستند که 
ارزش ها  و  انقالب  پای  مسئولیت  احساس  با 
جمهور  رئیس  ایستاده اند.  خود  کشور  و 
داعش وار  اخیر  حوادث  در  دشمن  گفت: 
عناد  نهایت  و  افتاد  مردم  و  انقالب  جان  به 
به جریان  نسبت  کینه  و  و حقد  و سبوعیت 
ارزشی و جبهه انقالب را به نمایش گذاشت. 
آیت اهلل رئیسی اظهار کرد: امروز اگر وضعیت 
شهرهای ما آرام است و در امنیت قرار داریم، 
در  که  است  عزیزی  جوانان  خون  برکت  به 
ادامه  ایستادند. وی  اغتشاشگران  برابر هجوم 
آنها  دادن  دست  از  غم  چه  اگر  البته  داد: 
برای مان بسیار دشوار است، اما دستاورد خون 
پاک آنها ناامیدی دشمن بود. رئیس جمهور 
شهید  شهادت،  از  قبل  شهدا  اینکه  بیان  با 

زندگی کرده اند، تصریح کرد: ...

علم  کنار  در  باید  دانشجویان  گفت:  بویراحمد  فرماندار 
آموزی حس مطالبه گری خود را فعال تر کنند زیرا که 
دانشجوی و دانشگاه ساکت نمی تواند در جامعه اثرگذار 
باشد. شهرام مهدوی مطلق در جمع دانشجویان دانشکده 
فنی و حرفه ای یاسوج با تبریک روز دانشجو، با اشاره به 
اتفاقات تاریخی و بازگویی اتفاقات روز دانشجو در سال 
اگر جنبش دانشجویی می  امروز  اظهار داشت:   ،۱۳۳۲
مبانی شکل گیری  به  باید  کار کند  استقالل  با  خواهد 
جنبش دانشجویی برگردد. وی افزود: امروزه دشمن از 
۱۶ آذر سال ۱۳۳۲ تاکنون از دست دانشجویان عصبانی 

است، موتور محرکه نهادهای انقالبی دانشجویان...

فرماندار بویراحمد:

2

2
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رئیس پارک علم و فناوری استان:

مهمترین چالش  شرکت های نوآور 
کهگیلویه و بویراحمد 

کمبود زمین است

فرمانده انتظامی کهگیلویه و بویراحمد 
خبر داد؛

عامالن مسمومیت جوانان یاسوجی

 با متانول در دام پلیس افتادند

دستاور خون شهدای امنیت 
ناامیدی دشمن بود

2

2

نسخه شفا بخش دولت در کهگیلویه و بویراحمد ؛

احیای واحد های راکد،
گامی برای اشتغال پایدار

3

از هفده سالگی عضو سپاه پاسداران شد، 4۳ ساله بود که فرماندهی قرارگاه 
خاتم  االنبیاء را به او سپردند تا چهار سال بعد پایش به دولت هم باز شود و 
به وزارت نفت برود. با روی کارآمدن سیدابراهیم رئیسی شانس حضور مجدد 
در جلسات هیئت وزیران را پیدا کرد و این بار به وزارت راه  و شهرسازی رفت 
تا گره از مشکل مسکن باز کند. پانزده ماه نگذشت که بیماری اش تشدید 
شد و نامه استعفایش را امضاء کرد و حاال یک روز پس از انتخاب جانشینش 

در وزارت راه، در ۵۸ سالگی درگذشت.
رستم قاسمی در سال ۱۳4۳ در روستای سرگاه شهرستان مهر استان فارس 
متولد شد و تحصیالت مقاطع دبستان و متوسطه را در همان استان پشت 
نشده  خشک  دبیرستانش  دوران  پایان  و  دیپلم  مدرک  ُمهر  گذاشت.  سر 
بود که عضو سپاه پاسداران شد، به یگان های رزمی مهندسی اش پیوست 
و از جبهه های جنگ ایران و عراق سر درآورد. مدتی بعد فرماندهی همان 
یگان ها را عهده دار شد و جنگ که خاتمه یافت به نهاد تازه تأسیس قرارگاه 
به  را  دریایی  فرماندهی مهندسی  آنجا هم  و  رفت  االنبیاء  سازندگی خاتم 
دست گرفت؛ سمتی که کمی بعد عنوان مشابه اش در سپاه پاسداران نیز 
به او سپرده شد تا در نهایت به فرماندهی قرارگاه سازندگی نوح منصوب 
و  عمران  مسیر  به  نظامی  حوزه  مسیر  از  زود  خیلی  قاسمی  رستم  شود. 

سازندگی رفت.
چهره ای  به  کم کم  قاسمی  رستم  خورشیدی  هشتاد  دهه  نیمه  از  اما 
منتشر  رسانه ها  در  بیشتر  و عکسش  اسم  روزبه روز  و  تبدیل  شناخته شده 
شد. او با حکم فرمانده کل سپاه پاسداران به عنوان فرمانده قرارگاه سازندگی 
عمومی  افکار  در  گذشته  از  بیش  بود  الزم  و  شده  منصوب  االنبیاء  خاتم 
شناخته شود. قاسمی تحصیالتش در دانشگاه صنعتی شریف را تکمیل کرد 
همان  از  شد.  فارغ التحصیل  عمران  مهندسی  کارشناسی ارشد  مدرک  با  و 
جایگاهش  دلیل  به  و  شد  عالقمند  هم  پتروشیمی  و  نفت وگاز  به  سال ها 

در قرارگاه خاتم سمت مدیرعامل و رئیس هیئت مدیره شرکت مهندسی 
نیروی نفت را به کارنامه اش اضافه کرد. تجربیاتش در نیروی دریایی سپاه 
هم به کار ریاست بر هیئت مدیره شرکت صنعتی دریایی ایران و شرکت 

کشتی سازی خلیج فارس آمد.
با آغاز به کار دولت دوم محمود احمدی نژاد و تشدید عالقه وی به اعمال 
تغییرات متعدد در کابینه، رستم قاسمی در مرداد ماه ۱۳۹۰ در پی برکناری 
به مجلس معرفی شد.  نفت  وزارت  برای تصدی پست  میرکاظمی  مسعود 
جلسه بررسی صالحیت او در مجلس مخالفان و موافقان حضور چهره های 
نظامی در دولت و به ویژه در رأس وزارت نفت را رودرروی هم قرار داد اما 
نهایتاً نتیجه به نفع قاسمی تمام شد و به عنوان آخرین وزیر نفت دولت دهم 

از مجلس رأی اعتماد گرفت.
وزارتخانه  این  به  پا  نفتی  های  تحریم  تشدید  با  همزمان  قاسمی  رستم 
گذاشت و اصلی ترین چالش رستم در وزارت نفت دور زدن تحریم ها و فروش 
نفت در شرایط تحریم نفت و بانک بود. او روش های مختلفی برای دور زدن 
تحریم امتحان کرد که برخی از آنها با حواشی روبرو شد و برخی دیگر البته 

کارساز شد و او توانست تا پایان دولت دهم دخل دولت را پر نگه دارد.
فورچونا  نفت  احمدی نژاد، دکل حفاری  دولت  در  قاسمی  وزارت  زمان  در 
تأسیسات  ساخت  و  مهندسی  شرکت  به  ترکیه ای  شرکتی  واسطه گری  با 
وجود  با  اما  شد  فروخته  نفت،  وزارت  زیرمجموعه های  از  ایران،  دریایی 

پرداخت هزینه ۸۷ میلیون دالری آن، به ایران تحویل داده نشد. 
ماجرای گم شدن این دکل نفتی از اواخر مهرماه ۱۳۹۳ زمانی که ۱4 نماینده 
مجلس در نامه ای به رئیس شان خواستار پیگیری پرونده شدند، به رسانه ها 
راه یافت و در نهایت شعبه ۱۶۳ مجتمع امور اقتصادی پنج متهم پرونده 
دکل نفتی را به زندان محکوم کرد. رستم قاسمی در آن زمان گم شدن دکل 
نفتی را رد کرده و گفته بود »دکل نفتی خودکار نیست که گم شود.« با 

نرسید و در  پایان  به  اما حضور قاسمی در دولت  پایان دولت احمدی نژاد 
همان ماه های ابتدایی دولت نخست حسن روحانی از سوی حسین دهقان، 
وزیر وقت دفاع و پشتیبانی نیروهای مسلح، به عنوان مشاور وزیر انتخاب 
شد و کمی بعد هم به واسطه تجاربی که در حوزه مقابله با تحریم ها داشت 
دریافت  رئیس جمهوری  اول  معاون  جهانگیری  اسحاق  نزد  مشابه  سمتی 
کرد. او از سال ۱۳۹۶ تصمیم گرفت سیاست ورزی حزبی را هم تجربه کند 
و در همان سال از سوی جبهه یکتا که جمعی از فعاالن سیاسی اصولگرا 
مسئولیتی  و  و دهم سمت  نهم  دولت های  در  اغلب  که  می داد  تشکیل  را 
شد،  مطرح  ریاست جمهوری  انتخابات  نامزدهای  از  یکی  به عنوان  داشتند، 

هرچند گزینه نهایی این جبهه برای انتخابات نبود.
ناامید نشد و در کوران  انتخابات  از ادامه مسیر کاندیداتوری در  اما  رستم 
ثبت نام خردوکالن های احزاب و جریان های سیاسی در اردیبهشت ۱4۰۰ 
انتخابات  دوره  سیزدهمین  برای  اصولگرایان  گزینه های  از  یکی  عنوان  به 
ریاست جمهوری ایران نام نویسی کرد، هر چند پیش از اعالم اسامی تأیید 
به  و  داد  انصراف  کاندیداتوری  از  نگهبان،  شورای  توسط  صالحیت شدگان 
نفع ابراهیم رئیسی کنار کشید. کار رستم با سیاست همچنان ادامه داشت 
و سوم شهریور ۱4۰۰ بار دیگر با ۲۶۷ رای موافق از مجلس و این بار برای 
تصدی وزارت راه و شهرسازی رای اعتماد گرفت. اشتباهات چندین باره او در 
جریان بررسی صالحیتش و به کاربردن لفظ وزارت نفت به جای وزارت راه 
از سوی برخی رسانه ها مورد توجه قرار گرفت. البته او نشان داد که همچنان 
در وزارت راه و شهرسازی به »نفت« به عنوان یک ابزار مناسب برای تامین 
مالی پروژه مسکن فکر می کند و بدش نمی آید از تجارب گذشته و فروش 
نفت برای تامین مالی ساخت 4 میلیون مسکن بهره ببرد. او کوشید با طرح 
»نفت در برابر مسکن« شرکت های چینی و ترکیه ای را برای احداث مسکن 
در کشور جذب و سرمایه های آنان را با تحویل نفت بازپرداخت کند اما این 
مشکل  عمال  و  نرفت  پیش  داشت  دوست  قاسمی  رستم  که  آنطور  پروژه 
زنجیره تامین مالی به عنوان اصلی ترین مشکل تولید مسکن باقی ماند. در 
شهریور امسال خبر دستگیری بازرس ویژه و مشاور قاسمی در وزارت راه 
اتهام فساد مالی توسط وزارت اطالعات و همچنین روند  به  و شهرسازی، 
را  متبوعش  وزارتخانه  بر  مدیریت وی  نحوه  از  انتقادات  کند مسکن سازی 
افزایش داد. از سوی دیگر بیماری رستم قاسمی خبرساز شد و تصاویر وی 
در بیمارستان در صدر اخبار قرار گرفت تا به تدریج زمزمه های رفتن او از 

وزارت راه قوت بگیرد. اما هیچ کس حاضر به تایید این خبر نبود.
انتشار  و  نبود  قاسمی  رستم  سیاسی  زندگی  حواشی  آخرین  این  البته 
»تصاویری خصوصی« از او که مربوط به سالها قبل بود؛ در فضای مجازی 
برخی  توسط  بار  اولین  تصاویر  این  آورد.  همراه  به  زیادی  واکنش های 
تأیید  با  قاسمی  رستم  دفتر  رئیس  شد.  منتشر  کشور  از  خارج  چهره های 
اصالت این عکس ها تاکید کرد که این عکس ها »خصوصی« است و سالها 
نهایت  در  است.  شده  تصویربرداری  مالزی  در  غیرعمومی  محیط  در  قبل 
در  او  ناتوانی  احتمال  و طرح  وی  بیماری  تشدید  با  امسال  آذرماه  ابتدای 
انجام وظایفش در وزارتخانه به موافقت رئیس جمهوری با استعفای قاسمی 
منجر شد.  تقریباً دو هفته پس از کناره گیری او از وزارت راه و تنها یک روز 
پس از رای اعتماد مجلس به مهرداد بذرپاش به عنوان جانشینش در وزارت 
راه، خبر درگذشت رستم قاسمی بر اثر بیماری سرطان در ۵۸ سالگی روی 
ادمین  وی؛  درگذشت  از  پس  ساعتی  حاال  گرفت.  قرار  رسانه ها  خروجی 
تمام  اینکه رستم قاسمی در  به  اشاره  با  به رستم قاسمی  صفحه منتسب 
در  کرده  تالش  اقتصادی  نبرد  تا  نظامی  میدان جنگ  از   ، دوران خدمتم 

خدمت مردم باشد؛ از قول او از مردم خواسته او را حالل کنند.

واکنش وزارت امور خارجه به مواضع مداخله جویانه کشورهای غربی؛

مقابله بازدارنده با قانون شکنی و 
آشوب مسئولیت بدیهی دولتهاست

آمیز  با محکوم کردن مواضع جدید مداخله  امور خارجه،  سخنگوی وزارت 
و  مؤثر  مقابله  کرد:  تصریح  ایران  داخلی  امور  در  غربی  کشورهای  برخی 
بازدارنده در قبال هرگونه قانون شکنی، ایجاد آشوب و ترویج ناامنی در جامعه 
همچون “اجرای قانون” و “برقراری امنیت عمومی” از جمله مسئولیت های 

بدیهی و ضروری دولتهاست.
با محکوم کردن مواضع جدید مداخله آمیز برخی  ناصر کنعانی روز جمعه 
ایران  اسالمی  جمهوری  داخلی  امور  در  آنها  مسئوالن  و  غربی  کشورهای 
تصریح کرد: همانگونه که “اجرای قانون” و “برقراری امنیت عمومی” وظیفه 
ایجاد  شکنی،  قانون  هرگونه  قبال  در  بازدارنده  و  مؤثر  مقابله  دولتهاست، 
ضروری  و  بدیهی  مسؤلیت  جمله  از  نیز  جامعه  در  ناامنی  ترویج  و  آشوب 

دولتها از جمله دولت جمهوری اسالمی ایران است.
بر  ایران  اسالمی  جمهوری  افزود:  کشورمان  خارجه  امور  وزارت  سخنگوی 
مردم  حقوق  از  حفاظت  راستای  در  خود،  داخلی  مقررات  و  قوانین  اساس 
بر  و  نماید  می  اقدام  جرائم  وقوع  از  پیشگیری  و  عمومی  نظم  و  امنیت  و 

صالحیت ذاتی در این زمینه تاکید و تصریح می کند.
مسالمت آمیز  و  مدنی  مطالبات  مقابل  در  که  دولتهایی  داد:  ادامه  کنعانی 
مردم کشور خود، به خشونت متوسل شده و به صورت رسمی و علنی دستور 
اقدامات  خصوص  در  ندارند  حق  دهند،  می  را  معترضان  شدید  سرکوب 
در  احکام  صدور  و  کشور  قوانین  اجرای  زمینه  در  ایران  اسالمی  جمهوری 
مجرای کامال قانونی بمنظور مقابله با خشونت آشکار و حفظ نظم و امنیت 

عمومی کشور و مردم ایران اظهار نظر کنند.
که  است  تأسف  جای  کرد:  تاکید  کشورمان  دیپلماسی  دستگاه  سخنگوی 
این دسته از کشورها که از ابتدای تحوالت اخیر در ایران، با مواضع مزّورانه 
مداخله  مختلف  های  شیوه  به  غیرآشکار  و  آشکار  توسل  با  نیز  و  سیاسی 
با شعار حمایت  المللی شده و  جویانه، مرتکب نقض قوانین و مقررات بین 
به تحریک و ترویج خشونت علیه تمامیت  یا حقوق زنان،  از حقوق بشر و 
ملت و امنیت ملی ایران پرداختند، اینک در قامت خونخواه و نگران  امنیت 

شهروندان ایرانی سخن می رانند.
سخنگوی وزارت امور خارجه با اشاره به این که بسیاری از دولتهای اروپایی 
به دلیل پیروی و همراهی با تحریم های ظالمانه و غیرقانونی رژیم آمریکا علیه 
ملت ایران، بطور مستقیم و غیرمستقیم حقوق انسانی، قانونی و حتی حق 
حیات شهروندان کشورمان را نقض کرده و با تحریم های دارویی و درمانی، 
موجب قتل بسیاری از شهروندان ایرانی شدند، افزود: خیانت این کشورها به 
مردم ایران بارها به اثبات رسیده و در جایگاهی قرار ندارند که نظام جمهوری 

اسالمی ایران را در زمینه حفظ حقوق مردم ایران مورد خطاب قرار دهند.
حقوق  شناختن  رسمیت  به  ضمن  ایران  اسالمی  جمهوری  افزود:  کنعانی 
حقوق  رعایت  به  التزام  و  آمیز  مسالمت  اعتراض  و  انتقاد  در  مردم  قانونی 
شهروندان خود، تأمین امنیت عمومی مردم را از مسئولیت های اصلی خود 

می داند.
سخنگوی وزارت خارجه در پایان تاکید کرد: افکار عمومی مردم ایران هرگز 
اقدامات برخی رژیم های اروپایی در نقض حقوق بشر ملت ایران و بویژه زنان، 
جوانان و کودکان ایرانی را در زمینه های مختلف فراموش نخواهند کرد و آنها 

را در این خصوص مسئول و ملزم به پاسخگویی می دانند.

مروری بر زندگی رستم قاسمی؛

پایان کار »رستم« با خان سیاست

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

مِس والقمِر . دخَل فیِه ِشبُْه َعبََدِة الشَّ
زمانی که قائم علیه السالم قیام کند کسانی که گمان می شود از خاندان او 
هستند، از صف آن حضرت خارج می شوند و افرادی به مانند خورشید و ماه 

پرستان به صف او در می آیند.
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محققان می گویند؛
اندکی استرس موجب عملکرد ذهنی 

بهتر می شود
یافته ها نشان می دهد که میزان پایین تا متوسط 

استرس منجر به عملکرد ذهنی بهتر می شود.
و  مطالعه  این  اصلی  نویسنده  اوشری«،  »آصف 
دانشیار دانشگاه جورجیا، گفت: »نتایج بد استرس 
اطالعات  اما  نیست.  جدید  و  است  واضح  کاماًل 
استرس محدودتر وجود  اثرات  مورد  در  کمتری 
دارد.« وی در ادامه می افزاید: »یافته های ما نشان 
با  استرس  متوسط  تا  پایین  میزان  که  می دهد 
مرتبط  کاری  حافظه  عصبی  فعال سازی  افزایش 

است که منجر به عملکرد ذهنی بهتر می شود«.
حافظه کاری اطالعات کوتاه مدتی است که شما 
سپردن  خاطر  به  مانند  مواردی  برای  روز  هر 
شماره تلفن یا یادآوری مسیرهایی برای رسیدن 
مطالعه،  این  برای  می کنید.  استفاده  جایی  به 
محققان اسکن های MRI بیش از ۱۰۰۰ نفر با 
پیشینه های نژادی و قومی مختلف بررسی کردند.

افرادی که سطح استرس کم یا متوسط را گزارش 
کردند، در قسمت هایی از مغز که شامل حافظه 

فعال است، فعالیت بیشتری داشتند.
که  افرادی  داد  نشان  یافته ها  حال،  همین  در 
مناطق  آن  در  کرده اند  گزارش  را  باال  استرس 
میزان  تحقیق  تیم  بود.  کمتر  فعالیت  مغزی، 
ارزیابی کردند:  زیر  از طریق سواالت  را  استرس 
که  اتفاقی  دلیل  به  بار  چند  گذشته،  ماه  “در 
اید؟  شده  ناراحت  است  داده  رخ  غیرمنتظره 
اید  شده  متوجه  بار  چند  گذشته،  ماه  “در  و   “
انجام  باید  که  کارهایی  تمام  با  نمی توانید  که 
همچنین  محققان   “ بیایید؟  کنار  می دادید 
احساس  آیا  که  پرسیدند  شرکت کنندگان  از 
ارزیابی  برای  دارند.  معناداری  زندگی  می کنند 
مجموعه ای  شرکت کنندگان  به  فعال،  حافظه 
آنها خواسته شد  از  و  داده شد  نشان  تصاویر  از 
مغز   MRI محققان  بیاورند.  خاطر  به  را  آنها 
وظایف  تکمیل  حین  در  را  شرکت کنندگان 
ارزیابی فعال سازی عصبی در بخش های مختلف 

مغز مورد تجزیه و تحلیل قرار دادند.
که  کردند  خاطرنشان  مطالعه  این  نویسندگان 
تغییر  را  بد مزمن می تواند ساختار مغز  استرس 
از  بهای  به  ماده سفید  افزایش  به  منجر  و  دهد 
بین رفتن ماده خاکستری شود. ماده خاکستری 
در کنترل عضالنی، تصمیم گیری، خودکنترلی و 
تنظیم هیجانی نقش دارد. این مطالعه اشاره کرد 
خطر  می تواند  همچنین  مزمن  استرس  این  که 
بیماری  و  باال  خون  فشار  میگرنی،  سردردهای 
قلبی را افزایش دهد. اما استرس کم یا متوسط 
می تواند به ایجاد انعطاف پذیری و کاهش خطر 
ابتالء به اختالالت سالمت روان، مانند افسردگی 
نظر  به  کند.  کمک  اجتماعی  ضد  رفتارهای  و 
می رسد شرکت کنندگان در مطالعه که حمایت 
بیشتری از طرف خانواده یا دوستان داشتند، بهتر 
می توانستند با سطوح کم تا متوسط استرس به 

شیوه ای سالم کنار بیایند.
ویتامین C بدن را 

در مقابل آلودگی هوا بیمه می کند
هوا که آلوده می شود، ریه ها بیشتر درگیر می 
مخرب  اثرات  با  مقابله  برای  است  الزم  و  شوند 
آلودگی هوا، از مواد غذایی استفاده کنیم که به 

ایمنی ریه ها بیشتر کمک کند.
 در روزهایی که هوا به شدت آلوده است، احساس 
آید.  آدم می  بیشتر سراغ  بی حالی،  و  خستگی 
ها  ریه  باعث می شود  هوا  در  معلق  ذرات  زیرا، 
بیشتر کار کنند و همین موضوع می تواند منجر 
به خستگی و بی حالی افراد شود. لذا، الزم است 
در روزهایی که هوا آلوده است، توجه ویژه ای به 

نوع تغذیه خودمان داشته باشیم.
هوا،  آلودگی  روزهای  برای  تغذیه  متخصصین 
دهیم،  انجام  بتوانیم  اگر  که  دارند  هایی  توصیه 
در  هوا  آلودگی  های  آسیب  از  زیادی  حدود  تا 
از  استفاده  اساس،  همین  بر  ماند.  خواهیم  امان 
مواد غذایی دارای آنتی اکسیدان مانند ویتامین 
از  این ویتامین در مرکبات  C توصیه می شود. 
لیموترش،  لیموشیرین،  نارنگی،  پرتقال،  جمله 
سیب  و  فرنگی  گوچه  سبزی ها،  و  فروت  گریپ 
زمینی وجود دارد. استفاده از انواع سوپ و آش 
مناسب  بسیار  از سبزی ها هستند،  نیز که مملو 
است. نتایج بررسی ها بر روی بیماران ریوی نشان 
داده افرادی که ویتامین C کمتری دریافت می 
کردند در روزهای آلودگی هوا، مشکالت تنفسی 
آنها تشدید می شود. مصرف مواد غذایی حاوی 
بدن  اکسیدان،  آنتی  دلیل وجود  به   C ویتامین 
کند.  می  بیمه  هوا  آلودگی  اثرات  مقابل  در  را 
بنابراین ترکیب خوراکی های دارای این ویتامین 
که یک آنتی اکسیدان قوی است، باعث حفاظت 

بدن در برابر آسیب رادیکال های آزاد می شود.
زیرا،  است،  مفید  آلوده  روزهای  در  مصرف شیر 
آن  مصرف  و  است  منیزیم  و  فسفر  دارای  شیر 
بدن را از مسمومیت های ناشی از قرار گرفتن در 

معرض آالینده های هوا مصون نگه می دارد.
ماست و دوغ هم ترکیب مشابهی دارند. اگر کسی 
نمی تواند شیر بنوشد برای جلوگیری از ترکیب 
کم  دست  روزانه  بدن  در  خطرناک  آالینده های 

سه فنجان ماست استفاده کند.

صالح آبادی: 

تأمین ارز مورد نیاز واردکنندگان 
به طور مستمر دنبال می شود

رئیس کل بانک مرکزی گفت: در بانک مرکزی همه تالش ما 
بر این است که نیازهای بخش های مختلف چه واردکنندگان و 
چه نیازهای خدماتی تأمین شود و این مورد را به طور مستمر 

دنبال می کنیم.
علی صالح آبادی روز جمعه درباره راهکارهای بانک مرکزی برای 
ساماندهی بازار ارز، گفت: اقدامات بسیاری برای ساماندهی بازار 
در حال  مختلف  بازارهای  در  عرضه هایی  است؛  اجرا  در حال 
انجام است و ضوابط موردنیاز این بازار اعمال می شود؛ به طور 
مثال اخیرا مقررات مربوط به اعطای ارز به دارندگان کارت های 
را  ارزی  مقررات  از  بسیاری  همچنان  و  شد  تسهیل  بازرگانی 

متناسب با نیازهای واقعی بازار تسهیل می کنیم.
رئیس کل بانک مرکزی با بیان اینکه بانک مرکزی نیز به عنوان 
بازارساز در بازارهای مختلف حضور دارد و صادرکنندگان را به 
عرضه ارز خود در بازار تشویق می کند، اظهار کرد: تأمین ارز 
مورد نیاز واردکنندگان و نیازهای خدماتی موجود در بازار را 
مستمر دنبال و با حضور در بازارهای مختلف، آنها را مدیریت 

می کنیم.
صالح آبادی با بیان اینکه نیازهای خدماتی مختلفی که گاهی 
ممکن بود ارزی به آن ها تعلق نگیرد، در کارگروه ها شناسایی 
کند  می  تالش  تمام  مرکزی  بانک  در  داد:  ادامه  است،  شده 
چه  و  واردکنندگان  چه  جامعه  مختلف  بخش های  نیازهای 

نیازهای خدماتی را تامین کند.
از  که  افرادی  برای  کرد:  تصریح  مرکزی  بانک  کل  رئیس 
شعب  در  ارزی  گواهی  ابزار  هستند،  نگران  ارز  نرخ  نوسانات 
بانک ملی عرضه شده است و این افراد می توانند دارایی خود 

را پوشش ریسک دهند.
وی در پاسخ به این پرسش که آیا نرخ ارز در روزهای آینده 
کاهش می یابد، گفت: تمام تالشمان را برای مدیریت بازار ارز 

انجام می دهیم.

وحیدی: 

هتاکی های اخیر
 به دلیل از دست دادن هویت است

بین  از  جامعه  هویتی  منابع  نباید  اینکه  بیان  با  کشور  وزیر 
می زند  کاری  هر  به  دست  هویتی  بی  در  انسان  گفت:  برود، 
از  هویت شان  که  است  این  دلیل  به  هم  اخیر  هتاکی های  و 

دست رفت.
احمد وحیدی در نشست مجریان دومین سالگرد ارتحال عالمه 
آیت اهلل مصباح یزدی با اشاره به توصیف رهبر معظم انقالب از 
این عالم فقید که ایشان را مطهری زمان خواندند، اظهار داشت: 
افکار  انقالب،  افکار مختلف در قبل و آستانه  تنازعات  اوج  در 

شهید مطهری راهگشا بود.
زمان  آن  در  افکار شهید مطهری  اگر  کرد:  اضافه  وزیر کشور 
ناب و  بر لب یک چشمه  را  به حرکت درآمده  نبود و جریان 
گوارا نمی نشاند، بسیاری از جوانان انقالب را از دست می دادیم.

تحکیم  به  جهادی  و  انقالبی  فضای  اگر  داد:  ادامه  وحیدی 
اعتقادات و باورها منجر نشود، ممکن است در یک وضعیتی، 

دچار انحراف شوند، چنان که برخی به انحراف کشیده شدند.
وی اضافه کرد: غالب کسانی که منحرف شدند، پایه های قوی 
اعتقادی نداشتند. افراد دیگری هم بودند که دچار وسوسه های 

دیگری شدند.
پیش  در  دشورای  و  طوالنی  مسیر  اینکه  بیان  با  کشور  وزیر 
داریم، خاطرنشان کرد: راه های زیادی در پیش است و رسیدن 
به نقطه اعتال به سادگی ممکن نیست؛ رسیدن به عصر ظهور 
امتحانات  این  در  که  داد  باید  امتحان ها  و  آمادگی می خواهد 
افرادی مردود می شوند و افرادی هم چون شهید سلیمانی به 

درجات عالی دست می یابند.
وی افزود: در اوایل انقالب که مباحث متعددی از سوی گروه ها 
مطرح می شد، عالمه مصباح یزدی از جمله کسانی بود که در 
در  باید  که  آنطور  اما  می کرد  روشنگری  تلویزیونی  مناظرات 
جامعه شناسانده نشد و مانند شهید بهشتی مظلوم واقع شد و 

نگذاشتند همه از فضایل ایشان بهره مند شوند.
و  مصباح  عالمه  بزرگداشت  برگزاری  دانستن  مهم  با  وحیدی 
بروند،  بین  از  منابع هویتی  اگر  کرد:  اظهار  ایشان،  افکار  نشر 
انسان ها در بی هویتی دست به هر کاری می زنند. هتاکی های 

اخیر به این دلیل است که هویتشان از دست رفته است.
وی تاکید کرد: اعتقادات می تواند این هویت را تثبیت و حفظ 
شود،  همراه  بیت)ع(  اهل  محبت  با  اعتقادات  این  اگر  کند. 
با وسوسه های گسترده  معجزه خواهد کرد و تنها راه مبارزه 

دنیای مدرن و البته جاهل، همین است.
وزیر کشور با اشاره به فعالیت معاندان انقالب در فضای مجازی 
تصریح کرد: راهی جز مصون سازی نداریم. البته به این معنا 
نیست که راه آنها را باز بگذاریم بلکه باید با شدت مقابله کنیم.

وحیدی اظهار کرد: ما باید نسل جوان را برای گام دوم انقالب 
افکار شخصیت هایی  آماده کنیم و الزمه آن، زنده نگهداشتن 

چون عالمه مصباح است.

سالمت

جامعه

کاریکاتور

کاریکاتور/ فرهنگ ناپهلوانی!!! 

آیت اهلل رئیسی در آیین تجلیل از خانواده های شهدای مدافع امنیت:

دستاورد خون پاک شهدای امنیت، ناامیدی دشمن بود
 رئیس جمهور با بیان اینکه آرامش و امنیت 
جوانان  خون  برکت  به  ما  شهرهای  امروز 
عزیزی است که در برابر هجوم اغتشاشگران 
ایستادند، اظهار داشت: اگر چه غم از دست 
اما  است،  دشوار  بسیار  برای مان  آنها  دادن 
دستاورد خون پاک آنها ناامیدی دشمن بود.

پنجشنبه  عصر  رئیسی  ابراهیم  سید  آیت اهلل 
در آیین تجلیل از خانواده های معظم شهدای 
ریاست  سلمان  مسجد  در  که  امنیت  مدافع 
جمهوری برگزار شد، با تسلیت ایام شهادت 
حضرت فاطمه زهرا )س( اولین شهیده دفاع 
پیروان  را  امنیت  مدافع  شهدای  والیت،  از 

صدیق آن حضرت توصیف کرد.
دشمنان  شکست  به  اشاره  با  جمهور  رئیس 
در جنگ هشت ساله و همچنین ناکامی آنها 
در توطئه های چهل سال اخیر، اظهار داشت: 
و  ترکیبی  جنگی  در  داشت  قصد  دشمن 
و  اسالمی  انقالب  ارزش ها،  جدید،  توطئه ای 
فرزندان  اما  دهد،  قرار  هجوم  مورد  را  مردم 
ایستادگی  هجمه  این  مقابل  در  ملت  بصیر 

کردند.
نسخه ای  می خواستند  دشمنان  افزود:  وی 
در  بودند  کرده  اجرا  کشورها  برخی  در  که 
ایران اسالمی با شعارهای توخالی و فریبنده 
اجرا کنند، غافل از اینکه اینجا مردان، زنان 
احساس  با  که  جوانان سلحشوری هستند  و 
مسئولیت پای انقالب و ارزش ها و کشور خود 

ایستاده اند.
رئیس جمهور گفت: دشمن در حوادث اخیر 
و  افتاد  مردم  و  انقالب  جان  به  داعش وار 
نهایت عناد و سبوعیت و حقد و کینه نسبت 
به جریان ارزشی و جبهه انقالب را به نمایش 

گذاشت.
آیت اهلل رئیسی اظهار کرد: امروز اگر وضعیت 
شهرهای ما آرام است و در امنیت قرار داریم، 
در  که  است  عزیزی  جوانان  خون  برکت  به 
وی  ایستادند.  اغتشاشگران  هجوم  برابر 
دادن  دست  از  غم  چه  اگر  البته  داد:  ادامه 
آنها برای مان بسیار دشوار است، اما دستاورد 

خون پاک آنها ناامیدی دشمن بود.
از  قبل  شهدا  اینکه  بیان  با  جمهور  رئیس 
شهادت، شهید زندگی کرده اند، تصریح کرد: 
نورانی شهدا، موضع گیری  ابعاد زندگی  تمام 
مسیر  به  نگاه شان  و  شناسی  دشمن  آنها، 
مسیر  در  حرکت  و  امام  از  پیروی  والیت، 
انقالب و خدمت به مردم، به ویژه دستگیری 
از محرومان، سرشار از خیر و برکت است و 

شهادت قله مسیر حرکت آنها بود.
آیت اهلل رئیسی ایستادگی و مقاومت پای دین 
و ارزش ها را پیام شهدا و همگان را مخاطب 
گذشت  گفت:  و  دانست  سخن  و  پیام  این 
زمان آثار و برکات خون شهدا را بیشتر نشان 

خواهد داد.
جامعه  از  زدایی  جهل  و  روشنگری  رئیسی 
امروز  افزود:  و  دانست  شهدا  خون  آثار  از  را 
امپراطوری رسانه ای دشمن با صحنه سازی و 

وارونه  را  حقایق  تا  دارد  تالش  دروغ پردازی 
تبلیغات مسموم  اما خون شهدا،  جلوه دهد، 
به جامعه  و  را خنثی کرد  آنها  توطئه های  و 

آگاهی بخشید.
رفتار  به  اشاره  با  ادامه  در  جمهور  رئیس 
و  تروریسم  از  حمایت  در  دشمنان  دوگانه 
ادعای حمایت از مردم گفت: امروز دشمنان 
ملت  ایران برای مردم ما شعار »زندگی« سر 
به  اسلحه  عمال  طرف  آن  از  اما  می دهند، 
دست شان در حرم شاهچراغ جان کودک ۱۰ 

ساله و پدر و مادرش را می گیرند.
محصول شعار دموکراسی دشمن در 

افغانستان ویرانی شهرها و خانه ها بود
وی افزود: آنها در افغانستان ادعای دموکراسی 
داشتند، اما محصول لشکرکشی به این کشور 
۳۵ هزار کودک معلول بود و تمام خانه ها و 
دارند  ادعا  هم  باز  و  کردند  ویران  را  شهرها 

که ما زندگی می بخشیم! به کدام مردم دنیا 
زندگی بخشیده اند که چنین ادعایی دارند؟

آیت اهلل رئیسی با بیان اینکه فضاسازی ها تمام 
پایدار  از بین می رود و حق  می شود و باطل 
خواهد ماند، در واکنش به درخواست خانواده 
معظم شهدای مدافع امنیت برای شناسایی، 
عوامل  و  اغتشاشگران  مجازات  و  محاکمه 
شهادت نیروهای حافظ امنیت تأکید کرد که 
دستگاه های  از سوی  قاطعیت  با  مسئله  این 

ذیربط پیگیری خواهد شد.
سید  جمهور،  رئیس  سخنان  از  پیش 
بنیاد  رئیس  هاشمی  قاضی زاده  امیرحسین 
شهید و امور ایثارگران و همچنین مادر شهید 
امیراحمدی  شهید  همسر  و  رضازاده  دانیال  

سخنرانی کردند.

خطیب موقت نماز جمعه تهران با اشاره به 
سوی  از  آن  رعایت  و  سیاسی  اخالق  نقش 
و  مدیران و مسئوالن کشور، گفت: مدیران 
مسئوالن باید به این موضوع توجه کنند که 
قوانین  از  فراتر  اخالق حتی  آفرینی  اعتماد 
و  مدیران  باید  چارچوب  همین  در  و  است 
مسئوالن در تمام سطوح رعایت اخالق، ادب 
و احترام به انسان ها را به عنوان یک تکلیف 

مد نظر قرار داده و آن را اجرا کنند.
حجت االسالم والمسلمین سید محمد حسن 
ابوترابی فرد ظهر روز جمعه هجدهم آذر ماه 
در بخشی از صحبت های خود در خطبه اول 
نماز جمعه با بیان اینکه طبق اصل ۳ قانون 
اساسی تمام قوانین و مقررات کشور باید در 
در  گفت:  باشد،  اسالمی  موازین  چارچوب 
باید  نیز  مسئوالن  عملکرد  همین چارچوب 
اخالق  اصول  و  قواعد  ارزش ها،  با  منطبق 

اسالمی و ارزش های اسالمی باشد.
اخالق  موضوع  اهمیت  بر  تاکید  با  وی 
افزایش  در  سیاسی  اخالق  کرد:  تصریح 
سرمایه اجتماعی در یک جامعه نقش تعیین 
نقش  گفت:  باید  واقع  در  دارد.  کننده ای 
عمومی  مدیریت  ارتقاء  در  سیاسی  اخالق 
و  مدیران  و  است  ساز  سرنوشت  جامعه 
مسئوالن باید توجه داشته باشند که اعتماد 

آفرینی اخالق حتی فراتر از قوانین است.
تاکید  با  تهران  جمعه  نماز  موقت  خطیب 
آفرین  اعتماد  اخالق  اینکه  بر  مبنی  مجدد 
مقامات  مدیران،  باید  کرد:  تصریح  است، 
مختلف  سطوح  تمام  در  کشور  مسئوالن  و 
اخالق، ادب و احترام به انسان ها را به عنوان 
یک تکلیف مد نظر قرار دهند و در این راستا 

حرکت کنیم.
بخش  در  تهران  جمعه  نماز  موقت  خطیب 
دیگری از صحبت های خود با اشاره به دیدار 
فرهنگی  انقالب  عالی  شورای  اعضای  اخیر 

مقام  دیدار  این  در  گفت:  رهبری،  مقام  با 
در  نهاد  این  نقش  ارتقاء  بر  رهبری  معظم 
زمینه فرهنگ تاکید کردند و در صحبت های 
در  فرهنگی  موضوعات  از  برخی  به  خود 
جامعه از جمله مسئله اسراف اشاره کردند. 
متاسفانه فرهنگ اسراف در خصوص مصرف 
ما  کشور  در  آب  و  برق  انرژی،  حامل های 
از مهمترین  یکی  این  و  است  نهادینه شده 
سیاسی  و  اجتماعی  فرهنگی،  چالش های 

کشور است و باید این فرهنگ اصالح شود.
ابوترابی فرد با بیان اینکه مقام معظم رهبری 
اصالح  کلی  سیاست های  پیش  سال  چند 

الگوی مصرف را ابالغ کردند تا قوای سه گانه 
این سیاست ها را اجرا کنندt نه اینکه فقط 
ضروری  گفت:  کنند،  توزیع  و  چاپ  را  آن 
به  دستگاه ها  دیگر  و  گانه  سه  قوای  است 
وظایف خود در اجرای این سیاست های کلی 
عمل کنند و اقدامات عملی و جدی در این 

زمینه بردارند.
خود  صحبت های  از  دیگری  بخش  در  وی 
سرمایه  موضوع  به  تهران  جمعه  نماز  در 
سرمایه  گفت:  و  کرد  اشاره  اجتماعی 
از  برگیرنده سه عنصر کلیدی  اجتماعی در 
سطح  و  اعتماد  سطح  آگاهی،  سطح  جمله 

مشارکت است.
اعتماد  اینکه  بر  تاکید  با  فرد  ابوترابی 
شاخص  دو  اجتماعی  مشارکت  و  اجتماعی 
در  داد:  ادامه  است  اجتماعی  اصلی سرمایه 
به  باید  آن  گستره  و  اعتماد  دامنه  موضوع 
نهادی  اعتماد  و  جامعه  خانواده،  حوزه  سه 

توجه داشت.
وی با بیان اینکه اعتماد نهادی ناظر بر سطح 
نهادهای تخصصی و  به  افراد جامعه  اعتماد 
گوناگون  بخش های  و  مختلف  حرفه ای 
گفت:  است،  حکومتی  و  دولتی  اداری، 
مشارکت  سطح  از  حکایت  اعتماد  سطح 
دارد و سطح مشارکت تبیین کننده سرمایه 

اجتماعی است.
خطیب موقت نماز جمعه تهران با تاکید بر 
اینکه نخستین حوزه ای که باید اعتمادسازی 
در آن تقویت شود و نقش تعیین کننده ای 
نهاد  دارد،  اجتماعی  سرمایه  افزایش  در 
باید  ارتباط  همین  در  گفت:  است،  خانواده 
سطح اعتماد در نهاد خانواده و وابستگان و 
حوزه  این  در  و  بخشیده شود  ارتقاء  فامیل 
مسئول  همه  فرزندان  و  مادران  پدران، 

هستند.
خطیب موقت نماز جمعه تهران به موضوع 
افراد  بین  در  اعتماد  سطح  ارتقای  اهمیت 
و تصریح کرد: در همین  اشاره کرد  جامعه 
خود  تعهدات  به  همگی  باید  چهارچوب 
و گروه های مرجع در  اصناف  باشیم.  وفادار 
و  ارزشی  اصول  گفتار خود  و  رفتار  و  عمل 
اخالقی را رعایت کنند و وفای به عهد داشته 
باشند تا سطح اعتماد در جامعه افزایش پیدا 
آسیب  حوزه ها  این  در  ما  متاسفانه  کند. 
دیده ایم و افراد جامعه اعتمادشان به یکدیگر 
کاهش یافته است. در همین چارچوب باید 
اصالح  و  تقوا  رعایت  یکدیگر  با  تعامل  در 

خویش را مورد توجه جدی قرار دهیم.

آژانس بین المللی انرژی اتمی 
زیر نفوذ صهیونیست هاست

شورای  مجلس  روحانیت  فراکسیون  عضو 
اسالمی گفت: آژانس بین المللی انرژی اتمی 
تاثیر  تحت  و  است  نفوذ صهیونیست ها  زیر 

القائات این رژیم نامشروع تصمیم می گیرد.
اشاره  با  فالحی  احمدحسین  حجت االسالم 
اخیر  نشست  در  که  ضدایرانی  قطعنامه  به 
انرژی  بین المللی  آژانس  حکام  شورای 
نفوذ  داشت:  اظهار  رسید،  تصویب  به  اتمی 
انرژی  المللی  بین  آژانس  در  صهیونیست ها 

اتمی واقعیتی انکار ناپذیر است.
و  آمریکا  که  می بینیم  ما  اگر  افزود:  وی 
قطعنامه های  ایران  اروپایی  کشورهای 
آژانس  حکام  شورای  در  ایرانی  ضد 
می دهند  پیشنهاد  اتمی  انرژی  بین المللی 

تأثیر  تحت  همگی  می رسانند  تصویب  به  و 
خواهند  نمی  که  است  صهیونیست هایی 

ایران پیشرفت کند.
شورای  مجلس  روحانیت  فراکسیون  عضو 
اسالمی با بیان اینکه سیاستمداران آمریکایی 
و اروپایی تحت سلطه صهیونیست ها هستند، 
شورای  قطعنامه  نیز  ایران  داشت:  اظهار 
حکام را با قاطعیت پاسخ داد و غنی سازی 
به  پاسخی  فوردو  در  اورانیوم  درصدی   ۶۰

این اقدام غربی ها بود.
ایران را مناسب  نماینده مجلس، پاسخ  این 
و صحیح دانست و گفت: جمهوری اسالمی 
ها  آمریکایی  که  اخیر  سال های  در  ایران 
به  نیز  ها  اروپایی  و  شدند  خارج  برجام  از 
بین  تعهدات  به  نکردند،  عمل  تعهداتشان 

المللی خود پایبند بوده است.
فالحی ادامه داد: ما باید همیشه متناسب با 

فشارها و تهدیدات خارجی و بویژه غربی ها، 
تا  باشیم  داشته  را  الزم  اقدامات  و  پاسخ 
گذاشته  نمایش  به  ایران  استقالل  و  اقتدار 

شود.
شورای حکام آژانس بین المللی انرژی اتمی 
پیشنهادی  قطعنامه ضدایرانی  ماه  آبان   ۲۶
رای   ۲۶ با  را  اروپایی  کشور  سه  و  آمریکا 
ممتنع  رای   ۵ و  مخالف  رای   ۲ موافق، 
تصویب کرد. در این قطعنامه که با مخالفت 
با  نویسندگان  شد،  رو  روبه  روسیه  و  چین 
مواد  کشف  درباره  ساختگی  ادعاهای  تکرار 
هسته ای در سه مکان اعالم نشده در ایران، 
خواستار همکاری ایران با آژانس بین المللی 

هسته ای شدند.
قطعنامه یادشده »ضروری و فوری می داند« 
فنی  »توضیحات  تأخیر  بدون  ایران  که 
شده  مطرح  ادعاهای  درباره  را  موجهی« 

سایت ها  به  »دسترسی  امکان  همچنین  و 
نمونه ها«  »جمع آوری  برای  تجهیزات«  و 

فراهم کند.
سازمان انرژی اتمی ایران در واکنش به این 
فردو  تاسیسات  در  اورانیوم  تولید  قطعنامه 
اقدامات  داد.  افزایش  غنای ۶۰ درصد  تا  را 
صورت گرفته در فردو شامل تولید محصول 
برای  درصد   ۶۰ غنای  با   UF۶ اورانیوم 
است.  بوده  مجتمع  این  در  بار  نخستین 
شهید  مجتمع  در  درصد   ۶۰ غنی سازی 
ادامه  همچنان  نیز  )نطنز(  روشن  احمدی 

دارد.
است  کرده  تصریح  ایران  اسالمی  جمهوری 
برگشت  گرفته  صورت  جبرانی  تدابیر  که 
پذیر است و اگر طرف آمریکایی واقع بینانه 
عمل کند، امکان دستیابی به توافق در وین 

و اجرای کامل برجام وجود دارد.

خطیب موقت نماز جمعه:

 مسئوالن رعایت اخالق، ادب و 
احترام به انسان ها را تکلیف بدانند


