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برای تبیین موثر،
 شبکه های اجتماعی را رفع فیلتر کنیم
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 رئیس سازمان اداری و استخدامی بار مالی اجرای طرح ساماندهی 
و درباره  ارزیابی کرد  تومان  میلیارد  را ۱۲۰ هزار  کارکنان دولت 
تضمین امنیت شغلی با تصویب طرح برای کارکنان دولت گفت: 
قانون کار به کسانی که روی بحث امنیت شغلی حساسیت دارند، 
کمک می کند و ظرفیت قانونی این موضوع هم وجود دارد. میثم 

لطیفی روز شنبه درباره طرح ساماندهی کارکنان دولت گفت:...

یک عضو کمیسیون امور داخلی کشور و شوراها در مجلس گفت: 
بنده معتقدم که راهگشاترین مسیر پیش روی ما تبیین مسائل 

است و بهترین بستر برای انجام این کار فضای مجازی است.
به وضعیت  اشاره  با  ایسنا،  با  جالل رشیدی کوچی در گفت وگو 
اینترنت در سطح کشور، بیان کرد: در شورای عالی امنیت ملی 

تصمیم گرفته شد که تا آرام شدن فضای جامعه دو پلتفرم....
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عده ای در راه توسعه استان 
مانع تراشی می کنند

کودکان گوشه گیر 
امروز،  

بزرگساالن افسرده  فردا 

مدیرعامل شرکت نفت و گاز گچساران خبر داد:

افزایش تولید گاز 
در شرکت نفت و گاز گچساران

افزایش  از  مدیرعامل شرکت نفت و گاز گچساران 
گاز  مصرف  نیاز  از  بخشی  رفع  جهت  گاز  تولید 
“مهرداد  داد.  این شرکت خبر  در  شبکه سراسری 
این  در  گاز  تولید  افزایش  خصوص  در  کاهکش” 
شرکت گفت: با تالش همکاران توانسته ایم نزدیک 
به ۱۰۰ میلیون فوت مکعب گاز  جمع آوری می 
کردیم و با تالش  شبانه روزی این میزان به ۳۰۰ 
اظهارکرد:  وی  رسید.  خواهد  مکعب  فوت  میلیون 
داریم  گازی  “پازنان”،  میدان  از  برداشت  بر  عالوه 
تحت عنوان “گاز همراه” که همراه نفت تولید می 
شود و معموال گاز آن بر روی مشعل ها سوزانه می 

شود که همکاران ما بصورت شبانه روزی در...

نقطه  وارد  را  گاز  تامین  دما  سابقه  بی  کاهش 
حساس کرده، به گونه ای که اکنون شاهد افت 
برای  و  هستیم  ها  استان  برخی  در  گاز  فشار 
انجام  صرفه جویی  باید  گاز،  قطع  از  جلوگیری 
صرفه جویی  این  عملی  راهکارهای  اما  شود، 

چیست؟
افزایش  به  که  کشور  بر  حاکم  جوی  شرایط   
مجموع  است،  شده  منجر  گاز  مصرف  شدید 
به  خانگی  و  تجاری  بخش های  در  گاز  مصرف 
رسیده  روز  در  مترمکعب  میلیون   ۷۰۰ حدود 
است که نسبت به مدت مشابه پارسال افزایش 
دهد.  می  نشان  را  مترمکعبی  میلیون   ۱۵۰
کشور  به  سرد  هوای  سامانه  ورود  با  همچنین 
شاهد افت دما و سرمای فراگیر در بیشتر نقاط 
در  هوا  دمای  هم اکنون  که  به طوری  هستیم، 
بیش از 4۶۰ شهر در ۲۷ استان کشور زیر صفر 
است، ضمن آنکه در بعضی شهرستان ها دمای 

هوا تا منفی ۲۸ درجه نیز رسیده است.
لحظه  این  تا  کردند  اعالم  مسووالن  که  آنطور 
نیفتاده  اتفاق  کشور  در  گاز  قطعی  هیچ گونه  
اما نگرانی هایی در این ارتباط وجود دارد و  در 
استان های شمال شرقی کشور نیز شاهد کاهش 
فشار گاز بوده ایم که این موضوع هشداری برای 
بهینه تر  مصرف  برای  استان ها  این  مشترکان 
است، جواد اوجی وزیر نفت روز گذشته اعالم 
در  گازرسانی  پایداری  می کنیم  تالش  کرد: 
و  استان های شمال شرقی  به ویژه در  را  کشور 
غربی حفظ کنیم، البته در بعضی نواحی کشور 

با افت فشار روبه رو بوده ایم.
گاز  فشار  افت  از  خود  نگرانی  به  اشاره  با  وی 
در استان های خراسان شمالی، خراسان رضوی، 
در  گفت:  سمنان  و  گلستان  جنوبی،  خراسان 
نیز  و  کشور  شریف  مردم  همکاری  صورت 
شده  اندیشیده  تدابیر  و  اقدام ها  به  توجه  با 
سپری  را  سرد  روزهای  این  بتوانیم  ان شاءاهلل 
کامل  قطع  داد   رخ  که  دیگری  کنیم.اتفاق 
سوآپ گاز ترکمنستان از ۶ صبح روز پنجشنبه 
داد: :  توضیح  نیز  باره  این  در  نفت  وزیر  بود، 
به دلیل سرمای شدید هوا گاز بخش خانگی در 
شده  قطع  ترکمنستان  برادر  و  دوست  کشور 

است، اما همکاران من در استان های...

عده ای  متاسفانه  گفت:  بویراحمد  و  کهگیلویه  استاندار 
دارند ما را از ریشه می زنند نه از شاخ و برگ و برای اینکه 
کشاورزی،  بخش  رونق  و  شود  ایجاد  تحول  استان  در 

شرب و صنعت را داشته باشیم مانع تراشی می کنند.
سیدعلی احمدزاده در نشست شورای حفاظت از منابع 
اینکه ۱۰ درصد آب تولیدی در استان  با اشاره به  آب 
کهگیلویه و بویراحمد است، افزود: بارها گفته شده که 
۱۱ میلیارد متر مکعب روان آب در این استان داریم که 
۹ میلیارد آن از استان خارج می شود. وی اظهارکرد: با 
وجود چنین ظرفیت باالی منابع آبی در استان باید برای 

تامین و ایجاد تحول در آب شرب مردم، بخش ....

استاندار کهگیلویه و بویراحمد عنوان کرد؛
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رئیس دانشگاه علوم پزشکی یاسوج 
هشدار داد:

بازگشت رنگ زرد کرونا 
به کهگیلویه و بویراحمد

فرمانده انتظامی گچساران خبر داد؛

بیش از ۱۵۷میلیارد ریال کاالی 
قاچاق در گچساران کشف شد

نبرد شدید سرما و گاز
چگونه صرفه جویی کنیم
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درکهیگلویه و بویراحمد ؛

آمارهای غیر واقعی 
بالی جان توسعه
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رفع  و  رسیدگی  به  سیزدهم  دولت  متفاوت  نگاه 
ایرانیان که موجب  ادیان مختلف  پیروان  مشکالت 
صالحی  احمد  است.  گردیده  هموطنان  خرسندی 
ریاست جمهوری  مردمی  ارتباطات  رئیس مرکز 
رئیس  استانی  سفر  مردمی  برنامه های  حاشیه  در 
زرتشتیان  موبد  دعوت  با  یزد،  استان  به  جمهور 
مجلس  در  ایران  زرتشتیان  نماینده  نیز  و  استان 
یزد  زرتشتیان  اصلی  درعبادتگاه  اسالمی  شورای 
بعنوان  پایتخت جهانی دین زرتشت حاضر  و با ابالغ 
سالم رئیس جمهور، طی سخنانی با اشاره به تولد 
آیین زرتشت در ایران بعنوان یکی از ادیان آسمانی 
مختلف  ادیان  هم زیستی  اساسی،  قانون  در  مصرح 
در ایران به ویژه در استان یزد را مایه مباهات برای 
نظام اسالمی دانست.  وی افزود: این مرکز همانند 
مناسبت عید میالد حضرت  به  اخیر که  هفته های 
پاسخگویی  زمینه  مسیحی  هموطنان  برای  مسیح 
برای  نیز  امروز  از  را فراهم آورده،  و خدمت ببشتر 
هموطنان زرتشتی این خدمات رافراهم خواهد کرد.

جمهوری  ریاست  مردمی  ارتباطات  مرکز  رئیس 
دولت  و  مردم  رابط  بعنوان  ما  کرد:  خاطرنشان 
و  درخواست  پیگیر  و  پاسخگو  را  خود  مردمی، 
مطالبات تک تک شهروندان ایرانی در داخل وخارج 
ومذهب  قوم  و  ودین  آیین  هر  از  فارغ  و  کشور  از 

رسمی در قانون اساسی می دانیم.
و  زرتشتی  یاد شهدای  باگرامیداشت  وی همچنین 
با اشاره به افتخار برادر شهید بودن موبد زرتشتیان 
استان تصریح کرد: در ادامه مسیر شهیدان سرافراز 
سلیمانی،  قاسم  حاج  شهید  خصوصا  زمین  ایران 
حفظ استقالل و سربلندی، عزت و اقتدار، نامداری 
و ارائه خدمت صادقانه و بی منت به همه مردم از 
پیروان ادیان گوناگون و ذیل پرچم مقدس اسالمی 

ایران از اهداف دولت مردمی سیزدهم است.
عشق  و  صمیمیت  و  صفا  با  توأم  زندگی  صالحی، 
به ایران را آرمان همه پیروان ادیان الهی در ایران 
گوناگون،  ادیان  پیروان  میان  در  افزود:  و  دانست 
نزدیکی  و  پیوند  مختلف  جهات  از  نیز  زرتشتیان 
ویژه ای با مسلمانان دارند. در این دیدار که تعدادی 
حضورداشتند،  استان  زرتشتیان  انجمن  اعضای  از 
دین  رسمیت  اسالمی  نظام  کرد:  بیان  صالحی 
زرتشت را پذیرفته است و ملت ایران زرتشتیان را 
در  کنند  می  زندگی  که  جهان  از  نقطه ای  هر  در 
زمره هم میهنان خود محسوب میکنند. وی در پایان 
و  انقالب  دشمنان  نقشه  رفتن  بین  از  به  اشاره  با 
ایران در ماهای اخیر برای ایجاد فاصله بین نظام و 
آحاد مردم و فکر خام تجزیه ایران اسالمی، افزود: 
به برکت انقالب اسالمی امروز دولت وحکومتی در 
ایران بر سر کار است که خود را از مردم و خدمتگزار 

مردم می داند.
از  تعدادی  که  مراسم  این  در  ذکراست  به  الزم 
مدیران کل نهاد ریاست جمهوری و استانداری یزد 
حضور داشتند، ضمن بررسی مشکالت و مطالبات 
مطروحه در جلسه، دستورات الزم برای پیگیری و 
اقدام فوری وارائه گزارش به مسؤلین ذیربط کشوری 

و استانی صادر و ابالغ شد.

مجلس  در  تهران  مردم  نماینده 
زنان  اگر  گفت:  اسالمی  شورای 
متخصص ایرانی به درستی توانایی 
امکان  کنند،  معرفی  را  خود  های 
را  کشور  و  خود  رشد  بستر  ایجاد 

خواهند داشت.
رویداد  نخستین  در  رفیعی  سمیه 
بنیان«  دانش  متخصص  »زنان 
گفت: یکی از پرسش ها و دغدغه ها 
چرا  که  است  این  زنان  زمینه  در 
ما  کشور  در  بانوان  توانمندی های 
آنچنان که باید و شاید نمایش داده 
نمی توانیم  زنان  ما  چرا  نمی شود. 
و  بگیریم  قرار  درکنارهم  و  باهم 
اشتراک  به  را  توانمندی هایمان 
بگذاریم واز همدیگر حمایت کنیم.

مجلس  در  تهران  مردم  نماینده 
یکدیگر  به  اتصال  این  افزود: 
وهمرسانی یک بخش مسأله است. 
بخش دیگر اینکه مهارت هم کمتر 
فرصت  که  دلیل  این  به  داشتیم 
کسب مهارت در اختیار زنان خیلی 
قرار داده نشده است. خیلی از خانم 
ها هستند که دستاورد و محصول 
فوق العاده داشتند، منتها نتوانستند 
مهارت  نتوانستند  بگیرند،  ارتباط 
که  آنطور  را  روابط  و  تعامل  های 
نیاز است مانند آقایان معرفی کنند.

عنوان  زنان متخصص  بنیاد  رییس 
که  هستیم  هم  کنار  امروز  کرد: 
همرسانی،  ظرفیت  تا  کنیم  تالش 
را  بودن  یکدیگر  کنار  و  همکاری 
پر  را  آسیب  نقاط  و  کنیم  ایجاد 
بنیاد  این  تشکیل  از  هدف  کنیم. 
بانوان  تخصصی  رخ  نمایش  هم 

ایران اسالمی در دنیا است.

ایرانی  زنان  اینکه  بیان  با  وی 
شده  شناخته  دنیا  در  متخصص 
خسرانی  چه  کرد:  عنوان  هستند، 
نتوانیم  که  است  کشور  و  ما  برای 
توانمندی  و  مهارت  این  خوبی  به 
کنیم  تثبیت  و  معرفی  را  خودمان 
و همدیگر را کنارهم داشته باشیم.

باهم  و  کنارهم  داد:  ادامه  رفیعی 
رشد خودمان  بستر  می تواند  بودن 
و کشور را فراهم کند. برای خیلی 
از شماها اگر یک قیاس و هماورد 
بگیرد  صورت  دنیا  در  طلبی 

توانمندتر هستید.
اخیر  بیانات  به  اشاره  با  رفیعی 
با  دیدار  در  رهبری  معظم  مقام 
این  در  ایشان  گفت:  کشور،  بانوان 
دیدار فرمودند که باید حضور زنان 
را  اندیشمند  و  فرزانه  فرهیخته، 

کنیم  تسهیل  حکمرانی  فضای  در 
این  به  ما  مسئوالن  همه  کاش  و 

سخنان توجه جدی داشته باشند.
زنان  بنیاد  اینکه  بیان  با  وی 
مطرح  دغدغه  می تواند  متخصص 
شده از سوی مقام معظم رهبری را 
بنیاد  کرد:  خاطرنشان  کند،  دنبال 
 NGO ساختار  متخصص  زنان 
دارد. یعنی اعضای عضو آن فارغ از 
جایگاه ها و مسئولیت های حقوقی 

بیرونی عضویت دارند.
محسن  سید  مراسم  این  در   
در  تهران  مردم  نماینده  دهنوی 
علمی  معاونت  نماینده  و  مجلس 
و فناوری ریاست جمهوری نیز در 
بررسی  و  گفتگو  به  جداگانه  پنلی 
روی  پیش  مشکالت  و  دغدغه ها 

فعاالن این حوزه پرداختند.

»سایمون شرکلیف« در واکنش به مداخالت نامتعارف 
از سوی  ایران  ملی  امنیت  قلمرو  در  ازجمله  انگلیس 

مدیر کل غرب اروپا به وزارت خارجه احضار شد.
وزارت امور خارجه جمهوری اسالمی ایران روز شنبه 
در بیانیه ای نوشت: در واکنش به مداخالت نامتعارف 
جمهوری  ملی  امنیت  قلمرو  در  جمله  از  انگلیس 
اسالمی ایران، ظهر شنبه سایمون شرکلیف سفیر این 
کشور در تهران توسط مدیر کل غرب اروپا به وزارت 

خارجه احضار شد.
به  نسبت  کشورمان  اعتراض  مراتب  نشست  این  در 
جمهوری  ملی  امنیت  با  مغایر  و  خرابکارانه  اقدامات 

اسالمی ایران به دولت انگلیس منعکس شد.
اشاره  با  خارجه  امور  وزارت  اروپای  غرب  مدیرکل 
دام طراحی  درباره  آمده  به دست  متقن  اطالعات  به 
شده برای »علیرضا اکبری« از سوی طرف انگلیسی، 
پاسخگوی  باید  انگلیس  دولت  که  کرد  خاطرنشان 
برقراری ارتباطات نامتعارف منجر به تعرض به امنیت 
ملی جمهوری اسالمی ایران باشد و حمایت ناموجه و 
شیطنت آمیز از عامل جاسوسی با ادعای روابط مبتنی 

بر احترام متقابل سازگار نیست.
مدیرکل غرب اروپا با تاکید بر این که اقدام قاطع برای 
ایران منوط  امنیت ملی جمهوری اسالمی  از  صیانت 
به رضایت دیگر دولتها از جمله انگلیس نخواهد بود، 
غیرقانونی  اقدامات  قبیل  این  تداوم  که  کرد  تصریح 
لذا  نیست،  تحمل  قابل  عنوان  هیچ  به  مجرمانه  و 
دولت انگلیس باید پیامدهای مسؤولیت تداوم رویکرد 

غیرمتعارف و مداخله جویانه خود را پذیرا باشد.
مدنی  قوانین  براساس  که  شد  تصریح  ادامه  در 
تابعیت دوگانه قابل پذیرش  ایران،  جمهوری اسالمی 
نیست و مداخالت و اظهارات مخرب انگلیس به این 

بهانه، فاقد وجاهت است.
هرگونه  مجدد  محکومیت  ضمن  اروپا  غرب  مدیرکل 
ملی  امنیت  حوزه  در  تهدیدزا  و  نامتعارف  اقدام 
تا  انگلیس خواست  از سفیر  ایران،  جمهوری اسالمی 

مراتب را در اسرع وقت به لندن منعکس کند.
سفیر انگلیس در پاسخ اظهار داشت که موارد مطرح 

شده را به پایتخت خود منتقل خواهد کرد.

رییس مرکز ارتباطات مردمی ریاست جمهوری:
دولت خود را موظف به پاسخگویی مطالبات 
شهروندان ایرانی در داخل وخارج می داند

نماینده مردم تهران در مجلس:
زنان متخصص ایرانی در کنارهم توانایی 

رشد خود و کشور را دارند

سفیر انگلیس
 به وزارت امور خارجه 

احضار شد
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معاون سیاسی استاندار:
دهه فجر فرصتی برای بیان خدمات 

انقالب اسالمی در استان است
معاون سیاسی، امنیتی و اجتماعی استاندار کهگیلویه 
برای  مناسبی  فرصت  فجر  دهه  گفت:  بویراحمد  و 
جهادی  مدیران  است  اسالمی  انقالب  خدمات  بیان 
دستاوردهای  معرفی  راستای  در  سیزدهم  دولت  در 

انقالب اسالمی پای کار باشند.
ستاد  نشست  در  شنبه  عصر  هاشمی مهر  جواد  سید 
دهه فجر انقالب اسالمی در یاسوج، اظهار کرد: آنچه 
در طول این چهار دهه عمر انقالب اسالمی به دست 
آمده برای نسل هایی که آشنایی کمتری با آن دوران 

دارند مطرح شود.
کارها  توانست  ما  غفلت  نتیجه  در  افزود: دشمن  وی 
دشمن  برنامه های  نتیجه  و  دهد  انجام  برنامه هایی  و 
حضور برخی از جوانان و نوجوانان در کف خیابان و 
ایجاد اغتشاش بود، پس برای بیان خدمات نظام غفلت 

کردیم و میدان را به دشمن داده شد.
معاون سیاسی، امنیتی و اجتماعی استاندار کهگیلویه 
درسال ۵۷  اسالمی  انقالب  کرد:  تصریح  بویراحمد  و 
روح تازه در کالبد سایر کشورهای مسلمان ایجاد کرد 
و موجب تقویت اعتماد به نفس آنان شد و جمهوری 
اسالمی همه ملت های جهان را زنده کرد و سبب احیا 

اسالم سیاسی شد.
هاشمی مهر عنوان کرد: انقالب اسالمی سال ۵۷ ملت 
ایران موجب گسترش مطالعات اسالم شناسی به جای 

شرق شناسی شد.
و  کهگیلویه  استانداری  امنیتی  سیاسی  معاون 
در  اسالمی  انقالب  گفتمان سازی  افزود:  بویراحمد 

مدارس و دانشگاه ها مورد توجه قرار گیرد.
انقالب اسالمی طی سال های  وی گفت: رهبر معظم 
اخیر بر موضوع جهاد تبیین تاکید فراوانی دارند که 
دهه فجر زمان مناسبی است تا در قالب جهاد تبیین 
بیان  جوانان  برای  اسالمی  جمهوری  اهداف  و  نقش 

شود.
با  ادامه داد: دهه فجر چندین سال قبل  هاشمی مهر 
شور و حرارت خاصی برگزار می شد اما طی سال های 
اخیر جشن های دهه فجر رنگ و بوی گذشته را ندارد 
شناختی  چندان  ما  جوانان  که  شده  این  نتیجه  و 

نسبت به دهه فجر و انقالب اسالمی ندارند.
معاون سیاسی، امنیتی و اجتماعی استاندار کهگیلویه 
با  بویراحمد اضافه کرد: خدمات جمهوری اسالمی  و 
باید  را  دهه  این  نیست،  مقایسه  قابل  پهلوی  دوران 

غنیمت بشماریم و کارهای انجام شده را بیان کنیم.
وی با اشاره به نقش زنان در پیروزی انقالب اسالمی، 
گفت: زنان بعد از انقالب در دوران دفاع مقدس و در 
حوزه های سیاسی اجتماعی، علمی و سیاسی توفیقات 
زیادی به دست آوردند که موفقیت های زنان و بانوان 

برجسته سازی و اطالع رسانی شود.
وی بر ایجاد روشنگری توسط جامعه رسانه ای استان 
ستاد  گانه   ۲4 کمیته های  داد:  ادامه  و  کرد  تاکید 
دهه فجر در استان تشکیل شده که توصیه می کنیم 
از  و  اجرا  کمیته ها  این  توسط  واحدی  برنامه های 

جزیره ای عمل کردن بپرهیزند.
این مقام مسوول با تاکید بر اینکه تالش شود تا دهه 
فجر امسال متفاوت تر از سال های گذشته برگزار شود، 
افزود: فهرست پروژه های افتتاحی و کلنگ زنی عمرانی 
و اقتصادی و میزان تاثیرگذاری این پروژه ها در توسعه 
استان به خوبی در اختیار اصحاب رسانه قرار داده شود 

تا به اطالع مردم رسانده شود.
هاشمی مهر با اشاره به همزمانی برنامه های دهه فجر با 
ماه پر خیر و برکت رجب و سالروز میالد امام علی)ع(، 
گفت: جشن های میالد حضرت امیر)ع( و میالد امام 

جواد در قالب جشن هایی دهه فجر برگزار شود.
رئیس شورای هماهنگی تبلیغات اسالمی کهگیلویه و 
بویراحمد نیز گفت: دشمن به دنبال ایجاد موج یاس 
جوان  و  نوجوان  نسل  فریب  و  جامعه  در  ناامیدی  و 
ما از طریق دروغگویی و تحریف حقایق و بزرگنمایی 

مشکالت و نادیده گرفتن دستاوردهای انقالب است.
انقالب  گفتمان  تبیین  کرد:  بیان  خاضع  جواد  سید 
بیان  و  انقالب  دوم  گام  بیانیه  محوریت  با  اسالمی 
مقدس  نظام  های  پیشرفت  و  دستاوردها  خدمات، 
علمی،  عرصه های  تمامی  در  اسالمی  جمهوری 
فناوری، فرهنگی، سیاسی، اقتصادی و ورزشی با شیوه 

های خالقانه و ابتکاری و هنرمندانه ضروری است.
گفتنی است در پایان احکام اعضای کمیته ۲4 گانه 

دهه فجر ابالغ شد.

مدیرعامل شرکت نفت و گاز گچساران خبر داد؛

افزایش تولید گاز 
در شرکت نفت و گاز گچساران

مدیرعامل شرکت نفت و گاز گچساران از افزایش تولید گاز 
جهت رفع بخشی از نیاز مصرف گاز شبکه سراسری در این 

شرکت خبر داد.
این  در  گاز  تولید  افزایش  خصوص  در  کاهکش”  “مهرداد 
شرکت گفت: با تالش همکاران توانسته ایم نزدیک به ۱۰۰ 
میلیون فوت مکعب گاز  جمع آوری می کردیم و با تالش  
شبانه روزی این میزان به ۳۰۰ میلیون فوت مکعب خواهد 

رسید.
گازی  “پازنان”،  میدان  از  برداشت  بر  عالوه  اظهارکرد:  وی 
می  تولید  نفت  همراه  که  همراه”  “گاز  عنوان  تحت  داریم 
شود و معموال گاز آن بر روی مشعل ها سوزانه می شود که 
همکاران ما بصورت شبانه روزی در حال تالش هستند تا با 
دانش فنی داخلی تاسیسات الزم را راه اندازی کنند که این 
گاز سوزانده نشود بلکه جمع آوری، فشرده سازی و سپس به 

پاالیشگاه گاز بیدبلند خلیج فارس بهبهان ارسال شود.
کرد:  خاطرنشان  گچساران  گاز  و  نفت  شرکت  عامل  مدیر 
هدف از این افزایش جلوگیری از سوزاندن گازهای همراه و 

رفع بخشی از نیاز مصرف گاز شبکه سراسری است.
کاهکش با بیان اینکه میدان نفتی و گازی “پازنان” گچساران 
بزرگترین گنبد گازی کشور است، تصریح کرد: در این میدان، 
چاه های زیادی وجود دارد که هم اکنون از برخی حلقه چاه 

گاز این میدان برداشت می شود.
وی ادامه داد: برداشت گاز از میدان “پازنان” تاکنون روزانه 
۸۰۰ میلیون فوت مکعب بود که در تالش هستیم این میزان 
را در آینده به بیش از یک هزار و ۲۰۰ میلیون فوت مکعب 

برسانیم.
مدیر عامل شرکت نفت و گاز گچساران عنوان کرد: بخشی 
از میادین گازی گچساران استخراج  نیاز کشور  از گاز مورد 
می شود که این گاز پس از فرآوری و شیرین سازی به شبکه 

گاز کشور تزریق می شود.
کشور،  در  گاز  زیاد  مصرف  به  توجه  با  کرد:  بیان  کاهکش 
گاز  و  نفت  برداری  بهره  شرکت  برنامه  در  تولید  افزایش 

گچساران قرار گرفته است.

بازگشت رنگ زرد کرونا 
به کهگیلویه و بویراحمد

شهرستان  گفت:   یاسوج  پزشکی  علوم  دانشگاه  رئیس 
کهگیلویه در وضعیت زرد کرونایی قرار دارد و هیچ شهرستانی 
در کهگیلویه و بویراحمد با وضعیت قرمز کرونایی وجود ندارد.

و  آمده  دست  به  اطالعات  براساس  افزود:  نژاد  غالم  محمد 
مطابق نقشه آماری سامانه اطالع رسانی وزارت بهداشت هم 
قرار  کرونایی  زرد  وضعیت  در  کهگیلویه  شهرستان  اکنون 

دارند.
دنا،  گچساران،  بویراحمد،  شهرستانهای  کرد:  اظهار  وی 
بهمئی، چرام، باشت، لنده و مارگون در وضعیت آبی کرونایی 

هستند.
رئیس دانشگاه علوم پزشکی یاسوج بیان کرد: مردم از عادی 
انگاری پرهیز کرده و شیوه نامه های بهداشتی را رعایت کنند.

بیش از ۱۵۷میلیارد ریال کاالی قاچاق 
در گچساران کشف شد

 فرمانده انتظامی گچساران گفت: ۱۵۷ میلیارد و ۱۶ میلیون 
شهرستان  این  در  امسال  قاچاق  کاالی  ریال  هزار   ۲۹۹ و 

کشف شد.
تصویری،  صوتی،  خانگی،  لوازم  افزود:  خادمیان  ارسالن 
آرایشی، بهداشتی و خوراکی از مهمترین کاالهای کشف شده 

امسال در این شهرستان است.
راستا ۱4۱ دستگاه خودروی حامل  این  اظهار کرد: در  وی 
کاالی قاچاق امسال در این شهرستان توقیف که نسبت به 

سال گذشته یک درصد افزایش داشته است.
و  قاچاق  کاالی  با  مبارزه  راستای  در  کرد:  بیان  خادمیان 
شهرستان  این  در  امسال  نفر   ۲۷۹ گرفته  انجام  کشفیات 

دستگیر شدند.
فرمانده انتظامی گچساران با بیان اینکه مبارزه با قاچاقچیان 
و اخاللگران در امور اقتصادی، از اولویت های پلیس گچساران 
است گفت: اطالع رسانی به موقع شهروندان در زمینه اعمال 
مجرمانه به ویژه در بحث کاالی قاچاق، فضا را برای مجرمان 

ناامن خواهد کرد.

است  درازی  سالیان   // دانش  اهلل  همت 
ترسیم  و  واقعی  آمارهای غیر  که موضوع 
های غلط از توسعه شهری و استانی بالی 
و  استان کهگیلویه  پیشرفت  و  جان رشد 

بویراحمد شده است. 
سال  چند  در  که  کنیم  نمی  فراموش 
استان  که  گردید  اعالم  که  بود  گذشته 
استانهای  زمره  در  بویراحمد  و  کهیگلویه 
کم  مزایای  و  گرفت  قرار  برخوردار 
خدمت  مشغول  کارمندان  از  برخورداری 

در استان کسر گردید. 
و  کهگیلویه  استان  شدن  برخوردار  اعالم 
بود  آماری  و  اطالعات  از  ناشی  بویراحمد 
که از سوی متولیان امر و مسوولین وقت 
گاه   هر  و  گردید  اعالم  تهران  و  مرکز  به 
گوشه ای از این آمار اعالم می شد شوک 
عجیبی در جامعه رسانه ای استان نمایان 

می شد. 
تولید،  اشتغال،  از  عجیب  آماهای  این 
بیگاه داد  ... گاه و  بیکاران و  آمار  کاهش 
همه را در می آورد و البته که افکارعمومی  
اما  نداشت  قبول  را  آمارها  این  هیچگاه  

آنچه که به جایی نرسد فریاد است.
های  زمان  در  ها  رسانه  که  چند  هر 
و  ثروت  در  که  زدند  می  فریاد  متفاوت 
های  رتبه  در  خدادادی  و  طبیعی  منابع 
در  اما  داریم  قرار  کشوری  جدول  باالی 
آخر  ای ردیف های  توسعه  شاخص های 
و در بسیاری موارد رتبه آخر به ما تعلق 
از  برخی  منور  خاطر  شد  می  باعث  دارد 
برخی  و  گردد  مکدر  متولیان  و  مدیران 
ها  این یادآوری ها را به منزله چوب الی 
هر  به  و  نامیدند  می  استان  توسعه  چرخ 
طریق ممکن سعی در گوشه گیر نمودن 

رسانه های منتقد داشتند.
همین نگاه مدیران بود که حتی در زمان 
به  و  استان  در  کشوری  مسووالن  حضور 
برای   را  یاسوج مکان هایی  ویژه در شهر 

تردد آنها مشخص می کردند که از بهترین 
نقاط شهری و خیابانی بود که  ساخت و 
سازهای به روز و تردد خودروهای نسبتا 
می  نمایان  میهمانان  منظر  در  را  لوکس 
کرد و این ذهنیت را به وجود می آورد که 
همه نقاط استان اینگونه است و وضعیت 
آنگونه که هم می  بویراحمد  و  کهگیلویه 
گویند بد نیست و این باور در  تخصیص 
اعتبارات و توجه به زیرساخت های استان 
در مرکز قطعا موثر بود و نگاه متولیان را  
در تخصیص اعتبار و  پروژه های عمرانی 

به سمت سایر استانها می چرخاند. 
بارها رسانه ها نسبت به اشتباه بودن این  
اما موثر واقع نگردید  اند  رویه تذکر داده 
ریزان  برنامه  و  متولیان  تا  نشد  باعث  و 
کوچکترین توجهی به نقدها داشته باشند 
و همیشه نگاه »توطئه ای در کار است« و 
»کسانی می خواند آبروی استان را ببرند« 

را ملکه ذهنشان کرده بودند. 
این وضعیت تنها به سفر و بازدید متولیان 
و مسووالن کشوری ختم نمی شد حتی در 
برگزاری مراسمات مثال در مدارس استان 
با حضور مسووالن استانی نیز همین رویه 
در پیش بوده و هست به طوری که هر گاه 
مراسمی داشتند و یا زنگی می خواست به 
صدا در بیاورند، مدیران آموزش و پرورش 
استان  و شهرستان ها نیز بهترین مدارس 
خاص   در مرکز شهر را مد نظر قرار می 
مناسب  فضایی  در  مراسمات  تا   دادند  

برگزار شود. 
یادمان نمی رود حتی نشست های مربوط 
در  بیشتر  را  اجتماعی  های  آسیب  به 
تا رنج سفر  برگزار می کردند  مرکز شهر 
به مدارس حاشیه شهر  که شاید به ۱۰ 
کیلومتر نیز نمی رسید را به مسوولین و 
می   سبب  امر  همین  و  ندهند  مدعوین 
از دور دستی بر  تا همانند کسی که  شد 
بیشتر  که  موضوعاتی  باشد  داشته  آتش 

حاشیه  مدارس  آموزان  دانش  به  مربوط 
منتخب  و  مرکزی  مدارس  در  بود  شهر 
بررسی!! به فراموشی سپرده شود و صرفا  
خبربرگزاری نشست و انتشار اخبار آن در 
نظر   بیالن کاری مد  ارایه  برای  ها  رسانه 

قرار  می گرفت.
و  توسعه  نوسازی،  کل  مدیر  امروز  اما 
تجهیز مدارس استان موضوعی را مطرح و 
رسانه ای کرد که رسانه های  استان را بار 

دیگر  در شوکی عجیب فرو برد. 
سید رضا حسینی نیک می گوید میانگین 
پنج  حدود  استان  در  آموزشی  سرانه 
و  آموزش  وزارت  در  اما  است  مترمربع 

پرورش ۸.۲ متر مربع ثبت شده است. 
آمارهای  از  ناشی  را  وضعیت  این  وی 
با  است که  معتقد  و  داند  واقعی می  غیر 
برخورداری  استان  غیرواقعی،  آمار  این 
محسوب شده و از پشتیبانی الزم محروم 

هستیم.
 آمارها می گویند ۱۷۲ هزار دانش آموز 
مشغول  بویراحمد  و  کهگیلویه  استان  در 
به تحصیل هستند و طبق سرانه آموزشی 
مربع  متر  هزار   ۳۹4 و  میلیون  یک  باید 
فضای آموزشی وجود داشته باشد اما مدیر 
کل توسعه و تجهیز مدارس استان میزان 
واقعی فضای آموزشی در استان را قریب 
به ۸۰۰ هزار متر مربع عنوان می کند و 
بر همین اساس است که حدود 4۰۰ هزار 
متر مربع کمبود فضای آموزشی در استان 

وجود دارد.
به  بویراحمد  و  کهگیلویه  استان  واقع  در 
لحاظ استاندار و کیفیت  امکانات آموزشی  
جزو ۱۵ استان آخر کشور است در حالی 
آموزشی  سرانه  اشتباه  آمار  اساس  بر  که 
استان جزو ایده آل ترین مراکز آموزشی 
سرانه  در  و  نمایند  می  محسوب  کشور 
و  کشور  برتر  استان  سه  جزو  آموزشی 
می  قلمداد  برخوردار  استانهای  جمله  از 

شویم.
و  کهگیلویه  که  است  حالی  در  این 
کشورقرار  آخر  استان   ۱۰ بویراحمد جزو 
داد و حتی از نظر مدارس سنگی ناایمن 
کانکشی  مدارس  و  کشور   استان  اولین 
جز ۱۰ استان اول کشور می باشد. همین 
که  است  واقعی  غیر  و  اشتباه  آمارهای 
باعث می شود در بحث فضاهای آموزشی  
کشوری  کالن  مسوولین  توجهی  کم  با 

روبرو شویم.
ناشی  آنجا  از  احماال  اشتباه  این  البته 
حیاط  یا  ورزشی  فضاهای  که  است  شده 
فضای  جزو  هم   باز  فضای  و  مدارس 
صورتی  در  است  شده  محاسبه  آموزشی 
که در تعریف فضای آموزشی، فضایی که 
صرفا دانش آموز در آن تحصیل می کند 
را شامل می شود و سرویس بهداشتی و 
فضای سرایداری و حیاط و.. محاسبه نمی 

شود.
استان  واقع  در  یادآور شد:  نیک  حسینی 
ما، جزو ۱۰ استان آخر کشور هست چرا 
اولین  ناایمن،  سنگی  مدارس  نظر  از  که 
استان کشور هستیم و همچنین بر اساس 
اول  استان   ۱۰ جزو  کانکسی،  مدارس 

کشور هستیم.
کسی  هر  از  بهتر  خود  که  نیک  حسینی 
را  استان  آموزشی  فضای  سرانه  وضعیت 
در  آموزشی  »سرانه  گوید:   می  داند  می 
است،  مربع  متر  سه  حدود  شهریاسوج، 
و  مهاجرپذیر  شهری  یاسوج  که  چرا 
کمبود  خصوص  در  ای  عدیده  مشکالت 
کند  می  اضافه  و  دارد«  آموزشی  فضای 
کهگیلویه  در  ناایمن  مدرسه   ۷۶۶  « که 
و بویراحمد وجود دارد که شامل مدارس 
باالی  آجری  مدارس  کانکسی،  سنگی، 
های  مکان  بحران  که  هستند  سال   ۲۵
بویراحمد است  اول در شهر  ما،  آموزشی 
ناایمن باالی  دوم در مناطقی که مدرسه 

۱۰ نفر دانش آموز دارد.«
وی تاکید کرد: مطابق با آمار اعالم شده 
مدرسه   ۲۱۵ استان،  پرورش  و  آموزش 
بهداشتی  سرویس  فاقد  استان،  در سطح 
انشعاب  فاقد  مدارس  همچنین  است، 

حدود ۳۰۰ مدرسه است.
حال با این شرایط باید گفت که آمارهای 
غیر واقعی بالی جان رشد و توسعه استان 
می  و  است  شده  بویراحمد  و  کهگیلویه 
طلبد تا متولیان با مسوولین امر با دقت، 
ارایه  به  نسبت  بینی  واقع  و  حساسیت 
گمارند  همت  مرکز  به  مختلف  آمارهای 
این مانع توسعه و رشد استان  از  و بیش 

نشوند. 

استاندار کهگیلویه و بویراحمد گفت: متاسفانه عده ای دارند 
ما را از ریشه می زنند نه از شاخ و برگ و برای اینکه در 
استان تحول ایجاد شود و رونق بخش کشاورزی، شرب و 

صنعت را داشته باشیم مانع تراشی می کنند.
سیدعلی احمدزاده در نشست شورای حفاظت از منابع آب 
با اشاره به اینکه ۱۰ درصد آب تولیدی در استان کهگیلویه 
و بویراحمد است، افزود: بارها گفته شده که ۱۱ میلیارد 
متر مکعب روان آب در این استان داریم که ۹ میلیارد آن 

از استان خارج می شود.
وی اظهارکرد: با وجود چنین ظرفیت باالی منابع آبی در 
استان باید برای تامین و ایجاد تحول در آب شرب مردم، 

بخش کشاورزی و صنعت تدابیری جدی اتخاذ کنیم.
استاندار کهگیلویه و بویراحمد با اشاره به وجود سه هزار 
حلقه چاه آب در استان که مجوز آنها از گذشته صادر شده 
است، خاطرنشان کرد: برداشت از چاه های آب زیرزمینی 

به شدت به محیط زیست خسارت زده است.
کاهش  برای  راه  بهترین  بنابراین  کرد:  تاکید  احمدزاده 
آسیب های زیست محیطی و جلوگیری از هدر روی منابع 
جلوگیری  و  آب ها  روان   این  از  استفاده  زمینی،  زیر  آبی 
که عالوه  است  احداث سد  زیست،  به محیط  از خسارت 
شده  آبی  دیم  کشاورزی  زمین های  شرب،  آب  تامین  بر 

و افزایش تولید و رشد درآمد کشاورزان را به دنبال دارد.
با بیان اینکه به همین منظور ساخت سد “سقاوه”،”  وی 
آبریز “و “تنگ سرخ” در برنامه است، ادامه داد: در حوزه 
هم  یاسوج  در  و  ندارد  وجود  کافی  شرب  آب  کهگیلویه 
همین شرایط را داریم که سد آبریز با حجم ۱۲۵ میلیون 
کهگیلویه  کشاورزی  بخش  در  تحول  برای  را  مکعب  متر 
تامین  نیز  این آب شرب مردم  بر  برنامه داریم، عالوه  در 
می شود، ضمن اینکه سد تنگ سرخ هم برای تامین آب 

شرب پایدار مردم مرکز استان در حال احداث است.
استاندار کهگیلویه و بویراحمد با بیان اینکه همه سدهایی 
که در استان احداث می شوند برای تامین آب شرب مردم 
است، عنوان کرد: گاهی در جلسات حرفی می زنیم اما در 
را  این سایت ها که جمالت  از  و  ایجاد می شود  تغییر  آن 

تغییر می دهند برداشت های ناصحیح می شود.
احمد زاده تاکید کرد: در صحبت  ها گفتیم اگر قرار است 
غیرفنی  و  غیرمتخصص  افراد  شود  بحث  سدها  راجع 
پویش ها  و  اظهارنظرها  از  که خیلی  نکنند چرا  اظهارنظر 

از افراد غیر صاحب فن وغیرمتخصص است.

وی اظهارکرد: هیچ جایی نگفتم حرف های متخصصین امر 
شنیده نشود اتفاقا از نقد و سخنان متخصص ها، اهل فن و 

مطالعه و کارشناسی شده استقبال می کنم.
هم  جاهایی  در  گفت:  بویراحمد  و  کهگیلویه  استاندار 
متاسفانه سایت ها این صحبت ها را وارونه جلوه داده اند و 
از همین جا تاکید دارم و دعوت می کنم سایت ها را که به 

بیان عبارات ها دقت الزم را داشته باشند.
احمد زاده افزود: کارهای بزرگی توسط جوانان و نخبگان 
ما انجام شده و پیشرفت های علمی کم نظیری حاصل شده 
است که مایه افتخار می باشد اما خیلی ها در خارج کشور و 

عده ای در داخل تالش دارند این کارها را کوچک بشمارند 
و آن را زمین بزنند که قابل کتمان نیست.

سد  خصوص  در  که  کسانی  نگفتم  هرگز  اظهارکرد:  وی 
چم شیر نظریه علمی دادند از اجانب هستند من هیچ وقت 
عده ای  نمی کنند؟  دقت  برخی ها  چرا  نزدم  حرفی  چنین 
دانشمندان  بعد  می کنند  مطرح  را  موارد  این  سایت ها  از 
اساتید دانشگاه فکر می کنند ما چنین حرفی زدیم در  و 

حالی که چنین چیزی مطرح نشده است.
استاندار کهگیلویه و بویراحمد خاطرنشان کرد: من هرگز 
نگفتم کسانی که در مخالفت با سد چم شیر نظریه دادند 
که  نحوی  به  می کند  تغییر  حرف ها  چرا  هستند  اجانب 
اصحاب  و  سایت ها  از  من  می شود.  استفاده  سوء  آنها  از 
تا  نکنند  ایجاد  تغییر  صحبت ها  در  می خواهم  رسانه 
وقت  هیچ  ما  نشود  ایجاد  ناصواب  برداشت  عده ای  برای 
اساتید دانشگاه و صاحبنظران علمی  نگفتیم دانشمندان، 
می خواهند کارهای نظام را زیر سوال ببرند و آنها اظهارنظر 

نکنند.

احمد زاده تصریح کرد: وزارت نیرو می خواهد سهمیه آب 
استان را بدهد تا از آن برای تحول در شرب، کشاورزی و 
صنعت بکار رود و این کار با سدسازی و احداث سدهای 

کوچک امکان پذیر است.
وی ادامه داد: در دولت سیزدهم یک هزار و ۱۰۰ میلیارد 
تومان برای حوزه آب استان پیش بینی شده و تاکنون 4۰۰ 
میلیارد تومان آن تخصیص یافته که یکی از کارهای بزرگ 

دولت همین موضوع است.
استاندار کهگیلویه و بویراحمد با اشاره به توجه دولت در 
۲۰۰میلیارد  دولت  کرد:  عنوان  استان  آبخیزداری  حوزه 
از  کارهایی  و  آبخیزداری  حوزه  طرح های  برای  تومان 

خصوص  در  زاده  احمد  است.  داده  تخصیص  قبیل  این 
مخالفت ها با احداث پاالیشگاه در استان نیز گفت: در همه 
دنیا پاالیشگاه احداث می شود ما هم از وزارت نفت مجوز 
پاالیشگاه پتروشیمی و استخراج گاز مختار را گرفتیم اما 
در جلسات مختلف از من ایراد گرفتند که مشکالت زیست 
محیطی ایجاد می شود مگر محیط زیست تنها در استان ما 
است؟ وی تاکید کرد: در حال حاضر کشور با مشکل گاز 
مواجه است و استخراج گاز مختار یک ضرورت برای استان 
صنعت  این  رونق  و  گاز  استخراج  برای  اما  بوده  کشور  و 
را مطرح می کنند.ما که خود  هم مسئله محیط زیستی 
خواهان محیط زیست هستیم اما صنعت باید ایجاد شود 

و از طرفی شرایط زیست محیطی هم باید رعایت گردد.
استاندار کهگیلویه و بویراحمد اظهارکرد: ممکن است این 
پروژه  مشکالتی در حوزه محیط زیست ایجاد  کند اما آیا 
از بین می برد؟ محیط زیست در این  همه محیط زیست 
زمینه باید به ما کمک کند و بگوید اگر در اجرای این طرح 
فالن اقدامات انجام شود، خسارتی به محیط زیست وارد 
احمد  ابتدا جلوی کار گرفته شود.  از  اینکه  نه  نمی شود 
زاده عنوان کرد: کسانی که از من اشکاالت محیط زیستی 
می گیرند انصاف هم داشته باشند چرا از این همه سدی 
که در کشور ساخته شده تعریف و تمجید می شود اما حاال 
که دولت می خواهد حق ما از آب را بدهد مشکالت زیست 
محیطی مطرح می شود. اینکه سد نسازیم، صنعت احداث 
توسعه  برای  پس  نرود  بین  از  زیست  محیط  که  نکنیم 
استان چه باید کرد؟ وی بیان کرد: متاسفانه عده ای دارند 
ما را از ریشه می زنند نه از شاخ و برگ و برای اینکه در 
استان تحول ایجاد شود و رونق بخش کشاورزی، شرب و 

صنعت را داشته باشیم مانع تراشی می کنند.

درکهیگلویه و بویراحمد ؛

آمارهای غیر واقعی بالی جان توسعه استان

استاندار کهگیلویه و بویراحمد:
عده ای در راه توسعه 

استان مانع تراشی می کند

عضو کمیسیون آموزش و تحقیقات و نمابنده مردم 
مجلس  در  مارگون  و  دنا   ، بویراحمد  شهرستانهای 
شورای اسالمی گفت: نظام رتبه بندی معلمان چون 
اجرا شده،  بار است که  اولین  برای  از 44 سال  بعد 
منابع و محدویت ها و فراز و فرودهایی داشته که این 

اشکاالت رفع خواهد شد.
 مهدی روشنفکرروز شنبه در آئین بزرگداشت والدت 
حضرت زهرا )س(، روز زن و سالروز تاسیس شوراها 
اظهار  بویراحمد،  و  کهگیلویه  پرورش  و  آموزش  در 
کرد: گرچه نظام رتبه بندی به آن معنایی که دنبال 
می شد اجرایی نشده و خروجی بر اساس آن چیزی 
هم که مصوب شد بیرون نیامد و دستورالعمل بر آن 

مقام  های  اساس صحبت  بر  اما  نشد  تنظیم  اساس 
عالی وزارت آموزش و پرورش اشکاالت رفع خواهد 

شد.
وی افزود: قریب سه سال پیش بود که اولین بار در 
کمیسیون تلفیق در این خصوص پیشنهاد دادم و سه 
بار مطرح شد تا اینکه در نهایت توانستیم و به همت 

دست اندرکاران اعضای تلفیق تسریع کنیم.
تحقیقات مجلس شورای  و  آموزش  عضو کمیسیون 
اسالمی تصریح کرد: طرح تصویب شد و کفی برای 
حقوق  افزایش  کف  مثال  برای  و  شد  داده  قرار  آن 
هم شاخص  آن  برای سقف  و  تومان  میلیون  هشت 

هایی طراحی کردند.
قوه  اختیارات  حیطه  در  مابقی  داد:  ادامه  روشنفکر 
در  کلیات  و  کردیم  تصویب  ما  بنابراین  نبود  مقننه 
آخرین  طبق  که  شد  داده  قرار  اجرا  حوزه  اختیار 

اطالعات بیش از ۲۹ بار چکش کاری شده است.

ابراز کرد: اجرای نظام رتبه بندی در یک کالم  وی 
سودمند است و هر چه جلوتر برویم مشکالت مرتفع 
خواهند شد و آن چه منویات کمیسیون و خواسته 
فرهنگیان بود قطعا آموزش و پرورش پاسخ خواهند 
و  دنا   ، بویراحمد  شهرستانهای  مردم  نماینده  داد. 
مارگون در مجلس شورای اسالمی با تبریک میالد با 
برکت حضرت فاطمه زهرا و میالد حضرت امام و روز 
زن و هفته شوراهای آموزش و پرورش، اظهار کرد: در 
اذهان و افکار این سوال وجود دارد که حضرت زهرا 
)س (چه ویژگی هایی داشت که در دنیای اسالم و 
برخوردار  خاصی  عظمت  و  منزلت  از  شیعه  مذهب 
بودند که در این رابطه احادیث و روایات زیادی وجود 

دارد.
زهرا  حضرت  شان  در  کوثر  سوره  گفت:  روشنفکر 
و  فاطمه)س(  در شأن حضرت  را  مباهله  آیه  )س(، 
به  که  زهرا  مقام حضرت  به  نسبت  پیامبر  تاکیدات 

عنوان نور چشم از وی یاد کرد همه منزلت حضرت 
فاطمه زهرا س را نشان می دهد.

وی ادامه داد: چند روز پیش هم مقام معظم رهبری 
با  را  زندگی حضرت زهرا )س(  ابعاد  وقتی  فرمودند 
در  ایشان  زندگی  کردند  بررسی  حدیث  به  استناد 
سه باب بعد معنوی و دینی، ارزش و اهمیت زندگی 
مدیریتی  و  اجتماعی  سیاسی،  بعد  در  و  خانوادگی 
تحقیقات  و  آموزش  کمیسیون  عضو  شد.  ترسیم 
امام  همچنین  کرد:  عنوان  اسالمی  شورای  مجلس 
امامان حجتی  ما  فرماید که  )ع(می  حسن عسکری 
ما  برای  )س(  زهرا  حضرت  اما  هستیم  مردم  برای 
شهید  کرد:  تصریح  روشنفکر  است.  حجت  امامان 
مطهری جمالت زیبایی در مورد حضرت زهرا )س( 
دارد، در این خصوص از نقش وی پس از فوت پدر و 
هم نقشی که در کنار امام علی )ع( زندگی می کرد 

سخن به میان آورده است.

اشکاالت نظام رتبه بندی
 برطرف خواهد شد
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متولد فروردین :
 امروز احساسات ناراحت کننده شروع به ظاهر شدن کرده اند به 
طوری که شما ارزو می کنید زمان خوشی که از دست رفته فرا 
برسد. کج خلفی نکنید، برای اینکه قسمتهای زایدی از زندگی 

شما در حال گذر از یک مرحله به مرحله دیگر هستند. 
متولد اردیبهشت : 

مطمئناً شما می توانید برنامه ریزی کنید که به مدرسه برگردید یا 
برای تعطیالت بعدی تان رویاپردازی کنید، اما اگر واقعاً می خواهید 
که اینها اتفاق بیفتند، نیاز دارید که جدی باشید. اکنون صحبت 
کردن برای شما راحت است و کلمه ها خیلی راحت به کمکتان 

می آیند. 
متولد خرداد :

 اطرافیان تان  ارزش و حد شما را نمی دانند اما در روزهای آینده 
پی  زندگی  در  شما  ارزش  به  دیگران  تا  می آید  پیش  موضوعی 
ببرند. البته شما از این که اطرافیان تان شما را نادیده می گیرند 
دچار ناراحتی ها و حساسیت های زیادی شده اید اما نگران نباشید 

زیرا ارزش شما بر همگان فاش خواهد شد. 
متولد تیر : 

دارد  قرار  رازها  خانه  یعنی  شما  خانه  دوازدهمین  در  ماه  امروز 
و بعضی چیزها را از دید شما مخفی نگه می دارد، بنابراین شما 
نمی توانید منشأ ناراحتی های خود را پیدا کنید. برای شما خیلی 
اما  اید،  داده  دست  از  را  چیزهایی  چه  بفهمید  که  است  مهم 

اطالعات حیاتی جلوی چشم های هوشیار شما ظاهر نمی شوند.
متولد مرداد : 

درحالیکه شما در زندگی تان پیشرفت می کنید، سیاره بخت شما 
یعنی کیوان نیز دست به کار شده و نمی گذارد تمرکزتان را از 
دست بدهید! کیوان وقتی که بهتان نشان می دهد چگونه از انجام 
دادن کارهای احمقانه دوری کنید دوستتان می شود!! با این حال 
امروز بهرام مدعی شما را تشویق می کند که ریسک کنید. هرقدر 
که تالش کنید به عمق این مشکل بروید، مشکلتان پیچیده تر 

می شود. 
متولد شهریور : 

برادرهایتان مخالف باشد،  یا  با خواهر و  امروز شاید عقیده شما 
اما این دلیل نمی شود به راحتی حرف آنها را قبول کنید! شاید 
دیدگاه شما هوشمندانه تر از ایده های آنها باشد، اما هنوز آنقدر 
تسلیم  فقط  کند.  روشن  برایشان  را  حقایق  که  نیست  خوب 
نشوید!! اما باور کردن اینکه می توانید با منطق و افکار هوشمندانه 

نظر آنها را عوض کنید کاری غیر عملی و نشدنی است.
متولد مهر : 

امروز دیگران را سرمشق خود قرار دادن روش خوبی برای شما 
االن  کنند.  باز  سرشان  از  را  شما  می خواهند  آنها  زیرا  نیست، 
می توانیم بهتان توصیه کنیم که کاری را که فکر می کنید مهم تر 
است انجام دهید. وقتی برای تجزیه و تحلیل کردن و برنامه ریزی 

کردن باقی نمانده است. 
متولد آبان : 

راه  هنوز  و  دارید،  دوست  که  است  آن  از  تر  زندگی شماسخت 
ساده ای به ذهنم نمی رسد تا برای کاهش استرس های درونی تان 
به شما پیشنهاد کنم. شما نیازهای اساسی دارید که مستلزم این 
کنید،   اتخاذ  خود  زندگی  برای  را  روش های مشخصی  که  است 
تان  کنونی  داشته های  از  بیش  چیزی  تان  قلب  حال  عین  در 

می خواهد. 
متولد آذر : 

امروز پافشاری کردن روی اعتقادتان، چه در محل کار، خانه و یا 
اجتماع که باشد باعث باال رفتن قدرت شما می شود. روش خاص 
الهام  دیگران هم  برای  به جهان می تواند  نگاه کردن  برای  شما 
بخش باشد، بنابراین وقتی در مورد نگرش خود نسبت به آینده 

صحبت می کنید، هیچ حقیقتی را مخفی نکنید. 
متولد دی : 

کردن  پنهان  برای  روشتان  فقط  شاید  شما  خوب  رفتار  اکنون 
یک نگرانی رو به رشد باشد. مادامی که شما خنده بر لب دارید، 
می  را  زمان سختی  شما  که  نشوند  متوجه  حتی  شاید  دیگران 
با  را  احساسهایتان  که  لست  بهتر  شما  برای  اکنون  گذرانید. 

دیگران در میان بگذارید.
متولد بهمن :

 شاید این روزها شما دوست داشته باشید که رابطه نزدیکتری با 
افراد خانواده تان داشته باشید. ممکن است شما فکر کنید که در 
تصمیم گیری هایتان شکست خورده اید، برای اینکه زندگی طبق 

انتظارات شما پیش نمی رود. 
متولد اسفند : 

سعی  و  بَرهمی  دارد  َدرهم  ارتباطی  خطوط  باز  ُحقه  عطارد 
می کند که پیام هایی را به اورانوس استوار برساند. متاسفانه، شما 
قادر  اینکه  به خاطر  اعتماد کنید؛  افکارتان  به  اکنون  نمی توانید 

نیستید که تشخیص دهید کدام درست و کدام غلط است.

3
فال روز 

جلسه دی ماه کمیته کنترل عفونت مجتمع بیمارستانی 
امام خمینی )ره(، با حضور رئیس و معاونان این مرکز 

برگزار شد.
مجتمع  عفونت  کنترل  کمیته  ماه  دی  جلسه 
حسن  سید  حضور  با  )ره(،  خمینی  امام  بیمارستانی 
معاون  اورندی  امیرحسین  مجتمع،  رئیس  اینانلو 
درمان، محمدرضا صالحی معاون امور دانشگاهی، آرش 
عفونت،  کنترل  مسئول  و  عفونی  بخش  رئیس  سیفی 
مژگان رحیمی دبیر کمیته CPR، پرستو آریاملو مدیر 
پرستاری، اسمعیل محمدنژاد مسئول CSSD و دبیر 
کمیته آنتی بیوتیک استوارد شیپ و سایر اعضا در سالن 

شورای ریاست برگزار شد.
به  مبتال  بیماران  مراجعه  آمار  به  اشاره  با  محمدنژاد 

کووید ۱۹ از ابتدای پاندمی تا االن به این مرکز، گفت: 
از ابتدای پاندمی کرونا، حدود ۱۱۰ هزار بیمار به تریاژ 
مرکز  این  به  بستری  بیمار   ۲۱4۰۰ تعداد  و  تنفسی 

مراجعه کرده اند.
بیماران  اخیر  ماه  یک  الگوی  به  توجه  با  افزود:  وی 
کووید متوجه می شویم که حدود ۹4.۵ درصد بیماران 

کووید از بخش ها است.
تازگی  به  اینکه  به  توجه  با  گفت:  سیفی  ادامه  در 
مجتمع  در  کرونا  جدید  سویه  درمان  مدیریت  کمیته 
همچنین  و  اولیه  برنامه ریزی های  و  است  برگزار شده 
بررسی های الزم برای دورنمای مواجهه با سویه جدید 
امام  بیمارستانی  مجتمع  خصوص  این  در  شده  انجام 
خمینی )ره( آمادگی الزم با هرگونه پیک احتمالی را 

دارد.
وی با اشاره به روند رشد سویه جدید کرونا در جامعه 
جامعه  سطح  در  کووید  عالئم  حاضر  حال  در  گفت: 
بسیار مشاهده می شود و فعاًل یک موج مالیمی را طی 
می کنیم ولی باید لحظه به لحظه وضعیت جاری رصد 

و گزارش شود و همچنین سیاست گذاری های الزم در 
صورت افزایش موارد بستری اندیشیده شود.

رئیس بخش عفونی مجتمع در ادامه به ارائه مشکالت 
مرتبط با کنترل عفونت و بازدیدهای صورت گرفته از 
بخش ها پرداخت و گفت: بهداشت دست، پاشنه آشیل 

ما است.
از  بیمار  برای  بهداشت  رعایت  نهایتاً  تصریح کرد:  وی 
اهمیت باالیی برخوردار است و باید بار آلودگی محیطی 
در این فضاها تا جایی که امکان دارد، به حداقل برسد.

اورندی معاون درمان مجتمع بیمارستانی امام خمینی، 
برنامه ریزی ها و اصالحات در نظر گرفته  ضمن تبیین 
شده در خصوص مواجهه با پیک احتمالی کووید، گفت: 
مجتمع  در  تمهیداتی  مراجعان  بار  افزایش  در صورت 
اندیشیده شده است اما در حال حاضر درمانگاه ها طبق 
مثبت  صورت  در  و  می دهند  انجام  را  خود  کار  روال 
بخش  همان  در  بیماران  بخش ها  در  بیمار  هر  شدن 

ایزوله خواهند شد.
وی افزود: در حالی که در آستانه سال نو چینی هستیم 

و ممکن است سفرهایی به این کشور انجام شود، لذا 
باید به موضوع کووید جدی تر دیده شود.

انجام واکسیناسیون  با اشاره به  معاون درمان مجتمع 
بهترین  از  یکی  واکسیناسیون  گفت:  مجتمع  در 
فضایی  راستا  این  در  است  کووید  با  مقابله  روش های 
در مجتمع برای واکسیناسیون کادر درمان، کارکنان و 

خانواده هایشان در نظر گرفته شده است.
صالحی با اشاره به مقاومت های میکروبی در محیط های 
بیمارستانی و ارائه خدمات با کیفیت به بیماران گفت: 
بخش ها  در  میکروبی  مقاومت های  از  پیشگیری  برای 
باید کادر درمان و کارکنان به اصول بهداشتی پایبند 
کاستی  حدی  تا  بخش ها  در  جمعیت  ازدحام  باشند، 
و خدمات  بهیار  پرستاری، کمک  نیروی  شود، کمبود 
تأمین شود و همچنین باید در خصوص مصرف منطقی 

آنتی بیوتیک ها دقت نظر شود.
باید  سرپرستاران  و  بخش ها  رؤسای  کرد:  تأکید  وی 
نظارت مستمر بر اصول بهداشتی کارکنان داشته باشند 

و در این زمینه مداخالت الزم را انجام دهند.

7| روزنامه جوان |  شماره 4810 پنج ش��نبه 23 ارديبهش��ت 1395 | 5 ش��عبان 1437 |

88498481پايداري

جدول

پاسخ جدول شماره 4809

طراح:علیرضا سجادی فر       شماره 4810

 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12131415
1              
2          
3          
4           
5          
6           
7          
8         

9          
10        

11        
12        
13          
14              
15        
  
  
 

از باال به پايين
 1- پاس��بان-تپش قلب- خاور  2- قربانگاه حاجي��ان- زیربنای جامعه- شرمس��ار  3- از گروه هاي خوني- 
جاوید- بادها- بازی نفسگير  4- تند و تيز- محل جاری شدن   5- درزی- ظلم- پسر مازنی  6- به سرعت- نه 
خوب نه بد- عالمت مسيحيان  7- اسب چاپار- کتاب شریعتی- آش- گوارا  8- زبانه آتش- پس از آن- روحانی 
زرتشتی- حمله نظامی- خيس  9- گناه- گوسفند جنگی- موی گردن شير- لوله غذا  10- خاکستر- دفتر شعر- 
خبرگزاری سوریه  11- کبوتر صحرایی- مرده ریگ- ناموس پرستی  12- بعضی ها با آن هزار سودا دارند- روحاني 
 مبارز و شجاعي که در مقابل رضاخان لحظه اي کوتاه نيامد  13-  فراوان- شعله آتش-آینه- از نت های موسيقی 

 14- دانه تسبيح- از ملحقات ساندویچ- شهر نيروگاهی مازندران  15- پيشگاه خانه- بلدرچين- مهربان

از راست به چپ
 1-پيش��واي مذهبي- ژس��ت ورزش��کاری- صدای نی  2- مقر اروپایي س��ازمان ملل- پدر جبر- یک ساعت 
 3- یازده- اهرم- تيرانداز- عالمت مفعول  4- خانه با عرصه مش��جر- پایتخ��ت بنگالدش  5- چوب تراش- 
آلونک- کشتارگاه  6- کفيل- سازمان جاسوسی اسرائيل- از نخست وزیران هند  7- زرنگ- آهن- مرزبان- هست 
 آذری  8- شامه نواز-بادکرده- مهار شتر- لخت  9- رود بزرگ سوئيس- فلز سرچشمه- فریادرس- راه و روش 
 10- همنشين- علم پزشکی- ضمير اشاره- رواج دهنده   11- از همسران حضرت ابراهيم- تخته شکسته بندی- 
بی رحم  12- آزمند-خلق و خو  13- زمين سفت و ناهموار- جذام-ماه ميالدی- ساز شاکی   14- کرکری- 

جهان پهنا- محل پرتاب موشک  15-دل ها- مخلص- امان از سر در گم آن

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

 
 
 

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

  احمد محمدتبريزي
»مرتضي رزازيان« فرزند محمدحس�ن 
متول�د 1341 اس�ت ک�ه ب�ا لش�كر 
17 علي بن ابيطالب)ع( به جبهه اعزام شد 
و نهايتًا در عمليات خيبر و در 7 اس�فند 
ماه سال 62 در جزيره مجنون به شهادت 
رس�يد. اما پيكر او در منطق�ه ماند و در 
شمار شهداي مفقود االثر جاي گرفت تا 
اينكه پ�س از تفح�ص پيكر ش�هيد در 
اسفندماه سال 93 پيدا و درست يک سال 
پيش در 23ارديبهشت ماه 93 با حضور 
جمعيت زيادي تشييع ش�د. در سالروز 
تش�ييع پيكر اين ش�هيد گفت وگوي ما 
با حميدرضا رزازيان ب�رادرش که 20 ماه 
از او کوچک تر اس�ت را پي�ش رو داريد. 

      
کمي به عق�ب برگرديم و گفت وگو 
را از زمان کودکي ش�هيد و فضاي 
خانوادگي تان ش�روع کنيم. شيوه 
تربيت�ي پ�در و مادرت�ان و در کل 

فضاي خانواده تان چطور بود؟
پدرمان زمان شاه آدمي مذهبي، اهل مسجد 
و گوش دادن به سخنراني هاي مذهبي بود. 
ما در خانه مان رادیو و تلویزیون نداش��تيم. 
پدرمان به ح��الل و حرام اهمي��ت زیادي 
مي داد و خيلي برایش مهم بود زندگي اش از 
راه حالل بگذرد. از همان زمان در یک مغازه 
هفت متري، برنج مي فروخت و هنوز بعد از 
گذشت 70 سال هنوز همان مغازه را دارد. 
یادم است ایشان یک کتاب در رابطه با امام 
حسين)ع( داشت و از همان بچگي در محرم 
و صفر برایمان مي خواند. صداي خوش��ي 
داشت و در مساجد مختلف اذان مي گفت 
و وقتي از این کتاب در خان��ه مي خواند ما 
گریه مي کردیم و سينه مي زدیم. محبت و 
ارادت ایشان به امام حسين)ع( ما را به وادي 
اسالم و مذهب شيعه کش��اند. پدرم ما را با 
امام حسين)ع( آشنا کرد و به لحاظ تربيتي 
با رفتارش به ما یاد داد دروغ نگویيم و چشم 
و دلم مان پاك باش��د. پ��در از خانواده مان 
خيلي مراقبت مي ک��رد. مادرمان اهل دعا 
و عبادت بود و همه اینها س��بب شد زمينه 
تربيتي ما هم مذهبي باشد. ما در دبيرستان 
و راهنمایي اهل نماز و مس��جد بودیم و به 

نوعي با روحانيت آشنا شدیم. 
ش�هيد در دوران کودک�ي و رژيم 

پهلوي فعاليت خاصي داشتند؟ 
برادرم خيلي به قرآن عالقه داشت و کتاب 
مي خواند. با اینکه س��نش ک��م بود و چهار 
سال بيشتر نداشت اگر جایزه اي از فاميلي 
مي گرفت پول��ش را مي برد دفت��ر و مداد 
مي خرید و مي نشست خط خطي مي کرد. 
شهيد با تجدیدي هاي کالس اول امتحان 
داد و در هفت س��الگي به کالس دوم رفت. 
همين عالق��ه اش به مطالعه موجب ش��د 
قبل از انقالب کتاب هاي ش��هيد مطهري 
را مطالعه  کند. شهيد مطهري کالس هایي 
را در قزوین مي گذاش��ت و مرتضي  هم سر 
کالس هایش مي رفت. انقالب که ش��د 17 
ساله بود و دیپلم گرفته بود. از همان زمان 
در بحث مس��اجد، هيئت ه��اي مذهبي و 
جلسات قرآني شرکت داش��ت. هيئتي به 
نام زینب کبري)س( داشتيم که هر هفته 

خانه یک نفر جلسه قرآن برگزار مي شد که 
با شهيد در جلساتش ش��رکت مي کردیم. 
یک س��ال قبل از انقالب ک��ه فعاليت هاي 
انقالبي شدت گرفت در تمام راهپيمایي ها 
ش��رکت مي کرد. حضور فعالي در روزهاي 
انقالب داش��ت. در دبيرس��تان آنقدر عليه 
شاه فعاليت  کرده بود که مأموران ساواك به 
دنبالش  آمده بودند. برادرم به آقاي ابوترابي 
خيلي عالقه داش��ت و به موضوعات مطرح 
شده توس��ط ایش��ان عمل مي کرد. آقاي 
ابوترابي بسيار انسان وارسته اي بودند. شهيد 
در بحث فکري و عقيدت��ي چون مطالعات 
زیادي داش��ت بحث هدایتگري خانواده ها 

را هم انجام مي داد. هدایت همراه با عمل را 
انجام مي داد و فقط به زبان اکتفا نمي کرد. 
به عنوان مثال یک سال به طور آزمایشي در 
دبيرستانشان پسران و دختران را با هم قاتي 
کردند و مرتضي بعد از یک هفته سرکالس 
نرفت. بعد از س��روصداهایي که این اقدام 
کرد و کالس ها را جداس��ازي کردند دوباره 
س��رکالس رفت. خودداري از گناه یکي از 

ویژگي هاي اخالقي ایشان بود. 
پس ش�هيد عقب�ه فك�ري قرص و 

محكمي داشتند؟
از بچگي مطالعه کردن، آش��نایي با قرآن و 
نان حالل پدر موجب شد برادرم خيلي زود 

متوجه مسائل مذهبي شود. از سنش خيلي 
بيش��تر مي فهميد. مرتضي در بازي بچه ها 
به آن صورت ش��رکت نمي کرد. هميشه در 
حال مطالعه بود. کم حرف ب��ود و اگر از او 
سؤال مي کردند صحبت مي کرد. شهيد به 
گونه اي رفتار ک��رده بود که هم��ه به او آقا 
مرتضي مي گفتند. با اینکه سن کمي داشت 
ولي وقتي وارد مجلس مهماني مي شد همه 
به پایش بلن��د مي ش��دند. در تمام مقاطع 
تحصيلي  ش��اگرد اول بود. به خاطر همين 
موضوع هویدا که آن زمان نخست وزیر بود 
با امضاي خودش س��ه کت��اب فني برایش 
فرستاد. این مودب و منظم بودن تا آخر عمر 

با شهيد بود. 
نظر شهيد راجع به پيروزي انقالب 

چه بود؟
قبل از انقالب انجم��ن حجتيه خيلي فعال 
بود. بچ��ه مذهبي ها را شناس��ایي و جمع 
مي کرد. او هم به این انجمن مي رفت و هم در 
تظاهرات ها شرکت مي کرد. یک بار توسط 
رئيس انجمن توبيخ ش��د، گفتن��د چرا به 
تظاهرات مي روي؟ گفت چون امام خميني 
فرموده. رئيس��ش محمد تهرانچي بود که 
بعداً عضو گروه مجاهدین شد. مي گفت ما 
نباید ذهنمان متوجه انقالب ش��ود و نباید 
پيروزي به دست بياید. عقيده داشتند باید 
آنقدر مسائل غيرمذهبي در جامعه زیاد شود 
تا زمينه براي ظهور ام��ام زمان)عج( مهيا 
ش��ود اما مرتضي مي گفت نه ما باید سرباز 
امام زمان باشيم. به همين دليل از انجمن 
حجتيه بيرون آمد. دید خيلي بازي داشت 
و چشم بسته کاري نمي کرد. چون اعمالش 
براي خدا بود، خدا در بزنگاه ها دس��تش را 

مي گرفت. 
جري�ان جبه�ه رفتن ش�ان از کجا 

شروع شد؟ 
برادرم عضو ح��زب جمهوري اس��المي و 
مسئول شاخه دانش آموزي حزب هم بود. 
چون آدم درسخواني بود و کتاب مي خواند 
تشخيص دادند او مسئول این بخش شود. 
بعد از ترور ش��هيد مطهري ب��ه خانه آمد و 
خيلي ناراحت بود. آمد و عي��ن این جمله 
را گفت: باید بروم مطهري ش��وم. چند بار 

دريچه

با حضور مردمي در غرفه مدافعان 
حرم نمايشگاه بين المللي کتاب

پرچم »کلنا عباسك يا زينب« 
بافته مي شود

  محبوبه قرباني
وقتي برگه هاي تاریخ را مرور مي کنيم به صفحاتي 
مي رس��يم که بعض��ي دولت ها و ملت ها بر س��ر 
موضوعي با هم وارد جنگ شده اند و در این ميان 
کشتن و کشته ش��دن، غارت و تجاوز و خشونت 
صورت مي گيرد اما کن��ار تمامي این جنگ هاي 
ویرانگ��ر، رویدادهایي رخ مي دهن��د که با وجود 
ظاهر خشن شان بوي مهرباني مي دهند. وقایعي 
که ط��ي آن از ح��ق مظلومين در جن��گ، دفاع 
مي شود و همين حق طلبي است که جبهه حق در 
برابر باطل را وجهه هاي انساني و الهي مي بخشد. 
 در دوران دف��اع مقدس کنار اع��زام جوانانمان 
که همچون س��يلي روانه دری��اي بيکران مرزها 
 مي ش��دند و هيچ س��دي جلودار آن نمي ش��د، 
ش��اهد کمک هایي بودیم که پشت جبهه انجام 
مي گرفت. زنان، کودکان، پيران و هر آن کس��ي 
که توان رفتن به جبهه نداشت پشت جبهه را رها 
نمي کرد و هر کاري که الزم بود از تهيه خوراك و 
پوشاك گرفته تا کارهاي فرهنگي انجام مي داد. 
این همکاري ها تا سال 67 ادامه داشت تا اینکه 
جنگ تمام شد. چند سال بعد دوباره تاریخ تلخ 
سال 61هجري و داستان ش��ام در سوریه تکرار 
شد. هتک حرمت به حرمين شریف خون غيرت 
را در رگ هاي همه ش��يعيان جه��ان به جوش 
آورد و این دليلي ش��د تا آنها که باید و مي توانند 
رهسپار دفاع از حرم شوند تا وفاداریشان به اهل 

بيت اثبات شود. 
آنه��ا را مدافعان حرم مي نامند که اکثرش��ان در 
اوان زندگي با داشتن همس��ر و کودکان زیر دو 
سال بدون هيچ چشمداشتي رهس��پار نداي را 
کلنا عباسک یا زینب« شدند و این قافله را از روي 
غيرت و مردانگي تا پيروزي نهایي در س��وریه و 
دیگر کش��ورهاي مظلوم جهان ادامه مي دهند. 
کنار تکرار تاریخ تل��خ اما برگه ه��اي مهرباني و 
لطافت در حال پرشدن است تا قوتي مضاعف براي 
مدافعان شود. از بافت دس��تکش توسط پيرزن 
گرفته تا ستاد کمک هاي مردمي. این حمایت تا 
آنجا ادامه دارد که حتي نمایشگاه کتاب امسال 
نيز رنگ و بوي مدافعان حرم را گرفته اس��ت. در 
نمایشگاه کتاب امس��ال غرفه  اي به نام مدافعان 
حرم برپا ش��ده اس��ت که در آن فعاليت هایي از 
جمله استودیوي عکس و سينماي شهداي مدافع 
حرم، عرضه محصوالت مرتبط با این شهدا، تقدیر 
از خانواده ها و ورك شاپ سردیس شهداي مدافع 

حرم است. 
کار دیگري که قرار است انجام شود، پرچمي است 
که طي این 10 روز بافته و شعار معروف مدافعان 
حرم »کلنا عباسک یا زینب« روي آن نقش زده 
مي شود. این پرچم در گوشه اي از غرفه قرار دارد 
و مردم نيت کرده و گره مي زنن��د و در نهایت به 
آستان قدس رضوي یا آستان حضرت زینب)س( 
اهدا مي شود. این غرفه تا 25 اردیبهشت برپاست 
و فرصتي است براي آناني که اگر نمي توانند کنار 
مدافعان باشند، با یک گره بر پرچم در ثواب جهاد 
مدافعان شریک شده و بر بدخواهان اثبات شود 

که هميشه پرچم حرم ها  برپاست. 
ج��ا دارد از عوامل برگزاري این غرفه نيز تش��کر 
کنيم که برگي در تاریخ را به نام حاميان مدافعان 
حرم ثبت کردند تا الگویي باشد براي آیندگان و 

 گفت وگوي »جوان« با برادر شهيد مرتضي رزازيان
 که پيكرش پس از 32 سال تفحص 23 ارديبهشت سال گذشته پيدا و تشييع شد

مي خواست گمنام بماند اما خدا پرآوازه اش كرد

این جمله را تکرار کرد. به دليل همين عالقه و 
ارادت به شهيد مطهري، به مدرسه عالي شهيد 
مطهري رفت و آنجا طلبه ش��د. سال 58 عالوه 
بر کار در حزب جمهوري اسالمي مشغول درس 
خواندن شد. از شاگردان آقاي امامي کاشاني هم 
بود. بحث سرباز بودنش که پيش آمد، گفت به 
سربازي نمي  روم و فعال باید درس بخوانم. کنکور 
داد و س��ال 60 در دانش��گاه در رشته پرورشي 
قبول شد. همان موقع مي خواست به جبهه برود 
که اجازه ندادند. مسئول امور تربيتي تاکستان 
هم ش��ده بود و اجازه اعزام به او نمي دادند. هر 
وقت در جبهه ها عمليات مي شد ناراحت به خانه 
مي آمد و مي گفت عمليات ها انجام مي ش��ود و 
من نمي توانم بروم. ب��ا این حال موافقت کردند 
به عنوان بازدی��د از جبهه دانش آم��وزان را به 
مناطق عملياتي ببرد. خيلي ت��الش کرد وارد 
جبهه شود و سرانجام به تهران آمد و مجوز رفتن 
گرفت. روزي که مجوز گرفت بسيار خوشحال 
بود. اعزام برایش یک آرزو ش��ده بود. یک دوره 
آموزشي در لشکر محمدرسول اهلل)ص( و یک 

دوره امدادگري هم دید. 
مطلب مهم ایش��ان بحث خودسازي ش��ان بعد 
از انق��الب بود. بع��د از انق��الب خيلي ها دنبال 
گرفتن مسئوليت  رفتند تا پستي چيزي بگيرند 
ولي وقتي به ایشان پيشنهاد گرفتن مسئوليت 
کردند همه را رد کرد و مسئوليت حزب را هم با 
اصرار قبول کرد. بعدها دفترچه اي از شهيد پيدا 
کردم که در ای��ن دفترچه گناهان مختلف مثل 
نگاه به نامحرم و ش��نيدن غيبت را نوشته بود. 
براي خودس��ازي خودش نماز شب مي خواند. 
مي دیدم در نماز شب هایش چقدر گریه مي کند. 
بعد از شش ماه این دفترچه پاك پاك بود. یعني 
نشان مي داد ایشان قبل از ش��هادتش واقعاً به 
مرحله شهادت رسيده بود. دقيقاً این 15 مطلب 
را بجا آورده بود. دوستانش مي گفتند مي دیدیم 
همه این موارد را در زندگي اش رعایت مي کرد. 
مجذوب خدا بود. انساني بود که مجذوب تمام 
عيار خدا بود. در بعضي نوشته هایش آورده بود 
خدا هميشه به اعمال ما ناظر است. روي سنگ 
قبرش بخش��ي از وصيتنامه اش است و نوشته 
در همه حال و همه مراح��ل زندگي تان خدا را 
در نظر داشته باشيد. هميشه کارهایش مخفي 
بود و خيلي از مسائل را بعد از مفقود شدنش از 
دوستانش شنيدم. استاندار سابق قزوین با ایشان 
همکالس بود و در تشييع جنازه نکات عجيبي از 
شهيد مي گفت. مي گفت ایشان براي ما یک اسوه 

و نمونه بود و پشت سرش نماز مي خواندیم. 
از جري�ان و چگونگي مفقود ش�دنش 

اطالع داريد؟
آن زمان من خدمت رزمن��دگان بودم و وقتي 
برگش��تم ایش��ان رفت. ترم آخر دانشگاهش 
بود که اعزام ش��د. از دوس��تاني که در عمليات 
خيبر بودند پرس��يدم آنها گفتند ما که مجروح 
مي شدیم پانسمانمان مي کرد. فرمانده گردانش 
پس از 32 سال عکسي به من نشان داد و گفت 
آن روز که مي خواس��تيم عکس بيندازیم عقب 
ایستاد. گفت من براي عکس به جبهه نيامده ام 
و براي رضاي خدا آمده ام و نمي خواهم چيزي از 
من بماند. تعریف مي کرد به عکاس گفتم کاري 
کن که فقط مرتضي در قاب عکس بماند. پنج 
روز قبل از شهادتش این عکس گرفته شده بود 

وقتي جنازه را بعد از 32 سال آوردند استخوان 
سرش کاماًل سالم بود ولي یک تکه از صورتش 
نبود. بعضي از دوس��تانش گفتن��د، دیدیم که 
ترکش به صورتش خورد و ب��ا صورت به زمين 
افتاد. حمالت زیاد بود و نمي ش��د ایشان را به 

عقب بياوریم. 
وضعيت ش�ما و خانواده ت�ان در نبود 

خبري از برادرتان چطور بود؟
مادرمان خيلي به کس��ي چيزي نمي گفت. به 
خاطر محبتي که به ش��هيد داشت هميشه در 
دلش مي ریخت. همان س��ال ها آسم گرفت و 
خدا 20 سال مادرمان را نگه داشت. تا اینکه یک 
روز از بنياد شهيد آمدند به مادرم گفتند: حاج 
خانم دیگر منتظر نباشيد پسرتان شهيد شده. 
دو روز بيشتر نکشيد که مادرمان به رحمت خدا 
رفت. آن اميدي که در این 20 سال به مادرمان 
داده بودیم را دو خانم جوان از بين بردند. ایشان 
به اميد آمدن مرتضي زنده بود. مادر تا سال 82 
زنده بود و وقتي خبر را به ایش��ان دادند دو روز 
بعد فوت کرد. 10 سال بعد هم جنازه پيدا شد. 
قبل از تفحص پدر شب ها بيدار مي شد و گریان 
با عکس برادرمان صحب��ت مي کرد. مي گفت 
پس��رم بيا تا حداقل جن��ازه ات را ببينم و بروم. 
این گریه ها سرانجام باعث شد پيکر اخوي مان با 
پالك و تمام مشخصات برگشت. جمعيت بسيار 
زیادي براي تشييعش آمدند. هفت، هشت روز 
پيکر را در قزوین نگه داش��تند و ش��اید 10 جا 
جنازه را بردند. هر کجا مي رفت روحيه عجيبي 
به آنجا مي داد. انگار خودش برنامه ریزي کرده 
بود و کارها پيش مي رفت. بعضي اوقات مسائلي 
اتفاق مي افتاد و واقعاً ما هيچ کاره بودیم. ایشان 
مي خواس��ت  گمنام بماند ولي خدا کاري کرد 
که بس��يار پرآوازه ش��د. هر وقت مي خواستيم 
سالگرد بگيریم نمي ش��د. حتي نمي توانستيم 
وصيتنامه اش را چ��اپ کنيم ام��ا در نهایت با 
خودش یک موج زیباي فرهنگ��ي آورد. مردم 
تا صبح پيش جنازه مي ماندند و ب��ا او درد دل 

مي کردند. 
چرا مردم آنقدر به شهيد عالقه نشان 

دادند؟
خدا مي گوید  اي انسان تو براي من کار کن بيا 
ببين برایت چه کارهایي که نمي کنم. برادرم به 
خاطر همين موضوعات مي گف��ت کارهایم را 
به هيچ کس نگویيد. خ��ودش هم کارهایش را 
مخفيانه انجام مي داد. هميشه دلش مي خواست 
به همه کمک  کند. چون درس��ش خوب بود به 
بچه هاي فاميل که درسشان ضعيف بود درس 
مي داد. به خاطر همين نيت و کارهایش این موج 
ایماني در شهر راه افتاد و ما هيچ کار تبليغاتي 
انجام ندادیم. زماني ک��ه جنازه را تحویل دادند 

جمعيت زیادي براي تشييع آمدند. 
چه سالي پيكر شهيد پيدا شد؟

همان روزي که مفقود مي شوند پيکرشان هم 
پيدا مي شود. یعني ش��هيد 62/12/12 مفقود 
مي شود و 93/12/12 پيکرش پيدا  شد. جالب 
اینجاس��ت که روز تول��دش به ما خب��ر دادند 
پيکرش پي��دا ش��ده. 41/2/2 روز تولدش بود 
و 94/2/2 ب��ه ما گفتند که پيک��ر مرتضي پيدا 
شده و 23 اردیبهشت ماه سال گذشته تشييع 
پيکر شهيد انجام شد. ایشان در بحث رفتن به 
جبهه  مي گفت وقتي آنجا حضور دارم باید کاري 
کنم تا جسم رزمندگان را نجات دهم. یک نيت 
مبارزه با دشمن داشت و یک مداواي همرزمان. 
مي گفت من یک دوره رزمي که دیدم باید یک 
دوره امدادگري هم ببينم تا بتوانم جسم بچه ها 
را نجات دهم. کسي آن موقع فکر نمي کرد شهيد 
این دوره ها را به این دليل دیده است. همرزمانش 
مي گفتند از یک طرف مي جنگي��د و از طرف 
دیگر مجروحان را پانسمان مي کرد. موقعي که 
جنازه اش را پيدا کردند گفت��م برادرم امدادگر 
بوده و آتل کنار پيکرش پيدا نشده؟ که گفتند ما 
مانده بودیم این چوب در استخوان هاي ایشان 

چيست که بعداً فهميدند آتل بوده است. 

قب�ل از تفح�ص پ�در ش�ب ها بيدار 
مي ش�د و گريان با عك�س برادرمان 
صحب�ت مي ک�رد. مي گف�ت پس�رم 
بي�ا ت�ا حداق�ل جن�ازه ات را ببين�م 
و بروم. اي�ن گريه ها س�رانجام باعث 
ش�د پيكر اخوي مان با پ�الك و تمام 
مشخصات برگش�ت. جمعيت بسيار 
زي�ادي ب�راي تش�ييعش آمدن�د

پیمان

  ش�هيد در تاريخ 27/ 10/ 59 يک 
پيمان ب�ا خدا با خط خودش بس�ته 

بود. 
1- قرائت قرآن روزي حداقل 50 آیه

2- نماز)خواندن ( حتي االمکان اول وقت
3- وفاي به عهد به طور دقيق بدون خلف 

وعده و نگفتن وعده الکي
4- تضييع نکردن اوقات

5- نظم در کارها
6- روزه )گرفت��ن( حداقل ی��ک روز در 

هفته
7- تنظيم حساب و کتاب، اسراف نکردن، 

محاسبه دقيق
8- خمس و سهم امام )دادن(

9- ایثار تا حد شهادت
10- محو تمامي آثار منافع ش��خصي و 

نوعي پست و مقام 
11- احتراز از گفتن شوخي هاي دروغين 

12- همراهي بيشتر با مادر
13- دقت بيش��تر در اس��تفاده از اموال 

مستضعفين
14- انفاق به طور مرتب، امر به معروف و 

نهي از منکر با استفاده از آیات و روایات
15- مقيد در نماز شب

1 3
8 3 4 9

9 7
6 7 4
2 9 6

7 8
3 2 1
5 9
9 8 2

169584327
875132496
324967158
986321745
712459863
543678912
438296571
251743689
697815234
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کشف بیش از 23 کیلوگرم مواد مخدر 
در بهبهان

 ۲۳ گفت:  خوزستان  مخدر  مواد  با  مبارزه  پلس  رییس 
کیلو و ۵۰۰ گرم مواد مخدر از نوع تریاک در شهرستان 
با  نیا  داراب  سعید  سردار  شد.  ضبط  و  کشف  بهبهان 
با  جدی  مقابله  راستای  در  کرد:  بیان  خبر  این  اعالم 
توزیع کنندگان مواد مخدر، ماموران پلیس مبارزه با مواد 
مخدر شهرستان بهبهان با رصد فنی و اشراف اطالعاتی 
از انتقال یک محموله مواد مخدر مطلع شدند. وی افزود: 
جاده  کنترل  با  مخدر  مواد  با  مبارزه  پلیس  ماموران 
زیدون به بهبهان، یک دستگاه خودروی پژو پارس حامل 
رییس  کردند.  متوقف  را  آن  و  شناسایی  را  مخدر  مواد 
پلس مبارزه با مواد مخدر خوزستان گفت:ماموران پلیس 
از خودرو، ۲۳ کیلو  بازرسی  با مخدر بهبهان در  مبارزه 
و۵۰۰ گرم مواد مخدر از نوع تریاک که به طرز ماهرانه ای 
جاسازی شده بود، کشف کردند. سرهنگ داراب نیا بیان 
از  پس  و  دستگیر  قاچاقچی  یک  ارتباط  این  در  کرد: 
هفته  شد.  داده  قضایی  مرجع  تحویل  پرونده  تشکیل 
گذشته ۱۹ کیلو و ۵۰۰ گرم موادمخدر از نوع تریاک در 
شهرستان ماهشهر و ۱۶ کیلو و ۷۰۰ گرم مواد مخدر در 

شهرستان بهبهان کشف و ضبط شد.

مراقب سارقان باغ ویالها
 در فصل سرما باشید

لزوم  به  توصیه  ضمن  فراجا  آگاهی  پلیس  جانشین 
سارقان،  برابر  در  سرما  فصل  در  ویالها  باغ  از  مراقبت 
گفت: حدود ۱4 درصد از کل سرقت ها مربوط به سرقت 
از اماکن است که باغ ویالها بخشی از آن است. سردار 
پلیس  کارشناسان  بررسی  داشت:  اظهار  به گذر  فرامرز 
آگاهی در مورد سرقت از خانه باغ ها و مزارع، حاکی از 
آن است که مال باختگان در حفظ و حراست از اموال 
جدی  را  پلیس  هشدارهای  و  کرده  انگاری  سهل  خود 
نگرفته اند. وی افزود: نتیجه تحقیقات کارآگاهان در مورد 
آمار وقوع جرایم در دی ماه که یکی از سردترین ماه های 
این فصل  آمار سرقت در  سال است، مشخص شده که 
در حوزه سرقت از اماکن که سرقت از باغ ویالها در آن 
گنجانده شده است به عنوان دومین فراوانی جرم )بعد از 
سایر سرقت ها( تلقی می شود به نحوی که ۱4.۶ درصد 
به  به گذر  می شود.  طبقه بندی  حوزه  این  در  سرقت ها 
تشریح عوامل زمینه ساز در سرقت از این اماکن همچنین 
نکات ایمنی آن پرداخت و گفت: هنگام ساخت و ساز باغ 
ویالها به استحکام و ایمنی محل و سیستم های امنیتی 
و حفاظتی به اندازه زیبایی اهمیت داده شود. وی با بیان 
اینکه از قرار دادن وجوه نقد و اسناد مالی و حتی اشیاء 
اتاق  برای  افزود:  شود،  خودداری  خانه باغ ها  در  گرانبها 
درب های  از  دارد  قرار  آن  در  ارزش  با  اموال  که  هایی 
ضد سرقت استفاده شود. جانشین پلیس آگاهی فراجا با 
افراد مورد اعتماد برای نگهبانی این  تاکید بر استخدام 
اماکن، گفت: در هنگام بکارگیری سرایدار حتما از آنها 
ضامن معتبر گرفته شود. وی با اشاره به اینکه سارقان 
و  ایمنی  تجهیزات  فاقد  محل های  شناسایی  از  پس 
نگهبان های شبانه روزی اقدام به سرقت می کنند، افزود: 
با اقداماتی از جمله استفاده از دوربین های مدار بسته و 
حفاظ محکم درب ها همچنین سرکشی مداوم، فرصت 
سرقت را از سارقان سلب کنید. این مقام انتظامی اضافه 
کرد: صاحبان باغ ویالها، مزارع و روستاییان دقت الزم 
و  موتور  خصوص  به  کشاورزی  تجهیزات  نگهداری  در 
پمپ های آب را داشته باشند و سعی کنند اطراف باغ را 
فنس کشی یا از سامانه های هشداردهنده استفاده کنند.

خبر
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براینکه  تاکید  با  ایران  روان درمانی  مطالعات  انجمن  عضو 
اوج تاثیرگذاری ارتباط با همساالن در سن نوجوانی است 
دررشد  مهمی  نقش  توانند  می  همساالن  سن  این  در  و 
مهارت های اجتماعی فرد داشته باشند، گفت: این روزها به 
دلیل کرونا این ارتباطات محدود شده و باید فکری اساسی 

برای آن اندیشید. 
فرنگیس شریفی باستان با تاکید براینکه اوج تاثیرگذاری 
این سن  در  و  است  نوجوانی  در سن  با همساالن  ارتباط 
باشند،  داشته  فرد  در  مهمی  نقش  توانند  می  همساالن 
ارتباطات محدود  این  به دلیل کرونا  این روزها  اما  افزود: 

شده و باید فکری اساسی برای این موضوع اندیشید. 
به خاطر شرایطی که  وی اظهار داشت: در نوجوانی، فرد 
خود  بردار  و  خواهر  و  والدین  و  خانه  از  خواهد  می  دارد 
و  ایده  نظر،  باشد.  داشته  فکری  استقالل  و  شود  مستقل 
عقیده اش را محترم شمرده و وی را بپذیرند. حال در این 
سن حسی هم به آنها دست می دهند که باید از خانواده 

دور شوند.
حال  کرد:  تاکید  شناختی  روان  اختالالت  پژوهشگر  این 
اولین چیزی که آنها را در این شرایط جذب می کند، گروه 
همساالن است. گروه های دوستی در مدرسه که همسن و 
سال فرد هستند، وی را همان طور که هست می پذیرند، با 
وی متناسب با روحیات او رفتار می کنند، افکار و هیجان، 
حس های روانی و درونی و عالئق فرد را می پذیرند و به 

آن احترام می گذارند و نقش همساالن پررنگ می شود.
این  کرد:  خاطرنشان  روانشناسی  نظام  سازمان  عضو  این 
موضوع هم جنبه مثبت و هم منفی دارد، اما جنبه های 

مثبت آن خیلی بیشتر است. 
و  است  ارتباط در هر مقطعی  دنیای  دنیا،  داد:  ادامه  وی 
از زندگی شخصی، شغلی، تحصیلی،  در واقع هر سطحی 
اجتماعی، زناشویی افراد در گرو برقراری ارتباط است. به 
طور قطع ارتباط و تعامل اجتماعی با همساالن رشد دهنده 

است.
شریفی باستان افزود: از طرفی نیز برقراری ارتباط می تواند 
از  بازخوردهای مثبت فرد  به خودشناسی بیشتر و کسب 
خود، کسب خودآگاهی، تقویت اعتماد به نفس افراد کمک 
کند، اما اگر شکل صحیح ارتباط و مدیریت ارتباطی را یاد 
آسیب  دچار  زندگی  از  دوره  هر  در  قطعا  باشیم،  نگرفته 

هایی نیز خواهیم شد.
در  ضعف  خاطر  به  جامعه  در  فرد  دیدن  صدمه 

برقراری ارتباط
برقراری  است  که چرا ممکن  این سوال  به  پاسخ  در  وی 

ارتباط اثرات منفی نیز به همراه داشته باشد، اظهار داشت: 
افراد  اولیه  و مهارت های  پیشینه  به  این موضوع بستگی 
دارد. ممکن است فردی در درون زندگی خانوادگی خود 
مهارت های ارتباطی را یاد نگرفته باشد، اعتماد به نفس 
پایین داشته، حرفش را نشنیده و مورد پذیرش و احترام 

قرار نگرفته باشد.
اجتماعی  های  محیط  در  فرد  این  نتیجه  در  افزود:  وی 
کمرو  داشته،  دوستان  با  ارتباطی  است ضعف  ممکن  نیز 
و خجالتی باشد یا نتواند ارتباط بگیرد و حتی هر رفتاری 
را برعلیه خودش بداند، ضربه بخورد و غرق در هیجانات 
منفی شود. این روانشناس تاکید کرد: در واقع خودآگاهی 
تقویت  اگر  فرد  مهارتی  و  ارتباطی  سیستم  ضعف  و  کم 
مورد  و  خورده  ضربه  جامعه  درون  است  ممکن  نشود، 
تمسخر و سرزنش قرار گیرد. این پژوهشگر اختالالت روان 
شناختی گفت: افراد در خانواده هایی با سبک های تربیتی 
متفاوتی رشد می کنند که شاید آن سبک تربیتی سبک 
در  نباشد.  انسان  روند رشد یک  برای  متعادلی  و  مناسب 
نتیجه حتی اگر فرد درون خانواده از تقویت مهارت های 
پایه اجتماعی، شخصیتی و رفتاری و... محروم مانده باشد، 
ارزیابی  برای  است  فرصتی  مدرسه  مثل  کوچکی  اجتماع 
واقعی  دنیای  واقعیت  با  تا حدی  این محیط  در  او  و  فرد 

مواجه خواهد شد.
وی افزود: ممکن است فرد متوجه شود که چقدر ضعیف بار 
آمده. بنابراین در مدرسه و در برخورد با همساالن و معلم 
ها متوجه ضعف های خود شده و سعی در برطرف کردن و 
اصالح آن می کند. شریفی باستان با بیان اینکه مشکالتی 
به ویژه نوجوانان و  برای قشر کودک و  بیماری کرونا  که 
حضور نیافتن آنها در مدرسه ایجاد کرده، خاطرنشان کرد: 
اگر بخواهیم از بعد آسیب شناسی نگاه کنیم قطعا کرونا 
است.  داشته  همراه  به  افراد  برای  را  زیادی  منفی  تبعات 
روند رشد روانی و اجتماعی انسان ها را در گرو برقراری 
ارتباط  این  اگر  حال  کرد:  تصریح  وی  دانیم.  می  ارتباط 
برقرار نشود و رشد روانی و اجتماعی به طور طبیعی صورت 
نگیرد، در نتیجه فرد به جای اینکه دستاوردهای مثبتی از 
درگیر  همه  از  بیشتر  باشد،  داشته  خود  رشد  مرحله  هر 

ضعف های روانی خود می شود.
نوجوانان  خودآگاهی  و  رشد  به  مدرسه  در  حضور 

کمک می کند
این روانشناس تاکید کرد:  یک سری مراحل رشد اجتماعی 
در محیط  رشد  فرایند  این  از  بخشی  داریم.  فرد  روانی  و 
خانه و در گرو ارتباط با والدین و خواهر و برادر ایجاد می 

کند،  امنیت  احساس  محیط  این  در  کودک  وقتی  شود. 
می تواند در مرحله بعد به کشف و شهود جهان اطرافش 
بازی کردن، جزو مهارت  بپردازد. مثال در پیش دبستانی 
های رشدی و شناختی فرد به حساب می آید و رکن اصلی 

بازی کردن برقراری ارتباط است.  
وی بیان کرد: حال وقتی فرد وارد مدرسه می شود اگر این 
فضای ارتباطی برایش فراهم شود بعد از ورود به مدرسه 
می تواند در تکالیف گروهی شرکت کند، ایده و نظر بدهد، 
را رهبری و در نقش های مختلفی کسب تجربه  گروهی 
کند. شریفی باستان گفت: به همین دلیل وقتی تمام این 
نفس  به  اعتماد  با  فرد  شود،  سپری  درستی  به  ها  نقش 
باال، وارد مرحله نوجوانی و سپس جوانی می شود. او دیگر 
و  رشد  به  که  کند  انتخاب  را  دوستی  گروه  داند چه  می 

خودآگاهی و کسب دانش و تجربه وی کمک کند.
عضو انجمن مطالعات روان درمانی ایران با اشاره به اینکه 
به خاطر کرونا این تجربیات برای نوجوانان محدود شده، 
ایجاد می  ارتباط  برقراری  از  نقاط مثبتی که  گفت: قطعا 
فرد همراه  روانی  و  اجتماعی  مهارت های  با رشد  و  شود 

است، شکل نمی گیرد و فرد ضعیف عمل می کند.
وی ادامه داد: در نتیجه فقط به برقراری ارتباط با والدین 
و خواهر و برادر خود محدود می شود. این درحالی است 
ارتباط افراد با گروه همساالن و تجربه محیط های دیگر 
نداشتن  و  آید  می  حساب  به  فرد  ارتباطی  اساسی  رکن 
اجتماعی  تعامالت  و  مهارت  رشد  به  ابتدا  در  ارتباط  این 
و ارتباط برقرار کردن افراد و در ادامه به مهارت های آنها 

صدمه می زند.
برقرار  ارتباط  دیگران  با  وقتی  کرد:  بیان  روانشناس  این 
می کنیم، خودشناسی و خودآگاهی بیشتر پیدا می کنیم، 
مهارت های شناختی، حرکتی بدنمان رشد پیدا می کند، 
مهارت همکاری و مشارکت، مهارت رهبری مان رشد می 
یابد و توانمندی هایمان بیشتر می شود و خیلی مسائل را 

از دوستانمان یاد می گیریم.
وی افزود: در نتیجه وقتی اینها نباشد، مهارت ها نیز شکل 
نمی گیرد. فرد در این مهارت ها دچار ضعف می شود. به 
همین دلیل در آینده کودکانی خواهیم داشت که از دنیای 

ارتباطی چیزی نمی دانند.
کودکان گوشه گیر امروز بزرگساالن افسرده آینده 

شریفی باستان تصریح کرد: تحقیقات نشان داده بچه هایی 
که بیشتر گوشه گیر و خانه نشین و خجالتی بوده اند، در 
بزرگسالی بیشتر دچار اضطراب اجتماعی می شوند. یعنی 
در برقراری با دنیا و ارتباطات و موقعیت های جدید دوری 
می کنند و درصد اختالالت اجتماعی نیز در آنها باال می 
در  گفت:  شناختی  روان  اختالالت  پژوهشگر  این  رود.   
شرایط فعلی ارتباط برقرار کردن مزایای زیادی می تواند 
افراد به ویژه کودکان و نوجوانان می توانند  داشته باشد. 
با دوست خود و کسی که به وی اعتماد دارند به صورت 
ارتباط بگیرند،  با حفظ پروتکل های بهداشتی  یا  مجازی 
حرف بزنند و در تعامل باشند؛ چرا که در نتیجه این گفت 
و گو و شنیده شدن از سوی یک دوست و همسال، فرد 
نگرانی  و  ها  ناراحتی  و  کند  می  دریافت  خود  از  درکی 

هایش کمتر می شود.
و  ارتباط  نکردن  برقرار  اینکه  به  اشاره  با  روانشناس  این 
بود  خواهد  همراه  فرد  انگیزگی  بی  و  میلی  بی  با  تعامل 
برقرار  ارتباط  افراد  وقتی  آورد.  می  تعامل  تعامل،  گفت: 
می کنند ارتباط رشد پیدا می کند و فرد دوست دارد این 
ارتباطات ادامه پیدا کند، اما  وقتی نباشد، فرد در ادامه بی 
انگیزه و بی هدف شده و از بیرون رفتن می ترسد، گوشه 
نشین شده و دچار اضطراب و در نتیجه افسرگی می شود.

کودکان گوشه گیر امروز،  بزرگساالن افسرده  فردا 

عبور از موج مالیم کووید/ 
پاشنه آشیل بیمارستان ها
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هزارمیلیارد برآورد مالی دارد

برای تبیین موثر،
 شبکه های اجتماعی را رفع فیلتر کنیم
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 رئیس سازمان اداری و استخدامی بار مالی اجرای طرح ساماندهی 
و درباره  ارزیابی کرد  تومان  میلیارد  را ۱۲۰ هزار  کارکنان دولت 
تضمین امنیت شغلی با تصویب طرح برای کارکنان دولت گفت: 
قانون کار به کسانی که روی بحث امنیت شغلی حساسیت دارند، 
کمک می کند و ظرفیت قانونی این موضوع هم وجود دارد. میثم 

لطیفی روز شنبه درباره طرح ساماندهی کارکنان دولت گفت:...

یک عضو کمیسیون امور داخلی کشور و شوراها در مجلس گفت: 
بنده معتقدم که راهگشاترین مسیر پیش روی ما تبیین مسائل 

است و بهترین بستر برای انجام این کار فضای مجازی است.
به وضعیت  اشاره  با  ایسنا،  با  جالل رشیدی کوچی در گفت وگو 
اینترنت در سطح کشور، بیان کرد: در شورای عالی امنیت ملی 

تصمیم گرفته شد که تا آرام شدن فضای جامعه دو پلتفرم....
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عده ای در راه توسعه استان 
مانع تراشی می کنند

کودکان گوشه گیر 
امروز،  

بزرگساالن افسرده  فردا 

مدیرعامل شرکت نفت و گاز گچساران خبر داد:

افزایش تولید گاز 
در شرکت نفت و گاز گچساران

افزایش  از  مدیرعامل شرکت نفت و گاز گچساران 
گاز  مصرف  نیاز  از  بخشی  رفع  جهت  گاز  تولید 
“مهرداد  داد.  این شرکت خبر  در  شبکه سراسری 
این  در  گاز  تولید  افزایش  خصوص  در  کاهکش” 
شرکت گفت: با تالش همکاران توانسته ایم نزدیک 
به ۱۰۰ میلیون فوت مکعب گاز  جمع آوری می 
کردیم و با تالش  شبانه روزی این میزان به ۳۰۰ 
اظهارکرد:  وی  رسید.  خواهد  مکعب  فوت  میلیون 
داریم  گازی  “پازنان”،  میدان  از  برداشت  بر  عالوه 
تحت عنوان “گاز همراه” که همراه نفت تولید می 
شود و معموال گاز آن بر روی مشعل ها سوزانه می 

شود که همکاران ما بصورت شبانه روزی در...

نقطه  وارد  را  گاز  تامین  دما  سابقه  بی  کاهش 
حساس کرده، به گونه ای که اکنون شاهد افت 
برای  و  هستیم  ها  استان  برخی  در  گاز  فشار 
انجام  صرفه جویی  باید  گاز،  قطع  از  جلوگیری 
صرفه جویی  این  عملی  راهکارهای  اما  شود، 

چیست؟
افزایش  به  که  کشور  بر  حاکم  جوی  شرایط   
مجموع  است،  شده  منجر  گاز  مصرف  شدید 
به  خانگی  و  تجاری  بخش های  در  گاز  مصرف 
رسیده  روز  در  مترمکعب  میلیون   ۷۰۰ حدود 
است که نسبت به مدت مشابه پارسال افزایش 
دهد.  می  نشان  را  مترمکعبی  میلیون   ۱۵۰
کشور  به  سرد  هوای  سامانه  ورود  با  همچنین 
شاهد افت دما و سرمای فراگیر در بیشتر نقاط 
در  هوا  دمای  هم اکنون  که  به طوری  هستیم، 
بیش از 4۶۰ شهر در ۲۷ استان کشور زیر صفر 
است، ضمن آنکه در بعضی شهرستان ها دمای 

هوا تا منفی ۲۸ درجه نیز رسیده است.
لحظه  این  تا  کردند  اعالم  مسووالن  که  آنطور 
نیفتاده  اتفاق  کشور  در  گاز  قطعی  هیچ گونه  
اما نگرانی هایی در این ارتباط وجود دارد و  در 
استان های شمال شرقی کشور نیز شاهد کاهش 
فشار گاز بوده ایم که این موضوع هشداری برای 
بهینه تر  مصرف  برای  استان ها  این  مشترکان 
است، جواد اوجی وزیر نفت روز گذشته اعالم 
در  گازرسانی  پایداری  می کنیم  تالش  کرد: 
و  استان های شمال شرقی  به ویژه در  را  کشور 
غربی حفظ کنیم، البته در بعضی نواحی کشور 

با افت فشار روبه رو بوده ایم.
گاز  فشار  افت  از  خود  نگرانی  به  اشاره  با  وی 
در استان های خراسان شمالی، خراسان رضوی، 
در  گفت:  سمنان  و  گلستان  جنوبی،  خراسان 
نیز  و  کشور  شریف  مردم  همکاری  صورت 
شده  اندیشیده  تدابیر  و  اقدام ها  به  توجه  با 
سپری  را  سرد  روزهای  این  بتوانیم  ان شاءاهلل 
کامل  قطع  داد   رخ  که  دیگری  کنیم.اتفاق 
سوآپ گاز ترکمنستان از ۶ صبح روز پنجشنبه 
داد: :  توضیح  نیز  باره  این  در  نفت  وزیر  بود، 
به دلیل سرمای شدید هوا گاز بخش خانگی در 
شده  قطع  ترکمنستان  برادر  و  دوست  کشور 

است، اما همکاران من در استان های...

عده ای  متاسفانه  گفت:  بویراحمد  و  کهگیلویه  استاندار 
دارند ما را از ریشه می زنند نه از شاخ و برگ و برای اینکه 
کشاورزی،  بخش  رونق  و  شود  ایجاد  تحول  استان  در 

شرب و صنعت را داشته باشیم مانع تراشی می کنند.
سیدعلی احمدزاده در نشست شورای حفاظت از منابع 
اینکه ۱۰ درصد آب تولیدی در استان  با اشاره به  آب 
کهگیلویه و بویراحمد است، افزود: بارها گفته شده که 
۱۱ میلیارد متر مکعب روان آب در این استان داریم که 
۹ میلیارد آن از استان خارج می شود. وی اظهارکرد: با 
وجود چنین ظرفیت باالی منابع آبی در استان باید برای 

تامین و ایجاد تحول در آب شرب مردم، بخش ....

استاندار کهگیلویه و بویراحمد عنوان کرد؛
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رئیس دانشگاه علوم پزشکی یاسوج 
هشدار داد:

بازگشت رنگ زرد کرونا 
به کهگیلویه و بویراحمد

فرمانده انتظامی گچساران خبر داد؛

بیش از ۱۵۷میلیارد ریال کاالی 
قاچاق در گچساران کشف شد

نبرد شدید سرما و گاز
چگونه صرفه جویی کنیم
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درکهیگلویه و بویراحمد ؛

آمارهای غیر واقعی 
بالی جان توسعه

3

رفع  و  رسیدگی  به  سیزدهم  دولت  متفاوت  نگاه 
ایرانیان که موجب  ادیان مختلف  پیروان  مشکالت 
صالحی  احمد  است.  گردیده  هموطنان  خرسندی 
ریاست جمهوری  مردمی  ارتباطات  رئیس مرکز 
رئیس  استانی  سفر  مردمی  برنامه های  حاشیه  در 
زرتشتیان  موبد  دعوت  با  یزد،  استان  به  جمهور 
مجلس  در  ایران  زرتشتیان  نماینده  نیز  و  استان 
یزد  زرتشتیان  اصلی  درعبادتگاه  اسالمی  شورای 
بعنوان  پایتخت جهانی دین زرتشت حاضر  و با ابالغ 
سالم رئیس جمهور، طی سخنانی با اشاره به تولد 
آیین زرتشت در ایران بعنوان یکی از ادیان آسمانی 
مختلف  ادیان  هم زیستی  اساسی،  قانون  در  مصرح 
در ایران به ویژه در استان یزد را مایه مباهات برای 
نظام اسالمی دانست.  وی افزود: این مرکز همانند 
مناسبت عید میالد حضرت  به  اخیر که  هفته های 
پاسخگویی  زمینه  مسیحی  هموطنان  برای  مسیح 
برای  نیز  امروز  از  را فراهم آورده،  و خدمت ببشتر 
هموطنان زرتشتی این خدمات رافراهم خواهد کرد.

جمهوری  ریاست  مردمی  ارتباطات  مرکز  رئیس 
دولت  و  مردم  رابط  بعنوان  ما  کرد:  خاطرنشان 
و  درخواست  پیگیر  و  پاسخگو  را  خود  مردمی، 
مطالبات تک تک شهروندان ایرانی در داخل وخارج 
ومذهب  قوم  و  ودین  آیین  هر  از  فارغ  و  کشور  از 

رسمی در قانون اساسی می دانیم.
و  زرتشتی  یاد شهدای  باگرامیداشت  وی همچنین 
با اشاره به افتخار برادر شهید بودن موبد زرتشتیان 
استان تصریح کرد: در ادامه مسیر شهیدان سرافراز 
سلیمانی،  قاسم  حاج  شهید  خصوصا  زمین  ایران 
حفظ استقالل و سربلندی، عزت و اقتدار، نامداری 
و ارائه خدمت صادقانه و بی منت به همه مردم از 
پیروان ادیان گوناگون و ذیل پرچم مقدس اسالمی 

ایران از اهداف دولت مردمی سیزدهم است.
عشق  و  صمیمیت  و  صفا  با  توأم  زندگی  صالحی، 
به ایران را آرمان همه پیروان ادیان الهی در ایران 
گوناگون،  ادیان  پیروان  میان  در  افزود:  و  دانست 
نزدیکی  و  پیوند  مختلف  جهات  از  نیز  زرتشتیان 
ویژه ای با مسلمانان دارند. در این دیدار که تعدادی 
حضورداشتند،  استان  زرتشتیان  انجمن  اعضای  از 
دین  رسمیت  اسالمی  نظام  کرد:  بیان  صالحی 
زرتشت را پذیرفته است و ملت ایران زرتشتیان را 
در  کنند  می  زندگی  که  جهان  از  نقطه ای  هر  در 
زمره هم میهنان خود محسوب میکنند. وی در پایان 
و  انقالب  دشمنان  نقشه  رفتن  بین  از  به  اشاره  با 
ایران در ماهای اخیر برای ایجاد فاصله بین نظام و 
آحاد مردم و فکر خام تجزیه ایران اسالمی، افزود: 
به برکت انقالب اسالمی امروز دولت وحکومتی در 
ایران بر سر کار است که خود را از مردم و خدمتگزار 

مردم می داند.
از  تعدادی  که  مراسم  این  در  ذکراست  به  الزم 
مدیران کل نهاد ریاست جمهوری و استانداری یزد 
حضور داشتند، ضمن بررسی مشکالت و مطالبات 
مطروحه در جلسه، دستورات الزم برای پیگیری و 
اقدام فوری وارائه گزارش به مسؤلین ذیربط کشوری 

و استانی صادر و ابالغ شد.

مجلس  در  تهران  مردم  نماینده 
زنان  اگر  گفت:  اسالمی  شورای 
متخصص ایرانی به درستی توانایی 
امکان  کنند،  معرفی  را  خود  های 
را  کشور  و  خود  رشد  بستر  ایجاد 

خواهند داشت.
رویداد  نخستین  در  رفیعی  سمیه 
بنیان«  دانش  متخصص  »زنان 
گفت: یکی از پرسش ها و دغدغه ها 
چرا  که  است  این  زنان  زمینه  در 
ما  کشور  در  بانوان  توانمندی های 
آنچنان که باید و شاید نمایش داده 
نمی توانیم  زنان  ما  چرا  نمی شود. 
و  بگیریم  قرار  درکنارهم  و  باهم 
اشتراک  به  را  توانمندی هایمان 
بگذاریم واز همدیگر حمایت کنیم.

مجلس  در  تهران  مردم  نماینده 
یکدیگر  به  اتصال  این  افزود: 
وهمرسانی یک بخش مسأله است. 
بخش دیگر اینکه مهارت هم کمتر 
فرصت  که  دلیل  این  به  داشتیم 
کسب مهارت در اختیار زنان خیلی 
قرار داده نشده است. خیلی از خانم 
ها هستند که دستاورد و محصول 
فوق العاده داشتند، منتها نتوانستند 
مهارت  نتوانستند  بگیرند،  ارتباط 
که  آنطور  را  روابط  و  تعامل  های 
نیاز است مانند آقایان معرفی کنند.

عنوان  زنان متخصص  بنیاد  رییس 
که  هستیم  هم  کنار  امروز  کرد: 
همرسانی،  ظرفیت  تا  کنیم  تالش 
را  بودن  یکدیگر  کنار  و  همکاری 
پر  را  آسیب  نقاط  و  کنیم  ایجاد 
بنیاد  این  تشکیل  از  هدف  کنیم. 
بانوان  تخصصی  رخ  نمایش  هم 

ایران اسالمی در دنیا است.

ایرانی  زنان  اینکه  بیان  با  وی 
شده  شناخته  دنیا  در  متخصص 
خسرانی  چه  کرد:  عنوان  هستند، 
نتوانیم  که  است  کشور  و  ما  برای 
توانمندی  و  مهارت  این  خوبی  به 
کنیم  تثبیت  و  معرفی  را  خودمان 
و همدیگر را کنارهم داشته باشیم.

باهم  و  کنارهم  داد:  ادامه  رفیعی 
رشد خودمان  بستر  می تواند  بودن 
و کشور را فراهم کند. برای خیلی 
از شماها اگر یک قیاس و هماورد 
بگیرد  صورت  دنیا  در  طلبی 

توانمندتر هستید.
اخیر  بیانات  به  اشاره  با  رفیعی 
با  دیدار  در  رهبری  معظم  مقام 
این  در  ایشان  گفت:  کشور،  بانوان 
دیدار فرمودند که باید حضور زنان 
را  اندیشمند  و  فرزانه  فرهیخته، 

کنیم  تسهیل  حکمرانی  فضای  در 
این  به  ما  مسئوالن  همه  کاش  و 

سخنان توجه جدی داشته باشند.
زنان  بنیاد  اینکه  بیان  با  وی 
مطرح  دغدغه  می تواند  متخصص 
شده از سوی مقام معظم رهبری را 
بنیاد  کرد:  خاطرنشان  کند،  دنبال 
 NGO ساختار  متخصص  زنان 
دارد. یعنی اعضای عضو آن فارغ از 
جایگاه ها و مسئولیت های حقوقی 

بیرونی عضویت دارند.
محسن  سید  مراسم  این  در   
در  تهران  مردم  نماینده  دهنوی 
علمی  معاونت  نماینده  و  مجلس 
و فناوری ریاست جمهوری نیز در 
بررسی  و  گفتگو  به  جداگانه  پنلی 
روی  پیش  مشکالت  و  دغدغه ها 

فعاالن این حوزه پرداختند.

»سایمون شرکلیف« در واکنش به مداخالت نامتعارف 
از سوی  ایران  ملی  امنیت  قلمرو  در  ازجمله  انگلیس 

مدیر کل غرب اروپا به وزارت خارجه احضار شد.
وزارت امور خارجه جمهوری اسالمی ایران روز شنبه 
در بیانیه ای نوشت: در واکنش به مداخالت نامتعارف 
جمهوری  ملی  امنیت  قلمرو  در  جمله  از  انگلیس 
اسالمی ایران، ظهر شنبه سایمون شرکلیف سفیر این 
کشور در تهران توسط مدیر کل غرب اروپا به وزارت 

خارجه احضار شد.
به  نسبت  کشورمان  اعتراض  مراتب  نشست  این  در 
جمهوری  ملی  امنیت  با  مغایر  و  خرابکارانه  اقدامات 

اسالمی ایران به دولت انگلیس منعکس شد.
اشاره  با  خارجه  امور  وزارت  اروپای  غرب  مدیرکل 
دام طراحی  درباره  آمده  به دست  متقن  اطالعات  به 
شده برای »علیرضا اکبری« از سوی طرف انگلیسی، 
پاسخگوی  باید  انگلیس  دولت  که  کرد  خاطرنشان 
برقراری ارتباطات نامتعارف منجر به تعرض به امنیت 
ملی جمهوری اسالمی ایران باشد و حمایت ناموجه و 
شیطنت آمیز از عامل جاسوسی با ادعای روابط مبتنی 

بر احترام متقابل سازگار نیست.
مدیرکل غرب اروپا با تاکید بر این که اقدام قاطع برای 
ایران منوط  امنیت ملی جمهوری اسالمی  از  صیانت 
به رضایت دیگر دولتها از جمله انگلیس نخواهد بود، 
غیرقانونی  اقدامات  قبیل  این  تداوم  که  کرد  تصریح 
لذا  نیست،  تحمل  قابل  عنوان  هیچ  به  مجرمانه  و 
دولت انگلیس باید پیامدهای مسؤولیت تداوم رویکرد 

غیرمتعارف و مداخله جویانه خود را پذیرا باشد.
مدنی  قوانین  براساس  که  شد  تصریح  ادامه  در 
تابعیت دوگانه قابل پذیرش  ایران،  جمهوری اسالمی 
نیست و مداخالت و اظهارات مخرب انگلیس به این 

بهانه، فاقد وجاهت است.
هرگونه  مجدد  محکومیت  ضمن  اروپا  غرب  مدیرکل 
ملی  امنیت  حوزه  در  تهدیدزا  و  نامتعارف  اقدام 
تا  انگلیس خواست  از سفیر  ایران،  جمهوری اسالمی 

مراتب را در اسرع وقت به لندن منعکس کند.
سفیر انگلیس در پاسخ اظهار داشت که موارد مطرح 

شده را به پایتخت خود منتقل خواهد کرد.

رییس مرکز ارتباطات مردمی ریاست جمهوری:
دولت خود را موظف به پاسخگویی مطالبات 
شهروندان ایرانی در داخل وخارج می داند

نماینده مردم تهران در مجلس:
زنان متخصص ایرانی در کنارهم توانایی 

رشد خود و کشور را دارند

سفیر انگلیس
 به وزارت امور خارجه 

احضار شد

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.
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کاهش اکسیژن خون 
چه عوارضی به دنبال دارد؟

داروهای  مصرف  نتیجه  در  می تواند  هیپوکسی 
خاص یا حمله آسم رخ دهد؛ این عارضه زمانی 
اتفاق می افتد که اکسیژن خون بویژه در شریان ها 

پایین تر از حد معمول باشد.
صورت  در  خون  اکسیژن  کاهش  یا  هیپوکسی   
مخاطره  رابه  فرد  زندگی  تواند  می  بودن  شدید 
اندازد. با پیشرفت سریع هیپوکسی، تغییراتی در 
اکسیژن  می شود.  ایجاد  مرکزی  عصبی  سیستم 
درمانی کوتاه مدت می تواند برای گروه کوچکی 
ریوی  انسداد  بیماری مزمن  به  مبتال  بیماران  از 

مفید باشد.
بنابر اعالم دفتر آموزش و ارتقای سالمت وزارت 
بهداشت، اگرچه عالئم هیپوکسی از فردی به فرد 

دیگر متفاوت است.
 پنج عالمت شایع آن از این قرارند:

_ تغییر رنگ پوست: مقادیر ناکافی گلبول های 
قرمز خون که وظیفه حمل اکسیژن به بافت های 
تغییر  به  منجر  می تواند  دارند،  عهده  بر  را  بدن 
رنگ پوست شود. پوست افرادی که دچار کمبود 
کبودی  به  معموال  شده اند  خون  در  اکسیژن 
گرایش دارد. در مورد افراد تیره رنگ، تغییر رنگ 
پوست در لب ها، لثه ها و اطراف چشم ها و ناخن ها 

بیشتر دیده می شود.
اطالق  شرایطی  به  سردرگمی  سردرگمی:   _
را  سریع  یا  روشن  تفکر  توان  فرد  که  می شود 
یادآوردن  به  و  تصمیم گیری  به  قادر  و  ندارد 
دیگری دچار  یا شخص  اگر خود  نیست.  چیزها 
دچار  است  ممکن  که  بدانید  شد،  حالت  این 

هیپوکسی شده باشید.
هیپوکسی  علل  شایع ترین  از  یکی  سرفه:   _
حمالت شدید در مبتالیان به آسم است که طی 
آن به سختی می توان هوا را در ریه ها افزایش داد. 
در این شرایط سرفه رخ می دهد. ریه ها طی سرفه 
اکسیژن بیشتری مصرف می کنند و این شرایط 
می تواند با بدتر شدن عالئم آسم، خطرناک باشد.

طول  در  سریع:  تنفس  و  قلب  ضربان   _ 
فعالیت بدنی، افزایش ضربان قلب اتفاقی طبیعی 
شرایطی  می تواند  استراحت  حالت  در  اما  است 
بدن  که  زمانی  شود.  یادآور  را  هیپوکسی  مانند 
قلب  نمی کند،  دریافت  اکسیژن  کافی  اندازه  به 
شروع به پمپاژ سریع برای کمک به گردش خون 
در  می کند.  بدن  سراسر  به  اکسیژن  رساندن  و 
این هنگام تنفس سریع تر می شود. تعداد تنفس 
در شرایط عادی ۱۲ تا ۱۶ بار در دقیقه است اما 
در حالت هیپوکسی به ۲4 بار یا بیشتر می رسد.

عالئم  واضح ترین  از  یکی  تنفس:  ضعف   _
البته بی ارتباط  هیپوکسی، ضعف تنفس است و 
در  تنفس  ضعف  نیست.  قلب  ضربان  افزایش  با 
آنقدر  می تواند  و  می دهد  رخ  استراحت  حالت 
شدید باشد که شما احساس خفگی کنید. ضعف 
تنفس در حین فعالیت های خانگی یا در هنگام 
خواب نیز ممکن است رخ دهد و شما را از خواب 
بیدار کند. در برخی موارد تنگی نفس همراه با 

خس خس نیز مشاهده می شود.

دبیر کنگره فیزیوتراپی ایران هشدار داد؛
کاهش فعالیت های فیزیکی 

و افزایش 2 برابری آسیب های عضالنی
سبک  به  اشاره  با  ایران  فیزیوتراپی  کنگره  دبیر 
فعالیت های  چشمگیر  کاهش  و  کنونی  زندگی 
فیزیکی، گفت: امروزه آسیب های سیستم عصبی 
جوامع  در  برابر   ۲ از  بیش  اسکلتی  عضالنی 

افزایش یافته است.
 محمد اکبری درباره افزایش آسیب های سیستم 
عصبی عضالنی اسکلتی، افزود: شناسایی و درمان 
شغلی  وظایف  حیطه  در  آسیب ها  از  دسته  این 
مراجعه  در صورت  و  دارد  قرار  فیزیوتراپیست ها 
و شناسایی زودهنگام این نوع از آسیب ها، بیش 
قابل  فیزیوتراپی  روش های  با  آنها  درصد   ۹۰ از 

درمان و پیشگیری است.
و  بهداشت  وزارت  ضروریست  داشت:  اظهار  وی 
درمان با هدف بهبود سالمت و نشاط جامعه به 
ارتقای دانش، نقش و وظایف این گروه از دانش 

آموختگان سیستم سالمت کشور کم کند.
اکبری با بیان اینکه دانش بشری به ویژه در حوزه 
علوم تجربی با شدت بسیار زیادی در حال رشد و 
توسعه است، افزود: الزم است فیزیوتراپیست های 
با یافته های  شاغل در این زمینه، به طور سریع 
به روز دنیا هماهنگ شوند زیرا ناهماهنگی با آن 
زمینه عقب ماندگی را فراهم خواهد کرد؛ بنابراین 
استانداردهای جهانی در  به  برای رسیدن  تالش 
این زمینه از اهمیت بسیار زیادی برخوردار است.

فیزیوتراپی  کنگره  برگزاری  از  اصلی  هدف  وی، 
مهارت های  و  دانش  به روزرسانی  را  دی(   ۲۸(
دانست  مردم  به  بهتر  خدمت  برای  فیزیوتراپی 
این  با  غیرسازنده  و  غیرعلمی  مواجهه  گفت:  و 
کوتاه  فراوان  آسیب های  آن،  عوارض  و  پدیده 

مدت و بلندمدت به دنبال دارد.
پزشکی  علوم  دانشگاه  فیزیوتراپی  گروه  استاد 
کنگره  شعار  دلیل  همین  به  کرد:  تصریح  ایران 
روزآمد  خدمات  نیازمند  پویا  »زندگی  امسال 

فیزیوتراپی« انتخاب شده است.

عضو کمیسیون امور داخلی کشور و شوراها؛

برای تبیین موثر،
 شبکه های اجتماعی را رفع فیلتر کنیم

مجلس  در  شوراها  و  کشور  داخلی  امور  کمیسیون  عضو  یک 
گفت: بنده معتقدم که راهگشاترین مسیر پیش روی ما تبیین 
مسائل است و بهترین بستر برای انجام این کار فضای مجازی 

است.
جالل رشیدی کوچی در گفت وگو با ایسنا، با اشاره به وضعیت 
اینترنت در سطح کشور، بیان کرد: در شورای عالی امنیت ملی 
پلتفرم  دو  جامعه  فضای  آرام شدن  تا  که  گرفته شد  تصمیم 
مسدود شود؛ از نظر من اکنون زمان آن رسیده است که رفع 

مسدودیت شود چرا که فضای جامعه آرام است.
وی ادامه داد: در دیداری که مقام معظم رهبری در سالروز قیام 
۱۹ دی با جمعی از این مردم داشتند به این نکته تاکید کردند 
که ما باید مسائل را تبیین کنیم، یعنی جوانی که وسوسه شده 

است با باتوم اقناع نمی شود.
وی در ادامه اظهار کرد: این تبیین باید کجا صورت گیرد؟ از 
نظر بنده مهم ترین فضا برای تبیین مسائل جامعه، بسترهایی 
که  موافقم  بنده  گیرد.  می  مجازی شکل  فضای  در  که  است 
امروز فضای مجازی نوعی فضای جنگی است اما ما باید در آنجا 
حضور داشته باشیم. مهم ترین و راهگشاترین راه پیش روی ما 
فرمایش حضرت آقا است، یعنی ما باید مسائل را تبیین کنیم.

نماینده مردم مرودشت در مجلس شورای اسالمی، تصریح کرد: 
می  معترض صحبت  افراد  با  که  زمانی  موارد  خیلی  در  بنده 
کنیم، متوجه می شویم که نقاط مشترک زیادی داشته و زبان 
یکدیگر را به خوبی می فهمیم، این تبیین کردن است. ما باید 
انجام دهیم را مطرح  باید  را بگوییم و اصالحاتی که  اقدامات 

کنیم، خطاهای موجود را بپذیریم، راهکار ارائه دهیم.
رشیدی کوچی در ادامه تاکید کرد: تعبیر بنده این است که 
فیلترینگ به شیوه کنونی، همان باتون در فضای مجازی است. 
اینکه ما می گوییم شبکه های اجتماعی خارجی را فیلتر کرده 
انجام می دهیم، خوب است  تبیین  پلتفرم های داخلی  و در 
اما در پلتفرم های داخلی برای چه کسی می خواهیم تبیین 

انجام دهیم؟
آیا  افزود:  شوراها  و  کشور  امورداخلی  کمیسیون  عضو  این 
افرادی که انتقاد و نقد دارند در پلتفرم های داخلی هستند یا 
اگر ما در فضای بین الملل حرفی برای گفتن داریم می توانیم 
در پلتفرم های داخلی بیان کنیم که حرف ما به خارج کشور 

برسد؟ این سواالت کلیدی است.
وی گفت: نگاه بنده این است که باید به این مسئله نگاه دقیق 
مبتنی بر اقتضاهای امروز جامعه داشته باشیم. گذشته و عقبه 
فیلترینگ به این شیوه نشان داده که موفق نبوده است و جز 
باید مسیر خود را اصالح  نارضایتی چیزی به دنبال ندارد. ما 
کنیم. االن که شرایط آرام شده علی رغم اینکه عده ای فکر می 
کنند بهترین فرصت برای بستن شبکه های اجتماعی خارجی 
است بنده معتقدم بهترین فرصت برای سامان دادن درست و 

دقیق است.
که  معتقدم  بنده  کرد: حتی  تصریح  پایان  در  رشیدی کوچی 
توییتر و یوتیوب نیز باید رفع فیلتر شود، وقتی این پلتفرم ها 
رفع فیلتر شود جمعیتی که در اینستاگرام تجمیع شده است 
سرشکن می شود. از نظر بنده ما باید به این سمت برویم و این 

اراده باید در بین خیلی از مسئوالن شکل بگیرد.

سخنگوی کمیسیون تلفیق بودجه ۱4۰۲ کل کشور:

کلیات الیحه بودجه تا سه شنبه
 هفته جاری بررسی می شود

گفت:پیش   ۱4۰۲ بودجه  الیحه  تلفیق  کمیسیون  سخنگوی 
جاری  هفته  شنبه  سه  روز  تا  کمیسیون  این  شود  می  بینی 

درباره کلیات سند دخل و خرج دولت تصمیم گیری کند.
 رحیم زارع در حاشیه نشست کمیسیون تلفیق الیحه بودجه 
سال ۱4۰۱ کل کشور گفت: ما پس از برگزاری انتخابات هیئت 
آیین نامه  سال ۱4۰۲،  بودجه  الیحه  تلفیق  کمیسیون  رئیسه 
کرد؛در  خواهیم  تصویب  و  بررسی  را  کمیسیون  این  داخلی 
واقع این آیین نامه در کنار آیین نامه داخلی مجلس چارچوب 
کار کمیسیون را مشخص می کند. نماینده مردم آباده گفت: 
خود  امروز  عصر  نوبت  جلسه  در  تلفیق  کمیسیون  همچنین 
بودجه تقدیم شده،می  بررسی شاخص های کالن  به بحث و 
پردازد. سخنگوی کمیسیون تلفیق الیحه بودجه سال ۱4۰۰ 
گفت: پیش بینی می کنیم که بررسی کلیات الیحه بودجه در 
البته ممکن  اتمام برسد،  تا روز سه شنبه به  کمیسیون تلفیق 
است کار به روز چهارشنبه هم بکشد. زارع با اشاره به حضور 
الیحه  کلیات  از  دفاع  برای  ماه  بهمن  دوم  در  جمهور  رئیس 
الیحه  کلیات  نمایندگان  تصمیم  اساس  بر  اگر  کرد:  تاکید   ،
خواهیم  بودجه  الیحه  جزئیات  بررسی  وارد  ما  شود،  تصویب 
هزینه  مباحث  به  ادامه  در  و  درآمدی  مباحث  به  ابتدا  و  شد 
ای بودجه، رسیدگی خواهیم کرد. وی افزود: اگر کلیات الیحه 
بودجه در صحن مجلس رد شود، دولت باید یک سری اصالحات 
را در بودجه انجام دهد تا این الیحه مجدداً در کمیسیون تلفیق 

مورد بررسی قرار گیرد.

سالمت

جامعه

کاریکاتور

گم شدن روزانه ۵0 میلیون نان لواش! 

رئیس سازمان اداری و استخدامی مطرح کرد:

اجرای طرح ساماندهی کارکنان ۱2۰ هزار میلیارد تومانی بارمالی دارد

 رئیس سازمان اداری و استخدامی بار مالی 
را  دولت  کارکنان  ساماندهی  طرح  اجرای 
۱۲۰ هزار میلیارد تومان ارزیابی کرد و درباره 
برای  طرح  تصویب  با  شغلی  امنیت  تضمین 
کسانی  به  کار  قانون  گفت:  دولت  کارکنان 
که روی بحث امنیت شغلی حساسیت دارند، 
این موضوع  قانونی  و ظرفیت  کمک می کند 

هم وجود دارد.
طرح  درباره  شنبه  روز  لطیفی  میثم 
حوزه  در  گفت:  دولت  کارکنان  ساماندهی 
که  هستیم  این  به  قائل  شرکتی  نیروهای 
و  شود  شفاف  آن  خدمات  جبران  نظام  باید 
توجه  نکته  این  به  باید  امر  این  تحقق  برای 
شود که بخش عمده ای از نگرانی این نیروها 
به عدم پرداخت های به موقع و اینکه گاهی 
اوقات شرکت ها بخشی از حق الزحمه آنها را 
قانون  اوالً  که  برمی گردد  نمی کنند  پرداخت 
و  است  کرده  مشخص  را  آنها  تکلیف  کار، 
اجرا  نیروها  این  برای  قانون  این  باید  حتماً 

به  پرداخت  ما  پیشنهاد  دیگر  از سوی  شود؛ 
ذینفع نهایی است.

رئیس سازمان اداری و استخدامی ادامه داد: 
اگر قرار است در مجلس موضوعی تحت عنوان 
ساماندهی کارکنان پیگیری شود باید مساله 
به  شود  گرفته  جدی  نهایی  ذینفع  پرداخت 
همکاران  برای  هزینه ای  اگر  که  شکل  این 
اجرایی  دستگاه های  در  شرکتی  و  قراردادی 
خزانه داری  طریق  از  است،  شده  پیش بینی 
کل به حساب شخص پرداخت شود که این 
هم  و  می کند  کمک  شفافیت  به  هم  اقدام 
نگرانی تأخیر در پرداخت ها یا پرداخت اندک 

توسط شرکت ها را برطرف می کند.
لطیفی تصریح کرد: یکی از ابهامات این طرح 
دایره شمول آن است چرا که انواع نیروهای 
شرکتی که وجود دارند دقیق تعیین تکلیف 
بر  مبتنی  و  شود  تدقیق  حتماً  باید  و  نشده 
بهره وری و عدالت باشد که منجر به افزایش 
به  و  شود  اجرایی  دستگاه های  بهره وری 

در  جذب  تعدادی  که  نباشد  صورت  این 
دستگاه های اجرایی داشته باشیم بدون اینکه 
رضایت  و  اجرایی  دستگاه های  عملکرد  در 
اینکه  باشد ضمن  داشته  موثری  نقش  مردم 
برای همه کسانی که می توانند  برابر  فرصت 

در این شغل فعالیت کنند، ایجاد شود.
برای یک  بخواهیم  اگر  کرد:  وی خاطرنشان 
عده ای  برای  اما  ایجاد  خاصی  مسیر  عده ای 
دیگر نتوانیم این مسیر را ایجاد کنیم، خالف 
عدالت است و قانون اساسی هم به ما اجازه 

نداده است خالف این عمل کنیم.
افزود:  استخدامی  و  اداری  سازمان  رئیس 
ساماندهی  طرح  در  می کنیم  احساس 
کارکنان دولت باید این ابهامات رفع شود چرا 
حل  را  مشکالت  از  بخشی  است  ممکن  که 
کند اما مشکالت جدیدی ایجاد شود بنابراین 
ابهام  رفع  مسائل  این  مجلس  در  امیدواریم 
شود تا بتوانیم هم شاهد عدالت، هم بهره وری 

و هم رضایت عموم مردم باشیم.
لطیفی در پاسخ به اینکه چرا این سازمان با 
وجود اینکه طرح مذکور بار مالی برای دولت 
به همراه ندارد همکاری الزم را نداشته است، 
یادآور شد: سازمان برنامه و بودجه اعالم کرده 
است که تبدیل وضعیت این نیروها و استمرار 
چرا  دارد  همراه  به  مالی  بار  آنها  همکاری 
زمانی  بازه  برای یک  است شغلی  که ممکن 
نیروهای  تمام  بخواهیم  اگر  و  شود  تعریف 
کارهای  برای  آنها  از  بخشی  که  شرکتی 
فعالیتشان  دارند،  فعالیت  موقعیتی  و  فصلی 
را استمرار دهیم قطعاً بار مالی خواهد داشت 
کما اینکه بر اساس برآورد صورت گرفته ۱۲۰ 

هزار میلیارد تومان بار مالی به همراه دارد.
رئیس سازمان اداری و استخدامی در پاسخ به 
اینکه چرا این سازمان آمار دقیقی از نیروهای 
حال  در  ما  افزود:  ندارد،  اختیار  در  شرکتی 

حرکت به سمت برآورد آمار دقیق این نیروها 
که  است  این  مشکل  از  بخشی  اما  هستیم 
گاهی  دارد  وجود  دولت  از  متعددی  تعاریف 
می شوند،  محسوب  دولت  ذیل  شهرداری ها 
موسسات عمومی غیردولتی یا دولتی موضوع 
شرکت های  و  آن  مستثنیات  و   )۵( ماده 
دولتی که گاه ماهیتشان تغییر پیدا می کند 
باعث ایجاد تغییراتی در آمار کارکنان دولت 

می شوند.
وی اظهار کرد: ما برای اولین بار بعد از سال 
۱۳۸4 تاکنون سالنامه آماری سال ۱4۰۰ را 
است  ممکن  می دانیم  که  با همه مالحظاتی 
زودی  به  باشیم  داشته  برآوردی  خطای 
منتشر کرده و به تفکیک دستگاه و استان در 

دسترس عموم قرار خواهیم داد.

اجرای قانون کار برای تضمین امنیت 
شغلی کارکنان دولت کفایت می کند

لطیفی درباره تضمین امنیت شغلی با تصویب 
کرد:  تأکید  دولت  کارکنان  برای  طرح  این 
امنیت  بحث  روی  که  کسانی  به  کار  قانون 
و  می کند  کمک  دارند،  حساسیت  شغلی 
دارد.  وجود  هم  موضوع  این  قانونی  ظرفیت 
کار  هم  کار  نیروی  و  باشد  شغلی  که  وقتی 
اجازه  کارفرما  انجام دهد  به درستی  را  خود 
ندارد که بی جهت این نیروها را از کار محروم 
عملکردش  ارزیابی  نتیجه  اینکه  مگر  کند 
سطح پایینی را نشان دهد یا موضوع کار از 
بین برود، اساساً قرار بود نیروهای شرکتی در 
دستگاه های اجرایی برای قراردادهای حجمی 
در  امیدواریم  بنابراین  شوند،  گرفته  کار  به 
این  به  نسبت  اشراف  و  دقت  با  نیز  مجلس 

موضوعات تصمیم گیری شود.

نقطه  وارد  را  گاز  تامین  دما  بی سابقه  کاهش 
حساس کرده، به گونه ای که اکنون شاهد افت 
برای  و  هستیم  ها  استان  برخی  در  گاز  فشار 
انجام  باید صرفه جویی  گاز،  قطع  از  جلوگیری 
صرفه جویی  این  عملی  راهکارهای  اما  شود، 

چیست؟
افزایش  به  که  کشور  بر  حاکم  جوی  شرایط   
مجموع  است،  شده  منجر  گاز  مصرف  شدید 
به  و خانگی  تجاری  در بخش های  گاز  مصرف 
رسیده  روز  در  مترمکعب  میلیون  حدود ۷۰۰ 
است که نسبت به مدت مشابه پارسال افزایش 
دهد.  می  نشان  را  مترمکعبی  میلیون   ۱۵۰
به کشور  هوای سرد  سامانه  ورود  با  همچنین 
شاهد افت دما و سرمای فراگیر در بیشتر نقاط 
در  هوا  دمای  هم اکنون  که  به طوری  هستیم، 
بیش از 4۶۰ شهر در ۲۷ استان کشور زیر صفر 
است، ضمن آنکه در بعضی شهرستان ها دمای 

هوا تا منفی ۲۸ درجه نیز رسیده است.
لحظه  این  تا  اعالم کردند  آنطور که مسووالن 
نیفتاده  اتفاق  کشور  در  گاز  قطعی  هیچ گونه  
اما نگرانی هایی در این ارتباط وجود دارد و  در 
استان های شمال شرقی کشور نیز شاهد کاهش 
فشار گاز بوده ایم که این موضوع هشداری برای 
بهینه تر  مصرف  برای  استان ها  این  مشترکان 
است، جواد اوجی وزیر نفت روز گذشته اعالم 
در  گازرسانی  پایداری  می کنیم  تالش  کرد: 
کشور را به ویژه در استان های شمال شرقی و 
غربی حفظ کنیم، البته در بعضی نواحی کشور 

با افت فشار روبه رو بوده ایم.
افت فشار گاز در ۵ استان

گاز  فشار  افت  از  خود  نگرانی  به  اشاره  با  وی 
در استان های خراسان شمالی، خراسان رضوی، 
در  گفت:  سمنان  و  گلستان  جنوبی،  خراسان 
نیز  و  کشور  شریف  مردم  همکاری  صورت 
شده  اندیشیده  تدابیر  و  اقدام ها  به  توجه  با 
سپری  را  سرد  روزهای  این  بتوانیم  ان شاءاهلل 

کنیم.
قطع کامل سوآپ گاز ترکمنستان

سوآپ  کامل  قطع  داد   رخ  که  دیگری  اتفاق 
بود،  از ۶ صبح روز پنجشنبه  ترکمنستان  گاز 
وزیر نفت در این باره نیز توضیح داد: : به دلیل 
سرمای شدید هوا گاز بخش خانگی در کشور 
دوست و برادر ترکمنستان قطع شده است، اما 
با  کشور  شمالی  استان های  در  من  همکاران 
تغییری که در آرایش خطوط فشار قوی گاز در 
آن منطقه داده اند تا این لحظه اجازه نداده اند 

گاز هم وطنان قطع شود.
استان های شمالی،

 ایستگاه اول افت فشار 
مجید چگنی معاون وزیر نفت در امور گاز نیز 
در همین راستا اعالم کرد طی فصول گرم سال 
ایستگاه های  پاالیشگاه ها،  در  اساسی  تعمیرات 
به موقع  لوله گاز کشور  تقویت فشار و خطوط 
انجام شده است، تأسیسات گازرسانی در کشور 
با حداکثر ظرفیت بدون هیچ مشکلی در حال 

فعالیت هستند.
استان های  در  گاز  فشار  افت  به  اشاره  با  وی 
گلستان و مازندران و استان های شمال شرقی، 
گرفته شده  درنظر  تمهیدهای  با  کرد:  تصریح 
این  در  تاکنون هیچ قطعی گازی  خوشبختانه 
شبکه  طول  است.  نشده  مشاهده  استان ها 
این  راهبری  و  کشور  سراسر  در  گازرسانی 

کیلومتر  هزار   4۳۸ تهران  استان  از  خطوط 
مصرف  با  داریم  تقاضا  مردم  همه  از  است،   
بهینه گاز در منازل خود ما را در تأمین پایدار 

گاز استان های شمالی و غربی یاری رسانند.
رکورد برداشت گاز

 به ۹۹۰ میلیون مترمکعب رسید
مقدار برداشت گاز ترش به رکورد روزانه ۹۹۰ 
و  مشترک  میدان های  از  مترمکعب  میلیون 
مستقل گازی و گاز همراه واحدهای ان جی ال 
از  مترمکعب  میلیون   ۱۸ حدود  است،  رسیده 
به  مربوط  کشور  شمال شرق  در  بی  شوریجه 
میدان خانگیران دریافت می شود و این دریافت 
به دلیل این است که هم زمان حدود ۲۰ حلقه 
چاه از پیش آماده شده و اکنون در سقف تولید 
گاز قرار داریم و در چند سال گذشته تاکنون 

چنین رکوردی وجود نداشته است.
تنها  مترمکعب  میلیون   ۷۰۵ روزانه   اکنون 
از  مترمکعب  میلیون   ۲۰۰ و  جنوبی  پارس  از 
تاسیسات شرکت نفت مناطق مرکزی  برداشت 
می شود،   برای جبران و تأمین پایدار گاز در 
ان جی ال  کارخانه  از  جنوب،  نفت خیز  مناطق 
تأمین  گاز  مترمکعب  میلیون   ۹ ۱۰۰۰ حدود 
میدان  از  که  تازه ای  چاه های  و  است  شده 
پایداری  تا  کردند  کمک  شدند  عملیاتی  آغار 

متفاوتی ارائه شود.
چه باید کرد؟

در این بین توجه به میزان مصرف اهمیت ویژه 
استفاده  مناسب،  پوشش  از  استفاده  دارد،  ای 
شیرهای  از  استفاده  ضخیم،  پرده های  از 
)۱۸تا  رفاه  دمای  رعایت  و  ترموستاتیک 
و  موتورخانه ها  مناسب  پوشش  و  ۲۱درجه( 
از  بخشی  عنوان  به  آنها  در  الزم  تعمیرات 

راه های مصرف بهینه گاز توصیه می شود.
بهتر است صرفه جویی از ساده ترین راه ها شروع 
شود؛ به گفته کارشناسان، با کم کردن دمای 
خانه و پوشیدن لباس گرم می توانید در مصرف 
گاز صرفه جویی قابل توجهی کنید؛ یعنی با کم 
کردن فقط یک درجه از دمای خانه، می توانید 
می  منزل  گرمایش  صرف  که  را  هایی  هزینه 

شود تا پنج درصد کاهش دهید.
یک پنجره با شیشه تک جداره تقریباً ۱۰ برابر 
خود  اندازه  هم  شده  کاری  عایق  دیوار  یک 
از مشکالت  برای کاستن  دارد.  تلفات حرارتی 
مختلف  راه های  از  می توان  پنجره ها،  از  ناشی 
یک الیه هوای ساکن بین محیط داخل و خارج 
حرارتی  تلفات  کار  این  انجام  با  کرد،  ایجاد 
پنجره به نصف کاهش می یابد. برای ایجاد این 

الیه هوا راه های مختلفی وجود دارد.
برای دو جداره کردن پنجره یک جداره موجود 
اکریلیک  یا  شیشه  از  دیگر  الیه  یک  می توان 
بین  و فضای  آن نصب کرد  دیگر روی  شفاف 
باید  فضا  این  در  کرد.  درزبندی  کاماًل  را  آنها 
مقداری ماده جاذب رطوبت قرار داد تا رطوبت 

این فضا را کامال بگیرد.

به  که  را  پنجره ها  ویژه  عایق های  همچنین 
به  می شوند  ساخته  شفاف  برچسبهای  شکل 
راحتی می توان روی شیشه پنجره ها چسباند و 
بخشی از خواص پنجره های دو جداره را در آنها 
می شوند  باعث  برچسب ها  این  آورد.  وجود  به 
ورود گرما در تابستان تا ۸۰ درصدکاهش یابد. 
محصوالت  این  تابش  کم  انواع  این  بر  عالوه 
)Low-E( قادرند تلفات حرارتی و زمستانی را 

نیز تا ۳۰ درصد کاهش دهند.
پنجره های  کارآیی  بردن  باال  برای  دیگر  راه 
موجود، نصب ورقه های پالستیکی شفاف روی 
پنجره ها است. این ورقه های شفاف را می توان 
شیشه  به  طوری  دوطرفه  چسب های  توسط 
داشته  فاصله  آن  با  میلیمتر  که چند  چسباند 
باشند. کار ساده تری که می توان انجام داد این 
از سال که هوا خیلی  است که در چند هفته 
سرد است روی پنجره ها نایلون کشید و دور تا 
دور آن را با چسب نواری پهن چسباند. با این 
کار در درجه اول شرایط آسایش باالتری برای 
ساکنین ایجاد می شود و در کنار آن در مصرف 

سوخت نیز صرفه جویی می شود.
که  چین دار  کامال  پرده های  نصب  همچنین 
اتالف  می تواند جلوی  بپوشاند  کامال  را  پنجره 
پرده ها  این  بگیرد.  زیادی  مقدار  به  را  حرارت 
خورشید  تابش  جلوی  نیز  تابستان  فصل  در 
داخل  داشتن  نگه  خنک  به  و  می گیرند  را 
اگر  بویژه  می کنند،  شایانی  کمک  ساختمان 
آستر براق داشته باشند. به اندازه بودن و نصب 
صحیح پرده بسیار مهم است. پرده باید طوری 
حرکت  آزادانه  آن  پشت  نتواند  هوا  که  باشد 
کند. برای این کار می توان فاصله ریل پرده تا 
دیوار را با چیزی مانند تخته پرکرد یا گیره ها 
را طوری به پرده زد که خود پرده تا دیوار تا 
ادامه پیدا کند. همچنین می توان پایین پرده را 

با وسیله ای بر روی دیوار ثابت کرد.
در  سوخت  اتالف  دالیل  بزرگ ترین  از  یکی 
است.  گاز  اجاق  از  نادرست  استفاده  منازل، 
زیاد کردن بیش از حد شعله، قرار دادن ظروف 
بزرگ  و ظروف  بزرگ  روی شعله های  کوچک 
روی شعله های کوچک، از مهم ترین اشتباهاتی 
مرتکب  خانه دار  خانم های  برخی  که  است 
می شوند و باعث هدر رفتن 4۰ درصد سوخت 
اضافی می شوند. در ضمن، حواس تان باشد که 

شعله اجاق گازتان باید آبی بسوزد.
گذاشتن  باز  جای  به  حمام  در  این  بر  عالوه 
در  گرم  آب  مقداری  آب،  دوش  یک سره 
فقط  کامل،  شستشوی  از  پس  و  بریزید  وان 
کنید.  استفاده  دوش  از  نهایی  آب کشی  برای 
سوخت  صرفه جویی  راه های  از  یکی  همچنین 
منزل  درهای  کامل  بستن  زمستان،  فصل  در 
و حتی اتاق ها است. اگر اتاق سردی دارید که 
داخل آن بخاری یا هیچ وسیله گرمازایی روشن 
نیست، باید در طول زمستان در آن را ببندید تا 
از ورود سرما به داخل خانه تان جلوگیری کنید.

سوخت  مصرف  در  درصد   ۱۰ که  این  برای 
خواب تان  اتاق  از  می توانید  کنید،  صرفه جویی 
آن قدر  را  اتاق  هوای  زمستان  در  کنید.  شروع 
گرم نکنید که مجبور به باز گذاشتن پنجره ها 
شوید. پنجره ها و کانال کولر را خوب عایق بندی 
کنید. در زمستان تخت تان را از پنجره دور نگه 
دارید تا زیادی سردتان نشود و مجبور به زیاد 
بخاری  دادن  قرار  از  نشوید.  رادیاتورها  کردن 
بزرگ در اتاق کوچک یا بخاری کوچک در اتاق 
انرژی  هم  کار  این  که  کنید  پرهیز  هم  بزرگ 

زیادی را هدر می دهد.
عالوه بر این باید به این نکته نیز توجه داشت 
می تواند  دودکش  در  ترک  هرگونه  وجود  که 
دهد.  را هدر  گرمایشی  انرژی  از  زیادی  مقدار 
بررسی  بار  یک  سالی  را  دودکش هایتان  پس 
ترک  یا  شکسته اند  که  دیدید  اگر  و  کنید 
 خورده اند، از یک تعمیرکار بخواهید که آنها را 
برایتان تعویض کند. همچنین اکثر خانه ها یک 
آخرین  پاگرد  در  نام خرپشته  به  اتاق کوچک 
طبقه شان دارند که از آنجا می توانند به پشت بام 
دسترسی داشته باشند. وجود هرگونه منفذی 
مثل پنجره شکسته یا دیوار ترک خورده در این 
محوطه می تواند اسباب اتالف انرژی گرمایشی 
را  تابستان  در  انرژی سرمایشی  و  زمستان  در 

فراهم آورد.
برای صرفه جویی بیشتر در مصرف سوخت باید 
دمای آبگرمکن تان را روی ۶۰ درجه سانتی گراد 
و حتی کمتر، تنظیم کنید. اگر درجه آبگرمکن 
شما بیشتر از ۷۵ درجه سانتی گراد باشد، یعنی 
می دهید.  هدر  را  زیادی  سوخت  دارید  شما 
برچسب  که  آنهایی  و  قدیمی  آبگرمکن های 
مصرف انرژی شان در رده C یا پایین تر است، 
همچنین  می دهند.  هدر  را  زیادی  سوخت 
و  سوخت  رفتن  هدر  به  از  جلوگیری  برای 
رادیاتور  و  گرم  آب  لوله های   گرمایشی،  انرژی 
مرکزی را عایق بندی کنید و هرچند وقت یک 
هرگونه  نبود  از  تا  بزنید  سر  شوفاژخانه  به  بار 
شوید.  مطمئن  لوله ها  در  شکاف  یا  ترکیدگی 
درجه رادیاتور مرکزی را هم خیلی زیاد نکنید 
و آن را بنابر سرما یا گرمای هوا تنظیم نمایید. 
عالوه بر این توجه داشته باشید که وقتی قصد 
دارید،  منزل تان  برای  را  کولر  یا  بخاری  خرید 
باشید.  داشته  توجه  خانه تان  بزرگی  به  حتما 
بزرگ و پرقدرت بودن یک وسیله همیشه نشانه 
برتر بودن آن نیست. پس اولین راه صرفه جویی 
و  گرمایشی  وسایل  خریدن  انرژی،  مصرف  در 
اتاق ها  و  منزل  اندازه  با  متناسب  سرمایشی، 
است. سعی کنید از شومینه استفاده نکنید. در 
صورت عدم استفاده از شومینه پوشاندن درب 
شومینه بسیار کمک کننده است. این کار اثر 

دودکشی شومینه را شدیداً مهار میکند.
با  داخل  از  را  کولر  های  کانال  خروجی 
پوشش های به حدکافی ضخیم بپوشانید و در 
شیرهای  از  استفاده  شوفاژ  از  استفاده  صورت 
ترموستاتیک استفاده کنید. همچنین درز همه 
توجه  البته  بپوشانید.  درزگیر  با  را  ها  پنجره 
گازی  بخاری  از  که  صورتی  در  باشید،  داشته 
استفاده می کنید و یا پکیج شما از هوای داخل 
جداره  دو  دودکش  و  کند  می  استفاده  منزل 
ندارد، باید حتما قسمتی از درزها را برای تأمین 

هوای تازه باز بگذارید.

نبرد شدید سرما و گاز!
چطور صرفه جویی کنیم؟


