
دستگاه های امنیتی تحت امر دادستان 
باید مافیای خودرو را کشف کنند

اینترنت باید از انحصار خارج 
شود و قیمتش کاهش یابد

صفحه )4(صفحه )4(

گرفته  باید جدی  خودرو  مافیای  با   مبارزه  گفت:  حقوقدان  یک 
به  و  رسوا  و  شناسایی  را  مافیا  باید  امنیتی  دستگاه های  و  شود 
با  رابطه  در  طباطبایی،  علیزاده  سیدمحمود  کنند.  معرفی  مردم 
سخنان دادستان کل کشور مبنی بر اینکه “در صنعت خودروسازی 
کشور دست های پشت پرده ای وجود دارد که مانع ارتقاء وضعیت 

خودروسازی کشور می شود”، گفت: سخنان دادستان کل ...

نماینده نجف آباد در مجلس شورای اسالمی با تاکید بر لزوم در 
مانند  متاسفانه  گفت:  قیمت،  حداقل  با  اینترنت  بودن  دسترس 
صنعت خودروسازی که به نوعی انحصار ایجاد شده است در زمینه 
ابوالفضل  انحصار هستیم.  به سمت  نیز در حال حرکت  اینترنت 
ابوترابی درباره افزایش بهای اینترنت با بیان اینکه »امروز اینترنت 

و فضای مجازی بخشی از زندگی مردم را تشکیل ...
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۷۰ درصد مدیران کهگیلویه و 
بویراحمد تغییر کرده اند

 شبکه های اجتماعی، 
یکی از ده ها عامل

 طالق عاطفی

ورودی های دهدشت
 قتلگاه جوانان بی گناه

یک  هفته ای  اینکه  بیان  با  دهدشت  جمعه  امام 
جوان در ورودی های این شهر جان خود را از دست 
میدهد، خواستار تخصیص بخشی از اعتبارات سفر 
از  دهدشت  ورودی های  برای  جمهوری  ریاست 
شد. حجت االسالم  بویراحمد  و  کهگیلویه  استاندار 
جمعه  سیاسی  عبادی  آیین  در  وحدانی فر  علی 
نمازگزاران  توصیه  ضمن   ۱4۰۱ اردیبهشت  دوم 
به رعایت تقوی الهی، از اخالص و عمل، آرزوهای 
سه  عنوان  به  فرصت ها  شمردن  غنیمت  و  کوتاه، 
اظهار کرد: همه  و  برد  نام  تقوا  با  آدمهای  خصلت 
حجت االسالم  باشیم.  تقوا  اهل  کنیم  تالش  باید 
سالروز  اردیبهشت  دوم  به  توجه  با  وحدانی فر 

تاسیس سپاه پاسداران، گفت: این نهاد مردمی...

مجلس  در  فامنین  و  همدان  مردم  نماینده 
 ۲۵ تاکنون  اینکه  بیان  اسالمی  شورای 
آنها  درصد   ۷۵ و  شده  عوض  مدیران  درصد 
وضع  عامالن  گفت:  هستند  بالتکلیف  هنوز 
حضور  کشور  مدیریت های  در  نباید  موجود 
افراد  از این  باید  داشته باشند و تمام نهادها 
پاکسازی شوند و کسی که کم کاری کرده و 
دیگری  عنوان  با  نباید  را  ندارد  سابقه خوبی 

مسئول قرار داد.
در  فالحی  حسین  احمد  حجت االسالم   
این  افزود:  همدان  جمعه  نماز  خطبه  پیش 
وافراد  دولت هستند  بدنه  بر  موریانه ای  افراد 
و  شوند  گرفته  کار  به  مجدد  نباید  ناکارآمد 
افراد  این  برابر مدیریت مجدد  نمایندگان در 

سکوت نخواهند کرد.
و شهادت  ایام  این  تسلیت  عرض  وی ضمن 
امیرالمومنین)ع( با بیان اینکه همه باید تالش 
که  را  انقالب  ویژه  به  اسالمی  نظام  تا  کنیم 
حاصل خون صدها هزار شهید از صدر اسالم 
تاکنون بوده را در برابر دشمنان حفظ کرده و 
به سرانجام مقصود آن برسانیم اظهار کرد:به 
اسالمی  انقالب  )ره(  خمینی  امام  فرموده 
زمینه ساز ظهور حضرت ولیعصر باشد و همه 
نظام  این  از  حراست  و  حفظ  به  موظف  ما 
اسالمی هستیم که در زمینه دفاع از انقالب و 
خدمت به مردم هر کسی وظیفه خاصی دارد.

وی با بیان اینکه مجلس شورای اسالمی در 
طی یک سال گذشته کارهای بسیار شایسته 
ای انجام داده که تعدادی از آنها عملیاتی شده 
و در برنامه دولت سیزدهم و در بودجه ۱4۰۱ 
از  یکی  افزود:  است  گرفته  قرار  توجه  مورد 
موظف  دولت  که  بود  این  مجلس  اقدامات 
شد چهار میلیون مسکن برای مردم در طی 
چهار سال بسازد و باید با سازوکارهایی باشد 
اختیار  در  مناسبی  مسکن  حداقل  مردم  که 
با  مجلس  در  همدان  نماینده  باشند.  داشته 
و  جوان  جمعیت  کاهش  بحث  اینکه  بیان 
فرزندآوری یکی از مسائلی است که جامعه ی 
ما به خصوص استان همدان را تهدید می کند 

و طبق آمار همدان رتبه دوم ...

درصد   ۷۰ گفت:  بویراحمد  و  کهگیلویه  استاندار 
تغییر  و  اند  کرده  تغییر  پیشین  دولت  کل  مدیران 
بقیه نیز در دستور کار است.  سید علی احمدزاده در 
نشست شورای گفت و گوی دولت و بخش خصوصی 
افزود: تنها سه نفر از مدیران کل هنوز تغییر نکرده اند 
که در صدد تغییر هر سه نفر آنها هستیم و این اتفاق 
به  اشاره  با  داد. وی  آینده رخ خواهد  در هفته های 
و  کهگیلویه  استانداری  های  اولویت  از  یکی  اینکه 
در  بودجه  کردن  هزینه  و  اعتبارات  جذب  بویراحمد 
اخیر  روزهای  در  نمونه  عنوان  به  افزود:  است  استان 

برای نجات جنگل های زاگرس ۲۰۰ میلیارد ...

استاندارکهگیلویه و بویراحمد؛
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رئیس اتاق بازرگانی یاسوج عنوان کرد:

مسئوالن
 بخش خصوصی را 

یار اصلی خود قرار دهند

فرمانده انتظامی کهگیلویه عنوان کرد؛

پرونده قتل جوان ۲۱ ساله 

کهگیلویه  در حال بررسی است

عامالن وضع موجود 
موریانه ای بر بدن دولت هستند
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در کهگیلویه و بویراحمد: 

بیداد تنش آبی 
در شهرها و روستاها 

اشاره  به  اشاره  با  تهران  جمعه  نماز  خطیب 
مقام معظم رهبری به مسئله گرانی قیمت ها 
سال  پیام  در  رهبری  گفت:   نوروزی،  پیام  در 
مردم  کردند.  یاد  گرانی ها  از  تلخی  یک  با  نو 
و  کنند  پیش بینی  را  فرداروزشان  نمی توانند 

این موضوع ناآرامی ایجاد می کند.
خطبه های  در  خاتمی  سیداحمد  اهلل  آیت   
نماز جمعه تهران اظهار کرد: حریم خداوند را 
حفظ کنید. گناه عبور از خطوط قرمز خداوند 
است. تجلی توحید خداوند و عشق به خداوند 
هیچ  بدون  و  به صراحت  است.  امیرالمومنین 
ذات  بندگی  الگوی  که  می گوییم  استثنایی 
او کانون فضائل  ربوبی علی)ع( است،  مقدس 
بود، علی)ع( امیر المومنین است، همه صفات 
همه  امام  امیرالمومنین  بود،  خداباوری  از  او 

عرصه های جهادی است.
اگر  کرد:  تأکید  تهران  جمعه  نماز  خطیب 
بخواهیم این انقالب به راه خودش ادامه دهد، 
ما  کنیم.  امیرالمومنین حرکت  در مسیر  باید 
نمی توانیم علی باشیم اما می توانیم مثل حاج 
قاسم ها عاشق علی باشیم. مقام معظم رهبری 
فرمودند که اگر می خواهید این حرکت با همین 
و  بسازیم  را  باید خودمان  شتاب حرکت کند 
ایمانمان را تقویت کنیم.  مثل پاره های فوالد 

حیف که قدر علی)ع( را ندانستند.
مسئوالن باید تدابیر موثرتری برای 

مقابله با مشکالت مردم بیابند
امام  شهادت  تاریخی  روایت  ضمن  خاتمی 
گرانی  مسئله  گفت:  علی)ع(،  شیعیان،  اول 
قیمت ها و افزایش سرسام آور و افسارگسیخته 
درد جانکاه رهبری است. مقام معظم رهبری 
یاد  گرانی ها  از  تلخی  یک  با  نو  پیام سال  در 
جانکاه  درد  همین  هم  جمهور  رئیس  کردند. 
هم  جمهور  رئیس  همراه  مسئوالن  دارند.  را 
تالش  درد  این  برای عالج  و  دردمند هستند 
برای  تدابیر موثرتری  باید  می کنند. مسئوالن 
مقابله با مشکالت مردم بیابند تا مردم آرامش 
را  فرداروزشان  نمی توانند  مردم  کنند.  پیدا 
ایجاد  ناآرامی  موضوع  این  و  کنند  پیش بینی 

می کند.

فلسطینی ها 
باید پشتیبانی شوند

امام جمعه موقت تهران با اشاره به راهپیمایی 
روز قدس در هفته آتی، مردم را به راهپیمایی 
دعوت و اظهار کرد: گام هایی که در روز قدس 
برداشته می شود، بی تردید عمل صالح است. 
داده،  رخ  اشغالی  فلسطین  در  که  جنایتی 
است.  االقصی  مسجد  صهیونیست سازی 
می خواهند  صهیونیست  نشین های  شهرک 
بزرگی  توطئه  این  بگیرند،  را  مسلمانان  جای 
دارد.  اسرائیل”  بر  “مرگ  جای  که  است 
علیه  ما  رسای  فریاد  آینده  هفته  راهپیمایی 
امیدوار  صهیونیستی  رژیم  است.  جنایت  این 
منطقه  مرتجعین  با  سازش هاییش  با  که  بود 
فلسطینی ها  بر  آفرین  اما  کند  پیدا  آرامش 
ناکام  را  آنها  جهادطلبانه  عملیات  با  که 
شوند،  پشتیبانی  باید  فلسطینی ها  گذاشتند. 
این پشتیبانی مورد دلگرمی آنهاست، ما امت 
واحد هستیم. خاتمی ادامه داد: اهانت به قرآن 
در سوئد و حمایت پلیس و دولت این کشور 
با  بعضی  است.  مذموم  سخیف،  رفتار  این  از 
شعار آزادی از آنها حمایت می کنند. آزادی در 
سوئد یعنی آزادی در اهانت به پیامبر و فراهم 
در  کسی  اگر  پرستی.  نژاد  برای  بستر  کردن 
هولوکاست حرف  علیه  این کشورها  از  برخی 
بزند یا چیزی بنویسد زندانی می شود، اما اگر 
به مقدسات دو میلیارد مسلمان توهین شود، 
مطمئن  کنند.  می  حمایت  را  کننده  اهانت 
باشید که این حرکات به ضرر شما خواهد بود. 
نمی توانید جلوی موج اسالم گرایی را بگیرید.

خطیب نماز جمعه تهران درباره اتفاقات اخیر 
افغانستان، خطاب به حاکمان این کشور گفت: 
است.  شهروندان  امنیت  تأمین  شما  وظیفه 
مسجد  در  چرا  است؟  رفته  کجا  وظیفه  این 
عوامل  به  می شود؟  منفجر  بمب  مدرسه  و 
جنایات اخیر رسیدگی کنید؛ آنها را دستگیر 

کرده و به سزای اعمالشان برسانید.
آیت اهلل خاتمی درباره روابط ایران و افغانستان 
بین  برادرانه  روابط  می خواهند  بعضی  گفت: 
خداوند  فضل  به  کنند.  تیره  را  ملت  دو  این 

این روابط آسیب نخواهد دید. برای دو شهید 
و  می کنیم  مغفرت  طلب  رضوی  طلبه صحن 
به  عاجل  سالمتی  که  می خواهیم  خداوند  از 
همچنین  وی  فرماید.  اعطا  مجروح  طلبه 
آمریکا  گفت:  آمریکا  و  ایران  روابط  درباره 
از  است،  کرده  توطئه  ایران  مردم  علیه  دائما 
ستیز  مردم  و  ستیز  استقالل  رژیم  که  زمانی 
پهلوی بر مردم مسلط شد، یک روز هم نبوده 
همین  به  باشد،  نبوده  کار  در  توطئه ای  که 
آمریکا”  بر  “مرگ  ما  مردم  که  است  خاطر 
درباره  خاتمی  کرد.  نخواهند  فراموش  را 
اظهار   ۱۳۵۹ طبس  شکست خورده  عملیات 
با  به صورت مخفیانه  ماه  آمریکایی ها ۶  کرد: 
تا  کردند  ریزی  برنامه  کارتر  جیمی  طراحی 
هواپیماهاشان در طبس بنشینند اما ریگ های 
این  هم  امروز  ما  شدند،  خدا  سربازان  بیابان 
خدا را داریم. خطیب نماز جمعه تهران درباره 
مذاکرات وین به ضرورت لغو “همه تحریم ها” 
تأکید کرد و گفت: همه می دانند که مذاکرات 
متوقف شده است. آنچه مقام معظم رهبری از 
قصه  شود.  محقق  باید  می خواهند،  مذاکرات 
تضمین طرف مذاکره جدی است. ما را بارها 
PMD)Possible Military Dime n  هه

n sions ابعاد نظامی احتمالی در برنامه های 
به  که  می گویند  و  می کنند  متهم  هسته ای( 
دنبال ساخت بمب هسته ای هستیم. چند بار 
باید در این خصوص بیانیه دهیم و بگوییم که 
تیم مذاکره کننده  ندارد؟  چنین چیزی وجود 
ایران متدین است و ذره ای از خطوط رهبری 
عبور نخواهد کرد. امام جمعه موقت تهران با 
اشاره به سالروز تأسیس سپاه پاسداران انقالب 
اسالمی ایران گفت: نیروی های مسلح به ویژه 
ارتش جمهوری اسالمی ایران در تراز انقالب 
اسالمی و محبوب مردم است. سپاه پاسداران 
دارد.  فراوانی  افتخارات  هم  اسالمی  انقالب 
بعضی می گویند چرا سپاه پایگاه های اسرائیلی 
را می کوبد و می گوید ما کوبیدیم؟ باید سپاه 
این  که  می گویم  اینها  به  رود.  پادگان  به 
افتخار ماست که بگوییم سپاه پاسداران پایگاه 
اسرائیلی را می کوبد چه بسا که اسرائیل دست 
از پا خطا کند، تل اویو و حیفا به خاک یکسان 
خواهد شد. خاتمی با بیان اینکه سپاه باید از 
اگر کسی  تحریم ها خارج شود، گفت:  لیست 
سپاه  ماندن  باقی  خواستار  دشمن  با  نوا  هم 
که  بداند  تحریم هاست،  لیست  در  پاسداران 
این اظهارات ضد ملی و مصداق بارز همسویی 
اراجیف  این  با  باید  مسئوالن  است.  اجانب  با 
برخورد کنند. قرار نیست هر کسی هر چه به 

ذهنش رسید را به زبان بیاورد.

یک عضو کمیسیون اجتماعی مجلس گفت: سپاه 
پاسداران عالوه بر حفظ آمادگی نظامی خود در 
برابر تهدیدهای دشمنان در طرح های محرومیت 
زدایی و ایجاد اشتغال فعالیت دارد که مشارکت 
اقتصادی  مفسدان  با  برخورد  در  سپاه  بیشتر 

رضایت مندی مردم را به دنبال دارد.
سالروز  گرامیداشت  ضمن  مطهری  اردشیر 
دوم  گفت:  پیامی  در  پاسداران  سپاه  تشکیل 
سال ۱۳۵۸ هجری شمسی حضرت  اردیبهشت 
اسالمی  جمهوری  بنیانگذار  )ره(  خمینی  امام 
تاسیس  فرمان  هوشمندانه  اقدامی  در  ایران، 
کرد.  صادر  را  اسالمی”  انقالب  پاسداران  “سپاه 
براساس این فرمان، وظیفه اصلی سپاه پاسداران، 
مقابل  در  اسالمی  انقالب  از  حفاظت  و  حراست 
دشمنان داخلی و خارجی بود که انصافا سپاه در 

جهت تحقق این ماموریت روسفید شد.
نماینده مردم گرمسار و آرادان در مجلس سخنان 
نبود کشور  اینکه “اگر سپاه  بر  امام )ره ( مبنی 
را   “ بودم  پاسدار  یک  هم  من  کاش  ای  و  نبود 
پاسداران  و  سپاه  برای  ارزشمندی  افتخار  مدال 
می  پاسداران  و   سپاه  بر سینه  ابد  تا  که  نامید 

درخشد.
قانون  تدوین کنندگان  کرد:  خاطرنشان  مطهری 
از  نگهبانی  در  سپاه  نقش  ادامه  بر  نیز  اساسی 
انقالب اسالمی و دستاوردهای آن تاکید نمودند 
قانون اساسی آوردند که “سپاه  و در اصل ۱۵۰ 
پاسداران انقالب اسالمی که در نخستین روزهای 
پیروزی این انقالب تشکیل شد، برای ادامه نقش 
خود در نگهبانی از انقالب و دستاوردهای آن پا 

بر جا می ماند. “

کرد:  بیان  سپاه  تشکیل  ضرورت  تبیین  در  وی 
اثر  در  اسالمی  انقالب  پیروزی  اول  ماه های  در 
و  ارتش  نفوذی اش،  عوامل  و  توطئه های دشمن 
نهادهای نظامی و انتظامی با از هم گسیختگی و 
از هم پاشیدگی مواجه شده بودند و لذا تشکیل 
مردم  و  انقالب  به  وفادار  نظامی  تشکیالت  یک 
انواع  برابر  در  اسالمی  انقالب  از  حفاظت  برای 

تهدیدات داخلی و خارجی ضروری بود.
این عضو کمیسیون اجتماعی مجلس رشادت های 
پاسداران در ختم غائله های گوناگونی که از سوی 
دشمنان انقالب اسالمی، ضد انقالب و گروهک ها 
و  خواند  نشدنی  فراموش  را  شد  اجرا  و  طراحی 
تصریح کرد: در جریان جنگ تحمیلی رژیم صدام 
علیه ایران که با هدف نابودی انقالب اسالمی و 
تجزیه ایران، آغاز شده بود، سپاه شایستگی ها و 
و  گذاشت  نمایش  به  را  خود  واقعی  توانایی های 
حماسه های ماندگاری چون طریق القدس، بیت 

المقدس، کربالی ۵، فتح فاو را رقم زد.
مطهری با بیان اینکه باید از سپاه به عنوان بازوی 
یادآور شد: در ماده ۱  برد،  نام  فقیه  مسلح ولی 
فصل یک  اساسنامه در خصوص  سپاه پاسداران 
انقالب اسالمی آمده است “سپاه پاسداران انقالب 
اسالمی نهادی است تحت فرماندهی عالی مقام 
انقالب اسالمی  از  رهبری که هدف آن نگهبانی 
در  مستمر  کوشش  و  آن  دستاوردهای  و  ایران 
حاکمیت  و گسترش  الهی  آرمان های  تحقق  راه 
ایران  اسالمی  قوانین جمهوری  قانون خدا طبق 
و تقویت کامل بنیه دفاعی جمهوری اسالمی از 
طریق همکاری با سایر نیروهای مسلح و آموزش 

نظامی و سازماندهی نیروهای مردمی می باشد.”

وی خاطرنشان کرد: مقام معظم رهبری بارها و 
در  و  ابراز  را  سپاه  از  خود  مندی  رضایت  بارها 
“من  فرمودند  مندی  رضایت  این  تبیین  جهت 
بر  نظرم  عنوان  هیچ  به  و  هستم  راضی  سپاه  از 

نمی گردد”.
افزود:  مجلس  اجتماعی  کمیسیون  عضو  این 
از  پس  سپاه  سوی  از  بازسازی  قرارگاه  تشکیل 
جنگ تحمیلی نقطه آغاز خدمت بی نظیر دیگری 
انجام پروژه های بزرگ و  بود که  از سوی سپاه 
گام  و  شد  سبب  را  کشور  سراسر  در  کوچک 

بزرگی در سازندگی کشور محسوب می شود.
های  موشک  سپاه،  هوافضای  نیروی  مطهری 
نقطه زن و هواپیماهای بدون سرنشین را از دیگر 
در  مهمی  سهم  که  کرد  قلمداد  سپاه  افتخارات 
هم  در  و  ایران  اسالمی  جمهوری  امنیت  حفظ 
کوبیدن تهدیدات دارد که مثال عینی آن حمله 
موشکی به مرکز جاسوسی اسرائیلی ها در اربیل  

بود.
وی تشکیل ارتش نیمه سری مردمی، مومن به 
سراسر  در  اسالمی  انقالب  و  اسالم  های  آموزه 
کرد  قلمداد  سپاه  افتخارات  دیگر  از  را  جهان 
آغاز  را  آن  یارانش  و  متوسلیان  احمد  حاج  که 
و سپهبد شهید سلیمانی و یارانش آن را به قله 

اوج رساندند.
نیروی  حضور  آرادان  و  گرمسار  مردم  نماینده 
دریایی سپاه در حفاظت از مرزهای آبی و تامین 
امنیت تجارت دریایی جمهوری اسالمی ایران در  
آب های بین المللی، حفاظت امنیت هواپیماها را 
امنیت  حفظ  واگذاری  و  خواند  افتخارآمیز  نیز 
و  اعتماد  نشانه  را  به سپاه  فعالیت های هسته ای 
انکار سپاه  قابل  غیر  توانمندی های  به  نظام  باور 

دانست.
حفظ  بر  عالوه  سپاه  که  این  بیان  با  مطهری 
آمادگی نظامی خود در برابر تهدیدهای دشمنان 
اشتغال  ایجاد  و  زدایی  محرومیت  طرح های  در 
فعالیت  دارد، تالش های سپاه در حوزه مبارزه 
ستود  را  اقتصادی  مفاسد  سر  هفت  اژدهای  با 
با  برخورد  در  سپاه  بیشتر  مشارکت  خواستار  و 
مردم  مندی  رضایت  که  شد  اقتصادی  مفسدان 

را به دنبال دارد.

گرانی کاالها 
گسترده ترین مشکل مردم است

البرز در مجلس  رئیس مجمع نمایندگان استان 
از  کاالها  گرانی  کرد:  تاکید  اسالمی،  شورای 
مهم ترین مشکالت مردم به شمار رفته که دلیل 
اصلی آن به ایراد در شبکه توزیع، رانت های پشت 
پرده و فعالیت دالل ها بازمی گردد. علی حدادی  
نظرآباد  اصناف شهرستان  از  با جمعی  دیدار  در 

مجلس  اول  اولویت  کرد:  بیان  البرز،  استان  در 
معیشت مردم است. در حال حاضر گرانی کاالها 
در کشور گسترده ترین مشکلی است که مردم با 
ایراد  به   آن در گیر هستند که دلیل اصلی آن 
در شبکه توزیع، رانت های پشت پرده و فعالیت 
با  تا  بازمی گردد. مجلس در تالش است  دالل ها 
حقیقتا  که  را  معیشتی  مشکالت  قوانین  اصالح 
مردم را تحت فشار قرار داده، حل کند. وی در 
ادامه اظهار کرد: در نشست با اصناف  می توانیم 

مشکالت کف جامعه را بگیریم و برای حل آن ها 
اقدام کنیم. ما شاهد بودیم که واردات خودرو  در 
با تالش مجلس دارد می شکند  انحصار بود که 
و ان شاءاهلل امسال شاهد تغییرات خوبی در این 
قدرت  کرد:  تصریح  وی  بود.  خواهید  موضوع 
خرید مردم  کم شده است. ما در مجلس تالش 
با  هماهنگی  و  بودجه  ساختار  اصالح  با  کردیم 
دولت سیزدهم و سازمان برنامه و بودجه بخش 

قابل توجهی از مشکالت رفع شود. 

خطیب نماز جمعه تهران:

مسئله گرانی ها 
درد جانکاه رهبری است

عضو کمیسیون اجتماعی مجلس:

مشارکت سپاه در برخورد با 
مفسدان موجب رضایت مردم است
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سامانه بارشی روز دوشنبه 
کهگیلویه و بویراحمد را فرا می گیرد

گفت:  بویراحمد  و  کهگیلویه  استان  هواشناسی  مدیرکل 
تا چهارشنبه  روز دوشنبه  از  بارشی  فعالیت سامانه جدید 

هفته جاری این استان را فرا می گیرد.
رضا کاکاوند  شامگاه  شنبه  با اعالم این مطلب به رسانه 
ها  افزود: انتظار می رود این سامانه در اغلب نقاط استان 
فصل  در  بارشی  سامانه  قدرت  اما،  باشد   داشته  فعالیت 

زمستان را ندارد.
زیادی  رطوبت  بارشی  سامانه  این  اینکه   به  اشاره  با  وی 
با گرد و غبار  یاد شده   بینی کرد که سامانه  ندارد پیش 

همراه باشد.
بارندگی در کهگیلویه و بویراحمد همچنان از میانگین بلند 

مدت عقب است
و  کهگیلویه  هواشناسی  کل  اداره  کارشناس  پیشتر  
استان حدود ۵۳  باران در  بارش  بود که   بویراحمد گفته 

میلیمتر از میانگین بلند مدت عقب است.
سال  در  ها  بارش  میانگین   : داشت  اظهار  مند  بهره  ولی 
زراعی بصورت بلند مدت در استان بیش از ۵4۷ میلیمتر 

است.
 )۱۳۹۹n۱4۰۰( بهره مند گفت: بارش سال زراعی گذشته
بیش از ۵۳4 میلیمتر ثبت شده بود. تاکنون میزان بارش 
سخت  ۸۰۷.۸،سی  یاسوج  ایستگاه  در  ساالنه  مدت  بلند 
و منطقه  ۷۶۹،دوگنبدان 4۳۱،دهدشت ۵۰۵،لیکک ۳۹4 

امامزاده جعفر 4۳۱ میلیمتر بوده است.

پرونده قتل جوان ۲۱ ساله کهگیلویه
 در حال بررسی است

نامزد  شدن  کشته  به  اشاره  با  کهگیلویه  انتظامی  فرمانده 
جوان ۲۱ ساله  و خودکشی این جوان پس از قتل گفت: 
علت اصلی این پرونده از سوی کارشناسان در حال پیگیری 

است.
سرهنگ سید محمد موسوی با تایید این خبر اظهار داشت: 
این جوان ۲۱ ساله با مراجعه به خانه نامزد خود پس از قتل 

نامزدش با اسلحه خودکشی و به زندگی خود پایان داد.
وی با اشاره به اینکه این دختر ۱۶ ساله بعد از فوت پدر 
و مادر در خانواده یکی از عموهایش سکونت داشت، بیان 
کرد: هنوز هیچ گونه سرنخی از این اختالف به دست پلیس 

نرسیده است.
شهرستان  مرکزی  بخش  روستاهای  از  یکی  در  قتل  این 

کهگیلویه اتفاق افتاد.

۸۴ درصد آب کشاورزی باشت
 از منابع زیرزمینی تامین می شود

 مدیر جهاد کشاورزی باشت گفت: بیش از چهار هزار هکتار 
زمین زراعی آبی در شهرستان باشت وجود دارد که از این 
طریق  از  درصد   ۸4 معادل  هکتار   ۳۳۶ هزارو  سه  میزان 

منابع زیر زمینی تامین می شود.
این زمین  از  افزود: همچنین ۳۰۰ هکتار  انصاری   محمد 
هکتار   4۰ و  ها  رودخانه  طریق  از  باشت  کشاورزی  های 

توسط چشمه و قنوات تامین آب می شود.
از زمین های  از یکهزارو 4۰۰ هکتار  بیان کرد: بیش  وی 
آبی این شهرستان به دلیل خشکسالی و کم آبی در تابستان 

های زیر کشت نمی رود.
از  بطور متوسط ۸۰۰ هکتار  اظهار داشت: ساالنه  انصاری 
برنج،  این شهرستان زیر کشت  آبی  زمین های کشاورزی 
۸۰۰ هکتار کشت ذرت، ۷۰۰ هکتار ماش و ۱۰۰ هکتار 

کنجد و ۱۵۰ هکتار خیار می رود.
باشت کشاورزی  مردم  اینکه شغل ۹۰ درصد  بیان  با  وی 
است گفت: بیشترین سطح زیر کشت آبی این شهرستان 

در حوزه شهر باشت می باشد.
سالهای  در  گندم   قیمت  بودن  پایین  کرد:  ابراز  انصاری 
گذشته  موجب شد کشاورزان دنبال کشت های با ریسک 
باال باشند که خوشبختانه با حمایت دولت  امسال قیمت 

گندم از ۵۰ هزار ریال به ۱۱۵ هزار ریال رسیده است.
وی تصریح کرد: با افزایش یک و نیم برابری قیمت گندم در 
کشت زراعی سال آینده مردم کشت های جایگزین انتخاب 

خواهند کرد.
مهمترین کشت  را  ای  علوفه  و ذرت  ماش  انصاری کشت 
جایگزین اعالم کرد و گفت: این محصوالت به زمان کشت 

تا برداشت به هفت تا هشت بار آبیاری نیاز دارد.
آبیاری نوین میزان  مدیر جهاد کشاورزی باشت گفت: در 
این  در  دولت  خوشبختانه  که  است  کم  بسیار  آب  تلفات 
های  کمک  و  تسهیالت  پرداخت  با  کشاورزان  از  زمینه 

بالعوض حمایت خواهد کرد.
از سوی  نوین  آبیاری  هزینه  اینکه ۸۵ درصد  بیان  با  وی 
دولت پرداخت می شود گفت: رویکرد دولت توسعه بخش 
یافته است که  توسعه  ویژه در مناطق کمتر  به  کشاورزی 

کشاورزان باید از این فرصت بیشتر و بهتر استفاده کنند.
مناطق  کشاورزی   های  چاه  از  برخی  کرد:  ابراز  انصاری 
تابستان  در  رود  می  احتمال  امیر شیخی،  کلگه  و  سرابیز 

امسال خشک شود.

استاندار اعالم کرد:
۷۰ درصد مدیران کهگیلویه و بویراحمد 

تغییر کرده اند
استاندار کهگیلویه و بویراحمد گفت: ۷۰ درصد مدیران کل 
دولت پیشین تغییر کرده اند و تغییر بقیه نیز در دستور کار 

است.
 سید علی احمدزاده در نشست شورای گفت و گوی دولت و 
بخش خصوصی افزود: تنها سه نفر از مدیران کل هنوز تغییر 
نکرده اند که در صدد تغییر هر سه نفر آنها هستیم و این اتفاق 

در هفته های آینده رخ خواهد داد.
وی با اشاره به اینکه یکی از اولویت های استانداری کهگیلویه 
و بویراحمد جذب اعتبارات و هزینه کردن بودجه در استان 
نجات  برای  اخیر  روزهای  در  نمونه  عنوان  به  افزود:  است 
جنگل ها  سازمان  از  ریال  میلیارد   ۲۰۰ زاگرس  جنگل های 

اعتبار دریافت شده است.
احمدزاده بیان کرد:  ما متعهد هستیم که در سال جاری ۱۳ 
با  این هدف  مهم  بخش  که  کنیم  ایجاد  و ۵۲۰ شغل  هزار 

همکاری بخش خصوصی رخ خواهد داد.
وی عنوان کرد: به عنوان نماینده دولت در استان دست تک 
قدردان  و  فشارم  می  همکاری  برای  را  گذاران  سرمایه  تک 

تالش های آنان برای عمران و آبادی استان هستم.
احمدزاده گفت: با راه اندازی یک کارگاه تولیدی ده ها خانوار 
می توانند زندگی خود را با درآمد حاصل از آن بگذرانند از 
این رو فعالیت بخش خصوصی اهمیت زیادی دارد و دولت 

برای رفع مشکالت این قشر از جامعه مصمم است.
معاون  است  الزم  افزود:  بویراحمد  و  کهگیلویه  استاندار 
فعاالن  حضور  حضور  با  فکری  اتاق  استانداری  اقتصادی 
اقتصادی و کارآفرینان تشکیل دهد امکان استفاده از ظرفیت 

سرمایه گذاران فراهم شود.
صنایع،  بازرگانی،  اتاق  میزبانی  به  که  نشست  این  ادامه  در 
بخش  نمایندگان  شد  برگزار  یاسوج  کشاورزی  و  معادن 
بهبود  برای  خود  های  دیدگاه  بیان  به  استان  خصوصی 
بیان  استان  اقتصادی  وضعیت  و  گذاری  سرمایه  فرایندهای 

کردند.

هشت شهرستان کهگیلویه و بویراحمد
 در وضع زرد کرونایی قرار دارد

گفت:براساس  یاسوج  پزشکی  علوم  دانشگاه  سرپرست 
اطالعات به دست آمده و مطابق نقشه  آماری سامانه اطالع 
رسانی وزارت بهداشت هم اکنون یک شهرستان کهگیلویه و 
بویراجمد نارنجی و هشت شهرستان در وضعیت زرد کرونایی 

قرار دارند.
محمد غالم نژاد اظهار داشت: شهرستان لنده در وضع نارنجی  
مارگون،  دنا،  بهمئی،  باشت،  بویراحمد،  های  شهرستان  و 
کهگیلویه، چرام و گچساران در وضع زرد کرونایی قرار دارند.

و  کهگیلویه  در  گذشته  هفته  یک  طی  اینکه  بیان  با  وی 
افزود:  است،  نشده  گزارش  کرونا  از  ناشی  فوتی  بویراحمد 
شمار قربانیان کرونا در این استان یک هزار و ۱۲۵ تن است.

 سرپرست دانشگاه علوم پزشکی یاسوج بیان کرد:هم اکنون 
بویراحمد  بیمارستان های کرونایی کهگیلویه و  بیمار در   ۵۰
بستری هستند که از این تعداد هفت بیمار به دلیل وخامت 
شرایط جسمی، در بخش  مراقبت های ویژه خدمات درمانی 

دریافت می کنند.
دکتر غالم نژاد عنوان کرد: از ابتدای شیوع ویروس کرونا تا 
کنون ۹۶ هزار و ۱۷۵  بیمار کرونایی با تالش کادر درمان در 

کهگیلویه و بویراحمد بهبود یافته اند.
وی ابراز داشت: یکی از مهمترین عوامل کاهش مرگ و میر 
ناشی از کرونا در کهگیلویه و بویراحمد در هفته های اخیر 
استقبال مردم از تزریق واکسن بوده است. سرپرست دانشگاه 
علوم پزشکی یاسوج ادامه داد: از ابتدای شیوع واکسیناسیون 
کرونا تا کنون ۸۵ درصد مردم کهگیلویه و بویراحمد ُدز اول 
۸۳ درصد ُدز دوم و بیش از ۳۵ درصد جمعیت  این استان 
ُدز سوم واکسن کرونا را تزریق کرده اند. وی گفت:: استفاده 
در  فیزیکی  فاصله  حفظ  دست،  بهداشت  رعایت  ماسک،  از 
مکان های عمومی، تهویه مناسب و حضور نیافتن در تجمعات 

برای پیشگیری از شیوع کرونا را ضروری  است.

5میلیارد تومان تسهیالت بانکی به 
متقاضیان وام در استان پرداخت می شود

گفت:  بویراحمد  و  کهگیلویه  امید  کارآفرینی  صندوق  مدیر 
پنج میلیارد تومان تسهیالت بانکی کم بهره برای پرداخت به 
درخواست کنندگان وام در سفر پارسال رییس جمهور به این 

استان اختصاص یافته است.
برای  تسهیالت  میزان  این  داشت:  اظهار  پور  حاجی  کاظم 
۲۰۰ نفر از درخواست کنندگان تسهیالت بانکی در نامه به 
اختصاص  بویراحمد  و  کهگیلویه  به  سفر  در  جمهور  رییس 

یافته است.
وی تاکید کرد:پیش از این نیز در مرحله نخست پنج میلیارد 
تومان تسهیالت بانکی برای درخواست کنندگان وام در نامه 

به رییس جمهور برای متقاضیان استان پرداخت شده بود.
و  اشتغال  های  وام  قالب  در  تسهیالت  این  کرد:  بیان  وی 

ضروری به متقاضیان در استان پرداخت شده است.
تاکید  بویراحمد  و  کهگیلویه  امید  کارآفرینی  صندوق  مدیر 
میلیون   ۱۰۰ تا   ۵۰ مذکور  اشتغال  تسهیالت  فقره  کرد:هر 
تومان  میلیون   ۱۰ نیز  ضروری  های  وام  فقره  هر  و  تومان 

بوده است.
و  نامه   ۸۱4 و  هزار  بویراحمدی۸۹  و  کهگیلویه  شهروندان 
درخواست در سفر رئیس جمهور داشتند که این درخواست 
ساخت  استخدام،  و  اشتغال  مالی،  کمک  های  زمینه  در  ها 
تامین  درمان،  هزینه  الحسنه،  قرض  و  ضروری  وام  مسکن، 

جهیزیه، تامین اقالم ضروری بوده است.
مدیر صندوق کارآفرینی امید کهگیلویه و بویراحمد گفت: این 
صندوق سال ۱4۰۰ یکهزار و 4۷۰ فقره تسهیالت به مبلغ 

۵۳۰ میلیارد ریال پرداخت کرده است.
حاجی پور اظهار داشت: تسهیالت اشتغال صندوق کارآفرینی 
دستی،  صنایع  های   بخش  در  بویراحمد  و  کهگیلویه  امید 

گردشگری، کشاورزی و خدمات پرداخت شده است.

کهگیلویه و بویراحمد معروف به سرزمین 
با  رودخانه های خروشان  و  سارها  چشمه 
میانگین  برابر   ۲ بارندگی  میزان  وجود 
با  آن  مختلف  شهرهای  مردم  کشوری 
کم آبی و بی آبی دست و پنجه نرم می 
کنند و با گرم شدن هوا و فرارسیدن فصل 

تابستان آالم آن ها بیشتر خواهد شد.
بارشی  با  بویراحمد  و  کهگیلویه  استان 
نیم  و   ۸ و  مکعب  میلیارد   ۱۱ معادل 
میلیارد مکعب رواناب در رتبه سوم کشور 

قرار دارد.
متوسط بارندگی از مهر ماه ۱4۰۰ تاکنون 
حدود ۵4۸ میلی متر بوده که نسبت به 

سال قبل ۵ میلی متر بیشتر است. 
بیشترین بارش استان در ایستگاه سپیدار 
۹۵۰ میلی متر و کم ترین به میزان ۲۷۷ 
میلی متر در ایستگاه بی بی حکیمه ثبت 

شده است.
آن  بر  را  خشکسالی  که  سالی  همین  در 
اطالق می کنیم میزان بارندگی استان ۲ 

برابر متوسط کشور بوده است.
تابستانی  گویای  باید  بارندگی  میزان  این 
ها  بویراحمدی  و  کهگیلویه  برای  پرآب 
و  نیست  چنین  این  که  حالی  در  باشد 
آبی  تنش  با  دیار  این  مردمان  همچنان 

مواجه هستند.
کشاورزی  جهاد  مسووالن  که  طور  آن 
 ۷۰ گویند  می  بویراحمد  و  کهگیلویه 
مناطق  گندم  دیمزارهای  از  درصد 
خشکسالی  دلیل  به  استان  گرمسیری 

خسارت دیده اند.
بیشترین خسارت خشکسالی های امسال 
در  حکیمه  بی  بی  و  باباکالن  مناطق  در 
۹۰درصد  میزان  به  گچساران  شهرستان 

برآورد شده است.
کمی عجیب به نظر می رسد که استانی 
آب های  درصد   ۱۰ از  بیش  بودن  دارا  با 
سطحی کشور هم اینک با تنش و چالش 

آبی مواجه است.
اکبر  علی  اظهارات  به  بنا  دیگر  سوی  از 
درصد   ۶۰ از  بیش  نیرو،  وزیر  محرابیان 
آب آشامیدنی در شهرستان بویراحمد به 
و  آب  توزیع  شبکه های  فرسودگی  دلیل 

انشعابات غیرمجاز هدر می رود.
این مهم نیز بر تنش آبی موجود در یاسوج 
و  گذاشته  نامطلوبی  تاثیر  استان  مرکز 
مردم شهر تنها چند ساعت از روز به آب 

آشامیدنی دسترسی دارند. 

بیداد تنش آبی 
در شهرهای مختلف استان

هر ساله خشکسالی گریبان گیر بسیاری 
از شهرها و روستاهای استان می شود.

هم اینک نیز در شهر ها و روستاهای این 
آبی  کم  مادوان  یاسوج،  جمله  از  استان 
شرایط  و  شود  می  احساس  آبی  تنش  و 
حاکی از آن است که روزهای سختی در 

پیش روی استان است.
روستا   ۱۲۵ و  شهر  پنج  گذشته  سال 
درگیر تنش شدید آبی در استان بودند و 

آبرسانی با ۲۵ تانکر در مناطق روستایی و 
عشایری صورت گرفت.

شهرهای  در  آب  پر  محصوالت  کشت 
برنج منع  از جمله  یاسوج  ویژه  به  استان 

شده است.
بر اساس گفته های شهرام مهدوی مطلق 
فرماندار بویراحمد مهم ترین بحران پیش 
رو در این شهرستان تنش آبی در ماه های 

آینده است.
مدیرعامل شرکت آب منطقه ای کهگیلویه 
و بویراحمد می گوید: در ایستگاه سپیدار 
اروپا  برابر  نیم  و  یک  از  بیش  بویراحمد 

بارندگی داشته است.
آرش مصلح افزود: در ایستگاه های لنده، 
هایی  بارش  غیره  و  لوداب  دنا،  طسوج، 
اندازه  به  خشکسالی  سال  همین  در  که 
با تنش  استان  اغلب مناطق  اما  اروپاست 

آبی مواجه اند.
از  بسیاری  نمونه  برای  داد:  ادامه  وی 
لوله  آب  باشت  شهرستان  در  روستاها 

کشی شان قطع است.
مصلح ابراز داشت: جالب این است که در 
متر  میلی  باشت ۶۵۰  تل چگاه  روستای 
روبروی  هم  هنوز  و  شده  ثبت  بارندگی 
روستا برف رو روی قله های اطراف روستا 

قابل مشاهده است.
مدیرعامل شرکت آب منطقه ای کهگیلویه 
این  اما متاسفانه  بویراحمد عنوان کرد:  و 

روستا دچار تنش آبی شده است.
چرا در استانی که در سال های خشکسالی 
دارد  بارندگی  کشور  میانگین  برابر   ۲

خشکسالی هست؟
وی ادامه داد: تمام این بارش ها در 4 ماه 
چهار  در  دقیقا  و  افتد  می  اتفاق  سال  از 
ماهی که استان هیچ نیاز آبی ندارد و یا 

کم تر نیاز آبی دارد.
مصلح عنوان کرد: در آن هشت ماهی که 
استان مصارف شرب، کشاورزی و صنعت 

را دارد هیچ بارشی وجود ندارد.

تمام نسخه استان در یک جمله است
مدیرعامل شرکت آب منطقه ای کهگیلویه 
و بویراحمد عنوان کرد: برای نجات و عبور 
از این مخمصه به یک نسخه درمانگر نیاز 
است که باید تمام بارشی که در چهار ماه 
هشت  برای  شود  ذخیره  افتد  می  اتفاق 

ماهی که بارندگی وجود ندارد.
شکوهمند  پیروزی  از  پس  افزود:  وی 
طراحی  نسخه  این  برای  اسالمی  انقالب 

و اجرا صورت گرفته که ما حاصل آن دو 
سد کوثر و شاه قاسم بوده است.

سری  یک  همچنین  کرد:  تاکید  مصلح 
طرح و پروژه در حال انجام است که مبلغ 
این طرح ها بالغ بر ۳ هزار میلیارد تومان 

است.

وی بیان کرد: این نشان می دهد که نظام 
فکر  به  ایران  اسالمی  جمهوری  مقدس 

استان بوده و برنامه تدوین کرده است.

ای  منطقه  آب  شرکت  مدیرعامل 
برای  داشت:  ابراز  بویراحمد  و  کهگیلویه 
اجرا و تکمیل این برنامه ها به اعتبارات و 

تالش های بیشتر مورد نیاز است.

رفع  برای  استان  در  مهمی  اقداماتی  چه 
تنش آبی صورت می گیرد؟

و  کهگیلویه  استاندار  عمرانی  معاون 
و  کهگیلویه  استان  گفت:  بویراحمد 
بویراحمد به علت نداشتن منبع آب پایدار 
و خشکسالی خسارت زیادی سال گذشته 
به  به همین دلیل  امسال متحمل شد،  و 
فکر احداث منابع آب پایدار شدیم و برای 
نیم اخیر حرکت  بار  در یکسال و  اولین 
درون  در  سدسازی  بحث  در  جدیدی 

استان آغاز شده است.
طرح  هیچ  افزود:  زاده  حاجی  کیامرث 
عمرانی در استان حوزه راه و آب تعطیل 
انجام  دست  در  خوبی  کارهای  و  نیست 

است.
تنگ سرخ  کرد:  سد  عنوان  زاده  حاجی 
علت  به  اما  شد  کلنگ زنی   ۹۰ سال  در 
همچنین  و  مردمی  دولتی،  معارضات 
راکد  سال ها  داشت  که  اعتباری  مشکل 
با  اخیر  نیم  و  یکسال  در  اینکه  تا  ماند 
طبق  و  فعال  استان  مسئوالن  رایزنی 
مجری  عنوان  به  خاتم  قرارگاه  گزارش 
پیشرفت  درصد   4۲ بر  بالغ  پروژه  طرح 
دارد که پیشرفت خوبی است اما به دلیل 
که  است  نیاز  پی  در  پی  خشکسالی های 

سدها سریعتر احداث شود.
و  کهگیلویه  استاندار  عمرانی  معاون 
بویراحمد با اشاره به اینکه در صورتی که 
مجددا در این پروژه معارضات دولتی دیده 
شود، رفع خواهیم کرد گفت:  بعد از سفر 
رییس جمهور و پیگیری استاندار، وزارت 
نیرو قول داد که این پروژه جزو پروژه های 

اولویت دار وزارتخانه دیده شود.

۲۱ پروژه برق رسانی
 در شهرستان بویراحمد
 افتتاح  و کلنگ زنی شد

مدیرعامل شرکت توزیع نیروی برق استان 
کلنگ  و  افتتاح  از  بویراحمد  و  کهگیلویه 
در شهرستان  رسانی  برق  پروژه   ۲۱ زنی 
بویراحمد خبرداد. جمال معتمدی زاده روز 
جمعه در حاشیه برگزاری این آیین که با 
حضور معاون عمرانی استاندار کهگیلویه و 
بویراحمد  بویراحمد و فرماندار شهرستان 
هزینه شده  اعتبار  برگزار شد،  یاسوج  در 
کلنگ  و  افتتاح  برای  شده  بینی  پیش  و 
تومان  میلیارد   ۷۲ را  ها  پروژه  این  زنی 
عنوان و اظهارداشت؛ از این تعداد پروژه، 
کلنگ  پروژه  هفت  و  افتتاحی  پروژه   ۱4
های  پروژه  عناوین  وی،  است.  شده  زنی 
افتتاحی و کلنگ زنی شهرستان بویراحمد 
را برق رسانی روستایی و شهری، احداث، 
کاهش   ، توسعه   ، سازی  بهینه  اصالح، 
و  ذکر  معابر  روشنایی  و  انرژی  تلفات 
نیروگاه   ۲۲۰ از  بیش  کرد:  خاطرنشان 
خورشیدی نیز در یکساله اخیر به عشایر 
است.  شده  واگذار  بویراحمد  شهرستان 
معتمدی زاده در بخشی از سخنان خود از 
مشترکین برق خواست نسبت به مدیریت 
بیشتری  های  همکاری  برق،  مصرف 
باشند.  داشته  داده  گذشته  به  نسبت 
برق  نیروی  توزیع  شرکت  مدیرعامل 
به  اشاره  با  بویراحمد  و  کهگیلویه  استان 

برخی از آمارهای مصرف برق در فروردین 
مصرف  میزان  کرد:  تصریح  امسال،  ماه 
بمدت  نسبت  درصد   ۲۰ استان  در  برق 
است.  داشته  افزایش  قبل  سال  مشابه 
وی افزود: شرایط تامین برق در تابستان 
امسال سخت خواهد بود و مشترکین برق 
اکنون  هم  از  مصرف  مدیریت  به  نسبت 
با  را  الزم  های  همکاری  است  شایسته 
باشند.  داشته  برق  نیروی  توزیع  شرکت 
این  در  هم  بویراحمد  فرماندار شهرستان 
برق  نیروی  توزیع  کارکنان شرکت  آئین، 
استان کهگیلویه و بویراحمد را ایثارگران 
گمنامی خواند که رشادت ها و تالش های 
شان در گمنامی و بصورت پنهانی بخوبی 
مطلق”  مهدوی  “شهرام  شود.  می  انجام 
گفت: در بسیاری از ساعات شبانه روز که 
شرایط جوی مناسب نیست این کارکنان 
شرکت برق هستند که برق خانه های ما 
دوچندان  ما  برای  را  امنیت  و  تامین  را 
خدمات  از  تقدیر  با  وی  کنند.  می  تر 
برق  نیروی  توزیع  شرکت  گرفته  صورت 
یکساله  در  بویراحمد  و  کهگیلویه  استان 
برق  مشترکین  از  کرد:  خاطرنشان  اخیر، 
می  بویراحمد  شهرستان  بویژه  استان  در 
مدیریت  خود،  برق  مصرف  در  خواهیم 
مطلق  مهدوی  کنند.  اعمال  را  بیشتری 
مصرانه  دولتی  ادارات  مدیران  از  افزود: 
نهایت  رو  پیش  تابستان  در  خواهیم  می 
با  ارتباط  در  شرکت  این  با  را  همکاری 
مدیریت مصرف از خود نشان داده و نباید 

در مصرف برق اسراف کنند.

امام جمعه دهدشت:

ورودی های دهدشت
 قتلگاه جوانان بی گناه

امام جمعه دهدشت با بیان اینکه هفته ای 
شهر  این  ورودی های  در  جوان  یک 
خواستار  میدهد،  دست  از  را  خود  جان 
تخصیص بخشی از اعتبارات سفر ریاست 
از  دهدشت  ورودی های  برای  جمهوری 

استاندار کهگیلویه و بویراحمد شد.
آیین  در  وحدانی فر  علی  حجت االسالم 
اردیبهشت  دوم  جمعه  سیاسی  عبادی 
۱4۰۱ ضمن توصیه نمازگزاران به رعایت 
آرزوهای  عمل،  و  اخالص  از  الهی،  تقوی 
به  فرصت ها  شمردن  غنیمت  و  کوتاه، 
عنوان سه خصلت آدمهای با تقوا نام برد 
اهل  کنیم  باید تالش  کرد: همه  اظهار  و 

تقوا باشیم.
دوم  به  توجه  با  وحدانی فر  حجت االسالم 
اردیبهشت سالروز تاسیس سپاه پاسداران، 
نظام  از  برآمده  و  مردمی  نهاد  این  گفت: 
اقتدار  نماد  عنوان  به  اسالمی،  جمهوری 
در تمامی برهه ها کنار ملت بوده و افتخار 
عرصه های  در  بی شماری  آفرینی های 

مختلف بوجود آورده است.
وی افزایش قیمت ها و علل و عوامل آن را 
یادآور شد و با توجه به تحلیل های بی در 
و پیکر فضای مجازی و برخی نسبت های 
از  دور  گفت:  مسئوالن  برخی  به  ناروا 
اقتصادی  چالش های  همه  است  انصاف 
را به گردن دولت سیزدهم انداخت، نباید 

انتظار داشت مشکالت هشت سال گذشته 
ظرف شش ماه برطرف شود.

نگاه  با  مدیران  برخی  نفوذ  وحدانی فر 
را  دولت  بدنه  در  صفت  زالو  لیبرال گرای 
باعث افزایش این گرانی ها خواند و تصریح 
کرد: نبود نظارت و بررسی و عدم برخورد 
با رانت خواران از دیگر علل افزایش گرانی 

است.
نامناسب  وضعیت  دهدشت  جمعه  امام 
باعث  را  دهدشت  شهر  ورودی های 
برخی  چرا  اینکه  بیان  با  خواند  تاسف 
گذشته  سال های  طی  ورودی ها  این  از 
گفت:  نگذاشتند  آنها  برای  بودجه  ردیف 
این ورودی ها باید جان چند نفر دیگر را 
بگیرند تا مشکالت حل شود، هفته ای یک 
جوان در این قتل گاه ها از بین می رود، از 
عنوان  به  میخواهم  شهرستان  دادستان 
مردم  این  حق  و  کند  ورود  مدعی العموم 

را ادا کنند.
پیمانکاران  ید  خلع  خواستار  وحدانی فر، 
کار  پیمانکار  کرد:  بیان  و  زالو صفت شد 
را تحویل میگیرد و بعد از یک مدت رها 
این  در  پیمانکاری  کار  فلسفه  میکند، 
با سایر شهرستان ها متفاوت است  استان 
و می گویند باید اول اعتبار دهید بعد کار 
چنین  باید  و  است  غلط  این  که  کنیم 

پیمانکارانی خلع ید شوند.
 وی خواستار تخصیص بخشی از اعتبارات 
استاندار  از  جمهوری  ریاست  سفر 
برای ورودی های  بویراحمد،  کهگیلویه و 

شهرستان کهگیلویه شد.

در کهگیلویه و بویراحمد: 

بیداد تنش آبی در شهرها و روستاها 

بخش  مسئوالن  گفت:  یاسوج  بازرگانی  اتاق  رئیس 
قرار  خود  اصلی  یار  بلکه  ذخیره  یار  نه  را  خصوصی 

دهید.
جبار کیانی پور در نشست استاندار با فعاالن اقتصادی 
استان با اشاره به رابطه خوب میان بخش خصوصی 
مدیریت  مجموعه  افزود:  کنونی  دوره  در  دولت  و 
و  اجتماعی  تامین  و  کار  حوزه  مجموعه  اقتصادی، 
تعاون و سایر مجموعه ها در این دولت ارتباط بسیار 
خوبی با بخش خصوصی دارند. نگاه و رفتار مدیریت 

اقتصادی استان نباید دستوری باشد.

تاکنون سه دولت و مدیریت هشت  اظهار کرد:  وی 
برای  دوره  بهترین  که  ام  کرده  تجربه  را  استاندار 
همکاری میان بخش دولتی و خصوصی تاکنون این 
دوره بوده است چرا که مدیران به دنبال روش های 

نوین و نوآورانه جهت توسعه هستند.
کرد:  خاطرنشان  یاسوج  بازرگانی  اتاق  رئیس 
برنامه  شورای  رویکرد  اینکه  و  داریم  پیشنهاداتی 
ریزی استان باید تغییر پیدا کند و باید بودجه محور 
دولت  طرف  از  توان  نمی  را  نیازها  همه  زیرا  نباشد 

تامین کنیم.
کیانی پور تصریح کرد: شورای اشتغال از آمار دادن 
صرف بیرون بیاید و باید سازو کارهایی را پیدا کنیم 
سرمایه  برای  مردم  جیب  درون  تومان   ۵۰ از  که 
گذاری استفاده کنیم، باید برای استان یب و کارهای 
کوچک و خرد و مگاپروژه ها را تعریف کنیم باید از 
ببریم  را  استفاده  نهایت  بودجه  قانون  های  ظرفیت 

و  کرده  ایجاد  شغل  و ۲۵۰   هزار   ۱۳ باید  که  چرا 
تومان بودجه جذب کنیم  یک هزار و ۸۵۰ میلیارد 
بنابراین باید مدیران تمامی ظرفیت های قانون بودجه 
و   ۱۸ تبصره  اعتبارات  از  چراکه  کنند  مطالعه  را 

همچنین تهاتر نوع اول و دوم کم استفاده کرده ایم.
سراسر  در  چگونه  منابع  ببینیم  باید  داد:  ادامه  وی 
استان توزیع می شود برای اشتغال باید مناطقی مثل 
نظر  مد  بیشتر  دیشموک  و  چاروسا  لنده،  و  زیالیی 
قرار گیرند زیرا ظرفیت های خیلی بزرگی دارند برای 
این امر باید تعداد کارگروه ها را کمتر و کوچکتر کرده 
و منابع را به خوبی توزیع کنیم و بروکراسی را کمتر و 

توزیع عادالنه منابع را داشته باشیم.
رئیس اتاق بازرگانی یاسوج با بیان اینکه ظرفیت های 
استفاده  بدون  تبدیلی  صنایع  حوزه  در  کشاورزی 
در  زیادی  بسیار  کرد: ظرفیت های  عنوان  اند،  مانده 
کشاورزی داریم و متاسفانه به دلیل استفاده نکردن 

بیکار  و  بدهکار  کشاورزان  اکنون  ها  ظرفیت  این  از 
ظرفیت های  روستایی  و  عشایری  توریسم  داریم، 
بسیار مهمی برای استان کهگیلویه و بویراحمد است 
زیادی گذاشته  آنها همایش های  برای  که هر چند 
ایم و حرف زدیم اما کمتر عمل کردیم اما اکنون هم 

قسم شده ایم تا کاری متفاوت انجام دهیم.
بخش  در  کرد:  تاکید  استاندار  به  پور خطاب  کیانی 
یار  را  ما  باشیم  ذخیره  یار  خواهیم  نمی  خصوصی 
و  خزانه  اسناد  میلیارد   ۶4۰ دهید  قرار  خود  اصلی 
دوره  هیچ  در  داریم  نقد  پول  تومان  میلیارد   ۱۰۰۰
همه  باید  بنابراین  است  نبوده  چنین  وضعیت  ای 
بخش  مطالبات  به  اشاره  با  وی  باشیم.  هم  کنار  در 
خصوصی از دولت تصریح کرد: آن گونه که مدیرکل 
امور اقتصادی و دارایی گفته بخش خصوصی استان 
کهگیلویه و بویراحمد یک هزار میلیارد تومان طلب از 
دولت دارد که باید برای آن راهکاری اندیشیده شود.

مسئوالن بخش خصوصی 
را یار اصلی خود 

قرار دهند
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متولد فروردین : در محل کار فشار زیادی بر روی شما است، برای 
آنکه به غیر از مسئولیتهای کاری، تعهدات شخصی نیز دارید که باید 
منظم  اگر شما  برسید. حتی  کافی  رضایت  به  تا  داده  انجام  را  آنها 
ناراحت  برایتان گذاشته شده  که  مرزهایی  از  باشید،  دارای روش  و 

هستید، و این می تواند پیشرفت کاری شما را به خطر بیندازد
تازه  که  کارهایی  خاطر  به  شما  دوستان   : اردیبهشت  متولد 
انجام داده اید خیلی عصبانی به نظر می رسند، اما نباید تنها بر پایه 
هرکسی  که  است  این  مشکل  کنید.  تصمیم گیری  آنها  قضاوتهای 
دیدگاه های احساسی و معنوی خاص خودش را دارد و آنها هر کدام 
شما  که  بیشماری  کمکهای  می کنند.  نگاه  خود  دید  به  را  جهان 
تازگیها دریافت کرده اید شاید باعث شوند خیلی از مسائل در ابهام و 

ناگفته باقی بمانند.
متولد خرداد : هنگامی که شما برای کمک کردن به فردی پیش 
قدم می شوید مهارتهای سازمان یافته شما می تواند آن فرد را نجات 
دهد. شما اصاًل دوست ندارید که در جلوی جمع به دیگران کمک 

کنید؛ و واقعاً دوست ندارید که شناخته بشوید. 
متولد تیر : 

هم اکنون زمان کار کردن و سر و سامان گرفتن از نظر کاری است، 
اما زمانی را هم باید به تفریح کردن اختصاص بدهید. سیاره بهرام در 
پنجمین خانه نشانه شما که خانه تفریح و بازی است قرار دارد. اگرچه 
شما باید با احتیاط کامل برنامه های خود را سازماندهی کنید، ولی 
این نوع مدیریت برنامه فقط زمانی حاصل می شود که شما به تفریح 

و بازی نیز پرداخته باشید. 
متولد مرداد : 

شما آخر هفته را با آرامش سپری کرده اید. با وجود اینکه بعداً در 
طول روز کمی دچار تضاد خواهید شد، ولی قادر خواهید بود بین 
چیزهایی که دارید و چیزهایی که می خواهید داشته باشید تعادل 
ایجاد کنید. حتی اگر شما از چیزهایی که دارید راضی هستید، االن 

نباید از کار کردن بیشتر هراس داشته باشید. 
متولد شهریور : 

اکنون کار کردن بر اساس آنچه که قباًل انجام داده اید ساده تر است، 
اما پیدا کردن جایگاه جدیدی برای به ثمر نشاندن تالشهایتان کار 
سختی است. شما امروز، فقط به خطر اینکه به سرعت خود بیفزایید، 
ابتدا مثل حرکت سریع یک خرگوش با سرعت به جلو حرکت کرده 
و بعد مثل یک الک پشت حرکت خود را آرام می کنید. اگرچه ریتم 
اما  کند،  را عصبانی  است همکارانتان  ممکن  کاری شما  ناهماهنگ 
روش  بهترین  توانایی هایتان  سطح  رساندن  حداکثر  به  برای  اکنون 

است. 
متولد مهر : 

با وجود اینکه بعد از کامل شدن ماه کشش و بحران شروع به کاهش 
یافتن کرده است، شما هنوز نمی توانید برای مشکل غیر قابل حل بر 
سر دو راهی قرار گرفتن راه حلی سریع پیدا کنید. مسئولتهای شما 
در خانه و خانواده تان تکمیل کردن کارهایتان در محل کار را برایتان 

مشکل کرده است.
متولد آبان : 

برنامه های شما مثل فکرتان پرمشغله هستند، اما خصوصیات شما به 
گونه ای است که از مدیریت زمانی نادرست بیشتر از کنسل شدن قرار 
مالقاتها ناراحت می شوید. شما اکنون فراموشکار شده اید؛ البته فقط 
دست و بالتان تنگ تر شده است. اگرچه شما می توانید پتانسیل های 
بهره  آنها  از  نمی توانید  اما  ببینید،  را  است  اطرافتان  در  که  فراوانی 

بگیرید.
متولد آذر : 

شما می توانید تحت تسلط یک افسون جادویی زندگی کنید که باعث 
می شود شما فکر کنید همه چیز در خانه عالی است، در زمانی که 
به  با دیدی خوش بینانه  امروز  بهتر است که  نیست.  این گونه  اصاًل 
طور  به  شما  ایده های  نبودن  روشن  اینکه  خاطر  به  بنگرید،  جهان 
طیبعی می تواند بر قضاوت درست افرادی مثل شما سایه افکنی کند. 

متولد دی : 
اینکه شما تشخیص داده اید رویاهای شما می توانند مهم تر از حقایق 
سرد و بی روح باشند، کمی تکان دهنده است. حتی اگر شما کارهای 
را که می توانستید  اطالعاتی  تمام  و  انجام داده اید  را  مقدماتی خود 
با  را  آنها  و  کرده  جدا  را  داده ها  است.  کم  چیزی  هنوز  گرفته اید، 
احساسات شخصی خودتان مطابقت بدهید. درک مستقیم خود شما 

از داده های دیگران معتبرتر است.
متولد بهمن : 

شما هنگامی که در رأس هرکاری قرار داشته اید خوب درخشیده اید، 
اما امروز امور فرعی کاماًل برای شما در اولویت قرار دارند. شما امروز 
به جای اینکه وارد جهان بیرون بشوید، بیشتر مجذوب در خانه ماندن 
و سیر و سفر کردن با رویاهایتان شده اید. پس خالقیت داشته باشید، 
کار  متافیزیک  یاری  با  دیگر  مکان  به  مکان  یک  از  کردن  حرکت 
راحت تری است، به عالوه شما را فقط محدود به یک گزینه نخواهد 

کرد.
متولد اسفند :

 احتماالً امروز از دنده چپ بلند شده اید، اما گذشته را فراموش کنید 
و به حال فکر کنید.دوستان و همکارانتان می خواهند شما را بی گناه 
بدانند اما شما باید با آنها بسازید. می دانید که زندگی کردن در زمان 
حال چقدر مهم است پس بدون اینکه خود را درگیر خاطرات شخصی 

بکنید با زمان و اتفاقاتی که در حال اتفاق می افتند پیش بروید.

3
فال روز 

یک عضو کمیسیون امور داخلی کشور و شوراها 
در مجلس شورای اسالمی تاکید کرد: متاسفانه 
شاهد هستیم بهانه هایی از سوی خودروسازان 
خودروها  پایین  ایمنی  و  کیفیت  توجیه  برای 
طرح می شود که مردم را بیشتر عصبانی می 

کند.
جالل رشیدی کوچی با اشاره به تصاویر منتشر 
 ۲۰۶ خودروی  ایربگ  نشدن  باز  از  اخیر  شده 

کرد:  بیان  تهران،  همت  اتوبان  در  تصادفی  در 
داخلی  خودروهای  کیفیت  نامطلوب  وضعیت 
اظهر من الشمس شده است. هرچه هم بیشتر 
درباره این موضوع صحبت کنیم به نظر می رسد 
اینکه  به جای  که آب در هاون کوبیدن است. 
افزایش  داخلی  خودروهای  کیفیت  روز  به  روز 
هستیم.  آن  کیفیت  کاهش  شاهد  کند،  پیدا 
رویه موجود در صنعت خودروسازی نشان می 
صنعت  این  مدیران  برای  مردم  جان  که  دهد 
اهمیتی نداشته و گویا فقط به فکر سود و منافع 

خود هستند
کیفیت  کاهش  کرد:  اظهار  ادامه  در  وی 
افزایش  و  توزیع  نحوه  و  داخلی  خودروهای 
قیمت آن نیز حکایت افزایش قیمت تعرفه های 
ناراضی تر  را  روز مردم  به  روز  دارد.  را  اینترنت 

می کند. همان طوری که مقام معظم رهبری 
هم تاکید داشتند مردم از وضعیت خودروسازی 
ناراضی هستند و حق نیز با مردم است. سوال ما 
این است که با وجود کیفیت پایین خودروهای 
داخلی که در تصادفات متعدد  به دلیل ایمنی 
پایین منجر به مرگ مردم می شوند، چرا اقدامی 
صورت نمی گیرد؟ نماینده مردم مرودشت در 
مجلس شورای اسالمی تصریح کرد: بنده بارها 
کرده ام.  انتقاد  خودروسازی  صنعت  وضعیت  از 
وزیر  از  سوالی  مجددا  نیز  گذشته  روز  چند 
صمت طرح کردم. اما با این رویه ای که در این 
صنعت پیش گرفته شده است ما راه به جایی 
نمی بریم. ما از خودروهایی استفاده می کنیم 
که طراحی و تکنولوژی آن برای ۳۰ سال پیش 
است. ما نمی توانیم بگوییم این خودروها ایمنی 

کافی را دارند. وی در ادامه تاکید کرد: متاسفانه 
بهانه هایی از سوی خودروسازان طرح می شود 
اینکه   کند.  می  عصبانی  بیشتر  را  مردم  که 
مدیران صنعت خودروسازی در توجیه کیفیت 
در  ایربگ شان  بازنشدن  و  خودروها  نامطلوب 
زاویه  با  این خودروها  که  گویند  تصادفات می 
مناسب تصادف نکردند، نوعی طنز تلخ به شمار 
را  صنعت  این  مدیران  جسارت  این  رود.  می 
نشان می دهد و اینکه گویا جان مردم برای این 

افراد اهمیت چندانی ندارد.
با  صنعت  این  از  که  کسانی  تمام  افزود:  وی 
به  نامطلوبی حمایت می کنند،  چنین کیفیت 
نظر می رسد که فقط به فکر سود و منافع خود 
هستند. ما تالش می کنیم که این روند اصالح 

شود. بنده از رسانه ها نیز تشکر می کنم.
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جدول سودوکو
ارقام 1تا 9 را طوری قرار دهيد که 
در هر رديف، ستون و مربع های 
کوچک سه در سه فقط يک بار 
به کار روند.

جدول کلمات متقاطع

گفت وگو
گفت وگوي »جوان« با مادر شهيد ولي اهلل رسولي

 که پيكر فرزندش را عطر و گالب پاشيده بود

پسر شهيدم را داماد کردم

حاج خان�م کم�ي از خانواده ت�ان 
بگوييد. پس�رتان متولد چه سالي 

بود؟
م��ا اصالت��ا اه��ل قزوي��ن هس��تيم كه 
سال هاس��ت در تهران زندگي مي كنيم. 
من چهار پسر و يك دختر داشتم. ولي اهلل 
فرزند اولم ب��ود كه فروردين س��ال 44 
به دنيا آمد. با همس��رم عزت اهلل رسولي 
زندگي ساده اي داشتيم و سعي مي كرديم 
رزق حالل سرس��فره بچه ه��ا بگذاريم. 
ولي اهلل از هم��ان كودك��ي اش اهل نماز 
و روزه بود. اهل درس و مش��ق هم بود و 
داش��ت ديپلم الكترونيكش را مي گرفت 

كه به جبهه رفت. 
ش�هيد فعاليت ه�اي انقالبي هم 

داشت؟

زمان انقالب س��نش كم ب��ود، اما مرتب 
تظاه��رات و راهپيماي��ي مي رف��ت. من 
هم مخالفتي با فعاليت هايش نداش��تم. 
تش��ويقش هم مي كردم. خانوادگي اهل 

فعاليت و تظاهرات بوديم. 
چطور شد که مسير رزمندگي را 
انتخاب ک�رد، داوطلبانه به جبهه 

رفته بود؟
بله، كام��اًل داوطلبانه بود. عش��ق به امام 
و نظ��ام اس��المي در وجود ول��ي اهلل بود. 
مش��خص بود كه عاقبت به جبهه خواهد 
رفت. دفعه اولي كه مي خواس��ت برود از 
من اجازه نگرفت. مي ترسيد اجازه ندهم. 
رفته بود پيش پدرش و از او رخصت رفتن 
گرفته بود. پايش كه به جبهه رسيد پاگير 
آنجا شد. ديگر مرتب مي رفت و چند روزي 
به مرخصي مي آمد. هر بار هم زخم و زيلي 
بود. دو بار تركش خورد، يكي، دو بار ديگر 
هم گلوله خورد. يادم است لباس هايش را 
برده بودم اتوشويي، صاحب مغازه كه االن 
فوت ش��ده جاي تركش ها را روي لباس 
ولي اهلل ديده بود، به من مي گفت با چه دلي 
اجازه مي دهي پسرت به جبهه برود. خب 
اين راهي بود كه خودش انتخاب كرده بود 

و من هم نمي خواستم مانعش بشوم. 

از جبهه رفتن هايش خاطره خاصي 
داريد؟

يك روز از خانه بيرون آمدم تا بروم حنابندان 
يكي از آش��ناها، دي��دم جوان��ي ژوليده با 
لباس هاي خاكي كنار خانه مان اس��ت، فكر 
كردم كارتن خواب يا معتادي، چيزي است. 
خوب كه نگاه كردم دي��دم  اي واي ولي اهلل 
است كه مس��تقيم از جبهه آمده و به دليل 
مش��غله اي كه آنجا داش��ته، نرسيده حمام 
برود و اص��الح كند. به او گفت��م فكر كردم 
معتادي، خنديد و گفت دس��ت ش��ما درد 
نكند مادرجان، حاال ما را معتاد هم كردي. 
رفت و بعد از حمام و اصالح ديدم از اين رو به 
آن رو شده است. برايش اسپند دود كردم و 
گفتم ان شاءاهلل دامادت كنيم. خنديد و بعد 
گفت مي روم بيمارس��تان لقمان. نگو هنوز 

مجروحي��ت دارد. بعد گفت اگر برنگش��تم 
بدان كه از همانج��ا رفته ام جبهه! كمي بعد 

هم كه شهيد شد. 
پ�س عاقبت دام�ادي پس�رتان را 

نديديد؟
چرا ديدم! اس��فند س��ال 65 بود كه ولي اهلل 
شهيد شد. روزي كه خبرش را آوردند، مشغول 
خانه تكاني عيد بودم. پسر همسايه مان كه او 
هم به جبهه مي رفت، آمد جلوي در خانه مان. 
اول چيزي از ولي اهلل نگفت، اما از چشم هايش 
خواندم كه پسرم شهيد شده است. عيدمان 
عزا شد. پسرم در 21 سالگي به شهادت رسيد. 
من مي خواستم دامادش كنم و حاال پيكرش 
را براي��م آورده بودند. روي��ش عطر و گالب 
پاش��يدم و گلي را برگ برگ كردم و رويش 
پاشيدم. من پس��ر ش��هيدم را داماد كردم. 
ولي اهلل دوست داشت كنار دوستان شهيدش 
به خاك سپرده شود. او را در قطعه 53 و كنار 

دوستان شهيدش دفن كرديم. 
 فرازي از وصيتنامه شهيد 

اي عزيزانم، مادرم، پدرم، من به خاطر پست 
و مقام به جبهه نرفتم، من رفتم تا از دين و 
ايمانمان دفاع كنم. اگر شهادت نصيبم شد، 
پيكرم را پيش دوستان شهيدم دفن كنيد تا 

در كنار دوستانم به آرامش برسم. 

  فريده موسوي
مادر ش�هيد ولي اهلل رس�ولي مي گفت »يكبار کنار خانه م�ان جواني ژولي�ده را ديدم 
که لباس هاي خاکي به تن داش�ت، يک آن فكر کردم نكند کارتن خواب باش�د. خوب 
که ن�گاه کردم، ديدم پس�ر خودم اس�ت ک�ه از منطقه جنگي برگش�ته اس�ت.« اين 
تصوير ذهني از ش�هيد رس�ولي، آدم را ياد عكسي از ش�هيد مهدي باکري مي اندازد 
که از فرط خس�تگي حضور در مناط�ق جنگي، چندين س�ال پيرتر از س�نش به نظر 
مي رس�يد. ش�هيد ولي اهلل رس�ولي از جوان هاي غيرتمند جنوب ش�هري بود که همه 
هستي ش�ان را در دفاع از ايران اس�المي گذاش�ته بودن�د. اينها با کمتري�ن امكانات 
و داش�ته ها به مصاف دش�مني مي رفتند که از س�وي ش�رق و غرب مس�لح مي شد. 
حاال که س�ال ها از ش�هادت ولي اهلل مي گ�ذرد، گفت وگويي با قدس�ي ن�وروزي مادر 
72ساله اش داشتيم تا يكي ديگر از رزمندگان جبهه اس�تضعاف را بيشتر بشناسيم. 

همراهي و همسري شما با شهيد عطري 
از کجا رقم خورد؟

م��ن در جامعه الزهراي ق��م درس مي خواندم. 
محمد حس��ين با همس��ر يكي از دوس��تان و 
همكالسي هاي حوزوي من دوست و همكار بود. 
ايشان به دوستش گفته بود تمايل دارم با يك 
طلبه ازدواج كنم كه از لحاظ اخالقي صبور باشد 
تا در نبودن هاي من بتواند در تربيت فرزندانم 
به نحو احس��ن  عمل كند. دوستم هم من را به 
ايش��ان معرفي كرد. من متولد 1356هستم و 
محمد حسين متولد 8 مرداد 1355. ايشان قبل 
از آمدن به جلسه خواستگاري به مزار شهداي 
محل ما كه زادگاه آيت اهلل امينيان بود، رفته و 
دو ركعت نماز خوانده و از شهدا كمك خواسته 
بود. در واقع شهدا واسطه ازدواج من و حسين 
شدند. بعدها متوجه ش��دم كه نذري هم بر سر 
مزار مرحوم نخودكي اصفهاني كرده بود كه بعد 
از ازدواج با هم به آنجا رفتيم. در اولين جلس��ه 
خواستگاري من و محمدحس��ين نيم ساعت 
بيش��تر با هم صحبت نكرديم، اذان مغرب شد 
و ايشان به مسجد محلمان رفت و نماز خواند. 
زمان آشنايي مان ايشان دانشجوي دانشگاه امام 
حسين)ع( سپاه بود و بعد از اتمام تحصيالت در 
سپاه مشغول خدمت شد. من و محمدحسين 
در 19 بهمن 1380مصادف با روز دحواالرض 
عقد و در آذر ماه س��ال 1381 زندگي س��اده و 
بي آاليش مان را آغازكرديم. محمدحسين و من، 
اعتقادي به تجمل و خريدهاي آنچناني نداشتيم. 
هميشه دغدغه اين را داشتيم طوري رفتار كنيم 

كه خدا و امام زمان)عج (  راضي باشند. 
شروط ايشان يا ش�ما براي ازدواج چه 

بود؟
 همان ابتدا محمدحس��ين از س��ختي زندگي 
با يك فرد نظامي و مأموريت ه��ا و اتفاقاتي كه 
ممكن اس��ت رخ بدهد، از جانبازي، اسارت يا 
ش��هادتي كه امكان دارد برايش در اين مسير 
اتفاق بيفتد صحب��ت كرد و گف��ت اگر حاضر 
هس��تي با اين ش��رايط زندگي كني، بسم اهلل. 
خانواده ما خانواده اي پرجمعيت بود. من با خودم 
فكر كردم كه من طلبه هستم، چيزهايي را ياد 
گرفتم كه امروز باي��د به آن عمل كنم. فقط كه 
نبايد حرف بزنيم. بايد روزي در ميدان امتحان  
به تكليف عمل كنيم. من خيلي عاطفي بودم و 
فرزند آخر خانواده، دوري اطرافيانم برايم سخت 
بود و مي دانستم با ازدواج از خانواده جدا مي شوم 
و به شهري ديگر مي روم، از طرفي وابستگي به 
همسر و مأموريت ها و نبودن هايش من را اذيت 
خواهد كرد. براي زندگي به تنهايي و مأموريت 
همس��ر آماده نبودم، اما خودم را متقاعد كردم 
اين راهي اس��ت كه بايد بروم و باي��د از بزرگان 
دين حض��رت زينب و حضرت زهرا س��الم اهلل 
عليهما الگو بگيرم. براي همين تصميم خودم را 
گرفتم و همراهي اش كردم. وقتي شمال زندگي 
مي كردم در حوزه علميه فاطميه رودس��ر كه 

حاج آقا جنيدي پدر چهار شهيد تأسيس كرده 
بود، تحصيل مي كردم. از پدر و مادر ش��هيدان 
جنيدي درس هاي زيادي آموختم؛ درس هايي 

كه بعدها در زندگي خيلي به كارم آمد. 
بعد از ازدواجتان به دليل شرايط شغل 
نظامي شان مجبور بوديد به شهرهاي 

مختلف برويد؟ 
بله، ابتدا به قم رفتيم و بعد از يكس��ال همسرم 
براي ادامه خدمتش به زيبا كنار منتقل شد. براي 
همين منزلي در رشت، كنار خانه مادر شان اجاره 
كرديم. كمي بعد محمدحسين به جنوب منتقل 
شد و من در كنار مادر ايش��ان ماندم. همسرم 
ماهي يكبار به شمال مي آمد. مدتي بعد ايشان 
مجدداً به مريوان منتقل شدند و هر 20 روز يك 
بار به مرخصي مي آمد. اما كمي بعد از رشت به 
تهران مهاجرت كرديم و محمدحسين هر روز به 
منزل مي آمد. سه، چهار سالي در تهران بوديم 
اما ايش��ان از محيط ته��ران و وضعيت حجاب 
بسيار ناراحت بود. توجه و تأكيد زيادي روي امر 
به معروف و نهي از منكر داشت و نگران وضعيت 
بد حجاب بود. با اينكه شرايط كاري ايشان در 
تهران بهتر بود اما از من خواست كه به قم برويم. 
ايشان مى گفت قم شهر مذهبى است كنار بارگاه 
ملكوتى حضرت معصومه سالم اهلل عليها باشيم 
و كسب فيض كنيم. همسرم من را هم به ادامه 
تحصيل در جامعه الزهرا تش��ويق كرد من هم 
شروع كردم به درس خواندن در جامعه الزهرا. 
حدود پنج سال در قم بوديم. دخترم كالس دوم 
ابتدايي بود. دخترم زه��را را هم به مهد كودك 
جامعه مي بردم. همان ابتدا به محمدحس��ين 
انتقالي ندادند و ايش��ان در مسير تهران-قم در 
تردد بود اما زمس��تان انتقالي ش��ان هماهنگ 
ش��د و به قم آمد و فرزند دوممان در يكم آبان 

1391به دنيا آمد. 
به نظر ش�ما چه ش�اخصه اخالقي در 
وجود همس�رتان، ايش�ان را ت�ا مرز 

شهادت رساند؟
محمدحسين بسيار با ش��رم و حيا، محجوب، 
متين و مؤمن ب��ود. صفا، س��ادگي و اخالص 
زيادي داشت. در مراسم خواس��تگاري آنقدر 
آهس��ته س��خن مي گفت كه م��ن صدايش را 
به س��ختي مي ش��نيدم و گفتم صلواتي براي 
س��المتي امام زمان)عج( و تعجيل در فرجش 
بفرس��تيم تا بتوانيم با هم صحبت كنيم. بعد 
از آن كمي بهتر توانس��ت حرف هايش را بزند. 
محمدحس��ين عالقه عجيبي ب��ه ائمه به طور 
خاص آقا اباعب��داهلل)ع( داش��ت. در منزل ما 
ساعتي بود كه در آن نوشته شده بود ان الحسين 
مصباح الهدي و سفينه النجاه. وقتي آن را ديد، 
گفت اين همان جايي اس��ت ك��ه مي خواهم 
وصلت كنم. بسياركم صحبت بود و براي انجام 
امور خي��ر به ديگران كمك مي ك��رد. مادرش 
مي گفت وقتي به مدرسه مي رفت پول تو جيبي 
خودش را به دوستان نيازمندش مي داد. بسيار 

به پدر و مادرش احترام مي گذاش��ت. مادرش 
درباره تولد محمدحس��ين براي��م خاطره اي 
تعريف كرد و گفت به دليل مش��كلي قرار بود 
محمدحس��ين س��قط ش��ود، اما خواب ديدم 
كه در دس��ته عزاداري اباعبداهلل )ع( هستم و 
محمدحس��ين را در آغوش دارم. به لطف خدا 
ايشان سالم به دنيا آمده   و به بركت اين خواب 
اسمش را محمدحسين گذاشته بود. مادر شهيد 
بارها از عنايات خاصي كه به شهيد مي شد، برايم 
صحبت ك��رد. دوران نوجوان��ي پربركتش كه 
همواره در مسير فعاليت هاي مذهبي و مسجد 
و تحصيل گذشت. از ويژگي هاي اخالقي ايشان 
مشخص بود مسيرش به شهادت ختم خواهد 
ش��د، غبطه براي ش��هادت براي او راهي براي 
رسيدن به كمال بود. همسرم بسيار واليتمدار 
بود و توج��ه خاصي ب��ه بيت المال داش��ت تا 
هيچ گاه به نفع ش��خصي اش اس��تفاده نشود. 
ايشان خانواده دوس��ت بود و همه تالشش اين 
بود كه در راه رفاه من و فرزندانش تالش كند. 

همس��رم فوق العاده باهوش ب��ود. همزمان در 
دبيري رياضي، بانك تجارت و س��پاه پذيرفته 
شده بود اما به دليل عالقه و خوابي كه ديده بود، 
راهي سپاه شد. در عالم خواب آقاي بزرگواري 
لباس سبز سپاه را به ايشان نشان داده بود. همين 
خواب دليلي شد تا محمدحسين با عالقه ويژه اي 
اين شغل را انتخاب كند. با توجه به عالقه اي كه 
به حوزه داشت مي خواست در حوزه هم مشغول 

به تحصيل شود كه با كار و شرايط كاري سپاه 
اين فرصت براي ايشان مهيا نشد. 

چقدر رنگ و عطر شهدا در زندگي شما 
ديده مي شد و سبک زندگي شما به راه 

و رسم شهدا نزديک بود؟ 
همسرم خيلي وقت ها از ش��هدا برايم صحبت 
مي ك��رد. از ش��هيد امالكي و ش��هداي دوران 
دفاع مقدس زياد ياد مي كرد و هميش��ه غبطه 
نبودن هايش در آن دوران را مي خورد. از شهدا 
و فرماندهاني صحبت مي كرد كه با وجود سن 
كم توانس��ته بودند خدمتي به نظام و اس��الم 
كنند. عالق��ه زيادي به دانش��مند هس��ته اي 
شهيدمصطفي احمدي روشن داشت. هميشه 
به م��ادرش مي گفت ش��ما چهار پس��ر داريد، 
نمي خواهيد يكي را هديه كنيد. وقتي من شهيد 
شدم بايد مثل مادر احمدي روشن محكم باشي 

و خوب صحبت كني. 
با حرف ها و كارهايش ما را براي شهادتش آماده 
مي كرد. قبل از تولد زه��را دخترم يك CD  از 
دختر شهيد محمد ناصر ناصري به خانه آورد. 
دختر ش��هيد در آن براي پ��درش مي خواند: 
»بابا جان باز سالم، منم زهرايت، دختر كوچك 
تو.  اي اميد من و  اي شادي تنهايي من. ياد دارم 
كه دم رفتن تو دامنت بگرفتم و به تو مي گفتم 
پدر اين بار نرو. پدر اين بار نرو. من همان روز بله 

فهميدم سفرت طوالني است....«
بعد رو ب��ه من ك��رد و گفت: اگر م��ن صاحب 

فرزند دختر شدم، اس��مش را زهرا مي گذارم. 
تا زماني كه شهيد ش��دم زهرايم برايم اينگونه 
بخواند. دخترمان زهرا 14 تي��ر 1384 به دنيا 
آمد. محمدحسين در دوره اي اين صحبت ها را 
مي كرد كه نه جنگي بود و نه شهادتي مطرح بود. 
اما شرايط اينگونه مهيا شد تا به آرزويش برسد 
و شهيد مدافع حرم شود و دخترمان زهرا طبق 
خواسته پدر در مراسم پدر شهيدش از اشعاري 
كه خود شهيد از امام زمان )عج( و حضرت زينب 

)س( سروده بود، خواند. 
چطور شد براي اعزام به سوريه اقدام 

کردند؟
دلش ب��ا جبهه مقاومت اس��المي ب��ود. وقتي 
تصميمش را گرفت كه برود، به من خبر داد. من 
هم گفتم شرايط شما را قبول كردم و هدفتان 
را هم خوب مي شناس��م اما كمي نگران بچه ها 
هستم كه اذيت نشوند چون با هر بار مأموريت 
رفتن محمد حس��ين، بچه ها مريض مي شدند. 
اما محمدحسين گفت بچه هاي من هم مانند 
طفالن شهداي كربال هس��تند، اگر نروم گويي 
به نداي هل من معين امام حس��ين)ع( پشت 
كرده ام. هفتم ارديبهش��ت ماه سال 1392 بود 
كه از همه خانواده خداحافظي كرد و حالليت 
گرفت و رفت. بعد از 40 روز حضور در س��وريه 
در 14 خرداد 1392 روز ش��هادت امام موسي 
كاظم )عليه السالم( با دهان روزه و لب تشنه به 

شهادت رسيد. 
با خبر شهادتش چطور روبه رو شديد؟ 
خبر شهادت را به ش��وهرخواهرم گفته بودند 
و خواهرم هم به من گفت بيا به ش��مال برويم. 
آن روز پسر هفت ماهه ام مريض شده بود و تب 
داش��ت و دخترم هم امتحان مهمي داشت. هر 
چه خواهرم اصرار كرد من قبول نكردم و گفتم 
بايد از محمدحسين اجازه بگيرم. خواهرم گفت 
همسرت كه اجازه داده بود به شمال بروي. وقتي 
ديد من راضي نمي شوم گفت برادرمان تصادف 
كرده و حالش خوب نيست بايد براي ديدنش به 
ش��مال برويم. به هر نحوي بود من را به شمال 
بردند. من اهل لنگرود هس��تم و همسرم اهل 
رشت. خواهرم گفت بايد به خانه مادرشوهرت 
برويم. نزديك منزل مادر شهيد خواهرم شروع 
كرد به گريه كردن و همس��رش زيارت عاشورا 

زمزمه مي كرد. 
وقتي به خانه مادر ش��هيد رس��يديم جمعيت 
زيادي در آنجا حضور داشتند. همه اين اتفاقات 
و تصاوير در ذهنم نشان از شهادت محمد حسين 
داشت اما من نمي خواستم باور كنم كه برايش 
اتفاقي افتاده و شهيد ش��ده است. وقتي برادرم 
آمد و من را در آغوش گرفت، گفت تو همس��ر 
ش��هيد ش��دي. آنجا بود كه ديگر متوجه حال 
خودم نشدم. محمدحس��ين 14 خرداد شهيد 
شد و روز16 خرداد به ما خبر شهادتش را دادند 
و شنبه 18 خرداد براى تشييع ابتدا به تهران كه 
محل كارشان بود و بعد به قم بردند و دور حرم 
حضرت معصومه سالم اهلل عليها طواف دادند و 

بعد به شمال بردند و به خاك سپردند. 
مزارش در مسجد سليمان داراب رشت كنار مزار 
ميرزا كوچك خان جنگلي است. همان مسجدي 
كه دوران جواني و نوجواني اش را در آن سپري 
كرده و بزرگ ش��ده بود. محمد حسين در ايام 
جواني به مادرش گفته بود من را در زير پله اين 
مكان به خاك بسپاريد تا مردم از روي من عبور 
كنند و به زيارت مزار شهدا بروند. چه سعادتي 
از اين باالتر كه امروز خودش در كنار شهدا آرام 
گرفته و مزارش تا ابد زيارتگاه اهل يقين خواهد 

بود ان شاءاهلل. 

گفت وگوي »جوان« با همسر اولين شهيد مدافع حرم قم محمدحسين عطري 

شهدا واسطه ازدواج من و حسين شدند
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88498481ارتباط با ما

پسرم در 21 سالگي به شهادت رسيد. 
من مي خواستم دامادش کنم و حاال 
پيكرش را برايم آورده بودند. رويش 
عطر و گالب پاش�يدم و گلي را برگ 
برگ کردم و رويش پاشيدم. من پسر 
شهيدم را داماد کردم. ولي اهلل دوست 
داش�ت کنار دوستان ش�هيدش به 
خاك سپرده شود. او را در قطعه 53 
و کنار دوستان شهيدش دفن کرديم

 صغري خيل فرهنگ
در حال تنظيم گفت وگويم با فاطمه پوراصغر، همس�ر شهيد مدافع حرم محمدحسين عطري 
بودم که يكي از دوستان و همرزمان شهيد به طور اتفاقي تماس گرفت و از من خواست تا درباره 
اين شهيد که اولين ش�هيد مدافع حرم قم است، مطلبي بنويس�م. وقتي متوجه مصاحبه مان 
با همسر شهيد شد، دستنوش�ته اي را برايم ارس�ال کرد و از من خواس�ت تا آن را در ابتداي 
مصاحبه منتشر کنم. »اولين شهيد مدافع حرم ش�هر کريمه اهل بيت حضرت معصومه )س(  
محمدحسين عطري است که براي دفاع از حرم عازم شد. او با تمام وجود عاشقانه و داوطلبانه 
راهي ميدان جهاد شد، به رغم اينكه شغل سازماني اش محدوديت هايي داشت اما دل پرتالطم 
و عاش�قش او را از همه اين تعلقات جدا س�اخت و در آس�مان خوبي هاي زين�ب کبري )س( 
حسيني اش کرد. محمدحس�ين عطري در اوج غربت و در زماني که ش�هداي مدافع حرم در 
گمنامي تشييع مي شدند به خاك سپرده شد...« گفت وگوي ما را با همسر شهيد پيش رو داريد. 
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حل جدول 3075

دستگیری ۱۴ نفر از عامالن درگیری 
طایفه ای در اندیمشک

دادستان عمومی و انقالب اندیمشک از دستگیری 
این  در  طائفه ای  درگیری  یک  عامالن  از  تن   ۱4

شهرستان خبر داد.
نزاع دسته  کریم صحرایی گفت: شب گذشته یک 
چند  که  افتاد  اتفاق  طایفه ای  مسلحانه  جمعی 
مجروحیت  به  منتهی  و  انجامید  طول  به  ساعت 

چندین نفر از طرفین درگیری شد.
به گزارش ایسنا به نقل از دادگستری خوزستان، وی 
افزود: جهت نظارت بر ضابطین بالفاصله شخصا در 
محل حضور یافته و دستور دستگیری همه عوامل 
درگیری صادر شد و نامبردگان پس از تفهیم اتهام 
شدند  زندان  روانه  موقت  بازداشت  قرار  با  همگی 
و  عوامل  دیگر  دستگیری  جهت  الزم  دستورات  و 

منازعین صادر شد.
شورای  جلسه  راستا  همین  در  گفت:  صحرایی 
از  پس  و  برگزار  اعضا  حضور  با  العاده  فوق  تامین 
طرح موضوع و تبادل اطالعات و اظهار نظر اعضای 
حاضر، تمهیدات الزم جهت کنترل و مدیریت هر 
چه بهتر موضوع و جلوگیری از ادامه تنش طایفه ای 
در دستور کار قرار گرفت و در این راستا مصوباتی 

نیز به تصویب رسید.

جزئیات حادثه تیراندازی
 به ایست بازرسی در زاهدان

عوامل تیراندازی دستگیر شدند
و  سیستان  استاندار  انتظامی   n امنیتی  معاون 
ایست  یک  به  تیراندازی  عوامل  گفت:  بلوچستان 

بازرسی در زاهدان دستگیر شدند.
زمینه  در  مرحمتی  علیرضا  ایسنا،  گزارش  به 
در  بازرسی  ایست  به  تیراندازی  حادثه  چگونگی 
ورودی شهر زاهدان اظهار کرد: ورودی شهر زاهدان 
سحرگاه  متاسفانه  که  بوده  بازرسی  ایست  یک 
دیشب مورد تیراندازی برخی از اشرار قرار می گیرد، 
در این حادثه محمود آبساالن فرزند سردار آبساالن 
جانشین فرمانده سپاه سلمان که در ایست بازرسی 

بوده به شهادت می رسد.
و  سیستان  استاندار  انتظامی   n امنیتی  معاون 
بلوچستان افزود: هیچ فردی دیگری در این حادثه 

مجروح و شهید نشده است.
وی گفت: عوامل این درگیری دستگیر شده اند که 

اقدامات اطالعاتی و تحقیقاتی در حال انجام است.
به گفته یک شاهد عینی سحرگاه امروز شنبه مقارن 
با شب قدر بر اثر تیراندازی فرد یا افراد ناشناس به 
سلمان  تیپ  فرمانده  الماسی  سردار  ماشین  سمت 
به  وی  محافظ  آبساالن  محمود  زاهدان،  فارسی 

شهادت رسید.
در  اجتماعی  تامین  بیمارستان  حوالی  تیراندازی 

مسیر تیپ ۱۱۰ به داخل شهر اتفاق افتاده است.
گفته می شود ضاربان این اقدام جنایتکارانه توسط 

سربازان گمنام امام زمان )عج( دستگیر شدند.

خبر
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های  شبکه  که  این   n اجتماعی  گروه 
توانسته  حد  چه  تا  ما،  روزگار  اجتماعی 
نقش مخرب در روابط زوجین ایرانی ایفا 
کند و بستر بروز طالق عاطفی شود، مقوله 
و  علمی  طور  به  کنون  تا  که  نیست  ای 
دقیق و آماری بر روی آن فعالیتی صورت 

گرفته باشد.
یافته های تجربی و شواهدی که بعضاً در 
می شویم  رو  به  رو  آن  با  روزمره  زندگی 
افزایش  این درک می رساند که  به  را  ما 
اطالعات  فناوری  از  اعتیادآمیز  استفاده 
های  شبکه  خصوص  به  ارتباطات  و 
برای  خوبی  محرک  تواند  می   اجتماعی، 
و  زوجین  میان  عاطفی  های  طالق  بروز 

حتی دیگر اعضای خانواده شود.
زندگی  زمان  از  بسیاری  فرزندان،  وقتی 
خود را به ابزارهای دیجیتالی، مانند بازی 
شبکه  در  زدن  پرسه  و  ای  رایانه  های 
پدر  و  مادر  و  کنند  صرف  اینترنتی  های 
ارتباط  و  یکدیگر  با  صحبت  جای  به  نیز 
با فرزندان، در بهترین حالت مشغول فور 
وارد کردن عکس ها و ویدئو های جالب 
به یکدیگر در فضای پیام رسان ها باشند 
قطعاً، مهارت های ارتباطی، تبادل تجربه 
و شناخت اعضای خانواده کاهش پیدا می 

کند.
این حالت، زمانی در بین زوجین رخ می 
دهد که آنها با حضور زیاد در کانال ها و 
گروه های مختلف شبکه های اجتماعی، با 
افراد گوناگون آشنا شده و تبادل اطالعات 
می کنند؛ در این فضا، بستر برای بد بینی 

و سوء تفاهم، بسیار گسترده خواهد بود.
فضای  از  منشعب  های  بدبینی  واقع  در 
دیجیتالی، یکی از بستر های توسعه طالق 
عاطفی در کشور بوده که این موضوع در 
های  رسان  پیام  و  اجتماعی  های  شبکه 
هیچ  بدون  افراد،  از  گروهی  که  موبایلی 
ارتباطات  ضابطه ای به تبادل اطالعات و 
مشاهده  قابل  وفور  به  کنند،  می  اقدام 
در  کاربرانی  با  زوجین  مثال،  برای  است، 
ارتباط  شبکه های اجتماعی آشنا شده و 
به  و  کرده  برقرار  آن  با  مجازی  و  حسی 

تبادل عکس و اطالعات اقدام می کنند.
زوجین در شبکه های اجتماعی وارد حریم 
خصوصی زوجین دیگر یا افراد مجرد شده 
و مشغول الیک، کامنت، پست و فوروارد 
می  مجرد  یا  متاهل  افراد  مطالب  زیر  در 
و  بدبینی  برای  را  فضا  امر  این  که  شوند 
تفاهم های گوناگون و حتی خیانت  سوء 

فراهم می کند.
روش های مقابله

بروز  با  مقابله  برای  بسیاری  های  روش 
جوامع  در  عاطفی  طالق  زشت  پدیده 
بهترین  از  یکی  شده،  پیشنهاد  مدرن 
راهکار ها،  زوج درمانی است، در این شیوه 
شوهر  و  زن  بین  مشترک  جلسه های  در 
همکاری  با  آنها  روابط  بهبود  به  منظور 
مشاوران و کارشناسان، تالش برای سازش 
موجب  امر  این  که  انجام  شان  مشکالت 
افزایش شناخت زوج ها از یکدیگر و روابط 

زناشویی می شود.
اثر  و  مسئوالنه  استفاده  بعدی،  راهکار 

فضای  و  اجتماعی  های  شبکه  از  بخش 
های  شبکه  است؛  زوجین  توسط  مجازی 
می  لبه  دو  شمشیر  چون  هم  اجتماعی، 
تواند روابط اجتماعی افراد را تقویت یا آن 

را به شدت تضعیف کند.
این هنر کاربر فضای مجازی است که می 
تواند بر اساس نیاز ها و ظرفیت های خود،  
دنیایی از فرصت ها را برای خود و خانواده 
برای  عاملی  یا  کند  فراهم  طریق  این  از 
فروپاشی  نهایت  در  و  عاطفی  طالق های 

خانواده شود.
طالق  زمینه  در  بایست  می  ملی  رسانه 
بی  اجتماعی،  های  و شبکه  عاطفی  های 
و شفاف سازی در  برنامه  تولید  به  پرواتر 

اقدام  اثربخش  سازی  آگاه  برای  جامعه 
و  اطالعات  و  آمار  ارائه  از  پرهیز  کند، 
را  آتش  نیز شفاف سازی و طرح مسئله،  
و  پنهان می کند  زیر خاکستر  هم چنان 
شمار کالهبرداری های سایبر و مجرمان 
را  خصوصی  حریم  ناقضان  و  اینترنتی 

کاهش نخواهد داد.
های  طالق  شوم  پدیده  با  مقابله  برای 
عاطفی در جامعه جوان ازدواج زده ایران، 
جوان  طیف  به  کاربردی  بخشی  آگاهی 
آسیب  زمینه  در  جامعه،  مسن  حتی  و 
دارد،  اجتماعی ضرورت  های  شبکه  های 
برهمین اساس بایستی این امر از مدارس 

آغاز شود، نه از ماه های اول ازدواج!*

 شیطان زیبا
همه  که  عزیزم  دوست  شدم،  متوجه  حاال 
در  او  خاطر  به  و  ریختم  پایش  به  را  زندگیم 
مقابل شوهر و خانواده ام ایستادم ، یک مجرم 
این  با  سابقه دار است؛ حاال به خاطر دوستی 
و  ام  خانواده  همسرم،  زندگی،  زیبا،  شیطان 

حتی آبرویم از دست رفت...
دنیا  از  بیماری  اثر  بر  مادرم  بود که  ۱۵ سالم 
به  بودم  خانواده  دختر  تنها  که  من  و  رفت 
برادرهایم  و  پدر  و  داشت،  خریدار  نازم  نوعی 
بعد  بودند.  قائل  زیادی  احترام و حرمت  برایم 
از گرفتن دیپلم به اولین خواستگاری که برایم 
رضا  با  خوبي  زندگي  دادم.  مثبت  جواب  آمد 
زندگی  و در  بود  واقعی  او یک همسر  داشتم، 

چیزی برایم کم نمی گذاشت.
همه چیز به خوبی پیش می رفت تا اینکه ۶ 
نام  با زنی به  ماه پیش در یک آرایشگاه زنانه 
زیبا آشنا شدم، او ظاهري فریبنده داشت؛ در 
همان اولین دیدار برای اینکه اعتماد مرا جلب 
کند شروع به تعریف کردن از زندگیش کرد و 
انگار چند سالي  با من گرم گرفت که  طوری 
باکالس  و  زبان  خوش  شناسد؛  مي  مرا  است 
با  مرا  فراوان  اصرار  با  کار  اتمام  از  بعد  بود، 
ماشینش به منزل رساند و هنگام خداحافظی 
شماره تلفنش را به من داد و شماره تلفن مرا 

هم گرفت.
زیبا  صبح،   ۱۰ های  نزدیک  ساعت  بعد  روز 
ناهار  برای  خواهد  می  گفت  و  گرفت  تماس 
من  آمدهاي  و  رفت  رفته  رفته  مزاحمم شود. 
و  رفت  این  از  هم  من  البته  شد،  زیاد  زیبا  و 
درآمده  تنهایي  از  چون  آمد  نمی  بدم  آمدها 
با یکدیگر به خوشگذراني مشغول  بودم، مدام 
بودیم، وضع به جایی رسیده بود که شبانه روز 
در خانه ما بود. آنقدر روی او تعصب پیدا کرده 

بودم که بارها در مقابل شوهرم ایستادم.
در  حضورش  مخالف  شوهرم  دید  وقتی  زیبا 
منزل ماست آنقدر در گوشم خواند تا باالخره 
مرا نسبت به رضا دلسرد و بدبین کرد، او هر 
روز مرا ترغیب به طالق گرفتن مي کرد، آنقدر 
گذاشتم  ناسازگاري  بنای  اینکه  تا  رفت  پیش 
همدیگر  از  توافقي  به صورت  خواستم  او  از  و 

جدا شویم.
هر چه شوهر و خانواده ام تالش کردند تا مانع 
این کار شوند موفق نشدند چون من روی دنده 
لج افتاده بودم و طالق می خواستم !! باالخره 
با اصرار فراوان بدون اینکه مهریه ای بگیرم از 

همسرم جدا شدم.
با پس اندازی که داشتم، خانه ای اجاره کردم و 
با زیبا، زندگی جدید مجردی را شروع کردیم، 
چند وقتی هر چه داشتیم خرج کردیم و دیگر 
اوضاع  نداشتیم،  معاش  امرار  برای  چیزی 
منزل  در  زیبا  اصرار  به  اینکه  تا  بود  سختی 
سراغ  به  بودیم،  میهمان  که  دوستانم  از  یکي 

جعبه طالهاي وي رفتم و دو حلقه النگوی او 
را برداشتم.

های  مغازه  از  یکی  به  زیبا  همراه  روز  آن 
و  بفروشیم  را  النگوها  تا  رفتیم  طالفروشی 
پولش را خرج زندگی مان کنیم، مرد طالفروش 
فاکتور  پرسید،  و  انداخت  النگوها  به  نگاهی 
خرید هم دارید؟ با تمام اضطراب و دلهره ای 
که در دلم بود گفتم، طالها از مادر خدابیامرزم 
است که به من ارث رسیده، مرد طالفروش به 
قیمت  تا  بنشینید  لحظه  چند  لطفاً  گفت،  ما 
دقیق امروز را بپرسم که شما هم ضرر نکنید. 
ما هم بی خبر از همه جا مشغول نگاه کردن 
طالهای مغازه بودیم که ناگهان ماموران پلیس 
ما را  همراه یک مامور پلیس زن وارد شده و 

دستگیر کردند.
همه  که  عزیزم  دوست  شدم،  متوجه  حاال 
او  خاطر  به  و  ریختم  پایش  به  را  زندگیم 
به  و  ایستادم  ام  خانواده  و  شوهر  مقابل  در 
خوشبختی ام پشت و پا زدم یک مجرم سابقه 
و  ربائي  آدم  فقره سرقت،  و چندین  است  دار 

رابطه غیر اخالقی در پرونده اش است.
از کرده خود پشیمانم که چرا به حرفهاي پدر 
این دوست  با  از همنشیني  پیرم که مدام مرا 
منع مي کرد گوش ندادم اما چه فایده که دیگر 
پشیمانی سودی ندارد و حاال به خاطر دوستی 
با این شیطان زیبا، زندگی، همسرم، خانواده ام 

و حتی آبرویم از دست رفت.
فراوان همسر  باتالش هاي  مینا  گفتنی است، 

برگرداندن  و  رضایت شاکي  گرفتن  و  سابقش 
طالهاي مسروقه با قید ضمانت آزاد شد.

هیچ چیزی را فدای همسر و زندگیتان 
نکنید!

ارشد  کارشناس  طریفی،  مسعود  سرگرد، 
آرامش  مشاوره  مرکز  عمومی  روانشناسی 
پلیس اصفهان با بیان اینکه نباید به راحتی و 
سادگی با هر کسی صمیمی شد، بیان داشت: 
از حضرت امیر مومنان علی )ع( روایت شده که 
در رگ  مانند خون  “راز شما  فرمودند:  ایشان 
های زیر پوستتان است اگر آن را افشا کردید 

حیاتتان از بین می رود”
به  که  بسیاری هستند  افراد  کرد:  تصریح  وی 
نقشه هایشان  قصد سودجویی و عملی کردن 
طعمه های خود را انتخاب می کنند و با آگاهی 
پیداکردن از نقاط ضعف زندگی به آنها نزدیک 
را  اعتمادشان  مختلف  های  ترفند  با  و  شده 
جلب کرده و از این طریق به اهداف شوم خود 

دست می یابند.
بیان  با  آرامش  مشاوره  مرکز  ارشد  کارشناس 
بدانند  باید  زن  یا  و  مرد  چه  همسران،  اینکه 
زندگیشان  فدای  نباید  را  چیزی  هیچ  که 
را  نکته  این  باید  زوج های جوان  کنند گفت: 
اندازه  مد نظر داشته باشند که هیچ کسی به 
همسرشان نمی تواند بهترین دوست صمیمی، 
فرد  ترین  اعتماد  قابل  و  اسرار  محرم  مونس، 

به آنان باشد.

 شبکه های اجتماعی، یکی از ده ها عامل طالق عاطفی

بهانه های خودروسازان 
در توجیه ایمنی پایین 

خودروها مردم را بیشتر 
عصبانی می کند



دستگاه های امنیتی تحت امر دادستان 
باید مافیای خودرو را کشف کنند

اینترنت باید از انحصار خارج 
شود و قیمتش کاهش یابد

صفحه )4(صفحه )4(

گرفته  باید جدی  خودرو  مافیای  با   مبارزه  گفت:  حقوقدان  یک 
به  و  رسوا  و  شناسایی  را  مافیا  باید  امنیتی  دستگاه های  و  شود 
با  رابطه  در  طباطبایی،  علیزاده  سیدمحمود  کنند.  معرفی  مردم 
سخنان دادستان کل کشور مبنی بر اینکه “در صنعت خودروسازی 
کشور دست های پشت پرده ای وجود دارد که مانع ارتقاء وضعیت 

خودروسازی کشور می شود”، گفت: سخنان دادستان کل ...

نماینده نجف آباد در مجلس شورای اسالمی با تاکید بر لزوم در 
مانند  متاسفانه  گفت:  قیمت،  حداقل  با  اینترنت  بودن  دسترس 
صنعت خودروسازی که به نوعی انحصار ایجاد شده است در زمینه 
ابوالفضل  انحصار هستیم.  به سمت  نیز در حال حرکت  اینترنت 
ابوترابی درباره افزایش بهای اینترنت با بیان اینکه »امروز اینترنت 

و فضای مجازی بخشی از زندگی مردم را تشکیل ...
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۷۰ درصد مدیران کهگیلویه و 
بویراحمد تغییر کرده اند

 شبکه های اجتماعی، 
یکی از ده ها عامل

 طالق عاطفی

ورودی های دهدشت
 قتلگاه جوانان بی گناه

یک  هفته ای  اینکه  بیان  با  دهدشت  جمعه  امام 
جوان در ورودی های این شهر جان خود را از دست 
میدهد، خواستار تخصیص بخشی از اعتبارات سفر 
از  دهدشت  ورودی های  برای  جمهوری  ریاست 
شد. حجت االسالم  بویراحمد  و  کهگیلویه  استاندار 
جمعه  سیاسی  عبادی  آیین  در  وحدانی فر  علی 
نمازگزاران  توصیه  ضمن   ۱4۰۱ اردیبهشت  دوم 
به رعایت تقوی الهی، از اخالص و عمل، آرزوهای 
سه  عنوان  به  فرصت ها  شمردن  غنیمت  و  کوتاه، 
اظهار کرد: همه  و  برد  نام  تقوا  با  آدمهای  خصلت 
حجت االسالم  باشیم.  تقوا  اهل  کنیم  تالش  باید 
سالروز  اردیبهشت  دوم  به  توجه  با  وحدانی فر 

تاسیس سپاه پاسداران، گفت: این نهاد مردمی...

مجلس  در  فامنین  و  همدان  مردم  نماینده 
 ۲۵ تاکنون  اینکه  بیان  اسالمی  شورای 
آنها  درصد   ۷۵ و  شده  عوض  مدیران  درصد 
وضع  عامالن  گفت:  هستند  بالتکلیف  هنوز 
حضور  کشور  مدیریت های  در  نباید  موجود 
افراد  از این  باید  داشته باشند و تمام نهادها 
پاکسازی شوند و کسی که کم کاری کرده و 
دیگری  عنوان  با  نباید  را  ندارد  سابقه خوبی 

مسئول قرار داد.
در  فالحی  حسین  احمد  حجت االسالم   
این  افزود:  همدان  جمعه  نماز  خطبه  پیش 
وافراد  دولت هستند  بدنه  بر  موریانه ای  افراد 
و  شوند  گرفته  کار  به  مجدد  نباید  ناکارآمد 
افراد  این  برابر مدیریت مجدد  نمایندگان در 

سکوت نخواهند کرد.
و شهادت  ایام  این  تسلیت  عرض  وی ضمن 
امیرالمومنین)ع( با بیان اینکه همه باید تالش 
که  را  انقالب  ویژه  به  اسالمی  نظام  تا  کنیم 
حاصل خون صدها هزار شهید از صدر اسالم 
تاکنون بوده را در برابر دشمنان حفظ کرده و 
به سرانجام مقصود آن برسانیم اظهار کرد:به 
اسالمی  انقالب  )ره(  خمینی  امام  فرموده 
زمینه ساز ظهور حضرت ولیعصر باشد و همه 
نظام  این  از  حراست  و  حفظ  به  موظف  ما 
اسالمی هستیم که در زمینه دفاع از انقالب و 
خدمت به مردم هر کسی وظیفه خاصی دارد.

وی با بیان اینکه مجلس شورای اسالمی در 
طی یک سال گذشته کارهای بسیار شایسته 
ای انجام داده که تعدادی از آنها عملیاتی شده 
و در برنامه دولت سیزدهم و در بودجه ۱4۰۱ 
از  یکی  افزود:  است  گرفته  قرار  توجه  مورد 
موظف  دولت  که  بود  این  مجلس  اقدامات 
شد چهار میلیون مسکن برای مردم در طی 
چهار سال بسازد و باید با سازوکارهایی باشد 
اختیار  در  مناسبی  مسکن  حداقل  مردم  که 
با  مجلس  در  همدان  نماینده  باشند.  داشته 
و  جوان  جمعیت  کاهش  بحث  اینکه  بیان 
فرزندآوری یکی از مسائلی است که جامعه ی 
ما به خصوص استان همدان را تهدید می کند 

و طبق آمار همدان رتبه دوم ...

درصد   ۷۰ گفت:  بویراحمد  و  کهگیلویه  استاندار 
تغییر  و  اند  کرده  تغییر  پیشین  دولت  کل  مدیران 
بقیه نیز در دستور کار است.  سید علی احمدزاده در 
نشست شورای گفت و گوی دولت و بخش خصوصی 
افزود: تنها سه نفر از مدیران کل هنوز تغییر نکرده اند 
که در صدد تغییر هر سه نفر آنها هستیم و این اتفاق 
به  اشاره  با  داد. وی  آینده رخ خواهد  در هفته های 
و  کهگیلویه  استانداری  های  اولویت  از  یکی  اینکه 
در  بودجه  کردن  هزینه  و  اعتبارات  جذب  بویراحمد 
اخیر  روزهای  در  نمونه  عنوان  به  افزود:  است  استان 

برای نجات جنگل های زاگرس ۲۰۰ میلیارد ...

استاندارکهگیلویه و بویراحمد؛
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رئیس اتاق بازرگانی یاسوج عنوان کرد:

مسئوالن
 بخش خصوصی را 

یار اصلی خود قرار دهند

فرمانده انتظامی کهگیلویه عنوان کرد؛

پرونده قتل جوان ۲۱ ساله 

کهگیلویه  در حال بررسی است

عامالن وضع موجود 
موریانه ای بر بدن دولت هستند
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در کهگیلویه و بویراحمد: 

بیداد تنش آبی 
در شهرها و روستاها 

اشاره  به  اشاره  با  تهران  جمعه  نماز  خطیب 
مقام معظم رهبری به مسئله گرانی قیمت ها 
سال  پیام  در  رهبری  گفت:   نوروزی،  پیام  در 
مردم  کردند.  یاد  گرانی ها  از  تلخی  یک  با  نو 
و  کنند  پیش بینی  را  فرداروزشان  نمی توانند 

این موضوع ناآرامی ایجاد می کند.
خطبه های  در  خاتمی  سیداحمد  اهلل  آیت   
نماز جمعه تهران اظهار کرد: حریم خداوند را 
حفظ کنید. گناه عبور از خطوط قرمز خداوند 
است. تجلی توحید خداوند و عشق به خداوند 
هیچ  بدون  و  به صراحت  است.  امیرالمومنین 
ذات  بندگی  الگوی  که  می گوییم  استثنایی 
او کانون فضائل  ربوبی علی)ع( است،  مقدس 
بود، علی)ع( امیر المومنین است، همه صفات 
همه  امام  امیرالمومنین  بود،  خداباوری  از  او 

عرصه های جهادی است.
اگر  کرد:  تأکید  تهران  جمعه  نماز  خطیب 
بخواهیم این انقالب به راه خودش ادامه دهد، 
ما  کنیم.  امیرالمومنین حرکت  در مسیر  باید 
نمی توانیم علی باشیم اما می توانیم مثل حاج 
قاسم ها عاشق علی باشیم. مقام معظم رهبری 
فرمودند که اگر می خواهید این حرکت با همین 
و  بسازیم  را  باید خودمان  شتاب حرکت کند 
ایمانمان را تقویت کنیم.  مثل پاره های فوالد 

حیف که قدر علی)ع( را ندانستند.
مسئوالن باید تدابیر موثرتری برای 

مقابله با مشکالت مردم بیابند
امام  شهادت  تاریخی  روایت  ضمن  خاتمی 
گرانی  مسئله  گفت:  علی)ع(،  شیعیان،  اول 
قیمت ها و افزایش سرسام آور و افسارگسیخته 
درد جانکاه رهبری است. مقام معظم رهبری 
یاد  گرانی ها  از  تلخی  یک  با  نو  پیام سال  در 
جانکاه  درد  همین  هم  جمهور  رئیس  کردند. 
هم  جمهور  رئیس  همراه  مسئوالن  دارند.  را 
تالش  درد  این  برای عالج  و  دردمند هستند 
برای  تدابیر موثرتری  باید  می کنند. مسئوالن 
مقابله با مشکالت مردم بیابند تا مردم آرامش 
را  فرداروزشان  نمی توانند  مردم  کنند.  پیدا 
ایجاد  ناآرامی  موضوع  این  و  کنند  پیش بینی 

می کند.

فلسطینی ها 
باید پشتیبانی شوند

امام جمعه موقت تهران با اشاره به راهپیمایی 
روز قدس در هفته آتی، مردم را به راهپیمایی 
دعوت و اظهار کرد: گام هایی که در روز قدس 
برداشته می شود، بی تردید عمل صالح است. 
داده،  رخ  اشغالی  فلسطین  در  که  جنایتی 
است.  االقصی  مسجد  صهیونیست سازی 
می خواهند  صهیونیست  نشین های  شهرک 
بزرگی  توطئه  این  بگیرند،  را  مسلمانان  جای 
دارد.  اسرائیل”  بر  “مرگ  جای  که  است 
علیه  ما  رسای  فریاد  آینده  هفته  راهپیمایی 
امیدوار  صهیونیستی  رژیم  است.  جنایت  این 
منطقه  مرتجعین  با  سازش هاییش  با  که  بود 
فلسطینی ها  بر  آفرین  اما  کند  پیدا  آرامش 
ناکام  را  آنها  جهادطلبانه  عملیات  با  که 
شوند،  پشتیبانی  باید  فلسطینی ها  گذاشتند. 
این پشتیبانی مورد دلگرمی آنهاست، ما امت 
واحد هستیم. خاتمی ادامه داد: اهانت به قرآن 
در سوئد و حمایت پلیس و دولت این کشور 
با  بعضی  است.  مذموم  سخیف،  رفتار  این  از 
شعار آزادی از آنها حمایت می کنند. آزادی در 
سوئد یعنی آزادی در اهانت به پیامبر و فراهم 
در  کسی  اگر  پرستی.  نژاد  برای  بستر  کردن 
هولوکاست حرف  علیه  این کشورها  از  برخی 
بزند یا چیزی بنویسد زندانی می شود، اما اگر 
به مقدسات دو میلیارد مسلمان توهین شود، 
مطمئن  کنند.  می  حمایت  را  کننده  اهانت 
باشید که این حرکات به ضرر شما خواهد بود. 
نمی توانید جلوی موج اسالم گرایی را بگیرید.

خطیب نماز جمعه تهران درباره اتفاقات اخیر 
افغانستان، خطاب به حاکمان این کشور گفت: 
است.  شهروندان  امنیت  تأمین  شما  وظیفه 
مسجد  در  چرا  است؟  رفته  کجا  وظیفه  این 
عوامل  به  می شود؟  منفجر  بمب  مدرسه  و 
جنایات اخیر رسیدگی کنید؛ آنها را دستگیر 

کرده و به سزای اعمالشان برسانید.
آیت اهلل خاتمی درباره روابط ایران و افغانستان 
بین  برادرانه  روابط  می خواهند  بعضی  گفت: 
خداوند  فضل  به  کنند.  تیره  را  ملت  دو  این 

این روابط آسیب نخواهد دید. برای دو شهید 
و  می کنیم  مغفرت  طلب  رضوی  طلبه صحن 
به  عاجل  سالمتی  که  می خواهیم  خداوند  از 
همچنین  وی  فرماید.  اعطا  مجروح  طلبه 
آمریکا  گفت:  آمریکا  و  ایران  روابط  درباره 
از  است،  کرده  توطئه  ایران  مردم  علیه  دائما 
ستیز  مردم  و  ستیز  استقالل  رژیم  که  زمانی 
پهلوی بر مردم مسلط شد، یک روز هم نبوده 
همین  به  باشد،  نبوده  کار  در  توطئه ای  که 
آمریکا”  بر  “مرگ  ما  مردم  که  است  خاطر 
درباره  خاتمی  کرد.  نخواهند  فراموش  را 
اظهار   ۱۳۵۹ طبس  شکست خورده  عملیات 
با  به صورت مخفیانه  ماه  آمریکایی ها ۶  کرد: 
تا  کردند  ریزی  برنامه  کارتر  جیمی  طراحی 
هواپیماهاشان در طبس بنشینند اما ریگ های 
این  هم  امروز  ما  شدند،  خدا  سربازان  بیابان 
خدا را داریم. خطیب نماز جمعه تهران درباره 
مذاکرات وین به ضرورت لغو “همه تحریم ها” 
تأکید کرد و گفت: همه می دانند که مذاکرات 
متوقف شده است. آنچه مقام معظم رهبری از 
قصه  شود.  محقق  باید  می خواهند،  مذاکرات 
تضمین طرف مذاکره جدی است. ما را بارها 
PMD)Possible Military Dime n  هه
n sions ابعاد نظامی احتمالی در برنامه های 
به  که  می گویند  و  می کنند  متهم  هسته ای( 
دنبال ساخت بمب هسته ای هستیم. چند بار 
باید در این خصوص بیانیه دهیم و بگوییم که 
تیم مذاکره کننده  ندارد؟  چنین چیزی وجود 
ایران متدین است و ذره ای از خطوط رهبری 
عبور نخواهد کرد. امام جمعه موقت تهران با 
اشاره به سالروز تأسیس سپاه پاسداران انقالب 
اسالمی ایران گفت: نیروی های مسلح به ویژه 
ارتش جمهوری اسالمی ایران در تراز انقالب 
اسالمی و محبوب مردم است. سپاه پاسداران 
دارد.  فراوانی  افتخارات  هم  اسالمی  انقالب 
بعضی می گویند چرا سپاه پایگاه های اسرائیلی 
را می کوبد و می گوید ما کوبیدیم؟ باید سپاه 
این  که  می گویم  اینها  به  رود.  پادگان  به 
افتخار ماست که بگوییم سپاه پاسداران پایگاه 
اسرائیلی را می کوبد چه بسا که اسرائیل دست 
از پا خطا کند، تل اویو و حیفا به خاک یکسان 
خواهد شد. خاتمی با بیان اینکه سپاه باید از 
اگر کسی  تحریم ها خارج شود، گفت:  لیست 
سپاه  ماندن  باقی  خواستار  دشمن  با  نوا  هم 
که  بداند  تحریم هاست،  لیست  در  پاسداران 
این اظهارات ضد ملی و مصداق بارز همسویی 
اراجیف  این  با  باید  مسئوالن  است.  اجانب  با 
برخورد کنند. قرار نیست هر کسی هر چه به 

ذهنش رسید را به زبان بیاورد.

یک عضو کمیسیون اجتماعی مجلس گفت: سپاه 
پاسداران عالوه بر حفظ آمادگی نظامی خود در 
برابر تهدیدهای دشمنان در طرح های محرومیت 
زدایی و ایجاد اشتغال فعالیت دارد که مشارکت 
اقتصادی  مفسدان  با  برخورد  در  سپاه  بیشتر 

رضایت مندی مردم را به دنبال دارد.
سالروز  گرامیداشت  ضمن  مطهری  اردشیر 
دوم  گفت:  پیامی  در  پاسداران  سپاه  تشکیل 
سال ۱۳۵۸ هجری شمسی حضرت  اردیبهشت 
اسالمی  جمهوری  بنیانگذار  )ره(  خمینی  امام 
تاسیس  فرمان  هوشمندانه  اقدامی  در  ایران، 
کرد.  صادر  را  اسالمی”  انقالب  پاسداران  “سپاه 
براساس این فرمان، وظیفه اصلی سپاه پاسداران، 
مقابل  در  اسالمی  انقالب  از  حفاظت  و  حراست 
دشمنان داخلی و خارجی بود که انصافا سپاه در 

جهت تحقق این ماموریت روسفید شد.
نماینده مردم گرمسار و آرادان در مجلس سخنان 
نبود کشور  اینکه “اگر سپاه  بر  امام )ره ( مبنی 
را   “ بودم  پاسدار  یک  هم  من  کاش  ای  و  نبود 
پاسداران  و  سپاه  برای  ارزشمندی  افتخار  مدال 
می  پاسداران  و   سپاه  بر سینه  ابد  تا  که  نامید 

درخشد.
قانون  تدوین کنندگان  کرد:  خاطرنشان  مطهری 
از  نگهبانی  در  سپاه  نقش  ادامه  بر  نیز  اساسی 
انقالب اسالمی و دستاوردهای آن تاکید نمودند 
قانون اساسی آوردند که “سپاه  و در اصل ۱۵۰ 
پاسداران انقالب اسالمی که در نخستین روزهای 
پیروزی این انقالب تشکیل شد، برای ادامه نقش 
خود در نگهبانی از انقالب و دستاوردهای آن پا 

بر جا می ماند. “

کرد:  بیان  سپاه  تشکیل  ضرورت  تبیین  در  وی 
اثر  در  اسالمی  انقالب  پیروزی  اول  ماه های  در 
و  ارتش  نفوذی اش،  عوامل  و  توطئه های دشمن 
نهادهای نظامی و انتظامی با از هم گسیختگی و 
از هم پاشیدگی مواجه شده بودند و لذا تشکیل 
مردم  و  انقالب  به  وفادار  نظامی  تشکیالت  یک 
انواع  برابر  در  اسالمی  انقالب  از  حفاظت  برای 

تهدیدات داخلی و خارجی ضروری بود.
این عضو کمیسیون اجتماعی مجلس رشادت های 
پاسداران در ختم غائله های گوناگونی که از سوی 
دشمنان انقالب اسالمی، ضد انقالب و گروهک ها 
و  خواند  نشدنی  فراموش  را  شد  اجرا  و  طراحی 
تصریح کرد: در جریان جنگ تحمیلی رژیم صدام 
علیه ایران که با هدف نابودی انقالب اسالمی و 
تجزیه ایران، آغاز شده بود، سپاه شایستگی ها و 
و  گذاشت  نمایش  به  را  خود  واقعی  توانایی های 
حماسه های ماندگاری چون طریق القدس، بیت 

المقدس، کربالی ۵، فتح فاو را رقم زد.
مطهری با بیان اینکه باید از سپاه به عنوان بازوی 
یادآور شد: در ماده ۱  برد،  نام  فقیه  مسلح ولی 
فصل یک  اساسنامه در خصوص  سپاه پاسداران 
انقالب اسالمی آمده است “سپاه پاسداران انقالب 
اسالمی نهادی است تحت فرماندهی عالی مقام 
انقالب اسالمی  از  رهبری که هدف آن نگهبانی 
در  مستمر  کوشش  و  آن  دستاوردهای  و  ایران 
حاکمیت  و گسترش  الهی  آرمان های  تحقق  راه 
ایران  اسالمی  قوانین جمهوری  قانون خدا طبق 
و تقویت کامل بنیه دفاعی جمهوری اسالمی از 
طریق همکاری با سایر نیروهای مسلح و آموزش 

نظامی و سازماندهی نیروهای مردمی می باشد.”

وی خاطرنشان کرد: مقام معظم رهبری بارها و 
در  و  ابراز  را  سپاه  از  خود  مندی  رضایت  بارها 
“من  فرمودند  مندی  رضایت  این  تبیین  جهت 
بر  نظرم  عنوان  هیچ  به  و  هستم  راضی  سپاه  از 

نمی گردد”.
افزود:  مجلس  اجتماعی  کمیسیون  عضو  این 
از  پس  سپاه  سوی  از  بازسازی  قرارگاه  تشکیل 
جنگ تحمیلی نقطه آغاز خدمت بی نظیر دیگری 
انجام پروژه های بزرگ و  بود که  از سوی سپاه 
گام  و  شد  سبب  را  کشور  سراسر  در  کوچک 

بزرگی در سازندگی کشور محسوب می شود.
های  موشک  سپاه،  هوافضای  نیروی  مطهری 
نقطه زن و هواپیماهای بدون سرنشین را از دیگر 
در  مهمی  سهم  که  کرد  قلمداد  سپاه  افتخارات 
هم  در  و  ایران  اسالمی  جمهوری  امنیت  حفظ 
کوبیدن تهدیدات دارد که مثال عینی آن حمله 
موشکی به مرکز جاسوسی اسرائیلی ها در اربیل  

بود.
وی تشکیل ارتش نیمه سری مردمی، مومن به 
سراسر  در  اسالمی  انقالب  و  اسالم  های  آموزه 
کرد  قلمداد  سپاه  افتخارات  دیگر  از  را  جهان 
آغاز  را  آن  یارانش  و  متوسلیان  احمد  حاج  که 
و سپهبد شهید سلیمانی و یارانش آن را به قله 

اوج رساندند.
نیروی  حضور  آرادان  و  گرمسار  مردم  نماینده 
دریایی سپاه در حفاظت از مرزهای آبی و تامین 
امنیت تجارت دریایی جمهوری اسالمی ایران در  
آب های بین المللی، حفاظت امنیت هواپیماها را 
امنیت  حفظ  واگذاری  و  خواند  افتخارآمیز  نیز 
و  اعتماد  نشانه  را  به سپاه  فعالیت های هسته ای 
انکار سپاه  قابل  غیر  توانمندی های  به  نظام  باور 

دانست.
حفظ  بر  عالوه  سپاه  که  این  بیان  با  مطهری 
آمادگی نظامی خود در برابر تهدیدهای دشمنان 
اشتغال  ایجاد  و  زدایی  محرومیت  طرح های  در 
فعالیت  دارد، تالش های سپاه در حوزه مبارزه 
ستود  را  اقتصادی  مفاسد  سر  هفت  اژدهای  با 
با  برخورد  در  سپاه  بیشتر  مشارکت  خواستار  و 
مردم  مندی  رضایت  که  شد  اقتصادی  مفسدان 

را به دنبال دارد.

گرانی کاالها 
گسترده ترین مشکل مردم است

البرز در مجلس  رئیس مجمع نمایندگان استان 
از  کاالها  گرانی  کرد:  تاکید  اسالمی،  شورای 
مهم ترین مشکالت مردم به شمار رفته که دلیل 
اصلی آن به ایراد در شبکه توزیع، رانت های پشت 
پرده و فعالیت دالل ها بازمی گردد. علی حدادی  
نظرآباد  اصناف شهرستان  از  با جمعی  دیدار  در 

مجلس  اول  اولویت  کرد:  بیان  البرز،  استان  در 
معیشت مردم است. در حال حاضر گرانی کاالها 
در کشور گسترده ترین مشکلی است که مردم با 
ایراد  به   آن در گیر هستند که دلیل اصلی آن 
در شبکه توزیع، رانت های پشت پرده و فعالیت 
با  تا  بازمی گردد. مجلس در تالش است  دالل ها 
حقیقتا  که  را  معیشتی  مشکالت  قوانین  اصالح 
مردم را تحت فشار قرار داده، حل کند. وی در 
ادامه اظهار کرد: در نشست با اصناف  می توانیم 

مشکالت کف جامعه را بگیریم و برای حل آن ها 
اقدام کنیم. ما شاهد بودیم که واردات خودرو  در 
با تالش مجلس دارد می شکند  انحصار بود که 
و ان شاءاهلل امسال شاهد تغییرات خوبی در این 
قدرت  کرد:  تصریح  وی  بود.  خواهید  موضوع 
خرید مردم  کم شده است. ما در مجلس تالش 
با  هماهنگی  و  بودجه  ساختار  اصالح  با  کردیم 
دولت سیزدهم و سازمان برنامه و بودجه بخش 

قابل توجهی از مشکالت رفع شود. 

خطیب نماز جمعه تهران:

مسئله گرانی ها 
درد جانکاه رهبری است

عضو کمیسیون اجتماعی مجلس:

مشارکت سپاه در برخورد با 
مفسدان موجب رضایت مردم است
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محققان انگلیسی می گویند؛

ارتباط بیماری روانی
 با افزایش مرگ های قلبی عروقی

بیماری  به  مبتال  افراد  مطالعه جدید،  طبق یک 
در  اسکیزوفرنی،  جمله  از  شدید،  روانی  های 
از  باالتری  سطح  با  عمومی،  جمعیت  با  مقایسه 
عروقی  قلبی  های  بیماری  از  ناشی  میر  و  مرگ 

روبرو هستند.
تحقیقات قبلی میزان بروز و مرگ و میر بیشتر 
افراد  در  را  عروقی  قلبی  بیماری های  از  ناشی 
مبتال به بیماری های روانی شدید شناسایی کرده 
بود، اما مشخص نبود که آیا این ارتباط در طول 

زمان تغییر می کند یا خیر.
و  سیستمیک  بررسی  شامل  جدید  مطالعه 
 ۳۰ از  بیش  شامل  قبلی  مطالعه   ۱۰۸ متاآنالیز 
میلیون شرکت کننده در کشورهای با درآمد باال 
بود که همگی در سنین ۱۶ تا ۶۵ سال در مراحل 

ابتدایی اختالل روانپزشکی بودند.
میزان  کلی،  طور  به  که  داد  نشان  مطالعه  این 
افراد  برای  عروق  و  قلب  با  مرتبط  میر  و  مرگ 
برابر  دو  حدود  شدید  روانی  بیماری  به  مبتال 

جمعیت عمومی است.
افراد مبتال به اسکیزوفرنی نسبت به افراد مبتال 
به اختالل دوقطبی در معرض خطر بیشتری قرار 
بیماری های  انواع  همه  در  تفاوت  این  اما  دارند، 
روانی شدید و مرگ و میر عروق مغزی و قلبی 

وجود دارد.
به گفته محققان، تحقیقات بیشتری برای درک 
چرا  اینکه  ارزیابی  و  باالتر  ابتالی  خطر  دالیل 
باشد،  بدتر شده  اخیر  دهه های  در  است  ممکن 

مورد نیاز است.
افزایش خطر نسبی تشخیص بیماری قلبی عروقی 
در دهه های اخیر ممکن است نتیجه نابرابری در 
شیوع سیگار بین افراد مبتال به مشکالت روانی 
و جمعیت عمومی یا افزایش استفاده از داروهای 

ضد روان پریشی باشد.
نسل  داروهای  می گویند  محققان 
هم  بدتری  متابولیکی  اثرات  آنتی سایکوتیک ها 

دارند.

یافته های پژوهشی نشان می دهد؛

3۰ درصد بیماران کرونایی 
مبتال به سندرم کووید می شوند

از  تحقیقات جدید نشان می دهد که ۳۰ درصد 
افراد مبتال به کووید۱۹، دچار عوارض حاد بعد از 
کووید۱۹ می شوند که معموالً به عنوان “سندرم 

کووید طوالنی مدت” شناخته می شود.
که  افرادی  کالیفرنیا،  دانشگاه  محققان  گفته  به 
و  دیابت  بیمارستان،  در  شدن  بستری  سابقه 
احتمال  با  داشتند،  باالتری  بدنی  توده  شاخص 

بیشتر ابتالء به این سندرم روبرو هستند.
از ۳۰۹ فرد مبتال به سندرم کووید طوالنی مورد 
مطالعه، پایدارترین عالئم شامل خستگی و تنگی 
نفس )به ترتیب ۳۱ و ۱۵ درصد( در افراد بستری 
در بیمارستان و از دست دادن حس بویایی )۱۶ 

درصد( در بیماران سرپایی بود.
بروز و عوامل خطر ابتالء به کووید طوالنی مدت، 
است.  مانده  باقی  نامشخص  پاندمی  طول  در 
محققان به دنبال ارزیابی ارتباط آن با مشخصات 
مؤثرترین  ابداع  منظور  به  بالینی  و  دموگرافیک 

درمان هستند.
 ۲۰۲۰ آوریل  بین  که  را  بیمار   ۱۰۳۸ محققان 
بودند  شده   ۱۹ کووید  به  مبتال   ۲۰۲۱ فوریه  و 
نفر  تعداد ۳۰۹  این  از  دادند.  قرار  مطالعه  مورد 
به سندرم کووید طوالنی مبتال شدند. اگر فردی 
شدن  بستری  یا  عفونت  از  پس  روز   ۹۰ یا   ۶۰
پرسشنامه ها  در  را  مداوم  عالئم  بیمارستان  در 

گزارش کند، به این سندرم مبتال است.

محققان اعالم کردند؛

افزایش احتمال بستری کودکان 
واکسینه نشده کرونایی در بیمارستان

یک مطالعه جدید نشان می دهد که از هر ۱۰ 
به دلیل کووید۱۹ در  تا ۱۱ ساله که  کودک ۵ 
نفر   ۹ تقریباً  بودند،  شده  بستری  بیمارستان 
بیشتر  برابر  دو  که  نرخی  بودند،  نشده  واکسینه 
مرکز  محققان  بود.  شده  واکسینه  کودکان  از 
کنترل و پیشگیری از بیماری های ایاالت متحده 
دریافتند که حدود یک سوم کودکان  همچنین 
هیچ  سنی  گروه  آن  در  بیمارستان  در  بستری 
در  آنها  پنجم  یک  و  ندارند  زمینه ای  بیماری 
مراقبت های ویژه بستری شده بودند. این مطالعه 
بود  ساله   ۱۱ تا   ۵ کودک   4۰۰ حدود  شامل 
در  اومیکرون  سویه  زمستانی  موج  طول  در  که 
بیمارستان بستری شدند. این یافته ها جدیدترین 
یافته ها هستند که نشان می دهند واکسن ها خطر 
دلیل  به  بیمارستان  در  کودکان  شدن  بستری 
این  اگر  حتی  می دهند،  کاهش  را   ۱۹ کووید 
واکسن ها در برابر اومیکرون تأثیر کمتری داشته 
پوشش  »افزایش  می گویند:  محققان  باشند. 
واکسیناسیون در میان کودکان، برای جلوگیری 
از بستری شدن در بیمارستان به خاطر ابتالء به 

کووید ۱۹ و عوارض شدید آن، حیاتی است«.

دستگاه های امنیتی تحت امر دادستان 
باید مافیای خودرو را کشف کنند

یک حقوقدان گفت: مبارزه با  مافیای خودرو باید جدی گرفته 
شود و دستگاه های امنیتی باید مافیا را شناسایی و رسوا و به 

مردم معرفی کنند.
دادستان  با سخنان  رابطه  در  علیزاده طباطبایی،  سیدمحمود 
کشور  خودروسازی  صنعت  “در  اینکه  بر  مبنی  کشور  کل 
دست های پشت پرده ای وجود دارد که مانع ارتقاء وضعیت 
خودروسازی کشور می شود”، گفت: سخنان دادستان کل عین 
دست  به  ما  خودروسازی  صنعت  متاسفانه  و  است  واقعیت 
مافیایی است که دستگاه های امنیتی و اطالعاتی که تحت امر 
دادستان هستند باید آن را کشف کنند؛ زیرا افرادی که توسط 
کشته  سازند،  می  خودروسازها  که  غیراستاندارد  خودروهای 
شده اند؛  از تعداد کشته شدگان جنگ تحمیلی بیشتر است. 

تولید  زیرا  ندارد  تکنولوژی  داریم  که  خودروهایی  افزود:  وی 
کننده نیستیم؛ لذا دادستان باید موضوع را جدی بگیرد و ببیند 
منافع چه کسانی  در صنعت خودرو تامین می شود و مقابل آنها 
بایستد؛ البته باید دانست مافیای خودرو  بسیار قوی هستند که 
توانستند مصوبه خودرویی مجلس را  به اسم حمایت از تولید 
داخلی از بین ببرند؛ در صورتی که این حمایت نیست و ما هر 

چقدر اینگونه  حمایت کنیم نتیجه ای نمی گیریم.
ما  که  است  این  واقعیت  کرد:  تصریح  دادگستری  وکیل  این 
از دنیا عقب نیستیم و  به تکنولوژی روز  در مسایل تکنیکی 
دنیا در صنایع پهباد و نظامی  رسیدیم ولی به دلیل اینکه در 
صنایع خودرو، منافع یک عده مدنظر است؛ به نتیجه نرسیدیم 

و  فجایعی رخ می دهد.
علیزاده طباطبایی در پایان گفت: مبارزه با  مافیای خودرو باید 
دستگاه  ضابط  که  امنیتی  های  دستگاه  و  شود  گرفته  جدی 
قضایی هستند؛ باید مافیا را  شناسایی و رسوا و به مردم معرفی 

کنند.

اینترنت باید از انحصار خارج شود و 
قیمتش کاهش یابد

نماینده نجف آباد در مجلس شورای اسالمی با تاکید بر لزوم در 
دسترس بودن اینترنت با حداقل قیمت، گفت: متاسفانه مانند 
ایجاد شده است در  انحصار  به نوعی  صنعت خودروسازی که 

زمینه اینترنت نیز در حال حرکت به سمت انحصار هستیم.
اینکه  بیان  با  اینترنت  بهای  افزایش  درباره  ابوترابی  ابوالفضل 
را  مردم  زندگی  از  بخشی  مجازی  فضای  و  اینترنت  »امروز 
تشکیل می دهد«، اظهار کرد: در دنیای امروز به نوعی اینترنت 
کیفیت  هم  باید  بنابراین  است  همتراز شده  مردم  معیشت  با 
اینترنت را باال ببریم و هم قیمت آن را تا حدی که می توانیم 
کاهش دهیم. وی با تاکید بر لزوم در دسترس بودن اینترنت با 
حداقل قیمت خاطر نشان کرد: باید سرمایه گذاران بزرگی مانند 
بنیاد مستضعفان که نگاهی ملی دارند، به حوزه سرمایه گذاری 
در زمینه زیرساخت فضای مجازی وارد شوند. متاسفانه مانند 
ایجاد شده است در  انحصار  به نوعی  صنعت خودروسازی که 
زمینه اینترنت نیز در حال حرکت به سمت انحصار هستیم؛ اگر 
انحصار ایجاد شد، کیفیت ارایه خدمات اینترنت کاهش و قیمت 
افزایش خواهد یافت. این نماینده مجلس در پایان با تاکید بر 
اینکه موضوع افزایش بهای اینترنت هیچ ربطی به طرح صیانت 
ندارد، گفت: از اینکه افزایش بهای اعمال شده بر اساس ضوابط 
قانونی بوده یا نه اطالعی ندارم اما قطعاً کمیسیون مربوطه در 

مجلس در این زمینه پیگیری های الزم را انجام خواهد داد.

مدیرعامل سازمان ملی زمین و مسکن:
تصرف زمینهای دولتی به صفر رسید

اراضی  مسکن،  و  زمین  ملی  سازمان  مدیرعامل  گفته  به  بنا 
با  که  می گرفت  قرار  تعرض  مورد  مختلف  مقاطع  در  دولتی 
دست اندازی ها  سازمان،  این  اراضی  از  حفاظت  یگان  تشکیل 
برای پروژه  با رفع تصرف فوری به صفر رسیده است.  دولت 
چهار میلیون واحدی نهضت ملی مسکن نیاز به اراضی ملی و 
دولتی دارد. بر اساس آخرین اعالم محمود محمودزاده ـ معاون 
وزیر راه و شهرسازی حدود ۹۸۰ هزار واحد زمین با کاربری 
مسکونی طی شش ماه گذشته تامین قطعی شده است؛ عالوه 
بر آن معادل یک میلیون و 4۰۰ هزار واحد، زمین شناسایی 
شده که نیازمند تعیین کاربری یا الحاق به محدوده و یا بررسی 
عالی  شورای  و  استان ها  برنامه ریزی  شوراهای  سطح  در  فنی 
معماری و شهرسازی دارد. در انتظار تعیین تکلیف نهایی این 
زمین ها هستیم و در صورت تعیین تکلیف نهایی، زمین برای 
خواهد  تامین  مسکونی  واحد  هزار   ۳۰۰ و  میلیون   ۲ ساخت 
دولتی،  عمرانی  طرحهای  پیشبرد  برای  که  است  واضح  شد. 
زمین مهمترین عامل خواهد بود که باید از دست اندازی زمین 
خواران مصون بماند. در این خصوص یگان حفاظت از اراضی 
سازمان ملی زمین و مسکن در شهریورماه ۱۳۹4 تشکیل شد. 
این یگان وظیفه حراست و رفع تصرف فوری از انفال و اراضی 
دولتی را بر عهده دارد. بنا به گفته علیرضا فخاری ـ مدیرعامل 
اراضی دولتی در مقاطع  سازمان ملی زمین و مسکن معموال 
این  یگان  تشکیل  با  که  می گرفت  قرار  تعرض  مورد  مختلف 
قبیل دست اندازی ها با رفع تصرف فوری به صفر رسیده است.

سالمت

جامعه

کاریکاتور

 هتک حرمت قرآن کریم در سوئد نشانه ای از بروز و ظهور جاهلیت نوین! 

نماینده همدان در مجلس :

عامالن وضع موجود، موریانه ای بر بدنه دولت هستند

مجلس  در  فامنین  و  همدان  مردم  نماینده 
 ۲۵ تاکنون  اینکه  بیان  اسالمی  شورای 
آنها  و ۷۵ درصد  مدیران عوض شده  درصد 
وضع  عامالن  گفت:  هستند  بالتکلیف  هنوز 
حضور  کشور  مدیریت های  در  نباید  موجود 
داشته باشند و تمام نهادها باید از این افراد 
پاکسازی شوند و کسی که کم کاری کرده و 
با عنوان دیگری  نباید  را  ندارد  سابقه خوبی 

مسئول قرار داد.
در  فالحی  حسین  احمد  حجت االسالم   
این  افزود:  همدان  جمعه  نماز  خطبه  پیش 
وافراد  بدنه دولت هستند  بر  افراد موریانه ای 
و  شوند  گرفته  کار  به  مجدد  نباید  ناکارآمد 
نمایندگان در برابر مدیریت مجدد این افراد 

سکوت نخواهند کرد.
و شهادت  ایام  این  تسلیت  وی ضمن عرض 
باید  همه  اینکه  بیان  با  امیرالمومنین)ع( 
انقالب  ویژه  به  اسالمی  نظام  تا  کنیم  تالش 
را که حاصل خون صدها هزار شهید از صدر 
اسالم تاکنون بوده را در برابر دشمنان حفظ 
کرده و به سرانجام مقصود آن برسانیم اظهار 
انقالب  )ره(  خمینی  امام  فرموده  کرد:به 
ولیعصر  حضرت  ظهور  ساز  زمینه  اسالمی 
باشد و همه ما موظف به حفظ و حراست از 
این نظام اسالمی هستیم که در زمینه دفاع 
از انقالب و خدمت به مردم هر کسی وظیفه 

خاصی دارد.
وی با بیان اینکه مجلس شورای اسالمی در 
طی یک سال گذشته کارهای بسیار شایسته 
عملیاتی  آنها  از  تعدادی  که  داده  انجام  ای 
شده و در برنامه دولت سیزدهم و در بودجه 
۱4۰۱ مورد توجه قرار گرفته است افزود: یکی 
از اقدامات مجلس این بود که دولت موظف 
شد چهار میلیون مسکن برای مردم در طی 

چهار سال بسازد و باید با سازوکارهایی باشد 
اختیار  در  مناسبی  مسکن  حداقل  مردم  که 

داشته باشند.
نماینده همدان در مجلس با بیان اینکه بحث 
از  یکی  فرزندآوری  و  جوان  کاهش جمعیت 
خصوص  به  ما  ی  جامعه  که  است  مسائلی 
طبق  و  می کند  تهدید  را  همدان  استان 
در  را  جمعیت  پیری  دوم  رتبه  همدان  آمار 
سمت  به  ما  کشور  کرد:  اضافه  دارد،  کشور 
به  آینده  در  و  است  حرکت  درحال  پیری 
جامعه مصرف کننده ای تبدیل می شود که 
نیاز داشته و جوان کارآمد  خدمات بیشتری 
در آن کم خواهد شد که این تهدیدی بسیار 
نیروی کار و صندوق های  جدی در زمینه  
در  که  است  اجتماعی  تامین  و  بازنشستگی 
جمعیت  جوانی  قانون  گذشته  سالیان  طول 
قبلی مجلس  دوره های  در  تعالی خانواده  و 
این  در  کار شبانه روزی که  با  اما  بود  مانده 
به  قانون  این  گرفت  صورت  مجلس  از  دوره 
مانند  خوبی  سازکارهای  و  رسید  تصویب 
و  مسکن  تسهیالت  فرزندآوری،  از  حمایت 

ازدواج اندیشیده شده است.
کارهای  سیزدهم  :دولت  کرد  بیان  فالحی 
خوبی در زمینه امور اقتصادی آغاز کرده است 
و خیلی از ارزهایی که وارد کشور می شود و 
دست برتری که در عرصه مذاکرات داریم و 
ما با قدرت تمام می توانیم در مقابل غربی ها 
هر  به  که  نداریم  عجله ای  هیچ  و  بایستیم 
قیمتی به توافق برسیم که این حاصل قانون 
هر  به  دولت ها  که  است  گذشته  سال  خوب 
قیمتی حق مذاکره ندارند مگر مذاکره ای که 
در زندگی مردم تاثیرگذار باشد و به راحتی 
بتواینم با دنیا ارتباط برقرار کنیم و کلیه تمام 
تحریم ها از اول انقالب تاکنون برداشته شوند.

شهر  چهار  جزو  همدان  اینکه  بیان  با  وی 
پرتنش آبی در کشوربوده و تامین آب  امروزه 
نیاز واقعی مردم است گفت:در سال ۸۳ بعد 
از سفر مقام معظم رهبری به همدان مصوب 
تامین  پایدار  برای همدان منابع آب  شد که 
شود اما به علت عملکرد ناقص در حوزه آب 
این کار انجام نشده است و امروزه مردم باید 
با صرفه جویی در مصرف آب و مدیران اجرایی 
با تالش در بحث ایجاد منابع آبی پایدار این 

مشکل را حل کنند.
همین  با  بارندگی  اگر  اینکه  بیان  با  فالحی 
آبی  مشکل  دچار  پیداکند  ادامه  وضعیت 
جلسه  چندین  کرد:  تصریح  شد  خواهیم 
شده  برگزار  نیرو  وزارت  و  بودجه  وزارت  در 
پیگیری  و  تالوار  سد  مسیر  بازبینی  برای  و 
اعتبارات اقداماتی انجام شده که با تالش های 
در  پول  میلیاردتومان   ۹۰۰ گرفته  صورت 
آنها موظف  و  است  اجرایی  اختیار مسئوالن 
هرچه  تالوار  آب  کنند  پیگیری  که  هستند 

سریع تر به همدان برسد.
مجلس  در  فامنین  و  همدان  مردم  نماینده 
تردد  مردم  اعتراضات  از  یکی  اینکه  بیان  با 
ماشین های سنگین در داخل شهر است که 
اعالم  می برد  بین  از  را  شهر  زیرساخت های 
برای ساخت پل هایی در مسیر ترددی  کرد: 
زیادی  هزینه های  کشور  غربی  استان های 
شده اما برخالف تمام شهرهای کوچک دیگر 
داخل  از  دیگر  و  زدند  شهری  کنارگذر  که 
و  غربی  کنارگذر  هنوز  نمی شود  تردد  شهر 
شرقی کالن شهر همدان راه نیفتاده است و 
این موضوع در دولت قبلی و کنونی پیگیری 
بودجه  آن  برای  تومان  میلیارد   ۳۰ و  شده 
پرداخت شده و از استاندار و مدیران اجرایی 
می خواهیم الزام کنند که اکنون و با تامین 

الزم  اقدامات  ها  پروژه  این  مقدماتی  اعتبار 
صورت گیرد  که البته تاکنون خسارت های 
زیادی به شهر وارد شده و باید هر چه سریع 
تر مسیرهای ترددی از کنارگذرهای شرقی و 
غربی ساخته شوند  و باید این مسئله مدنظر 
انجام  روند  شدن  طوالنی  با  که  گیرد  قرار 

پروژه.ها هزینه ها سنگین تر می شود.
است  موظف  دولت  اینکه  بیان  با  فالحی 
وضعیت بازار را کنترل کند ادامه داد: امروزه 
درصدی   4۰ افزایش  دولت  تالش  تمام  با 
درصدی   4۰ افزایش  و  غیرنفتی  صادرات 
صادرات نفتی صورت گرفته و یک میلیون و 
هفتصد هزار بشکه نفت صادر شده و اکنون 
هزار  هشتصد  و  میلیون  سه  برای  ظرفیت 
بشکه آماده می شود و زمانی که دولت بدون 
رفع تحریم ارزها را به داخل کشور بیاورد و از 
کشور دیکتاتور پیر پول ایران را پس گرفته، 
باید بازار را نیز کنترل کند و مردم نیابد هر 
ریختگی  بهم  و  قیمت  افزایش  شاهد  روز 

باشند.
می  تالش  بسیار  امروزه  اینکه  بیان  با  وی 
و  تهدید  مورد  ما  دینی  فرهنگ های  تا  شود 
نابودی قرار گیرند گفت:  امروزه نباید شاهد 
سال   4۲ گذشت  با  کشوری  که  باشیم  این 
از انقالب آن و با ۲۲۸ هزار شهید به سمت 
فرهنگ  باید  و  کند  حرکت  شکنی  هنجار 
بی  و  بماند  زنده  جامعه  در  عمومی  نظارت 
در  و  رود  می  شمار  به  جامعه  آفت  تفاوتی 
روایات آمده است که اگر در جامعه ای امر به 
معروف و نهی از منکر انجام نشود آن جامعه 
بین  از  و عمران  آبادانی  و  ویران خواهد شد 
خواهد رفت و واجب اصلی نیز از بین می رود.

نیز  اقتصادی  بحث  در  اینکه  بیان  با  فالحی 
مدیران  به  باید  و  است  مهم  مردم  نظارت 
اجرایی در این موضوع باید کمک کنند و در 
و فرهنگی که دستگاه  اقتصادی  زمینه های 
اخاللگران  با  مقابله  به  موظف  اجرایی  های 
داشته  همکاری  باید  نیز  مردم  هستند 
در  نباید  موجود  وضع  عامالن  افزود:  باشند 
و  باشند  داشته  حضور  کشور  مدیریت های 
تمام نهادها باید از این افراد پاکسازی شوند 
دولت هزینه و بدهی ها را پرداخت می کند 
تا ثبات را برگرداند و کسی که کم کاری کرده 
داده  قرار  مسئول  دیگری  عنوان  با  نباید  را 
دولت  بدنه  بر  ای  موریانه  افراد  این  و  شود 
عوض  مدیران  درصد   ۲۵ تاکنون  و  هستند 
شدند و ۷۵ درصد مدیران بالتکلیف هستند و 
افراد ناکارآمد نباید مجدد به کار گرفته شوند 
و نمایندگان در برابر مدیریت مجدد این افراد 

سکوت نخواهند کرد.

شورای  مجلس  اجتماعی  کمیسیون  عضو 
با  مسئوالن  که  صورتی  در  گفت:  اسالمی 
گفت وگوی رو در رو، مشکالت مردم و نواقص 
آن  رفع  برای  و  کرده  لمس  نزدیک  از  را 
برنامه ریزی کنند، از یک سو در رفع مشکالت 
و موانع تسریع کرده اند و از سوی دیگر پیوند 
تقویت خواهد  و مردم  نظام  بین  ناگسستنی 

شد.
اردشیر مطهری، در رابطه با بیانات اخیر مقام 
مردمی  و  بودن  مردمی  که  رهبری  معظم 
ماندن را از ویژگی های الزم هر مسئول نظام 
مردمی  و  بودن  مردمی  کرد:  بیان  خواندند، 
محمدی  ناب  اسالم  های  آموزه  از  ماندن 
)ص( است که از بدو پیروزی انقالب اسالمی 
بوده  بنیانگذار جمهوری اسالمی  مورد توجه 
آن  بر  رهبری  معظم  مقام  نیز  آن  از  بعد  و 
اند و دارند و نظام مردم ساالر  تاکید داشته 
بسیاری  مردمی  مسئوالن  اسالمی  جمهوری 

را به خود دیده است.
وی در ادامه تصریح کرد: امام خمینی )ره( در 
اندرزهای خود به مسئولین آنها را به مردمی 
کاخ  طمع  از  را  آنها  همواره  و  توصیه  بودن 
فاصله   و  تجمالتی  زندگی  تشریفات،   نشینی 
و  داشت  می  بر حذر  عادی  مردم  از  گرفتن 
با  باید  اسالمی  نظام  دولتمردان  بود  معتقد 
در  اسالم،  صدر  رهبران  از  گرفتن  سرمشق 
بطن توده عادی و همراه با آنها زیسته و به 
هیچ وجه خود را برتر و باالتر از مردم ندانند.
 مردمی بودن و مردمی ماندن مسئوالن 

یکی از دغدغه ها و توصیه های 
همیشگی مقام معظم رهبری بوده است

با  سمنان  استان  نمایندگان  مجمع  رئیس 
تاکید بر اینکه  مردمی بودن و مردمی ماندن 
مسئوالن یکی از دغدغه ها، تذکرات و توصیه 

های همیشگی مقام معظم رهبری بوده است، 
کار  آغاز  در  رهبری  معظم  مقام  کرد:  اظهار 
جمهور  رئیس  به  خطاب  سیزدهم  دولت 
فرمود »یک توصیه به رئیس  جمهور محترم 
مساله   ایشان  شعارهای  در  که  است  این 
میان  در  و  شنیدن  مردم  از  و  بودن  مردمی 
مردم بودن تکرار شده، این را از دست ندهند؛ 
این چیز بسیار مهمی است. دولت مردمی را 
که شعار ایشان بود، در واقعیت محقق کنند و 
به معنای واقعی کلمه با مردم، در کنار مردم 

و در میان مردم باشند«.
)ره(  خمینی  امام  حضرت  افزود:  مطهری 
مقام  و  ایران  اسالمی  جمهوری  بنیانگذار 
باهنر  و  رجایی  شهیدان  و  رهبری  معظم 
»حقا  رهبری  معظم  مقام  تعبیر  به  که 
مدیران  و  پایبند  و  متعهد  دولتمردان  نماد 
جمهوری اسالمی بودند « را باید از مصادیق 
مسئوالن مردمی نامید که مشی و منش آنان 

الگوی رفتاری و عملی مسئوالن قرار گیرد .
و  مردمی  فرماندهان  از  تجلیل  با  وی 
باکری،  شیرازی،  صیاد  نظیر  والیتمداری 
شهیدان  سید  مقدم،  طهرانی  بابایی،  همت، 
دانشمندان  و  آوینی  مرتضی  سید  قلم  اهل 
مردمی و والیت مداری نظیر شهید شهریاری 
، سعید کاظمی آشتیانی ، از این ستاره های 
ماندگار  ای  اسوه  و  الگو  عنوان  به  درخشان 
در  اسالمی  جمهوری  مسئوالن  همه  برای 
همه اعصار نام برد که وجودشان نعمت بود و 

شهادتشان نعمت مضاعف.
حضور مسئوالن در میان مردم در 
بسیاری از کشورهای مردم ساالر 

مرسوم است

نماینده مردم گرمسار در مجلس با بیان این 

مردم  میان  در  مسئوالن  حضور  که  مطلب 
از  بسیاری  در  آنها  با  مستقیم  گفت وگوی  و 
نماد  و  است  مرسوم  ساالر  مردم  کشورهای 
است،  کشورها  آن  مسئوالن  بودن  مردمی 
گفت: بعد از پیروزی انقالب اسالمی و حذف 
ایران  و مسئوالن، ملت  بین مردم  دیوارهای 
با  اما  نمود،  لمس  را  بودن مسئوالن  مردمی 
گذشت زمان دیوارهای بین مردم و مسئوالن 
ایجاد و هر روز بلندتر و قطورتر شد و در سال 
های گذشته مردمی بودن مسئوالن کم رنگ 

و کم رنگ تر شد.
مطهری خاطرنشان کرد: مقام معظم رهبری 
بر  جدید  مجلس  و  دولت  کار  به  آغاز  در 
مردمی بودن و حضور در میان مردم، در حکم 
رئیس قوه قضائیه حجت االسالم والمسلمین 
تاکید  بودن  مردمی  مولفه  بر  نیز  ای  اژه 
روسای  رویکرد  از  را  خود  رضایت  و  نمودند 
قوا و مسئوالن و نمایندگان از حضور در میان 
مردم و شنیدن سخنان آنان ابراز نمودند که 
الزم است مسئوالن و نمایندگانی که هنوز با 
رویه  این  به  اند،  نشده  مانوس  بودن  مردمی 

بپیوندند.
بودن  مردمی  های  شاخصه  تبیین  در  وی 
بیان  رهبری  معظم  مقام  منظر  از  مسئوالن 
مردم،  به  خدمتگزاری  روحیه   داشتن  کرد: 
با  مخالفت  مردم،  نیروی  و  اراده   به  اعتقاد 
مسائل  در  مردم  به  تکیه   دولتی،  تمرکزهای 
مردم،  با  انس  کشور،  سازندگی  و  نظامی 
تماس با مردم و پای صحبت مردم نشستن، 
مردم  دلسوز  مردم،  با  و گوی صادقانه   گفت 
بودن، غافل نشدن از حال و روز جامعه برخی 
از  مسئوالن  بودن  مردمی  های  شاخصه  از 

منظر مقام معظم رهبری است.
یازدهم  مجلس  اجتماعی  کمیسیون  عضو 
اشرافی گری مسئوالن را آفت مردمی بودن 
آنان قلمداد کرد و افزود: به تعبیر مقام معظم 
اشرافی  »خوی  یعنی  بودن  مردمی  رهبری 
گری، خوی جدایی از مردم، خوی بی اعتنایی 
گری  اشرافی  نباشد.  آنها  در  مردم  تحقیر  و 
گری  اشرافی   است؛  آفت  کشور  یک  برای 

مسئوالن، آفت مضاعف است«.

حضور بی واسطه مسئوالن در بین مردم به 
مردمی  های  جلوه  مهمترین  از  یکی  عنوان 
منتخبان  همه  نظر  مد  باید  مسئوالن  بودن 

مردم  قرار گیرد
مسئوالن  بازگشت  ضرورت  بر  تاکید  با  وی 
توجه  با  کرد:  تاکید  بودن  مردمی  رویه  به 
و  ظالمانه  های  تحریم  رنج   تحمیل  به 
موجب  که  کرونا  بحران  و  معیشت  دشواری 
است،  شده  مردم  زندگی  در  مشکالت  بروز 
حضور بی واسطه مسئوالن در بین مردم به 
مردمی  های  جلوه  مهمترین  از  یکی  عنوان 
مسئوالن  همه  نظر  مد  باید  مسئوالن  بودن 
از  برخی  و  گیرد  قرار  مردم   منتخبان  و 
از برج های عاج  مسئوالن و منتخبان مردم 
و شیشه ای خود خارج شوند و از نزدیک و 

مستقیم با شرایط زندگی مردم باخبر شوند.
و  حضور  این  افزود:  گرمسار  مردم  نماینده 
گفت و گوی مستقیم با مردم شاید در کوتاه 
اما  نشود،  انتظار  قابل  نتیجه  به  منجر  مدت 
با لمس مستقیم و بدون واسطه مشکالت و 
آن  بهبود  و  رفع  مسیرهای  مردم،  های  رنج 
خواهد  تبدیل  مسئوالن  نخست  اولویت  به 
شد، کما اینکه دستورات مسئوالن به هنگام 
حضور در میان مردم و در بازدیدهای میدانی 
در بسیاری از مواقع راه گشا و رضایت مندی 

مردم را به دنبال داشته است.
مقام  فرمایش  به  اشاره  با  پایان  در  مطهری 
»مردمی  اینکه  بر  مبنی  رهبری  معظم 
بودن  مردمی  نیست،  کردن  اّدعا  به  بودن 
آمد،  کنار  مردم  با  باید  که  معناست  بدین 
به  نه  بگیریم،  انس  مردم  مختلف  طبقات  با 
صورت تصنعی، بلکه به معنای واقعی کلمه« 
بر ضرورت ارتباط صمیمی، اعتماد برانگیز و 
و گفت:  کرد  تاکید  مردم   با  موثر مسئوالن 
رو  گوی  و  گفت  با  مسئوالن  که  در صورتی 
در رو، مشکالت مردم و نواقص را از نزدیک 
لمس کنند و برای رفع آن برنامه ریزی کنند، 
از یک سو در رفع مشکالت و موانع تسریع و 
و  نظام  بین  ناگسستنی  پیوند  از سوی دیگر 

مردم  تقویت خواهد شد.

معاون اجتماعی قوه قضائیه:

گفتگوی مستقیم مردم با مردم 
رفع مشکالت را تسریع می کند


