
دشمنان به دنبال ایجاد 
بی ثباتی در داخل کشور هستند

برای دولت و مسوولین دعا می کنیم 
اما از اوضاع ناراضی هستیم

صفحه )4(صفحه )4(

به  اشاره  با  اسالمی  انقالب  پاسداران  سپاه  فرمانده  عالی  مشاور   
اینکه در دهه دوم و سوم انقالب اسالمی، هراس دشمن از قدرت 
منطقه ای ایران بود، گفت: در دهه پنجم انقالب اسالمی دشمنان 
که می بینند ایران به یک بازیگر جهانی تبدیل شده است، به دنبال 
ایجاد بی ثباتی در داخل کشور هستند. حجت االسالم و المسلمین 

»حسین طائب« روز چهارشنبه در آئین بزرگداشت روز ۹ دی...

آیت اهلل ناصر مکارم شیرازی از مراجع تقلید، تجزیه و تحلیل 
مسائل و مشکالت را از جمله وظایف مجلس شورای اسالمی 
می کنیم،  دعا  مسئولین  و  دولت  برای  ما  گفت:   و  برشمرد 
اما از اوضاع ناراضی هستیم. این مرجع تقلید روز چهارشنبه 
در دیدار محمد باقر قالیباف، رییس مجلس شورای اسالمی، 

ضمن تسلیت ایام شهادت صدیقه طاهره)س(، ایجاد امید...
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کاهش آمار ازدواج در 
استان  نگران کننده است

تفکر انتقادی
 در نوجوانان را 
پرورش دهید 

استاندار دستور داد؛

 بانک های کهگیلویه و بویراحمد 
به تعهدات خود عمل کنند

عامل  های  بانک  بویراحمدبه  و  کهگیلویه  استاندار 
به  سالجاری  ماه  اسفنده   ۱۵ تا  داد  مهلت  استان 
۱۰۰ درصد تعهدات تسهیالتی خود بِویژه نسبت به 
نهادهای حمایتی عمل کنند.  سیدعلی احمدزاده 
بانک  روز چهارشنبه در نشست شورای هماهنگی 
های استان، ضمن تاکید بر کمک به خلق فرصت 
میلیارد   ۵۸۳ مجموع  در  کرد:  اظهار  شغلی  های 
تومان تسهیالت تعهد بانک های استان به ۲ نهاد 
استان  بهزیستی  و  امام)ره(  حضرت  امداد  کمیته 
سهم  تومان  میلیارد   4۱۰ مبلغ  این  از  که  است 
تومان سهم  میلیارد  و ۱۷۳  امام)ره(  امداد  کمیته 

بهزیستی است...

صنعت  گفت:  تجارت  و  معدن  صنعت،  وزیر 
خودرو در حال متعادل سازی است و خود من 

هم به صنعت خودروسازی انتقاد دارم.
چهارشنبه  روز  فاطمی امین«  رضا  »سید 
جمع  در  دولت  هیأت  جلسه  حاشیه  در 
با برنامه ریزی انجام  خبرنگاران اظهار داشت: 
شده و با همکاری خودروسازها، حدود ۸۰۰ 

هزار دستگاه عرضه می شود.
وی افزود: صنعت خودرو در حال متعادل سازی 
به صنعت خودروسازی  است و خود من هم 

انتقاد دارم.
وزیر صمت درباره دالیل گرانی اخیر خودرو 
قیمت های  بر  مسیر   ۵ از  ارز  قیمت  گفت: 
اولیه  مواد  اول  مسیر  می گذارد؛  اثر  داخلی 
اولیه ای  مواد  تولیدات  از  برخی  یعنی  است. 
می شوند.  وارد  کشور  از  خارج  از  که  دارند 
قیمت  می رود  باال  ارز  قیمت  وقتی  بنابراین 
آنها هم باال می رود. تأثیر این موضوع معموالً 
سه، چهار ماه بعد اتفاق می افتد یعنی وقتی 
قیمت ارز باال می رود زمانی طول می کشد تا 
استفاده  را  کرده اند  خریداری  که  قبلی  مواد 
کنند و محصول مسیر جدید بیاید این مسیر 
دلیل  این  به  بازار خودرو  قیمت  و  است  اول 

گران نشده است.
فاطمی امین ادامه داد: دومین مسیر این است 
تولید داخل دارند و  که یک سری کاالها هم 
الستیک های  مانند  هستند؛  وارداتی  هم 
 ۷۰ و  داخل  تولید  درصد   ۳۰ که  سنگین 

درصد وارداتی است.
وی با بیان اینکه وقتی قیمت ارز باال می رود 
قیمت الستیک های وارداتی هم باالتر می رود، 
اثر  داخلی  قیمت  روی  بنابراین  شد:  یادآور 
این  می گیرد.  شکل  سیاه  بازار  و  می گذارد 
یک  کاالها  از  برخی  یعنی  است؛  دوم  مسیر 
بخشی تولید داخل و بخش هم وارداتی است 
و باعث تغییر قیمت می شود و گرانی خودرو 

از این مسیر هم نیست.
کرد:  اضافه  تجارت  و  معدن  صنعت،  وزیر 
مسیر سوم این است که ما در برخی از قواعد 

و مقررات مان، قیمت های داخلی...

کهگیلویه  استاندار  اجتماعی  و  امنیتی  سیاسی،  معاون 
نسبت   ۱4۰۰ سال  در  ازدواج  آمار  گفت:  بویراحمد  و 
به یک دهه گذشته ۳۵ درصد کاهش داشته که بسیار 
از دیگر  را  ازدواج  افزایش سن  است. وی  نگران کننده 
دغدغه ها در حوزه جوانان دانست و عنوان کرد: میانگین 
سن ازدواج در میان آقایان ۳۱ و بانوان ۲۵ سال است لذا 
می طلبد مدیران احساس مسئولیت بیشتری نسبت به 
جوانان که به فرموده مقام معظم رهبری موتور محرک 
خواستار  مهر  هاشمی  باشند.  داشته  هستند  جامعه 
دانشگاه  با همکاری  امور جوانان  راهبردی  تدوین سند 

های استان شد و ادامه داد: این که در جلسات...

معاون سیاسی استاندار هشدار داد؛
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رئیس دانشگاه علوم پزشکی یاسوج خبر داد؛

ورود دستگاه  “اسپکت سی تی”  
به مرکز پزشکی هسته ای 

یاسوج

سازمان هواشناسی اعالم کرد؛

کاهش شدید دما 
در کهگیلویه و بویراحمد

 پیش بینی می شود

منتقد 
صنعت خودرو هستیم
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با آبگیری سد چمشیر ؛

بخشی از تاریخ 
ایران غرق می شود

3

ارائه  کنار  در  کرد  تأکید  دولتی  دستگاه های  مدیران  به  رئیس جمهور   
به  مختلف  به دالیل  که  اقدامات  از  آن دسته  درباره  امیدبخش،  گزارش های 

سرانجام نرسیده نیز به مردم گزارش دهند.
با  دولت  هیأت  جلسه  در  چهارشنبه  روز  رئیسی«  ابراهیم  »سید  آیت اهلل 
با والیت«،  و میثاق  و روز »بصیرت  گرامیداشت سالروز حماسه ۹ دی ۸۸ 
زهرا  فاطمه  حضرت  شهادت  عزاداری  مراسم  در  بصیر  مردم  دیروز  حضور 
)س( و تشییع شهدای گمنام را آگاهانه، معنادار و دارای پیام توأمان برای 

دوستداران و دشمنان و بدخواهان انقالب اسالمی دانست.
رئیس جمهور این حضور بابصیرت مردم را برای دولت و همه مسئوالن نظام 
جمهوری اسالمی، مسئولیت آفرین دانست و گفت: تالش مضاعف برای رفع 

نگرانی و دغدغه های مردم از جمله این مسئولیت هاست.
آیت اهلل رئیسی ارائه گزارش عملکردها و موفقیت های حاصل شده را موجب 
افزایش امید و اعتماد عمومی عنوان کرد و از همه مسئوالن به ویژه مدیران 
ارائه گزارش های امیدبخش، درباره  دستگاه های دولتی خواست که در کنار 
مردم  به  نیز  نرسیده  سرانجام  به  مختلف  دالیل  به  که  اقدامات  از  آن دسته 

گزارش دهند.

رئیس جمهور با اشاره به ضرورت تهیه پیوست رسانه ای برای طرح ها و اقدامات 
نیز  و  اجرایی  دستگاه های  مختلف  بخش های  اطالع رسانی  مسئوالن  دولت، 
سخنگویان دولت را مکلف کرد به شکل مستمر برای بهبود نحوه اطالع رسانی 

از عملکرد دولت برنامه ریزی کنند.
در این جلسه همچنین اعضای هیأت وزیران به »حسین محراب« به عنوان 

استاندار جدید خوزستان رأی اعتماد دادند.
آیت اهلل رئیسی ضمن قدردانی از تالش های »صادق خلیلیان« استاندار سابق 
خوزستان و با تأکید بر ضرورت بهره گیری از همه ظرفیت های موجود برای 
رفع مشکالت این استان اظهار داشت: استان خوزستان از ظرفیت های بزرگ 
برخوردار  انقالب  به  وفادار  و  متدین  مردم  و  مستعد  انسانی، جوانان  نیروی 
است و می طلبد با روحیه بسیجی و جهادی وار شبانه روزی، همه امکانات را 
ایران مدیون  برای رفع مشکالت و توسعه استان به خدمت گرفت؛ چرا که 

خوزستان است.
مشورت  از  بهره گیری  و  جوانان  و  دانشگاهیان  علما،  با  ارتباط  ضرورت 
دیگر  از  استان،  توسعه  به  کمک  برای  خوزستان  اهل  ملی  شخصیت های 

توصیه های رئیس جمهور به استاندار جدید این استان بود.

وزیر فرهنگ و ارشاد اسالمی با بیان اینکه 
ارسال  امسال  فجر  به جشنواره  فیلم   ۷۵
شده و آثار رسیده در حال بررسی است، 
تصریح کرد: تعداد عوامل دخیل در تولید 

این فیلم ها از سال گذشته بیشتر است.
 »محمدمهدی اسماعیلی« روز چهارشنبه 
جمع  در  دولت  هیأت  حاشیه  در 
و  تئاتر  فیلم،  فضای جشنواره  خبرنگاران 
به  فیلم   ۷۵ تاکنون  داشت:  اظهار  و  کرد  توصیف  مطلوب  را  فجر  موسیقی 
جشنواره امسال رسیده و بررسی آن ها در حال انجام است؛ تعداد فیلم ها هم 
از سال گذشته بیشتر است و تعداد افرادی که دخالت دارند نیز خیلی بیشتر 
از سال قبل است. وی افزود: فضای جشنواره فیلم و تئاتر فجر که اکنون بیش 

از هزار اثر به آن ها رسیده، خیلی خوب است.
مطلوب  هم  را  موسیقی  جشنواره  وضعیت  اسالمی  ارشاد  و  فرهنگ  وزیر 
جمهوری  سال  کتاب  و  شعر  فرهنگی  جشنواره های  کرد:  عنوان  و  توصیف 
اسالمی و جشنواره جالل نیز، هم دبیران شان مشخص و هم آثارشان ارسال 
شده است که حدود بین ۱۵ تا ۲۰ درصد رشد آثار را نسبت به سال گذشته 

تجربه کردیم.

نخستین جلسه هیات عالی مولدسازی دارایی های دولت ظهر روز )چهارشنبه( 
به ریاست معاون اول رییس جمهور برگزار شد.

 محمد مخبر در این جلسه با اشاره به مصوبه اخیر مبنی بر اختیارات جهت 
مولدسازی دارایی های دولت، گفت: امکان و فرصت خوبی برای مولدسازی 
دارایی ها در اختیار دولت قرار گرفته که امیدوارم بتوانیم از این امتیاز برای 
حل مسائل کشور استفاده کند. معاون اول رییس جمهور افزود: مولدسازی 
دارایی های دولت در حقیقت به معنای خروج از انجماد دارایی ها و آزادسازی 
ثروت ملی حبس شده است که باید تالش کنیم از این طریق، شاهد کارآیی، 
اینکه دولت تالش  بر  تأکید  با  باشیم. مخبر  بازدهی  و  اثربخشی  بهره وری، 
اینکه  علیرغم  کرد:  تصریح  کند،  آغاز  از خود  را  ها  دارایی  وری  بهره  کرده 
بخش زیادی از دارایی ها در اختیار دولت بوده اما در سالهای گذشته اتفاق 
مثبتی در جهت مولدسازی این دارایی ها صورت نگرفته که الزم است موانع 
و مسائل پیش روی این اقدام مهم احصاء و برای رفع آنها چاره اندیشی شود. 
معاون اول رییس جمهور ادامه داد:  برای تحقق اهداف تعیین شده در برنامه 
و  مسائل دست  گرفتار  تا  کنیم  مراقبت  باید  دولت  های  دارایی  مولدسازی 
پاگیری که تاکنون وجود داشته نشویم و آیین نامه اجرایی مولدسازی باید به 
نحوی تدوین شود که بسترهای الزم را برای تحقق اهداف ترسیم شده فراهم 

کند و در عین حال کاماًل شفاف، مطمئن و روشن باشد.

آیت اهلل رئیسی خطاب به مسئوالن: 
اقدامات به سرانجام نرسیده را به مردم گزارش دهید

وزیر فرهنگ و ارشاد اسالمی:
تعداد فیلم های جشنواره فجر 

امسال بیشتر از پارسال است

مخبر در جلسه هیات عالی مولدسازی دارایی های دولت:

دولت تالش کرده بهره وری دارایی ها را
 از خود آغاز کند

شناسه آگهی ؛  1432796  اداره کل راه و شهرسازی استان کهگیلویه و بویراحمد - اداره پیمان و رسیدگی 

آگهی مناقصه عمومی           
اداره کل راه و شهرسازی استان کهگیلویه و بویراحمد در نظر دارد 

عملیات اجرایي پروژه هاي ذیل را بر اساس شرایط ذکر شده و به شرح مشخصات ، اطالعات و جزئیات مندرج 
در اسناد مناقصه از طریق مناقصه عمومي به پیمانکار واجد صالحیت واگذار نماید.

لذا از کلیه شرکتهاي واجد صالحیت دعوت مي گردد در مناقصات ذیل شرکت نمایند. به پیشنهادهاي فاقد امضاء ، 
مشروط ، مخدوش و پیشنهادهایي که بعد از موعد مقرر واصل شود ترتیب اثر داده نخواهد شد.

1 - دستگاه مناقصه گزار و نشاني: اداره کل راه و شهرسازی استان کهگیلویه و بویراحمد- یاسوج -  ضلع جنوبي میدان شهید فهمیده 
  www.setadiran.ir :2 - آدرس سایت اینترنتی مناقصات: سامانه ستاد

3 - زمان و محل دریافت اسناد مناقصه و آگاهی از سایر شرایط : از تاریخ 07/ 10/ 1401 لغایت 14/ 10/ 1401ساعت 14:30 از 
طریق سامانه ستاد به آدرس : www.setadiran.ir  قابل دریافت مي باشد.

4 - مناقصه گران مي بایست پاکات اسناد و پیشنهادهای خود را حداکثر تا ساعت 14 :30مورخ 24/ 10/ 1401 بصورت الکترونیکي در 
سامانه ستاد بارگزاری و ارسال نموده و پاکت الف )تضمین شرکت در مناقصه ( را به صورت فیزیکي والک و مهر شده به اداره حراست 

اداره کل راه و شهرسازی  واقع در یاسوج- ضلع جنوبي میدان شهید فهمیده – دبیرخانه حراست تحویل و رسید دریافت دارند.
5 - جلسه کمیسیون بازگشایي مناقصه مورخ 25/ 10/ 1401 راس ساعت 8:00 صبح تشکیل مي گردد. از کلیه مناقصه گران 

و یا نماینده رسمي آنها  جهت شرکت در جلسه بازگشایي پاکات پیشنهاد قیمت دعوت به عمل مي آید.
 www.sajar.mporg.ir 6 - تنها پیمانکارانی میتوانند در مناقصات فوق شرکت نمایند که رتبه و صالحیت آنان در سامانه اینترنتی

دارای اعتبار باشد . 
۷ - مناقصه گران مکلفند نسبت به تکمیل اسناد و مهر و امضا نمودن آنها و اخذ گواهي هاي الزم درخواستي اداره کل راه و شهرسازي،  
که در چک لیست منضم به اسناد مناقصه درج گردیده اقدام نمایند. درصورت عدم تکمیل و ارائه اسناد درخواستي مسئولیت به عهده 

مناقصه گر مي باشد.
۸ - مدت اعتبار پیشنهادات از آخرین مهلت تسلیم پیشنهادات به مدت ۳ ماه مي باشد و قابل تمدید تا سه ماه دیگر مي باشد.

۹ - سایر شرایط در اسناد مناقصه به اطالع پیمانکاران خواهد رسید.

کمیت و موضوع مناقصهردیف
کیفیت

مبلغ برآورد اولیه محل اجرا
برمبناي فهرست 
بها ی 1401 )ریال(

مبلغ تضمین
 شرکت 

در مناقصه 
)ریال(

حداقل 
صالحیت 
پیمانکاری 
مورد نیاز

بهسازی راه اصلی تقاطع 1
شهرک صنعتی چهاربیشه 

– امامزاده جعفر – 
باباکالن – چرام )کیلومتر 
21+008 الی 420+24(  

)دو مرحله ای( (

عملیات 
اجرایی 
مطابق 

برآورد و 
نقشه های 

اجرایی

4 راه و 113673463277428740000000گچساران
ترابری

احداث راه اصلی باغچه 2
سادات – سرفاریاب 

)تکمیل واریانت
 آب حیات(

 )دو مرحله ای(

عملیات 
اجرایی 
مطابق 

برآورد و 
نقشه های 

اجرایی

5 راه و 38081329155313620000000بویراحمد
ترابری

   نوبت  اول: 07/ 10/ 1401
   نوبت  دوم  نوبت  اول: 08/ 10/ 1401
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کاهش شدید دما در کهگیلویه و 
بویراحمد پیش بینی می شود

سازمان هواشناسی کهگیلویه و بویراحمد در اطالعیه ای از 
این  در  گرفتگی  مه  پدیده  و  دما  محسوس  شدید  کاهش 

استان طی ۷۲ ساعت آینده خبر داد.
هواشناسی در اطالعیه خود ، وضعیت جوی استان برای روز

پنج شنبه هشتم دی ماه وضعیت هوای استان صاف، گاهی 
وزش باد، در پاره ای از نقاط کاهش دید به علت پدیده مه، 

همراه با کاهش محسوس دما خواهد بود.
هواشناسی استان برای روز جمعه نهم دی ماه هم وضعیت 
جوی استان را صاف، گاهی وزش باد و در برخی نقاط مه 

صبحگاهی و کاهش محسوس دما پیش بینی کرده است.
کوالک شدید  و  سرما  یخبندان،  شرایط جوی،  بینی  پیش 
و  ادارات  بویراحمد،  و  کهگیلویه  استانداری  شده  موجب 
نهادهای استان را در روز پنجشنبه هشتم دی ماه تعطیل 

اعالم کند.
همه دستگاه های اجرایی استان به جز دستگاه های خدمات 
رسان پنجشنبه هشتم دی ماه در استان تعطیل هستند. این 
تعطیلی فقط مختص روز پنج شنبه هشتم دی ماه در ادارات 
استان بوده و دیگر روزها شرایط حضور به روال سابق ادامه 

خواهد یافت.

برف راه ارتباطی ۴۵ روستای 
بویراحمد و دنا را قطع کرد

ارتباطی 4۵ روستا در دو شهرستان بویراحمد و دنا به  راه 
دلیل بارش برف از شب گذشته تاکنون، مسدود شده است.

میهمان  تاکنون  گذشته  شب  از  باران  و  برف  شدید  بارش 
تا جایی که سبب تعطیلی  بویراحمدی ها شده  کهگیلویه و 
برخی مدارس و قطع راه ارتباطی 4۵ روستا در بویراحمد و 

دنا شده است.
راه  برف  بارش  گفت:  مارگون  فرماندار  اندرخور  مختار 
راهداران  اکنون  هم  که  کرده  قطع  را  روستا   ۳۰ ارتباطی 
مشکلی  اصلی  جاده های  ولی  هستند،  بازگشایی  مشغول 

ندارند و تردد روان است.
کوروش درخشان زاده فرماندار دنا نیز می گوید: بارش برف و 
باران راه ارتباطی ۱۸ روستای بزرگ و کوچک منطقه شبلیز 

و جالله را مسدود کرده ولی راه های اصلی باز است.
و  کهگیلویه  جاده ای  نقل  و  حمل  و  راهداری  مدیرکل 
بویراحمد گفت: هم اکنون در شهرستان های بویراحمد، دنا و 

مارگون بارش به صورت برف گزارش شده است.
و  ریزی  برنامه  با  راهداری  مجموعه  افزود:  محمدی  عابد 
استقرار در مناطق برفگیر و گشت زنی، تا این لحظه اجازه 

انسداد جاده های اصلی و فرعی را نداده است.
و  کهگیلویه  جاده ای  نقل  و  حمل  و  راهداری  مدیرکل 
بویراحمد با اشاره به اینکه به بارش برف و باران از دیشب 
تاکنون در جاده های این استان، بیان کرد: راهداران با برف 
راه ها  بازگشایی  برای  تالش  حال  در  پاشی  نمک  و  روبی 

هستند.
اتمام  از  داد: پس  ادامه  استان  راه های روستایی  وی درباره 
بارش ها نسبت به بازگشایی راه های روستایی برف گیر استان 

اقدام می کنیم.
برای  تصمیم  صورت  در  کرد،  درخواست  مردم  از  محمدی 
اطالع  و  است  الزامی  چرخ  زنجیر  داشتن  همراه  مسافرت، 

رسانی از طریق سامانه ۱4۱ نیز انجام می شود.
یاسوج  در  تاکنون  برف  بارش  بیشترین  اینکه  بیان  با  وی 
شهرستان  توابع  از  کاکان  دهستان  محدوده  در  اقلید  به 
جاده های  در  برف  میزان  گفت:  است،  بوده  بویراحمد 
مواصالتی یاسوج به شیراز ۳۰ سانتیمتر، یاسوج به بابامیدان 
۳۰ سانتیمتر، یاسوج- سپدار به چرام ۳۰ سانتیمتر تا کنون 

گزارش شده است.
و  کهگیلویه  جاده ای  نقل  و  حمل  و  راهداری  مدیرکل 
بویراحمد اضافه کرد: بارش برف در جاده های موصالتی این 

استان تاکنون بین ۳۰ تا 4۰ سانتیمتر بوده است.

امدادرسانی به ۲۱ خودروی
 گرفتار برف در جاده های استان

مدیرعامل جمعیت هالل احمر کهگیلویه و بویراحمد گفت: 
ابتدای شروع  از  این استان  امدادگران جمعیت هالل احمر 
خودروی   ۲۱ به  گیر  برف  مناطق  در  حضور  با  برف  بارش 

گرفتار در برف و کوالک امداد رسانی کردند.
روزی  شبانه  تالش   با  گفت:  چهارشنبه  روز  فالحی  کاظم 
امدادگران هالل احمر در جاده های این استان ، ۲۱ خودروی 
گرفتار شده در جاده های سرگچینه به سپیدار و جوخانه به 

چرام نجات یافتند.
وی ادامه داد: به ۵ خانواده آسیب دیده در منطقه تنگاری 
مورد  امکانات  و  شد  رسانی  امداد  هم  بویراحمد  شهرستان 

نیاز آنان تامین شد.
وی افزود: ۱۲ پایگاه ثابت و سیار و ۸ شعبه هالل احمر در 
کهگیلویه و بویراحمد در حال خدمات رسانی به مردم این 

استان هستند.
شهرستان  اصلی  محورهای  تمامی  در  برف  بارش  وجود  با 
های  جاده  چهارشنبه  روز  ظهر  تا  استان  سردسیری  های 
برقرار  آنها  باز بوده و تردد در  این مناطق  به  اصلی منتهی 

بوده است.

معاون سیاسی استاندار کهگیلویه و بویراحمد: 

کاهش آمار ازدواج در استان
 نگران کننده است

و  کهگیلویه  استاندار  اجتماعی  و  امنیتی  سیاسی،  معاون 
بویراحمد گفت: آمار ازدواج در سال ۱4۰۰ نسبت به یک دهه 
گذشته ۳۵ درصد کاهش داشته که بسیار نگران کننده است.

وی افزایش سن ازدواج را از دیگر دغدغه ها در حوزه جوانان 
آقایان  میان  در  ازدواج  سن  میانگین  کرد:  عنوان  و  دانست 
احساس  مدیران  طلبد  می  لذا  است  سال   ۲۵ بانوان  و   ۳۱
مسئولیت بیشتری نسبت به جوانان که به فرموده مقام معظم 

رهبری موتور محرک جامعه هستند داشته باشند.
با  جوانان  امور  راهبردی  سند  تدوین  خواستار  مهر  هاشمی 
در  که  این  داد:  ادامه  و  شد  استان  های  دانشگاه  همکاری 
جلسات به ارائه گزارش بپردازیم بی فایده است بلکه باید به 
جوانان شغل  برای  تا  شویم  وارد  عملیاتی  و  میدانی  صورت 

ایجاد کنیم و زمینه ازدواج آنها را نیز فراهم کنیم.
و  اجتماعی  نشاط  افزایش  زمینه  باید  اینکه  بیان  با  وی 
عنوان  فراهم شود،  مختلف  های  در حوزه  جوانان  مشارکت 
کرد: متاسفانه در این زمینه کوتاهی کردیم و در جلسات به 
ارائه آمار پرداختیم اما دشمن از این غفلت سو استفاده کرد 
و نتیجه این کاهلی جوانانی است که به کف خیابان آمده اند.

برنامه های  از  جوانان،  اشتغال  باید  گفت:  همچنین  وی 
اولویت دار مسئوالن استان باشد، متاسفانه برای حوزه اشتغال 
ارائه  و  نگرفته  صورت  کاری  شاید  و  باید  که  آنطور  جوانان 
گزارش دستگاه های متولی در جلسات راضی کننده و قانع 

کننده نیست.
در  باید  استان  در  صنایع  و  واحدها  شدن  فعال  افزود:  وی 
از  اقتصادی  های  سازمان  و  گیرد  قرار  متولیان  کار  دستور 
ظرفیت جوانان استفاده کنند تا نگرانی ها از وضعیت اشتغال 

جوانان در استان کاهش پیدا کند.
و  کهگیلویه  استاندار  اجتماعی  و  امنیتی  سیاسی،  معاون 
بویراحمد بیان کرد: مهارت آموزی و کارآفرینی برای ایجاد 
وجود  و  مهارت  که  زیرا  گیرد  قرار  مدنظر  جوانان  اشتغال 
و  موثر  ها  عرصه  تمامی  رشد  و  توسعه  در  ماهر  نیروهای 

راهگشاست.
هاشمی عنوان کرد: شرکت های دانش بنیان نقش مهمی در 
ایجاد اشتغال دارند و این کسب  و کارها از نظر ایجاد مشاغل 

پایدار مبتنی بر فناوری در موفقیت اقتصادی کشور موثرند.
وی ادامه داد: همچنین تشکیل پنجره واحد سرمایه گذاری 
پرداخت  در  ها  بانک  اهتمام  و  بانکی  تسهیالت  اعطای  و 

تسهیالت در ایجاد اشتغال جوانان مهم است.

رئیس دانشگاه علوم پزشکی یاسوج خبر داد

ورود دستگاه “اسپکت سی تی” 
مرکز پزشکی هسته ای یاسوج

رئیس دانشگاه علوم پزشکی استان کهگیلویه و بویراحمد از 
ورود دستگاه اسپکت سی تی مرکز پزشکی هسته ای به مرکز 

استان خبر داد.
ای  هسته  پزشکی  مرکز  پروژه  افزود:  نژاد  غالم  محمد 
پیشرفت  درصد   ۷۰ با  یاسوج  سجاد)ع(  امام  بیمارستان 
شهریور  در  و  تحویل   ۱4۰۰ سال  ماه  اسفند  در  فیزیکی 
تشخیص  مرکز  تنها  این  و  تکمیل شد  درصد   ۱۰۰ ،۱4۰۱
است و مرکز درمانی آن هم بالفاصله کلنگ زنی و در حال 

انجام کار است.
مدیریتی جدید،  تیم  با جدیت  کرد: خوشبختانه  اظهار  وی 
محل  از   SPECT CT نام  به  آن  اصلی  تشخیص  دستگاه 
وزارت  بیماران  معالجه  در  ارزی  جویی  صرفه  امنای  هیئت 

بهداشت، از خارج خریداری و وارد کشور شد.
بویراحمد  و  کهگیلویه  استان  پزشکی  علوم  دانشگاه  رئیس 
خاطرنشان کرد: این دستگاه اسکن بسیار گران قیمت بود اما 
با رایزنی، تاکنون دانشگاه علوم پزشکی با تمام مشکالت مالی 
تنها سه میلیارد تومان پرداخت کرده است و بقیه را وزارت 

بهداشت پرداخت کرده است.
 غالم نژاد تصریح کرد: خبر خوشحال کننده، ورود دستگاه به 
یاسوج و بیمارستان امام سجاد )ع( است که به زودی نصب 
ای  تنها متخصص پزشکی هسته  با حضور  اندازی آن  راه  و 
دانشگاه است و این اقدام مهم بیماران استان را از اعزام به 

سایر استانها بی نیاز خواهد کرد.
های  بیماری  تشخیص  در  ای  هسته  اسکن  داد:  ادامه  وی 
التهابی، عفونت ها، بررسی گسترش سرطان ها، تعیین مسیر 
درمانی، ارزیابی پاسخ به درمان و ... کاربرد دارد و در تمامی 
رده های سنی قابل استفاده است. در این اسکن با تزریق ماده 
رادیواکتیو کمتر از دوز فارماکولوژیک، تمام یا بخشی از بدن 

تصویربرداری خواهد شد.
بویراحمد  و  کهگیلویه  استان  پزشکی  علوم  دانشگاه  رئیس 
بیان کرد: به زودی فاز درمانی مرکز پزشکی هسته ای نیز به 

بهره برداری خواهد رسید.

چهار خطه کمربندی یاسوج ۴۵ درصد 
پیشرفت فیزیکی دارد

مدیرکل راه و شهرسازی کهگیلویه و بویراحمد گفت: طول 
جاده کمربندی یاسوج ۱4 کیلومتر است که پنج کیلومتر از 
آن افتتاح شده و مابقی در حال اجراست و اکنون 4۵ درصد 
پیشرفت فیزیکی دارد. محمد راستا اظهار کرد: مبلغ قرارداد 
اولیه احداث پروژه کمربندی یاسوج ۷۷ میلیارد تومان بوده 
که پس از سفر ریاست جمهوری تاکنون ۱۸ میلیارد تومان 
به این پروژه تزریق شده است. وی افزود: یک پل بزرگ وسط 
نیاز دارد و به  این مسیر است که ۸۰ میلیارد تومان اعتبار 

دلیل کمبود اعتبار مانده است.
مدیرکل راه و شهرسازی کهگیلویه و بویراحمد تصریح کرد: 
مشکل و چالش اصلی پیش روی عملیات اجرایی چهار خطه 
 ۲۰۰ حداقل  و  است  اعتبار  کمبود  یاسوج  کمربندی  شدن 

میلیارد تومان برای تکمیل آن نیاز است.
پروژه  این  به  نیاز  مورد  اعتبار  چنانچه  کرد:  ابراز  راستا 
بهره  به  سال  یک  از  کمتر  در  مذکور  طرح  یابد  تخصیص 

برداری خواهد رسید.
وی ادامه داد: احداث این جاده یکی از مهم ترین مطالبات به 
حق مردم استان است زیرا که بیشترین تصادفات در همین 

نقطه روی می دهد و تلفات زیادی به همراه داشته است.

 ۲۵ در  چمشیر  سد  عباسی//  علی 
کیلومتری دوگنبدان قرار داد و قرار است 
به زودی آبگیری آن شروع شود اما مساله 
نگران کننده برای باستان شناسان، فرضیه 
وجود برخی آثار باستانی در محوطه سد 

چمشیر می باشد. 
باستان شناسان بر این باورند که در آثار 
استقرار  فرضیه  که  دارد  وجود  باستانی 
دسکره  یا  گاه  تفرج  زمستانی،  فصی 
می  مطرح  منطقه  این  در  را  ساسانی 
گرفته  نشات  آنجا  از  فرضیه  این  کنند.  
در  باستان شناسی  های  کاوش  که  است 
 ۱6 از  بیش  قدمت  با  آثاری  محوطه  این 
فراپارینه  های  دوره  از  سال  هزار   ۱۰ تا 
سنگی و نوسنیگ عیالم میانه و اسالمی را 

به اثبات رسانده است.
سال  در  که  بود  ها  کاوش  همین  پی  در 
موقت  های  استقرارگاه  کاوشگران   ۱۳۹6
این  در  رو  کوچ  عشایر  به  متعلق  زیادی 

محوطه را شناسایی کردند.
سرپرست  ـ  عطایی  محمدتقی  گفته  به 
نجات بخشی  گمانه زنی  اول  فصل  هیات 
از  آمده  به دست  شواهد  کهن ترین  ـ 
شهرستان  در  چرم شیر  سد  آبگیر  حوضه 
گچساران به دوره  »فراپارینه سنگی« ـ در 
ـ  پیش  هزار سال  تا ۱۰  هزار  حدود ۱6 
مربوط می شود. سپس با وقفه ای طوالنی، 
اواخر  از  استقرارگاهی  از  اندکی  شواهد 
متعلق  که  آمده  به دست  نوسنگی  دوره 
دیگر  از  است.  قبل  سال  هزار  شش  به 
محدوده ی  در  باستان شناختی  کشفیات 
این سد می توان به استقرارگاهی از دوره 
»عیالم میانه« اشاره کرد که دارای هر دو 
است.  انشانی  و  شوشانی  سفالگری  سنت 
پسا- دوره ی  از  قلعه  و  دژ  چند  اگرچه 

هخامنشی و ساسانی اهمیت این محدوده 
را در دوره های مذکور نشان می دهند اما 
میانه  قرون  در  منطقه  این  به  توجه  اوج 
اسالمی بوده که نشان از تراکم جمعیتی 

باالیی در منطقه دارد.
که  بود  آن  بر  باستان شناس  این  نظر 
باالیی  قابلیت  »چم شیر«  سد  محدوده 
مبهم ترین  از  برخی  به  پاسخگویی  برای 
درباره   ایران  باستان شناسی  مسائل 
خواهد  مختلف  دوره های  کوچ نشینان 

داشت.
اولیه  گمانه زنی های  در  آن که  وجود  با 
آبگیر  حوضه  در  باستانی  محوطه   ۱۲۰
سد چم شیر شناسایی شد، اما کاوش های 
این  از  بخشی  در  فقط  نجات بخشی 
محوطه ها انجام شد. در آخرین کاوش  که 
تیرماه ۱4۰۱ آغاز شد به چهار متخصص 
باستان شناسی ۳4 روز فرصت داده شد تا 
کاوش های نجات بخشی و مستندنگاری ها 

را تکمیل کنند.
هیأت  سرپرست  ـ   امیرحاجلو  سعید 
تاریخی  محوطه  کاوش  باستان شناسی 
شماره ۱۰6 در حوضه آبگیر سد چم شیر 
کاوش  نتایج  آخرین  از  گزارشی  اکنون  ـ 
است  کرده  ارائه  باستانی  محوطه  این  در 
گفت:  کاوشگران،  یافته های  براساس  که 
در مطالعات فاز میدانی و کاوش محوطه 
ساختارهای  جمله  از  شواهدی   ،۱۰6
دوران  سفال  قطعات  سنگی،  معماری 
اسالمی،  میانی  سده های  تا  ساسانی 
و  شناسایی  شیشه ای  و  سنگی  اشیاء 

مستندنگاری شد.
تأخر ساختارها،  و  تقّدم  پایه  بر  افزود:  او 
شیوه  ساختارها،  پیدایش  عمق 
دیوارها،  پهنای  اختالف  ساخت وساز، 

الیه های  در  فرهنگی  مواد  و  مصالح  نوع 
دوره  نخستین  می رسد  نظر  به  هم سطح، 
دوره  به  متعلّق  محوطه،  این  در  معماری 
را در دو  بازسازی هایی  ساسانی است که 
منظم  ساختارهایی  و  نشان  می دهد  فاز 
با قلوه سنگ، مالت گچ و اندود گچ شکل 

گرفته است.
دانشگاه  باستان شناسی  گروه   استادیار 
کرد:  اظهار  همچنین  مدرس  تربیت 
درباره چیستی و نوع استقرار در محوطه 
به  توجه  با  ساسانی،  عصر  در   ۱۰6
چشم انداز  معماری،  ساختارهای  کیفیت 
دو  وجود  و  محوطه  پیرامون  جغرافیایی 
مشرف  جنوبی  صخره های  در  استودان 
استقرار  فرضیه های  می توان  محوطه،  به 
دسکرة  یک  یا  تفّرج گاه  زمستانی،  فصلی 

ساسانی را مطرح کرد.
آن،  از  پس  افزود:  باستان شناس  این 
جوامع نیمه  یکجانشین در سده های میانی 
دیوارهای  روی  ساخت وساز  به  اسالمی، 
کهن تر اقدام کرده اند. ساختارهای سنگی 
با مالت گل، چیدمان نامنظم تر و پهنای 
متغیر دیوارها به این دوره از استقرار تعلّق 

دارند.
محوطه  کاوش  شد:  یادآور  امیرحاجیلو 
تاریخی شماره ۱۰6 در محدوده آبگیر سد 
چم شیر در شهرستان گچساران در قالب 
طرح ارتباط با جامعه و صنعت و بر اساس 
تفاهم نامه ای میان دانشگاه تربیت مدرس 
و  انجام شد  میراث  فرهنگی  پژوهشگاه  و 
و  »نجات بخشی  هدف  با  آن  میدانی  فاز 
باستان شناختی  شواهد  مستندنگاری 
شناخت  منظور  به  غیرمنقول  و  منقول 
کاربری ها،  تبیین  فرهنگی،  ویژگی های 
گاه نگاری و حفاظت از آثاِر قابِل حفاظت 

محوطه« به اجرا درآمد.
این باستان شناس افزود: در فاز کتابخانه ای 
»تبـیین  هدف  با  مطالعاتی  نظری،  و 
اهمیت و جایگاه محوطه در سلسله مراتِب 
رودخانه  پیرامون  نواحی  استقرارهای 
جوامع  معیشت  الگوهای  تبیین  و  زهره 
محلی در این ناحیه در دوران ساسانی و 
اسالمی« در دست انجام است و بر اساس 
در   ۱4۰۲ اردیبهشت  تا  تفاهم نامه،  آن 

جریان خواهد بود.
دستی  صنایع  فرهنگی،  میراث  مدیرکل 
نیز  بویراحمد  و  کهگیلویه  گردشگری  و 
از  پادگان  قلعه   ۲ که  است  گفته  اخیرا 
شیر  چم  سد  محدوده  در  ساسانی  دوره 

کشف شده است.
دنبال  به  داشت:  اظهار  طالبی پور،  سعید 
چم  منطقه  در  سد  ایجاد  طرح  تصویب 
با  مرز  هم  و  گچساران  شهرستان  شیر 
فصل  دو  در  نهم  دولت  در  فارس  استان 
در سال های ۸6 و ۸۷ کار بررسی باستان 
شناسی محدوده دریاچه سد توسط تیمی 
از پژوهشکده باستان شناسی کشور و به 

سرپرستی اقای سراقی انجام پذیرفت.
تعداد  بررسی ها  این  در  کرد:  عنوان  وی 
از  بنا شناسایی شد که  و  زیادی محوطه 
این تعداد بخشی در استان فارس و بخشی 

در کهگیلویه و بویراحمد بود.
 ۱۵ تعداد  این  از  کرد:  ابراز  طالبی پور 
نیمه دوم دهه  از  و  انتخاب  مهم  محوطه 
باستان  کاوش  کار  خورشیدی   ۱۳۹۰
توسط  محوطه ها  این  برروی  شناسی 
تیم هایی از موسسه باستان شناسی کشور 

شروع شد.
تاکنون  مجموع  در  کرد:  خاطرنشان  وی 
این  در  شناسی  باستان  کاوش  فصل   ۲۰
آن  حاصل  که  گرفته  صورت  محوطه ها 
پیدا شدن استقرارهایی از دوران تاریخی 

و اسالمی در این بخش ها است.
مدیرکل میراث فرهنگی، صنایع دستی و 
افزود:  بویراحمد  و  کهگیلویه  گردشگری 
ساسانی  دوره  از  پادگان  قلعه   ۲ کشف 
از  عشایری  استقرارهای  همچنین  و 
مهمترین یافته ها بوده و به دلیل عشایری 
فرهنگی  یافته های  محوطه  اکثر  بودن 
باستانی )شی( مهمی کشف نگردیده است

محوطه  از  تعدادی  شد:  یاداور  طالبی پور 
که در بیرون از محوطه دریاچه سد است 

که بعدا مورد کاوش قرار خواهد گرفت.
چند  اکنون  هم  کرد:  خاطرنشان   وی 
چم  سد  در  فعالیت  حال  در  کاوش  تیم 
دیگر  آنها  کار  اتمام  با  که  هستند  شیر 
مابقی  و فقط  ندارد  مشکل خاصی وجود 
مکان هایی که باید کاوش شوند در بیرون 

از مخزن سد هستند.

حسین خدمتی// پویش ملی جنگل کاری 
با هدف حضور و مشارکت مردم در حفظ 
و توسعه منابع طبیعی و احیای پهنه سبز 
زاگرس در ۲ هزار هکتار از مراتع و مناطق 
جنگلی کهگیلویه وبویراحمد با کاشت بذر 

بلوط آغاز شد.
کوه  رشته  بلوط  از  پوشیده  جنگل های 
زاگرس با بیش از یکهزار و ۲۰۰ کیلومتر 
پهنه  سبز رنگارنگی در استانهای کهگیلویه 
و  ایالم، چهارمحال  لرستان،  بویراحمد،  و 
عالوه  که  کرده  ایجاد  فارس  و  بختیاری 
نقش  آن  خاص  محیطی  زیست  تنوع  بر 

مهمی در اکوسیستیم این استانها دارد.
در طی سالیان اخیر دو آفت آتش سوزی 
سبز  پهنه  از  دست  خوار  برگ  پروانه  و 
زاگرس برنداشته و همیشه به عنوان یک 
این  بر اکوسیستم  تهدید زیست محیطی 

منطقه نقش منفی داشته است.
درختان بلوط همیشه در زندگی عشایری 
نفری  هزار   ۷۲6 استان  روستایی  و 
ایفا  مهمی  نقش  وبویراحمد  کهگیلویه 
کرده و به نوعی با زندگی آنها از نسلهای 
گذشته تاکنون عجین شده و در فرهنگ 
به عنوان میراث طبیعی و  آریوبرزن  دیار 
خدادادی از اهمیت خاصی برخوردار بوده 

است.

زیادی  بخش  شدن  درگیر  به  توجه  با 
کهگیلویه  استان  بلوط  جنگلهای  از 
آتش  و  خوار  برگ  پروانه  با  وبویراحمد 
سوزی با عوامل انسانی و غیر انسانی بخش 
و  گرمسیری  مناطق  جنگلهای  از  زیادی 
در  و  رفته  بین  از  استان  این  سردسیری 

خطر نابودی قرار گرفته است.
دو  با  استان  های  جنگل  جاری  سال  در 
و جوانه  بلوط  برگ خوار سفید  آفت  نوع 
خوار  جوانه  پروانه  که  درگیر شدند  خوار 
در ابتدای فصل بهار از جوانه ها تغذیه می 
کند و پروانه برگ خوار بلوط را در طول 
فصل بهار و تابستان داریم که چند نسل 
را طی می کند، تجدید نسل می کند و 
صرفا از برگ درخت بلوط تغذیه می کند.

تجهیزات  تامین  با  استان  در  چند  هر 
الزم محلول پاشی در بخش زیادی از این 
به  توجه  با  گویا  ولی  شده  انجام  مناطق 
خشکسالی  و  بارندگی  نامتعارف  پراکنش 
احتمال درگیری این افت نیز وجود دارد.

مختلفی  های  پویش  اخیر  سالیان  طی 

احیا  برای  مختلف  نهادهای  سوی  از 
وبویراحمد  کهگیلویه  استان  جنگلهای 
دیده  آسیب  مناطق  احیای  راستای  در 
انجام  برگ خوار  پروانه  و  آتش سوزی  از 
دوستان  طبیعت  استقبال  مورد  که  شده 
از  مراقبت  و  گسترش  گرفت.  قرار  نیز 
جنگل  های بلوط و سایر گونه  های جنگلی 
امن  نقطه  به  رسیدن  تا  اقلیم  با  سازگار 
از  مراقبت  قرق  منطقه  ایجاد  با  رویش 
شکار  از  جلوگیری  جانوری،  گونه های 
زادآوری  و  احیا  به  کمک  و  پرندگان 
ارتقای  ایمن،آموزش به اهالی بومی برای 
آگاهی  ایجاد  و  مسئوالنه  زیست  کیفیت 
موثر برای مراقبت از زیستگاه، تبدیل الگن 
پسماندهای  از  عاری  و  سبز  دهکده  به 
پالستیکی و تفکیک زباله  های خشک و تر 
اقتصاد دامپروری محور  و تغییر تدریجی 

به گردشگری مسئوالنه
رئیس بنیاد الگن در این رابطه با اشاره به 
نقش مهم جنگل در توسعه محیط زیست 
بلند  و  مهم  اهداف  از  یکی  گفت:  پایدار 

بلوط  جنگلهای  احیای  الگن  بنیاد  مدت 
در حوزه های مختلف بخصوص روستای 
انصاری  سعید  است.  الگن  تولدم  محل 
شده  انجام  های  ریزی  برنامه  با  افزود: 
احیای یکهزار هکتار از جنگلهای بلوط در 
روستای الگن با همکاری و مشارکت خوب 
مردم روستا انجام شده است. وی با اشاره 
توسعه  در  بلوط  جنگلهای  مهم  نقش  به 
همه جانبه از محیط زیست پایدار تا ترویج 
زندگی سنتی روستایی افزود: احیای یک 
نزدیک  بلوط  های  جنگل  از  هکتار  هزار 
روستای الگن از طریق قرق و حفاظت با 
مشارکت اهالی روستا در حال احیا است. 
انصاری اضافه کرد: پویش احیای درختان 
بلوط عالوه بر استقبال خوب مردم تاکنون 
پای طبیعت دوستان زیادی را نیز به این 

منطقه باز کرده است.
باعث  بلوط  احیای  پویش  این  افزود:  وی 
بزرگ  تا  کوچک  از  روستا  اهالی  شده 
مسئول  طبیعت  از  حفاظت  به  نسبت 
طرح  این  توسعه  در  کدام  هر  و  باشند 

دیگری را تشویق می کند.
از  بیش  پویش  این  کرد:  تصریح  انصاری 
سه سال است که در روستا اجرا و مردم 
می توانند با کاشت درخت به نام خود یک 

شناسنامه از بنیاد دریافت کنند.

با آبگیری سد چمشیر ؛

بخشی از تاریخ ایران غرق می شود

طرحی برای احیای زاگرس؛
پویش ملی جنگل کاری در کهگیلویه و بویراحمد 

عامل  های  بانک  بویراحمدبه  و  کهگیلویه  استاندار 
به  سالجاری  ماه  اسفنده   ۱۵ تا  داد  مهلت  استان 
۱۰۰ درصد تعهدات تسهیالتی خود بِویژه نسبت به 

نهادهای حمایتی عمل کنند.
 سیدعلی احمدزاده روز چهارشنبه در نشست شورای 
هماهنگی بانک های استان، ضمن تاکید بر کمک به 
خلق فرصت های شغلی اظهار کرد: در مجموع ۵۸۳ 
میلیارد تومان تسهیالت تعهد بانک های استان به ۲ 
نهاد کمیته امداد حضرت امام)ره( و بهزیستی استان 
است که از این مبلغ 4۱۰ میلیارد تومان سهم کمیته 
امداد امام)ره( و ۱۷۳ میلیارد تومان سهم بهزیستی 

است.

وی با بیان اینکه برخی از بانک ها تاکنون به حدود 
اند، تاکید کرد:  ۷۰ درصد تعهدات خود عمل کرده 
بانک ها تالش کنند سهمیه های ابالغی خود  همه 
بطور کامل تا ۱۵ اسفند امسال پرداخت نمایند و به 

معیشت دهک های پایین کمک کنند.
کمیته  اینکه  بیان  با  وبویراحمد  کهگیلویه  استاندار 
امداد امام خمینی )ره( متعهد شده که امسال هشت 
کرد:  تاکید  کند  ایجاد  اشتغالزایی  نفر   ۱۱۰ و  هزار 
برای پرداخت تسهیالت هر کدام از بانک های عامل 
از  کشور  مرکز  در  تا  کنند  اعالم  دارند  مشکلی  که 

طریق بانک مربوطه پیگیر الزم انجام گیرد.
ملزم  هم  حمایتی  نهاد  دو  این  زاده  احمد  گفته  به 
در  را  دارند  اشتغالزایی  سهم  افراد  تعداد  هستند 
مهم  امر  این  تحقق  که  کنند  ثبت  رصد  سامانه 
نیازمند تالش، همت و حمایت همه جانبه سیستم 

بانکی استان است.

احمد زاده با قدردانی از همکاری بانک ها ابراز داشت: 
پرداختی  نسبت  و  داریم  منابع  مشکالت  چند  هر 
منابع به مصارف استان ضریب باالیی دارد اما انتظار 
داریم با توجه به کم برخوردار بودن استان پرداخت 

ها شتاب بگیرند.
سریع  پرداخت  به  بویراحمد  و  کهگیلویه  استاندار 
تسهیالت به متقاضیان کارآفرینی ونظارت بر انحراف 
تسهیالت تاکید کرد و یاداور شد: تعهدات و تکلیفی 
که به سیستم بانکی استان ابالغ شده است باید ۱۰۰ 

درصد به صورت عملی تحقق یابد.
فرآیند  با مشکالت  استان  در  کرد:  عنوان  احمدزاده 
بانکی آشنایی کامل دارم و شرایط گردش مالی قوی 
در استان هم نداریم اما با توجه به اینکه منابع ملی 
است و اگر مشکلی و گرهی در کار است با پیگیری 

در مرکز کشور باید مشکل را رفع کنیم.
به  خود  سخنان  از  دیگری  بخش  در  همچنین  وی 

مساله پرداخت تسهیالت قرض الحسنه در خصوص 
ازدواج، فرزندآوری و فرزند سوم اشاره کرد و به بانک 
های استان نیز توجه جدی به این موضوع را یادآور 

شد.

 بانک های کهگیلویه و بویراحمد 
به تعهدات خود عمل کنند
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کردن  رقابت  حال  در  هنوز  شما  اینکه  باوجود   : فروردین  متولد 
هستید و با سرعت به جلو پیشروی می کنید، در پیرامون شما همه 
چیز روال آرامی را طی می کند، و این موضوع کمی شما را عصبانی 
می کند. این سخن به این معنی نیست که شما نمی توانید از یک 
محیط آرام لذت ببرید؛ بلکه به معنی این است که شما دوست دارید 

با کسانی که روابط متقابل دارید روزتان را سپری کنید. 
به یک  از دادن جواب “نه”  از زمانی که شما   : متولد اردیبهشت 
درخواست امتناع کرده اید، توانسته اید حتی بهتر از آن چیزی که فکر 
می کردید عمل کنید. راه حل های ذهنی شما قوی هستند، اما تحت 
کنترل زندیگتان نیستند. در عوض موج تازه ای از ایمان در حالیکه 
شما را قادر می سازد که به مسائل مشکل نگاه کرده و شروع هرچیزی 

را خیلی مثبت ببینید، به شما امید تازه ای برای آینده می دهد. 
متولد خرداد : 

صحبت کردن در مورد بسیاری از موضوعات مورد عالقه تان از نظر 
می تواند  احساساتتان  کردن  آشکار  نیست.  یافتنی  دست  احساسی 
آنها  به  یابی  ورزیدن در دست  اصرار  اما  ایجاد کند،  برایتان مشکل 
کافی  شما  خوب  نیات  فقط  متأسفانه  باشد.  داشته  تأثیر  می تواند 
آنها  برای  می تواند  می بخشید  دیگران  به  شما  که  آنچه  نیست؛ 

مشکل ساز باشد. 
متولد تیر : 

شما  و  است  شده  قوی  بسیار  شما  در  امروز  کردن  سفر  به  عالقه 
احساس می کنید که فقط باید بلند شده و از خانه خارج شوید. شاید 
شما واقعاً این کار را انجام دهید، اما از نظر جغرافیایی نباید زیاد از 
مسافرت  دور  جایی  به  که  بخواهید  شما  شاید  شوید.  دور  خانه تان 

کنید و از مسئولیتهایتان دور باشید. 
متولد مرداد :

 اگر چه شما دارای فعالیت های فراوانی هستید و نقش های خود را 
به خوبی می توانید  نیز  انجام می دهید و در صحنه رقابت  به خوبی 
زندگی تان  جنبی  اتفاقات  اما  برخیزید  مبارزه  به  خود  رقیب های  با 
پیشبرد  برای  شما  انرژی  از  است  کرده  امید  نا  حدودی  تا  را  شما 
بسیاری  فعالیت های جنبی  دارای  است. شما  خواسته هایتان کاسته 
و  کرده  محدود  را  فعالیت های خود  که  می شود  توصیه  نیز هستید 
همه تالش تان را در یک زمینه سرمایه گذاری کنید تا نتیجه بهتری 

داشته باشید.
متولد شهریور : 

ممکن است شما ایده بزرگی در رابطه با اینکه چطور پول بیشتری 
کسب کنید در سر داشته باشید ، اما احتماال قبل از اینکه تالش تان 
را در این راه آغاز کنید مجبور می شویدعقب نشینی کنید. شما از 
انجام دادن کارهایی که در رابطه با آنها تجربه ای ندارید نمی ترسید 
و ممکن است سیاست جدیدی در پیش بگیرید که در راه تان موفق 
به سمت شما  آرام  آرام  دیگران  است  ممکن  دیگر،  از طرف  شوید. 

بیایند و به راحتی در جریان کار شما قرار بگیرند. 
متولد مهر :

 زیاد آسان نیست که امروز را به روزی مفرح و به یاد ماندنی تبدیل 
دوستان  از  یکی  به  را  شادمانی  و  خوشبختی  اگر  مخصوصا  کنید 
نزدیک و یا همسرتان پیوند دهید. مشکل ممکن است از اشتیاق شما 
باشد که دوست دارید همه چیز را به شخص دیگری ربط دهید . اگر 
اخیرا شخصی در زندگی شما با یک مسئله عاطفی مواجه شده باشد 

آن را به خودتان نسبت ندهید. 
متولد آبان :

 امروز بهرام عصبانی در امتداد و هم ترازی عجیبی قرار گرفته است 
و شما می توانید تضادها و تناقض های سیاره بخت خود را حس کنید. 
معموال با وجود بهرام ادعا کردن و مدعی بودن کار سختی است، اما 
شما  نشانه  درحالیکه  است!  چرخیده  درجه   ۱۸۰ سیاره  این  امروز 
شک  به  اخیر  مشکالت  کردن  حل  برای  توانایی هایتان  مورد  در  را 
را  آنها  می توانید  چگونه  که  نیستید  مطمئن  هنوز  شما  انداخته اند، 

تفسیر کنید. 
متولد آذر : 

را  چیزی  شما  اینکه  برای  اید،  شده  کمی  ازخودراضی  شما  امروز 
می دانید که دیگران سعی در فهمیدن آن دارند. اطرافینتان دور و بر 
شما می چرخند و تالش می کنند که همه چیز را به خوبی و خوشی 

تمام کنند! اما شما می دانید که آنها وقت کافی ندارند. 
متولد دی : 

گاهی اوقات دیگران سعی می کنند که برنامه های خود را پیش ببرند 
و از شما توقع دارند خودتان را با آنها هماهنگ کنید و این موضوع 
و  دارید  را  خودتان  محدودیتهای  هم  شما  می کند.  نارحت  را  شما 
نمی خواهید وقت و انرژی با ارزشتان را برای فردی دیگر تلف کنید. 

متولد بهمن :
 امروز ماه در هفتمین خانه شما یعنی خانه دوستی ها حضور دارد 
بنابراین  است،  ساخته  متوجه  دیگر  افراد  به سمت  را  شما  توجه  و 
تفکرات دیگران برایتان خیلی مهم شده است. شما امروز زیاد میل 
ندارید به خودتان فکرکنید، چراکه ایده کار کردن با یک دوست به 

نظرتان خیلی جالب و خوشایند است. 
متولد اسفند :

 حال که ونوس حساس دور زده و به هفتمین خانه تان یعنی خانه 
می شود.  تر  پیچیده  شما  دوستانه  روابط  برگشته،  یاران  و  دوستان 
تعادل برقرار کردن بین مسئولیت های جدیدتان و آرزوی تان برای 

عشق ممکن است روابط بین شما و یک نفر دیگر را تیره و تار کند.

3
فال روز 

توسعه  مرکز  معلولیت های  از  پیشگیری  معاون 
کشور  بهزیستی  سازمان  اعتیاد  درمان  و  پیشگیری 
طی  شنوایی  اختالل  دارای  نوزاد   ۱۹۰۰ شناسایی  از 
این  از  هشت ماه سال جاری خبر داد و گفت: برخی 
به  حلزون  کاشت  انجام  برای  نیاز  صورت  در  نوزادان 
نوزادانی  تاکنون  که  می شوند  معرفی  بهداشت  وزارت 
را  خدمت  این  شده اند  معرفی  وزارتخانه  این  به  که 
دریافت کرده اند.  افروز صفاری فرد، با اشاره به اقدامات 
مداخله ای شنوایی برای پیشگیری از معلولیت شنوایی 
نوزادان که در قالب یک طرح از سال ۱۳۸4 در دستور 
کرد:  اظهار  است،  گرفته  قرار  بهزیستی  سازمان  کار 
مورد  ماهگی  یک  تا  باید  نوزادان  طرح  این  براساس 
غربالگری شنوایی قرار گیرند، تا سه ماهگی تشخیص 

اختالل شنوایی برایشان انجام شود و تا 6 ماهگی نیز 
مداخالت توانبخشی دریافت کنند تا از عوارض ناشی از 
اختالالت شنوایی همچون اختالالت گفتاری، ارتباطی 
 6۳۰ به  اشاره  با  وی  باشند.  امان  در  و...  شناختی  و 
گفت:  کشور،  سطح  در  فعال  شنوایی  غربالگری  واحد 
میلیون   ۱۳ حدود  طرح  این  اجرای  ابتدای  زمان  از 
که حدود  گرفتند  قرار  برنامه  این  پوشش  تحت  نوزاد 
۳۸ هزار نوزاد دارای اختالل شنوایی شناسایی شده اند. 
به گفته معاون پیشگیری از معلولیت های مرکز توسعه 
کشور،  بهزیستی  سازمان  اعتیاد  درمان  و  پیشگیری 
در ۸ ماه سال جاری نیز برای 66۵ هزار نوزاد غربال 
نوزاد   ۱۹۰۰ تعداد  این  از  که  گرفت  صورت  شنوایی 
با  صفاری فرد  شد.  شناسایی  شنوایی  اختالل  دارای 
اشاره به اینکه ساالنه حدود ۳۰۰۰ نوزاد دارای اختالل 
در  کرد:  تاکید  می شود،  شناسایی  کشور  در  شنوایی 
ادیولوژیست ها سمعک  توسط  به سمعک،  نیاز  صورت 
به  حلزون  کاشت  برای  یا  می شود  تجویز  افراد  برای 
به  اشاره  با  وی  شد.  خواهند  معرفی  بهداشت  وزارت 

وضعیت کاشت حلزون و پشت نوبتی ها برای انجام این 
نیازمنِد  نوزدان  لیست  یکبار  ماه  سه  هر  گفت:  عمل 
وزارت  به  بهزیستی  سوی  از  حلزون  کاشت  انجام 
در تالش  وزارتخانه  این  ارائه می شود چراکه  بهداشت 
است پشت نوبتی برای دریافت خدمت کاشت حلزون را 
به صفر برساند، به طوریکه در حال حاضر لیست تمامی 
نوزدان نیازمند به انجام کاشت حلزون در 6 ماهه اول 
سال به این وزارتخانه ارائه شده است. معاون پیشگیری 
از معلولیت های مرکز توسعه پیشگیری و درمان اعتیاد 
نوزادانی  تاکنون  داد:  ادامه  کشور  بهزیستی  سازمان 
معرفی  بهداشت  وزارت  به  کاشت  انجام  منظور  به  که 
شده اند خدمت خود را دریافت کرده اند، اما از وضعیت 
در دست  اطالعی  باالتر  با سن  افرادی  کاشت حلزون 

بهزیستی نیست.
موجود  اطالعات  براساس  اینکه  بیان  با  صفاری فرد 
شده  تهیه  حلزون  کاشت  برای  پروتز  کافی  تعداد  به 
رساندن  صفر  به  بر  بهداشت  وزارت  درمان  معاونت  و 
پشت نوبت کاشت حلزون تاکید دارد، یادآور شد: قرار 

اواخر زمستان امسال آمارهای کاشت حلزون  تا  است 
به صفر برسد. وی در خصوص پرداخت هزینه کاشت 
حلزون نیز گفت: اخیرا کاشت حلزون به صورت رایگان 
این  از  اما پیش  انجام می شود  بهداشت  وزارت  توسط 
و  بهزیستی  توسط  حلزون  کاشت  هزینه  از  بخشی 

بخشی توسط خانواده پرداخت می شد.
توسعه  مرکز  معلولیت های  از  پیشگیری  معاون 
کشور  بهزیستی  سازمان  اعتیاد  درمان  و  پیشگیری 
تاکید کرد که کاشت حلزون مشروط بر اینکه نوزاد بعد 
از عمل کاشت تربیت شنیداری و خدمات توانبخشی 
شنیداری و گفتاری را دریافت کند، تاثیرگذار است. با 
کاشت حلزون می توان گفتار را به کودک بازگرداند و 
شود  توجه  باید  کرد.  برطرف  را  او  ارتباطی  مشکالت 
افرادی که از انجام کاشت حلزون جواب نگرفته اند، یا 
نکرده اند  دریافت  را  کاشت  از  بعد  توانبخشی  خدمات 
یا در سنین باالی ۵ سال عمل کاشت برایشان انجام 
شده است؛ زیرا شانس بهبودی برای افرادی که در سن 

باالی ۵ سال این عمل را انجام می دهند کمتر است.

7| روزنامه جوان |  شماره 4801  يك ش��نبه 12 ارديبهش��ت 1395 | 23 رج��ب 1437 |

88498481پايداري

جدول

پاسخ جدول شماره 4800

طراح:علیرضا سجادی فر       شماره 4801

 
 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12131415
1            
2           
3         
4       
5             
6        
7        
8           
9          
10            
11         
12          
13           
14       
15       

 
 
 

از باال به پايين
 1- پست تصويري- پارچه نوشته هاي تبليغاتي  2- شريك زندگي- آب دهنده؛ در اصطالح صوفيه مرشد و پير 
كامل اس��ت- آس��مان  3- موضوع و مبحث- خاندان- با تجربه و كارآزموده- گرد و خاك  4- حاكم شرابخوار 
 كوفه- صابون خياطي- شهر جشنواره اي فرانسه- پوزه  5- تير عمودي عرشه كشتي- دگرگوني- متداول و مرسوم 
 6- زير پا مانده- توسط سورنا، سردار دلير اشك سيزدهم كشته شد- التماس  7- مركز مركزي- غار- از فروع دين 
 8- رود مرزي- ياری دهنده- كدر- زينت انسان  9- اولی به معنی سوی و دومی به معنی موضوع است- سرسرا- 
مورخ فرانسوي   10- دوره اي از زمان- تصحيح يك متن نوشتاري- عالمت بيماري  11- چاشني كباب- نوعي 
پارچه- قله زاگرس  12- وارونه خو- س��رخ كمرنگ- چه وقت- پيله ور  13- صحيح- تازه راه افتاده- همسايه 
تهران- از اقمار مشتري  14- سوا و غير- جديد و تازه- خانه ملت  15- زندان- محصول به دست آمده از طريق 

زراعت يا صنعت 

از راست به چپ
 1- بخش��نده و س��خاوتمند- مبالغ مالي و هزينه هاي پيش بيني ش��ده براي يك دوره زماني معين  2- فيلم 
محمدعلي باشه آهنگر- شك و گمان- ادويه تند  3- راه ميان بر- پهلوان- هيجان و اضطراب- سازمان آزاديبخش 
فلسطين  4- سمبل و نشانه- ناشنوا- نيازمندي هاي جنگ  5- شكستگي هاي طبقات رسوبي زمين- خانه هاي 
ريز عكس- سرس��را- بوي رطوبت  6- صد متر مربع- دادرس��ي- الفبای خوردني  7- گرب��ه زيبا- نوبت بازي 
شطرنج- صفحات اصلي روزنامه ها  8- صورت- شتر قوي هيكل- خالصه خبر- قلم انگليسي زبان  9- قومي كه 
سلسله اشكاني را تشكيل داد- اساس معامالت در بازار بورس- پسر مازني  10- اسم غير اصلي- معلم ثاني- تلخ 
 11- حرف خطاب- قطع سينمايي- كرم كدو- اميدواري  12- در جنگ مي گيرند- غذاي نذري- واحد وزني 
 13- حيوان مسابقه اي- داراي حركت و جنبش- مادر لر- فرمانده بدن  14- داستان بلند- گندم سوده شده- 
ايالتي در امريكا  15- اولين قرارداد خريد نفت را با ايران امضا كرد- محدث و فقيه ش��يعي قرن چهارم و ملقب به 

شيخ صدوق

  
 1 2 3 4 5 6 7 8 9 101112131415
1                  
2                

3                 
4                

5                

6                

7                

8                 
9                

10                
11               

12               

13                
14               

15               
 
 
 

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

جدول کلمات متقاطع

گفت وگو

گفت وگوي »جوان« با خواهر طلبه و معلم شهيد »محمدرضا جعفرپور«

 حجابم يادگاري از برادر شهيدم است

اصالتًا اهل کجا هستيد، از خانواده و 
شهيد بگوييد. 

ما اصالتاً اه��ل تبريزيم. اما پ��درم از كودكي 
به تهران آمد. سه خواهر هس��تيم و دو برادر. 
محمدرضا كه فرزند بزرگ خانواده بود س��ال 
42 به دنيا آمد. همان س��الي كه حضرت امام 
فرموده بود سربازان من در گهواره مادرانشان 
هستند. برادرم درحالي كه 18 سال داشت به 
جبهه رفت و در عمليات هاي مختلفي حضور 
داشت و اس��فند س��ال64 در حالي كه تنها 
22 س��ال داش��ت، در روند عمليات والفجر8 
گلوله اي به سرش اصابت كرد و پس از سه روز 

در بيمارستان اهواز به شهادت رسيد. 
شغل برادرتان معلمي بود، با وجودي 
که مي توانست در سنگر علم خدمت 

کند، چرا به جبهه رفت؟
بله برادرم معلم بود. بعد از اينكه ديپلم گرفت 
دانشگاه رش��ته تربيت معلم قبول شد. پدر و 
مادرم اصرار داش��تند كه به دانشگاه برود اما 
برادرم جبهه را واجب تر مي دانس��ت و س��ه 
سال مرتب به جبهه مي رفت. پدرم مي گفت 
ما حتي اطالع نداش��تيم كه محمدرضا معلم 
عربي، دين��ي و قرآن ش��ده بود. ب��رادرم در 
مدارس منطقه 10 تهران مش��اور بود. ما در 
خيابان قصرالدشت تهران زندگي مي كرديم. 
محمدرضا در ام��ور فرهنگي و كتابخانه چند 
تا مس��جد هم فعال بود. پدرم كارمند وزارت 
صنايع و خيلي مذهبي و مقي��د بود. حتي با 
خودكاري كه در اداره از آن اس��تفاده مي كرد 
بيرون از آنجا استفاده نمي كرد. او محمدرضا 
را از چهار س��الگي به كالس قرآن فرس��تاده 
بود. اين زمينه هاي مذهبي باعث شد برادرم 
راه دفاع از دين و ميهنش را در پيش بگيرد و 

راهي جبهه شود. 
پ�در و مادرت�ان ب�ا جبه�ه رفتنش 

مخالفتي نداشتند؟
پدر و م��ادرم چون ب��رادرم ت��ا آن زمان تنها 
پسرش��ان ب��ود با جبه��ه رفتن��ش مخالفت 
مي كردند. اما برادر ش��هيدم مي گفت اگر من 
به جبهه نروم كي برود؟ كس��ي كه زن و بچه 
دارد بايد برود؟ يك بار به مادرم گفته بود اگر 
تضمين مي كني به جبهه نروم و همينجا برايم 
اتفاقي نيفتد و از دنيا نروم، من جبهه نمي روم 

كه مادرم رضايت داد و او هم رفت. 
 در جبهه چه مسئوليتي داشت؟

ايش��ان امدادگر جنگ بود و در عمليات هاي 
مختلف به صورت داوطلب بس��يجي شركت 
مي كرد. محمدرضا چون آن زمان تك پس��ر 
بود، پدرم كاري كرد تا از سربازي معاف شود. 
با اين وجود باز هم برادرم به عنوان بسيجي به 

جبهه رفت. 
زمان ش�هادت برادرتان چندس�اله 

بوديد؟
س��ال 64 ما همه كوچك بوديم. برادر دومم 
سال 62 به دنيا آمد و موقع شهادت محمدرضا 
دو سال داشت. يك خواهرم شش ساله بود و 
من 10 ساله بودم. خواهر بزرگم 18 سالش بود. 
شهادت برادرم خيلي برايمان سخت بود. مادرم 
خيلي صبور بود و مي گفت اگر روزي دو بار ياد 

پسر شهيدم نكنم، روزم شب نمي شود. 
با وجود س�ن کم تان چه خاطراتي از 

ايشان داريد؟
وقتي به هفت سالگي رس��يدم، برادرم برايم 
كتاب مي خريد. كتابخانه بزرگي از او برايمان 
به يادگار مانده است. محمدرضا برايم كتاب 
داس��تان مي خواند و مي گفت اينه��ا را تنها 
نخوان. عالقه مندي من ب��ه كتاب يادگاري از 
محمدرضاست.  زماني كه از جبهه به مرخصي 
مي آمد به من خط ياد مي داد؛ كتاب هايي كه 
مي خري��د هدفمند بود. كت��اب 14معصوم و 
امامان مي خريد كه باعث شد عالقه ام به كتاب 
زياد شود. به خواهر كوچكم كه شش سالش 
بود مي گفت حجابت را رعاي��ت كن و به من 
مي گفت نمازت را اول وقت بخوان. مي گفت اگر 
حجابتان را رعايت كنيد برايتان هديه مي خرم. 

حجابم يادگاري از برادر شهيدم است. 
 ويژگي هاي اخالق�ي اش چگونه بود 
که همه از او به عنوان انس�ان خاص و 

شهيد آينده ياد مي کردند؟
خيلي مهربان و هميشه خندان بود. من نگران 
بودم عصباني اش نكنم كه اخم كند. نمازش 

را اول وقت مي خواند. پ��درم مي گفت نصف 
ش��ب مي ديدم محمدرضا روي پله نشسته و 
با خدا مناجات  و اس��تغاثه مي كند. مي گفتم 
اين جوان 20- 19 س��اله چ��ه گناهي كرده 
كه اينط��ور گريه مي كند. برادرم با يكس��ري 
از دوس��تانش، افراد بي بضاعت را شناس��ايي 
مي كردند و برايشان آذوقه و چيزهايي كه نياز 
داش��تند مي خريدند. ما فكر مي كرديم فقط 
مسجد مي رود. خبر نداشتيم مخفيانه كار خير 
مي كند. واقعاً با خلوص بود. يك ذره وابستگي 

دنيايي نداشت. 
حضور ش�هيد را در زندگي تان حس 

مي کنيد؟
كامالً حضور شهيد را حس مي كنم همه فاميل 
به برادر شهيدم متوسل مي شوند و حتي نذر 
مي كنند. بيش��تر از ما كه زنده ايم براي پدر و 
مادرم خير دارد. پدرم چند سال پيش مريضي 
س��ختي داش��ت بعد از جراحي به كما رفت. 
لحظه اي كه به كما مي رفت گفت محمدرضا 
را دم در مي بينم. دكترها گفتند عمرش تمام 
است ما خيلي متوسل به برادر شهيدم شديم. 
پدرم بعد از عمل به هوش آمد. پدرم مي گفت 
حضورش را كاماًل حس مي كن��م. برادرم در 
22 سالگي به كمال رسيد و پيكرش اكنون در 

قطعه 53 بهشت زهرا مدفون است.  

  زينب محمودي عالمي
معل�م ش�هيد محمدرض�ا جعفرپ�ور از ش�هداي قش�ر فرهنگ�ي کش�ور اس�ت 
ک�ه ب�ا حض�ور در جبهه ه�اي دف�اع مق�دس، درس م�ردي و مردانگ�ي را ب�ه 
هم�ه م�ا آموخ�ت. او ب�ا رفت�ار حس�نه خ�ود خاطرات�ي را ب�ه ي�ادگار گذاش�ت 
ک�ه بخش�ي از آن را در گفت وگوي ما ب�ا لعي�ا جعفرپور خواه�ر ش�هيد مي خوانيد. 

تصاويري هستند که بدون هيچ کالمي، دنيايي 
حرف دارند. هرچقدر هم بي حوصله باش�ي، 
وقتي چشمت به يكي از آنها بيفتد، ناخودآگاه 
مي ايستي و چندبار مرورش مي کني! اينطور 
عكس ها شايد بخش�ي از تاريخ و خاطرات ما 
باش�ند، اما حس و حالي دارند که با روح آدم 
سروکار دارد! احساساتي را در وجود بيننده 
به تكاپو مي اندازند که گفتني نيست. فقط بايد 
نگاه کرد و نگاه کرد... تصوير شهيدي نوجوان 
که س�ر بر زانوي رزمن�ده اي ديگ�ر دارد، از 
تصاوير مشهور دفاع مقدس است که در کتاب 
دايره المعارف مصور تاريخ جنگ در شرح آن 
نوشته شده »حاج علي اسالم دوست فرمانده 
گردان تعاون لشكر 10 سيد الشهدا)ع(، شرق 
بصره دي ماه 1365« اين توضي�ح کوتاه ما را 
به تكاپو مي اندازد تا ح�اج علي را پيدا کنيم. 
او همان رزمنده محاس�ن بلندي است که سر 
ش�هيد روي زانويش ق�رار گرفت�ه. تماس ما 
با خانواده اسالم دوس�ت برقرار مي ش�ود و با 
حميد اسالم دوست فرزند حاج علي همكالم 
مي ش�ويم. حميد مي گويد:  پ�درم 96 درصد 
جانبازي شيميايي دارد و قادر به صحبت کردن 
نيست. حاال پسر راوي خاطرات پدر مي شود. 

يک معرفي از پدرتان داش�ته باشيم تا 
حاج علي را بيشتر بشناسيم. 

پدرم حاج علي اسالم دوس��ت متولد 1327 در 
ورامين اس��ت. دوران كودك��ي اش را در دماوند 
گذرانده و اكنون نيز در ورامين زندگي مي كند. 
ايش��ان دوران انقالب طلبه بود و با انديشه هاي 
حضرت امام و شاگردان ايشان مثل شهيد مطهري 
و شهيد بهشتي آشنايي داش��ت. از طرف ديگر 
چون ارتباط خوب��ي با حوزه علميه قم داش��ت 
و از ش��اگردان آيت اهلل مرعش��ي نجفي به شمار 
مي  رفت، آگاهي خوبي نسبت به مسائل انقالب 
داشت و خيلي جدي وارد بحث تظاهرات و پخش 
اعالميه هاي حضرت امام و مسائلي از اين دست 
شده بود. پدرم حتي يكبار در تهران مقابل سفارت 
لهستان دستگير و در زندان هاي ساواك شكنجه 
مي ش��ود. بعد از انقالب هم كه ابتدا عضو كميته 

مي شود و بعد به عضويت سپاه درمي آيد. 
پس از آن انقالبي هاي س�فت و س�خت 
بودند؟ کمي از فعاليت هايش�ان بعد از 

پيروزي انقالب بگوييد. 
حاج علي هنوز هم اعتق��اد دارد كه ما نبايد تنها 
به مذهبي بودن تكيه كني��م،  بلكه بايد واليتي و 
حزب اللهي هم باش��يم و تأكيد زيادي بر پيروي 
محض از واليت فقيه دارد. جالب اس��ت با وجود 
اينكه مجروح شيميايي است و مي شود گفت هيچ 
عضوي از بدنش نيس��ت كه آسيب نديده باشد، 
وقتي بحث دفاع از حرم پيش آمد، از طريق مجمع 
پيشكسوتان دفاع مقدس تقاضا داد كه ايشان را 
هم به س��وريه اعزام كنند. به ايشان گفتيم شما 
جانباز هستيد و سن و سال تان باالست، در جواب 
گفت خطوط مقاومت حبيب هم مي خواهد. به 
جرئت مي توانم بگويم حاج عل��ي همان روحيه 
رزمندگي و انقالبي را حفظ كرده است. در مورد 
بخش دوم سؤالتان بگويم كه ايشان از زمان آمدن 
حضرت امام جزو كميته استقبال بودند و بعد از 
پيروزي انقالب هم از سال 57 در كميته مركزي 
انقالب اسالمي مشغول مي شود و از طرف آيت اهلل 
مهدوي كني مأمور راه اندازي گشت هاي امنيتي 
در تهران مي ش��ود. س��ال 58 كه سپاه تأسيس 
ش��د، به اين نهاد انقالبي مي پيوندد. پدرم عشق 
عجيبي به كسوت پاس��داري و لباس سبز سپاه 
داش��ته و دارد. همين عش��قش باعث شد كه ما 
چهار پسرش عضو سپاه ش��ويم. حاج علي قبل 
از جنگ مدتي محافظت از بي��ت امام و برخي از 
شخصيت هاي انقالب مانند مقام معظم رهبري 
را برعهده داشت. مدتي هم در گشت القارعه بود 
كه وظيفه اين گشت ها تأمين امنيت در سال هاي 
اول انقالب بود. بعد از آن وارد غائله كردس��تان 
شد و با ش��هيد بروجردي ارتباط نزديكي داشت 
و نسبت به ساماندهي عشاير غرب كشور جهت 

آماده سازي عمليات ضربت ذوالفقار اقدام مي  كند. 
بعد هم رزمنده لشكر 10 سيدالشهدا)ع( شد و تا 
آخر جنگ چيزي در حدود چهار سال و نيم سابقه 

حضور در مناطق عملياتي دارد. 
قبل از اينكه ب�ه موضوع عكس معروف 
ايش�ان بپردازيم، پدر از حضور طوالني 
مدت�ش در جبه�ه  ب�راي ش�ما تعريف 

مي کرد؟
اصاًل تعريف ايشان از دفاع مقدس و خاطراتشان 
بود كه باعث ش��د ما چهار برادر همگي پاس��دار 
بشويم. پدرم بيشتر از خاطراتش در شكست حصر 
آبادان، آزادسازي خرمشهر، عمليات والفجر8 و 
كربالي5 تعريف مي كن��د و خاطراتش ذهنيت 
خوبي از رزمنده ها و دفاع مقدس در ما ايجاد كرد. 
يك دوره اي هم ايشان خدمت شهيد چمران در 
ستاد جنگ هاي نامنظم بود و در جبهه دهالويه 
حضور داشت. اينها همه يك گنجينه از خاطرات 

است كه روي ما تأثير خود را مي گذاشت. 
برسيم به موضوع عكس،  کمي در مورد 

آن توضيح بدهيد.
اين عكس از مش��هورترين تصاوير دفاع مقدس 
به ش��مار مي رود. در كتاب دايره المعارف مصور 
جنگ ايران و عراق شرح نسبتاً خوبي در خصوص 
آن داده شده اس��ت به اين مضمون »حاج علي 
اسالم دوست فرمانده گردان تعاون لشكر 10 سيد 
الشهدا)ع(، شرق بصره دژ مرزي دي ماه 1365« از 
تاريخ عكس اين طور برمي آيد كه در روزهاي اول 
شروع عمليات بزرگ كربالي5 گرفته شده است. 
آن هم بعد از نفوذ رزمندگان به دژ مرزي عراق در 
شلمچه و شرق بصره. عالوه بر كتاب تاريخ مصور 
جنگ، در ساير كتاب ها نيز از اين عكس استفاده 
شده است. مثل كتاب »حماسه و مقاومت« كه 

تصوير حاجي روي جلدش ديده مي شود. 
گفته هاي پدرتان در م�ورد اين عكس 

چيست؟
طبق گفته پدرم، شهيدي كه در اين عكس ديده 

مي شود يكي از بچه هاي لشكر 25 كربالست. گويا 
اين شهيد همراه پسرعمويش بوده كه خمپاره اي 
كنار ش منفجر مي ش��ود. پدرم مي گويد آن روز 
من به عنوان فرمانده گردان پنجم تعاون لشكر 
10 با يك موتور تريل در جنوب غربي كانال ماهي 
مي رفتم كه انفجاري صورت گرفت و ديدم يك 
رزمنده به هوا پرتاب شد و روي زمين افتاد. سريع 
خودم را به او رس��اندم و ديدم ك��ه يك نوجوان 
تقريباً 16 ساله است كه از ناحيه گلو و همچنين 
پهلو به شدت مجروح شده است. اولين كاري كه 
كردم چفيه ام را دور گردنش پيچيدم. بعد از بچه ها 
خواستم برايم باند و وسايلي از اين دست بياورند. 
اما زخم آن نوجوان خيلي شديد بود. طوري كه از 
چفيه و دست هاي من كاري ساخته نبود و گلويش 
همچنان خونريزي داشت. فهميدم كه لحظات 
آخر عمرش را سپري مي  كند و با وجود مسئوليت 
و كارهايي كه داش��تم، دلم نيامد رهايش كنم و 
تصميم گرفتم تا آخرين لحظه كنار آن نوجوان 
مجروح بمانم. پدرم مي گفت ت��ا آنجا كه امكان 
داش��ت، زخم گلو و پهلويش را بس��تم و درست 
چند لحظه قبل از شهادت، عكاسي از اين صحنه 

تصويري برداشت. 
عكاسش که بود؟ 

علي فريدوني عكاس اين تصوير هستند. 
آن طور که در عكس مش�خص اس�ت، 
حاج علي دارد به آس�مان نگاه مي کند، 
گويا يكجور حالت معنوي در ايشان رخ 

داده بود؟
بله، پ��درم تعري��ف مي ك��رد در لحظ��ات اول 
مجروحيت در حالي كه خ��ون از گلوي نوجوان 
بيرون مي جهيد، ب��ه آرامي ناله مي ك��رد و »يا 
حسين)ع(« مي گفت. كمي بعد ضعف به او غلبه 
كرد و ساكت شد. فهميدم كه چند لحظه بيشتر 
مهمان اين دنيا نيست. بنابراين با او سخن گفتم و 
سعي كردم دلداري اش بدهم. از ارزش شهادت و 
وعده الهي برايش گفتم. در آن لحظات هيچ چيز 

ديگري به ذهنم نمي رسيد كه به زبان بياورم. پدرم 
سن و سالش از آن نوجوان 16 ساله بيشتر بود و 
گويا در چنين حالتي به ياد امام حسين)ع( در كنار 
پيكر فرزند جوانش حضرت علي اكبر)ع( مي افتد 
و به آرامي روضه حضرت علي اكبر)ع( را زمزمه 
مي كند و از نوجوان مي خواهد نام ائمه و خصوصا 
امام حسين)ع( و اشهدين را بر زبان جاري كند. 
در همين اثنا رزمنده مجروح روح پاكش را تقديم 
حضرت دوست مي كند و به قافله سيدالشهدا)ع( 
مي پيوندد. حاج علي لحظه شهادت آن رزمنده را 
يكي از زيباترين و خاص ترين خاطراتش از دوران 
جنگ مي داند. بنابراين يك حالت معنوي خاصي 
در آن لحظات حاكم شده بود و نگاه پدرم به آسمان 

در اين تصوير حكايت از چنين حالتي دارد. 
آن رزمنده شهيد شناسايي نشده اند؟

نه متأسفانه تا اين لحظه ايشان شناسايي نشدند. 
حتي در سال 84 كه گروه روايت فتح مجموعه اي 
به نام روايت نزديك را به همت آقايان ش��عباني، 
رمضاني و. . . مي س��اختند، ي��ك مجموعه را به 
موضوع پدرم و تصوير ايش��ان اختصاص دادند. 
در آن مجموعه خيلي تبليغ و اطالع رساني شد 
تا شهيد مورد نظر شناس��ايي شود، اما متأسفانه 

نتيجه اي دربرنداشت. 
آخر ش�ما گفتيد ک�ه بناب�ر گفته هاي 
پدرتان آن رزمنده لشكر 25 کربال همراه 

پسرعمويش بود؟ 
بله درست است. پدرم مي گفت وقتي من باالي 
س��ر مجروح رس��يدم. يك رزمنده ديگر مرتب 
مي گفت »پس��رعمو چرا مرا تنها مي گذاري. ما 
كه با هم آم��ده بوديم انصاف نيس��ت تو اينطور 
بش��وي و من بمانم...« حاج علي از گفته هاي آن 
رزمنده متوجه نسبت شان مي ش��ود. بعد براي 
اينكه ساير رزمنده ها روحيه ش��ان خراب نشود 
و از طرف ديگر چون در شرايط عملياتي بودند، 
از پسرعموي شهيد مي خواهد همراه واحدشان 
برود و بگذارد آنها راحت تر به كارش��ان برسند و 

مجروح را مداوا كنند. پسرعموي شهيد به ناچار 
همراه واحدشان كه از لشكر25 كربال بود، مي رود. 
بعد از شهادت رزمنده، پدر از برخي همرزمانش 
مثل شهيد حسين احمدي مي خواهد كه پيكر او 
را به عقب منتقل كنند، اما اتفاق خاصي مي افتاد. 
حسين احمدي و همراهانش هرگز بازنمي گردند 
و بعدها مشخص مي شود كه آنها نيز به شهادت 
رسيده اند. گويا حين راه شهيد شده بودند. پيكر 
شهيد احمدي همچنان مفقود است و از آنجايي 
كه اين اتفاق در داخل خاك عراق افتاده بود، ديگر 

نشاني از آن رزمنده به دست نمي آيد. 
حاج علي از آن اتفاق خيلي ياد مي کند؟

ايشان بيشتر از كربالي5 و روند عمليات صحبت 
مي كنند. به اين نكته اش��اره مي كنن��د كه اين 
عمليات به ن��ام حضرت زهرا)س( انجام ش��د و 
ش��هيد نوجوان لش��كر25 هم چون مادرمان از 
ناحيه پهلو زخم خورده بود )عالوه بر زخم بر گلو(. 
حاج علي در اين عمليات بسياري از دوستانش را 
از دست داده بود. تعريف مي كرد كه از شدت آتش 
دشمن، زمين منطقه مثل گهواره تكان مي خورد 
و شرايطي درست مثل روز عاشورا رقم خورده بود. 
كربالي5 براي حاج علي و رزمندگاني كه در آن 
شركت داشتند، معناي بسياري دارد. خود حاجي 
هم در مرحله پاياني كربالي5 كنار نهر دويجي از 

ناحيه پهلو تركش مي خورد. 
پدرتان بعد از جنگ چ�ه فعاليت هايي 
داشتند، هنوز هم با گذشته و همرزمانش 

در ارتباط هستند؟
پدر بعد از اتمام جنگ به دليل مجروحيت هاي 
بسياري كه داشت، مشمول جانبازي طبقه پنج 
شد. يعني اينكه حالت اشتغال داشت و سركار 
نمي رفت. حدود 10 س��ال قبل هم بازنشسته 
شد. وضعيت جس��مي اش اجازه نمي دهد كه 
خيلي فعاليت اجتماعي داشته باشد. اما با همين 
وضعيت با بنياد حفظ آثار ارتب��اط برقرار كرد 
تا در برگزاري يادواره ش��هدا همكاري داش��ته 
باشد. قبال كه وضعيت جسمي بهتري داشت، 
همراه كميته جست وجوي مفقودين به مناطق 
عملياتي مي رفت تا در تفحص پيكر شهدا سهمي 
ايفا كند. خيل��ي وقت ها با هم به بهش��ت زهرا 
مي رويم و زيارت ش��هدا از عالئق ايشان است. 
پدرم با شهيدان رضا دستواره، اسكندرلو و جواد 
افراسيابي رفاقتي ديرينه داشت كه هميشه از 

آن ياد مي كند. 
به نظر شما چه چيزي باعث مي شود که 
امثال حاج علي ها اينطور در مسير نظام 

اسالمي و واليت ثابت قدم باشند؟
به نظرم اينها به راهي كه انتخاب كرده اند، ايمان 
دارند. همين هم باعث مي ش��ود كه هميشه در 
مسير اسالم ناب محمدي محكم بايستند. پدرم 
اكنون 68 س��ال دارد. با انبوهي از مجروحيت ها 
و مشكالت جس��مي، اما در نام نويسي اش براي 
اعزام به جبهه مقاومت اس��المي و دفاع از حرم، 
ذره اي ترديد نكرد. همين االن نوه هايش را به اسم 
مدافع حرم صدا مي كند. مثاًل به پس��رم حسين 
مي گويد كه »مدافع حرم برو فالن چيز را بياور. 
مدافع حرم بيا پيش بابا بزرگ و...« يك همچين 

روحيه اي دارد. 

چند و چون يک تصوير منحصر به فرد در گفت و گوي »جوان« 
با فرزند شهيد زنده حاج علي اسالم دوست

زيباترين خاطره پدرم
 نجوا با يك شهيد است

  تصوير حاج علي اسالم دوست دركنار پیكر يك شهید گمنام از مشهورترين تصاوير دفاع مقدس است.
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»یخ سیاه« چیست 
و چطور باعث تصادف می شود؟

معاون پیشین اجتماعی و فرهنگ ترافیک پلیس راهور 
فراجا بر لزوم انجام مطالعات تطبیقی برای رفع مشکالت 

یخ زدگی معابر تاکید کرد.
تصادفات  وقوع  خطر  درباره  جهانی،  عین اهلل  سرهنگ 
زمان  اوایل  گفت:  باران  و  برف  بارش  از  پس  رانندگی 
بارش باران و برف، آب حاصل از این بارش ها به داخل 
منافذ معابر وارد شده و این امر باعث می شود که موادی 
مثل چربی، روغن، ضایعات خروجی اگزوز و آلودگی هوا 

نیز به سطح زمین راه پیدا کنند.
این  واقع  در  داد:  ادامه  ترافیک  حوزه  کارشناس  این 
باران  بارش  از  پس  و  کرده  نفوذ  منافذ  در  آلودگی ها 
این  از بارش ها موجب جاری شدن  یا برف، آب حاصل 

آلودگی ها روی سطح راه شده و راه را لغزنده می کنند.
معاون پیشین اجتماعی و فرهنگ ترافیک پلیس راهور 
فراجا گفت: در چنین شرایطی وسیله نقلیه روی زمین 
سر خورده و تصادفات ایجاد می شود. هر چند که میزان 
باران  از بارش  و شدت لغزندگی بعد از گذشت دقایقی 

کاهش پیدا می کند.
وی درباره اینکه آیا آلودگی هوا بر لغزندگی معابر تاثیر 
دارد یا خیر، گفت: در واقع آلودگی هوا تاثیر مستقیمی 
بر لغزندگی معابر پس از جاری شدن باران یا برف ندارد، 
اما سایر آلودگی هایی مثل دود اگزوز که آنها هم به نوعی 

آلودگی هوا محسوب می شود، بر این امر نقش دارند.
دارند  وجود  راه ها  سطح  در  که  منافذی  گفت:  جهانی 
راه  سطح  در  که  هستند  ترک هایی  و  شیارها  واقع  در 
مثل  آلودگی ها  که  هستند  این  مستعد  و  شده  ایجاد 
آن  داخل  می ریزد  خودرو  از  گاه  که  چربی  و  روغن 
با  و  گذشته  منافذ  این  داخل  از  بارش ها  گیرد.  قرار 
می کنند  هدایت  راه  سطح  به  را  آلودگی  آن ها  به  نفوذ 
لغزندگی  موجب  این  پیدا می کند.  راه حالت صابونی  و 
شرایطی  چنین  در  می شود.  ترافیکی  تصادفات  افزایش 
نقلیه  وسایل  با  و  خورده  لیز  ترمز  یک  با  نقلیه  وسیله 
به شیوه صحیح  اشاره  با  می کند. جهانی  برخورد  دیگر 
که  است  بهتر  گفت:  بارندگی ها،  زمان  در  گرفتن  ترمز 
رانندگان پیش از رسیدن به خطوط، ترمز گرفته و مهم 
است که دقت کنند این اقدام به صورت ناگهانی نباشد. 
آورده و  پدال  به  پا فشاری  پنجه  با  ابتدا  باید  رانندگان 
بعد فشار را بیشتر کنند. ترمز ناگهانی حتی در راه های 
اجتماعی  پیشین  معاون  نمی شود.   توصیه  نیز  خشک 
لزوم  به  اشاره  با  فراجا  راهور  پلیس  ترافیک  فرهنگ  و 
و  بارانی  شرایط  در  رانندگی  برای  ایمنی  نکات  رعایت 
برفی گفت: زمانی که بارش باران و برف متوقف می شود 
و برودت هوا همچنان زیاد است، الیه ای نازک از باران 
روی سطح مسیر یخ می زند که اصطالحا به آن یخ سیاه 
گفته می شود. این یخ در واقع آنقدر نازک است که روی 
مسیر رویت نمی شود و یکی از دالیل اینگونه نام بردنش 

هم همین موضوع است.
جهانی اظهار کرد: این مورد باعث بسیاری از تصادفات 
دهیم.  انجام  الزم  ریزی  برنامه  آن  برای  باید  که  است 
برای  است  نشانه ای  است،  سرد  و  صاف  جاده ای  اینکه 

اینکه احتمال دهیم آب به یخ تبدیل می شود.
برای  نمک  و  ماسه  و  شن  از  استفاده  به  اشاره  با  وی 
شهری  برون  و  شهری  محورهای  برخی  از  یخ زدایی 
گفت: شن و ماسه و نمک موادی است که در بسیاری 
از کشورهای جهان سوم برای یخ زدایی استفاده می شود؛ 
را  برای مسیر مشکالتی  این درحالیست که نمک خود 

ایجاد می کند.

خبر

جدول 3232

یک روانشناس با تاکید بر لزوم پرورش تفکر انتقادی 
در نوجوانان در جهت جلوگیری از تحت تاثیر نظر 
هم ساالن قرار گرفتن و افزایش قدرت تصمیم گیری 
نوجوان، گفت: اغلب والدین از فرزندان خود انتظار 
دارند آنچه می گویند را بدون پرسش سوالی درباره 
علت و چرایی موضوع بپذیرند و انجام دهند درحالی 
که همین تفکر اشتباه والدین، فرزندان را در دوره 
ترس  دلیل  به  که  می رساند  مرحله ای  به  نوجوانی 
نبودن،  داشتنی  دوست  نشدن،  واقع  قبول  مورد  از 
شکست و عدم موفقیت دائما در پی کسب نظرات 
نظر  آنچه در  با  متناسب  رفتاری  انجام  و  هم ساالن 
هم ساالن درست است بر می آیند و تصمیماتشان را 

متناسب با نظر دیگران شکل می دهند.
دکتر گوهر یسنا انزانی، اظهار کرد: والدین از همان 
ابتدای کودکی نباید در فرزندان ترس ایجاد کنند و 
در مواقعی که آسیب شدیدی متوجه نوجوان نیست 
باید به او اجازه کسب تجربه و گاهی اشتباه کردن را 
بدهند. نوجوانی که در رفتار و نگرش اصول اولیه را 
آموخته و می داند پیش از تصمیم گیری باید نظرات 
دیگران را بدون جانب داری بشنود و سپس با جمع 
آوری اطالعات و بررسی جوانب مختلف موضوع به 
وسیله تفکر انتقادی به تصمیم درستی برسد؛ منفعل 

نیست و تحت تاثیر حرف دیگران قرار نمی گیرد.
در  والدین  نقش  اینکه  بر  تاکید  با  روانشناس  این 
یعنی  نوجوانی  مرحله  از  پیش  نوجوان  یابی  هویت 
از  قبل  فرد  هر  تفکر  چراکه  است  پررنگ  کودکی 
هفت سالگی شکل می گرید و والدین آگاه با کسب 
تفکر انتقادی می توانند این تفکر را با تمرین به فرزند 
خود بیاموزند، “تفکر انتقادی” را اینطور تعریف کرد 
که ما باید پیش از هر تصمیم به خود فرصت دهیم، 
فوری اقدام نکنیم و تصمیم نگیریم، اجازه دهیم تا 
فکر کنیم و جوانب مختلف موضوع را بررسی و نکات 

مبهم را با پرسش رفع کنیم.

در واقع به گفته وی، در تفکر انتقادی افراد فرضیات 
بیشتری  اطالعات  داده،  قرار  توجه  مورد  را  دیگران 
تا  بررسی می کنند  را  پیدا و شواهد  منابع موثق  از 

تصمیات درست و منطقی بگیرند.
انتقادی  انزانی درباره ویژگی های نوجوانی که تفکر 
را آموخته است، تصریح کرد: نوجوان به دنبال کسب 
دچار  گیری هایش  تصمیم  تمام  در  و  است  هویت 
دوستانش  نظر  با  منطبق  رو  این  از  و  شده  شک 
پیش می رود و همین باعث می شود تفکر نقادانه در 
نوجوان دیرتر شکل گیرد. نوجوانی که تفکر انتقادی 
پرسشهای  می کند،  فکر  فعاالنه  است  آموخته  را 
گوناگون  زوایای  از  را  موقعیت  می پرسد،  مناسب 
او آموخته نشود  به  این تفکر  اگر  وارسی می کند و 
در مقابل نظرات دیگران یا منفعانه و کامال منطبق با 

نظر دیگران و یا پرخاشگرانه رفتار می کند.

جستجوی  در  نوجواِن  است  طبیعی  گفت:  وی 
هویت به فیلم های عجیب و غریب روی آورد و یا 
به دنبال مد برود و با دیگران در این زمینه گفتگو 
تفکر  و  انتخاب  را  رفتارهایی  آن  با  مطابق  و  کند 
خود را مطابق با نظرات دیگران تغییر دهد. در این 
بین والدین باید از کودکی فرزندان خود را افرادی 
اهل مطالعه پرورش دهند تا برای انتخاب تصمیمی 
درست در عین حالی که نظر دیگران را می شنوند، 
اطالعاتی جمع آوری و بدون دلیل مسائل را قبول 

نکنند.

این روانشناس خانواده، ارتباط بین اعضای خانواده با 
یکدیگر را مهم ترین عامل در شکل گیری تفکرات 
افزود: خانواده ای که اهل مطالعه  نوجوان دانست و 
است، به دنبال کسب اطالعات و نقد نظرات مختلف   
داده،  قرار  نقد  مورد  را  خود  تفکرات  دائما  و  است 
با  مشورت  با  و  کشیده  چالش  به  را  خود  باورهای 

دارند  خود  باورهای  اصالح  در  سعی  متخصصان 
باید  آورند.  بار  انتقادی  تفکر  با  فرزندانی  می توانند 
به نوجوان توضیح دهیم که مستقالنه فکر کردن به 
این معنا نیست که هر کاری می خواهد انجام دهد 
بلکه یعنی با آگاهی از شرایط تصمیم آگاهانه بگیرد 
و مستقالنه از زوایای گوناگون به موقعیت نگاه کند 
و در عین حالی که نظرات دیگران را می شنود بداند 

ممکن است این نظرات اشتباه هم باشند.
وی با بیان اینکه نقد به معنای سوال و ارزیایی کردن 
ادامه  است،  چیزی  یا  کسی  بردن  سوال  زیر  نه  و 
داد: با تفهیم درست نقد به نوجوان باید اجازه دهیم 
نوجوان نقادانه نظرات دیگران را بشنود و در نهایت 
به تفکر خود برسد. والدین نباید تفکرات خود را به 
نوجوان تحمیل کنند. نوجوان باید بیاموزد حتی اگر 
اشتباه کرد به اشتباهات خود به عنوان تجربه نگاه 
کند و از شکست و مورد پذیرش دیگران واقع نشدن 

هراسی نداشته باشد.
و  تهاجمی  واکنش  چرایی  درباره  روانشناس  این 
پرخاشگرانه نوجوانان در مقابل نظرات مخالف خود 
نیز، توضیح  انتقاد  تاب و تحمل شنیدن  نداشتن  و 
انتقاد  مورد  می کنند  احساس  افراد  که  زمانی  داد: 
قرار گرفته اند، بعضا عالئم جسمانی نظیر برافروخته 
شدن، باال رفتن ضربان قلب، خشک شدن گلو، عرق 
این  از خود نشان می دهند و  و...  کردن کف دست 
میشه  باعث  اینها  و  می گیرد.  را  آنها  آرامش  عالئم 
رفتارها به گونه ای باشد که آرامش نداشته باشند و 
نشان از ایجاد ترسی در درون افراد دارد. این ترس ها 
بودن، دوست داشتنی  ارزش  بی  از  می توانند ترس 
خوردن  گرفتن، شکست  قرار  قضاوت  مورد  نبودن، 
و... باشند. درواقع ترس الیه نهان شخصیت هر فرد 
است که ممکن است با  عالئمی از خشم و افسردگی 
و غم بروز کند. پس درمان این ترسها به ما کمک 
برابر  در  منفعانه  و  پرخاشگرانه  رفتار  که  می کند 

انتقاد نداشته و تفکر فعاالنه داشته باشیم.
انزانی در پایان سخنان خود با تاکید بر لزوم آموختن 
مهارت های زندگی اعم از تفکر نقادانه و مهارت های 
فرزندپروری و آموختن تفکر نقادانه به فرزندان برای 
افزایش قدرت تصمیم گیری آنها، به والدین توصیه 
کرد: در تفکر انتقادی همه افراد یاد می گیرند چطور 
دهند،  بهتری  پاسخ های  بپرسند،  بهتری  سواالت 
استداللی تر و عمیق تر فکر و صحبت کنند، شباهت 
و تفاوت نظرات متفاوت را بررسی و مسایل خود را 
نظام مند حل کرده، اطالعات را بدون سوء گیری به 
دست آورده، باورهای اشتباه را رها و از دید دیگران 
به مسائل نگاه کنند. این تفکر کامال اکتسابی است و 
نیاز به تمرین و تکرار دارد و الزم است والدین اینها 
را از متخصصان بیاموزند و به فرزندان خود منتقل 
کنند تا نوجوان هنگام تصمیم گیری بدون بررسی 

نظرات دیگران، مطلبی را رد و تایید نکند.

تفکر انتقادی در نوجوانان را پرورش دهید 

آمار پشت نوبتی های بهزیستی برای 
»کاشت حلزون« تا پایان سال صفر می شود



دشمنان به دنبال ایجاد 
بی ثباتی در داخل کشور هستند

برای دولت و مسوولین دعا می کنیم 
اما از اوضاع ناراضی هستیم

صفحه )4(صفحه )4(

به  اشاره  با  اسالمی  انقالب  پاسداران  سپاه  فرمانده  عالی  مشاور   
اینکه در دهه دوم و سوم انقالب اسالمی، هراس دشمن از قدرت 
منطقه ای ایران بود، گفت: در دهه پنجم انقالب اسالمی دشمنان 
که می بینند ایران به یک بازیگر جهانی تبدیل شده است، به دنبال 
ایجاد بی ثباتی در داخل کشور هستند. حجت االسالم و المسلمین 

»حسین طائب« روز چهارشنبه در آئین بزرگداشت روز ۹ دی...

آیت اهلل ناصر مکارم شیرازی از مراجع تقلید، تجزیه و تحلیل 
مسائل و مشکالت را از جمله وظایف مجلس شورای اسالمی 
می کنیم،  دعا  مسئولین  و  دولت  برای  ما  گفت:   و  برشمرد 
اما از اوضاع ناراضی هستیم. این مرجع تقلید روز چهارشنبه 
در دیدار محمد باقر قالیباف، رییس مجلس شورای اسالمی، 

ضمن تسلیت ایام شهادت صدیقه طاهره)س(، ایجاد امید...
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کاهش آمار ازدواج در 
استان  نگران کننده است

تفکر انتقادی
 در نوجوانان را 
پرورش دهید 

استاندار دستور داد؛

 بانک های کهگیلویه و بویراحمد 
به تعهدات خود عمل کنند

عامل  های  بانک  بویراحمدبه  و  کهگیلویه  استاندار 
به  سالجاری  ماه  اسفنده   ۱۵ تا  داد  مهلت  استان 
۱۰۰ درصد تعهدات تسهیالتی خود بِویژه نسبت به 
نهادهای حمایتی عمل کنند.  سیدعلی احمدزاده 
بانک  روز چهارشنبه در نشست شورای هماهنگی 
های استان، ضمن تاکید بر کمک به خلق فرصت 
میلیارد   ۵۸۳ مجموع  در  کرد:  اظهار  شغلی  های 
تومان تسهیالت تعهد بانک های استان به ۲ نهاد 
استان  بهزیستی  و  امام)ره(  حضرت  امداد  کمیته 
سهم  تومان  میلیارد   4۱۰ مبلغ  این  از  که  است 
تومان سهم  میلیارد  و ۱۷۳  امام)ره(  امداد  کمیته 

بهزیستی است...

صنعت  گفت:  تجارت  و  معدن  صنعت،  وزیر 
خودرو در حال متعادل سازی است و خود من 

هم به صنعت خودروسازی انتقاد دارم.
چهارشنبه  روز  فاطمی امین«  رضا  »سید 
جمع  در  دولت  هیأت  جلسه  حاشیه  در 
با برنامه ریزی انجام  خبرنگاران اظهار داشت: 
شده و با همکاری خودروسازها، حدود ۸۰۰ 

هزار دستگاه عرضه می شود.
وی افزود: صنعت خودرو در حال متعادل سازی 
به صنعت خودروسازی  است و خود من هم 

انتقاد دارم.
وزیر صمت درباره دالیل گرانی اخیر خودرو 
قیمت های  بر  مسیر   ۵ از  ارز  قیمت  گفت: 
اولیه  مواد  اول  مسیر  می گذارد؛  اثر  داخلی 
اولیه ای  مواد  تولیدات  از  برخی  یعنی  است. 
می شوند.  وارد  کشور  از  خارج  از  که  دارند 
قیمت  می رود  باال  ارز  قیمت  وقتی  بنابراین 
آنها هم باال می رود. تأثیر این موضوع معموالً 
سه، چهار ماه بعد اتفاق می افتد یعنی وقتی 
قیمت ارز باال می رود زمانی طول می کشد تا 
استفاده  را  کرده اند  خریداری  که  قبلی  مواد 
کنند و محصول مسیر جدید بیاید این مسیر 
دلیل  این  به  بازار خودرو  قیمت  و  است  اول 

گران نشده است.
فاطمی امین ادامه داد: دومین مسیر این است 
تولید داخل دارند و  که یک سری کاالها هم 
الستیک های  مانند  هستند؛  وارداتی  هم 
 ۷۰ و  داخل  تولید  درصد   ۳۰ که  سنگین 

درصد وارداتی است.
وی با بیان اینکه وقتی قیمت ارز باال می رود 
قیمت الستیک های وارداتی هم باالتر می رود، 
اثر  داخلی  قیمت  روی  بنابراین  شد:  یادآور 
این  می گیرد.  شکل  سیاه  بازار  و  می گذارد 
یک  کاالها  از  برخی  یعنی  است؛  دوم  مسیر 
بخشی تولید داخل و بخش هم وارداتی است 
و باعث تغییر قیمت می شود و گرانی خودرو 

از این مسیر هم نیست.
کرد:  اضافه  تجارت  و  معدن  صنعت،  وزیر 
مسیر سوم این است که ما در برخی از قواعد 

و مقررات مان، قیمت های داخلی...

کهگیلویه  استاندار  اجتماعی  و  امنیتی  سیاسی،  معاون 
نسبت   ۱4۰۰ سال  در  ازدواج  آمار  گفت:  بویراحمد  و 
به یک دهه گذشته ۳۵ درصد کاهش داشته که بسیار 
از دیگر  را  ازدواج  افزایش سن  است. وی  نگران کننده 
دغدغه ها در حوزه جوانان دانست و عنوان کرد: میانگین 
سن ازدواج در میان آقایان ۳۱ و بانوان ۲۵ سال است لذا 
می طلبد مدیران احساس مسئولیت بیشتری نسبت به 
جوانان که به فرموده مقام معظم رهبری موتور محرک 
خواستار  مهر  هاشمی  باشند.  داشته  هستند  جامعه 
دانشگاه  با همکاری  امور جوانان  راهبردی  تدوین سند 

های استان شد و ادامه داد: این که در جلسات...

معاون سیاسی استاندار هشدار داد؛
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رئیس دانشگاه علوم پزشکی یاسوج خبر داد؛

ورود دستگاه  “اسپکت سی تی”  
به مرکز پزشکی هسته ای 

یاسوج

سازمان هواشناسی اعالم کرد؛

کاهش شدید دما 
در کهگیلویه و بویراحمد

 پیش بینی می شود

منتقد 
صنعت خودرو هستیم

2

2

با آبگیری سد چمشیر ؛

بخشی از تاریخ 
ایران غرق می شود

3

ارائه  کنار  در  کرد  تأکید  دولتی  دستگاه های  مدیران  به  رئیس جمهور   
به  مختلف  به دالیل  که  اقدامات  از  آن دسته  درباره  امیدبخش،  گزارش های 

سرانجام نرسیده نیز به مردم گزارش دهند.
با  دولت  هیأت  جلسه  در  چهارشنبه  روز  رئیسی«  ابراهیم  »سید  آیت اهلل 
با والیت«،  و میثاق  و روز »بصیرت  گرامیداشت سالروز حماسه ۹ دی ۸۸ 
زهرا  فاطمه  حضرت  شهادت  عزاداری  مراسم  در  بصیر  مردم  دیروز  حضور 
)س( و تشییع شهدای گمنام را آگاهانه، معنادار و دارای پیام توأمان برای 

دوستداران و دشمنان و بدخواهان انقالب اسالمی دانست.
رئیس جمهور این حضور بابصیرت مردم را برای دولت و همه مسئوالن نظام 
جمهوری اسالمی، مسئولیت آفرین دانست و گفت: تالش مضاعف برای رفع 

نگرانی و دغدغه های مردم از جمله این مسئولیت هاست.
آیت اهلل رئیسی ارائه گزارش عملکردها و موفقیت های حاصل شده را موجب 
افزایش امید و اعتماد عمومی عنوان کرد و از همه مسئوالن به ویژه مدیران 
ارائه گزارش های امیدبخش، درباره  دستگاه های دولتی خواست که در کنار 
مردم  به  نیز  نرسیده  سرانجام  به  مختلف  دالیل  به  که  اقدامات  از  آن دسته 

گزارش دهند.

رئیس جمهور با اشاره به ضرورت تهیه پیوست رسانه ای برای طرح ها و اقدامات 
نیز  و  اجرایی  دستگاه های  مختلف  بخش های  اطالع رسانی  مسئوالن  دولت، 
سخنگویان دولت را مکلف کرد به شکل مستمر برای بهبود نحوه اطالع رسانی 

از عملکرد دولت برنامه ریزی کنند.
در این جلسه همچنین اعضای هیأت وزیران به »حسین محراب« به عنوان 

استاندار جدید خوزستان رأی اعتماد دادند.
آیت اهلل رئیسی ضمن قدردانی از تالش های »صادق خلیلیان« استاندار سابق 
خوزستان و با تأکید بر ضرورت بهره گیری از همه ظرفیت های موجود برای 
رفع مشکالت این استان اظهار داشت: استان خوزستان از ظرفیت های بزرگ 
برخوردار  انقالب  به  وفادار  و  متدین  مردم  و  مستعد  انسانی، جوانان  نیروی 
است و می طلبد با روحیه بسیجی و جهادی وار شبانه روزی، همه امکانات را 
ایران مدیون  برای رفع مشکالت و توسعه استان به خدمت گرفت؛ چرا که 

خوزستان است.
مشورت  از  بهره گیری  و  جوانان  و  دانشگاهیان  علما،  با  ارتباط  ضرورت 
دیگر  از  استان،  توسعه  به  کمک  برای  خوزستان  اهل  ملی  شخصیت های 

توصیه های رئیس جمهور به استاندار جدید این استان بود.

وزیر فرهنگ و ارشاد اسالمی با بیان اینکه 
ارسال  امسال  فجر  به جشنواره  فیلم   ۷۵
شده و آثار رسیده در حال بررسی است، 
تصریح کرد: تعداد عوامل دخیل در تولید 

این فیلم ها از سال گذشته بیشتر است.
 »محمدمهدی اسماعیلی« روز چهارشنبه 
جمع  در  دولت  هیأت  حاشیه  در 
و  تئاتر  فیلم،  فضای جشنواره  خبرنگاران 
به  فیلم   ۷۵ تاکنون  داشت:  اظهار  و  کرد  توصیف  مطلوب  را  فجر  موسیقی 
جشنواره امسال رسیده و بررسی آن ها در حال انجام است؛ تعداد فیلم ها هم 
از سال گذشته بیشتر است و تعداد افرادی که دخالت دارند نیز خیلی بیشتر 
از سال قبل است. وی افزود: فضای جشنواره فیلم و تئاتر فجر که اکنون بیش 

از هزار اثر به آن ها رسیده، خیلی خوب است.
مطلوب  هم  را  موسیقی  جشنواره  وضعیت  اسالمی  ارشاد  و  فرهنگ  وزیر 
جمهوری  سال  کتاب  و  شعر  فرهنگی  جشنواره های  کرد:  عنوان  و  توصیف 
اسالمی و جشنواره جالل نیز، هم دبیران شان مشخص و هم آثارشان ارسال 
شده است که حدود بین ۱۵ تا ۲۰ درصد رشد آثار را نسبت به سال گذشته 

تجربه کردیم.

نخستین جلسه هیات عالی مولدسازی دارایی های دولت ظهر روز )چهارشنبه( 
به ریاست معاون اول رییس جمهور برگزار شد.

 محمد مخبر در این جلسه با اشاره به مصوبه اخیر مبنی بر اختیارات جهت 
مولدسازی دارایی های دولت، گفت: امکان و فرصت خوبی برای مولدسازی 
دارایی ها در اختیار دولت قرار گرفته که امیدوارم بتوانیم از این امتیاز برای 
حل مسائل کشور استفاده کند. معاون اول رییس جمهور افزود: مولدسازی 
دارایی های دولت در حقیقت به معنای خروج از انجماد دارایی ها و آزادسازی 
ثروت ملی حبس شده است که باید تالش کنیم از این طریق، شاهد کارآیی، 
اینکه دولت تالش  بر  تأکید  با  باشیم. مخبر  بازدهی  و  اثربخشی  بهره وری، 
اینکه  علیرغم  کرد:  تصریح  کند،  آغاز  از خود  را  ها  دارایی  وری  بهره  کرده 
بخش زیادی از دارایی ها در اختیار دولت بوده اما در سالهای گذشته اتفاق 
مثبتی در جهت مولدسازی این دارایی ها صورت نگرفته که الزم است موانع 
و مسائل پیش روی این اقدام مهم احصاء و برای رفع آنها چاره اندیشی شود. 
معاون اول رییس جمهور ادامه داد:  برای تحقق اهداف تعیین شده در برنامه 
و  مسائل دست  گرفتار  تا  کنیم  مراقبت  باید  دولت  های  دارایی  مولدسازی 
پاگیری که تاکنون وجود داشته نشویم و آیین نامه اجرایی مولدسازی باید به 
نحوی تدوین شود که بسترهای الزم را برای تحقق اهداف ترسیم شده فراهم 

کند و در عین حال کاماًل شفاف، مطمئن و روشن باشد.

آیت اهلل رئیسی خطاب به مسئوالن: 
اقدامات به سرانجام نرسیده را به مردم گزارش دهید

وزیر فرهنگ و ارشاد اسالمی:
تعداد فیلم های جشنواره فجر 

امسال بیشتر از پارسال است

مخبر در جلسه هیات عالی مولدسازی دارایی های دولت:

دولت تالش کرده بهره وری دارایی ها را
 از خود آغاز کند

شناسه آگهی ؛  1432796  اداره کل راه و شهرسازی استان کهگیلویه و بویراحمد - اداره پیمان و رسیدگی 

آگهی مناقصه عمومی           
اداره کل راه و شهرسازی استان کهگیلویه و بویراحمد در نظر دارد 

عملیات اجرایي پروژه هاي ذیل را بر اساس شرایط ذکر شده و به شرح مشخصات ، اطالعات و جزئیات مندرج 
در اسناد مناقصه از طریق مناقصه عمومي به پیمانکار واجد صالحیت واگذار نماید.

لذا از کلیه شرکتهاي واجد صالحیت دعوت مي گردد در مناقصات ذیل شرکت نمایند. به پیشنهادهاي فاقد امضاء ، 
مشروط ، مخدوش و پیشنهادهایي که بعد از موعد مقرر واصل شود ترتیب اثر داده نخواهد شد.

1 - دستگاه مناقصه گزار و نشاني: اداره کل راه و شهرسازی استان کهگیلویه و بویراحمد- یاسوج -  ضلع جنوبي میدان شهید فهمیده 
  www.setadiran.ir :2 - آدرس سایت اینترنتی مناقصات: سامانه ستاد

3 - زمان و محل دریافت اسناد مناقصه و آگاهی از سایر شرایط : از تاریخ 07/ 10/ 1401 لغایت 14/ 10/ 1401ساعت 14:30 از 
طریق سامانه ستاد به آدرس : www.setadiran.ir  قابل دریافت مي باشد.

4 - مناقصه گران مي بایست پاکات اسناد و پیشنهادهای خود را حداکثر تا ساعت 14 :30مورخ 24/ 10/ 1401 بصورت الکترونیکي در 
سامانه ستاد بارگزاری و ارسال نموده و پاکت الف )تضمین شرکت در مناقصه ( را به صورت فیزیکي والک و مهر شده به اداره حراست 

اداره کل راه و شهرسازی  واقع در یاسوج- ضلع جنوبي میدان شهید فهمیده – دبیرخانه حراست تحویل و رسید دریافت دارند.
5 - جلسه کمیسیون بازگشایي مناقصه مورخ 25/ 10/ 1401 راس ساعت 8:00 صبح تشکیل مي گردد. از کلیه مناقصه گران 

و یا نماینده رسمي آنها  جهت شرکت در جلسه بازگشایي پاکات پیشنهاد قیمت دعوت به عمل مي آید.
 www.sajar.mporg.ir 6 - تنها پیمانکارانی میتوانند در مناقصات فوق شرکت نمایند که رتبه و صالحیت آنان در سامانه اینترنتی

دارای اعتبار باشد . 
۷ - مناقصه گران مکلفند نسبت به تکمیل اسناد و مهر و امضا نمودن آنها و اخذ گواهي هاي الزم درخواستي اداره کل راه و شهرسازي،  
که در چک لیست منضم به اسناد مناقصه درج گردیده اقدام نمایند. درصورت عدم تکمیل و ارائه اسناد درخواستي مسئولیت به عهده 

مناقصه گر مي باشد.
۸ - مدت اعتبار پیشنهادات از آخرین مهلت تسلیم پیشنهادات به مدت ۳ ماه مي باشد و قابل تمدید تا سه ماه دیگر مي باشد.

۹ - سایر شرایط در اسناد مناقصه به اطالع پیمانکاران خواهد رسید.

کمیت و موضوع مناقصهردیف
کیفیت

مبلغ برآورد اولیه محل اجرا
برمبناي فهرست 
بها ی 1401 )ریال(

مبلغ تضمین
 شرکت 

در مناقصه 
)ریال(

حداقل 
صالحیت 
پیمانکاری 
مورد نیاز

بهسازی راه اصلی تقاطع 1
شهرک صنعتی چهاربیشه 

– امامزاده جعفر – 
باباکالن – چرام )کیلومتر 
21+008 الی 420+24(  

)دو مرحله ای( (

عملیات 
اجرایی 
مطابق 

برآورد و 
نقشه های 

اجرایی

4 راه و 113673463277428740000000گچساران
ترابری

احداث راه اصلی باغچه 2
سادات – سرفاریاب 

)تکمیل واریانت
 آب حیات(

 )دو مرحله ای(

عملیات 
اجرایی 
مطابق 

برآورد و 
نقشه های 

اجرایی

5 راه و 38081329155313620000000بویراحمد
ترابری

   نوبت  اول: 07/ 10/ 1401
   نوبت  دوم  نوبت  اول: 08/ 10/ 1401

امام علی علیه السالم
حق و باطل را با مردم نمی توان شناخت؛ اّما حق را با پیروی از کسانی 
که حق پیشه اند ، بشناس و باطل را با دوری گزیدن کسانی که از آن 

دوری می گزینند . 

صاحب امتیاز و مدیرمسئول: همت اهلل دانش
 یاسوج- خیابان دادگستری قدیم - کوچه ثبت اسناد - روبروی سپاه عشایر

نمابر: 33234136   تلفن: 33234135           
   چاپ و لیتوگرافی  :  ملت 

Email: kbomid92@gmail.com         website: omidkb.ir

متخصص غدد عنوان کرد؛
چرا تیروئید کم کار می شود

یک متخصص غدد و متابولیسم، درباره کم کاری 
تیروئید شدید و عواقب آن، توضیحاتی ارائه داد.

ساسان شرقی، در گفتگو با رادیو سالمت گفت: 
جلوی  در  پروانه ای شکل  است  غده ای  تیروئید، 
استخوان های  باالی  و  حنجره  پایین  در  گردن 
می کند  ترشح  هورمون  نوع  دو  تیروئید،  ترقوه. 
و  سوخت  باعِث  آنها  و  می شود  خون  وارد  که 
و…،  پوست، عصب  از  اعم  بدن  ساِز سلول های 

می شود.
تنظیم  تیروئید،  اصلی  هدف  افزود:  وی 
سوخت وساز بدن است که اگر نتواند این کار را 
به درستی انجام دهد طبیعتاً سوخت و ساز بدن 
دچار مشکل می شود که این حالت، را کم کاری 
تیروئید،  کار  که،  معنا  بدین  می گویند؛  تیروئید 

کم شده است اما چرا این اتفاق می افتد.
شرقی با بیان اینکه ید الزم است تا تیروئید بتواند 
کار خودش را انجام دهد، ادامه داد: هنگامی که 
ید وجود نداشته باشد مواد ساخته نمی شود و کم 
از حدود ۲۰ سال  اتفاق می افتد.  تیروئید  کاری 
طعام  نمک  ایران،  از جمله  خاورمیانه  در  پیش، 
نداریم  ید  کمبود  و خوشبختانه  کردند  یددار  را 
ریشه  دنیا  مناطق  از  بسیاری  در  ید  کمبود  و 
کن شده است؛ اما همچنان با رفع کمبود ید و 
اقدامات دیگر، هنوز هم با شیوع قابل توجهی از 

کم کاری تیروئید در کشور مواجه هستیم.
وی افزود: هنگامی که کمبود ید در جامعه ای رفع 
می شود. یک نوع خود ایمنی در بدن رخ می دهد، 
بدین معنا که بدن علیه خودش وارد عمل شده 
است. در همه جای دنیا، بعد از رفع کمبود ید، 
بسیاری  حاضر،  حال  در  است.  شایع  مورد  این 
از کم کاری تیروئیدها، در اثر خود ایمنی است. 
می شود  شناخته  هاشیموتو  اسم  به  که  بیماری 
می ترساند.  را  بیماران  ولی  نیست  ترسناک  و 
هاشیموتو یک بیماری خود ایمنی است که غده 
تیروئید را مورد حمله قرار می دهد و موجب بروز 
اختالل در کارکرد آن می شود. مورد دیگری هم 
که در کم کاری تیروئید تأثیرگذار است، کمبود 
این  به  پاسخ  در  این متخصص غدد  است.  روی 
پرسش که کم کاری تیروئید در بدن چه می کند، 
بیان کرد: در موارد خفیف هیچ اتفاقی نمی افتد. 
معیارهایی برای خفیف یا شدید بودن کم کاری 
کاری  کم  بودن  خفیف  اما  دارد؛  وجود  تیروئید 
تیروئید، هیچ کاری نمی کند ولی در موارد شدید، 
و  در کودکان  مثال،  به طور  دارد.  عواقب جدی 
می شود.  ذهنی  ماندگی  عقب  به  منجر  نوزادان 
در بزرگساالن سبب افزایش وزن، خواب آلودگی 
از  رود.  پیش  قلبی  نارسایی  تا  می تواند  حتی  و 
و  است  شده  قانونی  نوزادان  غربالگری  رو،  این 
آلودگی،  خواب  وی  می شود.  انجام  جا  همه  در 
کسل شدن و پر خوابی را یکی از نشانه ها و عالئم 
کم کاری تیروئید دانست و خاطرنشان کرد: فرد 
اینکه  رغم  به  اما  می شود؛  اشتها  کاهش  دچار 
کاهش اشتها پیدا کرده است چون بدن سوخت 
و ساز انجام نمی دهد، فرد چاق می شود و افزایش 
 ۱۰ زیر  حد  در  وزن  افزایش  معموالً  دارد.  وزن 
افراد احساس راحتی  کیلو است. در مواقعی که 
می کنند، فرد سردش می شود. ریزش مو، پوست 
خشک، یبوست، مشکل شنوایی، کندی ذهن هم 
از دیگر عالئم کم کاری تیروئید است. البته این 
را هم باید بدانیم که کم کاری تیروئید، روی خلق 
کم حوصلگی  باعث  و  می گذارد  تأثیر  هم  و خو 

افراد می شود. 
محققان سوئدی می گویند؛

سردردهای خوشه ای در زنان 
شدیدتر است

بر اساس یک مطالعه جدید، سردردهای خوشه 
ای در مردان شایع تر است، اما ممکن است برای 
زنان شدیدتر باشد. محققان از حدود ۹۰۰ بیمار 
عمل  به  نظرسنجی  خوشه ای  سردرد  به  مبتال 
آوردند؛ این نوع سردردها، سردردهای کوتاه مدت 
اما بسیار دردناکی هستند که می توانند چندین 
روز یا حتی هفته های متوالی رخ دهند. در این 
محرک های  داروها،  عالئم،  مورد  در  نظرسنجی 

سردرد و عادات سبک زندگی سوال شد.
»آندریا بلین«، یکی از نویسندگان این مطالعه از 
مؤسسه کارولینسکا در استکهلم سوئد، می گوید: 
»سردرد خوشه ای هنوز اغلب در زنان به اشتباه 
تشخیص داده می شود، شاید به این دلیل که از 
برخی از جنبه ها می توانند شبیه میگرن باشند.«

سردرد خوشه ای از ۱۵ دقیقه تا سه ساعت طول 
خوشه ای  سردردهای  به  مبتال  افراد  می کشد. 
برای  را  مکرر  خوشه ای  سردرد  حمالت  مزمن، 
یک سال یا بیشتر بدون وقفه یا با فواصل کوتاه 
ماه طول می کشد،  از سه  بدون عالئم که کمتر 
نظرسنجی،  نتایج  به  نگاهی  با  می کنند.  تجربه 
زنان  از  درصد   ۱۸ حدود  که  دریافتند  محققان 
با  مقایسه  در  مزمن  خوشه ای  سردرد  به  مبتال 
۹ درصد از مردان تشخیص داده شده اند. زنان 
شأن  سردردهای  که  دادند  گزارش  همچنین 
زنان  از  درصد   ۸ حدود  می کشد.  طول  بیشتر 
متوسط  طور  به  آنها  سردرد  حمالت  که  گفتند 
4 تا ۷ ماه طول می کشد، در حالی که این میزان 

در مردان ۵ درصد است.

مشاور فرمانده سپاه: 

دشمنان به دنبال ایجاد بی ثباتی
 در داخل کشور هستند

اشاره  با  اسالمی  انقالب  پاسداران  فرمانده سپاه  عالی  مشاور   
به اینکه در دهه دوم و سوم انقالب اسالمی، هراس دشمن از 
قدرت منطقه ای ایران بود، گفت: در دهه پنجم انقالب اسالمی 
دشمنان که می بینند ایران به یک بازیگر جهانی تبدیل شده 

است، به دنبال ایجاد بی ثباتی در داخل کشور هستند.
چهارشنبه  روز  طائب«  »حسین  المسلمین  و  حجت االسالم 
سپاه  ثاراهلل  حسینیه  در  که  دی   ۹ روز  بزرگداشت  آئین  در 
کرمانشاه و با حضور اقشار مختلف مردم و مسئوالن برگزار شد، 
افزود: اساس و هویت انقالب اسالمی بر ۲ پایه مردم و رهبری 
بنا نهاده شده و امروز دشمن به دنبال ایجاد شکاف بین پیوند 
رهبری و مردم است اما مردم در ۲۳ تیر ۱۳۷۸، ۹ دی ۱۳۸۸ 
و در ۱۳ آبان ۱4۰۱ حماسه های به یادماندنی در حمایت از 

والیت فقیه و انقالب اسالمی خلق کردند.
رئیس سابق سازمان اطالعات سپاه با اشاره به اینکه بر اساس 
اسناد امنیت ملی آمریکا که به تازگی منتشر شده است، این 
روی  پیش  های  چالش  با  مقابله  برای  محدودی  زمان  کشور 
به  ایران  و  اسناد چین، روسیه  این  براساس  خود دارد، گفت: 
عنوان بزرگترین چالش های ۱۰ سال آینده آمریکا مطرح شده 
است چرا که آنها معتقدند عالوه بر چین و روسیه، کشورهایی 
مانند ایران که یک مدل حکمرانی جدید را بر پایه اسالم در 
جهان پیاده کرده اند، برای آنها چالش بزرگی محسوب شده و 

باید با آنها مقابله کنند.
با بیان اینکه روسیه متوجه نقشه آمریکا و اسرائیل شده  وی 
آنها  شوم  های  نقشه  اسیر  تا  کرد  حمله  اوکراین  به  زودتر  و 
نشود در ادامه اظهار داشت: امروز دشمن معتقد است حاکمیت 
یکپارچه ایران نباید جامعه یکپارچه داشته باشد لذا از مهرماه 
از  قبل  بتوانند  تا  بودند  ایران  در  ثباتی  بی  ایجاد  دنبال  به 
انتخابات به برجام برگردند و از آن در انتخابات استفاده کنند 
و تاکنون چند بار به صورت پنهانی پیغام دادند تا ما به برجام 

برگردیم.
انقالب  اینکه  به  اشاره  با  طائب  المسلمین  و  حجت االسالم 
اسالمی در حال حرکت است و روز به روز بر قدرتش در منطقه 
و جهان اضافه می شود، گفت: امروز زیرساخت های آب، غذا، 
حمل و نقل و سایر زیرساخت های کشور رشد کرده و دشمن 
افکنی  شبهه  و  جامعه  در  دوگانگی  یک  ایجاد  با  دارد  قصد 

خدمات انقالب اسالمی را زیر سوال ببرد.

افزایش شفافیت اقتصادی
 نظارت بر بانک ها را تسهیل می کند

 سخنگوی کمیسیون اصل نود مجلس شورای اسالمی، طرح 
فعالیت  بر  نظارت  را سبب تسهیل  اقتصادی  افزایش شفافیت 
کم  گفت:  و  کرد  عنوان  مالیاتی  فرار  از  جلوگیری  و  بانک ها 
قابل  هزینه های  فسادزا،  فعالیت های  از  پیشگیری  به  توجهی 
توجهی به اقتصاد کشور تحمیل کرده است. علی خضریان روز 
برای ساماندهی و نظارت  نتایج پیشنهادش  چهارشنبه درباره 
و   ۱4۰۱ بودجه  تلفیق  کمیسیون  در  که  بانکی  تسهیالت  بر 
مجلس به تصویب رسید به خبرنگاران گفت: با اجرای »شفافیت 
تسهیالت و تعهدات کالن و اشخاص مرتبط بانکی« که برای 
نخستین بار در بودجه سال جاری به تکلیف قانونی برای بانک 
بانکی  تسهیالت  از کل  تبدیل شد، حدود ۵۰ درصد  مرکزی 
عمومی  نظارت  ایجاد  هدف  با  تومان  میلیارد  هزار   ۲ معادل 
بانکی شفاف شد. سخنگوی  پول  خلق  انحرافات  با  مقابله  در 
عنایت  افزود:  با  اسالمی  شورای  مجلس  نود  اصل  کمیسیون 
به ضرورت پیشگیری از اقدامات و فعالیت های فسادزا، ضمن 
بانکی، طرح  تسهیالت  استمرار شفافیت  برای  دوباره  پیگیری 
ارتقای شفافیت مالی در کشور نیز با تمرکز بر موضوع اطالعات 
مسیر  تغییر  هدف  با  بانکی  حساب های  صاحبان  هویتی 
مالی خردادماه  نظام  در  شفافیت  ارتقای  و  ریال  بر  حکمرانی 
سال جاری به ثبت رسیده و پس از اعالم وصول در صحن در 
حال بررسی در کمیسیون های تخصصی است. خضریان بیان 
کرد: کم توجهی به پیشگیری از اقدامات و فعالیت های فسادزا 
موجب شده تا به جای حذف زمینه های فساد، برای کشف آن، 
هزینه های قابل توجهی در فرایند رسیدگی قضایی به اقتصاد 

کشور تحمیل شود.
وی یادآور شد: در سال های اخیر، هزاران حساب بانکی متعلق 
حال  در  شده  منحل  شرکت های  و  شده  فوت  اشخاص  به 
ریالی  میلیارد  هزاران  وجوه  گردش های  نیز  و  بوده  فعالیت 
حال  در  مسن  اشخاص  یا  خردسال  کودکان  حساب های  با 
انجام است. همچنین گردش مالی عمده اقدام های تروریستی 
ارز  فروش  ارز،  و  مخدر  مواد  کاال،  قاچاق  از  اعم  مجرمانه  و 
صادراتی خارج از ضوابط بانک مرکزی و... در نظام مالی کشور 
قابل  اطالعات  ظرفیت  از  را  خود  حاکمیت،  و  می شود  انجام 
استفاده از تراکنش های بانکی و حکمرانی که از طریق آن قابل 

اعمال است، محروم کرده است.
این نماینده مجلس تاکید کرد: به عبارت دیگر می توان گفت 
به  مربوط  اطالعات  از  حداکثری  بهره برداری  بدون  حکمرانی 

حوزه ریال، مشابه حکمرانی با چشمان بسته است.
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وزیر صمت عنوان کرد:

منتقد صنعت خودروسازی هستم

صنعت  گفت:  تجارت  و  معدن  صنعت،  وزیر 
خودرو در حال متعادل سازی است و خود من 

هم به صنعت خودروسازی انتقاد دارم.
چهارشنبه  روز  فاطمی امین«  رضا  »سید 
جمع  در  دولت  هیأت  جلسه  حاشیه  در 
خبرنگاران اظهار داشت: با برنامه ریزی انجام 
شده و با همکاری خودروسازها، حدود ۸۰۰ 

هزار دستگاه عرضه می شود.
حال  در  خودرو  صنعت  افزود:  وی 
متعادل سازی است و خود من هم به صنعت 

خودروسازی انتقاد دارم.
وزیر صمت درباره دالیل گرانی اخیر خودرو 
قیمت های  بر  مسیر   ۵ از  ارز  قیمت  گفت: 
اولیه  مواد  اول  مسیر  می گذارد؛  اثر  داخلی 
اولیه ای  مواد  تولیدات  از  برخی  یعنی  است. 
می شوند.  وارد  کشور  از  خارج  از  که  دارند 
قیمت  می رود  باال  ارز  قیمت  وقتی  بنابراین 
آنها هم باال می رود. تأثیر این موضوع معموالً 
سه، چهار ماه بعد اتفاق می افتد یعنی وقتی 
قیمت ارز باال می رود زمانی طول می کشد تا 
استفاده  را  کرده اند  خریداری  که  قبلی  مواد 
کنند و محصول مسیر جدید بیاید این مسیر 
این دلیل  به  بازار خودرو  اول است و قیمت 

گران نشده است.
فاطمی امین ادامه داد: دومین مسیر این است 
که یک سری کاالها هم تولید داخل دارند و 
الستیک های  مانند  هستند؛  وارداتی  هم 
 ۷۰ و  داخل  تولید  درصد   ۳۰ که  سنگین 

درصد وارداتی است.
وی با بیان اینکه وقتی قیمت ارز باال می رود 
قیمت الستیک های وارداتی هم باالتر می رود، 
اثر  داخلی  قیمت  روی  بنابراین  شد:  یادآور 
این  می گیرد.  شکل  سیاه  بازار  و  می گذارد 
یک  کاالها  از  برخی  یعنی  است؛  دوم  مسیر 

بخشی تولید داخل و بخش هم وارداتی است 
و باعث تغییر قیمت می شود و گرانی خودرو 

از این مسیر هم نیست.
کرد:  اضافه  تجارت  و  معدن  صنعت،  وزیر 
از  برخی  در  ما  که  است  این  سوم  مسیر 
را  داخلی  قیمت های  مقررات مان،  و  قواعد 
به قیمت های خارجی متصل کرده ایم و این 
مثال  به عنوان  است.  بوده  اشتباهی  تصمیم 
در سال های قبل گفته شده بود قیمت گاز، 
ترکیبی از قیمت گاز در اروپا، انگلیس و شرق 
آسیا و آمریکاست. وقتی قیمت آنجا باال برود 
و قیمت دالر باال برود قیمت گاز هم افزایش 

می یابد.
پیگیری  با  موضوع  این  افزود:  امین  فاطمی 
اقتصاد  و  صمت  وزارتخانه های  سوی  از  که 
اول  معاون  که  ویژه ای  دستور  و  شد  انجام 
رئیس جمهور صادر کرد، از اسفند ماه پارسال 
قیمت  ماه  هر  یعنی سال گذشته  ثابت شد. 
این  ثابت شد.  اسفند  از  اما  باال می رفت  گاز 
مسیر سوم است و گرانی خودرو متأثر از این 

موضوع هم نیست.
وزیر صمت گفت: مسیر چهارم این است که 
مردم  می کند  پیدا  افزایش  ارز  قیمت  وقتی 
تصور می کنند تا تورم انتظاری مواجه هستند 
کند؛  حفظ  را  پول شان  ارزش  می خواهند  و 
بنابراین کاالیی خریداری می کنند که ارزش 
پولشان حفظ شود و خودرو از همین مسیر 

گران می شود.
تورم  مسیر  پنجمین  اینکه  بیان  با  وی 
که  یعنی کسی  کرد:  تصریح  است،  انتظاری 
ممکن است حتی خواربار فروش، مهندس یا 
هر شغلی دیگری داشته باشد وقتی می بیند 
قیمت باال می رود تصور می کند این قیمت ارز 
در آینده نزدیک باعث تورم و افزایش قیمت 

را  خود  خدمت  و  کاال  بنابراین  شد.  خواهد 
این پنج روش، روش  از میان  گران می کند. 

چهارم قیمت بازار را تعیین می کند.
مورد  در  ما  اینکه  به  اشاره  با  امین  فاطمی 
داشت:  اظهار  داریم،  قیمت  نوع  دو  خودرو 
افزایشی  که  است  کارخانه  قیمت  نخست 
بازار  قیمت  دیگری  و  ندارد  دالر  به  نسبت 
به  می رود  باال  بازار  قیمت  چرا  اینکه  است. 
این دلیل است که صنعت خودرو یک بیماری 
و  عرضه  که  است  این  آن  و  دارد  زمینه ای 
فرصت  یعنی  نیست.  متوازن  هم  با  تقاضا 

سوداگری در آن وجود دارد.  
حاضر  حال  در  کرد:  خاطرنشان  وزیر صمت 
را  موضوع  این  خانگی  لوازم  مورد  در  شما 
باشید حدود  به خاطر داشته  اگر  نمی بینید. 
۱۰، ۱۵ سال قبل،   زمانی که نوسانات ارزی 
یخچال  و  می رفتند  عده ای  می آمد  پیش 
خانه  در  و  می خریدند  لباسشویی  ماشین  و 
نگهداری می کردند حتی برای مصارف آینده 
این  و  داشت  وجود  کمبود  که  دلیل  این  به 
این کاالها تغییر قیمت  احتمال می رفت که 
جدید داشته باشد لذا این کاالها را خریداری 

می کردند
لوازم  در  اکنون  خوشبختانه  داد:  ادامه  وی 
هیچ کسی  و  نداریم  را  موضوع  این  خانگی 
نمی خرد.  تلویزیون  یا  لباسشویی  ماشین 
البته تلویزیون امسال نسبت به سال قبل ۲۰ 

درصد رشد داشته است.
خودرو  صنعت  داشت:  بیان  امین  فاطمی 
دچار یک بیماری زمینه ای است؛ بدین معنی 
کمبود عرضه و تقاضا فرصت سوداگری را در 
آن مهیاست. زمانی که افزایش نرخ ارز اتفاق 

می افتد، آن را فعال می کند.
بر  تأکید  با  تجارت  و  معدن  صنعت،   وزیر 

اینکه ما در ارتباط با جلوگیری از سرمایه ای 
انجام  نمی توانیم  بیشتر  کار  سه  کاال  شدن 
دهیم، گفت: اول اینکه عرضه را از دو مسیر 
تولید و واردات افزایش دهیم، هرچند واردات 
خیلی پیگیری می شود اما خیلی خوب پیش 
واردات  نامه  آیین  ماه  آبان  سوم  می رود، 
ماه  دی  چهارم  سوم،  و  شد  نهایی  خودرو 
اولین محموله وارد شد. برخی عنوان کردند 
نشان  هر صورت  در  اما  است  بوده  عدد   ۲۰
می دهد که مسیر باز شده و کار جلو می رود.

کار  ماه  دو  حدود  در  کرد:  خاطرنشان  وی 
به سالهای قبل  بسیار گسترده ای که نسبت 
هم پیچیدگی بیشتری داشت انجام شد. قبل 
از سال ۹۷ اگر کسی می خواست خودرو وارد 
این  االن  اما  نبود  فناوری  انتقال  الزام  کند 
موضوع وجود دارد و این موضوع کار را کند 

می کند.
فاطمی امین از برنامه ریزی برای واردات ۲۰۰ 
هزار خودرو خبر داد و اضافه کرد: تولید هم 
خوشبختانه خوب پیش می رود؛ آبان امسال 
۱۲۲ هزار دستگاه تولید شد که در پنج سال 
از  بیش  شد  آذرماه  و  بود  بی سابقه  گذشته 
۱۲۲ هزار دستگاه که رکورد آبان را شکست.

که  است  شده  بنا  داشت:  بیان  صمت  وزیر 
را  خود  تولیدات  خودروسازی  شرکت های 
برای برخی خودروها باالی ۷۰ هزار دستگاه 
در ماه و برخی ۵۰ هزار دستگاه در ماه برای 
کرده ایم  برنامه ریزی  دهند.  افزایش  تولید 
شرکت های  و  خودروسازان  هماهنگی  با  که 
تا ۸۰۰  آینده حدود ۷۰۰  ماه   6 تا  مختلف 
طرف  بنابراین  شود.  عرضه  دستگاه  هزار 
بسیار  داخل  تولید  و  واردات  یعنی  عرضه، 

خوب جلو رفته است.
وی با بیان اینکه در طرف تقاضا هنوز چالش 
وجود دارد، گفت:  با قانون مالیات بر عایدی 
سرمایه می توان آن را مدیریت کرد. شنیدم 
و  است  مجلس  کار  دستور  در  قانون  این 
خوشبختانه  کند.  متعادل  را  بازار  می تواند 
صنعت خودرو در حال متعادل سازی است و 
خود من به صنعت خودرو سازی انتقاد دارم. 

شرکت های  از  یکی  گفت:  امین  فاطمی 
تخلف  باالیی  بسیار  رقم  که  خودروسازی 
داشت، به سازمان تعزیرات معرفی شده است. 
ما مدافع مصرف کننده و تولیدکننده ایم و باید 
در   نه  که  کنیم  مدیریت  را  بازار  گونه ای  به 
مصرف کننده  حق  در  نه  و  تولیدکننده  حق 
باشد  هم  تخلفی  هرگونه  شود.  احجاف 

رسیدگی می شود.
گفت وگوی  از  دیگری  بخش  در  وزیر صمت 
خود با خبرنگاران اظهار داشت: یکی دو واحد 
همین  از  که  شد  مشکل  دچار  پتروشیمی 
بعد هم عرضه خود  هفته  و  فعال شد  هفته 

را در بورس خواهد داشت.
با  من  گفت:  کاال  بورس  جزئیات  درباره  وی 
به من  کردم،  کاال صحبت  بورس  مدیرعامل 
نرم افزاری  آماده سازی  حال  در  که  گفتند 
هستند که مردم بتوانند مستقیماً خرید کنند 
و واسطه نداشته باشد و فرایند تسهیل شود.

مراجع  از  شیرازی  مکارم  ناصر  اهلل  آیت 
تقلید، تجزیه و تحلیل مسائل و مشکالت 
را از جمله وظایف مجلس شورای اسالمی 
برشمرد و گفت:  ما برای دولت و مسئولین 
دعا می کنیم، اما از اوضاع ناراضی هستیم.

این مرجع تقلید روز چهارشنبه در دیدار 
محمد باقر قالیباف، رییس مجلس شورای 
شهادت  ایام  تسلیت  ضمن  اسالمی، 
در کشور  امید  ایجاد  صدیقه طاهره)س(، 
را از اولویت های اساسی برشمرد و تاکید 
کرد: باید جلسات سه قوه بیشتر شود و به 
صورت هفتگی و شفاف برای مردم گزارش 
داده شود که چه کارهایی صورت گرفته و 

برای آینده چه برنامه هایی دارند.
خود  در سخنان  شیرازی  مکارم  اهلل  آیت 
اقتصادی  اوضاع  از  مردم  که  این  بیان  با 
به شدت گالیه مند و نگران هستند، افزود: 
مسائل اقتصادی برای مردم به یک معضل 
را  آن  نمی توانند  که  شده  تبدیل  معما  و 
حل کنند؛ آنان نسبت به اقتصاد و فرهنگ 

حساس هستند و انتظار تغییر دارند.
گونه ای  به  شرایط  داشت:  بیان  وی 
نیست،  بهبود  به  رو  تنها  نه  می باشدکه 
بلکه تورم در بعضی کاالها نسبت به سال 

گذشته افزایش شدید داشته است.
وی با اشاره به افزایش نرخ دالر در کشور 
کشور  اقتصادی  پایه های  وابستگی  گفت: 
نرخ دالر در کشور  افزایش  به دالر سبب 
شده، اما از مسئولین تصمیم گیری خاصی 

دیده نمی شود.
آیت اهلل مکارم شیرازی از بانک ها به عنوان 
به  که  کرده  یاد  کشور  در  بزرگ  مشکلی 

صورت لجام گسیخته به پیش می رود.
به  تنها  بانک ها  افزود:  رابطه  دراین  وی 
دنبال منافع خودشان هستند، مبالغی که 
اما  وام می دهند هرچند کم وناچیز است 
برای آن سودهای کالن دریافت می کنند؛ 
جلوی  قانون،  اصالح  با  می تواند  مجلس 
بدهد  اجازه  و  بگیرد  را  بانک ها  انحراف 

مردم زندگی کنند.
مسائل  مورد  در  شیرازی  مکارم  اهلل  آیت 
اخیر کشور نیز گفت: نباید مسائل کوچک 

را بزرگ جلوه دهیم، آشوب گران کوچک تر 
بخواهند  که  هستند  این  از  ناچیزتر  و 

تغییری در نظام و کشور ایجاد کنند.
بهانه ها  باید  اینکه  به  اشاره  با  وی 
از  را  اقتصادی  بهانه های  خصوص  به 
به  آن ها  افزود:  گرفت،  اغتشاش گران 
ناامنی در کشور  ایجاد  باعث  بهانه  همین 
آن ها  دست  از  را  بهانه  باید  که  می شوند 
گرفت عالوه بر اینکه از تندروی های غیر 

ضروری هم خودداری شود.

وی درادامه فضای مجازی را تریبون خوبی 
برهان  و  دلیل  با  مفید  مطالب  بیان  برای 
دانست و گفت: نباید فضای مجازی را به 
مطالب  باید  بلکه  کرد،  واگذار  دشمنان 
مفید را در فضای مجازی منتشر کنیم تا 
مردم بتوانند خوب و بد را ببیند و مقایسه 

کنند.
را وفادار و  آیت اهلل مکارم شیرازی مردم 
عالقه مند به نظام دانست و افزود: مردم از 
ما گالیه دارند که چرا به مسئولین نسبت 
حالی  در  نمی دهیم،  تذکر  مشکالت  به 
این  و  داده و می دهیم  تذکر  ما مکرر  که 
است،  منعکس  نیز  ما  سایت  در  تذکرات 
حال اینکه چرا صداوسیما تذکرات مراجع 
را منعکس نمی کند، حتما مصلحتی دارد، 
اما مردم انتظار دارند که مسئولین به این 

تذکرات ترتیب اثر دهند.
ما  داشت:  ابراز  دیدار  این  پایان  در  وی 
اما  دعا می کنیم،  و مسئولین  دولت  برای 

از اوضاع ناراضی هستیم.
گفتنی است رییس مجلس شورای اسالمی 
در  شد  قم  وارد  چهارشنبه  روز  صبح  که 
حرم  در  حضور  با  خود  برنامه  نخستین 
مطهر کریمه اهل بیت)س(، مضجع شریف 

بانوی کرامت را زیارت کرد.
مراجع  با  گو  و  گفت  و  دیدار  بر  عالوه 
عظام تقلید، دیدار با مسئوالن حوزوی از 
جمله برنامه های سفر قالیباف به قم اعالم 

شده است.
مجموعه  از  قم  به  سفر  در  همچنین  وی 
در حال ساخت شهرک سالمت نور بازدید 

کرد.

آیت اهلل مکارم شیرازی:

برای دولت و مسئولین دعا می کنیم 
اما ناراضی هستیم


