
بودجه ۱۴۰۲ تا پایان سال
 مصوب می شود

نقشه دشمن نقص نداشت 
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اینکه  بیان  با  اسالمی  شورای  مجلس  در  تهران  مردم  نماینده   
فرصت کافی برای بررسی لوایح برنامه و بودجه در مجلس وجود 
دارد، گفت: می توان در فرصت باقیمانده تا پایان سال، الیحه بودجه 
با  اقبال شاکری  کرد.  و مصوب  بررسی  در مجلس  را  آینده  سال 
اشاره به تقدیم الیحه بودجه ۱4۰۲ کل کشور به مجلس شورای 

اسالمی گفت: فرصت برای بررسی الیحه بودجه سال آینده...

انقالب اسالمی گفتند: در این قضایای اخیر نقشه  دشمن،  رهبر 
نقشه   بود.  غلطی  محاسبه   دشمن  محاسبه   بود،  جامعی  نقشه  
دشمن نقص نداشت، منتها محاسبه  دشمن برای پیاده کردن این 
سعادت  با  والدت  سالروز  در خجسته  بود.  غلطی  محاسبه   نقشه 
حضرت فاطمه زهرا سالم اهلل علیها، رهبر انقالب اسالمی در دیدار 

جمعی از مداحان اهل بیت، مداحی را هنری ترکیبی برای....
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9هزار فرصت شغلی برای 
استان ایجاد شده است

پالک خودروهایتان را مخدوش نکنید؛

 ۶ ماه تا یک سال حبس 
در انتظار متخلفان

آقای استاندار
فکر به حال ستاد بحران کنید

»هواشناسی وضعیت هشدار برای کهگیلویه و 
و  برف  بارشی  »سامانه  کرد«،  اعالم  بویراحمد 
ستاد  »نشست  و  شود«  می  استان  وارد  باران 
آقای  ریاست  به  بویراحمد  و  کهگیلویه  بحران 
استاندار تشکیل شد«.  این ها نمونه تیترهای 
خبری است که این روزها در رسانه های استان 
کهگیلویه و بویراحمد منتشر می شود. هر چند 
که این اخبار دیگر برای مردم عادی شده است 
و امید چندانی به مصوبات ستاد بحران ندارند 
هوشیارتر  خود  مردم  که  شود  می  باعث  اما 

باشند و با برنامه ریزی و مدیریت ...

با  دارم  یقین  اینکه  بیان  با  جمهور  رییس 
پشتیبانی که مردم از نظام جمهوری اسالمی 
دارند، مشکالت کشور قابل حل است، گفت: 
دولت بر این اعتقاد است که با همت جوانان 
را  کشور  مشکالت  می توان  مردم  آحاد  و 
دیگران  به  نیازی  زمینه  این  در  و  کرد  رفع 
رییسی”  ابراهیم  “سید  اهلل  آیت  نمی بینیم. 
خاتم  شهرستان  مردم  جمع  در  جمعه  روز 
با تبریک میالد با سعادت فاطمه اطهر)س( 
این  مردم  کم نظیر  استقبال  از  قدردانی  و 
اظهار داشت:  از دولت خدمتگزار  شهرستان 
کارآمد،  نیروی  کشور  سرمایه  بزرگترین 
ذخایر  ایران  و  است  خالق  و  مبتکر  جوان، 
بسیاری دارد که اگر از این ظرفیت ها درست 
بسیاری  توانیم  می  کنیم،  برداری  بهره 
سال های  در  کنیم؛  حل  را  مشکالت  از 
فرآورده های  تامین  به  نسبت  باید  گذشته 
حوزه های  در  مردم  نیازهای  و  پتروشیمی 
مختلف زیرساختی اقدامات بیشتری صورت 
کامل  شده،  انجام  که  کارهایی  گرفت،  می 
از  بسیاری  وگرنه  نبوده  مناسب  زمان  در  و 
مشکالت امروز را نداشتیم. وی اظهار داشت: 
دشمن فکر می کرد با تهدید، تحریم و فشار 
حداکثری می تواند مردم ما را متوقف کند اما 
دید که مردم ما مصمم هستند، متوقف نشده 
و نمی شوند، ظرفیت های بسیاری در کشور 
همه  همراهی  و  همکاری  با  که  دارد  وجود 
بخش ها و حمایت دولت این ظرفیت ها احیا 
می شود و ما در حوزه های بسیاری پیشرفت 

کرده ایم و این روند تداوم خواهد داشت.
امام  رهنمودهای  به  جا  هر  گفت:  رییسی 
شدیم  موفق  کردیم،  عمل  رهبری  و  راحل 
اما هر وقت نگاه ما به بیگانگان بود تا گرهی 
از کارمان را باز کنند، این اتفاق نیفتاد، چه 
باز و  را  زمانی آمریکایی ها و غربی ها گرهی 
خیمه  جا  هر  کردند؛  حل  را  مشکلی  کجا 
زدند، صرفا برای دستیابی به منافع خودشان 
و  معادن  روی  ها  آفریقایی  افزود:  بود.وی 

ذخائر بسیاری نشسته اند، ....

و  کهگیلویه  اجتماعی  رفاه  و  کار   ، تعاون  مدیرکل 
و  هزار   ۱۳ استان  امسال  اشتغال  گفت:تعهد  بویراحمد 
هزار   ۹ برای  تاکنون  میزان  این  از  که  بوده  نفر   ۵۲۰
ایجاد شده است. حمیدرضا واعظی زاده  و ۶ نفر شغل 
اظهار کرد: این تعداد نیروی کار از طریق پرداخت وام 
های اشتغال و جذب از طریق کاریابی های کهگیلویه و 
بویراحمد مشغول بکار شده اند و اسامی در سامانه رصد 
اجتماعی  رفاه  و  کار  تعاون،  مدیرکل  است.  شده  ثبت 
 ۲۳ از  بیش  امسال  کرد:  تاکید  بویراحمد  و  کهگیلویه 
میلیارد تومان تسهیالت مشاغل خانگی به ۹۲۰ طرح...

مدیرکل تعاون و کار استان ادعا کرد؛

۲

۲

۲ ۴

روابط عمومی آموزش و پرورش استان
 اعالم کرد:

ساعت کار مدارس استان 
کهگیلویه و بویراحمد 

تغییر کرد

دادستان باشت خبر داد؛

کشف و تخریب
 ۱۰ کوره زغال

 درشهرستان باشت

مشکالت کشور باهمت جوانان 
و در داخل قابل حل است

۲

۲

در پی ورود سامانه بارشی به کهیگلویه و بویراحمد ؛

آماده باش استاندار 
برای استان
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الگویی که جمهوری اسالمی  اینکه  با بیان  رئیس جمهور 
سیاست،  علم آموزی،  در  مؤثر  و  نقش آفرین  زن  از  ایران 
ارایه  حجاب  و  عفاف  حفظ  با  ورزش  و  اقتصاد  فرهنگ، 
کرده، خشم و عصبانیت غربی ها را برانگیخته است، تصریح 
کرد: امروز و در جنگ اراده ها زنان ایرانی با سبک زندگی 

اسالمی، سبک زندگی غربی را به خطر انداخته اند.
برنامه های دومین روز سفر  ادامه  ابراهیم رئیسی در  سید 
دولت مردمی به استان یزد، در مراسم ویژه جشن میالد 
به  این مناسبت  تبریک  با  فاطمه)س( و روز زن،  حضرت 
همه زنان عالم و بانوان کشورمان و همه آحاد بشر گفت: در 
این مراسم درخواستی مطرح شد مبنی بر اینکه در مجامع 
برای  زنان  به  و  بیشتر دیده شود  بانوان  نقش  تصمیم گیر 
داده  میدان  بیشتر  مدیریتی  و  اجتماعی  نقش های  ایفای 

شود که این خواسته به حقی است.
تصمیم ساز  دستگاه های  همه  به  تاکید  با  جمهور  رئیس 
به ظرفیت های  بیشتر  توجه  برای  تصمیم گیر در کشور  و 
زنان کشورمان در عرصه های مختلف  افزود:  بانوان کشور 
سهم  و  نقش  تولیدی  و  اقتصادی  ورزشی،  اجتماعی، 
با  همراه  آفرینی ها  نقش   این  که  دارند  ارزشمندی  بسیار 
ارگان های  و  دستگاه ها  و  است  دانش  و  علم  فرهیختگی، 
مختلف باید حتما از تجارب و نظرات ارزشمند این بانوان 

بهره بگیرند.
رئیسی اظهار داشت: به همه دستگاه ها و بخش های مختلف 
دیدگاه های  از  حتما  می کنم  تاکید  که  توصیه  نه  کشور، 
زنان و دختران کشورمان که در کسوت استاد، دانشجو و 

دانش آموز هستند بهره بگیرند.
رئیس جمهور در ادامه به طرح موضوع پایین بودن سرانه 
بانوان در یزد اشاره و تصریح کرد: وقتی  امکانات ورزشی 
در این باره از استاندار یزد سوال پرسیدم ایشان تاکید کرد 
اعتبارات  یزد  استان  به  دولت  دوم  سفر  مصوبات  در  که 
بانوان در  اماکن و مراکز ورزشی ویژه  برای توسعه  خوبی 

نظر گرفته شده است.
حوزه  در  فعال  و  کارآفرین  بانوان  نقش  ادامه  در  رئیسی 
اقتصادی را بسیار ارزشمند توصیف کرد و از مصوبه دولت 

برای حمایت از این قشر از بانوان خبر داد.

۱۰ هزار نفر از بانوان شاغل در حوزه صنایع دستی 
در گام اول بیمه می شوند

رئیسی همچنین با اشاره به تصمیم دولت برای بیمه حداقل 
۱۰ هزار نفر از بانوان شاغل در حوزه صنایع دستی در گام 
سرپرست  بانوان  از  حمایت  همچنین  دولت  افزود:  اول، 

این  به صورت جدی در دستور کار دارد و در  را  خانواده 
زمینه معاونت زنان و خانواده ریاست جمهوری به صورت 
نیز  را  کشور  بانوان  از  قشر  این  به  مربوط  مسایل  خاص 
دنبال خواهد کرد. رئیس جمهور در ادامه نقش آفرینی زنان 
در عرصه های مختلف علمی، فرهنگی، ورزشی و اقتصادی 
در کنار مسئولیت بزرگ نقش آفرینی در خانواده را بسیار 
بانوان  همه  از  بنده  گفت:  و  کرد  توصیف  باارزش  و  مهم 
به ویژه بانوان کارمندی که عالوه بر مسئولیت بزرگی که 
در خانواده دارند در نظام اداری کشور مشغول به فعالیت 

هستند، صمیمانه تشکر می کنم.
و محوری  مهم  از جمله مسایل  را  کانون خانواده  رئیسی 
بنیان خانواده همواره  و  کانون  افزود: حفظ  و  عنوان کرد 
باید مورد توجه باشد که بحمداهلل استان یزد در این رابطه 

برای دیگر بخش های کشور الگوست.

شخصیت حضرت زهرا گمشده امروز جامعه است
رئیس جمهور در ادامه سخنان خود در این مراسم در بیان 
داشت:  اظهار  زهرا)س(،  حضرت  شخصیتی  ویژگی های 
وجود حضرت زهرا)س( و ابعاد شخصیت واالی این بانوی 
تا شکل گیری  امام  ابتدای نهضت  از  گرانقدر همچنان که 
بویژه در  نیز  امروز  بوده است،  الگو  ما  برای  نظام اسالمی 
دفاع از حریم والیت، اخالق و زندگی برای بشریت الگوست 

و در واقع دوای دردهای جامعه بشریت است.
دکتر رئیسی شخصیت گرانقدر حضرت زهرا)س( را گمشده 
امروز جامعه عنوان و خاطر نشان کرد: اگر جامعه بشریت 
می خواهد از آسیب های مختلف نجات یابد، راهش شناخت 
حتی  که  چرا  است،  زهرا)س(  حضرت  دادن  قرار  الگو  و 
به عنوان مصلح کل بشریت  امام زمان)عج(  نازنین  وجود 

نیز می فرماید مادرم فاطمه)س( برایم الگوست.

نگاه جمهوری اسالمی به زن نگاهی نو و مترقی است
را  زن  به  اسالمی  جمهوری  نگاه  ادامه  در  جمهور  رئیس 
کرد  عنوان  زهرا)س(  حضرت  سلوک  و  سیره  از  برگرفته 
و اظهار داشت: نگاه جمهوری اسالمی به زن، نه نگاه نازل 
نگاه  بلکه زن در  نگاه متحجرانه،  نه  کاالیی غربی است و 
عرصه های  در  عیار  تمام  انسان  یک  اسالمی  جمهوری 
مختلف اجتماعی است که نقش مؤثری در تربیت خانواده 

و ساختن جامعه ایفا می کند.
زن  به  اسالمی  جمهوری  نگاه  این  گفت:  رئیسی  آیت اهلل 
نگاهی نو و مترقی است که باید مورد توجه همه محافل 

علمی و فرهنگی دنیا قرار بگیرد.

هم نگاه متحجرانه و هم نگاه جاهلیت مدرن
 به زن مردود است

رئیس جمهور در ادامه نگاه متحجرانه و نگاه جاهلیت مدرن 
به زن را مردود دانست و گفت: ببینید از ابتدای پیروزی 
زن  جایگاه  به  چگونه  رهبری  و  امام)ره(  اسالمی  انقالب 
بانوان ما در مراکز علمی،  می نگریستند. آمار بسیار باالی 
بخش های  در  مؤثر  بسیار  حضور  و  اقتصادی  و  فرهنگی 
مختلف کشور از جمله در حوزه بهداشت و درمان به خوبی 
اسالمی  نظام  در  زن  واالی  جایگاه  اهمیت  نشان دهنده 
با بیان اینکه الگویی که جمهوری  است. رئیسی در ادامه 
علم آموزی،  در  مؤثر  و  نقش آفرین  زن  از  ایران  اسالمی 
سیاست، فرهنگ، اقتصاد و ورزش با حفظ عفاف و حجاب 
ارایه کرده، خشم و عصبانیت غربی ها را برانگیخته است، 
تصریح کرد: امروز و در جنگ اراده ها زنان ایرانی با سبک 
زندگی اسالمی، سبک زندگی غربی را به خطر انداخته اند.

هیچ کس حق ندارد به هیچ عنوان با نگاه سلیقه ای 
با مسائل زنان برخورد کند

رئیس جمهور با تأکید جدی بر لزوم پرهیز از نگاه سلیقه ای 
از  امروز بسیاری  به زنان، اظهار داشت:  به مسایل مربوط 
است  ضعیف  هم  حجابشان  حتی  که  ما  دختران  و  زنان 
دل در گرو انقالب و ارزش ها دارند، برای شهدا و خانواده 
شهدا احترام قائلند، با تمام وجود به نظام و انقالب عشق 
اشک  انقالب  رهبر  دیدن  با  آنها  از  بسیاری  و  می ورزند 
نگاه  با  ندارد  حق  کسی  هیچ  عنوان  هیچ  به  می ریزند. 

سلیقه ای با موضوعات مربوط به زنان برخورد کند.
رئیسی در ادامه گفت: امروز کسانی که مدعی زندگی برای 
مواجهه  در  خود  رفتارهای  به  نگاهی  هستند  ایرانی  زن 
شرم  خود  ادعای  این  از  و  بیندازند  خود  جامعه  زنان  با 
کنند. طبق آمارهای رسمی هر ۱۰ روز یک زن به دست 
این کشور رکوردار زندانی  پلیس آمریکا کشته می شود و 
کردن زنان در جهان است و از سوی دیگر و براساس آمار 
خودشان ظرف ۲۸ هفته ۸۱ زن به دست پلیس انگلیس 
کشته شده است. شما با این کارنامه ننگین می خواهید به 

زنان ما زندگی ببخشید یا زندگی را از آنها بگیرید!؟

جمهوری اسالمی حافظ حقیقی حقوق زنان است
زنان  برای  امروز  ایرانی  زنان  اینکه  بیان  با  رئیس جمهور 
جهان الگو هستند، افزود: مدعیان حمایت از حقوق زن به 
جای این ادعاهای بی اساس و مضحک پاسخگوی عملکرد 

خود در مواجهه با زنان کشورهای غربی باشند.
حافظ  اسالمی  جمهوری  در  ما  اینکه  به  اشاره  با  رئیسی 
ما راضی نمی شویم که  زنان هستیم، تصریح کرد:  حقوق 
و  برود  ایرانی  دختر  یا  زن  یک  دست  به  خار  یک  حتی 
حقوق آنها مورد تعدی قرار بگیرد؛ این حقی است که خدا 
به آنها عنایت کرده و ما فقط وظیفه داریم از آن صیانت 
کنیم. رئیس جمهور با تأکید بر لزوم حفظ شأن و احترام 
زن در خانه و جامعه، گفت: هیچ زنی نه در خانه و نه در 

جامعه نباید مورد ستم قرار گیرد.

امام جمعه موقت تهران گفت: خلیج فارس در قدیمی ترین 
سندها خلیج فارس نامیده شده است و ایرانی بوده، هست و 

خواهد بود آنچنان که جزایر سه گانه ملک ابدی ایران است.
این  نماز جمعه   آیت اهلل سید احمد خاتمی در خطبه های 
زهرا  فاطمه  حضرت  های  ویژگی  و  کماالت  در  تهران  هفته 

)س( سخن گفت.
وی گفت: حضرت زهرا)س( از بهترین افراد در رعایت حریم 
و عفاف و حجاب بوده است. او کسی بود که در احترام به پدر 
و مودبانه سخن گفتن با پیامبر )ص( پیش قدم بود و بر آن 
تاکید داشت اما پیامبر از او می خواست که پیامبر را بابا صدا 

کند.
امام جمعه موقت تهران در ادامه سخنانش یاد و خاطره سید 

احمد خمینی یادگار امام )ره( را گرامی داشت.
انتخاب مقام  خاتمی ادامه داد: همچنین ۲4 دی ماه سالروز 
معظم رهبری به رهبری است و امیدواریم شاهد خطبه های 
حماسی و پرشور و الهام بخش ایشان ان شاءاهلل در آینده باشیم.

وی ادامه داد: سالگرد فرار شاه در این روزهاست که ملت او را 
با خروش ده ها میلیونی از کشور راندند.

گرامی  را  اسالم  فداییان  شهادت  سالروز  همچنین  خاتمی 
داشت.

وی گفت: این هفته که گذشت مقام معظم رهبری سه دیدار 
از آنها بود که  بانوان یکی  با اقشار مختلف داشتند که دیدار 
را  ایشان گفتند اسالم شخصیت زن  مطالب کلیدی داشتند. 
آنها  بین  مرد  و  زن  اختیارات  و  وظایف  عرصه  در  داد.  ارتقا 
تفاوت وجود دارد و این بر مبنای اعتدال است. اما غرب، زن 
اسیر می خواهد و استفاده ابزاری از آنها دارد اما اسالم می گوید 

زن شخصیتت را بشناس و مساله حجاب در این راستاست.
امام جمعه موقت تهران تحرکات در ماه های اخیر در فضای 
کشور  امنیت  دادن  قرار  هدف  راستای  در  را  کشور  سیاسی 
دانست و کفت: »پلیس کشی« و »بسیجی کشی« یعنی چه؟ 
گفتند  آقا  زنند؟  می  آتش  آشغال  سطل  اعتراض  برای  مگر 
دشمن با تبلیغات و دروغ کار خود را پیش می برد. اینها در 
مدتی کوتاه ۳۸ هزار دروغ علیه ایران گفتند. ما هم در مقابل 
باید جهاد تبیین داشته باشیم و هر کس که صدایی دارد، از 
حوزه و دانشگاه و صدا و سیما یا حتی در خانواده ها باید جهاد 

تبیین داشته باشیم.
در  رهبری  معظم  مقام  از  شکنی  حریم  به  اشاره  با  خاتمی 
نشریه فرانسوی گفت: نشریه انتشار دهنده، یک نشریه مبتذل 
است و عددی نیست. ما فدای اسالم هستیم و جان می دهیم 
برای آن. اینها می خواهند چراغ اسالم را خاموش کنند اما به 

حمد خدا این چراغ خاموش شدنی نیست.
خطیب جمعه تهران با طرح این پرسش که چرا امام و رهبری 
مورد هجمه هستند؟ گفت: همان طور که امام خمینی گفتند 
تمام مقصد ما مکتب ماست. اینها از اسالم کینه دارند، مقام 
معظم رهبری نگذاشتند پرچمی که امام برداشت زمین بماند 

و ان شاءاهلل این نظام تا ظهور حضرت مهدی )عج( ادامه دارد.
وی با اشاره به تحریم ایران در روزها و ماه های گذشته اظهار 
تحریم  در  مسابقه  هایشان  نوچه  و  آمریکا  و  اروپا  انگار  کرد: 
هدفشان  نظر  به  چیست؟  ها  تحریم  این  از  هدف  گذاشتند. 
انزوای ایران است اما آیا به این هدف رسیدید؟ ایران بی اعتنا 
هایش  پیشرفت  شاءاهلل  ان  و  کند  می  دنبال  را  راهش  دارد 
او محبوب مردم  را که تحریم می کنید  ادامه دارد. هرکسی 
می شود و تبریک دارد که استکبار ستیزانه و با قدرت راهشان 

را ادامه می دهند.
را  سپاه  که  انگلیس  عوام  مجلس  اقدام  به  اشاره  با  خاتمی 
هم  این  گفت:  داد،  قرار  تروریستی  های  گروه  فهرست  در 
انگلیس است. سپاه  از پرونده های سیاه و ننگین  یکی دیگر 
پاسداران و نیروهای مسلح از ارتش و نیروی انتظامی و وزارت 
خواهید  می  یعنی  هستند،  ملت  این  بازوهای  بسیج  و  دفاع 
که  است  این  حق تان  هستند،  تروریست  ایران  مردم  بگویید 

بگوییم “مرگ بر انگلیس”.
وی با بیان اینکه خلیج فارس در قدیمی ترین سندها خلیج 
بود،  و خواهد  بوده، هست  ایرانی  و  است  نامیده شده  فارس 
و  است  ایران  ابدی  ملک  گانه  سه  جزایر  که  آنچنان  گفت: 
کسی حق دست درازی ندارد و حتی حق ندارند درباره اش 

حرف بزنند.
گفت:  کرونا  هشتم  موج  درباره  تهران  موقت  جمعه  امام 
بهداشتی  های  دستورالعمل  دارند  انتظار  بهداشت  مسئوالن 
رعایت شود تا با آسیب کم این موج را هم پشت سر بگذاریم.

رئیس جمهور:
کسی حق ندارد سلیقه ای با موضوعات 

مربوط به زنان برخورد کند

جزایر سه گانه ملک ابدی ایران است
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آقای استاندار
فکر به حال ستاد بحران کنید

برای  هشدار  وضعیت  »هواشناسی  دانش//  اهلل  همت 
کهگیلویه و بویراحمد اعالم کرد«، »سامانه بارشی برف 
باران وارد استان می شود« و »نشست ستاد بحران  و 
کهگیلویه و بویراحمد به ریاست آقای استاندار تشکیل 

شد«. 
در  روزها  این  که  است  خبری  تیترهای  نمونه  ها  این 
می  منتشر  بویراحمد  و  کهگیلویه  استان  های  رسانه 
شود. هر چند که این اخبار دیگر برای مردم عادی شده 
است و امید چندانی به مصوبات ستاد بحران ندارند اما 
باعث می شود که مردم خود هوشیارتر باشند و با برنامه 
ریزی و مدیریت با این وضعیت مقابله نمایند و  منتظر 
مدیران و ستاد بحران استان نمانند که اگر غیر از این 

باشد کالهشان پس معرکه است. 
همین چند روز پیش بود که علیرغم تمام هشدارها و 
شاید  که  برفی  بارش  با  بحران  ستاد  جلسات  تشکیل 
رسید  نمی  هم  متر  سانتی   ۲۰ به  شهری  مناطق  در 
دستگاههای خدمات رسان و در راس آنها ستاد بحران 
زاده  احمد  علی  که  کردند  گیر  ِگل  در  چنان  استان 
صورت  به  شد  مجبور  بویراحمد  و  کهگیلویه  استاندار 

رسمی از مردم عذرخواهی نماید. 
وضعیت نابسمانی که تردد در شهر را با مشکل مواجه 
نمود و در بسیاری موارد، شهرداری حتی از جمع کردن 
که  به طوری  ماند  عاجز  درختان  های شکسته  شاخه 
هنوز بعد از گذشت چند روز در برخی از خیابان های 
شهر درختان شکسته بر اثر برف به حال خود رها شده 

اند.
 آب برخی از مناطق قطع شد و در برخی مناطق نیز  
روزانه چند ساعت از داشتن آب محروم هستند و این 
خود نشان دهنده وجود بحران جدی در آب و فاضالب 
استان کهگیلویه و بویراحمد است که حتی برای چند 
ساعت نمی تواند آب ذخیره ای برای شهروندان داشته 
آب  قطعی  بحران  دچار  شرایطی  چنین  در  تا  باشد 

نشوند. 
برق برخی از مناطق حتی در شهر یاسوج برای ساعتها 

قطع بود و کسی پاسخگوی این وضعیت نبود.
 هر چند که احمد زاده کمبود نیرو و پرسنل را دلیل 
این امر اعالم کرد اما خودش نیز این توجیه همیشگی 
و فرار از پاسخگویی را قبول نداشت و با تشر زدن به 
مدیران عضو ستاد بحران، عدم اطالع رسانی دقیق و به 
موقع به او را مورد نکوهش قرار داد و کمک گرفتن از 
سایر شهرستان ها و یا استانهای همجوار را راهی برای 

حل این معضل بیان کرد. 
استان  بحران  ستاد  اتوکشیده  شلواری  کت   مدیران 
کهگیلویه و بویراحمد با حضور در برنامه های زنده ای 
که از شبکه استانی دنا پخش می شد چنان از فعالیت 
ها و عملکردهای موفق خود می گفتند که اگر کسی 
خارج از استان به این گفتگو ها گوش می داد نسبت به 
وضعیت آرمانی و ایده آل ستاد بحران در استان غبطه 
می خورد و آرزو می کرد که در سایر نقاط نیز چنین 
وضعیتی حاکم بود اما باید باور کنیم که ستاد مدیریت 
دچار  خود  دیگری  موضوع  هر  از  بیش  استان  بحران 

بحران مدیریت و شایسته ساالری است.
برای  استان  امروز شنبه هوای  از  این شرایط  تمام  با   
باری دیگر برفی و بارانی می شود و سازمان هواشناسی 
برای این وضعیت در کهگیلویه و بویراحمد هشدار جدی 
داده است. نشست های ستاد بحران استان نیز تشکیل 
گردید و آقای استاندار از مدیرانش خواست تا همگی » 
پای کار« باشند و مشکالت گذشته دیگر تکرار نشود. 
که  داند  می  کسی  ازهر  بهتر  خود  که  زاده  احمد  اما 
مدیرانش ، مدیر روز سخت و بحرانی نیستند تقاضای 
را  ستادی  نیروهای  به  مردمی  کمک  پویش  تشکیل 
یاری  را  ها  دستگاه  تا  خواست  مردم  از  و  کرد  مطرح 
را  و مغازه ها  منازل  پیاده روهای جلوی  برف  و  کنند 

تمیز نمایند.
 اما فارغ از کمبود امکانات و ضعف مدیریتی که بر ستاد 
بحران و اعضای آن وارد است اختالف در بین دستگاهها 
خدمات  خوبی  به  نتوانند  تا  است  علت  بر  مزید  نیز 
رسانی نمایند و در بحران ها بر مشکالت فایق آیند که 
این مهم را آقای استاندار نیز به خوبی درک کرده است 
به طوری که همکاری بین دستگاهی را ضعیف عنوان 
کنار  را  اختالفات  تا  می خواهد  مدیران  از  و  کند  می 

بگذارند و همه با هم استان را اداره کنند.
مردم  همراهی  با  که  امیدواریم  شرایط  این  تمام  با 
بتوانیم از این مرحله نیز به خوبی و خوشی عبور کنیم 
اما آقای استاندار باید فکری به حال رفع اختالفات بین 
دستگاهی و ستاد مدیریت بحران خود کند چرا که با 

التماس و خواهش نمی توان بر مشکالت فایق آمد. 

روابط عمومی آموزش و پرورش استان اعالم کرد:

ساعت کار مدارس استان کهگیلویه و 
بویراحمد تغییر کرد

اداره اطالع رسانی و روابط عمومی آموزش و پرورش  رییس 
فعالیت  آغاز  ساعت  تغییر  از  بویراحمد  و  کهگیلویه  استان 
آموزشی و پرورشی مدارس استان در راستای کاهش مصرف 

گاز خبر داد.
سید ولی موسوی افزود: براساس تصمیم ستاد مدیریت بحران 
انرژی در شرایط کنونی،  به میزان مصرف  با توجه  استان و 
تا چهارشنبه(،  )از شنبه  فعالیت همه مدارس  ساعت شروع 
مراکز آموزشی و ادارات آموزش و پرورش استان از ساعت ۸ 

و ۳۰ دقیقه صبح است.
استاندار کهگیلویه و بویراحمد نیز پیشتر اعالم کرد: ساعت 
کار در همه ادارات و دستگاه های اجرایی استان در راستای 
کاهش مصرف گاز از ساعت ۸ و ۳۰ دقیقه صبح تا ۱4 و ۳۰ 

دقیقه بعدازظهر خواهد بود.
دیماه   ۲۳ جمعه  امروز  استان  های  ایستگاه  دمای  حداقل 
۱4۰۱ به ترتیب یاسوج -۱۰.۸ ، مارگون -۹.۷ ، سی سخت 
-۹ ، دهدشت ۰.۸، دوگنبدان ۲.۲ ، لنده 4، امامزاده جعفر 

4.۸ و لیکک ۵.۷ درجه سانتی گراد بوده است.

دادستان باشت خبر داد

کشف و تخریب ۱۰ کوره زغال 
در شهرستان باشت

دادستان عمومی و انقالب شهرستان باشت گفت: با دستور 
قضایی و با همکاری یگان حفاظت منابع طبیعی، فرماندهی 
نیروی انتظامی شهرستان باشت و به استناد قانون حفاظت 
زغال  کوره   ۱۰ کشور،  مراتع  و  جنگلها  از  برداری  بهره  و 

غیرمجاز در مناطق جنگلی این شهرستان تخریب شد.
در  انفال،  از  حفاظت  و  صیانت  به  اشاره  با  منفرد   رجایی 
اراضی ملی و منابع طبیعی، افزود: هدف از تخریب این کوره 
های غیر مجاز صیانت از محیط زیست و منابع طبیعی می 

باشد.
وی اظهارکرد: این کوره های تولید زغال در یکی از مناطق 
جنگلی این شهرستان از سوی یگان حفاظت منابع طبیعی 

باشت کشف شد.
دادستان عمومی و انقالب شهرستان باشت خاطرنشان کرد: 
در راستای صیانت و نگهداری از عرصه های جنگلی و منابع 
طبیعی و حاشیه ی رودخانه و محیط زیست، مردم، طبیعت 
توانند،  می  منطقه  در  روستائیان ساکن  و  عشایر  دوستان، 
هرگونه تصرف، تخریب و قلع و قمع درختان جنگلی را به 

ضابطان قضایی، و این دادستانی گزارش نمایند.
رجایی منفرد تصریح کرد: در این زمینه ۱۰ نفر شناسایی و 

برای آنها تشکیل پرونده داده شد.
افرادی که اقدام به برداشت غیرمجاز  وی ضمن هشدار به 
زغال از درختان جنگلی می نمایند، ادامه داد: اقدام قاطع 
صورت  در  و  بود  خواهد  سودجویان  انتظار  در  گذار  اثر  و 
شناسایی افرادی که اقدام به تولید زغال می نمایند، با آنها 

برخورد قانونی انجام می شود.
کرد:  عنوان  باشت  شهرستان  انقالب  و  عمومی  دادستان 
همکاری  با  و  قضایی  دستگاه  مستقیم  ورود  با  همچنین  
در  زغال  تولید  کوره   در سال گذشته، 4۲  انتظامی  نیروی 

مناطق مختلف این شهرستان امحاء شد.
رجایی منفرد به افرادی که اقدام به قطع درختان بلوط به 
منظور قاچاق چوب آن می نمایند نیز ضمن دادن هشدار، 
تصریح کرد: زغال و قاچاق چوب درختان جنگلی بلوط، از 
مهمترین عوامل تخریب عرصه های منابع طبیعی بخصوص 
حدت  و  شدت  به  افراد  این  با  است.و  جنگلی  های  عرصه 

قانون برخورد صورت خواهد گرفت.
دستگاه  توسط  ملی،  های  عرصه  متخلفان  کرد:  بیان  وی 

قضایی تحت پیگرد قانونی قرار می گیرند.

رئیس اورژانس ۱۱۵ کهگیلویه و بویراحمد خبر داد

۵ کشته در پی واژگونی و سقوط پراید 
به گودال آب در گچساران

واژگونی  حادثه  در  نفر  پنج  فوت  از  استان  اورژانس  رئیس 
خودروی پراید و سقوط به کانال آب خبر داد.

و  کهگیلویه  استان  اورژانس  رئیس  نژاد  وحدت  جهانبخش 
این خبر گفت: حادثه واژگونی و سقوط  بویراحمد در شرح 
دقیقه   ۳۰ و   ۲۱ ساعت  در  آب  کانال  به  پراید  خودروی 

چهارشنبه شب به مرکز پیام گچساران اعالم شد.
وی با بیان اینکه بالفاصله پایگاه های اورژانس شماره یک و 
سه شهری به محل حادثه واقع در »پشکان« گچساران اعزام 
شدند، افزود: متاسفانه به دلیل گذشت زمان زیادی از غرق 
شدن خودرو پنج نفر از سرنشینان که یک نفر ایرانی و چهار 

نفر از اتباع افغان بودند، جان باختند.
 وحدت نژاد بیان کرد: یکی از سرنشینان با شکستن شیشه 
به  اورژانس  پرسنل  توسط  که   بود  آمده  بیرون  خودرو  از 

بیمارستان شهید رجائی گچساران منتقل شد.

درگذشت یک هنرمند تئاتر 
کهگیلویه و بویراحمدی

و  استان کهگیلویه  از هنرمندان  اردکانی«  »مرتضی خادمی 
بویراحمد به دلیل عارضه قلبی درگذشت.

محمد سلیمی راد، معاون هنری و سینمایی اداره کل فرهنگ 
و ارشاد اسالمی کهگیلویه و بویراحمد ضمن تسلیت به جامعه 
و  بازیگر  این  گفت:  خصوص  این  در  استان  هنر  و  فرهنگ 
برادرش  همراه  به  شصت  دهه  از  که  تئاتر  جوان  کارگردان 
عبدالمطلب پا به عرصه تئاتر گذاشت، ساعت ۱۱ صبح روز 

پنجشنبه ۲۲ دی ماه ۱4۰۱ از دنیا رفت.
او پیش از این در نمایش های »تیه ری«،» سوسوی آن سوی 

سپیدارها«،»بندیر« به ایفای نقش پرداخته بود.
جمعه  روز   ۱4 ساعت  مرحوم  آن  پیکر  که  است  گفتنی 
و  تشییع  یاسوج  آباد  نجف  قبرستان  ۱4۰۱در  ماه  دی   ۲۳

خاکسپاری شد.

با  گفت:  بویراحمد  و  کهگیلویه  استاندار 
توجه به ورود سامانه بارشی همه دستگاه  
کار  پای  استان  بحران  ستاد  عضو  های 

باشند و در حالت آماده باش قرار گیرند.
 سید علی احمدزاده روز جمعه در نشست 
ستاد مدیریت بحران کهگیلویه و بویراحمد 
در یاسوج با اشاره به ورود سامانه بارشی 
اوج  کرد:  اظهار  استان،  جو  به  امشب  از 
این سامانه بارشی ظهر شنبه خواهد بود 
و شدت بارش ها فردا شب به اوج می رسد.

وی افزود: دستگاههای خدمات رسانوهمه 
گذشته  بارش  حوادث  تا  باشند  کار  پای 
تکرار  شد  مشکالتی  بروز  موجب  که 
و  صدا  و  رسانه ها  از  اینکه  ضمن  نشود، 
می کنیم  درخواست  استان  مرکز  سیمای 
پویش کمک مردم به نیروهای ستادی را 

راه اندازی کنند.
ادامه داد:  بویراحمد  و  استاندار کهگیلویه 
یاری کنند و عالوه  را  تا مردم دستگاه ها 
بر برف روبی پیاده رو جلوی منازل و مغازه 
های خود در تکاندن درختانی که از شدت 
معرض شکستگی هستند کمک  در  برف 

کنند.
انتظار  دستگاه ها  از  داد:  ادامه  احمدزاده 
ضمن  و  رود  می  بیشتری  جهادی  کار 
تشکر از تیپ 4۸ فتح و سپاه می خواهیم 
مشکلی  چنانچه  تا  باشند  آماده باش  در 

پیش آمد به کمک بیایند.
وی ابراز کرد: با توجه به شدت بارش ها 
در مناطق سردسیری آمادگی کامل وجود 
داشته باشد و مناطق گرمسیری هم پیش 

بینی الزم انجام شود.

احمدزاده با مهم برشمردن جلسات ستاد 
بحران، گفت: مدیران کل موظف به حضور 
در نشست های ستاد بحران هستند و در 
صورتی که در استان حضور نداشته باشند 

معاون می تواند به جلسه بیاید.
استاندار کهگیلویه و بویراحمد تاکید کرد: 
متاسفانه همکاری بین دستگاهی ضعیف 
باید  که  دارد  وجود  اختالف هایی  و  است 
دستگاه ها این اختالفات را کنار بگذارند و 

همه با هم استان را اداره کنیم.
جوی  وضعیت  کرد:  اضافه  احمدزاده 
است  مشخص  آینده  روزهای  در  استان 
و استان شاهد بارش برف و باران خواهد 
بود لذا با توجه به محدود بودن امکانات، 
که  می کند  پیش بینی  که  دستگاهی  هر 
امکاناتی که در اختیار دارد جوابگو نیست 

به ستاد بحران اعالم کند تا امکانات برای 
انها پیش بینی شود.

وی با اشاره به اینکه ذخایر آب به شکلی 
باشد که تا ۷۲ ساعت جوابگو باشد، گفت: 
احداث  آب  مخازن  باید  قبل  سال های  از 
می شد تا در صورت لزوم به کمک بیایند 
اما متاسفانه این مخازن پیش بینی نشد و 
مواجه  مشکالتی  با  شرایطی  همچین  در 

شدیم.
استاندار کهگیلویه و بویراحمد بیان کرد: 
انجام  تبلیغاتی  استان  این  در  متاسفانه 
می شود که انگیزه کار را در مدیران ملی 

کاهش می دهد.
استان ها  همه  در  کرد:  عنوان  احمدزاده 
تالش می شود تا یک سد برای تامین آب 
شرب، کشاورزی و صنعت تامین شود ما 
پیش بینی کردیم که آب شرب شهر  هم 
اما  شود  تامین  سرخ  تنگ  سد  از  یاسوج 
های  مخالفت  کارشناسی  غیر  ای  عده 
داشتند که انتظار می رود همه در راستای 
کمک به مردم پای کار بیایند و همچنین 
در تالش هستیم سد آبریز وارد مدار شود.

بدون  استان ها  سایر  در  کرد:  بیان  وی 
اما  شده  احداث  پاالیشگاه  مخالفت 
بشکه ای  هزار   ۱۰۵ پتروپاالیشگاه  مجوز 
گچساران که صادر و سرمایه گذار مشخص 
چطور  است،  شده  آغاز  مخالفت ها  شده 
بوده  استان ها خوب  بقیه  برای  پاالیشگاه 

اما برای این استان مطلوب نیست.

اجتماعی  رفاه  و  کار   ، تعاون  مدیرکل 
بویراحمد گفت:تعهد اشتغال  کهگیلویه و 
امسال استان ۱۳ هزار و ۵۲۰ نفر بوده که 
از این میزان تاکنون برای ۹ هزار و ۶ نفر 

شغل ایجاد شده است.
این  کرد:  اظهار  زاده  واعظی  حمیدرضا 
وام  پرداخت  طریق  از  کار  نیروی  تعداد 
کاریابی  طریق  از  جذب  و  اشتغال  های 
بکار  مشغول  بویراحمد  و  کهگیلویه  های 
ثبت  رصد  سامانه  در  اسامی  و  اند  شده 

شده است.
اجتماعی  رفاه  و  کار  تعاون،  مدیرکل 
امسال  کرد:  تاکید  بویراحمد  و  کهگیلویه 
تسهیالت  تومان  میلیارد   ۲۳ از  بیش 
استان  در  طرح   ۹۲۰ به  خانگی  مشاغل 

پرداخت شده است.

توسعه  های  بانک  افزود:  زاده  واعظی 
تعاون، بانک رفاه، بانک کشاورزی و پست 
پرداخت  بویراحمد  و  کهگیلویه  در  بانک 

این تسهیالت را به عهده دارند.
هزار  یک  همچنین  کرد:امسال  بیان  وی 
تومان  میلیون   ۶۰۰ و  میلیارد   ۲۸۸ و 
استان  به   ۱۶ تبصره  اشتغال  تسهیالت 
طریق  از  آن  از  بخشی  که  شد  ابالغ 
نهادهایی مانند کمیته امداد امام خمینی 
)ره( و بهزیستی جذب و پرداخت محقق 

شده است.
واعظی زاده عنوان کرد:براساس این طرح 
 ۱۵۰ سقف  تا  متقاضیان  از  یک  هر  به 
ارزان  بانکی  تسهیالت  تومان  میلیون 

قیمت با سود کم پرداخت می شود.
وی عنوان کرد: همچنین افرادی که قصد 

تا  دارند  تولیدی  های  کارگاه  اندازی  راه 
پرداخت  وام  تومان  میلیارد  چهار  سقف 

می شود.
اجتماعی  رفاه  و  کار   ، تعاون  مدیرکل 
کهگیلویه و بویراحمد عنوان کرد: وام های 
با سود چهار درصد و  اشتغال تبصره ۱۶ 
بینی  پیش  ساله  پنج  بازپرداخت  دوره  با 

شده است.
اجتماعی  رفاه  و  کار  تعاون،  مدیرکل 
جامعه  کرد:  ابراز  بویراحمد  و  کهگیلویه 
تبصره  های  وام  کنندگان  دریافت  هدف 
مانند  اجرایی  های  دستگاه  طریق  از   ۱۶
)ره(،بهزیستی،  امام خمینی  امداد  کمیته 
بسیج  ایثارگران،  امور  بنیادشهید 
سازندگی، آستان قدس رضوی و اداره کار 

شناسایی و ثبت نام شده اند.
اینک ۱۶ هزار  به گفته مسئوالن هم  بنا 
کار  جویای  بویراحمدی  و  کهگیلویه  نفر 
اشتغال  بستر  کردن  فراهم  که  هستند 
این افراد افزون بر رفع مشکالت معیشتی 
آنان به رونق تولید و بهبود وضعیت بخش 

به  کند  می  کمک  استان  در  خدمات 
همین دلیل تیم اقتصادی و اجرایی دولت 
با  تا  استان مصمم شده  این  سیزدهم در 
تحقق این راهبردها به ایجاد فرصت های 

شغلی جدید کمک کند.
نفر  هزار   ۱۶۷ آمار  آخرین  اساس  بر 
شاغل در استان وجود دارد که کهگیلویه 
تعهدات  ثبت  خصوص  در  بویراحمد  و 
اشتغال امسال استان، در رتبه ۲۸ کشور 

در میان دیگر استان ها قرار دارد.
در فصل تابستان، با توجه به فعال شدن 
از  استان  بیکاری  نرخ  عمرانی  پروژه های 

۹.۱ به ۸.۷ درصد کاهش یافت.
توزیع  ارتباطی،  زیرساخت های  ضعف 
نامتوازن جمعیت و افزایش روزانه جمعیت 
یاسوج، باال بودن مصارف نسبت به منابع 
شرکت های  سرمایه گذاری  عدم  بانکی، 
مادر تخصصی در استان و غیرفعال بودن 
پیش رو  چالش های  از  صنعتی  واحدهای 
برای رشد اقتصادی کهگیلویه و بویراحمد 

بشمار می رود.

گفت:  گچساران  عشایر  امور  اداره  رئیس 
این  عشایری  های  راه  از  درصد   ۵۰
شهرستان معادل ۶۰۰ کیلومتر در مناطق 
قشالقی بر اثر بارندگی اخیر مسدود شده 

است.
 ۱۰۰ یکهزارو  افزود:  سعادت  عباس  علی 
شهرستان  در  عشایری  راه  کیلومتر 
آن  درصد   ۵۰ که  دارد  وجود  گچساران 
های  بارندگی  در  کیلومتر   ۶۰۰ معادل 

چند روز گذشته مسدود شد.
سعادت تصریح کرد: این راه ها در مناطق 
تنگ،  چهار  آبگندی،  باباکالن،  دریال، 
هلیگان، کوه گود گل، خشاب، کمر زرد، 
و  ترابعلی  گچ  عوض،  گچ  دالین،  تنگ 

سدخاکی واقع شده بودند.
وی اظهار کرد: بر اثر بارندگی سیل آسای 
چند روز گذشته ۵۰ درصد از ابنیه های 
و خطوط  عشایری  مناطق  فنی  و  ها  پل 
این  عشایری  مناطق  در  آب  انتقال  لوله 

شهرستان دچار خسارت شدند.
 ۹۰۰ گشایی  باز  و  ترمیم  گفت:  سعادت 
این  عشایری  خاکی  جاده  کیلومتر 

تابستانه  های  بارندگی  در  که  شهرستان 
که  انجام،  امسال  بود  شده  مسدود 
متاسفانه بر اثر بارندگی چند روز گذشته 

قسمتی از آنها مسدود شد.
رئیس اداره امور عشایر گچساران با اشاره 
راه  میزان  این  بازگشایی  برای  اینکه  به 
از ۵۰ میلیارد ریال اعتبار  عشایری بیش 
بنیاد  رود  می  انتظار  گفت:  است  نیاز 
بازگشایی  برای  نفت  شرکت  و  مسکن 
جاده های عشایری همکاری الزم را با این 

اداره داشته باشند.
با  عشایری  خانوار  هزار   ۲ کرد:  ابراز  وی 
جمعیتی بیش از ۱۲ هزار نفر در مناطق 
دریال،  جمله  از  شهرستان  این  عشایری 
دالین،  تنگ  زرد،  کمر  هلیگان  باباکالن، 
سدخاکی  و  ترابعلی  گچ  عوض،  گچ 

سکونت دارند.
سعادت ادامه داد: ساالنه در فصل بارندگی 
بیش از ۸۰ درصد از جاده های عشایری 
که  شود  می  مسدود  شهرستان  این 
بازگشایی  برای  ریال  نیازمند ۵۰ میلیارد 

این جاده ها هستم.

استان  زیست  محیط  حفاظت  مدیرکل 
هوای  در  گفت:  بویراحمد  و  کهگیلویه 
استان  وحش  حیات  هوای  برفی  و  سرد 
خرد  جاودان  اسالم  باشیم.  داشته  را 
افزود: در فصل زمستان بیش از پیش به 
کمک مردم برای حفاظت ازحیات وحش 
،حیات  برف  بارش  مناطق  در  داریم،  نیاز 
وحش برای تامین  غذا و علوفه به حاشیه 
مناطق مسکونی نزدیک خواهند شد. وی 
وحش  حیات  است،  سرد  هوا  اظهارکرد: 
برای تامین علوفه و غذای خود مجبورند به 
حاشیه مناطق مسکونی ، مزارع کشاورزی 
امانت  از  حراست  برای   ، بیایند  باغات  و 
به کمک  پیش  از  بیش  آینده  های  نسل 
مردم نیازمندیم . جاودان خرد گفت : ۸۰ 
منطقه  هکتار  هزار  در ۳۱۲  بانان  محیط 
کار  روزی  شبانه  بصورت  مدیریت  تحت 
حراست از حیات وحش را انجام میدهند 
پایین  و  برودت سردی هوا  به  باتوجه  اما 
آمدن حیات وحش خطر در کمین است 

و به کمک  طبیعت دوستان نیازمندیم .
استان  زیست  محیط  حفاظت  مدیرکل 

از  اینکه   بیان  با  بویراحمد  و  کهگیلویه 
شهروندان و عالقمندان به محیط زیست 
مراقب  داریم  خواهش  وحش  حیات  و 
و  سودجو  افرادی  معموال  گفت:  باشند 
هستند  صدد  در  متخلف  شکارچیان 
حیات این موهبت های الهی را به مخاطره 
مشاهده  محض  به  شهروندان  اندازند؛ 
با  یا  و   ۱۵4۰ سامانه  به  تخلف  هرگونه 
محیط  پاسگاه  نزدیک ترین  به  مراجعه 
زیست  محیط  یگان  همکاران  به  زیست 
اطالع رسانی کنند.  وی با یادآوری اینکه 
وحش  حیات  برای  ای  علوفه  تمهیدات 
اندیشیده شده است بیان کرد : علوفه به 
میزان کافی خریداری شده ، محیط بانان 
در زمان و مکان مناسب به حیات وحش 
نگرانی  جای  بابت  این  از  میدهند  علوفه 
نیست . اما باتوجه به وسعت زیاد مناطق 
گاها  بان  محیط  کمبود  و  مدیریت  تحت 
افراد فرصت طلب از شرایط سوء استفاده 
میکنند که مردم می توانند در نقش یک 
را  وتخلفات  باشند  ما  یاریگر  بان  محیط 

گزارش دهند.

در پی ورود سامانه بارشی به کهیگلویه و بویراحمد ؛

آماده باش استاندار برای استان

بیش از 9 هزار فرصت شغلی جدید
 در کهگیلویه و بویراحمد ایجاد شد

نیمی از جاده های عشایری گچساران
 بر اثر بارندگی مسدود شد

در هوای سرد و برفی
 هوای حیات وحش را داشته باشیم

نماینده ولی فقیه در کهگیلویه و بویراحمد و امام 
فرانسوی  نشریه  موهن  اقدام  گفت:  یاسوج  جمعه 
شارلی ابدو به ساحت مرجعیت شیعه نشانه ضعف 

و شکست دشمن و افول آن ها است.
این  های  خطبه  در  حسینی  نصیر  سید  اهلل  آیت 
هفته نماز جمعه یاسوج، اظهار کرد: این کشورها 
که خود را مدعی فرهنگ و دفاع از حقوق بشر می 
دیگری  چیز  هایشان  رسانه  و  هایشان  قدم  دانند 
را نشان می دهد و توهین به مرجعیت شیعه که 
دانشمند، عالم، فقیه و عارف و سیاست مدار دلسوز 

است را آزادی بیان می دانند.
از  جهان  سراسر  در  انسان  ها  میلیون  افزود:  وی 

جمله عراق، سوریه، لبنان، غزه، افغانستان و غیره 
رهبر معظم انقالب اسالمی را رهبر خود می دانند 
و از وی پیروی می کنند اما چون دشمنان ما بارها 
از ایران شکست خورده اند ناراحت اند و دست به 

چنین توهین هایی می زنند.
نماینده ولی فقیه در کهگیلویه و بویراحمد و امام 
جمعه یاسوج تصریح کرد: طراحی  های دشمن در 
قدرت  تمام  با  که  اخیر  اغتشاشات  جریان  همین 
وارد میدان آمده بودند شکست خورد و هزینه های 

سنگینی پرداختند.
های  تحریم  اتخاذ  کرد:  تاکید  حسینی  اهلل  آیت 
انسان  کشتار  و  ترور  رسانه ای،  کمر شکن، جنگ 
ای  نتیجه  اما  گرفتند  پیش  در  را  مظلوم  های 

نگرفتند و پشت سر هم با شکست مواجه شدند.
وی ادامه داد: البته از کشورهای استعمارگری که 

خون هزاران انسان را مکیده اند و ثروت خیلی از 
ملت ها را به یغما برده اند انتظار بیشتری نیست.

و  بویراحمد  و  کهگیلویه  در  فقیه  ولی  نماینده 
زهرا  تبریک والدت حضرت  با  یاسوج  امام جمعه 
امام خمینی  )س( و روز مادر و همچنین والدت 
دخترش  به  خطاب  اسالم  پیامبر  گفت:  )ره(، 
فرمود”خداوند با غضب حضرت زهرا غضبناک و با 
رضایت او راضی می شود” که این آیه جایگاه رفیع 

حضرت زهرا )س( را نشان می دهد.
آیت اهلل حسینی افزود: نیمی از جامعه انسانی را 
اشرف  ها  انسان  همه  و  دهد  می  تشکیل  ها  زن 
حق  راه  در  انسان  اگر  بنابراین  هستند  مخلوقات 
قدم برداشت مقام انسانی خود را حفظ کرده است.

وی تاکید کرد: نفس کشیدن پدر و مادر در کنار 
فرزندان مایه خیر و برکت است و بوسیدن دست 

پدر و مادر سبب افزایش مقام و منزلت انسان می  
شود.

نماینده ولی فقیه در کهگیلویه و بویراحمد و امام 
جمعه یاسوج با اشاره به کمبود تجهیزات در بارش 
برف اخیر، گفت: در چند روز گذشته شاهد بارش 
زحمات  مسئوالن  و  بودیم  الهی  نعمت  این  برف 
زیادی برای خدمات رسانی به مردم انجام دادند اما 

کمبود تجهیزات مشکالتی ایجاد کرد.
تا  و  شد  قطع  آب  کرد:  بیان  حسینی  اهلل  آیت 
باید  که  نداشتند  برق  منازل  ساعت  چندین 
متولیان مربوطه با آمادگی بیشتری این بحران را 

مدیریت می کردند.
وی با اشاره به مصرف بهینه گاز، افزود: مردم باید 
نسبت به رعایت الگوی مصرف توجه کافی داشته 

باشند و در خانه لباس گرم بپوشند.

اهانت نشریه فرانسوی به ساحت مرجعیت 
شیعه نشانه ضعف و افول دشمن است
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متولد فروردین :
 امروز حتی اگر از سوی دوستان قابل اطمینان خود تحت فشار قرار 
گرفتید، زمانی را برای دنبال کردن رویاهای تحقق نیافته تان اختصاص 
بدهید. اکنون که نپتون و اورانوس متوجه دنیای درون شده اند شما 
سرگرم  سفری  و  سیر  و  کرده  استفاده  فرصت  این  از  می توانید  هم 

کننده به دنیای درون خود داشته باشید.
متولد اردیبهشت : 

شما قصد دارید آشفتگی های خود را کاهش دهید، بنابراین می توانید 
به طور کامل بر روی چیزهایی که نیاز دارید و می خواهید امروز اتفاق 
بیفتد تمرکز کنید. اما وقتی حس کنکاوی شما تحریک شود، موضوع 
پیچده تر می شود. برایتان سخت است که اطالعاتی را که در اطرافتان 
مهم  بسیار  آنها  از  بخشی  اینکه  برای  بگیرید،  نادیده  را  دارد  وجود 
باعث می شود  هستند. از طرف دیگر اطالعات بیشتر داشتن احتماالً 

که طرز فکرتان تغییر کند.
متولد خرداد : 

احتیاج  شما  به  و  کرده  درکتان  دوستانتان  می خواهید  شما  اکنون 
داشته باشند، اما ممکن است دوست نداشته باشید هرکاری که آنها 
و  درونی  بین جهان  مرز  در  دهید. شما  انجام  را  از شما می خواهند 
را  کاری  کاماًل  شما  که  موقعی  تا  شده اید.  گرفتار  بیرونی تان  دنیای 
شروع کنید برآورده کردن انتظارات مردم راحت به نظر می رسد. اگر 
نمی توانید کاری را انجام دهید تعهد ندهید، فقط به آنهایی که واقعاً 

قصد انجامشان را دارید جواب مثبت بدهید.
متولد تیر : 

در  شاید  می شوید  روبرو  آنها  با  رویاهایتان  در  شما  که  نشانه هایی 
اتفاق  اتفاق  این  اگرچه  بگیرند.  خود  به  واقعی  شکل  واقعی  زندگی 
واقعیت  به  تبدیل  شما  تخیالت  وقتی  ولی  است،  شگفت انگیزی 
اتفاق می افتد  آنچه که  پیچیده تر می شود.  نیز  زندگی شما  می شوند 
مهم نیست، فقط در دام ترسها و تردیدهایتان نیفتید، برای اینکه اینها 

می توانند عالی ترین موقعیت ها را خراب کنند. 
متولد مرداد :

 امروز شانس خالص شدن از محدودیت های خودتان را ندارید. شاید 
نخواهید قبول کنید که اعتقادات شما جلوی تفریح شما را می گیرند 
اما به ریشه ی محدودیتهای االن خود توجه کنید. این به این معنی 
بلکه سیاره ی زحل  نیست که شما اصاًل نمی توانید خوش بگذرانید 
روی شما تأثیر گذاشته و شما را از لذت و تفریح دور می کند و شما 

آنقدر عاقل هستید که از قوانین پیروی می کنید.
متولد شهریور :

 نگران بودن در مورد کمبودها و چیزهایی که ندارید برای شما اتالف 
اما امروز شاید شما قادر نباشید که به راحتی  انرژی به همراه دارد، 
صداهایی که در مغزتان پیچیده را خاموش کنید. این صداها برای شما 
بسیار آشنا هستند. تشخیص دادن چگونگی شرایطتان در حال حاضر 

با گذشته متفاوت است، 
متولد مهر :

 االن وقت حرکت کردن است! شما چند روز گذشته را به فکر کردن 
در مورد احساسات تان و کارهایی که پیش رو دارید گذرانده اید و حاال 
دیگر وقت بیکار نشستن نیست. به جای اینکه در انتظار یک فرصت 
زمان عالی باشید، همین حاال اولین قدم را به سوی اهدافی که برای 

خودتان تعیین کرده بودید بردارید. 
متولد آبان :

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

هستند. 
متولد آذر : 

زیرا  به شما حسادت می ورزند  و  به حال شما غبطه می خورند  همه 
فکر می کنند شما زندگی عالی را دارید اما شاید در درون زندگی تان 
این طور نباشد. شما از این مساله رنج زیادی می برید زیرا این مسئله 

را نمی توانید به شخص دیگری انتقال دهید و فقط اذیت می شوید.
متولد دی : 

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

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

شما باید چشمان تان بر روی بعضی از مسائل ببندید و وانمود کنید 
که آنها را نمی بینید زیرا در غیر این صورت تنها شما آسیب می بینید. 
صبر،  مانند  انرژی هایی  هستید  زیادی  مثبت  انرژی های  دارای  شما 
استقامت، که هر شخصی این انرژی ها را ندارد و این یک موهبت از 

طرف خداوند برای شما است. 
متولد اسفند : 

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

را در لیست برنامه های خود گنجانده اید.

3
فال روز 

اکنون  و  گذرانده اند  را  سربازی  خدمت  که  کسانی  همه 
بیمه شده تامین اجتماعی هستند می توانند دوره خدمت 
این  به  کنند  اضافه  بیمه شان  سابقه  سنوات  به  را  شان 
شرط که حداقل دوسال سابقه پرداخت حق بیمه تامین 
اجتماعی و کارت پایان خدمت داشته باشند و اگر زیر ۵۰ 
سال سن دارند، کارت پایان خدمتشان حتما الکترونیک 

باشد.
 اگر شما هم خدمت سربازی را گذرانده اید و مایلید آن را 
به سنوات بیمه پردازی تان اضافه کنید به نکات زیر توجه 

داشته باشید:
- یادتان باشد فقط معادل مدتی که خدمت کرده اید به 
شده اید  معاف  اگر  و  می شود  افزوده  بیمه ای تان  سوابق 

نمی توانید چنین درخواستی داشته باشید.

- می توانید این درخواست را هم به صورت حضوری و هم 
به صورت غیرحضوری در سامانه سازمان تامین اجتماعی 
ثبت کنید و در همان سایت، حق بیمه سهم بیمه شده را 
برای روزهایی که خدمت کردید مشاهده کرده و پرداخت 

کنید.
- حق بیمه را می توانید یک جا بپردازید و یا قسطی؛ البته 

حداکثر در ۱۲ قسط باید بپردازید.
کار  قانون   )۱4( ماده  تبصره  اصالح  قانون  تصویب  با   -
و  اسالمی  شورای  مجلس   ۱۳۸۳ فروردین   ۳۰ مصوب 
 ۱۳۸4 تیر   ۸ مصوب  مربوطه  اجرایی  نامه  آیین  حسب 
هیئت وزیران، زمینه احتساب سوابق مدت خدمت نظام 
سال  از  سازمان  شدگان  بیمه  کلیه  برای  عمومی  وظیفه 
خدمت  که  کسانی  بنابراین  است.  شده  فراهم   ۱۳۸4
سربازی شان را قبل از سال ۸۵ گذرانده اند به شرط اینکه 
قبل از خدمت سابقه تامین اجتماعی داشته باشند بیمه 
محاسبه  بازنشستگی شان  سابقه  جزو  رایگان  خدمت شان 

می شود.
- یادتان باشد اضافه کردن ایام خدمت سربازی به عنوان 
سوابق بیمه ای را به زمان بازنشسته شدن موکول نکنید؛ 

و  کنند  تغییر  موقع  آن  تا  قوانین  است  ممکن  هم  چون 
هم اینگونه حق بیمه دوسال سربازی را بر اساس حقوقی 
که در آن زمان می گیرید محاسبه می کنند که نسبت به 

حقوق اوایل کارتان مبلغ بیشتری است.
تامین  سازمان  شدگان  بیمه  امور  مدیرکل  شکوری، 
اجتماعی به پرسش هایی که ممکن است شما هم درباره 

خرید سربازی داشته باشید پاسخ داده است:
چه  باید  درخواست  برای  سربازی  بیمه  متقاضیان   -
مقرری  شدگان،  بیمه  تمامی  باشند؟  داشته  شرایطی 
تحت  بگیران  مستمری  و همچنین  بیکاری  بیمه  بگیران 
بودن  دارا  صورت  در  اجتماعی  تامین  سازمان  پوشش 
حداقل دو سال سابقه پرداخت حق بیمه نزد این سازمان 
و داشتن کارت پایان خدمت نظام وظیفه )برای افراد کمتر 
الکترونیکی  پایان خدمت  کارت  داشتن  از ۵۰ سال سن 
پرداخت  و  تقاضا  ارائه  به  توانند نسبت  الزامی است( می 

حق بیمه متعلقه اقدام کنند.
بیمه سربازی معاف  پرداخت  از  از سربازان  آیا گروهی   -
هستند و سال های خدمت به سوابق بیمه ای آنها اضافه 
اجتماعی،  تامین  قانون   ۹۵ ماده  موجب  به  می شود؟ 

های  مستمری  کنندگان  دریافت  و  شدگان  بیمه  تمامی 
خدمت  از  بعد  و  قبل  که  ازکارافتادگی  و  بازنشستگی 
مشمول  های  کارگاه  در  اشتغال  اعتبار  به  خود  سربازی 
قانون تامین اجتماعی و به واسطه رابطه مزدبگیری دارای 
چنانچه  هستند،  سازمان  نزد  بیمه  حق  پرداخت  سابقه 
وقوع کلیه مراحل فوق، شامل انجام دوره خدمت سربازی 
و مدت سوابق بیمه ای قبل و بعد از خدمت نظام وظیفه، 
تماماً قبل از تاریخ ۷ /۵ /۸۵ تحقق یافته باشد، از پرداخت 

حق بیمه دوره خدمت سربازی معاف هستند.
دوران خدمت  پایان  از  بعد  بالفاصله  متقاضی   - سربازان 

می توانند برای احتساب سوابق بیمه ای اقدام کنند؟
کلیه بیمه شدگان، مقرری بگیران بیمه بیکاری و همچنین 
اجتماعی  تأمین  سازمان  پوشش  تحت  بگیران  مستمری 
صرفنظر از بیمه پردازی در زمان ارائه تقاضا صرفاً با دارا 
بودن حداقل دو سال سابقه پرداخت حق بیمه نزد سازمان 
و داشتن کارت پایان خدمت نظام وظیفه )برای افراد کمتر 
الکترونیکی  پایان خدمت  کارت  داشتن  از ۵۰ سال سن 
الزامی است( می توانند نسبت به احتساب سوابق مذکور و 

پرداخت حق بیمه متعلقه اقدام کنند.
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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

نگاه

جانبازان آخر صفي!
   عليرضا محمدي

چهارم ش��عبان مصادف ب��ا والدت حضرت 
ابوالفضل العب��اس)ع( ب��ه ن��ام روز جانب��از 
نامگذاري شده اس��ت. واژه جانباز در ادبيات 
معاصر كشورمان، خصوصاً بعد از هشت سال 
جنگ تحميلي با آن شدت و حدت، واژه اي 
پرمعناست كه به يادمان مي آورد جنگ هنوز 
براي بسياري از خانواده هاي ايراني،  خصوصاً 
آنها كه يكي از اعضايش��ان با مشكات حاد 
جانبازي دس��ت به گريبان است، همچنان 
ادامه دارد. در واقع جانبازي مسئله اي جاري 
در حيات جامعه است كه حرف و حديث ها 
در خصوص نحوه رسيدگي به مشكاتشان 
تمام��ي ن��دارد و هم��واره اعتراض هايي در 
خصوص رس��يدگي به اين عزي��زان وجود 

داشته است. 
يك��ي از رزمندگان دفاع مق��دس مي گفت: 
زماني كه من مجروح شدم، دو نفر از بچه هاي 
تعاون به ماقاتم آمدند و ب��رآورد كردند كه 
چه نيازي دارم. فهميدند پاهايم مشكل پيدا 
كرده و قرار شد يك س��ه چرخه در اختيارم 
بگذارن��د. گفته هاي اين رزمن��ده و مجروح 
جنگ، مؤيد يك نكته اساسي و كليدي است 
كه بهترين نحوه رسيدگي به جانبازان، حضور 
ميداني مسئوالن و ارتباط چهره  به چهره آنها 
با جانباز و نهايتاً برآورد نيازهاي عيني شان 
است. اما اكنون سيستمي كه جانبازان طبق 
آن دسته بندي مي شوند نه نيازهايشان بلكه 

درصدهايي است كه براي آنها تعيين مي شود.  
تعيين درصد گاهي به شكلي كور و بدون در 
نظر گرفتن نيازهاي عيني و واقعي يك جانباز، 
تنها به صورت اسمي به مشكات او مي پردازد. 
جانبازان شيميايي و همچنين اعصاب و روان، 
نمونه هايي از جانبازاني هستند كه به دليل 
عيني نبودن مشكل جسمي شان در تعيين 
درصد به مشكل برمي خورند. اگر قطع عضو 
از ماك هاي تعيين درص��د از كارافتادگي 
جس��ماني به ش��مار مي رود، جانبازان مثًا 
شيميايي كه بسياري از مشكاتشان مخفي 
است، گاهي در همان شناس��ايي به عنوان 
جانباز با مشكل مواجه هستند چه برسد به 
اينكه درصدي كه پاس��خگوي نيازهايشان 
باشد براي آنها تعيين ش��ود. همچنين اگر 
قرار باش��د به جاي اينكه مسئول يا صاحب 
امر س��راغ جانباز برود، خود جانباز به سراغ 
درصد يابي و مشكاتش برود، قاعدتاً جانبازي 
كه توانايي ذهني الزم براي احقاق حق خود 
را ندارد، همواره در انتهاي صف قرار خواهد 
گرفت. جانبازان اعصاب و روان هم كه غالباً 

صف آخري هستند! 
نگاهي به زندگي بسياري از جانبازان اعصاب 
و روان ن��كات تأس��فباري را پيش روي مان 
قرار مي دهد كه شايد ذكر اين نكات در عيد 
مياد آقا ابوالفضل)ع( چندان مناسب به نظر 

نرسد، اما واقعيتي است اجتناب ناپذير. يكي 
از اين جانبازان اعص��اب و روان كه اخيراً با او 
گفت و گويي انجام دادم و نخواس��ت نامش 
فاش ش��ود، گوش��ه اي از زندگي شخصي و 
خانوادگي اش را برايمان بازگو كرد كه به شكل 

روايت زير پيش رو داريد. 
 وقتي به هوش آمدم

وقتي به هوش آمدم، در بيمارس��تان بودم. 
متوجه ش��دم باز دچار حمله عصبي  شده ام 
و مرا به بيمارستان رسانده اند. بار اولم نبود! 
آنقدر به اين درمانگاه آمده بودم كه كادرش 
هم مرا مي شناختند. با همسرم تماس گرفتم 
و گفت كاره��اي ترخي��ص را از قبل كرده و 
فقط بايد وس��ايلم را جمع كن��م و به خانه 
برگردم. هميشه وقتي از بيمارستان به خانه 
برمي گردم، مثل يك مرغ از قفس رهيده، تنها 

به فكر خروج و پركشيدن هستم. 
سريع وسايلم را جمع كردم و با اطاع مسئول 
بخش از بيمارس��تان بيرون زدم. پايم كه به 
پياده رو رسيد، تصميم گرفتم عروسكي براي 
دخترم كه آن زمان هشت سال داشت بخرم. 
مس��يرم را كج كردم و به يك پاساژ رفتم. در 
جيبم به ق��در خريد يك عروس پ��ول بود. 
عروس��ك را خريدم و تازه فهميدم كه براي 
كرايه ماشين هيچ پولي ندارم. چاره اي نبود 
و پياده برگشتم. نزديك ظهر به خانه رسيدم. 
همس��رم با چهره اي گرفته در را ب��از كرد. با 
شوخي گفتم: »ميدونم ديشب قات زده بودم، 

اذيت شديد، منتها بار اولم كه نيست، شما هم 
ديگه بايد عادت كرده باشيد حاج خانم!«

حرفي نزد و داخل شديم. عروسك را نشانش 
دادم و دخت��رم را با صداي بلند ص��دا زدم. 
يك بار، دو بار، خبري نشد. همسرم از هال به 
اتاق نشيمن آمد و گفت: چه خبرته با صداي 
بلند داد مي زني! طبقه باال خوابه. تا نماز بخوني 
و ناهارت رو بخوري اونم مياد. نماز را خواندم. 
ناهار را هم خوردم و چون ان��واع قرص ها را 
مصرف مي كنم، چرتي هم زدم. بيدار كه شدم 
آفتاب داشت غروب مي كرد. همسرم انگار تازه 
از بيرون برگشته بود، چادرش را كه به چوب 
رختي آويزان مي كرد ديد بي��دارم و رنگ از 
رخسارش پريد. دلم شور افتاد. گفتم دخترم 
را بيدار مي كني يا خودم بروم باال. ديد چاره اي 

ندارد و حرف دلش را زد:
 خودت رو كنترل كن. هيچي نشده. خدا رو 
شكر به خير گذش��ت. ديروز كه دچار حمله 
عصبي ش��دي و خودت رو زدي، دخترمون 
كنار دس��تت بود. ناخودآگاه بغلش كردي و 
محكم كوبيديش زمين. با خودت برديمش 
دكتر. شكر خدا چيزيش نشده. دكتر گفته 

فقط دستش مو برداشته... 
دنيا مقابل چشمانم تيره و تار شد. من فقط 30 
درصد جانبازي دارم اما گاهي همه زندگي ام را 

محكم بغل مي كنم و به زمين مي كوبم!

مهديه قنبري 
همسر شهيد

خانم قنبري چند س�ال 
داري�د؟ از خودت�ان و 

همسرتان بگوييد. 
من مهديه قنبري متولد 1378 از ش��هر مرند 
و همسر ش��هيد روح اهلل طالبي متولد 1365 
هس��تم. همس��ايه بوديم كه همراه خانواده به 
خواس��تگاري ام آم��د و در س��ال 1389 عقد 
كرديم. چون س��نم كم بود، چند س��الي عقد 
مانديم تا اينكه در سال 1392 با مراسمي بسيار 
ساده و عاري از هرگونه گناه زندگي مشتركمان 
آغاز ش��د. حاصل ازدواجمان حنانه اس��ت كه 
االن 9 ماه بيش��تر ن��دارد. روح اهلل آبان 94 به 

شهادت رسيد. 
اخالق همسرتان چطور بود؟

 هرچه از اخاقش بگويم كم است. بسيار مهربان 
بود. در مدت كوتاه زندگي با هم بحثي نداشتيم. 
هميشه مرا مهديه  خانم صدا مي كرد. حنانه را 
خيلي دوست داشت. وقتي قصد رفتن داشت 
صداي الاليي اش را ضبط كرد و گفت در نبودم 
صدايم را ب��راي حنانه بگذار تا ب��ا صداي من 
بخوابد. در اجتماع هم بسيار فعال و شبيه خوان 
روز عاشورا بود. هميشه از شهدا حرف مي زد و 
يادواره شهدا و بنر شهدا را خودش كار مي كرد. 
از س�ختي هاي زندگي با ي�ک نظامي 

اطالع داشتيد؟
روح اهلل پاسدار تكاور بود. ش��ب خواستگاري 
به من از س��ختي هاي كارش و مأموريت هاي 
طوالني مدتش گفته بود و م��ن همه را قبول 
كردم تا اينكه بحث رفتنش به سوريه پيش آمد. 
چندماه قبل ثبت نام ك��رده بود ولي ما بي خبر 
بودي��م تا اينك��ه نزديك به اعزام��ش موضوع 
رفتنش را مطرح كرد. ابت��دا ناراضي بودم ولي 
حرف حض��رت زينب)س( كه پي��ش آمد كار 
س��خت ش��د! با وجود بچه  كوچ��ك راضي به 
رفتنش ش��دم. آن زمان حنانه سه ماه داشت 
و بس��يار بي تاب بود و م��ن بي ق��رار. بي تابي 
حنانه آنقدر محرز بود كه روح اهلل در سوريه به 
همرزمانش گفته بود، انگار به دخترم الهام شده 
بود كه ماقات آخر است و با گريه هايش از من 

خداحافظي كرد. 
چطور با خبر شهادتش روبه رو شديد؟

دو ماه از روح اهلل خبري نبود. كم كم ما را آماده 
كردند. ابت��دا گفتند مجروح ش��ده ت��ا اينكه 
همكارانش خبر شهادتش را دادند. وقتي خبر 
شهادتش را ش��نيدم خيلي بي تاب بودم. ولي 
يادم مي آمد چقدر حس��رت شهادت را داشت 
و اين م��را آرام مي كرد. آنقدر آرزو داش��ت كه 
خودش براي خودش حنابندان شهادت گرفته 
بود. يك روز به دستش نگاه كردم ديدم با حنا 
نوشته بود شهادت. خواس��ته بود برايش گريه 
نكنيم و گريه ها براي امام حس��ين)ع( باش��د. 
من به خواسته اش عمل كردم اما حنانه لحظه 
تدفين روح اهلل آنق��در بي ق��راري مي كرد كه 

هيچ كس نمي توانست او را آرام كند. 

چ�ه خاطرات�ي از عزيزت�ان برايت�ان 
ماندگار شده است؟

هر وقت منزل مي آمد بافاصل��ه بعد از ناهار با 
كامپيوتر كار مي كرد. وقتي مي خواستم كمي 
اس��تراحت كند مي گفت روزي مي آيد آنقدر 
در قبر بخوابيم، بايد قدر زنده بودن را دانست. 
روح اهلل دستمالي داش��ت كه وقت روضه امام 
حسين)ع( اش��ك هايش را با آن دستمال پاك 
مي كرد. گفته بود هر وقت ش��هيد ش��دم اين 

دستمال را همراه من در قبر بگذاريد. 

واگويه هاي
 احد طالبي اقدم 

 پدر شهيد
من خودم پاسدار بازنشسته 
هس��تم. در هش��ت س��ال دوران دفاع مقدس 
در جبهه بودم. دو دختر و دو پس��ر داشتم كه 
روح اهلل شهيد شد و ديگر پسرم نيز طلبه است. 
اما هيچ ك��س برايم مثل روح اهلل نمي ش��ود. از 
مأموريت كه برمي گشت ابتدا به من و مادرش 
سر مي زد و دست ما را مي بوسيد سپس به خانه 
خودش مي رفت. بسيار فعال بود. در يگاني كه 
كار مي كرد هميش��ه در خط مق��دم و گردان 
شهادت بود. تپه جاسوسان در پيرانشهر در فتنه 
ضدانقاب دست دش��من بود كه توسط سپاه 
آزاد شد. در فتح تپه روح اهلل اولين فردي بود كه 
پرچم جمهوري اسامي را باالي آن نصب كرد. 
جداي از پدر و پس��ري با هم ب��رادر بوديم. من 
مس��ئول هيئت كشسراي هس��تم. ماه ها قبل 
از عاش��ورا با روح اهلل ب��راي ش��بيه خواني كار 

مي كرديم. 
 اعزام به شهادت

وقتي پسرم خواست به سوريه برود، در تهران 
آموزش هاي الزم را ديده بود اما مس��ئوالن به 
خاطر دخت��رش مخالف اعزام��ش بودند كه با 
اصرار روح اهلل راضي شدند. حتي وقت اعزام كه 
ظرفيت تكميل شده بود، روح اهلل اصرار كرد تا 
از تهران اعزام شود. باالخره تاش هايش به ثمر 

نشست و از سپاه قدس كرج اعزام شد. 
مادرش مخالف��ت مي كرد. ي��ك روز جنايات 
داع��ش را در لپ تاپش به ما نش��ان داد. بعد به 
مادرش گفت هر سال روز عاشورا براي عزاداري 
امام حس��ين)ع( م��ي روي و گري��ه مي كني؟ 
مادرش گفت بله. روح اهلل گفت مادر به حضرت 
زينب بگو برايت گريه مي كنم ولي نمي گذارم 
پس��رم بيايد. در جواب اطرافيان كه مي گفتند 
بچه ات كوچك اس��ت نرو مي گفت: زن و بچه 
براي آزمايش اس��ت. حتي در براب��ر گريه ها و 
بي تابي هاي حنانه در بدرقه اش هم خودش را 
نگه داشت و اصًا پشت س��رش را نگاه نكرد تا 

مبادا از رفتن منصرف شود. 
 الهام شهادت

روح اهلل عكس دوستش كه فرمانده گردان بود 
را در پس زمينه لپ تاپش داشت و هر وقت آن 
تصوير را مي ديد مي گف��ت حاجي نمي گذارم 
تنها بماني! روزي كه ب��راي خداحافظي آمده 

بود چند لحظه خوابم برد. در خواب دوس��تش 
حاجي عب��داهلل را ديدم كه براي اهالي ش��هر 
كشسراي در نزديكي مزار شهدا از امر به معروف 
و نهي از منكر صحبت مي كرد اما مردم خيلي 
توجه نمي كردند. به او گفتم ناراحت نشو هر چه 
مي خواهي به من بگو. گفت طالبي براي رفتن 
به س��وريه يك كفن باز و آماده كرده اي! اين را 

گفت و از خواب بيدار ش��دم. اطمينان داشتم 
اين آخرين خداحافظي با روح اهلل است. قبل از 
اعزام روح اهلل، قرار بود پياده روي اربعين برويم. 
گفتم تو هم اسم خودت و خانواده ات را بنويس با 
هم برويم. گفت شما برويد من حتماً مي آيم. به 
ما نگفته بود قرار است اول سوريه برود. اربعين 
روح اهلل شهيد ش��ده بود و ما نمي دانستيم. در 
كوچه پس كوچه هاي كربا روح اهلل را به عينه 
مي ديدم. در مق��ام علي اكبر به ياد لحظه دامن 
گرفتن علي اكبر توسط امام حسين)ع(، روح اهلل 

را ياد كردم. 
روح اهلل يك عكس ب��راي خودش كار كرده بود 
و نوشته بود ش��هيد روح اهلل طالبي. ديدن اين 
عكس مرا عذاب مي داد. 30 سال در سپاه بودم 
اما روح اهلل در مدت زمان كم پاداشش را گرفت. 
ياد حرف ش��هيد باكري مي افتم كه گفته بود 

سعي كنيد شهيد شويد اگر نشويد... 
 نحوه شهادت

روح اهلل تك تيران��داز ب��ود و دوس��تش عل��ي 
فرمان��ده اش. گوي��ا در حلب درگيري ش��ديد 
مي ش��ود و قرار بود برگردند. ب��ه روح اهلل گفته 
بود برگرد من هستم. اما روح اهلل قبول نكرده و 
گفته بود شما فرمانده اي و بزرگ تر من مي مانم. 
وقتي برگشتند انفجاري رخ مي دهد و علي ديگر 
روح اهلل را نمي بيند. بعد از عقب نشيني آن منطقه 
دس��ت داعش مي افتد. تمام بيمارس��تان هاي 
سوريه را گشتند اما روح اهلل را پيدا نكردند. بعد از 
دوماه كه منطقه را پس گرفتند داعشي ها خبر 
داده بودند دو نفر را دفن كرديم. علي مي دانست 
روح اهلل كجاست. آن ساختمان را پيدا كرده بود و 
قبر را ديده بود. قسمتي از بدن دفن شده روح اهلل 
را پيدا كرد. سرش را در جاي ديگري دفن كرده 
بودند و دس��ت هايش جاي ديگ��ري. ذكر »يا 
كاِشَف الَْكْرِب َعْن َوْجِه الُْحَسْيِن اِْكِشْف لى َكْربى 
بَِحِق اَْخيَك الُْحَسْيِن« را تا لحظه شهادت  زمزمه 
مي كرد تا اينكه به آرزويش رسيد. آرزويش اين 
بود كه مثل حضرت ابوالفضل)ع( ش��هيد شود. 
مثل او كه نمي ش��ود، خدا قبول كند. در اولين 
اعزام و پنج روز بعد از رس��يدن به س��وريه روز 
تاسوعا 94/8/1 به ش��هادت رسيد اما پيكرش 
دوماه بعد در 5 دي ماه94 تشييع و در كشسراي 

به خاك سپرده شد. 

 رؤياي صادقانه مادر
روح اهلل قبل از بازگشت پيكرش به خواب مادر 
آمده بود و گفته بود من در منطقه بودم فردي 
به نام علي از اصفه��ان مرا برگردان��د. مادر در 
خواب از او خواست كه بماند ولي گفته بود علي 
زحمت كش��يده مرا آورده من بايد خواهرانش 
را به اصفهان برسانم. در مراسم ختم و تشييع 
روح اهلل، مادرش دوس��ت او عل��ي را مي بيند. 
اسمش را مي پرسد و متوجه مي شود علي است 
و اهل اصفهان. به او مي گويد: »روح اهلل در خواب 
ش��ما را به من معرفي كرده بود.« لحظه ورود 
پيكر پسرم در فرودگاه تبريز عالم ديگري بود. 
اس��تقبال مردم بي نظير بود. ياد خوابم افتادم. 
كفني كه در خواب ديدم برايم تعبير شده بود 
ولي جمعيتي كه در خواب ديده بودم روز تشييع 
پيكر روح اهلل برايم تعبير شد. پيكر روح اهلل خود 
امر به معروف و نهي از منكر بود. شهدا جامعه را 
زنده مي كنند و به فرموده شهيد مطهري منطق 

شهيد سوختن و روشن كردن است. 

فرازي از 
وصيتنامه شهيد

وصيتنامه اش پيمان نامه اي 
بود كه با دوستانش نوشته 
بود و روح اهلل تنها فردي ب��ود كه زير امضايش 
شهادت را نوشته بود. »اي پويندگان راه اسام 
هرگز امام را تنها نگذاري��د و با پيروي از واليت 
فقيه هرگز فريب منافقين و روشنفكران غرب زده 
و ش��رق زده را نخوريد. آخرت را به دنياي فاني 
نفروشيد. بايد در قبال خون شهدا جواب دهيد 

مبادا شرمنده امام حسين)ع( شويم.«
  سخن آخر

از روز اول براي دفاع از اس��ام نياز به خون بود. 
اگر بخواهيم اس��ام، رهبري و واليت سربلند 
باشند و سر امام حس��ين نيزه نخورد چاره اش 
همين است. يكي از مزيت هاي شيعه شهادت 
است. پسر ديگرم طلبه اس��ت كه همراه ديگر 
مردان اقوام تصميم به رفت��ن دارند. هر چقدر 
روح اهلل داشته باش��يم همه را فداي دين اسام 
مي كنيم تا دين و واليت بماند. بايد مقام معظم 
رهبري با خيالي آسوده فرماندهي كند تا پرچم 

را به دست صاحب اصلي برگرداند. 

گفت و گوي »جوان« با پدر و همسر شهيد مدافع حرم روح اهلل طالبي اقدم

شبيه خوان عاشورا خودش هم كرباليي شد

روح اهلل قبل از بازگشت پيكرش به خواب 
مادر آمده بود و گفته بود من در منطقه 
بودم ف�ردي به نام عل�ي از اصفهان مرا 
برگرداند. مادر در خواب از او خواس�ت 
که بمان�د ولي گفت�ه بود عل�ي زحمت 
کش�يده مرا آورده من بايد خواهرانش 
را به اصفهان برس�انم. در مراس�م ختم 
و تش�ييع روح اهلل، مادرش دوس�ت او 
علي را مي بيند. اس�مش را مي پرس�د 
و متوجه مي ش�ود عل�ي اس�ت و اهل 
اصفهان. ب�ه او مي گوي�د: »روح اهلل در 
خواب ش�ما را به من معرفي کرده بود.«

  محبوبه قرباني
روح اهلل طالبي اقدم پاس�دار وظيفه شناس�ي بود که تالش هاي بي وقفه اش ب�راي تنظيم بنر 
شهدا به باال رفتن بنر شهادتش ختم شد! او در حالي که همسري 16 ساله و فرزندي سه ماهه 
داش�ت، دل از تمامي تعلقات کند و رهس�پار جبهه دفاع از حرم ش�د. وقتي خبر شهادتش 
را آوردند، پيكرش البه الي کفني س�فيد پنهان ماند تا ديدار با خانواده را به قيامت بس�پارد 
و آنجا شفيع ش�ان باش�د. روح اهلل چش�م بر گريه ها و بي قراري هاي دختر سه ماهه اش بست 
تا مبادا او را از رفتن باز دارد و ش�رمنده گريه هاي رقيه س�ه س�اله حس�ين)ع( شود. شهيد 
طالبي اش�ک هاي دخترش را در س�ينه به يادگار نگه  داش�ت تا در روز حس�اب مهر تأييدي 
باش�د بر اثبات وفاداري اش به آل اهلل... گفت و گوي ما با پدر و همسر ش�هيد را پيش رو داريد. 
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تصادف پراید و پژو
 به دلیل حمله قلبی

رئیس اداره تصادفات پلیس راهنمایی و رانندگی تهران 
درپی  پژو  و  پراید  سواری  میان  تصادف  وقوع  از  بزرگ 

حمله قلبی راننده یکی از این وسایل نقلیه خبر داد.
حادثه  این  جزئیات  درباره  مومنی،  احسان  سرهنگ 
دستگاه  یک  جمعه،  روز   ۱۱:۳۰ ساعت  گفت: حوالی 
مسیر  در  حرکت  حال  در  تاکسی  نوع  از  پراید  سواری 
غرب به شرق آزادراه کرج_تهران بود که ناگهان با یک 

دستگاه سواری پژو برخورد کرد.
در  ترافیک  ایجاد  موجب  حادثه  این  اینکه  بیان  با  وی 
این مسیر شد، گفت: عوامل پلیس راهنمایی و رانندگی 
روانسازی  و  مدیریت  به  نسبت  و  شده  حاضر  محل  در 
در  نیز  امدادی  عوامل  همچنین  کردند،  اقدام  ترافیک 
محل حاضر شده و به راننده تاکسی امدادرسانی کرده و 

این فرد را به بیمارستان منتقل کردند.
رئیس اداره تصادفات پلیس راهنمایی و رانندگی تهران 
بزرگ علت این حادثه را حمله قلبی راننده تاکسی در 
و گفت: همین موضوع سبب  اعالم کرد  رانندگی  حین 
عدم تمرکز راننده در کنترل وسیله نقلیه و وقوع تصادف 
شده بود. خوشبختانه به راننده سواری پژو آسیب جدی 

وارد نشد. 

نجات 2 جوان در برف و یخبندان 
سپیدان فارس

کرد:  اعالم  سپیدان  احمر  هالل  جمعیت  سرپرست 
این جمعیت شامگاه پنجشنبه  امدادکوهستان  نیروهای 
و  برف  در  از مرگ حتمی  را  ماه جان ۲ جوان  ۲۲دی 
مهدی  دادند.   نجات  سپیدان  به  بیضا  جاده  یخبندان 
افزود: طی تماس مرکز کنترل و هماهنگی  خورشیدی 
عملیات امداد و نجات مبنی بر گرفتار شدن ۲ هموطن در 
برف و یخبندان این جاده، یک تیم تخصصی از نیروهای 
امدادکوهستان این شهرستان فورا به محل گزارش شده 
سپیدان  احمر  هالل  جمعیت  سرپرست  شدند.  اعزام 
عنوان کرد: شدت سرما و یخبندان شرایط دسترسی به 
افراد گرفتار شده را به شدت سخت کرده بود که با تالش 
مثال زدنی و بدن وقفه نیروهای امدادی هالل احمر این 
شهرستان، تیم اعزامی موفق به دسترسی به این ۲ جوان 
شدند. وی افزود: پس از دسترسی به گرفتارشدگان در 
برف و یخبندان و با توجه به وجود مصدومیت یکی از 
به منطقه امن صورت گرفت و  انتقال  برای  آنها، تالش 
روند  ادامه  جهت  امدادی  اولیه  اقدامات  انجام  از  پس 

درمانی، فرد مصدوم تحویل نیروهای اورژانس شد.

هشدار نسبت به بروز ۷ مخاطره جوی 
در کشور/ برف و باران تشدید می شود

رئیس مرکز ملی پیش بینی و مدیریت بحران مخاطرات 
وضع هوا با اشاره به هشدار هواشناسی نسبت به تکرار 
باران  و  برف  بارش  گفت:  کشور،  در  جوی  مخاطره   ۷
تشدید می شود. صادق ضیائیان، رئیس مرکز ملی پیش 
به  اشاره  با  بحران مخاطرات وضع هوا  بینی و مدیریت 
صدور هشدار سطح نارنجی جدید نسبت به وقوع حداقل 
هفت مخاطره جوی در برخی استان های غربی و مرکزی 
گفت: بر اساس این هشدار سامانه بارشی روز شنبه در 
شمال  بویراحمد،  و  کهگیلویه  جنوب  ایالم،  استان های 
غرب فارس، شرق خوزستان، بوشهر و جنوب کرمانشاه با 
مخاطراتی نظیر بارش برف یا باران، در مناطق گرمسیر 
توأم با رعدوبرق، وزش باد شدید موقت و کاهش نسبی 

دما تشدید می شود.

خبر

جدول 3240

رییس پلیس راهور کشور مجازات تردد خودروهای فاقد 
پالک یا پالک مخدوشی را تشریح کرد و گفت: برابر ماده 
فاقد  یا  مخدوشی،  پالک  خودروهای  تردد  قانون   ۷۳۰
پالک و یا مالکانی که به عمد نسبت به دستکاری پالک 

ها اقدام می کنند ۶ ماه تا یک سال زندانی دارد.
برای  مخدوشی  پالک  یا  و  پالک  فاقد  خودروهای  تردد 
از جریمه پلیس در معابر بزرگراهی و همچنین در  فرار 
از  یکی  و  یافته  افزایش  تهران  ترافیک  و  طرح  محدوده 
منابع آگاه در این باره به خبرنگار ایرنا می گوید که تنها 
در شهر تهران بیش از ۹۰ هزار خودرو پالک مخدوشی 
و یا فاقد پالک از دوربین های کنترل طرح ترافیک عبور 

می کنند که این عدد و رقم می تواند یک هشدار باشد.

اعمال قانون  برای  نیز  تازگی در مسیرهای بزرگراهی  به 
به  نسبت  مالکان  از  بسیاری  سرعت  زمینه  در  نشدن 
مخدوش و یا دست کاری پالک های خود اقدام می کنند 
و برای اینکه جریمه نشوند یک عددی از پالک را به عمد 

دستکاری می کنند.
یکی از این شهروندان به خبرنگار ایرنا می گوید: چند روز 
پیش پیامک جریمه ارسال شد که در این پیامک اعالم 
شد که در ساعت فالن در بزرگراه تهران- قزوین بدلیل 
سرعت غیرمجاز جریمه شدم که پس از اعالم شکایت و 
پیگیری های فراوان مشخص شد که فردی خاطی به عمد 
نسبت به دستکاری پالک اقدام کرده و جریمه به حساب 

من اعمال شده است.

مجازات این گونه افراد چیست؟
رییس پلیس راهور فراجا در این باره به خبرنگار ایرنا با 
بیان اینکه برابر ماده ۷۳۰ قانون تردد خودروهای پالک 
مخدوشی، یا فاقد پالک و یا مالکانی که به عمد نسبت 
به دستکاری پالک ها اقدام می کنند ۶ ماه تا یک سال 
زندانی دارد، گفت: این ماده قانونی و قابل اجرا است و به 
مالکان این گونه خودروها توصیه می کنم که این کار را 
انجام ندهند چرا که زندانی برای این افراد محرض و قابل 

اجرا و غیرقابل بخشش است.
این  در  ناحق  به  فردی  اگر  افزود:  هادیانفر  کمال  سید 
از اعالم شکایت و در  تواند پس  زمینه جریمه شود می 
مدارک  سایر  و  دوربین  طریق  از  شدن  محرض  صورت 
برای بررسی های الزم به کارشناس مربوطه ارجاع داده 
می شود. ضمن اینکه فرد خاطی نیز باید تمامی هزینه 
جریمه را پرداخت کند و مجازات قانونی نیز برای وی در 

نظر گرفته شود.
رییس پلیس راهور فراجا ادامه داد: رانندگان متخلفی که 
معابر شهری  در سطح  یا پالک مخدوش  و  بدون پالک 
و جاده ای تردد می کنند پلیس به طور جدی و بدون 

اغماض با این گونه متخلفان برخورد خواهد کرد.
تغییر در  یا  و  پوشاندن  سردار هادیانفر خاطرنشان کرد: 
و  بوده  جرم  بلکه  تخلف  تنها  نه  انتظامی  پالک  ارقام 
رانندگانی که با وسیله نقلیه بدون پالک، پالک مخدوش 
برابر  مجرمانه  اقدام  علت  به  می کنند  رانندگی  ناخوانا  و 
مقررات با اعمال قانون، خودروی آنها به پارکینگ هدایت 
معرفی  قضایی  مراجع  به  نیز  خاطی  راننده  شخص  و 

خواهد شد.

متخصص قلب و عروق مطرح کرد؛

عوارض آلودگی هوا مثل سیگار است
عضو هیئت علمی دانشگاه علوم پزشکی ایران، در خصوص 
تأثیر آلودگی هوا بر قلب و ریه افراد، توضیحاتی ارائه داد.

حسین کاظمی زاده متخصص قلب و عروق، با حضور در 
صنعتی  به  توجه  با  گفت:  سالمت،  شبکه  ضربان  برنامه 
شدن جوامع از سال ۱۹۳۰، دنیا به شدت درگیر معضالت 
ایران، سالیانه بین ۳۰  آلودگی هوا شد، به طوری که در 
الی 4۵ هزار نفر فوت غیر مستقیم در اثر آلودگی هوا، با 
دالیل قلب و ریه اتفاق می افتد، که حدود ۶۰ درصد این 
مرگ ها حاصل آلودگی هوا و به دنبال اثرات قلبی است 
اتفاق  ریوی  عوارض  دنبال  به  نیز  درصد   ۳۵ الی   ۳۰ و 

می افتد.
به  نفر  هزار   ۱۰ حدود  سالیانه  تهران  در  داد:  ادامه  وی 

دنبال آلودگی هوا فوت می کنند.
کاظمی زاده در پاسخ به این سوال که آالینده ها چه فرقی 
باعث آسیب ریوی می شوند، گفت:  باهم دارند و چگونه 
آالینده ها از نظر سایز و همچنین از نظر میزان رسوب در 
قسمت های مختلف بدن، با یکدیگر تفاوت دارند. یک نوع 
آن ذرات معلق و ریزگردهایی )PM( هستند که بر اساس 
باالی ۱۰ میکرومتر  سایز، عوارض مختلفی دارند. ذرات 
میکرومتر،   ۱۰ زیر  اندازه های  اما  نمی کنند،  نفوذ  خیلی 
 ۰/۲ زیر  اگر  ذرات حتی  این  می شوند،  ریه  بافت  داخل 
میکرومتر باشند، می توانند وارد کیسه های هوایی )آلوئل 

ها( شوند.

از ۰/۱ میکرومتر،  یادآور شد: ذرات کمتر  وی همچنین 
جذب خون می شوند و بسیار خطرناک هستند.

عضو هیئت علمی دانشگاه علوم پزشکی ایران ادامه داد: 
این ذرات وقتی وارد ریه می شوند، باعث سرفه، خس خس 
و اشک ریزش می شوند. تشدید حمالت  آبریزش  سینه، 
تشدید  قلب،  عروق  تنگی  جنین،  رشد  کاهش  آسم، 
انواع سرطان ها از دیگر عوارض  مشکالت قلبی و و بروز 

این ریز گردهاست.
وی افزود: منشأ این آلودگی ها بعضی از صنایع و معادن 

و همچنین در اثر سوختن مازوت و....، ایجاد می شوند.
کاظمی زاده، آزبست را یکی از ریزگردهای مهمی دانست 
آزاد  باعث  آزبست،  زیرا  می شود.  ریه  سرطان  باعث  که 

شدن رادیکال های آزاد در بدن می شود.
آالینده ها،  انواع  از  دیگر  یکی  گفت:  دانشگاه  استاد  این 
دی اکسید گوگرد است که در اثر سوخت مازوت ایجاد 
می شود، این گاز محلول در آب است و حمالت آسم را 
تشدید می کند. دی اکسید نیتروژن نیز از دیگر آالینده ها 
محسوب می شود، اوزون نیز، گازی اکسیداتیو و رادیکال 
می شود.  سلولی  مرگ  باعث  که  است  خطرناکی  آزاد 
مخاط  که  هستند  آالینده  از  دیگری  نوع  نیز  اسیدها 

تنفسی را تحریک می کنند.
کاظمی زاده در پاسخ به این سوال که آلودگی هوا چگونه 
می تواند باعث ایجاد مشکل در قلب گردد، افزود: بعضی از 
آالینده های هوا پس از ورود به بدن باعث التهاب در دیواره 
عروق قلب می شوند، اگر فردی بیماری قلبی داشته باشد 

و یا حتی مبتال به تنگی عروق قلب باشد، آلودگی هوا این 
تنگی را بیشتر می کند و می تواند باعث حمله و یا حتی 
سکته قلبی شود. وی ادامه داد: گاهی آلودگی هوا باعث 
نامنظم شدن ضربان قلب )آریتمی( و همچنین تپش قلب 
ایران  پزشکی  علوم  دانشگاه  علمی  هیئت  عضو  می شود. 
را مانند سیگار کشیدن در نظر  آلودگی هوا  تاکید کرد: 
بگیرید، سیگاری که نیکوتین ندارد. هر کاری که سیگار با 
قلب و ریه انجام می دهد، آلودگی هوا نیز انجام می دهد. 
کاظمی زاده ادامه داد: آلودگی هوا میزان رسوب کلسیم 
در عروق بدن را افزایش می دهد و باعث تنگ شدن کل 
افزایش  خون  فشار  صورت  این  در  می شود،  بدن  عروق 
می یابد، همچنین باعث اسپاسم عروق کرونر قلب می شود 

که در نهایت باعث سکته قلبی و سکته مغزی می شود.
وی یادآور شد: کلسیمی که از طریق لبنیات کم چرب و 
مواد غذایی حاوی کلسیم وارد بدن می شوند، در دستگاه 
گوارش، به سربی که وارد بدن شده می چسبد و باعث 

دفع سرب از بدن می گردد.
ذرات  ورود  هنگام  از  گفت:  عروق  و  قلب  متخصص  این 
کیسه های  تنفسی،  مجاری  دهان،  مخاط  بدن،  به  آلوده 
تنگی  باعث  که  می گیرند  قرار  تأثیر  تحت  و…،  هوایی 
موارد  در  می شود،  آسم  عالئم  تشدید  و  تنفسی  مجاری 
ریه  فیبروز  حتی  و  ریه  بافت  التهاب  باعث  نیز  شدیدتر 

می شود.
وی افزود: تنفس هوای آلوده، با افزایش انواع سرطان ها، 

به خصوص سرطان ریه همراه است.

پالک خودروهایتان را مخدوش نکنید؛
 ۶ ماه تا یک سال حبس در انتظار متخلفان

چگونه دوران سربازی را به 
سوابق بیمه ای اضافه کنیم؟



بودجه ۱۴۰۲ تا پایان سال
 مصوب می شود

نقشه دشمن نقص نداشت 
محاسبه دشمن محاسبه غلطی بود

صفحه )4(صفحه )4(

اینکه  بیان  با  اسالمی  شورای  مجلس  در  تهران  مردم  نماینده   
فرصت کافی برای بررسی لوایح برنامه و بودجه در مجلس وجود 
دارد، گفت: می توان در فرصت باقیمانده تا پایان سال، الیحه بودجه 
با  اقبال شاکری  کرد.  و مصوب  بررسی  در مجلس  را  آینده  سال 
اشاره به تقدیم الیحه بودجه ۱4۰۲ کل کشور به مجلس شورای 

اسالمی گفت: فرصت برای بررسی الیحه بودجه سال آینده...

انقالب اسالمی گفتند: در این قضایای اخیر نقشه  دشمن،  رهبر 
نقشه   بود.  غلطی  محاسبه   دشمن  محاسبه   بود،  جامعی  نقشه  
دشمن نقص نداشت، منتها محاسبه  دشمن برای پیاده کردن این 
سعادت  با  والدت  سالروز  در خجسته  بود.  غلطی  محاسبه   نقشه 
حضرت فاطمه زهرا سالم اهلل علیها، رهبر انقالب اسالمی در دیدار 

جمعی از مداحان اهل بیت، مداحی را هنری ترکیبی برای....
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9هزار فرصت شغلی برای 
استان ایجاد شده است

پالک خودروهایتان را مخدوش نکنید؛

 ۶ ماه تا یک سال حبس 
در انتظار متخلفان

آقای استاندار
فکر به حال ستاد بحران کنید

»هواشناسی وضعیت هشدار برای کهگیلویه و 
و  برف  بارشی  »سامانه  کرد«،  اعالم  بویراحمد 
ستاد  »نشست  و  شود«  می  استان  وارد  باران 
آقای  ریاست  به  بویراحمد  و  کهگیلویه  بحران 
استاندار تشکیل شد«.  این ها نمونه تیترهای 
خبری است که این روزها در رسانه های استان 
کهگیلویه و بویراحمد منتشر می شود. هر چند 
که این اخبار دیگر برای مردم عادی شده است 
و امید چندانی به مصوبات ستاد بحران ندارند 
هوشیارتر  خود  مردم  که  شود  می  باعث  اما 

باشند و با برنامه ریزی و مدیریت ...

با  دارم  یقین  اینکه  بیان  با  جمهور  رییس 
پشتیبانی که مردم از نظام جمهوری اسالمی 
دارند، مشکالت کشور قابل حل است، گفت: 
دولت بر این اعتقاد است که با همت جوانان 
را  کشور  مشکالت  می توان  مردم  آحاد  و 
دیگران  به  نیازی  زمینه  این  در  و  کرد  رفع 
رییسی”  ابراهیم  “سید  اهلل  آیت  نمی بینیم. 
خاتم  شهرستان  مردم  جمع  در  جمعه  روز 
با تبریک میالد با سعادت فاطمه اطهر)س( 
این  مردم  کم نظیر  استقبال  از  قدردانی  و 
اظهار داشت:  از دولت خدمتگزار  شهرستان 
کارآمد،  نیروی  کشور  سرمایه  بزرگترین 
ذخایر  ایران  و  است  خالق  و  مبتکر  جوان، 
بسیاری دارد که اگر از این ظرفیت ها درست 
بسیاری  توانیم  می  کنیم،  برداری  بهره 
سال های  در  کنیم؛  حل  را  مشکالت  از 
فرآورده های  تامین  به  نسبت  باید  گذشته 
حوزه های  در  مردم  نیازهای  و  پتروشیمی 
مختلف زیرساختی اقدامات بیشتری صورت 
کامل  شده،  انجام  که  کارهایی  گرفت،  می 
از  بسیاری  وگرنه  نبوده  مناسب  زمان  در  و 
مشکالت امروز را نداشتیم. وی اظهار داشت: 
دشمن فکر می کرد با تهدید، تحریم و فشار 
حداکثری می تواند مردم ما را متوقف کند اما 
دید که مردم ما مصمم هستند، متوقف نشده 
و نمی شوند، ظرفیت های بسیاری در کشور 
همه  همراهی  و  همکاری  با  که  دارد  وجود 
بخش ها و حمایت دولت این ظرفیت ها احیا 
می شود و ما در حوزه های بسیاری پیشرفت 

کرده ایم و این روند تداوم خواهد داشت.
امام  رهنمودهای  به  جا  هر  گفت:  رییسی 
شدیم  موفق  کردیم،  عمل  رهبری  و  راحل 
اما هر وقت نگاه ما به بیگانگان بود تا گرهی 
از کارمان را باز کنند، این اتفاق نیفتاد، چه 
باز و  را  زمانی آمریکایی ها و غربی ها گرهی 
خیمه  جا  هر  کردند؛  حل  را  مشکلی  کجا 
زدند، صرفا برای دستیابی به منافع خودشان 
و  معادن  روی  ها  آفریقایی  افزود:  بود.وی 

ذخائر بسیاری نشسته اند، ....

و  کهگیلویه  اجتماعی  رفاه  و  کار   ، تعاون  مدیرکل 
و  هزار   ۱۳ استان  امسال  اشتغال  گفت:تعهد  بویراحمد 
هزار   ۹ برای  تاکنون  میزان  این  از  که  بوده  نفر   ۵۲۰
ایجاد شده است. حمیدرضا واعظی زاده  و ۶ نفر شغل 
اظهار کرد: این تعداد نیروی کار از طریق پرداخت وام 
های اشتغال و جذب از طریق کاریابی های کهگیلویه و 
بویراحمد مشغول بکار شده اند و اسامی در سامانه رصد 
اجتماعی  رفاه  و  کار  تعاون،  مدیرکل  است.  شده  ثبت 
 ۲۳ از  بیش  امسال  کرد:  تاکید  بویراحمد  و  کهگیلویه 
میلیارد تومان تسهیالت مشاغل خانگی به ۹۲۰ طرح...

مدیرکل تعاون و کار استان ادعا کرد؛

۲

۲

۲ ۴

روابط عمومی آموزش و پرورش استان
 اعالم کرد:

ساعت کار مدارس استان 
کهگیلویه و بویراحمد 

تغییر کرد

دادستان باشت خبر داد؛

کشف و تخریب
 ۱۰ کوره زغال

 درشهرستان باشت

مشکالت کشور باهمت جوانان 
و در داخل قابل حل است

۲

۲

در پی ورود سامانه بارشی به کهیگلویه و بویراحمد ؛

آماده باش استاندار 
برای استان
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الگویی که جمهوری اسالمی  اینکه  با بیان  رئیس جمهور 
سیاست،  علم آموزی،  در  مؤثر  و  نقش آفرین  زن  از  ایران 
ارایه  حجاب  و  عفاف  حفظ  با  ورزش  و  اقتصاد  فرهنگ، 
کرده، خشم و عصبانیت غربی ها را برانگیخته است، تصریح 
کرد: امروز و در جنگ اراده ها زنان ایرانی با سبک زندگی 

اسالمی، سبک زندگی غربی را به خطر انداخته اند.
برنامه های دومین روز سفر  ادامه  ابراهیم رئیسی در  سید 
دولت مردمی به استان یزد، در مراسم ویژه جشن میالد 
به  این مناسبت  تبریک  با  فاطمه)س( و روز زن،  حضرت 
همه زنان عالم و بانوان کشورمان و همه آحاد بشر گفت: در 
این مراسم درخواستی مطرح شد مبنی بر اینکه در مجامع 
برای  زنان  به  و  بیشتر دیده شود  بانوان  نقش  تصمیم گیر 
داده  میدان  بیشتر  مدیریتی  و  اجتماعی  نقش های  ایفای 

شود که این خواسته به حقی است.
تصمیم ساز  دستگاه های  همه  به  تاکید  با  جمهور  رئیس 
به ظرفیت های  بیشتر  توجه  برای  تصمیم گیر در کشور  و 
زنان کشورمان در عرصه های مختلف  افزود:  بانوان کشور 
سهم  و  نقش  تولیدی  و  اقتصادی  ورزشی،  اجتماعی، 
با  همراه  آفرینی ها  نقش   این  که  دارند  ارزشمندی  بسیار 
ارگان های  و  دستگاه ها  و  است  دانش  و  علم  فرهیختگی، 
مختلف باید حتما از تجارب و نظرات ارزشمند این بانوان 

بهره بگیرند.
رئیسی اظهار داشت: به همه دستگاه ها و بخش های مختلف 
دیدگاه های  از  حتما  می کنم  تاکید  که  توصیه  نه  کشور، 
زنان و دختران کشورمان که در کسوت استاد، دانشجو و 

دانش آموز هستند بهره بگیرند.
رئیس جمهور در ادامه به طرح موضوع پایین بودن سرانه 
بانوان در یزد اشاره و تصریح کرد: وقتی  امکانات ورزشی 
در این باره از استاندار یزد سوال پرسیدم ایشان تاکید کرد 
اعتبارات  یزد  استان  به  دولت  دوم  سفر  مصوبات  در  که 
بانوان در  اماکن و مراکز ورزشی ویژه  برای توسعه  خوبی 

نظر گرفته شده است.
حوزه  در  فعال  و  کارآفرین  بانوان  نقش  ادامه  در  رئیسی 
اقتصادی را بسیار ارزشمند توصیف کرد و از مصوبه دولت 

برای حمایت از این قشر از بانوان خبر داد.

۱۰ هزار نفر از بانوان شاغل در حوزه صنایع دستی 
در گام اول بیمه می شوند

رئیسی همچنین با اشاره به تصمیم دولت برای بیمه حداقل 
۱۰ هزار نفر از بانوان شاغل در حوزه صنایع دستی در گام 
سرپرست  بانوان  از  حمایت  همچنین  دولت  افزود:  اول، 

این  به صورت جدی در دستور کار دارد و در  را  خانواده 
زمینه معاونت زنان و خانواده ریاست جمهوری به صورت 
نیز  را  کشور  بانوان  از  قشر  این  به  مربوط  مسایل  خاص 
دنبال خواهد کرد. رئیس جمهور در ادامه نقش آفرینی زنان 
در عرصه های مختلف علمی، فرهنگی، ورزشی و اقتصادی 
در کنار مسئولیت بزرگ نقش آفرینی در خانواده را بسیار 
بانوان  همه  از  بنده  گفت:  و  کرد  توصیف  باارزش  و  مهم 
به ویژه بانوان کارمندی که عالوه بر مسئولیت بزرگی که 
در خانواده دارند در نظام اداری کشور مشغول به فعالیت 

هستند، صمیمانه تشکر می کنم.
و محوری  مهم  از جمله مسایل  را  کانون خانواده  رئیسی 
بنیان خانواده همواره  و  کانون  افزود: حفظ  و  عنوان کرد 
باید مورد توجه باشد که بحمداهلل استان یزد در این رابطه 

برای دیگر بخش های کشور الگوست.

شخصیت حضرت زهرا گمشده امروز جامعه است
رئیس جمهور در ادامه سخنان خود در این مراسم در بیان 
داشت:  اظهار  زهرا)س(،  حضرت  شخصیتی  ویژگی های 
وجود حضرت زهرا)س( و ابعاد شخصیت واالی این بانوی 
تا شکل گیری  امام  ابتدای نهضت  از  گرانقدر همچنان که 
بویژه در  نیز  امروز  بوده است،  الگو  ما  برای  نظام اسالمی 
دفاع از حریم والیت، اخالق و زندگی برای بشریت الگوست 

و در واقع دوای دردهای جامعه بشریت است.
دکتر رئیسی شخصیت گرانقدر حضرت زهرا)س( را گمشده 
امروز جامعه عنوان و خاطر نشان کرد: اگر جامعه بشریت 
می خواهد از آسیب های مختلف نجات یابد، راهش شناخت 
حتی  که  چرا  است،  زهرا)س(  حضرت  دادن  قرار  الگو  و 
به عنوان مصلح کل بشریت  امام زمان)عج(  نازنین  وجود 

نیز می فرماید مادرم فاطمه)س( برایم الگوست.

نگاه جمهوری اسالمی به زن نگاهی نو و مترقی است
را  زن  به  اسالمی  جمهوری  نگاه  ادامه  در  جمهور  رئیس 
کرد  عنوان  زهرا)س(  حضرت  سلوک  و  سیره  از  برگرفته 
و اظهار داشت: نگاه جمهوری اسالمی به زن، نه نگاه نازل 
نگاه  بلکه زن در  نگاه متحجرانه،  نه  کاالیی غربی است و 
عرصه های  در  عیار  تمام  انسان  یک  اسالمی  جمهوری 
مختلف اجتماعی است که نقش مؤثری در تربیت خانواده 

و ساختن جامعه ایفا می کند.
زن  به  اسالمی  جمهوری  نگاه  این  گفت:  رئیسی  آیت اهلل 
نگاهی نو و مترقی است که باید مورد توجه همه محافل 

علمی و فرهنگی دنیا قرار بگیرد.

هم نگاه متحجرانه و هم نگاه جاهلیت مدرن
 به زن مردود است

رئیس جمهور در ادامه نگاه متحجرانه و نگاه جاهلیت مدرن 
به زن را مردود دانست و گفت: ببینید از ابتدای پیروزی 
زن  جایگاه  به  چگونه  رهبری  و  امام)ره(  اسالمی  انقالب 
بانوان ما در مراکز علمی،  می نگریستند. آمار بسیار باالی 
بخش های  در  مؤثر  بسیار  حضور  و  اقتصادی  و  فرهنگی 
مختلف کشور از جمله در حوزه بهداشت و درمان به خوبی 
اسالمی  نظام  در  زن  واالی  جایگاه  اهمیت  نشان دهنده 
با بیان اینکه الگویی که جمهوری  است. رئیسی در ادامه 
علم آموزی،  در  مؤثر  و  نقش آفرین  زن  از  ایران  اسالمی 
سیاست، فرهنگ، اقتصاد و ورزش با حفظ عفاف و حجاب 
ارایه کرده، خشم و عصبانیت غربی ها را برانگیخته است، 
تصریح کرد: امروز و در جنگ اراده ها زنان ایرانی با سبک 
زندگی اسالمی، سبک زندگی غربی را به خطر انداخته اند.

هیچ کس حق ندارد به هیچ عنوان با نگاه سلیقه ای 
با مسائل زنان برخورد کند

رئیس جمهور با تأکید جدی بر لزوم پرهیز از نگاه سلیقه ای 
از  امروز بسیاری  به زنان، اظهار داشت:  به مسایل مربوط 
است  ضعیف  هم  حجابشان  حتی  که  ما  دختران  و  زنان 
دل در گرو انقالب و ارزش ها دارند، برای شهدا و خانواده 
شهدا احترام قائلند، با تمام وجود به نظام و انقالب عشق 
اشک  انقالب  رهبر  دیدن  با  آنها  از  بسیاری  و  می ورزند 
نگاه  با  ندارد  حق  کسی  هیچ  عنوان  هیچ  به  می ریزند. 

سلیقه ای با موضوعات مربوط به زنان برخورد کند.
رئیسی در ادامه گفت: امروز کسانی که مدعی زندگی برای 
مواجهه  در  خود  رفتارهای  به  نگاهی  هستند  ایرانی  زن 
شرم  خود  ادعای  این  از  و  بیندازند  خود  جامعه  زنان  با 
کنند. طبق آمارهای رسمی هر ۱۰ روز یک زن به دست 
این کشور رکوردار زندانی  پلیس آمریکا کشته می شود و 
کردن زنان در جهان است و از سوی دیگر و براساس آمار 
خودشان ظرف ۲۸ هفته ۸۱ زن به دست پلیس انگلیس 
کشته شده است. شما با این کارنامه ننگین می خواهید به 

زنان ما زندگی ببخشید یا زندگی را از آنها بگیرید!؟

جمهوری اسالمی حافظ حقیقی حقوق زنان است
زنان  برای  امروز  ایرانی  زنان  اینکه  بیان  با  رئیس جمهور 
جهان الگو هستند، افزود: مدعیان حمایت از حقوق زن به 
جای این ادعاهای بی اساس و مضحک پاسخگوی عملکرد 

خود در مواجهه با زنان کشورهای غربی باشند.
حافظ  اسالمی  جمهوری  در  ما  اینکه  به  اشاره  با  رئیسی 
ما راضی نمی شویم که  زنان هستیم، تصریح کرد:  حقوق 
و  برود  ایرانی  دختر  یا  زن  یک  دست  به  خار  یک  حتی 
حقوق آنها مورد تعدی قرار بگیرد؛ این حقی است که خدا 
به آنها عنایت کرده و ما فقط وظیفه داریم از آن صیانت 
کنیم. رئیس جمهور با تأکید بر لزوم حفظ شأن و احترام 
زن در خانه و جامعه، گفت: هیچ زنی نه در خانه و نه در 

جامعه نباید مورد ستم قرار گیرد.

امام جمعه موقت تهران گفت: خلیج فارس در قدیمی ترین 
سندها خلیج فارس نامیده شده است و ایرانی بوده، هست و 

خواهد بود آنچنان که جزایر سه گانه ملک ابدی ایران است.
این  نماز جمعه   آیت اهلل سید احمد خاتمی در خطبه های 
زهرا  فاطمه  حضرت  های  ویژگی  و  کماالت  در  تهران  هفته 

)س( سخن گفت.
وی گفت: حضرت زهرا)س( از بهترین افراد در رعایت حریم 
و عفاف و حجاب بوده است. او کسی بود که در احترام به پدر 
و مودبانه سخن گفتن با پیامبر )ص( پیش قدم بود و بر آن 
تاکید داشت اما پیامبر از او می خواست که پیامبر را بابا صدا 

کند.
امام جمعه موقت تهران در ادامه سخنانش یاد و خاطره سید 

احمد خمینی یادگار امام )ره( را گرامی داشت.
خاتمی ادامه داد: همچنین ۲4 دی ماه سالروز انتخاب مقام 
معظم رهبری به رهبری است و امیدواریم شاهد خطبه های 
حماسی و پرشور و الهام بخش ایشان ان شاءاهلل در آینده باشیم.

وی ادامه داد: سالگرد فرار شاه در این روزهاست که ملت او را 
با خروش ده ها میلیونی از کشور راندند.

گرامی  را  اسالم  فداییان  شهادت  سالروز  همچنین  خاتمی 
داشت.

وی گفت: این هفته که گذشت مقام معظم رهبری سه دیدار 
از آنها بود که  بانوان یکی  با اقشار مختلف داشتند که دیدار 
را  ایشان گفتند اسالم شخصیت زن  مطالب کلیدی داشتند. 
آنها  بین  مرد  و  زن  اختیارات  و  وظایف  عرصه  در  داد.  ارتقا 
تفاوت وجود دارد و این بر مبنای اعتدال است. اما غرب، زن 
اسیر می خواهد و استفاده ابزاری از آنها دارد اما اسالم می گوید 

زن شخصیتت را بشناس و مساله حجاب در این راستاست.
امام جمعه موقت تهران تحرکات در ماه های اخیر در فضای 
کشور  امنیت  دادن  قرار  هدف  راستای  در  را  کشور  سیاسی 
دانست و کفت: »پلیس کشی« و »بسیجی کشی« یعنی چه؟ 
گفتند  آقا  زنند؟  می  آتش  آشغال  سطل  اعتراض  برای  مگر 
دشمن با تبلیغات و دروغ کار خود را پیش می برد. اینها در 
مدتی کوتاه ۳۸ هزار دروغ علیه ایران گفتند. ما هم در مقابل 
باید جهاد تبیین داشته باشیم و هر کس که صدایی دارد، از 
حوزه و دانشگاه و صدا و سیما یا حتی در خانواده ها باید جهاد 

تبیین داشته باشیم.
در  رهبری  معظم  مقام  از  شکنی  حریم  به  اشاره  با  خاتمی 
نشریه فرانسوی گفت: نشریه انتشار دهنده، یک نشریه مبتذل 
است و عددی نیست. ما فدای اسالم هستیم و جان می دهیم 
برای آن. اینها می خواهند چراغ اسالم را خاموش کنند اما به 

حمد خدا این چراغ خاموش شدنی نیست.
خطیب جمعه تهران با طرح این پرسش که چرا امام و رهبری 
مورد هجمه هستند؟ گفت: همان طور که امام خمینی گفتند 
تمام مقصد ما مکتب ماست. اینها از اسالم کینه دارند، مقام 
معظم رهبری نگذاشتند پرچمی که امام برداشت زمین بماند 

و ان شاءاهلل این نظام تا ظهور حضرت مهدی )عج( ادامه دارد.
وی با اشاره به تحریم ایران در روزها و ماه های گذشته اظهار 
تحریم  در  مسابقه  هایشان  نوچه  و  آمریکا  و  اروپا  انگار  کرد: 
هدفشان  نظر  به  چیست؟  ها  تحریم  این  از  هدف  گذاشتند. 
انزوای ایران است اما آیا به این هدف رسیدید؟ ایران بی اعتنا 
هایش  پیشرفت  شاءاهلل  ان  و  کند  می  دنبال  را  راهش  دارد 
او محبوب مردم  را که تحریم می کنید  ادامه دارد. هرکسی 
می شود و تبریک دارد که استکبار ستیزانه و با قدرت راهشان 

را ادامه می دهند.
را  سپاه  که  انگلیس  عوام  مجلس  اقدام  به  اشاره  با  خاتمی 
هم  این  گفت:  داد،  قرار  تروریستی  های  گروه  فهرست  در 
انگلیس است. سپاه  از پرونده های سیاه و ننگین  یکی دیگر 
پاسداران و نیروهای مسلح از ارتش و نیروی انتظامی و وزارت 
خواهید  می  یعنی  هستند،  ملت  این  بازوهای  بسیج  و  دفاع 
که  است  این  حق تان  هستند،  تروریست  ایران  مردم  بگویید 

بگوییم “مرگ بر انگلیس”.
وی با بیان اینکه خلیج فارس در قدیمی ترین سندها خلیج 
بود،  و خواهد  بوده، هست  ایرانی  و  است  نامیده شده  فارس 
و  است  ایران  ابدی  ملک  گانه  سه  جزایر  که  آنچنان  گفت: 
کسی حق دست درازی ندارد و حتی حق ندارند درباره اش 

حرف بزنند.
گفت:  کرونا  هشتم  موج  درباره  تهران  موقت  جمعه  امام 
بهداشتی  های  دستورالعمل  دارند  انتظار  بهداشت  مسئوالن 
رعایت شود تا با آسیب کم این موج را هم پشت سر بگذاریم.

رئیس جمهور:
کسی حق ندارد سلیقه ای با موضوعات 

مربوط به زنان برخورد کند

جزایر سه گانه ملک ابدی ایران است

پیامبر اکرم صلی اهلل علیه و آله
َمن أّدی إلی أمَّتي َحدیثا ُیقاُم بِِه ُسنٌَّة أو ُیثلَُم بِِه بِدَعٌة َفلَُه الَجنََّة ؛

هر کس به اّمت من حدیثی برساند که به سبب آن سنّتی برپا شود
 یا بدعتی آسیب بیند، پاداشش بهشت است.

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

نمابر: 33234136   تلفن: 33234135           
   چاپ و لیتوگرافی  :  ملت 

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

مطالعات نشان می دهد؛
کودکان ساکن نزدیک فرودگاه ها با 
خطرات مسمومیت سرب روبرو هستند

تحقیقات جدید نشان می دهد کودکانی که در 
نزدیکی فرودگاه ها زندگی می کنند در معرض 
»سامی  هستند.  سرب  فلز  خطرناک  سطوح 
اقتصاد  رئیس  و  مطالعه  این  نویسنده  زهران«، 
مجموعه  »در  گفت:  کلرادو،  ایالتی  دانشگاه 
که  می کنیم  پیدا  ثابتی  شواهد  ما  آزمایش ها، 
نشان می دهد سطح سرب خون کودکان ساکن 
بنزین  رسوب  خاطر  به  فرودگاه  نزدیکی  در 

سرب دار صنعت هوانوردی روبه افزایش است.«
از  باید  ما  که  می دهد  نشان  »این  گفت:  زهران 
انتشار  کردن  محدود  برای  سیاستی  تالش های 
در  کودکان  از  محافظت  برای  هوانوردی  سرب 
و  تجزیه  هنگام  کنیم.«  حمایت  خطر  معرض 
سال   ۶ زیر  کودکان  خون  سرب  سطح  تحلیل 
که  دریافتند  محققان   ،۲۰۲۰ تا   ۲۰۱۱ سال  از 
باشد،  نزدیک تر  فرودگاه  به  کودک  یک  چه  هر 
می شود.  بیشتر  خونش  در  سرب  وجود  احتمال 
شرق  در  کودکان  که  زمانی  خون  سرب  سطح 
می کردند  زندگی  باد  مسیر  در  یعنی  فرودگاه 
بسیار باالتر بود. سطح سرب خون نیز با ترافیک 
بنزین  مقادیر  و  پیستونی  موتور  هواپیماهای 
فرودگاه  در  شده  فروخته  هوانوردی  سربدار 

افزایش یافت.
انجمن قلب آمریکا می گوید؛

احساس شادی و مثبت اندیشی در 
نوجوانی و سالمت بهتر در بزرگسالی

جنبه های  که  داده اند  نشان  قبلی  مطالعات 
روان شناختی سالمت روانی، مانند خوش بینی و 
اصالح  قابل  مهم  عوامل  از  است  ممکن  شادی، 
زمان  طول  در  عروق  و  قلب  سالمت  با  مرتبط 
باشند. مطالعات کنونی نشان می دهند نوجوانانی 
نفس،  عزت  شادی،  خوش بینی،  احساس  که 
که  نوجوانانی  با  مقایسه  در  داشتند،  محبت  و 
کمتر  مثبت  روان شناختی  دارایی های  این  از 
برخوردار بودند، به احتمال زیاد در دهه های ۲۰ 
و ۳۰ سالگی خود سالمت متابولیک قلبی خوبی 
مریلند  هاپکینز  جانز  دانشگاه  محققان  داشتند. 
نوجوانان  سالمت  ملی  طولی  مطالعه  داده های 
 ۳۵۰۰ به  نزدیک  آن  در  که  کردند  بررسی  را 
دانش آموز دبیرستانی در ایاالت متحده )میانگین 
و  ثبت نام کردند  سن ۱۶ سال( در سال ۱۹۹4 
بیش از دو دهه دنبال شدند. محققان به صورت 
رفاه  و  سالمت  مورد  در  را  داده هایی  دوره ای 
آخرین  که  کردند  جمع آوری  شرکت کنندگان 
اتفاق   ۲۰۱۸ سال  در  داده ها  جمع آوری  موج 
افتاد، زمانی که میانگین سنی آنها ۳۸ سال بود.

محققان با استفاده از پاسخ های نظرسنجی اولیه 
بودند،  نوجوان  شرکت کنندگان  که  زمانی  از 
بهتر  نتایج  با  مرتبط  روان  سالمت  ویژگی  پنج 
کردند:  شناسایی  را  متابولیک  قلبی  سالمت 
تعلق  احساس  نفس،  عزت  شادی،  خوش بینی، 
بررسی سالمت  برای  داشتن.  احساس دوست  و 
قلبی متابولیک در این مطالعه، محققان اقدامات 
بهداشتی را برای هفت عامل خطر بیماری قلبی 
طول  در  شده  آوری  جمع  متابولیک  و  عروقی 
کنندگان  شرکت  که  زمانی  کلینیک  از  بازدید 
در اواخر دهه ۲۰ و ۳۰ عمر خود بودند، بررسی 
 ،HDL خوب  کلسترول  شامل  عوامل  کردند. 
به  شده  محاسبه   --  HDL غیر  کلسترول 
 ،HDL کلسترول  منهای  کل  کلسترول  عنوان 
خون  فشار  باال(،  )عدد  سیستولیک  خون  فشار 
 ،A۱c هموگلوبین  پایین(،  )عدد  دیاستولیک 
 ،C واکنشی  پروتئین  خون،  قند  گیری  اندازه 
نشان  بود.نتایج   ،BMI یا  بدنی  توده  و شاخص 
داد نوجوانان با چهار تا پنج مورد بهداشت روانی 
مثبت ۶۹ درصد بیشتر از سالمت قلب و عروق 

خوب در بزرگسالی روبرو بودند.
محققان هشدار می دهند؛

مصرف فست فودها با بیماری کبدی 
مرتبط است

مطالعات نشان می دهد خطر آسیب کبدی برای 
افراد مبتال به چاقی یا دیابت بیشتر است.

فست  خوردن  که  داد  نشان  جدید  مطالعه  یک 
فود با بیماری کبد چرب غیرالکلی مرتبط است؛ 
وضعیت بالقوه تهدید کننده جان که در آن چربی 
در کبد تجمع می یابد. محققان کشف کردند افراد 
مبتال به چاقی یا دیابت که ۲۰ درصد یا بیشتر 
فست  مصرف  طریق  از  را  خود  روزانه  کالری  از 
که  افرادی  با  مقایسه  در  می کنند،  دریافت  فود 
کمتر فست فود خورده یا اصاًل فست فود مصرف 
نمی کنند، سطح چربی کبدشان به شدت افزایش 
می یابد. و زمانی که یک پنجم یا بیشتر از رژیم 
غذایی آنها فست فود باشد، افزایش متوسطی در 
متخصص  کارداشیان«،  »آنی  دارند.  کبد  چربی 
کبد از مؤسسه پزشکی ِکک و نویسنده ارشد این 
مطالعه، گفت: »کبدهای سالم حاوی مقدار کمی 
چربی، معموالً کمتر از ۵ درصد هستند و حتی 
افزایش متوسط چربی می تواند منجر به بیماری 
افزایش شدید چربی  غیرالکلی شود.  کبد چرب 
ویژه  به  دیابت  یا  چاقی  به  مبتال  افراد  در  کبد 

قابل توجه است. 

نماینده مردم تهران در مجلس شورای اسالمی:

بودجه ۱۴۰2 تا پایان سال
 مصوب می شود

 نماینده مردم تهران در مجلس شورای اسالمی با بیان اینکه 
مجلس  در  بودجه  و  برنامه  لوایح  بررسی  برای  کافی  فرصت 
وجود دارد، گفت: می توان در فرصت باقیمانده تا پایان سال، 

الیحه بودجه سال آینده را در مجلس بررسی و مصوب کرد.
اقبال شاکری با اشاره به تقدیم الیحه بودجه ۱4۰۲ کل کشور 
الیحه  بررسی  برای  فرصت  گفت:  اسالمی  شورای  مجلس  به 
در  توسعه  هفتم  برنامه  الیحه  همچنین  و  آینده  سال  بودجه 
مجلس وجود دارد و باید از زمان موجود استفاده کنیم که این 

دو الیحه مسیر قانونی خود را طی کنند.
لوایح  دولت  که  زمان  هر  اینکه  بیان  با  تهران  مردم  نماینده 
برنامه و بودجه را تقدیم مجلس کرد، قوه مقننه موظف است 
در فرصت باقی مانده با افزایش ساعات کاری خود، این لوایح 
را بررسی کند، اظهار داشت: الیحه بودجه امروز به طور کامل 
تقدیم مجلس شد و دولت عزم خود را جزم کرده که الیحه 

برنامه هفتم را نیز سریعتر به مجلس ارسال کند.
وی تاکید کرد: با توجه به روحیه تعاملی بین دولت و مجلس، 
انتظار می رود که بتوان به صورت ضربتی الیحه بودجه را طبق 

آیین نامه تصویب و تا پایان سال به دولت ابالغ کرد.
پایان  از  پیش  هفتم  برنامه  الیحه  اگر  اینکه  بیان  با  شاکری 
سال در مجلس تصویب نشود، می توان نسبت به تمدید موقت 
برنامه ششم توسعه اقدام کرد، افزود: با کار مستمر در دولت 
و مجلس می توانیم این دو الیحه کلیدی کشور را به سرانجام 

برسانیم.
عضو کمیسیون اجتماعی مجلس:

حل مشکالت معیشتی مردم از نقاط 
قوت بودجه ۱۴۰2 است

عضو کمیسیون اجتماعی مجلس شورای اسالمی گفت: پیش 
بینی منابع الزم برای رفع مشکالت معیشتی مردم بخصوص 
یارانه  برای  بودجه  تخصیص  و  جمعیت  جوانی  قانون  اجرای 
از نقاط قوت الیحه بودجه ۱4۰۲ کل کشور  معیشتی و دارو 
بودجه  الیحه  بررسی  روند  مورد  در  گودرزی  حسین  است. 
۱4۰۲ کل کشور گفت: توجه به رفع مشکالت معیشتی مردم 
در الیحه  دولت  که  است  یازدهم  اولویت های مجلس  از  یکی 

بودجه سال آینده کل کشور به آن اهتمام داشته است.
وی افزود: اختصاص منابع الزم برای افزایش ۱۰۰ درصدی حق 
اوالد و ۵۰ درصدی حق عائله مندی در راستای اجرای قانون 
جوانی جمعیت را می توان یکی از نقاط قوت بودجه سال آینده 
ادامه  اسالمی  شورای  مجلس  در  ازنا  مردم  نماینده  برشمرد. 
یارانه  پرداخت  تداوم  برای  خوبی  منابع  همچنین  دولت  داد: 
معیشتی، یارانه نان و یارانه مربوط به دارو و تجهیزات پزشکی 
در نظر گرفته است که نشان می دهد حل مشکالت معیشتی 
مردم و بهبود رفاه اجتماعی را در دستور کار دارد. این نماینده 
مجلس به سخنان رئیس جمهور در زمان تقدیم الیحه بودجه 
۱4۰۲ کل کشور به مجلس اشاره کرد و افزود: تالش دولت این 
برنامه  ابالغی  کلی  سیاست های  با  منطبق  الیحه  این  تا  بوده 
هفتم باشد و از این رو دغدغه نمایندگان در مورد بررسی این 

الیحه ذیل سند باال دستی کشور رفع شده است.
مخبر:

 زنان و دختران پیشرانان قطار پیشرفت 
همه جانبه کشور هستند

 معاون اول رییس جمهور در نشست با اعضای مرکز شتابدهنده 
اجتماعی مانا و باشگاه بانوان پیشرفت زنان و دختران پیشرانان 
قطار پیشرفت همه جانبه کشور عنوان کرد و گفت: توسعه همه 
جانبه بدون آزادسازی ظرفیت اجتماعی زنان امکانپذیر نیست.

 محمد مخبر صبح روز جمعه به مناسبت میالد حضرت زهرا 
)س(، روز زن و روز مادر با حضور در جمع بانوان شتابدهنده 
اجتماعی بانوان مانا و باشگاه بانوان پیشرفت با تبریک والدت 
با سعادت حضرت زهرا )س( و روز زن و روز مادر، به زندگی 
کرد:  تاکید  و  اشاره  زهرا)س(  حضرت  نمونه  و  الگو  سرتاسر 
زندگی با برکت ایشان تمام ساحت های اجتماعی و خانوادگی 
قرار  موفقیت  اوج  در  ابعادی  و  زمینه  در هر  و  برگرفته  در  را 
داشتند. وی با تاکید بر اینکه باید برای الگوبرداری از زندگی 
زندگی  به  حتما  ایشان  معنوی  و  ماورایی  بُعد  کنار  در  ائمه 
کرد:  تصریح  داشت،  ویژه  توجه  نیز  آنان  ملموس  و  اجتماعی 
زندگی حضرت زهرا )س( و ائمه معصومین برای تمام دوران 
در  جمهور  رئیس  اول  معاون  است.  الگوبرداری  قابل  تاریخ 
فعالیت  در  زنان  شدن  فعال  خود  سخنان  از  دیگری  بخش 
های اقتصادی، فرهنگی و اجتماعی را یکی از ملزومات اساسی 
پیشرفت در ایران اسالمی دانست و تصریح کرد: زنان و دختران 
پیشرانان قطار پیشرفت همه جانبه کشور هستند و توسعه همه 
جانبه بدون آزادسازی ظرفیت اجتماعی زنان امکانپذیر نیست.

مخبر نمونه موفق این مشارکت و همراهی را در دوران پیروزی 
گفت:  و  برشمرد  مقدس  دفاع  سال  هشت  و  اسالمی  انقالب 
امروز نیز زنان می توانند در تمامی عرصه ها و نیز حل مسائل 
معیشتی و اقتصادی مردم به دولت کمک شایان توجهی داشته 

باشند.

سالمت

جامعه

کاریکاتور

ارزش های انسانی به سبک مکرون! 

رهبر انقالب اسالمی عنوان کردند؛

نقشه دشمن نقص نداشت اما محاسبه آنها غلط بود
رهبر انقالب اسالمی گفتند: در این قضایای 
بود،  جامعی  نقشه   دشمن،  نقشه   اخیر 
نقشه   بود.  غلطی  محاسبه   دشمن  محاسبه  
نداشت، منتها محاسبه  دشمن  دشمن نقص 
غلطی  محاسبه   نقشه  این  کردن  پیاده  برای 

بود.
سعادت  با  والدت  سالروز  خجسته  در 
رهبر  سالم اهلل علیها،  فاطمه زهرا  حضرت 
مداحان  از  جمعی  دیدار  در  اسالمی  انقالب 
برای  ترکیبی  هنری  را  مداحی  اهل بیت، 
انتقال معارف و احساسات و نقش آفرینی در 
معرکه های حساس کشور دانستند و علت به 
ثمر نرسیدن نقشه جامع و برنامه ریزی شده 
دشمن در قضایای اخیر را محاسبات غلط آنها 
از واکنش مردم، جوانان و مسئوالن خواندند و 
تأکید کردند: راه مأیوس کردن بدخواهان از 

دشمنی، قوی شدن ایران است.
دیدار،  این  در  خامنه ای  آیت اهلل  حضرت 
محبت و ارادت حضرت صدیقه کبری را در 
دانستند  مؤثر  بسیار  و عمومی  امور شخصی 
گفتند:  مداحان  به  خطاب  نکاتی  بیان  در  و 
مداحی، میراث شیعه و یک هنر مرّکب است 
خوب،  شعر  خوش،  صدای  ترکیب  از  که 
آهنگ مناسب و محتوای فاخر ایجاد می شود 
دینی  ارزشمند  متون  سایر  همچون  باید  و 

همه ارکان آن زیبا باشد.
اهمیت آهنگ مناسب در  به  اشاره  با  ایشان 
که  آهنگ ها  برخی  گفتند:  مفاهیم،  انتقال 
برای  است  گناه آلود  ترانه های  با  متناسب 
مداحی مناسب نیست و مداحی نباید با آنها 

مخلوط شود.
رشد  بردن  باال  خامنه ای  آیت اهلل  حضرت 
مأموریت های  جمله  از  را  جامعه  فکری 
مداحی برشمردند و گفتند: در مداحی عالوه 
نیز  احساسات  برانگیختن  معرفت آموزی،  بر 
وجود دارد. البته احساس بدون تعقل سودمند 
در  معرفت آموزی  بی بدیل  ویژگی  اما  نیست 
متون شیعی این است که عالوه بر احساسات، 
عمق معرفتی مخاطب را نیز افزایش می دهد.

برجسته  نقش آفرینی  به  اشاره  با  ایشان 
از  کشور  حساس  معرکه های  در  مداحان 
جمله دفاع مقدس و ترغیب جوانان به حضور 
در جبهه ها و فداکاری برای کشور و همچنین 
در قضایای گوناگون مانند فتنه ۸۸  و ۹ دی، 
تأکید کردند: بدانید که به عنوان مداح در کجا 
ایستاده اید و با پدیده بزرگ و جذاب مداحی 
در خدمت انقالب یعنی تحول روزآمد کشور 
و گسترش فضای »مبارزه با طاغوت و ظالم و 

استکبار و فساد« نقش آفرینی کنید.
رهبر انقالب، فرهنگ سازی را کار مهم دیگر 
مداحان دانستند و گفتند: »استقامت در برابر 
»پیشرفت  آن«،  مقابل  در  هجوم  یا  دشمن 
علمی«، »خانواده و فرزندآوری«، »بصیرت و 
امیددهی« و »ایستادن در مقابل شگردهای 
جزو  جوانان«  ذهن  در  دشمن  یأس آفرین 
هدایت  و  فرهنگ سازی  به  نیازمند  مفاهیِم 

فکری و عملی مخاطبان است.
ایشان با برشمردن شروط الزم برای ایفای این 
دغدغه  داشتن  را  اول  شرط  نقش آفرینی ها، 
و  پول  دادن  غلبه  از  پرهیز  و  مردم  هدایت 
مداحی،  کار  در  اجتماعی  جایگاه  و  شهرت 
نقش آفرینی  دیگر  شرط  افزودند:  و  خواندند 
بنابراین  است  معرفت اندوزی  مداحان،  بهتر 
و  تفسیر  حدیث،  اخالق،  کتابهای  مطالعه  با 
مبانی  مطهری،  شهید  همچون  بزرگانی  آثار 

معرفتی خود را مستحکم کنید.
در  بودن  به روز  خامنه ای،  آیت اهلل  حضرت 
دیگر  شرط  را  جهانی  مهم  حوادث  قبال 
مداحی مؤثر دانستند و گفتند: دنیا در حال 
تغییرات اساسی اما تدریجی است و ما با یک 
آن  درون  در  یا  و  مواجه  مهم  تاریخی  پیچ 
تغییرات  این  از  مطالعه،  با  باید  که  هستیم 

مهم در دنیا و کشور آگاه باشید.
رهبر انقالب اسالمی سپس به تبیین نقشه و 
محاسبه دشمن در حوادث اخیر پرداختند و 
گفتند: در این قضایا، نقشه دشمن، جامع اما 

محاسبه آن غلط بود.
عوامل  اینکه دشمن همه  بر  تأکید  با  ایشان 
الزم برای اخالل و تخریب در یک کشور را به 
کار انداخت، در برشمردن این عوامل گفتند: 
عامل اقتصادی وجود داشت چرا که وضعیت 

اقتصادی کشور خوب نبود و نیست بنابراین 
مشکل معیشتی مردم زمینه ای بود که از آن 

استفاده کنند.
رهبر انقالب اسالمی افزودند: همچنین عامل 
غوغای  جاسوسی،  تیم های  نفوذ  امنیتی، 
و  روشها  به  دنیا  در  استکبار  ایران هراسی 
کردن  همراه  مختلف،  تبلیغاتی  شیوه های 
تحریک  خودشان،  با  داخلی  عناصر  بعضی 
انگیزه های قومی، مذهبی، سیاسی و شخصی، 
و تبلیغات فراگیر، از دیگر عوامل اخالل بود 

که از ماهها قبل آنها را فعال کردند.
حضرت آیت اهلل خامنه ای خاطرنشان کردند: 
به  خود  دل  در  ناظر،  یک  به عنوان  من 
چرا  گفتم  »آفرین«  دشمن  خوب  مهندسی 
اندازه  به  و  خود  جای  در  را  چیز  همه  که 
فراهم کرده بود اما با وجود این نقشه که در 
نشدند  موفق  است،  اثرگذار  نیز  کشورهایی 

زیرا محاسبه آنها غلط بود.
ایشان در برشمردن مصادیقی از محاسبه غلط 
می کردند  خیال  کردند:  خاطرنشان  دشمن 
با  اقتصادی  مشکالت  علت  به  ایران  ملت 
همراهی  آنها  تجزیه طلبی  و  براندازی  نقشه 
و  فحاشی  با  می کردند  خیال  کرد.  خواهد 
می توانند  گوناگون  اهانت های  و  بددهنی 
میدان خارج  از  و  منفعل  را  مسئوالن کشور 
هیاهو  و  وسوسه  با  می کردند  خیال  کنند. 
می توانند مسئوالن سطح باالی کشور را دچار 
اختالف نظر کنند. خیال می کردند با دالرهای 
می توانند  آمریکا  مزدور  کشور  فالن  نفتی 
قرار  تأثیر  تحت  را  اسالمی  جمهوری  اراده 
دهند. خیال می کردند با تشویق چند عنصر 
دیگر  کشوری  به  پناهندگی  به  خودفروخته 
ناامید  ما  جوانان  ایران،  علیه  لجن پراکنی  و 

اشتباه کردند و کسی  می شوند، در حالی که 
به آنها اعتنایی نکرد.

رهبر انقالب اسالمی تأکید کردند: آنها اشتباه 
کردند چرا که اراده و عزم جمهوری اسالمی 
راسخ تر  و  قوی تر  آنها  قدرت  عوامل  همه  از 

بود.
سال   4۰ افزودند:  خامنه ای  آیت اهلل  حضرت 
است که از هر طریقی علیه جمهوری اسالمی 
غلط  محاسباتشان  چون  اما  می کنند  تالش 
در  و  خورده  شکست  کنون  تا  است  و  بوده 

آینده نیز شکست خواهند خورد.
غلط  محاسبات  اینکه  بر  تأکید  با  ایشان 
گفتند:  شود،  ما  غفلت  موجب  نباید  دشمن 
نباشد  اینگونه  باشد.  حواسمان  باید  هم  ما 
که دچار غفلت و غرور شویم و بگوییم قضایا 
تمام شد. باید در میدان بمانیم و بدانیم عامل 

حفظ ملت، امید و وحدت ملی است.

کردند:  خاطرنشان  اسالمی  انقالب  رهبر 
وجود  کشور  در  مختلفی  نظرات  و  سالیق 
بین  انقالب  و  نظام  اسالم،  درباره  اما  دارد 
نگذاریم  بنابراین  است.  نظر  وحدت  مردم 
این وحدت از بین برود و به اختالفات قومی، 
مذهبی و تحریک احساسات یک گروه علیه 

گروه دیگر کمک نکنیم.
ایشان با تأکید بر اینکه هر کس به اتحاد ملت 
خدشه وارد کند، برای دشمن و در زمین و 
همگان  گفتند:  است،  کرده  کار  آن  نقشه 
دانشگاهی،  مداح،  منبری،  عناصِر  جمله  از 
توجه  مسئله  این  به  باید  شاعر  و  نویسنده 

کنند و دشمن را دست کم نگیرند.
حضرت آیت اهلل خامنه ای، قوی شدن را عامل 
و  دانستند  دشمن  کردن  مأیوس  در  اصلی 
افزودند: هر گاه آنچنان قوی شویم که دشمن 
مأیوس شود، می توان به آسودگی و آسایش 
خاطر دست یافت و علت تأکیدهای مکرر بر 

قوی شدن ایران نیز همین مسئله است.
مداحی  با  سرود  آمیختن  تحسیِن  با  ایشان 
رشحات  گفتند:  مهم،  مفاهیم  انتقال  برای 
روز  هم  کشور  مرزهای  از  خارج  در  انقالب 
به روز بیشتر بروز پیدا می کند که نمونه آن 
کشورهای  در  فرمانده  سالم  سرود  گسترش 
دیگر و اجرای آن به زبان های مختلف حتی 
به زبان فارسی بود که این عوامل می تواند به 

اقتدار کشور کمک کند.
در ابتدای این دیدار، هشت تن از مداحان و 
شاعران به قرائت اشعار و مدایحی در فضائل 

حضرت فاطمه زهرا سالم اهلل علیها پرداختند.

با  دارم  یقین  اینکه  بیان  با  جمهور  رییس 
پشتیبانی که مردم از نظام جمهوری اسالمی 
دارند، مشکالت کشور قابل حل است، گفت: 
دولت بر این اعتقاد است که با همت جوانان 
را  کشور  مشکالت  می توان  مردم  آحاد  و 
به دیگران  نیازی  این زمینه  و در  رفع کرد 

نمی بینیم.
جمعه  روز  رییسی”  ابراهیم  “سید  اهلل  آیت 
تبریک  با  خاتم  شهرستان  مردم  جمع  در 
میالد با سعادت فاطمه اطهر)س( و قدردانی 
از  این شهرستان  استقبال کم نظیر مردم  از 
بزرگترین  داشت:  اظهار  خدمتگزار  دولت 
سرمایه کشور نیروی کارآمد، جوان، مبتکر و 
خالق است و ایران ذخایر بسیاری دارد که 
برداری  بهره  درست  ها  ظرفیت  این  از  اگر 
را  مشکالت  از  بسیاری  توانیم  می  کنیم، 
حل کنیم؛ در سال های گذشته باید نسبت 
به تامین فرآورده های پتروشیمی و نیازهای 
زیرساختی  مختلف  حوزه های  در  مردم 
اقدامات بیشتری صورت می گرفت، کارهایی 
که انجام شده، کامل و در زمان مناسب نبوده 
وگرنه بسیاری از مشکالت امروز را نداشتیم.

با  کرد  می  فکر  دشمن  داشت:  اظهار  وی 
می تواند  حداکثری  فشار  و  تحریم  تهدید، 
مردم ما را متوقف کند اما دید که مردم ما 
نمی شوند،  و  نشده  متوقف  هستند،  مصمم 
دارد  در کشور وجود  بسیاری  های  ظرفیت 
و همراهی همه بخش ها و  با همکاری  که 
حمایت دولت این ظرفیت ها احیا می شود 
پیشرفت کرده  بسیاری  ما در حوزه های  و 

ایم و این روند تداوم خواهد داشت.

آمریکایی ها و غربی ها
 هیچ جا را آباد نکردند

امام  رهنمودهای  به  جا  هر  گفت:  رییسی 
شدیم  موفق  کردیم،  عمل  رهبری  و  راحل 
اما هر وقت نگاه ما به بیگانگان بود تا گرهی 
از کارمان را باز کنند، این اتفاق نیفتاد، چه 
زمانی آمریکایی ها و غربی ها گرهی را باز و 
خیمه  جا  هر  کردند؛  حل  را  مشکلی  کجا 
زدند، صرفا برای دستیابی به منافع خودشان 

بود.
وی افزود: آفریقایی ها روی معادن و ذخائر 
بسیاری نشسته اند، اما در فقر به سر می برند 

زیرا غربی ها معادن این کشور به غارت بردند، 
و  عمران  و  آزادی  برای  ما  می گفتند  قبال 
آبادانی به کشورهای شما می آییم اما اکنون 
به صراحت می گویند  و  رو شده  آنها  دست 
این  آییم،  می  خود  منافع  تامین  برای  که 
آبادی  در حالی است که هیچ کجا در دنیا 
امروز رسماً  آمریکا  و رئیس جمهور  نیاورند 
به این کشورها توهین و از آنها به عنوان گاو 
شیرده یا وصله لباس خودشان یاد می کند، 

که این توهین و تحقیر پذیرفتنی نیست.
نباید  ما  کشور  کرد:  خاطرنشان  رئیسی 
سرمایه های  زیرا  باشد،  اینها  به  نگاهش 
بسیاری دارد که مهمترین آن، هویت دینی 
و اصالت مردم است؛ عشق به خاندان عصمت 
و طهارت )ع( سرمایه بزرگی است که به ما 

برای رسیدن به توسعه کمک می کند.
وی با بیان اینکه امروز هجوم فرهنگی غرب 
تنها  گفت:  کند،  می  تهدید  را  ما  جوانان 
معرض  در  امروز  که  جوانانی  از  صیانت  راه 
استفاده  اند،  گرفته  قرار  متعدد  آسیب های 
کشور  بزرگ  پشتوانه های  و  سرمایه ها  از 
یقین  و  است  )ع(  بیت  اهل  و  چون  شهدا 
بدانید آنچه که سرداران بزرگ شهید و دیگر 
شهدای بزرگ چون صدوقی به ما آموختند 
این بود که راه موفقیت، ایستادگی و ساختن 
کشور با اعتماد به خدا و استفاده از سرمایه ها 

و داشته های خودمان است.

نگاه کارکنان نظام اداری
 باید تحولی باشد

سیزدهم  دولت  افزود:  مجریه  قوه  رییس 
مصم است که ظرفیت های موجود در کشور 
را بیش از پیش مورد توجه قرار هد و  خود 
را موظف می داند با استفاده از نیروی انسانی 
کارآمد، زندگی مردم را متحول کند و امروز 
نیاز کشور تحول است و مدیران و کارکنان 
نظام اداری باید نگاهشان تحولی و مبتنی بر 
گسترش عدالت و رفاه اجتماعی و باز کردن 

گره ها از زندگی مردم باشد.
وی در ادامه در خصوص مسئله مهم تامین 
زوج های  گفت:  خاتم  شهرستان  در  مسکن 
در  که  مستاجرانی  یا  مسکن   فاقد  جوان 
انتظار مسکن هستند و خانواده های دارای 
اهمیت  آنها  برای  مسئله  این  که  فرزند 
بیشتری دارد، انشاءاهلل بادست توانا مردم و 
خدمتگزاری دولت این مسئله برای آنان رفع 

خواهد شد.

دولت به جوانان توجه ویژه دارد
برخی  اینکه  بیان  با  سیزدهم  دولت  رئیس 
جوانان شهرستان خاتم در مسیر ضمن ابراز 
محبت به من گفتند به فکر جوانان و اشتغال 
دولت نگاه  این  در  تصریح کرد:  باشید،  آنها 
ویژه به جوانان شده است و دولت تمام همت 
خود را برای رفع مشکالت این قشر به کار 
مسئله  جوان  نسل  مسئله  زیرا  گیرد،  می 
تحصیل  زمینه  در  ما  جوانان  است،  دولت 
باید  کردند بنابراین  تالش  افزایی  مهارت  و 
زمینه شغل برای آنها تامین شود و این مهم 
و  رفع  برای  و   است  دولت  جدی  دغدغه 
می  استفاده  ها  تمام ظرفیت  از  آن  کاهش 

شود.
مشکلی در کشور حل نشده

 باقی نمی ماند
از  زیادی  مشکالت  با  کشور  افزود:  رئیسی 
و   است  بوده  روبرو  بودجه  کسری  جمله 
نظر  به  ناممکن  مشکالت،  از  بسیاری  حل 
می رسید اما یقین دارم با پشتیبانی که مردم 
از نظام اسالمی دارند، مشکلی در کشور حل 
با  باقی نخواهد ماند و همه مشکالت  نشده 
لطف خدا، صبوری مردم و  تالش و حرکت 

جهادی خدمتگزاران حل می شود.

 مردم تبعیض را نمی پذیرند 
رئیسی خطاب به کارکنان و مدیران دولتی 
نیز گفت: مردم از ادارات انتظار روابط سالم 

اما  با برخی کمبودها می سازند  دارند؛ آنها 
نمی  را  ناسالم  روابط  و  فساد  بازی،  پارتی 
پذیرند و به هیچ وجه تبعیض را قبول نمی 
است  این  شهروندان  قاطبه  خواست  کنند، 

که روابط اداری عادالنه باشد.

موظف  را  خودم  افزود:  جمهور  رئیس 
دولت  در  و  ها  تربیون  از  بارها  و  دانم  می 
اعالم کرده ام که امروز در کشور در راستای 
خدمتگزاری و اجرای عدالت از هیچ تالشی 

دریغ نمی کنم.

وی تصریح کرد: هیچ فساد، روابط ناسالم  و 
پارتی بازی در این دولت پذیرفتنی نیست، 
فقط ناظران و بازرسان ادارات، ناظر نیستند 
بلکه مردم را بهترین ناظران هستند و باید 
هرجا روابط ناسالمی را دیدند، پیگیری کنند 
صورت  به  است  موظف  مربوطه  دستگاه  و 

جدی برای رفع آنها اقدام کند.
از  با گزارشی  ندارد  امکان  داد:  ادامه  ئیسی 
فساد مواجه شوم و نسبت به آن بی تفاوت 
نکنم  آن  مورد  در  پیگیری مجدانه  یا  باشم 
اگر در گوشه ای کوچکترین فساد یا بستری 
فسادزا و روابط ناسالم را ببینم یقین بدانید 
اینکه  و   برخورد می کنم  توان  تمام  با  که 
عده ای بخواهند خود را خاص بدانند، برای 
بلکه رضایت مردم در  فاقد اهمیت است  ما 
اهمیت  سازی  تصمیم  و  ها  گیری  تصمیم 
یاد  گرامیداشت  با  جمهور  رئیس  دارد.  
امام، شهدا و بخصوص شهدای استان یزد و 
شهرستان خاتم، ادامه داد: شرمنده استقبال 
گرم شما شدم؛ این استقبال گرم که ویژگی 
مردم استان یزد و شهرستان خاتم است در 
حقیقت تجلیل از شهدا و اعالم آمادگی برای 
حضور در صحنه های انقالب است و مبین 
های  ارزش  پای  خاتم  مردم  که  است  این 
زندگی  مداری  والیت  با  و  هستند  انقالب 
حضور  این  پیام  داد:  ادامه  وی  کنند.  می 
شما  که  است  این  انقالب  دشمنان  به  گرم 
دچار اشتباه محاسباتی شدید و بدانید مردم 
همه  وجود  با  کشور  سراسر  در  ما  انقالبی 
مشکالت، در مسیر حمایت از نظام و انقالب 
سست نمی شوند و مردم آماده دفاع هستند.

مشکالت با همت جوانان 
و در داخل کشور قابل حل است 


